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 مقدمة عامة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًتټّځثز تټيت شصٽٌڂ هبث تټه٨ٌذ ٰٵثٺ0 ً٘ٯ تټهٸصٌي ٨ده تٗټو تظتثڄِ تټصٽٌڄثز

تٗؼررًتتتز اڀررثپ تټٵٝررثت تعتررهڄِ ڀٽررٷ تظتٙررٌپس ًىررِ ٜررځثڂ عتّررثًتذتٿ اڀررثپ   .1
 تټٵثڄٌڂ ًتټٵثِٜ لٱريىث.

تٗؼًتتتز اڀثپ تټٵٝثت تضتٍتبِ شد٭ِ حتٵْرٳ تټ٩هتټررس ًىرِ ٜرځثڂ طتًّرثز       .2
 تټنثَ ًٸًتڀثذتٿس ًتټٵثِٜ اِريىث.

اڀررث تٗؼررًتتتز اڀررثپ تټٵٝررثت تٗنتيُس ٰيررِ ًِررْٽر ٨ٗررٚڂ تطتٵْٵررر ًٜررځثڂ   .3
ِْثنذ تټٵثڄٌڂس ًتټٵثِٜ اڀريىثس ًٙ ٨ؽح! ٰيىه تٗڀثيتز لٌټصيث ًٌِټصيث تعتًتٸٍ 

 تټٵثڄٌڄْر تٗنتيّر تټيت ىِ يف ـثټر ـًٸر ًٴٽٳ يف شٌتٌكتث ًتِصٵًتيىث. 

ًّر ًشًڄٌ إذل تِٙصٵًتي ټُْ ٰثعتًتٸٍ تټٵثڄٌڄْر يف ـٵٻ تټٵثڄٌڂ تظتثٖ ڀصّث .4
إٙس خ٩ٹررُ تطتررثٺ خثټنّرردر ټٽٵررثڄٌڂ تٗنتيُ تعتٕررد٧ خٱٌت٨ررٻ تطتًٸررر ًتٜٙرر١ًتج     

 ًتٙلصٚٮ ڀڃ ـثٺ إذل ـثٺ.

ٍ  «٨ڃ وټٷس ٰثحملٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث    ًًٰٝٚ ىرِ ؼتٹځرر ڀٌٜر٦ٌ ًؼتٹځرر       »ٸځرث ِرنً
 ټص٭ٽ٭ٻ ٴثڄٌڄثً ًًتٴ٩ثً.ٴثڄٌڂ ټّدح خّْٟ ىٌ اڂ ش٭ٽ٭ٽيث يف تعتًتٸٍ ّٵصِٝ شن٦ٌ ىىت ت
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ًتټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ټو لٙثبٗ ّصځٍْ هبثس ڀعٻ تعتًًڄر ًِر٨ًر ـّرٿ ڀًتٸرٍه    
ًتټّځر تٗڄٕثبْر ٕـٹثڀوس ًخثټصثرل ٰثعتربيتز ًتټرهًت٧ٰ تټريت الٱرس ىرىه تټّرځثز      

 شٱًٚ ڀٱث٨ْٽيث يف ػتثٺ تطتٹٿ تٗنتيُ.

پ تټٵٝرثت تٗنتيُ  ىىه تټرهًت٨ِ ًتټرهًت٧ٰ تټ٩ثڀرر ـرهز خنرث ټهيتِرر تټ٩١رڃ خ ـٹرث        
اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ًشٕررًّؿ ؼعررر ىررىت تټ٩١ررڃس ًخْررثڂ ٠د٩ْصررو ًؼررٌىًه   

 ًصتثشوس ًتهلل تعتّص٩ثڂ ٨ًٽْو تټصٌٸٻ.
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 البحث األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـظرة عاؿة ررق اؾطعن باألحكام اإلدارقة يف ؿصر ؼبل صدور 

 9151ؾسنة  55اؾقاـون 

/تټٙثني خصن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټرر يف  1959/ټّنر 55تټٵٌٺ إڂ تټٵثڄٌڂ  ميكه

ًٸځدرها  «ٸرثڂ ثعثخرر ٴ٩ْ١رر     #ڀٙرً ًِرٌيّث  $تضتځيٌيّر تټ٩ًخْر تعتصفهذ خإٴٽْځيرث  
ڀ٩ًْٰررر ٨ًٽځْررر خثټنّرردر ټ٘ٴٽررْٿ    »شٵًّررًُ ٙ شٵررٌهتِ ش١ٽررٳ تټررًاُ نًڂ شٵٌهتررو 

 تټٌّيُس ټٹنو تِصځًتيّر ش١ًٌّّر ًتڀصهتنّر ټٽٵ١ً تعتًُٙ. 

ث٩نَ اڂ ىىت تټٵثڄٌڂ  ڄٕه تټص١ًٌّ ٰٽٿ ّدصهئ ڀڃ تټنٵ١ر تټيت ً٘ٻ إټْيث تټن٥ثپ 
ِصځًتيّر ټٽن٥ثپ تٗنتيُ تعتًُٙس ًىرىت ّٕرٹٻ ٴٱرٍذ    تٗنتيُ تټٌّيُس ًټٹنو ٸثڂ ت

ڄ٨ٌْر إلتثخْر يف تطتٵٻ تټٵثڄٌڄِ تټٌّيُس ًإڂ ٸثڂ ّٕٹٻ ٴ٩ْ١ر ٨ځرث ِردٳ ًىرِ    

ٸررثڂ ٴرره ٴ١رر٧    1959ٴ٩ْ١ررر إلتثخْررر ٴثڄٌڄررثً ٕڂ تټن٥ررثپ تٗنتيُ يف ڀٙررً ٨ررثپ     
 ُ ًڀرڃ ؼيرر الرًٍ شٕرٹٻ اظرً      س أٌت٠ثً يف ڀًٙ شصٵهپ ٨ٽَ تټن٥ثپ تٗنتيُ تټّرٌي

 ٴثڄٌڄِ ټو يًـو ًيًـو تعت٩رب ٨نيث شٵنٌّثً ًٰنْثً خٵٌت٨ه تټصٱّري تظتث٘ر خو.

ّصْځرثً ٨ٽرَ ايٚ ِرٌيّث إٙ اڂ     55ًفتٽٗ ڀڃ وټٷ ټٽٵٌٺ إڄو إوت ٸثڂ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 
إٙ اڂ  تًټرررو ٴٌت٨رررهه تټصٱّرررريّر يف ظنثّرررث ًشٝرررث٨ْٯ تټن٥رررثپ تٗنتيُس ًٙ ػترررثٺ إو  
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تټيت ٴ٩١يث تټنٵٛ تٗنتيُ يف تټن٥ثپ تعتًُٙ ٴدٻ ٘هًي تټٵثڄٌڂ  ش٩ًٚ ټٽځًتـٻ

ًوټٷ ثعثخر ٌٜت ٸثٔٯ شٱّريُ ټ١ًٲ تټ٩١ڃ خثټٵثڄٌڂ تطتثټْر تټٵثبځرر   55يٴٿ 

 خٕ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر. 1959ټّنر  55يف ٌِيّث وُ تټًٴٿ 

ًىٹىت ا٘ردؿ تعترربي ًتٜرفًث ِٙرص٩ًتٚ ٠رًٲ تټ٩١رڃ خثٕـٹرثپ تٗنتيّرر يف         

ىرِ ىرىه    ٰځرث  1959ټّرنر   55پ تٗنتيُ تعتًُٙ ٴدٻ ٘رهًي تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    تټن٥ث
يف تطتٵْٵر شصٙرًٮ ىرىه تټ١رًٲ يف تٕـٹرثپ تٗنتيّرر إذل زتْر٧ تٕـٹرثپ         تټ١ًٲ؟

تټيت شٙهي ڀڃ ؽتصٽٯ ؼيثز تټٵٝثت تٗنتيُس ٰٚ شٵصًٙ ٨ٽرَ تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ    
ٸٿ تٗنتيّررر اً ڀررڃ  يف ن٨ررثًٍ تٗټ٭ررثتس ِررٌتت ٸثڄررس ىررىه اً شٽررٷ ٘ررثنيذ ڀررڃ تحملررث     

ًٴره   سؼتٹځر تټٵٝرثت تٗنتيُس ٸځرث شٕرځٻ تحملرثٸٿ تټٙرثنيذ ڀرڃ تحملرثٸٿ تټص نّدْرر        

ټّرنر   112ٸثڄس ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ يف ٤ٻ ٴثڄٌڂ إڄٕرثت ػتٽرُ تټهًټرر يٴرٿ     

س نيؼر ًـْهذ تخصهتبْرر ًتڄصيثتّروس ًٸرثڂ    1949ټّنر  9س ًٸىت تټٵثڄٌڂ يٴٿ 1946
ً  ِدْٻ تټ٩١ڃ تعتصثؾ يف اـٹ ٰٽځرث ٘رهي تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ      سثڀيث ىٌ اټصځثَ إ٨رثنذ تټن٥ر

ـٽررس ؼتررٻ تټٽؽررثڂ تټٵٝررثبْر «ڀصٝررځنثً إڄٕررثت ؼتررثٸٿ إنتيّررر  1954ټّررنر  147

ټٽٱٙرٻ يف تعتنث٨ٌرثز تظتث٘رر      »1952ټّرنر   160تعتنٕ ذ خثعتًٌِپ خٵثڄٌڂ يٴٿ 
 سخثعتًشدرررررثز ًتعت٩ثٔرررررثز ًتعتٹثٰرررررظز تعتّرررررصفٵر ټٽځررررر٤ٌٱ  تټرررررهتلٽ  يف تغتْةرررررر

ؼ٩ررٻ  ساً ټٌيظررر ٸررٻ ڀنرريٿ   س٠ًًتبررٳ تټ٩ځررثٺ  سّررصمهڀ  تظتررثيؼ  ٨ررڃ تغتْةررر  ًتعت
ًٴررثخًٚ ټِٚررصةنثٮ اڀررثپ ؼتٹځررر تټٵٝررثت    سـٹځيررث كتثبْررثً يف ـررهًن ڄٙررثج ڀ٩رر   

ًإڂ خٵْررس ن٨ررٌٍ تٗټ٭ررثت  سًخررىټٷ ش٩ررهنز نيؼررثز تټصٵثٜررِ ستٗنتيُ ْٰځررث ٨ررهتىث
 ٨ٽَ ـثغتث. 

ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ تټهًټرر ٦ًٌ     يف  1955ټّنر  ٨ً115نهڀث ٘هي تټٵثڄٌڂ يٴٿ 
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تټٌّٙررر تټٵٝررثبْر اٽررُ تټهًټررر خرر  ٸررٻ ڀررڃ تحملررثٸٿ تٗنتيّررر ًؼتٹځررر تټٵٝررثت      
تٗنتيُس ًتحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْرثس ًٸرثڂ ټرىټٷ اظرًه يف ٠رًٲ تټ٩١رڃس إوت تِرصفهض        
ىرىت تټٵررثڄٌڂ ٠ًّرٳ تټ٩١ررڃ اڀرثپ تحملٹځررر تٗنتيّرر تټ٩ٽْررث يف تٕـٹرثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ      

ثت تٗنتيُ اً تحملررثٸٿ تٗنتيّرررس ًوټررٷ يف تٕـررٌتٺ تټرريت ڄررٗ ٨ٽْيررثس   ؼتٹځررر تټٵٝرر
 ًؼ٩ٻ ڀيځر تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ىِ تټص٩ٵْح تټنيثبِ ٨ٽَ زت٧ْ ىىه تٕـٹثپ. 

خإ٨ررثنذ شن٥ررْٿ تټنْثخررر تٗنتيّررر   1958ټّررنر  117ظررٿ ٘ررهي تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  
تټص نّدْر ڀڃ تلصٙرثٖ  ًتحملثٸځثز تټص نّدْرس تټىُ ؼ٩ٻ تټ٩١ڃ يف اـٹثپ تحملثٸٿ 

 تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث. 

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر ينن اـٹثپ  1959ټّنر  55ٰٽځث ٘هي تټٵثڄٌڂ يٴٿ 

يف ىرىت   1958ټّرنر   117ًتټٵثڄٌڂ يٴرٿ   1955ټّنر  165ٸٻ ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 
تظتٙررٌٖ إوت ؼررثٌ تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ  

ًٴره ًِر٧ تعتٕعر٦ً     سځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً تحملثٸٿ تٗنتيّر اً تحملرثٸٿ تټص نّدْرر  ؼتٹ

س تعت٩رهٺ خٵرًتي يبرُْ    1966ټّرنر   3309خٵًتي يبُْ تضتځيٌيّر يٴٿ  سخ٩ه وټٷ

خن٥ررثپ تټ٩ررثڀٽ  يف تټٵ١ررث٦ تټ٩ررثپس ڀررڃ نتبررًذ    1967ټّررنر  802تضتځيٌيّررر يٴررٿ 
إو ؼ٩ٻ ټٽ٩ثڀٽ  يف ٔرًٸثز تټٵ١رث٦   تټ٩١ٌڂ تټص نّدْر تټيت ش١ًؾ تټٵٝثت تٗنتيُس 

تټ٩رررثپ ـرررٳ تټ٩١رررڃ يف تټٵرررًتيتز تټص نّدْرررر تټررريت شٙرررهي يف ٔررر كتٿ اڀرررثپ تحملرررثٸٿ   
تټص نّدْرررس ًاؼررثٌ تټ٩١ررڃ ْٰځررث ڄررٗ ٨ٽْررو ڀررڃ اـٹررثپ ىررىه تحملررثٸٿ اڀررثپ تحملٹځررر     

ڀرڃ ٴرًتي    60تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ًوټٷ ٸٽو ٨ٽَ تټصٱْٙٻ ًيف تطتهًن تعتدْنرر يف تعترثنذ   

ټّررنر  55ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ   15ځيٌيّررر تعتٕررثي إټْررو ًٸځررث شررنٗ تعتررثنذ   يبررُْ تضت

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر ٨ٽَ ؼٌتٌ تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث  1959
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يف تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ اً تحملررثٸٿ تٗنتيّررر اً تحملررثٸٿ      

يف ٰٵًذتث تًٕذل تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ ڀڃ تټٵثڄٌڂ وتشو جتٍْ  19تټص نّدْرس ٰإڂ تعتثنذ 
تټٙثنيذ ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً ڀڃ تحملثٸٿ تٗنتيّرر خ١ًّرٳ تټصځرثَ إ٨رثنذ     
 تټن٥ً يف تعتٌت٨ْه ًتٕـٌتٺ تعتنٌٖٙ ٨ٽْيث يف ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّر.

٨ًٽَ ىىت شٹٌڂ رتر ًِْٽصثڂ اشثـيځث تټٕثي٦ ټٽ٩١رڃ يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ     
ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً ڀڃ تحملثٸٿ تٗنتيّر اـرهتاث اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر     
تټ٩ٽْررثس ٔرردْو خررثټ٩١ڃ خثټنٵررهس ًتټعثڄْررر اڀررثپ تحملٹځررر تټرريت ا٘ررهيز تطتٹررٿ ىررِ         

 تټصځثَ إ٨ثنذ تټن٥ً.

تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٰٚ لتٌٌ تټ٩١ڃ ْٰيث ـصَ خ١ًّٳ  اڀث تٕـٹثپ تټٙثنيذ ڀڃ

ڀررڃ ٴررثڄٌڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ تټهًټررر يٴررٿ   15تټصځررثَ إ٨ررثنذ تټن٥ررً ًٴرره ٸثڄررس تعتررثنذ  

ٴررره ا٬ٱرررٻ شٝرررځ  ڄٌٙ٘رررو ـٹځرررثً ٘رررًمتثً ؾترررثظًٚس إٙ اڂ  1955ټّرررنر  165

ڀررڃ ىررىت تټٵررثڄٌڂ تټ٩١ررڃ خ١ًّررٳ     19تټٌٜرر٧ يف ٤ٽررو دل ّررص٭ريس إو ٴٙررًز تعتررثنذ    
ټصځررثَ إ٨ررثنذ تټن٥ررً ٨ٽررَ تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ اً ڀررڃ    ت

ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ وتشررو تټ٩١ررڃ يف تٕـٹررثپ تټرريت   17تحملررثٸٿ تٗنتيّرررس ٸځررث ڀن٩ررس تعتررثنذ  
  .1شٙهي ڀڃ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ خ ُ ٠ًّٳ ڀڃ ٠ًٲ تټ٩١ڃ

ث إوت ڀث ًٴ٧ ْٰيث ًإقتث ٴدٽس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ تټٙثنيذ ڀني
خ١ٚڂ ٸ٩هپ ٘ٚـْر اـه ڀّصٕرثيّيث ټن٥رً تټره٨ٌٍس ًىرىت تِرصعنثت ڀرڃ تٕ٘رٻ        

                                       
س 1962ڀڃ ٌّڄْو ِنر  2تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  896تټصځثَ يٴٿ  تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 1

 .1968ڀڃ ڀثٌّ ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  13ټّنر  576ًيٴٿ 
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تټ٩ررثپ تټررىُ لت٩ررٻ اـٹثڀيررث ثنؽررثذ ڀررڃ تټ٩١ررڃ طّرردثكتث لثدتررر تعت١ررثٮس ًىررٌ       
تِصعنثت ّٵٌپ ٨ٽَ ـٹځر ؼٌىًّرر ىرِ شرٌٰري ٜرځثڄر اِثِرْر ټ١ځ ڄرو تعتصٵثٜر س        

ىت تټ٩١رڃ تټّرثخٳ ١ّٽرح تٗټ٭رثت ًتټّرفح      س ًىر 1تڀ٩ثڄثً يف تټصفٌٞ ټّرځ٩ر تټٵٝرثت  

 .2ًنت٧ٝ ٌٕ٘ٺ تحملثٸځثز تعتهڄْر

ٕعر٦ً تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث خثټٵرثڄٌڂ يٴرٿ          165ًيف تطتٵْٵر ټٵه اڄٕر  تعت

س ًؼ٩ررٻ ڀيځصرريث تټص٩ٵْررح تټنرريثبِ ٨ٽررَ زتْرر٧ تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ  1955ټّررنر 
ىت تټص٩ٵْررحس ثٵصٝررَ   ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ اً تحملررثٸٿ تٗنتيّرررس ظررٿ تڀصرره ىرر      

س إذل تٕـٹررثپ 1959ټّررنر  55ًتټٵررثڄٌڂ يٴررٿ   1958ټّررنر  117تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  
تټٙثنيذ  ڀڃ تحملثٸٿ تټص نّدْررس ًوټرٷ يف تٕـرٌتٺ تټريت ڄرٗ ٨ٽْيرثس ًىرِ ؽتثټٱرر         
تټٵثڄٌڂ اً تظت١  يف ش١دْٵو اً ش ًّٽوس اً ًٴ٦ٌ خ١ٚڂ يف تطتٹرٿ اً يف تٗؼرًتتتز   

ـٹرررٿ لٰٚرررثً طتٹرررٿ ِرررثخٳ ـرررثٌ ٴرررٌذ تٕڀرررً تعتٵٝرررِس  آظرررً يف تطتٹرررٿس اً ٘رررهًي 
ٰثِررصفهض ټررىټٷ ٠ًّٵررثً ؼهّررهتً ټٽ٩١ررڃ يف تٕـٹررثپ دل ّٹررڃ ڀٵررًيتً ڀررڃ ٴدررٻ اڀررثپ  

   َ ًٴرره اٸررهز تحملٹځرررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ڀنررى تټدهتّرررس خٙرررهن        سىْةررر ؼهّررهذ ا٨ٽرر
ؾتثيِررصيث طتٵيررث يف يٴثخررر تٕـٹررثپ تٗنتيّرررس تټ١د٩ْررر تټىتشْررر ًتظتٙررثبٗ تټرريت   

ځٍْ هبث تټنٵٛ تٗنتيُس إو اًٜفس اڄو ٙ ًؼو ٰٙرتتٚ ٴْثپ تټص١ثخٳ تټصرثپ خر    ّص
ڄ٥رررثپ تټ٩١رررڃ خ١ًّرررٳ تټرررنٵٛ تعترررهڄِ ًڄ٥رررثپ تټ٩١رررڃ تٗنتيُس ِرررٌتت يف ٔرررٹٻ         

                                       
 .1957ڀڃ ڀثيَ ِنر  9تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  440تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 س1978تټٵثىًذ  سڀ١د٩ر تٕڀثڄر سڀ١ٙٱَ ٸځثٺ ً٘ٱ0ِ اٌ٘ٺ إؼًتتتز تټٵٝثت تٗنتيُ 2

ًوټٷ خٹٻ ڀث ّص٩ٽٳ  س209ٖ سًتڄ٥ً ن. ڀ١ٙٱَ ٸثڀٻ إصتث٨ْٻ0 تعتًت٩ٰثز تٗنتيّر س2ٞ
 خثعت٦ٌٌٜ.
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تٗؼًتتتزس اً ٸْٱْر ِريىثس اً يف ڀهٍ ِٽ١ر تحملٹځر تټ٩ٽْث خثټنّدر إذل تٕـٹرثپ  
وټٷ إذل تټنٙرٌٖ تټٵثڄٌڄْرر تټريت     ڀ٦ٌٌٜ تټ٩١ڃس اً يف ٸْٱْر تطتٹٿ ْٰوس خٻ ڀًن

 .حتٹٿ تټنٵٛ تعتهڄِس ًشٽٷ تټيت حتٹٿ تټ٩١ڃ تٗنتيُ

ًٴرره شصٱٵررثڂ يف ڄثـْررر ًختصٽٱررثڂ يف ڄثـْررر الررًٍس ٰثټص١ررثخٳ ٴررثبٿ خرر           
تټن٥ثڀ  ڀڃ ـْط شدْثڂ تطتثٙز تټيت جتٍْ تټ٩١ڃ يف تٕـٹرثپس ًىرِ تټريت خنْصريث     

 249ً 248هڄْر ًتټصؽثيّر $تعتثنشثڂ ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًتٰٵثز تعت/426ً 425/تعتثنشثڂ

ټّررنر  165/ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  15/ڀررڃ ٴررثڄٌڂ تعتًت٩ٰررثز تضتهّرره# ًيننذتررث تعتررثنذ  

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽررُ تټهًټررس ًټٹنررو ٬رري ٴرثبٿ ِررٌتت خثټنّردر إذل ڀ٩ْررثن        1955
تټ٩١ررڃ اً ٔررٹٽو اً إؼًتتتشررو اً ٸْٱْعررر تطتٹررٿ ْٰرروس إو ټٹررٻ ڀررڃ تټن٥ررثڀ  ٴٌت٨ررهه    

ىىت تټٕ ڂ ؾتث ٴه هتصنر٧ ڀ٩رو إؼرًتت تټٵْرثَ ټٌؼرٌن تټٱرثيٲس إڀعرث ڀرڃ         تظتث٘ر يف 
تټررنٗ اً ڀررڃ تلررصٚٮ ٠د٩ْررر تټ٩١ررن  تلصٰٚررثً ڀررًنه اِثِررثً إذل تلررصٚٮ ڄٕررثٞ 

اً شٵرهًّ   #تعتٌٜر٦ٌ $ؼتٹځر تعت٦ٌٌٜ ٨ڃ تلصٚٮ ؼتٹځر تټنٵٛ يف ػتثٙز ٰيرٿ  
ٴ٩١ْر ٙ ش٩ٵرح   تعترتًٶ وټٷ ٸٽو ټصٵهًّ ؼتٹځر تعت٦ٌٌٜ خّٽ١ر #تټًلٗ$ا٨ځثٺ 

٨ٽْيررث ؼتٹځررر تټررنٵٛس اً إذل تټصدررثّڃ خرر  ٠د٩ْررر تټررًًتخٟ تټرريت شنٕرر  خرر  تٗنتيذ   
ًتًٰٕتن يف ػتثٙز تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپس ًشٽٷ تټيت شنٕ  ْٰځث خ  تٕٔمثٖ يف ػتثٙز 

 .1تټٵثڄٌڂ تظتثٖ

ث ًتِصٙفثخثً غتىه تټٱٹًذ ٴٝس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خ ڂ تټ٩١ڃ اڀثڀيرث ّٱرصؿ غتر   
تټدررثج ټصررٍڂ تطتٹررٿ اً تټٵررًتي تټصرر نّي تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ثْررٍتڂ تټٵررثڄٌڂس ًٌڄررثً ڀنث٠ررو   

                                       
س 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  5/تټٵٝثبْرس ؼٽّر 1ټّنر/ 159تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ تحملٹځر  1

 .1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر 5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  20ًيٴٿ 
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تِص٥يثي ڀث إوت ٸثڄس ٴه ٴثڀس خو ـثټر اً اٸعً ڀڃ تٕـٌتٺ تټيت ش٩ْدوس ًتعتنٌٖٙ 

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ     1955ټّرنر   165/ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    ٨15ٽْيث يف تعتثنذ/
تعتنث٨ٌرس اپ اڄو دل شٵٿ خو اّر ـثټر ڀرڃ شٽرٷ    تټهًټر ٰصٽ٭ْو ظٿ شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ يف

 تٕـٌتٺ ًٸثڂ ٘ثبدثً يف ٴٝثبو اً ٴًتيه تټص نّيس ٰصدٵَ ٨ٽْو ًشًٰٛ تټ٩١ڃ. 

ًڀڃ تعتّٽٿ ٸىټٷ اڄرو ټرُْ حملٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ اً ټٽځفرثٸٿ تٗنتيّرر اً       
تټص نّدْر ًڀثؼًُ ػتًتىث ڀرڃ ٴرًتيتز تارثټُ تټص نّدْرر ڀرڃ ـْرط ؼرٌتٌ تټ٩١رڃ         
ْٰيررث اڀررثپ ىررىه تحملٹځرررس ِررٽ١ر ٴ٩١ْررر يف ٰيررٿ تټٌتٴرر٧ اً تعتٌٜرر٦ٌ شٵٙررً ٨نرريث     
ِٽ١ر تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ًتټٵْثَ يف ىىت تټٕ ڂ ٨ٽَ ڄ٥ثپ تټنٵٛ تعتهڄِ ىٌ 
ٴْررثَ ڀرر٧ تټٱررثيٲ وټررٷ اڂ يٴثخررر ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ ًتحملٹځررر تٗنتيّررر ٨ٽررَ   

٨ٽررَ ىررىه تټٵررًتيتز ټصص٩ررًٮ ڀررهٍ   تټٵررًتيتز تٗنتيّررر ىررِ ٴثڄٌڄْررر ٨ٽررَ شّررٽ١يث   
ڀ٨ًًْٕصيث ڀڃ ـْط ڀ١ثخٵصريث اً ٨رهپ ڀ١ثخٵصريث ټٽٵرثڄٌڂس ًىرىت خرهًيه ىرٌ ٨ر          
تعتٌٜرر٦ٌ تټررىُ ِررصصنثًټو تحملٹځرررر تټ٩ٽْررث ٨نرره يٴثخصررريث تټٵثڄٌڄْررر ټصٽررٷ تٕـٹرررثپ        
ًتټٵًتيتزس ٰثټنٕث٠ثز ًإڂ تلصٽٱرث يف تعتًشدرر إٙ اكتځرث ڀصځرثظٚڂ يف تټ١د٩ْررس ٕڂ      

تټنيثّررر إذل ڀدررها تعتٕرر٨ًًْرس ٰررإوت ٸثڄررس ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ ٴرره    ڀًناررث يف
ال١ ز يف ٰيٿ تټٌتٴ٧س اً يف ػتًٍ ٴٙه تعته٨ِ ًڀرث ّيرهٮ إټْرو ڀرڃ ن٨رٌته ٰرإڂ       
ڀڃ ِٽ١ر تحملٹځرر تټ٩ٽْرثس ًٴره ٠رًؾ إټْيرث تټنرٍت٦ خًڀصروس اڂ شّرٽٟ يٴثخصريث ٨ٽْرو           

 .1ًشًن تٕڀً إذل ڄٙثخو تټٙفْؿ

                                       
س 1965ڀڃ إخًّٻ ِنر  3تټٵٝثبْر ؼٽّر 7ټّنر  1596تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

ٴٝثبْرس  6ټّنر  948س ًيٴٿ 1965ڀڃ ّنثًّ ِنر  23تټٵٝثبْر ؼٽّر  8ټّنر  1351ًيٴٿ 

 .1963ڀڃ ڀثيَ ِنر  23ؼٽّر 
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تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٨ٽَ اڂ غتث اڂ شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ يف  ًٴه ؼًٍ ٴٝثت تحملٹځر
تعتنث٨ٌررر تعت١ًًـررر اڀثڀيررث ٨ٽررَ تټٌؼررو تټٙررفْؿس نًڂ تټصٵْرره خ ِرردثج تټ٩١ررڃس اً   
٠ٽدررثز تظتٙررٌپ ْٰررو ًڀررث اظررثيًه ڀررڃ اًؼررو ټرروس اً ٠ٽدررثز ىْةررر ڀٱررٌٚ تټهًټررر اً  

صٵٽر ٬ًررري تِٕرردثج تټرريت شدررهّيثس ًاڂ ٸررثڂ ىررىت تٕظررً ٙ هتصرره إذل تعتنث٨ٌررثز تعتّرر     
تعتًشد١ر خثټ١ٽح تټرىُ تٴصٙرً ٨ٽْرو ٩٠رڃ ىْةرر ڀٱٌٜرِ تټهًټررس وټرٷ اڄرو ّصٱر٦ً           
٨ٽَ تطتٹځر تټصٕر٩ًّْر تعتص٩ٽٵرر خثعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر تټريت ٴثڀرس ٨ٽْيرث ٰٹرًذ حتٌّرٻ          
يبُْ ىْةرر ڀٱٌٜرِ تټهًټرر ـرٳ تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث يف تٕـٹرثپ           

اً تحملرررثٸٿ تټص نّدْررررس خث٨صدرررثي ياُ ىْةرررر  تټٙرررثنيذ ڀرررڃ ؼتٹځرررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ  
تعتٱٌٜ  شصځعٻ ْٰو تطتْهذ ټٙثحل تټٵثڄٌڂ ًـرهه تټرىُ لترح اڂ شٹرٌڂ ٸٽځصرو ىرِ       
تټ٩ٽْثس ّصٱ٦ً ٨ٽَ وټٷ اڂ غتىه تغتْةر اڂ شصٵهپ خ١ٽدثز اً اِدثج ؼهّهذ ٬رري شٽرٷ   
ٺ تټيت اخهذتث يف ٨ًّٝر تټ٩١ڃس ڀثنتڀس شرًٍ يف وټرٷ ًؼرو تعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر خرإڄٍت      

ـٹٿ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ تټٌؼو تټٙفْؿ يف تعتنث٨ٌرر تٗنتيّررس ٸځرث اڂ ټٽځفٹځرر تټ٩ٽْرث اڂ      
شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ ٨ٽرَ ىرىت تټٌؼروس ٬رري ڀٵْرهذ خ١ٽدرثز تغتْةرر اً خثِٕردثج تټريت          
شدهّيثس ڀثنتپ تعتًن ىٌ إذل ڀدها تعت٨ًًْٕر ڄًًٍٙ ٨ٽَ ِْثنذ تټٵثڄٌڂ يف يًتخٟ ىِ 

 .1 ختصٽٯ يف ٠د٩ْصيث ٨ڃ يًتخٟ تټٵثڄٌڂ تظتثٖڀڃ يًتخٟ تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ تټيت

                                       
س 1965ڀڃ ڀثيَ ِنر  31تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  ٩٠1790ڃ يٴٿ  تحملٹځر تٗنتيّر0 1

 3ټّنر  477س ًيٴٿ 1964ڀڃ نّّځرب ِنر  12تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  1374ًيٴٿ 
ڀڃ اٸصٌخً  27رس ؼٽّر تټٵٝثبْ 2ټّنر  343س ًيٴٿ 1958تټٵٝثبْرس ؼٽّر اًٺ ڀثيَ ِنر 

ټّنر  11س ًيٴٿ 1956ڀڃ ڀثيَ ِنر  17تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  31س ًيٴٿ 1956ِنر 

ڀڃ  3تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  212س ًيٴٿ 1955ڀڃ نّّځرب ِنر  31تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1
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ًٴرره وىدررس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف لٙررٌٖ ِررٽ١صيث يف ڄ٥ررً تټ٩١ررٌڂ        
تعت٩ًًٜرررر ٨ٽْيرررث إذل اڂ تټررره٨ٌٍ إوت ٸثڄرررس وتز ٔرررٵ س اـرررهاث خثٗټ٭رررثت ً تٓلرررً   
خثټص٩ٌّٛ ٰرإڂ تټ٩١رڃ يف ٔرٳ ڀنريځث ّرعري تعتنث٨ٌرر خًڀصريثس ڀرثنتپ تټ١ٽرد  ڀرًشد١            
اـهاث خثٓلً تيشدث٠ثً ؼٌىًّثً خث٨صدثياث ّٵٌڀثڂ ٨ٽرَ اِثِرِ ٴرثڄٌڄِ ًتـرهس ىرٌ      
٨هپ ڀ٨ًًْٕر تټٵًتي تٗنتيُس ًاڂ تټ٩١ڃ خثٗټ٭رثت ىرٌ ٩٠رڃ ْٰرو خرثټد١ٚڂ خرثټ١ًّٳ       
تعتدثًٔس ٠ًٽح تټص٩ٌّٛ ٨نو ىٌ ٩٠ڃ ْٰو خثټد١ٚڂ خثټ١ًّٳ ٬ري تعتدثٔرًس ًآّرر وټرٷ    

ٽرَ اِرثَ اڂ تټٵرًتي ٬رري ڀٕر٦ًًس ڀر٧ ٨رهپ تطتٹرٿ         تڄو ٙ ّّصٵْٿ تطتٹٿ خثټص٩ٌّٛ ٨
خثٗټ٭ثت ٨ٻ اِثَ اڂ تټٵًتي ڀٕر٦ًًس ڀرىنٍ وټرٷ ٴْرثپ ـٹځر  ڀص٩ثيٜر  ڀصٱر٨ً         
٨ڃ اِثَ ٴثڄٌڄِ ًتـهس ًىٌ ڀثٙ لتٌٌس ًڀرثٙ ڀنهًـرر ڀرڃ تټررتنُ ْٰرو إوت دل ّٕرً       

 ٽْث.ًڀڃ ظٿ لتٌٌ ټٽځفٹځر تٗنتيّر تټ٩س تټ٩١ڃ يف اـه تټٕٵ  تعتنث٨ٌر خًڀصيث

 ٛ اڂ شصنررثًٺ  ًىررِ يف ڀٵررثپ ٰفررٗ تټ٩١ررڃ تعتًٰرر٦ٌ ٨ررڃ ٔررٳ تطتٹررٿ تظتررثٖ خررثټص٩ٌّ
خثټن٥ً ًتټص٩ٵْح تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو يف ٔٵو تظتثٖ خ٩هپ ؼٌتٌ صترث٦ ٠ٽرح تٗټ٭رثت    

 .1تټىُ دل ش٩١ڃ ْٰو ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټرس ًټٹڃ اظثيه تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو

   ٌ ٜر٦ٌ تعتنث٨ٌرر ٸٽځرث ٴٝرس     ٸىټٷ ؼًز تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْرث ٨ٽرَ تټٱٙرٻ يف ڀ
خإټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو تټىُ دل ّصنثًٺ تعت٦ٌٌٜس ًدل شّصعين ڀڃ وټٷ تٗـثټر ڀث 

                                                                                          
 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  19تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  184ً 110ًيٴٿ  س1955نّّځرب ِنر 

 .1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  12تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1نر ټّ 29ًيٴٿ 
س 1957ڀڃ ٌّڄْو ِنر  29تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  ٩٠161ڃ يٴٿ  تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 1

تټٵٝثبْرس  2ټّنر  1496س ًيٴٿ 1957ڀڃ ٌّڄْو  29تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  1965ًيٴٿ 

ڀڃ ڀثٌّ ِنر  23ؼٽّر تټٵٝثبْرس  9ټّنر  231س ًيٴٿ 1958ڀڃ ّنثًّ ِنر  18ؼٽّر 

1965. 
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إوت ٸثڂ تطتٹٿ تعتٽ٭َ ٴه ٴَٝ خ٩هپ تلصٙرثٖ تحملٹځرر خن٥رً تټره٨ٌٍس ٰٵرًي تڄرو       
ڀصَ ٸثڄس تټه٨ٌٍ تعت١ًًـر اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ڀيْ ذ ټٽٱٙٻ ْٰيثس ًٸرثڂ  

ه ِرردٳ ٠ًـررو خًڀصررو ٨ٽررَ تحملٹځررر تټرريت ا٘ررهيز ـٹځررث  خ٩ررهپ ٴدررٌٺ     تعتٌٜرر٦ٌ ٴرر
تټرره٨ٌٍس ىررٌ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰرروس خ٩رره إو تخررهٍ وًً تټٕرر ڂ ڀٚـ٥ررثذتٿ خٙررهنهس  
ًتِررصٌٌٰت ْٰررو نٰررث٨يٿ ًڀّررصنهتذتٿس ٰررإڂ ټٽځفٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث اڂ شصٙررهٍ         

ّرر تعتمصٙررر  ټٽٱٙرٻ يف ىرىت تعتٌٜر٦ٌس ًٙ ًؼرو ٨ٗرثنذ تټره٨ٌٍ إذل تحملٹځرر تٗنتي       
 .1ټٽٱٙٻ ْٰيث ڀڃ ؼهّه

ٸځث اٴًز طٳ تظتثيغ ٨ڃ تظتٌٙڀر يف تټ٩١ڃ اڀثڀيث ٨ٽَ تټٵرًتي تټٙرثني   
خصنٱْى ـٹٿ ّص٩هٍ آظًه ٨ٽْوس ٰٵدٽس ڀنو تټ٩١ڃ ڀصرَ ٸرثڂ شنٱْرى تطتٹرٿ ّٽفرٳ خرو       
ًٜيتًس ًوټٷ يف تعت٩ْثن تټٵثڄٌڄِ ؼتٌّخثً ڀرڃ شرثيّك ٨ٽځرو خرثطتٹٿس إوت ٴٝرس خر ڂ       

ّٙهي خثٗټ٭ثت ٩ّصرب ـؽر ٨ٽَ تټٹثٰرس ًټّْرس ـؽصرو ڄّردْر شٵصٙرً     تطتٹٿ تټىُ 
٨ٽررَ ٠ررًيف تظتٙررٌڀر نًڂ ٬رياررثس ًإقتررث ـؽصررو ڀ١ٽٵررر شص٩ررهٍ إذل تټ٭ررري اّٝررثًس  
ًوټٷ ًٰٵثً إذل ڀث ـً٘س ٨ٽَ ش ٸْهه زتْر٧ تټصٕر٩ًّثز تعتصصثټْرر اٽرُ تټهًټررس      

هتټررر ًٸٱثټررر ش نّررر  إٙ اڄررو ڀررڃ تٕ٘ررٌٺ تعتّررٽځر تټرريت ّٵررٌپ ٨ٽْيررث ـّررڃ شٌٌّرر٧ تټ٩  
تطتٵٌٲ ٕيخثهبث اٙ متٌٺ نًڂ وټٷ ٘هًي ـٹٿ ـثٌ ٴٌذ تٕڀرً تعتٵٝرِ ثٵٌټرر إڂ    
ـٹررٿ تٗټ٭ررثت ّٹصّررح ـؽْررر ٨ْنْررر شّررًُ ٨ٽررَ تټٹثٰررر ڀصررَ ٸررثڂ اظررً ىررىت تطتٹررٿ  
ا٠رررررًتٮ تظتٙرررررٌڀر ًىرررررٿ وًً تټٕررررر ڂ تعتځعٽرررررٌڂ ْٰيرررررث تټرررررىّڃ ٨نرررررثىٿ ڄرررررٗ     

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر  1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ /15ً33/تعتثنش 
ثث شٝځنو ڀڃ حتهّه ڀ٩ْثن خثټنّدر إټرْيٿ خّرص  ٌّڀرًث ڀرڃ شرثيّك ٘رهًي تطتٹرٿ        
طْررط هتررُ خ١ًّٵررر ڀدثٔررًذ اً ٬ررري ڀدثٔررًذ ـٵٌٴررثً ًڀٙررثحل ًڀًتٸررٍ ٴثڄٌڄْررر      

                                       
 .1957ڀڃ ٌّڄْو ِنر  15تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  ٩٠151ڃ يٴٿ  تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 1
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ڀّصٵًذ ټٽ٭ري تټىُ ٸثڂ ّص٩  اڂ ّٹٌڂ اـره تټ١رًْٰ  تٕ٘رٽْ  يف تعتنث٨ٌررس ًڀر٧      
ًدل ّٹڃ ڀًٸٍه ّّځؿ ټو خصٌٴ٩يث اً تټ٩ٽٿ هبث ـصَ ّصهلٻ ْٰيرث   وټٷ دل ّصٌؼو إټْو
 .يف تټٌٴس تعتنثِح

إو ٙ ڀنررثٖ ڀررڃ يٰرر٧ ٜررًي تټصنٱْررى ٨ررڃ ىررىت تټ٭ررري تټررىُ دل ّٹررڃ ٠ًٰررثً يف  
تعتنث٨ٌرس ًوټٷ خصځٹْنرو ڀرڃ تټصرهت٨ِ خرثټ٩١ڃ يف ىرىت تطتٹرٿ ڀرڃ شرثيّك ٨ٽځرو خروس           

وت ـرٳ يف ٤ٚڀصرو ڀرث نتپ ٴره     ـصَ لته ټو ٴثٜرْث  ّّرځ٧ نٰث٨رو ًّنٙرٱو إڂ ٸرثڂ      
تِص٭ٽٳ ٨ٽْرو ِردٻ تټ٩١رڃ يف ىرىت تطتٹرٿ اڀرثپ ؼتٹځرر الرًٍس ًوټرٷ ٸرِ ٙ ّ٭ٽرٳ            

ِردْٻ   »ًىٌ ـّڃ تټنْر تٕؼني ٨رڃ تعتنث٨ٌرر تټريت ٘رهي ْٰيرث تطتٹرٿ      «٨ٽْو كتثبْثً
تٙټصؽثت إذل تټٵٝثت ًتټٵٌٺ خ٭ري ىىت ْٰو ـًڀثڂ ټٙثـح تعتٙرٽفر تطتٵْٵْرر ڀرڃ    

ٝثت ش٥ٽځثً ڀڃ ـٹٿ ٘رثني يف ڀنث٨ٌرر دل ّٹرڃ ٠ًٰرثً ْٰيرثس ًدل      ـٳ تټٽؽٌت إذل تټٵ
 ٩ّٽٿ هبثس ًدتُ آظثي ىىت تطتٹٿ ـٵٌٴثً ټو. 

٨ٽَ ڀث شٵهپ شٹرٌڂ ټٽ١رث٨ڃ ڀٙرٽفر ـٵْٵْرر يف تعتنث٨ٌرر خث٨صدرثيه ٘رثـح         ًخنثتتً
تټْٙهټْر تټريت ٴٝرَ خإټ٭رثت تټرتلرْٗ خٱصفيرثس ًىرٌ دل نتصٙرٿس ًدل ّصرهلٻ اڀرث          
تټٵٝثت تٗنتيُ ټ٩هپ ٨ٽځو هبث ًٴصةىس ًّص٩هٍ اظً ىىت تطتٹٿ إټْوس ٰځڃ ظٿ ًش ِْثً 

ْرو ِرص  ٌّڀرثً ڀرڃ شرثيّك ٨ٽځرو       ٨ٽَ ڀث ِٽٯس ًلتٌٌ ټو تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ تعتٕثي إټ
 .1خو

 

 

                                       
ڀڃ نّّځرب ِنر  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  977تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1965ڀڃ ڀثٌّ ِنر  9تټٵٝثبْر ؼٽّر  7ټّنر  1375س ًيٴٿ 1961
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 البحث الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؼبول اؾطعن أؿام احملكمة اإلدارقة اؾعلواذروط 

 تټًًٕٞ ى0ِ وهذه

 الفرع األول

 األحكبو انيت جيىس انطعٍ فيهب

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ     1959ټّرنر   55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ /15تعتثنذ/ وصت
تټهًټر ٨ٽرَ اڂ تٕـٹرثپ تټريت لترٌٌ تټ٩١رڃ ْٰيرث اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ىرِ            

تټٵٝرررثت تٗنتيُس اً تحملرررثٸٿ تٗنتيّررررس اً تحملرررثٸٿ  تٕـٹرررثپ تټٙرررثنيذ ڀرررڃ ؼتٹځرررر
تټص نّدْرس ًڀٵصَٝ ىىت ٴًٙ تټ٩١ڃ ٨ٽرَ تٕـٹرثپ تټريت شٙرهي ڀرڃ ىرىه تضتيرثز        
تټعٚظر شد٩ثً ٙلصٙثٖ ٸٻ ڀنيثس ڀ٧ إ٠ٚٴو خثټنّدر ضتځ٧ْ ىىه تٕـٹثپ اّثً ٸثڄس 

 ٴْځصيث اً ڀ٨ٌٌٜيث اً ڄ٦ٌ تعتنث٨ٌر ْٰيثس ټ٩هپ ًيًن ختْٙٗ خثټنٗ.

ًٴرره اًٜررفس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث اڄررو ڀررڃ تټٵٌت٨رره تِٕثِررْر يف تټصٕرر٧ًّ اڂ   
تظتٌٙڀر يف تټ٩١ڃ ىِ ـثټر تِصعنثبْرس ًاڂ تعتٕع٦ً ڀث اؼثٌ تټص٥ٽٿ ڀڃ تطتٹٿ إٙ 
٨ٽَ ِدْٻ تِٙصعنثتس ًڀرڃ ظرٿ ّٹرٌڂ تلصٙرثٖ ؼتٹځرر تټ٩١رڃ خن٥رًه ڀرڃ تټن٥رثپ          



20 
 

ٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ىرٌ اڀرً ّصٙرٻس ًٙ ٔرٷس        تټ٩ثپس ٰؽٌتٌ اً ٨هپ ؼٌتٌ تټ٩١ڃ اڀرثپ تحمل 
خثټن٥ثپ تټ٩ثپس ؾتث ّرص٩  ڀ٩رو تټصٙرهُ ټروس ًـصرَ ټرٌ دل ّص٩رًٚ ټرو اُ ڀرڃ وًُ تټٕر ڂس           
ًټصفهّره ڀرث لترٌٌ تټ٩١رڃ ْٰرو اڀرثپ ىرىه تحملٹځرر ڀرڃ اـٹرثپ ّرص٩  تټًؼر٦ٌ يف وټررٷ إذل             

ّص٩ًٚ ټىټٷس ًتٴصٙرً   ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّرس ڀث نتپ ٴثڄٌڂ ػتٽُ تټهًټر دل
٨ٽررَ خْررثڂ تٕـررٌتٺ تټرريت لتررٌٌ تټ٩١ررڃ ْٰيررث ٨ٽررَ تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ ؼتٹځررر تټٵٝررثت    

 .تٗنتيُس اً تحملثٸٿ تٗنتيّرس اً تحملثٸٿ تټص نّدْر

اڀررث شٵّررْٿ تٕـٹررثپ ڀررڃ ـْررط تطتؽْررر تعترتشدررر ٨ٽْيررثس إذل ٴ٩١ْررر ٬ًررري ٴ٩١ْرررس   
تخصهتبْر ًتڄصيثتّو ًـثبٍذ ټٵٌذ تټِٕت تحملٹرٌپ  ًڀڃ ـْط ٴثخٽْصيث ټٽ٩١ڃ ْٰيثس إذل اـٹثپ 

ْٰرررو ًخثشرررس ڀرررڃ ـْرررط ٘رررهًيىث يف ڀٌتؼيرررر تحملٹرررٌپ ٨ٽْرررو اً يف ٬ْدصرررو إذل ـٝرررٌيّر  
٬ًْثخْرس ًڀڃ ـْط ٴثخٽْصريث ټٽ٩١رڃ تعتدثٔرً إذل اـٹرثپ لترٌٌ تټ٩١رڃ ْٰيرث ٰرٌي ٘رهًيىث          

تټره٨ٌٍس ٰرإڂ   ًاـٹثپ ٙ لترٌٌ تټ٩١رڃ ْٰيرث إٙ ڀر٧ تټ٩١رڃ يف تطتٹرٿ تټٙرثني يف ڀٌٜر٦ٌ         
تعتًن يف وټٷ ٸٽوس ًيف ػتثٺ تعتنث٨ٌر تٗنتيّرس إذل اـٹثپ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز خرثټص١دْٳ ټرنٗ    

س ًٴره تِرصفهض تعتٕعر٦ً تعتٙرًُ يف تعترثنذ      1959ټّرنر   55تعتثنذ تټعثټعر ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴرٿ  

ڀرڃ   212$شٵثخرٻ تعترثنذ   1949ټّنر  77ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّر يٴٿ  378
ثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تضتهّه# ٴث٨هذ ٨ثڀر ڀڃ ڀٵصٝثىث اڂ تٕـٹرثپ تټريت شٙرهي ٴدرٻ تټٱٙرٻ      ٴ

يف ڀٌٜرر٦ٌ تټرره٨ٌٍس ًٙ شنصرريِ هبررث تظتٙررٌڀر ٸٽرريث اً خ٩ٝرريثس ٙ لتررٌٌ تټ٩١ررڃ ْٰيررث إٙ    
خرررثټ٩١ڃ خرررثطتٹٿ تټٙرررثني يف تعتٌٜررر٦ٌس ِرررٌتت اٸثڄرررس شٽرررٷ تٕـٹرررثپ ٴ٩١ْررررس اپ ڀص٩ٽٵرررر    

 .خثٗظدثزس اً خّري تٗؼًتتتز

٨ٽَ ىهٍ ڀث شٵهپ ٰإڂ تټ٩١ڃ ٨ٽَ تِصٵٚٺس ًٌٰي ٘هًي تطتٹٿ تټصځيْهُ ٴدٻ تټٱٙرٻ  ً
 .1خثعت٦ٌٌٜس خنهج لدري ىنهِِ عت٩ثّنر ت٨ٕځثٺ تټيت ٴثپ هبث تعته٨ِس ّٹٌڂ ٬ري ؼثبٍ

                                       
 .1962ڀڃ تخًّٻ ِنر  7تټٵٝثبْرس ؼٽّر  5ټّنر  308تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٩٠ڃ يٴٿ تحملٹځر  1
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ًتطتٹٿ تټٙثني خٌٴٯ شنٱْرى تټٵرًتي تٗنتيُس ًإڂ ٸرثڂ ـٹځرثً ڀىٴصرثًس ث٩نرَ       
اڄو ٙ ّٵْه تحملٹځر ٨نه ڄ٥ً ا٘ٻ ٠ٽح تٗټ٭ثتس إٙ تڄرو ـٹرٿ ٴ٩١رِس ټرو ڀٵٌڀرثز      
تٕـٹرثپ ًلٙثبٙرريثس ًمترٌٌ ٴررٌذ تٕڀرً تعتٵٝررِ يف تظتٙرٌٖ تټررىُ ٘رهي ْٰرروس      

و اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث     ٠ثعتث دل ّص٭ري تټ٥ًٮس ًهبىه تعتعثخر لتٌٌ تټ٩١رڃ ْٰر  
 تِصٵًٚٙس ٔ ڄو ٔ ڂ اُ ـٹٿ تڄصيثبِ. 

ًٚ ٨ځرث ّن١رٌُ         ًتټٵٌٺ خٽًٍپ تڄص٥ثي ـٹٿ يف ن٨ٌٍ تٗټ٭ثت ىرٌ ټرًٍپ ڀرث ّٽرٍپس ٰٝر
٨ٽْو ڀڃ ػتثٰثذ ټ١د٩ْرر تٕٔرْثتس يف إڀرً تعتٱرًًٚ ْٰرو اڄرو ڀّرص٩ؽٻ خ١د٩ْصروس         

 .1ڀڃ ٌٰتز تټٌٴسشص٩ًٚ ْٰو ڀٙثحل وً تټٕ ڂ ټٽم١ًس ًنتَٕ ٨ٽْو 

ًعتث ٸثڄس تعتًتٸٍ تټٵثڄٌڄْر يف ػتثٺ تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ إقتث شّصځه ڀرڃ ٴٌت٨ره شن٥ْځْرر    
ڀًنىث إذل تټٵرٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ تټريت ّرص٩  ٨ٽرَ تټٵثٜرِ تٗنتيُ إڄرٍتٺ ـٹځيرث ٨ٽرَ          
تټٌؼو تټٙفْؿ يف تعتنث٨ٌر تعت١ًًـر ٨ٽْوس ٰإڄو ّص٩  يٰٛ تټره٧ٰ تعتىِرُ ٨ٽرَ    

تعت٩١ٌڂ ْٰوس ًٴه ٴَٝ ټٽځه٨ِ خ ٸعً ؾتث ٠ٽدروس ڀرث ٸرثڂ لترٌٌ     تټٵٌٺ خ ڂ تطتٹٿ 
 .2تټ٩١ڃ ْٰو إٙ خ١ًّٳ تټصځثَ إ٨ثنذ تټن٥ً

ًٴه وىدس تحملٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث يف لٙرٌٖ تټ٩١رڃ يف تټٵرًتيتز تټٙرثنيذ ڀرڃ        
ػترثټُ ش نّدْرررس إذل اڄرو ًإڂ ٸررثڂ تټٕررثي٦ ٴره اڄررثٞ هبررث يف تٕ٘رٻ ڀيځررر تټص٩ٵْررح     

                                       
س 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر 2ټّنر  ٩٠20ڃ يٴٿ  تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 1

ً إوت ٴَٝ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ثث دل ١ّٽدو ٘ثـح  9/3/1957ًتڄ٥ً ـٹځيث تټٙثني يف 
ثپ ٴٝثبو ٨ٽَ ٴث٨هذ ٴثڄٌڄْر لث٠ةرس ؾتث لتٍْ ټو تټ٩١ڃ اڀثپ تټٕ ڂس ٰإڄو ّٹٌڂ خىټٷ ٴه اٴ

/ڀڃ ٴثڄٌڂ ػتٽُ تټهًټر ًوټٷ تِصنثنت إذل 15تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٠د٩ثً ًٕٜث٦ تعتثنذ/
 .ل١ ه يف ش١دْٳ تټٵث٨هذ تعتٕثي إټْيث

 .1957 ڀڃ ڀثيَ ِنر 16تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  1693تټ٩١ڃ يٴٿ  تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 2
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ثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ اً تحملرثٸٿ تٗنتيّرر يف       تټنيثبِ ٨ٽَ تٕـٹر 

يف ٔرر ڂ  1959ټّررنر  55ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ   15تٕـررٌتٺ تټرريت خْنصرريث تعتررثنذ يٴررٿ  
شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټرس ًـصَ شٹٌڂ ٸٽځصيث تټٵرٌٺ تټٱٙرٻ يف ش ٘رْٻ اـٹرثپ تټٵرثڄٌڂ      

 .تٗنتيُ ًشنّْٳ ڀدثنبو ًتِصٵًتيىث

تټٕثي٦ ڀڃ اڂ لت٩رٻ يف ـرهًن   إٙ اڂ ىىت ٙ هتن٧  ًڀن٧ تټصنثٴٛ يف تٕـٹثپس
ىىه تعتيځر تِصعنثت تټص٩ٵْح ٨ٻ خ٩ٛ تټٵًتيتز تٗنتيّر تټٙثنيذ ڀڃ تغتْةرثز تټص نّدْرر   
طتٹځررر ًّتىررث ٴرره جترره ِررنهىث ڀررڃ ـْررط تعتٚتڀررر تټصٕرر٩ًّْر يف تلصٙررثي ڀًتـررٻ         

ڄٌڄِ يف اڂ تټص نّح ـً٘ث ٨ٽَ ـّڃ ِري تضتيثٌ تطتٹٌڀِس ٸځث ٴه ؿته ِنهىث تټٵرث 
ڂ      ٴررًتيتز شٽررٷ تغتْةررثزس ًاڂ ٸثڄررس يف ـٵْٵصرريث ٴررًتيتز إنتيّرررس إٙ اكتررث أرردو ڀررث شٹرٌر
٦ تټررىُ شٱٙررٻ ْٰررو ټررُْ ڀنث٨ٌررر       خثٕـٹررثپس ًټٹنرريث ټّْررس خثٕـٹررثپس ڀررث نتپ تعتٌٜرٌر

 ٴٝثبْر خٻ ؼتثٸځر ڀّٽٹْر ش نّدْر.

ثٸٿ ًڀررڃ ظررٿ ّّررٵٟ حتررهُ خثعتٱثيٴررر خرر  تټٵررًتيتز تټص نّدْررر تټٙررثنيذ ڀررڃ تحملرر       

س ًخرر  1958ټّررنر  117تټص نّدْررر يف تٗٴٽررْٿ تعتٙررًُ خررثټص١دْٳ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ      
ڀعْٚذتررث تټٙررثنيذ يف تاررثټُ تټص نّدْررر يف تٗٴٽررْٿ تټّررٌيُس ٰؽځ٩ْيررث ٴررًتيتز       
ش نّدْر جبٍتتتز ش نّدْر يف ڀىتلىتز ڀّٽٹْر شنٕ  يف ـرٳ تعتر٤ٌٱ  تټٙرثنيذ يف    

 نٕ  ڀڃ ٬ري ىىه تټٵًتيتز.ٔ كتٿ ڀًتٸٍ ٴثڄٌڄْر ؼهّهذ ڀث ٸثڄس ټص

خْنځث تټٵًتيتز تټٵٝثبْر إقتث شٵًي يف ٴٌذ تطتٵْٵر تټٵثڄٌڄْر ًؼرٌن تطترٳ اً ٨رهپ    
ًؼٌن تطتٳس ًٙ ّ٭ري ڀڃ ىىه تطتٵْٵر اڂ ٩ّرب ٨ڃ تغتْةر تټص نّدْر خٽٱر٣ تحملٹځررس   

س إو تټ٩رربذ خثعت٩رثڄِ ٙ خثٕټٱرث٢ ًتعتدرثڄِس     1958ټّرنر   117ٸځث ٩ٰٻ تټٵثڄٌڂ يٴرٿ  
ُْ خه٨ثً خثټص٧ًّٕ اڂ ٩١ّڃ ياِثً خٵرًتي إنتيُ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس إو      ًټ

غتىت ڄ٥ري خثټن٥ثپ تټٱًڄِّ ـْط ٩١ّڃ ياِرثً اڀرثپ ػتٽرُ تټهًټرر تټٱًڄّرِ هبْةرر       
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ڄٵررٛ يف خ٩ررٛ تټٵررًتيتز تٗنتيّرررس ًٴرره ٸررثڂ ىررىت ىررٌ تټٕرر ڂ يف دتْررٍ تټٵررًتيتز      
يف تٗٴٽْٿ تټٌّيُس إو ٸثڄس ٴثخٽرر ټٽ٩١رڃ   تټص نّدْر تټٙثنيذ ڀڃ تاثټُ تټص نّدْر 

اڀررثپ تټٱًٴررر تعتهڄْررر ثفٹځررر تټصځْررٍس ِررٌتت ڀررڃ ٴدررٻ تعت٤ٌررٯ اً ڀررڃ ٴدررٻ تٗنتيذ      
تعتمصٙر ټ٩ْح يف تټٕٹٻ اً ؽتثټٱر تټٵثڄٌڂس نًڂ اڂ ّٹرٌڂ ټٽځفٹځرر تعترىٸٌيذ خر ُ     

 ـثٺ اڂ شدفط يف ڀثنّر تټٌٴثب٧.

يف تٗٴٽرْٿ تټّرٌيُ ڀيځرر     ًڀٱثن وټٷ اڂ تعتٕعر٦ً ٴره ڄرثٞ ثؽٽرُ تټص نّرح     
تحملثٸځرررثز تعتّرررٽٹْر تعتص٩ٽٵرررر خرررثعت٤ٌٱ  تظتثٜررر٩  ټٵرررثڄٌڂ تعتررر٤ٌٱ  تِٕثِرررِ  
ٸهيؼر ش نّدْر ًـْهذ ٙ ٩١ّڃ يف ٴًتيىث إٙ خ١ًّٳ تټصځْْرٍ ٨ٽرَ تټٌؼرو تټّرثټٯ     
خْثڄوس ٰثلصًٙ خىټٷ إؼًتتتز تټص نّح ًڀًتـٽو ٸِ ّٱٙٻ ْٰو ٨ٽَ ًؼو تټ٨ًّرس 

ټص نّررح ىررٌ تټررىُ تڄصرريَ إټْررو تټٕررثي٦ يف تٗٴٽررْٿ تعتٙررًُ يف       ًىررىت تټصن٥ررْٿ يف ت 

س ٰد٩ه اڂ ٸثڂ تټص نّح هتً يف إؼًتتتز ڀ١ٌټر ًيف 1958ټّنر  117تټٵثڄٌڂ يٴٿ 
ڀًـٽص  تخصهتبْر ً تِصةنثْٰرس ظرٿ ٩١ّرڃ يف تټٵرًتي تټصر نّي تټنريثبِ اڀرثپ تحملرثٸٿ        

اـٹرثپ ىرىه اً شٽرٷ اڀرثپ     تٗنتيّر اً ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ طّح تٕـٌتٺ ظٿ يف 
تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس تلصًٙ تټٕثي٦ ىىه تٗؼًتتتز ًتعتًتـٻس ًؼ٩ٻ تټص نّح يف 
ڀًـٽر ًـْهذ اڀثپ ىْةر ش نّدْر ٨رب ٨نريث خثحملٹځرر تټص نّدْررس خ٩١رڃ يف ٴًتيتذترث      

يف  ياِثً اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ًٙ ًؼو ټٽٵٌٺ خ ڂ تټٵًتيتز تحملثٸٿ تټص نّدْر
تٗٴٽررْٿ تضتنررٌخِ ىررِ اـٹررثپس ٨ٽررَ ٨ٹررُ ٴررًتيتز تاررثټُ تټص نّدْررر يف تٗٴٽررْٿ      
تټٕررځثرلس إو اڂ شٽررٷ ػتررًن ـؽررر ټٱ٥ْررر نتـٝرررس ٰؽځ٩ْيررث ٴررًتيتز إنتيّررر يف         

ِرررنر  117ـٵْٵصررريث ًټّْرررس اـٹثڀرررثً ٴٝرررثبْرس خرررٻ إڂ تټٕرررثي٦ يف تټٵرررثڄٌڂ يٴرررٿ  

تټص نّح تټيت ٨رب ٨نيث س ًإڂ ٸثڂ ٴه ٬ٽح تټ٩نًٙ تټٵٝثبِ يف شٕٹْٻ ىْةر 1958
خثحملررثٸٿ تټص نّدْرررس إٙ اڄررو دل ٩ّصرررب ٴًتيتذتررث اـٹثڀررًث ٴٝررثبْرس ًإڂ ٸررثڂ ٔرردييث         
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خثٕـٹثپس ٬ًين ٨ڃ تټٵٌٺ اڂ ت٨صدثي تحملثٸځثز تټص نّدْر انلٻ خثټ٤ٌْٱر تټٵٝثبْر 
ڀنرريث يف تټ٤ٌْٱررر تٗنتيّرررس ټررُْ ڀ٩نررثه اكتررث يف وتذتررث لٙررٌڀثز ٴٝررثبْر شنصرريِ       

٩نَ تعتٵٙررٌن ڀررڃ ىررىتس ًإقتررث ىررِ ٰٵررٟ ٔرردْيث هبررثس ًإڂ ٸثڄررس ټّْررس  خ ـٹررثپ خررثعت
 ڀنيث.

ًتټٵًتي تټٵٝثبِ ىرٌ تټرىُ شٙرهيه تحملٹځرر ثٵصٝرَ ٤ًْٱصريث تټٵٝرثبْرس        
ًمتّررٿ ٨ٽررَ اِررثَ ٴث٨ررهذ ٴثڄٌڄْررر لٙررٌڀر ٴٝررثبْر شٵررٌپ خرر  لٙررځ  شص٩ٽررٳ   

ّهتًس ًإقترث  ثًٸٍ ٴثڄٌڄِ لثٖ اً ٨ثپ ًٙ ّنٕ  تټٵًتي تټٵٝثبِ ڀًٸٍتً ٴثڄٌڄْثً ؼه
ّٵًي يف ٴٌذ تطتٵْٵر تټٵثڄٌڄْر ًؼٌن ـرٳ اً ٨رهپ ًؼرٌنهس ٩ْٰصررب ٨نرٌتڂ تطتٵْٵرر       

 ْٰځث ٴَٝ خو ڀصَ ـثٌ ٴٌذ تٕڀً تعتٵِٝ.

ًّٹٌڂ تټٵًتي ٴٝثبْثً ڀصَ شًٌٰز ټو ىىه تظتٙثبٗ ً ټٌ ٘هي ڀڃ ىْةر ٙ شصٹٌڂ 
ٟ هبرث ڀرڃ   ْڀڃ ٴٝثذ ًإقتث اِنهز إټْيث ِٽ١ر ٴٝثبْر تِصعنثبْر تعتٱٙرٻ ْٰځرث ڄر   

لٌٙڀثزس ٨ًٽَ تټ٩ٹُ ڀڃ وټٷ ٰإڂ تټٵًتي تټصر نّي ٙ متّرٿ لٙرٌڀر ٴٝرثبْر     
خ  لٌٙڀ  ڀصنث٨ٌ  ٨ٽَ اِثَ ٴث٨هذ ٴثڄٌڄْر شص٩ٽرٳ ثًٸرٍ ٴرثڄٌڄِ لرثٖ اً     
٨ثپ ً إقتث ىٌ ّنٕ  ـثټر ؼهّهذ طٳ ڀڃ ٘هي ٨ٽْوس ٔ ڄو يف وټٷ ٔ ڂ ٸٻ ٴًتي 

شصٹرٌڂ ٸٽريث ا٬ٽدريث ڀرڃ ٴٝرثذس إو تټ٩رربذ       إنتيُس ًټٌ ٘هي تټٵًتي تټص نّي ڀڃ ىْةرر  
خثعتٌٜرر٦ٌ تټررىُ ٘ررهي ْٰررو تټٵررًتيس ٰځررث نتپ ىررىت تعتٌٜرر٦ٌ إنتيّررثً ٸثټص نّررح ڀررعًٚس    
ٰثټٵًتيتز تټيت شٙهي ْٰو شٹٌڂ طٹٿ تټٽًٍپ إنتيّرر ًٙ شٍتّٽريث ىرىه تټٙرٱر ټٹرٌڂ      
ڀررڃ ا٘ررهيىث ٴٝررثذس ٸررثضتٍتتتز تټص نّدْررر تټرريت ٌّٴ٩يررث يقِررثت تحملررثٸٿ يف ـررٳ         
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 .٤1ٱْيث ڀڃ ٸصدر ًؼتًّٝڃس إو ش٩صرب ٴًتيتز ش نّدْر ٙ ٴٝثبْرڀٌ

ًٴه اٸهز تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ىىت تټىىح إو ٴٝس خر ڂ تټٵرًتي تټٙرثني    
ڀڃ ػتٽُ ش نّح ڀر٤ٌٱِ تضتثڀ٩رر ڀرڃ ٬رري ا٨ٝرثت ػتٽرُ تټصرهيُّس خ٩رٍٺ اـره          

ٽْو ڀ٤ٌٱِ ٸٽْر تغتنهِر جبثڀ٩ر ٨  وتُ ڀڃ ٤ًْٱصوس ڀث ىٌ إٙ ـٹٿ ًُّّ ٨
ڀث ًُّّ ٨ٽَ اـٹثپ تټ٩رٍٺ تټٙرثنيذ ڀرڃ تحملرثٸٿ تټص نّدْررس اُ ّٹرٌڂ تټ٩١رڃ ْٰرو         
ڀدثًٔذً اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ًّٹٌڂ ټٍتڀثً ٨ٽَ ڀٱٌٚ تټهًټر اڂ ٩١ّڃ ْٰو 
إوت ڀرث ٠ٽررح ٘رثـح تټٕرر ڂ وټرٷس ٰررإوت ٸررثڂ تټ١رث٨ڃ ٴرره شٵرهپ خ١ٽررح إذل ڀٱررٌٚ      

٨ٗٱثبرو ڀرڃ يِرٌپ تټ٩١رڃ يف ىرىت تټٵرًتي اڀرثپ        تټهًټر اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 
تحملٹځر تعتىٸٌيذس ٰٵه ٸثڂ ٨ٽَ تعتٱٌٚ اڂ ٩ّصرب ىىت تټ١ٽح ثعثخر ٠ٽح تټ٩١ڃ يف 
وټررٷ تټٵررًتيس ًخثټصررثرل ٸررثڂ ټٍتڀررثً ٨ٽْررو ٠دٵررثً ټٽٵررثڄٌڂ اڂ ّٵررٌپ خررثټ٩١ڃ ْٰرروس ٙ اڂ   

١ٽٌج تټ٩١رڃ  متْٽو إذل ڀٱٌٚ تټهًټر حملٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ خٌ٘ٯ اڂ تټٵًتي تعت
 .2ْٰو ټُْ طٹٿ ٩١ّڃ ْٰو ياِثً اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث

 

                                       
 1تټٵٝثبْر $ْ#/ 2ټّنر  23ٴٝثبْر $غ#/ 2ټّنر  21تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ٌڂ ايٴثپ  1

 2ټّنر  32تټٵٝثبْر $غ#/ 2ټّنر  28تټٵٝثبْرس  2ټّنر  8ً  6ً 3تټٵٝثبْرس  1ټّنر 
 .1960ڀڃ إخًّٻ ِنر  26تټٵٝثبْر $ْ#س ؼٽّر 

ڀڃ نّّځرب ِنر  22ټٵٝثبْر ؼٽّر ت 8ټّنر  81تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 تټ٩١ڃ يٴٿ  2

1962. 
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 الفرع الثاوي

 انصفت يف رفع انطعٍ

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ     1955ټّرنر   165ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  15تعتثنذ  كاوـت 
تټهًټر تټىُ اڄٕر  تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس شرنٗ يف ٰٵًذترث تًٕذل " ټرًبُْ ىْةرر         
ڀٱٌِٜ تټهًټرر ڀرڃ شٽٵرثت ڄٱّروس اً خنرثتًت ٨ٽرَ ٠ٽرح وًُ تټٕر ڂس اڂ ياُ تټرًبُْ          

ټ٩ٽْث يف تٕـٹثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ   تعتىٸٌي ًؼيثً ټىټٷس اڂ ٩١ّڃ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر ت
 ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً تحملثٸٿ تٗنتيّر".

 55ًوټٷ يف تٕـٌتٺ تټيت ٨هنذتث ىىه تعتثنذ ٰٽځث ٘هي ٴثڄٌڂ ػتٽرُ تټهًټرر يٴرٿ    
ًّٹرٌڂ ټرىًُ   $$ 0ڀنرو ٨ٽرَ اڄرو    15ڄرٗ يف تټٱٵرًذ تټعثڄْرر ڀرڃ تعترثنذ       1959ټّنر 

 شٽٷ تٕـٹثپ لٚٺ ِرص  ٌّڀرثً   تټٕ ڂس ًټًبُْ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټرس اڂ ٩١ّڃ يف
ڀڃ شثيّك ٘هًي تطتٹرٿس ًوټرٷ ڀر٧ ڀًت٨رثذ تٕـرٌتٺ تټريت ٌّؼرح ٨ٽْرو تټٵرثڄٌڂ هبرث           

ًخررىټٷ اشررثؾ تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف تٕـٹررثپ       ##ستټ٩١ررڃ خررثطتٹٿ 
تټٙثنيذ ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُس اً تحملثٸٿ تٗنتيّرس اً تحملثٸٿ تټص نّدْرس ټٹرٻ  

 ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر ًوًُ تټٕ ڂ ٨ٽَ ـه ٌِتت. ڀڃ

اڀررث يبررُْ ىْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر ْٰځررثيَ ـٵررو خررثټ٩١ڃ يف ـررثټص 0 إـررهتاث        
ؼٌتٌّو خت٧ٝ طتًّصو يف شٵهًّ ڀٚتڀرر تټ٩١رڃ يف ـٹرٿ ڀرڃ ىرىه تٕـٹرثپ إوت ڀرث        
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اڄٱررر  15ياٍ اڄررو ٴرره ٔررثخو ٨ْررح اً اٸعررً ڀررڃ تټ٩ْررٌج تعتنٙررٌٖ ٨ٽْيررث يف تعتررثنذ     
تټعثڄْر ًؼٌخْر ّٽٍڀو تټٵثڄٌڂ ْٰيث خثټ٩١ڃ خثطتٹٿ نًڂ شٌٴٯ ٨ٽَ إيتنشروس  تټىٸًس ً

ټّرنر   117ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ     32ًڀعثغتث ڀث ڄٙس ٨ٽْو تټٱٵرًذ تٕلرريذ ڀرڃ تعترثنذ     

٨ًٽرَ يبرُْ   $$ 0خإ٨ثنذ شن٥ْٿ تٗنتيذ تټنْثخْر ًتحملثٸځثز تټص نّدْر ڀڃ اڄو 1958
ز تټٱٙٻ ڀرڃ تټ٤ٌْٱررس إوت ٴرهپ إټْرو     ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر اڂ ّٵْٿ تټ٩١ڃ يف ـثٙ

س ًاڀث وًً تټٕ ڂ ٰيٿ ٸٻ وُ ڀٙٽفر يف إټ٭ثت تطتٹٿ ##تټ١ٽح ڀڃ تعت٤ٌٯ تعتٱٌٙٺ
 تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٔمٙثً ٸثڂ اً ىْةر.

ټّررنر  117ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ    ٠ً32دٵررثً ټررنٗ تټٱٵررًذ تټعثڄْررر ڀررڃ تعتررثنذ     

ڀررڃ ٴررثڄٌڂ شن٥ررْٿ   15تعتٕررثي إټْرروس ٩ّصرررب ڀررڃ وًُ تټٕرر ڂ يف ـٹررٿ تعتررثنذ     1958
يبررُْ نّررٌتڂ تحملثِرردرس   $ػتٽررُ تټهًټرررس يف لٙررٌٖ اـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْررر     
 .#ًڀهًّ ٨ثپ تټنْثخر تٗنتيّرس ًتعت٤ٌٯ تټٙثني ٜهه تطتٹٿ

هلٻ يف ٨هتن وًُ تټٕ ڂ ڀڃ ٩ّصرب تطتٹٿ تعتًتن ْٰو ـؽرً ٨ٽْيٿس ًىٿ ت٠ًٕتٮ ًّ
تٕ٘ٚت يف تظتٌٙڀر تټٙثني ْٰيث تطتٹٿس ٌِتت ٸثڄٌت ىٿ تًٰٕتن اً تٗنتيذس ًٸرىت  

 تعتصهلٽٌڂ ْٰيث.

اڀررث ْٰځررث ّص٩ٽررٳ خرر ٠ًتٮ تټرره٨ٌٍس ًىررٿ ا٘ررفثج تطتررٳ تٕ٘ررْٻ يف تټ٩١ررڃس ٰٵرره   
 ْث اڄو إوت ٸثڂ تټعثخس اڂ تعته٨ِ اٴثپ ن٨ٌته ٜه ٸٻ ڀڃ0ٴٝس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽ

 ًٌتيذ تټٍيت٨ر. -1

ڀٙٽفر تٕڀٚٶ تٕڀريّرس خٙفْٱر اًن٨يرث ٴٽرٿ ٸصرثج تحملٹځرر تٗنتيّرر يف       -2
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تټرىُ ِرٽك    1959ټّرنر   184شثيّك ٙـٳ ټصثيّك تټ٩ځرٻ خرثټٵًتي تضتځيرٌيُ يٴرٿ     
٩يررث ټررٌٌتيذ تٗ٘ررٚؾ   ڀٙررٽفر تٕڀررٚٶ تٕڀريّررر ڀررڃ شد٩ْصرريث ټررٌٌتيذ تټٍيت٨ررر ًاشد    

 تټٍيت٨ِ.

ًيف ًٴرررس ٸرررثڂ ٙ لترررٌٌ ْٰرررو تلصٙرررثپ ًٌتيذ تټٍيت٨رررر يف تټررره٨ٌٍ ټرررًٍتٺ    
٘رررٱصيثس  ًدل ّٵرررٿ تعتررره٨ِ خإنلرررثٺ ًٌتيذ تٗ٘رررٚؾ تټٍيت٨رررِ خثټررره٨ٌٍ خٌ٘رررٱيث   
٘ررثـدر تټٙررٱر خثټنْثخررر ٴثڄٌڄررثً ٨ٽررَ تعتٙررٽفر تعتررىٸٌيذ ًيف دتعْٽرريث خثټصٵثٜررِ يف 

شرٌرل تٗٔرًتٮ ٨ٽرَ ٔرىًكتثس ًدل شره٧ٰ تعتٙرٽفر خ٩رهپ        ـٹٿ تڄصٵثٺ تطتٳ إټْيث يف 
ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ٜهىث غتىت تټّدحس ًٸثڂ تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو دل ّٙرهي ٜره ًٌتيذ      
تټٍيت٨ر اً ًٌتيذ تٗ٘ٚؾ تټٍيت٨ِ ًٜه ڀٙٽفر تٕڀٚٶ تٕڀريّرر خرٻ ٘رهي ٜره     
ًٚ يف اڂ          ىررىه تعتٙررٽفر ًـررهىثس ٰإڄررو إٌتت ٨ررهپ ٴْررثپ ٘ررٱر ټررٌٌتيذ تټٍيت٨ررر ا٘رر

صٙررٿ يف تټرره٨ٌٍس ٨ًررهپ شٙررفْؿ تټٕررٹٻ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر خإنلررثٺ ًٌتيذ  خت
ًٙ ڀنريثس ًشٌؼْرو تظتٙرٌڀر إټْيرث          تٗ٘ٚؾ تټٍيت٨ِ ٘رثـدر تټٙرٱر خثټصٵثٜرِ خره
طٹٿ شد٩ْر ڀٙٽفر تٕڀٚٶ تٕڀريّر غتثس ټٹِ ّٙهي تطتٹٿ ٜهىث هبرىت تټٌ٘رٯ   

تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ٜرره ًٜرره ىررىه تٕلررريذ ڀ٩ررثًس ًإٌتت ِررري تٗؼررًتتتز ً٘ررهًي  
ڀٙٽفر تٕڀٚٶ تٕڀريّر ثٱًنىث ثث ٙ لت٩ٻ اّثً ڀڃ تټٌٌتيش  ٠ًٰثً خثظتٙرٌڀر  
اً ؼتٹٌڀثً ٨ٽْيث ْٰيثس ڀث ٸثڂ هتٹڃ يٰر٧ تټ٩١رڃ طٹرٿ تټٝرًًيذ إٙ ڀرڃ تعتٙرٽفر       
تټٙثني ٨ٽْيث تطتٹٿ خث٨صدثيىث ٘ثـدر تټٙٱر خثټ٩١ڃ ًتعتٙٽفر ْٰوس ًإڂ دل شٹڃ 

خثټصٵثِٜ يف تټه٨ٌٍ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّرس ًٙ اىٽْر ټرىټٷ ټ٩رهپ    غتث اً٘ٚ ٘ٱر
دتص٩يررث خٕمٙررْر ڀ٩نٌّررر ڀّررصٵٽرس وټررٷ اڂ ٘ررثـح تټٙررٱر خررثټ٩١ڃ ىررٌ تحملٹررٌپ   
٨ٽْو تټىُ ٸثڂ ٠ًٰثً يف تظتٌٙڀر تټٙثني ْٰيث تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو خإټٍتڀو خِٕت 

٭ررثت ىررىت ظتٙررځو اً خررًٰٛ ٠ٽررح ڀررڃ ٠ٽدثشررو طْررط ّٹررٌڂ ٬ًٜررو ڀررڃ تټ٩١ررڃ إټ   
تطتٹٿ اً ش٩هّٽوس خإٴثټصو ڀڃ ڀث ـٹٿ ٨ٽْو خوس اً خإؼثخصو إٙ ڀث يٰٛ ڀرڃ ٠ٽدثشروس   
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ڀڃ ٴثڄٌڂ  211ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيذ $تعتثنذ  377ًٴه ڄٙس تعتثنذ 
 ##سٙ لتٌٌ تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ إٙ ڀڃ تحملٹرٌپ ٨ٽْرو  $$ 0تعتًت٩ٰثز تضتهّه#س ٨ٽَ اڄو

تحملٹٌپ ٨ٽْو ىٌ ٘ثـح تعتٙٽفر يف تټ٩١ڃس ٕڄرو ىرٌ ًِرْٽصو     ٬ًين ٨ڃ تټدْثڂ اڂ
تټٌـْهذ ټصٙفْؿ تظت١  تټٌتٴ٧ يف تطتٹٿ ًتټصمٽٗ ڀڃ اظثيه إو اڂ تټ٩١ڃ ّصْؿ ټرو  
اڂ ّدهُ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ڀث ٸثڂ هتٹنو إخهتقه اڀثپ تحملٹځر تعت٩١رٌڂ يف  

    ٰ ثشررو تخررهتقىثس ًٙ لتررٌٌ  ـٹځيررث ڀررڃ نٰرر٦ٌ دل ّّررٵٟ تطتررٳ ْٰيررث اً اًؼررو نٰررث٦ 
ـًڀثڄو ڀڃ ـٳ تټ٩١ڃس اً ؼ٩ٻ تټ٩١ڃ ؾتصن٩ثً ٨ٽْوس خّدح ًٴر٦ٌ ل١ر  يف تطتٹرٿ    
ڄثشػ ٨ڃ ٨ْح يف تټٕٹٻ ٰثز تظتٌٙپ شهتيٸوس ٸځث ٰثز تحملٹځر تټٵٝثت ڀڃ شٽٵثت 
ڄٱّيث خثٕظً تعترتشح ٨ٽْو ٕڂ ىىت تظت١  يف وتشو ىٌ تعتربي ټٽ٩١ڃس ًهبرىه ٙ ّّرٌ٪   

 ثڄ٧ ڀنو.اڂ ّٹٌڂ ىٌ تعت

ًڀڃ ظٿ ٰإڂ تټ٩١ڃ هبىه تطتثټر ّٹٌڂ ڀٵدرًٌٙ ـصرَ ٙ ّّرص٭ٽٳ خثخرو خثټنّردر      
إذل ـٹٿ ڀ٩ْرحس ًٙ ّصفٙرڃ ىرىت تطتٹرٿس خّردح ٴْرثپ ٨ْرح خروس يف ـر  اڂ ىرىت           
تټ٩ْح ىٌ ِنه تټ٩١ڃ ْٰوس ًٙ ِْځث إوت ٸثڂ ِدْٻ تټ٩١ڃ ٬ري ڀصثؾ ُٕ ڀرڃ ًٌتيذ  

تشٙرثٺ تًٕذل خرثټنٍت٦س ٨ًرهپ ًؼرٌن ٘رٱر       تټٍيت٨ر ًًٌتيذ تٗ٘ٚؾ تټٍيت٨ِس ټ٩هپ
ټٽعثڄْر ٕكتث دل شٹڃ ؾتعٽر يف تټه٨ٌٍ ٸمٙٿ ا٘ٽِ اً ڀهلٻ ْٰيثس ًدل شٹڃ لٽٱرثً  

 ٨ثڀثً اً لث٘ثًس ًټّْس ؼتٹٌڀثً ٨ٽْو.

ًٚ ټ٩ًٰرو ڀرڃ ٬رري وُ ٘رٱر ٨ٽرَ ٬رري             ًڀڃ ظٿ ّٹٌڂ تټره٧ٰ خ٩رهپ ٴدرٌٺ تټ٩١رڃ ٔرٹ
ٸځرث ٴٝررس تحملٹځرر وتذتررث خر ڂ تټرره٧ٰ      س1اِرثَ ِرٽْٿ ڀررڃ تټٵرثڄٌڂس ڀص٩ْنررثً يٰٝرو    

خ٩هپ ٴدٌٺ تټ٩١ڃ ټ٩ًٰو ڀڃ ٬ري وُ ٘رٱر ثٵٌټرر اڄرو اٴرْٿ ڀرڃ ڀرهًّ ٨رثپ نّرٌتڂ         

                                       
 .1963ڀڃ ّنثًّ ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  892تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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تحملثِدرس ًاڂ تټىُ هتعٻ ىىت تټرهٌّتڂ ىرٌ يبّْرو ٨ٽرَ ٬رري اِرثَس إوت اڂ تظت١ر         
تعتثنُ تټىُ شٵ٧ ْٰو إنتيذ ٴٝثّث تطتٹٌڀر ٨نه ڀدثًٔذتث إؼًتت تټ٩١رڃ ٙ ّرىظً يف   

ڀڃ هتعٻ تټهٌّتڂ تعتىٸٌيس ٰىټٷ اكتث إو وٸرًز ڀرهًّ ٨رثپ تحملثِردر خرهًٙ ڀرڃ       ٘ٱر 
يبّْرروس ٰررإڂ غتررىت تظت١رر  ڀررث ّررربيهس إو ٸررعريتً ڀررث لتررًُ يف تټ٩ځررٻس ڀررڃ ٬ررري ٴٙررهس  
ت٠ٚٲ ټٱ٣ يبُْ اً ڀهًّ ٨ثپ ٨ٽَ تټٕمٗ تټىُ ّيْځڃ ٨ٽَ تعتًٰٳس ًٙ متؽح 

ٝرثّث إقترث ٸثڄرس ش٩نرَ ڄْثذترث ٨ځرڃ       ىىت تټصربًّ تظتث٠ا ًتٴ٧ تٕڀً ڀڃ اڂ إنتيذ تټٵ
هتعٻ نٌّتڂ تحملثِدر اڀث تټٵٝثت ًڀڃ ظٿ ٰإڄو ٙ ّٱٽس ىرىت تظت١ر  تعترثنُ تټدفرسس     

 .1ًّٹٌڂ ىىت تټه٧ٰ ٨ٽَ ٬ري اِثَ ؼهًّتً خثټًٰٛ

ًڀڃ ؼير الًٍس ْٰځث نتصٗ خٙٱر ڀڃ ٧ًّٰ ٨ٽْو تټ٩١ڃس ٴٝرس تحملٹځرر   
    ً تعتٌت٘رٚز تټرىُ ا٘رهي تټٵرًتي      تٗنتيّر تټ٩ٽْث خ ڂ تټ٩١ڃ ٴره تلصٙرٿ ا٘رٚ ًٌّر

تعت٩١ٌڂ ْٰو خث٨صدثيه ٘ثـح تٙلصٙثٖ يف إ٘هتي ىىت تټٵًتيس ًخثټصثرل ٘رثـح  
تټٙٱر تًٕذل يف اڂ نتصٙٿ يف تټ٩١رڃس ؾترث ٙ ؼترٻ ڀ٩رو خ٩ره وټرٷ ټٽصځّرٷ خر ڂ         
تټ٩١ڃ ؼثت لٽٌت ڀڃ وٸً ٨دثيذ اڂ ًٌّرً تعتٌت٘رٚز ىرٌ يبرُْ ػتٽرُ إنتيذ تغتْةرر       

ٷ تطتهّهّرررس ڀثنتڀررس ىررىه تټٙررٱر ڀٵررًيذ ټررو ٴثڄٌڄْررثًس نًڂ    تټ٩ثڀررر ټٕررىًڂ تټّررٹ 
تطتثؼررر إذل ىررىت تټدْررثڂ ًٴرره اخٽرر٫ ثٝررځٌڂ تټ٩١ررڃس ًا٨ٽررٿ خررو إ٨ٚڀررثً ٸثْٰررثً ٨ٽررَ 
اِثَ ىىه تټٙٱرس ًڀڃ ظٿ ّص٩  تټٵٝثت خًٰٛ تټره٧ٰ خ٩رهپ ٴدرٌٺ تټ٩١رڃ ٔرٹًٚ      

 .2ټ٩ًٰو ٨ٽَ ٬ري وُ ٘ٱر

                                       
 .1964ڀڃ ٌّڄْو ِنر  7تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  740تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
ڀڃ تخًّٻ ِنر  25ؼٽّر  تټٵٝثبْرس 8ټّنر  1070تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2

1965. 
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تٗؼرًتتتز تټريت شدرها خإٴثڀرر     ًىِ ػتځ٨ٌرر  « ًعتث ٸثڄس تظتٌٙڀر تټٵٝثبْر
تټه٨ٌٍ اڀثپ تحملٹځر خنرثتًت ٨ٽرَ ڀّرٽٷ إلترثخِ ّصمرى ڀرڃ ؼثڄرح تعتره٨ِس ًشنصريِ          

    ٚ إقترث ىرِ ـثټرر ٴثڄٌڄْرر      »طٹٿ ٰث٘ٻ خثټنٍت٦ اً خصنرثٌٺ اً ٘رٽؿ اً خّردح ٨رثي
شنٕ  ٨ڃ ڀدثًٔذ تټه٨ٌٍ خثٙن٨ثت ټهٍ تټٵٝثتس اُ خثٙټصؽثت إټْو خٌِْٽر تټه٨ٌٍ 

ٸ ڂ تټٵثڄٌڂ ٴه ـهن إؼًتتتز تټصٵهپ هبىت تٙن٨ثت تټىُ ّند٭ِ ٨ٽْرو  اً تټ٩ًّٝرس ً
تڄ٩ٵثن تظتٌٙڀر ًىِ تټيت شٵٌپ تشٙثٺ تعته٨ِ خثحملٹځر تعت٨ًٌٰر اڀثڀيث تټه٨ٌٍس 
ًشٹٽْٯ تعته٨ِ ٨ٽْو تعتعٌٺ اڀثڀيث ټٹٌكتث ٨ٚٴر خ  ٠ًْٰيث ڀڃ ؼيرس ٨ًٚٴر خ  

إوت دل شٹرڃ رترر ن٨رٌٍ ڀرڃ اـره       ىىّڃ تټ١ًٰ  ًخ  تټٵٝثت ڀڃ ؼير الًٍس ٰإڄو
تظتٙځ  ټٽمٙٿ تٕلً إذل تټصٚٴِ اڀثپ تټٵٝثتس اً دل ّٹڃ ٕـهتاث اً ٸٚارث  
ًؼررٌنس ٰررٚ شنٕرر  تظتٙررٌڀر تټٵٝررثبْر ًٙ شن٩ٵررهس ًّٽررٍپ ټٙررفر ىررىه تټرره٨ٌٍ اڂ  
شٹٌڂ ڀٌؼير ڀرڃ ٘رثـح تټٕر ڂ وتشرو اً ڀرڃ ٘رثـح تټٙرٱر يف دتعْٽرو تً تټنْثخرر          

ثٴثًس ٰإوت دل شٵٿ تټه٨ٌٍ ٘فْفر ِٵٟ يٸڃ ڀڃ ايٸثڂ تظتٌٙڀر ٨نو ٴثڄٌڄثً اً تشٱ
ًڀصَ تڄ٩رهڀس ىرىه ًٰٵرهز ٸْثكترث ٸرثڂ تطتٹرٿ ٘رثنيًت يف ٬رري لٙرٌڀرس ًخثټصرثرل           
خررث٠ًٚ خ١ٚڄررثً ّنفررهي خررو إٙ ـرره تٙڄ٩ررهتپس ًٙ ّ٭ررري ڀررڃ ىررىه تطتٵْٵررر تټٵثڄٌڄْررر      

ر خنهخرررو تِصفٙررثٺ ڀررڃ اٴرررثپ تټرره٨ٌٍ ٨ٽرررَ ٴررًتي ڀرررڃ ضتنررر تعتّرررث٨هذ تټٵٝررثبْ      
عتدثًٔذتثس ڀثنتپ ىىت تټٵًتي ًٴ٧ خث٠ًٚ خٻ ڀ٩هًڀثً ٙخصنثبو ٨ٽَ ٬ٓ ڀٱّهس إو دل 
ّٙهي ڀڃ ٘ثـح تټٕ ڂ شٌٸْٻ ٕـه ټصٵهّٿ ٠ٽح ت٨ٙٱثت خثصترو ڄْثخرر ٨نروس ًدل    

ًىررٌ دل ّصٽٵررَ شررٌٸًْٚ ٸصثخْررثً اً « شٵررٿ ټهّررو ي٬دررر يف وټررٷس ًدل ّٹررڃ عتٵررهپ تټ١ٽررح 
ّٱًٚ ٨ٽَ ىىت تٕلري تعت١ثټدرر طٵرو ٴٝرثت ٨ٽرَ      اڂ  »ٔٱٌّثً ڀڃ ٘ثـح تټٕ ڂ

٬ري إيتنذ ڀنوس اً اڂ متٻ ؼتٽو يف ىىه تٗيتنذ يف شنْٙح ڄٱّو ڀٹثڄرو يف تٴصٝرثت   
 ىىت تطتٳ نًڂ يٜثبو.
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ًٙ دتٽررٷ ضتنررر تعتّررث٨هذ تټٵٝررثبْر ڄررههبث تحملررثڀِ ل١رر  عتدثٔررًذ تټرره٨ٌٍ  
تټنْثخرر ٙ ًؼرٌن غترث    ڄْثخرً ٨ڃ ٘ثـح تطتٳ ختٌّٻ ىىت تحملثڀِ ٘رٱر ڀرث يف ىرىه    

ًٚ اً ٴثڄٌڄثًس ًڀرڃ ظرٿ ّٹرٌڂ تطتٹرٿ تټٙرثني يف ىرىه تطتثټرر ػتثڄدرًث تټٙرٌتج إوت           ٩ٰ
ٴٝررَ خث٨صدررثي تظتٙررٌڀر ڀنصرريِْ يف ڄررٍت٦ دل شن٩ٵرره يف ٔرر ڄو اُ لٙررٌڀر اڀررثپ      
تټٵٝثت يف ًٴرس ڀرثس ًّرص٩  تټٵٝرثت خرد١ٚڂ ىرىت تطتٹرٿ خنرثتًت ٨ٽرَ ٠ٽرح تضتيرر            

ټٙٱر يف تټن٩ِ ٨ٽْرو هبرىت تټرد١ٚڂس ًإڂ تڄ٩رهڀس ٘رٱر      تٗنتيّر تټ١ث٨نر ٘ثـدر ت
 .1ڀڃ ڀدثًٔ تټه٨ٌٍ تټيت تڄصيس خٙهًيه

ًاڀث خثټنّدر إذل تعتصهلٽ  خثټه٨ٌٍ ٰٵه ٴرًيز تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث اڂ شرهلٻ      
تظتٙٿ تټعثټط شهلًٚ تڄٝځثڀِ ؼثبٍ يف نيؼر تټصٵثِٜ ت٨ٕٽرَ ڀصرَ ٸرثڂ تطتٹرٿ     

٩هٍ اظًه ٨ٽَ ٠ثټح تټصهلٻس إو ٴٝس خ ڄو إوت ٸرثڂ  تټىُ ِْٙهي يف تعتنث٨ٌر ِْص
تعت٩١ٌڂ يف شًٴْصو ٴه ٠ٽح شهلٽو لٙرځثً ظثټعرثً يف تټره٨ٌٍ ڀنٝرځثً إذل تطتٹٌڀرر      
يف ٠ٽررح يٰٝرريثس ٰررإڂ تحملٹځررر ٙ شررًٍ ڀثڄ٩ررثً ڀررڃ وټررٷ ڀررث نتڀررس ټررو ڀٙررٽفر يف     

لٻ تعتنث٨ٌر خث٨صدرثيه تعت٩١رٌڂ يف شًٴْصروس ٨ٽرَ تټر٬ًٿ ڀرڃ اڄرو دل نتصٙرٿ ًدل ّصره         
اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝرثت تٗنتيُس إو لترٌٌ تټصرهلٻ يف نيؼرثز تټصٵثٜرِ ت٨ٕٽرَ ؾترڃ        
١ّٽح تٙڄٝځثپ إذل اـه تٕلٙثپس اً ؾتڃ ٩ّصرب تطتٹٿ تټٙثني يف تټره٨ٌٍ ـؽرر   
٨ٽْرروس ًدل ّٹررڃ ٴرره انلررٻ اً شررهلٻ ْٰيررثس ًټررُْ ڀررڃ تټٕررٷ يف اڂ تطتٹررٿ تټررىُ        

صهلٻ ٩ًّصرب ـؽر ٨ٽْروس ًڀرڃ   ِْٙهي يف ىىه تعتنث٨ٌر ِْص٩هٍ آظثيه إذل ٠ثټح تټ
 .2ظٿ شًٍ تحملٹځر ٴدٌټو لٙځثً ڀنٝځثً إذل تطتٹٌڀر يف ٠ٽح يٰٛ تټه٨ٌٍ

ٸىټٷ وىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث إذل اڂ تټ٩١ڃ تطتٹٿ تټٙثني يف ن٨رٌٍ تٗټ٭رثت   
                                       

 .1968تټٵٝثبْر ؼٽّر اًٺ نّّځرب ِنر  9ټّنر  927تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1960ڀڃ ّنثًّ ِنر  30تټٵٝثبْرس ؼٽّر  4ټّنر  76تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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ؾتڃ ٴدٻ لٙرځًث ڀنٝرځًث إذل تضتيرر تٗنتيّررس ىرٌ ـرٳ ا٘رْٻ ٙ شد٩رِ ڀصرَ ٘رهي           
ڀثِثً ثًٸٍه تټٵثڄٌڄِس ًٙ ّ٭ري ڀڃ وټٷ ٴدٌٺ تظتٙٿ تٕ٘رْٻ  تطتٹٿ يف ڀٌتؼيصو 

 تطتٹٿس اً اڂ تطتٹٿ دل ّٽٍپ تظتٙٿ تعتنٝٿ خثعتًًٰٙثز.

٨ًٽررَ ىررىت ٴٝررس خ ڄررو إوت ٸررثڂ تټعثخررس اڂ تټ١ررث٨ڃ ٴرره شررهلٻ يف تظتٙررٌڀر ًىررِ  
ٴثبځر اڀثپ تحملٹځرس ًشٵرًي ٴدٌټرو لٙرځًث ڀنٝرځًث ټٽؽثڀ٩رر يف يٰرٛ ٠ٽرح تټره٨ٌٍس ٕڂ         

تټىُ ّٙهي ْٰيث ٴه ّىظً ٨ٽَ تعتًٸٍ تټٵرثڄٌڄِ تټرىُ شًشرح ټرو خرثټٵًتيتز تعت٩١رٌڂ        تطتٹٿ
ْٰيررثس ًخررىټٷ شصررثؾ ټررو تټٱً٘ررر يف شدْررثڂ ًؼيررر ڄ٥ررًهس ٔرر ڄو يف وټررٷ ٔرر ڂ تظتٙررٌپ            
تٕ٘ٽْ  يف تټه٨ٌٍس ًهبىه تټٙٱر ٸثڂ ټو ـٳ ت٠ٙر٦ٚ ًشدرثنٺ تعترىٸًتزس ٰرإوت ڀرث ٘رهي       

ٙٽفر ٴثڄٌڄْر اً ڀثنّر ټوس ٸثڂ ڀڃ ـٵو تټص٥ٽٿ ڀنرو  تطتٹٿ خ٩ه وټٷ يف ڀٌتؼيصو ڀثِثً ث
خثټ١ًّٳ تټىُ يصتو تټٵثڄٌڂس ًٙ ٩ّرتٚ ٨ٽْو خ ڂ ـٵو يف تټ٩١ڃ ٙ ّٵرٌپ ڀرثنتپ تظتٙرٿ    
تْٕ٘ٻ ٴه ٴدٻ تطتٹرٿس وټرٷ اڂ ٴٝرثت ىرىه تحملٹځرر ٴره تِرصٵً ٨ٽرَ اڂ تټٕرمٗ تټرىُ           

تټ٩١رڃ ْٰرو خٹثٰرر ٠رًٲ     ڀُ تطتٹٿ تټٙثني يف تټه٨ٌٍ ڀٙٽفر ټو ٴثڄٌڄْر اً ڀثنّرس ـٳ 
تټ٩١ڃ تعتٵًيذ ٴثڄٌڄثًس ًـصَ ًدل ّٹڃ ٴه ٨ٽٿ خثټه٨ٌٍ اً شهلٻ ْٰيثس ًتټ١ث٨ڃ ٴه اټ٭ْرس  
شًٴْصو خثطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٰإڄو خىټٷ ّٹٌڂ ٴره ـٹرٿ ٨ٽْرو ًٙ ّنٱرِ ىرىه تټٙرٱر ٨نروس        
اڂ تطتٹررٿ دل ّٽٍڀررو خثعتٙررًًٰثزس ٕڂ تظتٙررٌڀر يف ن٨ررٌٍ تٗټ٭ررثت ىررِ لٙررٌڀر ٨ْنْررر      

ىث إذل تټٵثڄٌڂس ٰٽُْ خٕرًٞ ټٵْثڀيرث إ٨رٚڂ ڀرڃ شنرثًغتٿ تټٵرًتيتز تٗنتيّرر تعت١ٽرٌج         ڀًن
إټ٭ثقىثس خٻ ّٹٱِ ْٰيرث إ٨رٚڂ تضتيرر تٗنتيّرر ڀٙرهيذ تټٵرًتي ًتعتصّرددر ْٰروس ًاڂ تطتٹرٿ          

 تټىُ ّٙهي ْٰيث ٩ّصرب طٹٿ تټٵثڄٌڂ ـؽر ٨ٽَ تټٹثٰر.

تټ١ث٨ڃس ظٿ ي٩ٰس خٕ ڄو ن٨رٌٍ ٘رهي   ٨ًٽَ وټٷ إوت ا٘هيز تضتير تٗنتيّر ٴًتيتً خرتٴْر 
ْٰيث ـٹرٿ ڀ٭رثًّ ټٌؼيرر ڄ٥رً تٗنتيذس ٰرإڂ تټرىُ لّرً تټره٨ٌٍ ىنرث ىرِ تضتيرر تٗنتيّرر             
ًټُْ تټ١ث٨ڃس ًڀڃ ظٿ ّص٩  إټٍتڀيث ًـهىث خثعتًًٰٙثز ڀ٧ خنثت ـرٳ ڀرڃ اټ٭ْرس شًٴْصرو     

وټرٷ ـرٳ    يف تټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹٿس نًڂ تټصٵْه خٵدٌٺ تضتير تٗنتيّر ڀڃ ٨هڀوس ًـٵو يف
اْ٘ٻ ًټُْ شد٩ْثًس ٨ًٽَ ىىت ّرص٩  يٰرٛ تټره٧ٰ خ٩رهپ ٴدرٌٺ تټ٩١رڃ ټ٩ًٰرو ڀرڃ ٬رري وُ          
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 .1٘ٱر

ًٴه ش٩ٌِس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ٨ٙصدثيتز تټ٩هتټر تاًنذس ْٰځرث ّص٩ٽرٳ   
خإٴًتي ـٳ تټ٭ري تظتثيغ ٨ڃ تظتٌٙڀر يف تټ٩١ڃ اڀثڀيث ڀدثًٔذ يف تطتٹٿ تټٙثني 

ثي ىرررىت تطتٹرررٿ ّص٩رررهٍ إذل تعتّرررثَ طٵٌٴرررو ًڀٙرررثطتو  خثٗټ٭رررثتس ًڀصرررَ ٸرررثڂ آظررر 
تعتٕرر٨ًًر ًڀًتٸررٍه تټٵثڄٌڄْررر تعتّررصٵًذ ًٸررثڂ ِررْص٩  اڂ ّٹررٌڂ ٠ًٰررًث ا٘ررٽًْث يف         
تعتنث٨ٌرس ًټٹنيث دل شٌؼو إټْوس ًدل ّٹڃ يف ڀًٸٍه ّّځؿ ټو خصٌٴ٩يث اً ّصْؿ ټو تټ٩ٽٿ 

يف تطتٹرٿ ن٩ٰرثً    هبث ـصَ ّصهلٻ ْٰيث يف تټٌٴس تعتنثِحس ًوټٷ ټصځٹْنو ڀڃ تټ٩١رڃ 
ټًٝي شنٱْىه ٨نوس ڀثنتپ ٴه تِص٭ٽٳ ٨ٽْرو ِردْٻ تټ٩١رڃ ْٰرو اڀرثپ ؼتٹځرر الرًٍس        

 ٨ٽَ اڂ لتًُ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ يف ىىه تطتثټر ڀڃ شثيّك ٨ٽځو خثطتٹٿ. 

ٰٵه ٴٝس خ ڂ تطتٹٿ تټىُ ّٙهي خثٗټ٭ثت ٩ّصرب ـؽر ٨ٽَ تټٹثٰرس ًټّْس ـؽْصو 
ثس ًإقتث ـؽْصو ڀ١ٽٵرر شص٩رهٍ إذل   ڄّدْر شٵصًٙ ٨ٽَ ٠ًيف تظتٌٙڀر نًڂ ٬ريا

تټ٭ري اّٝثًس ًوټٷ ًٰٵثً عتث ـً٘س ٨ٽَ ش ٸْرهه زتْر٧ تټصٕر٩ًّثز تعتصصثټْرر اٽرُ      
تټهًټررر إٙ اڄررو ڀررڃ تٕ٘ررٌٺ تعتّررٽځر تټرريت ّٵررٌپ ٨ٽْيررث ـّررڃ شٌٌّرر٧ تټ٩هتټررر ًٸٱثټررر  
ش نّر تطتٵٌٲ ٕيخثهبثس اٙ متٌٺ نًڂ وټٷ ٘هًي ـٹٿ ـثٌ ـؽْرر تٕڀرً تعتٵٝرِس    

ٸثڂ آظثي ىىت تطتٹٿ ّص٩هٍ ا٠ًتٮ تظتٌٙڀرس ًىرٿ وًً تټٕر ڂ تعتځعٽرٌڂ ْٰيرث     ڀصَ 

تظترثٖ   1959ټّرنر   55/ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    15ً33تټىّڃ ٨نرثىٿ ڄرٗ تعترثنش /   
ثؽٽُ تټهًټرس ثث شٝځنو ڀڃ حتهّه ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ خثټنّدر إټْيٿ خّص  ٌّڀثً ڀڃ 

ٙثحل ًڀًتٸٍ ٴثڄٌڄْرر  شثيّك ٘هًي تطتٹٿس طْط هتُ خ١ًّٵر ڀدثًٔذ ـٵٌٴثً ًڀ

                                       
ڀڃ تخًّٻ ِنر  28تټٵٝثبْرس ؼٽّر  5ټّنر  1523تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 تټ٩١ڃ يٴٿ  1

1962. 
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ټٽ٭ررري تټررىُ ٸررثڂ ّررص٩  اڂ ّٹررٌڂ اـرره تټ١ررًٰ  تٕ٘ررٽِ يف تعتنث٨ٌرررس ًڀرر٧ وټررٷ دل   
شٌؼو إټْوس ًدل ّٹڃ ڀًٸٍه ّّځؿ خصٌٴ٩يث اً تټ٩ٽٿ هبث ـصَ ّصرهلٻ ْٰيرث يف تټٌٴرس    
تعتنثِح إو ٙ ڀنثٖ ڀڃ ي٧ٰ ٜرًي تټصنٱْرى ٨رڃ ىرىت تټ٭رري تټرىُ دل ّٹرڃ ٠ًٰرًث يف         

ځٹْنرو ڀرڃ تټصرهت٨ِ خرثټ٩١ڃ يف ىرىت تطتٹرٿ ڀرڃ شرثيّك ٨ٽځرو خروس           تعتنث٨ٌرس ًوټٷ خص
ـصرَ لترره ټرو ٴثٜررْثً ّّرځ٧ ن٩ٰررو ًّنٙرٱو إڂ ٸررثڂ وت ـرٳ يف ٤ٚڀصرروس ڀرثنتپ ٴرره       
تِص٭ٽٳ ٨ٽْو ِدْٻ تټ٩١رڃ يف ىرىت تطتٹرٿ اڀرثپ ؼتٹځرر الرًٍس ًوټرٷ ٸرِ ٙ ّ٭ٽرٳ          

تطتٹرٿس ِردْٻ   ٨ٽْو كتثبْثًس ًىٌ تطتّڃ تټنْر تٕؼني ٨ڃ تعتنث٨ٌر تټيت ٘هي ْٰيرث  
 تٙټصؽثت إذل تټٵٝثت.

ًتټٵٌٺ خ٭ري ىىت ٠ٽدو ـًڀثڂ ټٙثـح تعتٙرٽفر تطتٵْٵْرر ڀرڃ ـرٳ تټٽؽرٌت      
إذل تټٵٝثت ش٥ٽځث ڀڃ ـٹٿ يف ڀنث٨ٌر دل ّٹڃ ٠ًٰثً ْٰيث ًدل ٩ّٽٿ هبثس ًڀّس آظثي 
ىىت تطتٹٿ ـٵٌٴثً ټوس ًڀڃ ظٿ شٹٌڂ ټٽ١ث٨ڃ ڀٙٽفر ـٵْٵْر يف تعتنث٨ٌر خث٨صدرثيه  

ټْر تټرريت ٴٝررَ خإټ٭ررثت تټٵررًتي تټٙررثني خررثټرتلْٗ خٱصفيررثس ًىررٌ دل ٘ررثـح تټٙررْه
نتصٙٿس ًدل ّصهلٻ اڀثپ تټٵٝثت تٗنتيُ ټ٩هپ ٨ٽځو هبرث ًٴصةرىس ًّص٩رهٍ آظرً ىرىت      
تطتٹٿ تټْوس ًلتٌٌ ټو تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ تعتىٸٌي لرٚٺ ِرص  ٌّڀرثً ڀرڃ شرثيّك ٨ٽځرو       

 .1خو

  

                                       
ڀڃ نّّځرب ِنر  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  977تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

1961. 
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 الفرع الثالث

 ييعبد انطعٍ

يف ٔرر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ   1959ټّررنر  55ڀررڃ ٴررثڄٌڂ يٴررٿ   15تعتررثنذ  تــ  
تټهًټررر ٨ٽررَ اڂ تټٕرر ڂ ًټررًبُْ ىْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر اڂ ٩١ّنررٌت اڀررثپ تحملٹځررر       
تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف تٕـٹثپ تټٙثنيذ ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝرثت تٗنتيُ اً تحملرثٸٿ تٗنتيّرر    

ڀرڃ   15ًعتث ٸثڄرس تعترثنذ    #لٚٺ ِص  ٌّڀثً ڀڃ ٘هًي تطتٹٿ$اً تحملثٸٿ تټرص نّدْر 
إوت ٨  $ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّر تضتهّه شنٗ يف ٰٵًذتث تًٕذل ٨ٽَ اڄو 

تټٵثڄٌڂ ټٽفٌٝي اً طتٌٙٺ تٗؼًتت ڀ٩ْثنتً ڀٵهيتً خثّٕرثپ اً خثټٕريٌي اً خثټّرن س    
ٰررٚ متّررح ڀنررو ّررٌپ ت٨ٗررٚڂ اً ـررهًض تٕڀررً تعت٩صرررب يف ڄ٥ررً تټٵررثڄٌڂ ػتًّررًث           

 .#...ټٽځ٩ْثن

ًّنٵِٝ تعت٩ْثن خثڄٵٝثت تټٌْپ تٕلري ڀنو إوت $ٸځث شنٗ يف ٰٵًذتث تټعثڄْر ٨ٽَ اڄو 
س ًٸثڂ ڀ٩ْثن تټّص  ٌّڀرثً تعتنٙرٌٖ ٨ٽْرو    #ٸثڂ ٠ًٰثً لتح اڂ متٙٻ ْٰو تٙؼًتت

ڀررڃ ٴررثڄٌڂ ػتٽررُ تټهًټرررس ًتعتٵررًي ټٽ٩١ررڃ يف تٕـٹررثپ اڀررثپ تحملٹځررر   15يف تعتررثنذ 
 و تٗؼًتت ًىٌ تټ٩١ڃس ٰإڄو ًٰٵثًٸثڀٻ لتح اڂ متٙٻ ْٰ تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ىٌ ڀ٩ْثن

ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز آڄٱرر تټرىٸًس ٙ متّرح يف ڀ٩ْرثن ىرىت تټ٩١رڃ         15طتٹٿ تعتثنذ 
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ٌّڀررث ٘ررهًي تطتٹررٿ تعتررًتن تټ٩١ررڃ ْٰرروس ًىررٌ تٕڀررً تعت٩صرررب يف ڄ٥ررً تټٵررثڄٌڂ ػتًّررثً  
ً تعت٩ْررثن ١٨ٽررر ًإوت ٘ررثنٮ آلرر س1ټٽځ٩ْررثنس ًّنٵٝررِ تعت٩ْررثن خثڄٵٝررثت تٕلررري ڀنررو 

ڀرڃ ٴرثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز     18يصتْر تڀصره إذل اًٺ ّرٌپ ٨ځرٻ خ٩رهىث ًٰٵرًث ټرنٗ تعترثنذ        
 تعتهڄْر ًتټصؽثيّر تضتهّه.

إقتث ٙ هتصه ڀ٩ْرثن تعتًت٩ٰرثز إوت ًٴ٩رس تټ١٩ٽرر لٚټروس ڀرثنتپ تټْرٌپ تٕلرري         

ڀرڃ ٴرثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز وتشرو ٨ٽرَ تٕ٘رٻ        215ټُْ ١٨ٽر يصتْر ًٴه ڄٙرس تعترثنذ   
ّرتشررح ٨ٽررَ ٨ررهپ ڀًت٨ررثذ ڀٌت٨ْرره تټ٩١ررڃ يف تٕـٹررثپ $پ يف تټ٩١ررٌڂس ًىررٌ اڄررو تټ٩ررث

ٸځرث ڄٙرس   $س ًشٵِٝ تحملٹځر خثټّٵٌٞ ڀڃ شٽٵرثت ڄٱّريث   #ِٵٌٞ تطتٳ يف تټ٩١ڃ

ڀنو ٨ٽرَ اڂ ّٵرٯ ڀ٩ْرثن تټ٩١رڃ ثرٌز تحملٹرٌپ ٨ٽْروس اً ّٱٵره اىٽْصرو           216تعتثنذ 
 ّرًٍٺ تټٌٴرٌٮ إٙ خ٩ره    ټٽصٵثِٜس اً خًٍتٺ ٘ٱر ڀڃ ٸثڂ ّدثًٔ تظتٌٙڀر ٨نوس ًٙ

إ٨ٚڂ تطتٹٿ إذل ڀرڃ ّٵرٌپ ڀٵرثپ تظتٙرٿ تټرىُ شرٌَٰ اً ٰٵره اىٽْصرو ټٽصٵثٜرِ اً          
ٌتټس ٘ٱصو ًتڄٵٝثت تعتٌت٨ْه تټيت متهنىث ٴثڄٌڂ خٽه تعتصٌيف ٙخترثو ٘رٱر تټرٌتيض    

ًڀٱررثن ىررىت اڄررو ّنرردين ٨ٽررَ ٰررٌتز ڀ٩ْررثن تټ٩١ررڃ ِررٵٌٞ تطتررٳ ْٰرروس ٕڂ      #إڂ ٸررثڂ
 ً ّٵصْٝو تټن٥ثپ تټ٩ثپ.ڀًت٨ثذ ىىت تعت٩ْثن اڀ

ًتٕ٘ٻ اڂ ڀٌت٨ْه تټ٩١ڃ شًُّ خثټنّدر إذل زتْر٧ تٕٔرمثٖ ًإقترث ڄرٗ ٴرثڄٌڂ      
تعتًت٩ٰثز ٨ٽَ ـثٙز ّٵٯ ْٰيث ؼًّرثڂ تعت٩ْرثن خ٩ره خهبروس ًىرِ تحملٹرٌپ ٨ٽْروس اً        
ٰٵه اىٽْصو ټٽصٵثٜرِس اً ًٌتٺ ڀرڃ ٸرثڂ ّدثٔرً تظتٙرٌڀر ٨نروس ڀصرَ ًٴر٧ وټرٷ يف          

                                       
ڀڃ ڄٌٰځرب ټّنر  19تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  289تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

ټّنر  1372ًيٴٿ  1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  9تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  1372س ًيٴٿ 1955

 .1963ڀڃ ٰربتًّ ِنر  9تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6
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تطتثٙز ّٵٯ تعت٩ْثن ٥ًّٻ ڀٌٴٌٰثً إذل اڂ ًٍّٺ تټٌٴٯ ٨ٽَ  اظنثت تعت٩ْثنس ٰٱِ ىىه
تټٌؼو تعتصٵهپس ٨ًنهبى ّّص ڄٯ تعت٩ْثن ؼًّثڄو ـصَ كتثّر ڀهذ تټدثٴْر ڀنروس ٙ عترهذ   

 .1ؼهّهذس ټص٩ٽٳ تٕڀً خٌٴٯ تعت٩ْثن ٙ خٵ٩١و

ٸځث ّٝثٮ إذل تعت٩ْثن تعتٵًي ټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ڀ٩ْرثن ڀّرثٰر        

 .2ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّر تضتهّه 17ً 16ټنٗ تعتثنش   ٠دٵثً

خْرره اڂ تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ًىررٌ ِررصٌڂ ٌّڀررثً ڀررڃ شررثيّك ٘ررهًي     
تطتٹٿس ٙ ًُّّ يف ـٳ وُ تعتٙٽفر تټرىُ دل ٩ّٽرڃ خرإؼًتت ؼتثٸځصروس ًخثټصرثرل دل      

 تټْٵْين خثطتٹٿ.٩ّٽٿ خٙهًي تطتٹٿ ٜههس إٙ ڀڃ شثيّك ٨ٽځو 

ٰإوت ٸرثڂ تټعثخرس اڂ تټ١رث٨ڃ دل ٩ّٽرٿ خٵرًتي تٗـثټرر ًخصرثيّك تضتٽّرر تعت٩ْنرر ټن٥رً           
تټه٨ٌٍس ًدل متٟ ٨ٽځثً خثټه٨ٌٍ اً خرإؼًتتتز تټصرهت٨ِس اً خرثطتٹٿ تټٙرثني ْٰيرث      
تټىُ ىٌ ڀ٦ٌٌٜ تټ٩١ڃس إٙ ٨نه ً٘ٮ ڀًشدرو ًٴصځرث اخٽر٫ ثٝرځٌڂ ىرىت تطتٹرٿس       

 .3يف ـٵو إٙ ڀڃ ىىت تټصثيّك تٕلري ٰإڂ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ٙ لتًُ

ًٴه وىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث إذل ٴْثَ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ اڀثڀيرث ٨ٽرَ   
ڀ٩ْثن ي٧ٰ ن٨ٌٍ تٗټ٭ثتس ڀڃ ـْط آظرً ٠ٽرح تعتّرث٨هذ تټٵٝرثبْر تټٵرث٧٠ ټٹرٻ ڀرڃ        
ىىّڃ تعت٩ْثنّڃس إو ٴًيز خ ڂ ڀث ِدٳ اڂ ٴٝرس خرو ڀرڃ ـْرط ڀرث ټ١ٽرح تعتّرث٨هذ        

                                       
ڀڃ ڀثيَ  31تټٵٝثبْرس ؼٽّر  5ټّنر  772ًيٴٿ  766تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1963ڀڃ ڀثٌّ ِنر  18تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8تټّنر  591س ًيٴٿ 1962ِنر 
 .1962نثًّ ِنر ڀڃ ّ 13تټٵٝثبْرس ؼٽّر  5ټّنر  977تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
 .1962ڀڃ ّنثًّ ِنر  6تټٵٝثبْر ؼٽّر  6ټّنر  826تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ  3
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ثبْر ڀڃ آظً ٴث٧٠ عت٩ْثن ي٧ٰ ن٨ٌٍ تٗټ٭ثتس اً خرثٕـًٍ ـرث٣ٰ ټرو ًڀنّرفح     تټٵٝ
طت  ٘هًي تټٵًتي يف تټ١ٽح ٌِتت خثټٵدٌٺ اً خثټًٰٛس ّٙهٲ ٸرىټٷ تټنّردر إذل   
ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ٙحتثن ٠د٩ْر ٸٻ ڀڃ تعت٩ْثنّڃس ڀڃ ـْط 

ٴدررٻ تڄٵٝررثبيځثس ًتٕظررً تټٵررثڄٌڄِ   ًؼررٌج ڀدثٔررًذ إؼررًتت يٰرر٧ تټرره٨ٌٍ اً تټ٩١ررڃ   
تعترتشرح ٨ٽررَ ڀًت٨ررثذ تعترهذ تحملررهنذ ْٰيځررثس اً شٱٌّصرريثس ڀرڃ ـْررط ٴدررٌٺ تټرره٨ٌٍ اً    
تټ٩١ڃ اً ِٵٌٞ تطتٳ ْٰيځثس ًخثټصثرل إڀٹثڂ ٠ٽرح إټ٭رثت تټٵرًتي تٗنتيُ اً تطتٹرٿ     

 .1تعت٩١ٌڂ ْٰوس اً تڀصنث٦ وټٷ ٨ٽَ ٘ثـح تټٕ ڂ تعتصمٽٯ

ٚ تټهًټرر حملٹځرر تټٵٝرثت      ٸځث ٴٝس خ ڄو إوت ٸثڂ تټع ثخس ًٴس اڂ ٘هي ٴرثي ڀٱٌر
تٗنتيُ خًٰٛ ٠ٽح ت٨ٗٱثت ڀڃ تټًٌِپ تعتٵهپ يف تعت٩ْثنس اڂ تټ١ثټح ٸرثڂ ؼتدٌِرثً ٨ٽَر    
ٺ ِرص  ٌّڀرثً تټصثټْرر ټروس ٴرثپ خإٴثڀرر تټ٩١رڃس            تغ ٨نروس ًيف لٚر وڀر تضتنثبْرس ًخ٩ه تًٰٗر

 .2ټٵثڄٌڄِٰإڂ تټ٩١ڃ ٨ٽَ ىىه تټٌٙيذ ّٹٌڂ ڀٵهڀثً يف تعت٩ْثن ت

اڀث ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ خثټنّردر ټٽمرثيغ ڀرڃ تظتٙرٌڀر ٰثټٵٝرثت ڀّرصٵً ٨ٽرَ اڂ ڀ٩ْرثن         
ِص  ٌّڀثً تعتٵًي ټٽ٩١ڃ يف تٕـٹثپ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٙ ّّرًُ خثټنّردر   

 .3إذل وُ تعتٙٽفر دل ٩ّٽڃ إٙ ڀڃ شثيّك ٨ٽځو تټْٵ  خثطتٹٿ

إوت ٴدررٻ وً تعتٙررٽفر   »ِ تعتررهذًدل دل شنٵٝرر«٨ٽررَ اڂ ِرردْٻ تټ٩١ررڃ ٴرره ّّررص٭ٽٳ    

                                       
ڀڃ  18تټٵٝثبِس ؼٽّر  5ټّنر  1552ًيٴٿ  1290تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1961ڄٌٰځرب 
 .1962ِنر ڀڃ نّّځرب  22تټٵٝثبْر ؼٽّر  8ټّنر  1081تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
تټٌؼٍْ  0ن. ِٽْځثڂ تټ١ځثًُ ًتڄ٥ً س6/6/1962ڀًٙ#0 ـٹځيث يف $تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 3

 .889ٖ س1970 سنتي تټٱٹً تټ٩ًخِ ستټٵثىًذ سيف تټٵٝثت تٗنتيُ
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تطتٹررٿس ًهبررىت تعت٩نررَ شٵررًي تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف ـٹځيررث تټٙررثني يف اًٺ ڀررڃ  

اڂ شنثٌٺ تعته٨ِ ٨ڃ ن٨ٌٍ ي٩ٰيث اڀثپ تحملٹځرر تٗنتيّررس ّٱٵرهه     1957ٌّڄْو ِنر 
تطتررٳ يف تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ٕڂ تظتٙررٌڀر ا٘رردفس ڀنصيْررر يف 

ٰررٚ ّٵدررٻ ڀررڃ تټ٩ررٌنذ ٗظررثيذ شٽررٷ تعتنث٨ٌررر يف تعتٌٜرر٦ٌ وتشررو اڀررثپ       $٨ٌٍ شٽررٷ تټرره 
 .#تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث

ًٸځث ّٹٌڂ تټصنثٌٺ ٨ڃ تظتٙرٌڀر خًڀصريثس لترٌٌ اڂ ّنٙرح ٨ٽرَ ٔرٳ ڀنريثس        
هبرىت تټصنرثٌٺ   $$ 0ٰٚ لتٌٌ إظثيذ تټ٩١ڃ خبٌٙڀر اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس ٕڄرو   

٠ًيف تظتٌٙڀر ـرٌٺ وټرٷ تټٕرٳ ًخثټصرثرل شٱٵره ڀٵٌڀرثز       ٙ ّٹٌڂ ىنثٶ ڄٍت٦ خ  
 .1##ًؼٌنىثس ًشٙدؿ ٬ري وُ ڀ٦ٌٌٜ...

ًتټصنررثٌٺ ٨ررڃ ن٨ررٌٍ تٗټ٭ررثتس ّنّررفح آظررًه إذل تټ٩١ررڃ يف تطتٹررٿ تټٙررثني يف ًٴررٯ 
 .2تټصنٱْى يف وتز تعت٦ٌٌٜ

ٙ ّٱرتٚس خٻ لتح اڂ ّٹٌڂ ٴث٩٠ثً  »اً ڀث ؼًٍ ػتًته«٨ٽَ اڂ تټصنثٌٺ ٨ڃ تطتٹٿ 
ًڀڃ ظرٿ ٰرإڂ شنٱْرى تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو ڀرڃ ٴدرٻ وُ تعتٙرٽفرس ٙ ّٱْره            3ثهيف ڀ٩ن

 نتبځثً يٜثت تټ١ث٨ڃ ْٰو.

ًڄٹصٱِ ىنث خ ڂ ڄرٌين ـرثټص  ت٨صرربز تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث تټصنٱْرى يف اـرهاث         
ڀڃ ٴدْٻ تټًٜثت خثطتٹٿس ؾتث متٌٺ نًڂ تټ٩١ڃ ْٰروس ًدل ش٩صرربه ٸرىټٷ يف تطتثټرر     

                                       
 .23/12/1962يف  0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 1
 .11/3/1961 0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 2
 .31/5/1964يف  0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 3
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 تٕل0ًٍ

ى ـٹٿ ڀڃ ٴدٻ تٗنتيذ ّٱْه يٜثىث خو0 ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ـثټر شنٱْ -1

إڄرو خ٩ره ٘رهًي تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو       $$ًٴره ؼرثت ْٰرو0     17/3/1963تټٙثني يف 
ًتټصٵررهًّ خررثټ٩١ڃ يف ىررىت تطتٹررٿ ٘ررهي ٴررًتي خص٩ررهّٻ اٴهڀْررر تعترره٨َ يف تټهيؼررر   

ڀررڃ نّّررځرب ِررنر  9تټّررثخ٩ر... ًاڄررو تِررصنثنتً إذل ىررىت تٕڀررً ٴررًي تعترره٨ِ جبٽّررر  

خرر ڂ تټررٌٌتيذ اؼثخصررو ٩ٰررًٚ إذل ٠ٽدثشرروس خرر ڂ تطتٹٌڀررر وتذتررث ٴررهڀس يف ٰرررتذ    1962
ـؽٍ تټٵْٝر ټٽفٹٿ ـث٥ٰر شصٝځڃ ڀّصنهّڃ0 اًغتځث ڀّصمًغ ٠درٳ تٕ٘رٻ ڀرڃ    
تټٵررًتي تټررٌٌتيُ تټٵثٜررِ خص٩ررهّٻ اٴهڀْررر تعترره٨ِ يف تټهيؼررر تټّررثخ٩ر... ًتټعررثڄِ      

إذل تټهيؼر تټّثنِرس ًڀڃ ـْط اڄرو ّىلرى ڀرڃ    ڀّصمًغ ڀڃ تټٵًتي خرتٴْر تعته٨ِ 
ىىت اڂ تټرٌٌتيذ تعتره٨َ ٨ٽْيرث دل ش٩ررتٚ ٨ٽرَ ڀرث وٸرًه تعتره٨ِ ڀرڃ اڄرو اؼْرح إذل            
٠ٽدثشوس خٻ إكتث ٴهڀس ڀڃ ؼثڄديث ڀث ّىّه اٴٌتٺ تعته٨َ... ًڀرڃ ـْرط اڂ تطتٹٌڀرر    
      ِ  ٴهڀس تعتّصنهّڃ ِثټٱِ تټىٸً ًدل شده اُ نٰرث٦ ټ٨ٚررتتٚ ٨ٽرَ ڀرث وٸرًه تعتره٨
ڀررڃ اڂ تضتيررر تٗنتيّررر ٴرره اؼثخصررو إذل ٠ٽدثشررو ٰيررِ هبررىه تعتعثخررر شٹررٌڂ ٴرره تيشٝررس  
تطتٹٿ ًڄٱىشو يف تټٌٴس تټرىُ ٸرثڂ تطتٹرٿ ڀٌٴٌٰرًث شنٱْرىه خرثټ٩١ڃ ْٰروس ًش ِّْرًث         

 .##٨ٽَ وټٷ شٙدؿ تټه٨ٌٍ ًٸىټٷ تټ٩١ڃ ٬ري وُ ڀ٦ٌٌٜ...
ث ٸثڄرس ػترربذ   ـثټر شنٱْى ـٹٿ ڀڃ ٴدٻ تٗنتيذ ٙ ّّصٱثن ڀنو يٜثىث خوس ٕكتر  -2

ـْررط  10/12/1960ـٹررٿ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث تټٙررثني يف      س٨ٽررَ تټصنٱْررى 

تټٙرثني ڀرڃ    1959ټّرنر   1029تټعثخس ڀرڃ ڀ١ثټ٩رر ٘رٌيذ تټٵرًتي يٴرٿ      $$شٵٌٺ0 
اڄو ًټةڃ ٸثڂ تټٵًتي ٴره أرثي    »خصنٱْى تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو«تټّْه ًًٌّ تعتٌت٘ٚز 

ٗ يف ڀثنشو تًٕذل ٨ٽَ إټ٭ثت تټٵًتي تعت٩١ٌڂ يف نّدثؼصو إذل تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ًڄ
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ڀرڃ ڀرثيَ    9ْٰو ْٰځث شٝځنو ڀڃ خت١َ تعته٨َس إٙ اڂ ىىت تټٵًتي ٘ثني خصرثيّك  

يف  1959ټّرنر   55اُ يف ًٴس دل ّٹڃ ٴه ٨ځرٻ ْٰرو خثټٵرثڄٌڂ يٴرٿ      1959ِنر 
ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر ټٽؽځيٌيّر تټ٩ًخْر تعتصفهذس ًىٌ تټٵثڄٌڂ تټىُ تِصفهض 

تټصنٱْى ٸ ظً ڀڃ آظثي ي٧ٰ تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ إذل تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ًڀرڃ   ًٴٯ

ټّررنر  1029ظررٿ ٰررإڂ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ٸررثڂ ًٴررس ٘ررهًي تټٵررًتي تټررٌٌتيُ يٴررٿ  

س ًتؼح تټصنٱْى ٨ٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ تټ٩١ڃ ْٰو ڀڃ تټّْه يبُْ ىْةرر ڀٱٌٜرِ   1959
تټٵًتي تټٌٌتيُ خصنٱْى تطتٹرٿ   تټهًټرس ٰٚ ّٙؿ ًتطتثټر ىىه اڂ ّّصٱثن ڀڃ إ٘هتي

تعت٩١ٌڂ ْٰو اڂ تضتير تٗنتيّرر تعتمصٙرر ٴره ٴدٽرس ىرىت تطتٹرٿس ٰٵره ٸثڄرس ػترربذ          
٨ٽررَ شنٱْرررىهس ٩٠رررڃ ْٰرررو اً دل ٩١ّرررڃس ٰرررٚ ڀنهًـررر ڀررر٧ ٸرررٻ اًټةرررٷ ڀرررڃ ت٨صدرررثي   

 .##تظتٌٙڀر ٴثبځر

ٴه ّصٿ ٴدٻ شٵرهّٿ تټ٩١رڃس اُ    »تعتىنُ إذل ٨هپ ٴدٌٺ تټ٩١ڃ«ًٴدٌٺ تطتٹٿ 
ټّررص  ٌّڀررثًس اً خ٩رره شٵررهّٿ تټ٩١ررڃس ًٴدررٻ تټٱٙررٻ ْٰرروس ًاظررًه يف تطتررثټص   لررٚٺ ت
 .1ًتـه

ٕڂ $ًالريتًس ٰإڂ تټًٜرثت خرثطتٹٿ ڀرڃ ٴدرٻ تٰٕرًتن ّّرصٽٍپ شرٌتًٰ اىٽْرر تټصٙرًٮ          

ّنرثًّ   14ٸځث شٵٌٺ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف ـٹځيث تټٙرثني يف  «تټًٜثت خثطتٹٿ 

ْٰوس ًٴه ّىنُ وټٷ إذل تټنًٍٺ ٨ڃ ـٵرٌٲ  ڀىنته تټنًٍٺ ٨ڃ تټ٩١ڃ  » 1958ِنر 
ظثخصر اً ـٵٌٲ ڀه٨َ هبثس ًڀڃ ظٿ ٰإڂ تٕىٽْر تټٌٚڀر ْٰځڃ ّٵدٻ تطتٹٿ ىِ اىٽْر 

 .#تټصًٙٮ يف تطتٳ وتشو ڀ٦ٌٌٜ تعتنث٨ٌر

                                       
 .28/2/1965تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث  1
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 البحث الثالث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجزاءاث رفع انطعٍ

يف ٔرر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ   1959ټّررنر  55ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ   16تعتررثنذ  تــ  
ّٵهپ تټ٩١ڃ ڀڃ وًُ تټٕ ڂ خصٵًًّ ٌّن٦ ٴٽٿ ٸصثج تحملٹځر تٗنتيّر 0 $$اڂ تټهًټر ٨ٽَ

٨رًٚذ  «تټ٩ٽْثس ڀٌٴ٧ ٨ٽْو ڀڃ ؼتثڀِ ڀڃ تعتٵدرٌټ  اڀثڀيرثس ًلترح اڂ ّٕرځٻ تټصٵًّرً      
٨ٽرَ خْرثڂ    »٨ٽَ تټدْثڄثز تټ٩ثڀر تعتص٩ٽٵر خ صتثت تظتٌٙپ ً٘ٱثذتٿ ًڀ٠ٌڃ ٸٻ ڀنريٿ 

ِدثج تټيت خين ٨ٽْيث تټ٩١ڃس ٠ًٽدثز تټ١ث٨ڃس تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ًشثينتوس ًخْثڂ تٕ
 .##ٰإوت دل متٙٻ ٨ٽَ ىىت تټٌؼو ؼثٌ تطتٹٿ خد١ٚڄو

ًتټٵثڄٌڂ خْثڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ًشٱْٙٻ تِٕدثج تټيت خين ٨ٽْيث تټ٩١ڃ ىٌ دتٹر   
تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ڀڃ اڂ شّص٥يً ؾترث اًينه تټ١رث٨ڃ ڀرڃ وټرٷ ڀرٌت٠ڃ ڀرث ٩ّْرح        

 ڂ ْٰو ڀڃ ؽتثټٱر ټٽٵثڄٌڂ اً ل١  يف ش ًّٽو ًش١دْٵو.تطتٹٿ تعت٩١ٌ

آڄٱر تټىٸً اڂ ّٕصځٻ شٵًًّ تټ٩١ڃ ٨ٽَ خْثڂ ټٽفٹٿ تعت٩١ٌڂ  16ًټىټٷ اًؼدس تعتثنذ 
ْٰو هتْٟ ٨نو تټ٭ځٌٚ ًتټصؽيْٻس ٨ًٽَ شٱْٙٻ ټِٖدثج تټيت ٴثپ ٨ٽْيث تټ٩١ڃ ًإٙ 

 ؼثٌ تطتٹٿ خد١ٚڄو.

ٽرَ ـترٌ لتٽْيرث ًّٹٕرٯ ٨رڃ تعتٵٙرٌن ڀنريث        ًڀث ايتنز خدْثڂ تِٕردثج ٙخصنثبيرث ٨  
ٸٕٱثً ًتْٰثً ّنٱَ ٨نيث تټ٭ځٌٚ ًتضتيثټرس ًّّصدثڂ ڀنو تټ٩ٌتي تټىُ ٩ًٍّه تټ١ثټرح  
إذل تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ًڀ٩ٌٜو ڀنوس ًاظًه ْٰځرث ٴٝرَ خرو ًهتٹرڃ تعت٩١رٌڂ ٨ٽْرو       
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ڀڃ حتٝري نٰث٨و ڀنى إ٨ٚڄو خٌٙيذ شٵًًّ تټ٩١ڃس ٰإوت ٸثڄس تټ١ث٨نر ٴره شرًنز   
يف ٩٠نيث يف ٬ٽٟ خر  ڀرڃ ؼيرر ڀٌٜر٦ٌ تطتٹرٿ تټرىُ ٩٠نرس ْٰروس طْرط ًين يف          
٤نيث اڄو ّص٩ٽٳ ث٦ٌٌٜ آلً ڀندس تټٙٽر خثعت٦ٌٌٜ تطتٵْٵِ تټىُ ٰٙٻ ْٰروس ظرٿ   
شًشح ٨ٽَ ىىت تظت١  تكتث اًينز يف ٩٠نيث اِدثخثً ٙ شن١دٳ ٨ٽَ ڀ٦ٌٌٜ تطتٹرٿس  

ّٹٌڂ إوتً ػتيًٚ يف ڀ٨ٌٌٜو ڀٵفځر ٨ٽَ ًٴثب٩و تټيت ٰٙٻ ْٰيثس ٰإڂ ىىت تټ٩١ڃ 
ًاِدثخو ؼيثټر ٰثـٕر ڀڃ ٔر كتث اڂ ش٩ؽرٍ تحملٹځرر ٨رڃ ڀًتٴدرر ڀثش٩نرثه تټ١ث٨نرر        

 ٨ٽَ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو.

ًإوت ٸررثڂ شٱٙررْٻ تِٕرردثج ٨ٽررَ ىررىت تعتٵصٝررَ ڀ١ٽٌخررًث تخصررهتت ٨ٽررَ ًؼررو        
 تټٌؼٌج حتهّهتً ټٽ٩١ڃ ًش٩ًّٱثً خ ِدثخو ٸْٚ نتٱَ ڀرث ٩ّرثج ٨ٽرَ تطتٹرٿ تعترىٸٌي     
ڀنى تٰصصثؾ تظتٌٙڀرس ٰإڂ شًٶ ىىه تِٕدثج ٸٽْرس ڀ٧ جتيْٻ خْثڂ تطتٹٿ تعتىٸٌيس 
ڀررڃ ٔررر كتځث اڂ ّرررد١ٚ تټ٩١رررڃس ًٙ ّٵرررهؾ يف وټرررٷ اڂ شرررٌين تټ١ث٨نرررر يف ڀّرررصيٻ  
شٵًًّىث إٔثيذ ٨ثخًذ إذل يٴٿ تټٵْٝر تټيت ٰٙٻ ْٰيرثس اً تِرٿ تعت١ٽ٩رٌڂ ٨ٽْروس إو     

٧ تًّتنىررث ىررىت تعتٌٜرر٦ٌ ٨ٽررَ ًؼررو  ٸٚاررث ٙ ّٱْرره يف حتهّرره ڀٌٜرر٦ٌ تطتٹررٿس ڀرر 
ڀ٭رثًّ ټٽٌتٴر٧س ٰيرىت تټصؽيْرٻ ڀرڃ ؼثڄدريث يف خْرثڂ ًٴرثب٧ تطتٹرٿ تټرىُ ش٩١رڃ ْٰروس             
لت٩رٻ شٵًًّىررث ڀدرريځث ٙ ّصفررهن خررو ڀررث ش٩ْدرو ٨ٽررَ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ٰررإوت ٸررثڂ   
شٵًًّ تټ٩١ڃ ػتيٻ تعت٦ٌٌٜ ڀديٿ تعتهټٌٺ ٨ثيّثً خثټٹٽْر ٨ڃ تِٕردثج تټريت شٹٕرٯ    

 .1ټ١ث٨نر ٨ٌيت يف تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٸثڂ ٩٠نثً خث٨ًٚ٠ځث شًه ت

يف ٔرر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ   1959ټّررنر  55ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ   16ًدل شًِررٿ تعتررثنذ 
تټهًټر ٠ًّٵًث ڀ٩ْنًث ّٗرهت٦ تټصٵًّرً خرثټ٩١ڃ لترح تټصٍتڀرو ًإٙ ٸرثڂ تټ٩١رڃ خرث٠ًٚس         

                                       
 .1963ڀڃ تخًّٻ  14تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  2319تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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ج تحملٹځرر يف  ًإقتث ّٹٱِ ټٹِ ّٵ٧ تټ٩١رڃ ٘رفْفًث اڂ ّرصٿ إّرهت٦ تټصٵًّرً ٴٽرٿ ٸصرث       
تعت٩ْثن تټىُ ـهنه تټٵثڄٌڂس خ٩ره تِرصْٱثت تټدْثڄرثز تټريت ڄرٗ ٨ٽْيرث يف شٽرٷ تعترثنذس         

 .1ٌِتت ٸثڂ وټٷ طٌٝي تټ١ث٨ڃ ٔمْٙثً اً ًٸْٽو

ًټُْ يف ڄٙرٌٖ تټٵرثڄٌڂ ڀرث ٌّؼرح اڂ شٹرٌڂ ٘رٌيذ ٘رفْٱر تټ٩١رڃ اڀرثپ          
 .2تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث تټيت ش٩ٽڃ ټىًُ تټٕ ڂ ڀٌٴ٩ر ڀڃ تټ١ث٨ڃ

ڀرڃ ٴرثڄٌڂ ػتٽرُ تټهًټرر آڄٱرر تټرىٸً ٨ٽرَ اڄرو إوت دل متٙرٻ           16ًإوت ڄٙس تعتثنذ 
تټ٩١ڃ ٨ٽَ تټٌؼو تعتد  ّٙرهيىث ڀرڃ ـْرط ًؼرٌج تٔرصځثٺ تټصٵًّرًس ٨رًٚذ ٨ٽرَ         
تټدْثڄثز تټ٩ثڀر تعتص٩ٽٵر خ صترثت تظتٙرٌپ ً٘رٱثذتٿ ًڀرٌت٠ڃ ٸرٻ ڀنريٿس ٨ٽرَ خْرثڂ         

خررين ٨ٽْيررث تټ٩١ررڃ ٠ًٽدررثز    تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ًشثينتررو ًخْررثڂ تِٕرردثج تټرريت       
تټ١ررث٨ڃس ؼررثٌ تطتٹررٿ خد١ٚڄرروس ٰإكتررث شٹررٌڂ ٴرره ؼ٩ٽررس تطتٹررٿ خررثټد١ٚڂ ؼٌتٌّررثً      
ـّررردځث شرررًته تحملٹځرررر يف ٸرررٻ ـثټرررر خبٌٙ٘ررريثس ٰځؽرررًن تټرررنٵٛ اً تظت١ررر  يف  
تټدْثڄثز تټيت لتح اڂ ّٕصځٻ ٨ٽْيث شٵًًّ تټ٩١رڃس ٙ ّّرصصد٧ ـصځرثً ًخٵرٌذ تټٵرثڄٌڂ      

٭رِ اڂ ّٹرٌڂ تټرنٵٗ اً تظت١ر  يف تټدْرثڂ ڀرڃ ٔر ڄو اڂ        تطتٹٿ خرثټد١ٚڂس ًتقترث ّند  
لتيٻ خو جتيًْٚ ٸٽْثًس اً جتيًْٚ ٌّٴ٧ تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو يف ـريذ ؼهّرس ًڀًن وټٷ ٸٽو 
إذل شٵررهًّ تحملٹځرررس ٰررإوت ٸررثڂ تظت١رر  تټررىُ ًٴرر٧ يف شٵًّررً تټ٩١ررڃ يف خْررثڂ يٴررٿ       

تعت٩١ررٌڂ  تټرره٨ٌٍ تټرريت ٘ررهي ْٰيررث تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو دل ّٹررڃ ټْمٱررَ اڀررًه ٨ٽررَ
٨ٽْرروس إو انيٶ ًٕٺ ًىٽرررس ٸځررث ٴررًي يف ڀىٸًشررو تټرريت ٴررهڀيث ش٩ٵْدررثً ٨ٽررَ تټ٩١ررڃس  
تټًٴٿ تټٙفْؿ ټٽه٨ٌٍ تټيت ٘هي ْٰيث تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰروس ٰرإڂ تظت١ر  يف خْرثڂ       

                                       
 .1960ڀڃ تخًّٻ  26تټٵٝثبْر ؼٽّر  2ټّنر  29ً 24تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1963ڀڃ ٰربتًّ ِنر  9تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6نر ټّ 1372تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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ىىت تټًٴٿ يف شٵًًّ تټ٩١ڃ ٙ ّٹٌڂ ٴه شًشح ٨ٽْو اُ جتيْٻس ًخىټٷ ٙ ّٹرٌڂ رترر   
 .1ظت١ ؼتٻ ټٽن٩ِ خثټد١ٚڂ خّدح ىىت ت

٨ًٽَ ڀٵصَٝ ڀث شٵهپ إوت ٸثڂ تټعثخس ڀڃ ڀ١ثټ٩ر شٵًًّ تټ٩١رڃ اڄرو تٔرصځٻ    
٨ٽَ تِٿ تټ١ث٨ڃ ً٘ٱصو ًڀ٠ٌنوس ٸځرث تٔرصځٻ ٨ٽرَ تِرٿ تعت٩١رٌڂ ٜرههس ً٘رٱصو        
ًڀ٠ٌنررو ًتٔررصځٻ ٸررىټٷ ٨ٽررَ خْررثڂ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰرروس ًشثينتررو ًيٴررٿ تټرره٨ٌٍ     

ڃس ٠ًٽدرثز تټ١رث٨ڃس ٰرإڂ    تټٙثني ْٰيثس ٨ًٽَ خْثڂ تِٕردثج تټريت خرين ٨ٽْيرث تټ٩١ر     

ڀرڃ   16تټصٵًًّ ّٹٌڂ ٴه تٔصځٻ ٨ٽَ زت٧ْ تټدْثڄثز تضتٌىًّر تټيت اًؼدرس تعترثنذ   
ٴررثڄٌڂ ػتٽررُ تټهًټررر اڂ ّٕررصځٻ ٨ٽْيررث شٵًّررً تټ٩١ررڃس ًخثټصررثرل ٙ ّٹررٌڂ رتررر ًؼررو  
ټررد١ٚڂ تټصٵًّررً اڀررث اڂ ّٹررٌڂ ٴرره ال١رر  يف ِررْثٲ ٨نث٘ررً تعتنث٨ٌرررس ًال١رر  شد٩ررثً  

س ٰررإڂ ىررىت تظت١رر  ټررُْ ًؼيررث ټٽررد١ٚڂ لٌٙ٘ررثً ًاڂ      ټررىټٷ يف اِرردثج تټ٩١ررڃ  

دل مت٥ررً إخررهتت اِرردثج ؼهّررهذ ټٽ٩١ررڃ ٬ررري تټرريت    1959ټّررنر  55تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ 
 .2وٸًز يف تټصٵًًّ

ًخثعتعررٻ إوت ًين يف شٵًّررً تټ٩١ررڃ تعت٩ٽررڃ إذل تعت٩١ررٌڂ ٨ٽْررو اڂ تټررٌٌتيذ تټ١ث٨نررر ىررِ 
"ًٌتيذ تټهتلٽْر" ٸځث ًين ْٰو تِٿ تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو ل١ س ظٿ ٘فْؿ ىىت تٕلريس ٸځرث  

ًوټرٷ يف شٵًّرً تټ٩١رڃ     #ًٌتيذ تټرتخْرر ًتټص٩ٽرْٿ  $٘فْؿ تِرٿ تټرٌٌتيذ تټ١ث٨نرر إذل    
٩١رٌڂ ٨ٽْروس ًٴره ـٝرً تعت٩١رٌڂ ٨ٽْرو تعترىٸٌي        تټىُ ا٨ْه إ٨ٚڄو ڀٙرففثً إذل تعت 

اڀررثپ نتبررًذ ٰفررٗ تټ٩١ررٌڂس ظررٿ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيذ تټ٩ٽْررثس ًتِررصٌَٰ نٰث٨ررو يف     
تټ٩١ڃس ًدل ّرتشح ٨ٽَ ڀث ًٴ٧ يف تټصٵًًّ تعت٩ٽڃ إټْو يف اًٺ تٕڀً ڀڃ ال١ثت ڀثنّر 

                                       
 .1968ڀڃ ڄٌٰځرب  17تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  662تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1961ڀڃ ڄٌٰځرب 25تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  1337تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 تټ٩١ڃ يٴٿ  2
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اُ جتيْرررٻ  »٘رررففس يف ـْنررريث «٤رررثىًذ يف تصترررو ًيف اِرررٿ تټرررٌٌتيذ تټ١ث٨نرررر   
 .1ثټ٩١ڃس ٰإڄو ٙ ّٹٌڂ رتر ًؼو ټٽن٩ِ ٨ٽَ شٵًًّ تټ٩١ڃ خثټد١ٚڂخ

اڀث حتهّه ٔمٗ تعتمصٙٿ يف شٵًًّ تټ٩١ڃ ٰٚ ٔدير يف اڄو ڀڃ تټدْثڄرثز  
تضتٌىًّررر تټرريت ّرتشررح ٨ٽررَ إ٬ٱثغتررث خ١ررٚڂ تټ٩١ررڃس ٕڂ تټ٭ررًٚ تټررىُ يڀررَ إټْررو     

ٔ ڂ شن٥ْٿ  يف 1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  16تټٕثي٦ ْٰځث اًينه ڀڃ تعتثنذ 
ػتٽُ تټهًټر ڀڃ وٸً تټدْثڄثز تټ٩ثڀر تعتص٩ٽٵر خ صتثت تظتٙرٌپ ً٘رٱثذتٿ ًڀر٠ٌڃ    
ٸٻ ڀنيٿ يف شٵًًّ تټ٩١ڃ إقتث ىٌ إ٨ٚپ وًُ تټٕ ڂ ثڃ ي٧ٰ تټ٩١ڃ ڀڃ لٌٙڀيٿ 

 .2يف تټه٨ٌٍ ً٘ٱصو إ٨ٚڀثً ٸثْٰثً

يف  1959ټّرنر   ٠ً5دٵثً ټٽځثنذ تټعثڄْر ڀڃ ٴًتي يبرُْ تضتځيٌيّرر خثټٵرثڄٌڂ يٴرٿ     
ٔ ڂ شن٥ْٿ إنتيذ ٴٝثّث تطتٹٌڀر شنٌج ىىه تٗنتيذ ٨ڃ تطتٹٌڀر ًتعتٙرثحل تټ٩ثڀرر   
ْٰځث ٧ًّٰ ڀنيث اً ٨ٽْيث ڀڃ ٴٝثّث ټهٍ تحملثٸٿ ٨ٽرَ تلرصٚٮ اڄٌت٨يرث ًنيؼثذترثس     

شنرٌج   »ًتطتثټرر ىرىه  «ًټهٍ تضتيثز تٕلًٍ تټيت لٌغترث تټٵرثڄٌڂ تلصٙث٘رثً ٰيرِ     
 ٩١ڃ.ڄْثخر ٴثڄٌڄْر ٨ڃ تطتٹٌڀر يف ي٧ٰ تټ

٬ًرررين ٨رررڃ تټدْرررثڂ اڂ تغتْةرررر غترررث يبرررُْ ٩ّثًڄرررو ڀ٤ٌٱرررٌڂ ٰنْرررٌڂ ٸرررٻ يف نتبرررًذ       
ًٚ ٴٝرثبًْث ّنرٌج يف وټرٷ ٨رڃ             تلصٙث٘و. ٰرإوت ڀرث خثٔرً ٨ٝرٌ ڀرڃ ا٨ٝرثبيث ٨ځر
يبّْيث تعتځعٻ ټٽيْةر يف ٸٻ ڀث شدثًٔ ڀڃ ڄْثخر ٴثڄٌڄْر ٨ڃ تطتٹٌڀررس ًټرُْ تٕڀرً    

  ًتټٌٜر٧ تټٵرثڄٌڄِ ټٹرٻ ڀنريځثس     ٸىټٷ خثټنّدر إذل ٩٠ٌڂ تًٰٕتن ٙلصٚٮ تطترثټ 

                                       
 .1968ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  3تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  619تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1965ڀڃ تخًّٻ  25تټٵٝثبْر ؼٽّر  8ټّنر  1070تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2



50 
 

ًڀڃ ظٿ ّٹٌڂ تټه٧ٰ خ٩هپ تټٵدٌٺ تټ٩١ڃ ټ٩ًٰو ًشٵههترو ڀرڃ ڀنرهًج خرإنتيذ ٴٝرثّث      
تطتٹٌڀرر دل هتررٛ ٨ٽررَ ختًؼررو اٸعررً ڀررڃ ٨رثڀ س ٬ررري ٴررثبٿ ٨ٽررَ اِررثَ ټررْٿ ڀررڃ   

 .1تټٵثڄٌڂ ڀص٩  تټًٰٛ

ًإوت ٸررثڂ ٴررثڄٌڂ شن٥ررْٿ ػتررُ تټهًټررر ٴرره اڄررثٞ يف تٕ٘ررٻ ـررٳ تټ٩١ررڃ يف      
ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ ًتحملرثٸٿ تٗنتيّرر ًتحملرثٸٿ تټص نّدْرر خرًبُْ ىْةرر         اـٹثپ 

ڀٱٌِٜ تټهًټرس إٙ اڂ وټٷ ٙ ٩ّين اڂ ّصفصٿ اڂ شٌٴ٧ ّرهه ٸرٻ ٨ًّٝرر ٩٠رڃ شرٌن٦      
ٴٽٿ ٸصثج تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ـصَ ًټٌ ٴثپ خرثټًبُْ تعترىٸٌي ڀرثڄ٧ اً ٨رىي انٍ     

ًإڂ ٸثڂ تٕ٘ٻ ْٰو اڂ ّدثًٔ ٘ثـدوس  إذل ٴْثپ ٬ريه ڀٵثڀوس ًوټٷ اڂ تٙلصٙثٖ
إٙ اڂ تٌٕ٘ٺ تټ٩ثڀر شٵَٝ ٨نه تټٝرًًيذ اڂ ّنفرهي ڀدثٔرًذ تلصٙرثٖ تټرًبُْ      

 إذل ڀڃ ّٽْوس ڀصَ ٴثپ خثْٕ٘ٻ ڀثڄ٧ اً ٨ىيس ـصَ ٙ ّص١٩ٻ ِري تټ٩ځٻ.

ڀررڃ تټٚبفررر تټهتلٽْررر اٽررُ تټهًټررر ٠ًّٵررر تٗڄثخررر يف        16ًٴرره ڄ٥ځررس تعتررثنذ   
 ؼثڄح ٴث٨هذ تطتٽٌٺ ْٰرو طٹرٿ تټٵرثڄٌڂ إو لٌټرس يبرُْ      ڀدثًٔذ تٙلصٙثٖ إذل

ىْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر ڄررهج اـرره ڀ٩ثًڄْررو ڀررڃ ا٨ٝررثت ىْةررر تعتٱٌٜرر  ټٽص ٔررري         
خثعتٌتٰٵر ٨ٽَ تٕـٹثپس اً تختثو ِدْٻ تټ٩١ڃ ْٰيثس ٌِتت ًٴ٧ ىىت تټنهج ٔٱيْثً اً 

يف شرٌَٰ  ٸصثخْثًس ًىٌ ـٹٿ لتًُ ٨ٽَ ڀّنڃس تطتًٖ ٨ٽَ تڄص٥ثپ تټ٩ځٻ ًتټ٬ًدرر  
ٌٰتز ڀٌت٨ْه تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپس ًڀڃ ظرٿ ٰرٚ ـؽرر يف تټٵرٌٺ خر ڂ ڀٌٴر٧ ٨ًّٝرر        
تټ٩١ڃ ىٌ اـه تعتّصٕثيّڃ نًڂ يبُْ ىْةر تعتٱٌٜ س ٕڄو ٸثڂ ٩ٰرًٚ ٨نره تټ٩١رڃ    
يف تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو اٴهپ تعتّصٕثيّڃ تحملٽٱ  هبْةر ڀٱٌِٜ تټهًټرس ًىٌ تټرىُ  

ْثپ ڀٵثپ يبُْ تغتْةر خثلصٙث٘و طٹٿ تټًًٝيذ ٸثڂ ّص٩  ٨ٽْوس هبىه تټٙٱرس تټٵ

                                       
 .1962ڀڃ ڀثٌّ ِنر  19تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  661تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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٨نه ٴْثپ تعتثڄ٧ خثټًبُْ تعتىٸٌيس ًخثټصثرل ّٹٌڂ تټه٧ٰ خ٩هپ ٴدٌٺ تټ٩١ڃ يف ٬ري ؼتٽو 
 .1ڀص٩ْنث يٰٝو

٬ًين ٨ڃ تټدْثڂ اڂ شٌؼْرو تټ٩١رڃ إذل ٔرمٗ شرٌَٰ ٴدرٻ إّرهت٦ شٵًّرً تټ٩١رڃ         
ص٩  ٨ٽرَ ڀرڃ ًّاِرو شٌؼْرو     ٴٽٿ ٸصثج تحملٹځر لت٩ٻ تټ٩١ڃ ٬ري ڀٵدًٌٙ ٔٹًٚس ٕڄو ّ

٩٠ڃ شٌؼْيثً ٘فْفثً ڀًتٴدر ڀث ١ًّا ٨ٽَ تظتٌٙڀر ڀڃ ًٰرثذ اً ش٭رْري يف تټٙرٱر اً    
 تطتثټر ٴدٻ تلصٙثڀو ٸِ ٌّؼو شٵًًّ تټ٩١ڃ إذل ڀڃ ّٙؿ تلصٙثڀو ٴثڄٌڄثً.

وټٷ اڂ حتهّه ٔمٗ تعتمصٙٿ ىٌ ڀڃ تټدْثڄثز تضتٌىًّر تټريت ّرتشرح ٨ٽرَ إ٬ٱثغترث     

ڀڃ تټٵرثڄٌڂ   16ټ٭ًٚ تټىُ تِصيهٰو تټٕثي٦ ڀڃ تټنٗ يف تعتثنذ خ١ٚڂ تټ٩١ڃس ٕڂ ت

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر ٨ٽَ ًؼٌج وٸً تټدْثڄرثز تټ٩ثڀرر    1959ټّنر  55يٴٿ 
تعتص٩ٽٵر خ صتثت تظتٌٙپ ً٘ٱثذتٿ ًڀ٠ٌڃ ٸٻ ڀنيٿ يف شٵًًّ تټ٩١ڃس إقترث ىرٌ إ٨رٚپ    

    ٚ ڀررثً ٸثْٰررثًس ًٙ  وًُ تټٕرر ڂ ثررڃ يٰرر٧ تټ٩١ررڃ ڀررڃ لٙررٌڀيٿ ُ تټرره٨ٌٍ ً٘ررٱصو إ٨
ّصفٵٳ خثټدهتىر ىىت تټ٭ًٚ إوت ًؼو تټ٩١ڃ إذل لٙٿ ڀصٌَٰ ٌتټس ٘ٱصوس ًدل ٌّؼو 
إذل ا٘ررفثج تټٙررٱر خررثټ٩١ڃس ًٙ ّٵررهؾ يف ىررىت اڂ شٹررٌڂ تټٌٰررثذ ِررثخٵر ٨ٽررَ تطتٹررٿ   
تعت٩١ٌڂ خوس ًڀعثيتً ټد١ٚڂ تطتٹٿ يف وتشوس ٕڂ تټن٥ً يف ىىت تټد١ٚڂ إقتث ّٹرٌڂ خ٩ره   

س ًىررٌ ٬ررري ڀٵدررٌٺ خررثنئ تٕڀررً ټٹٌڄررو دل نتصٙررٿ ْٰررو ڀررڃ لتررح   ٴدررٌٺ تټ٩١ررڃ ٔررٹًٚ
تلصٙرثڀو ڀررڃ ا٘ررفثج تټٙررٱر يف تټ٩١ررڃس ٰررإوت تِررصدثڂ خ١ررٚڂ شٵًّررً تټ٩١ررڃ ټٹٌڄررو  
ڀٌؼو إذل ڀرڃ ٙ ّٙرؿ تلصٙرثڀو ٴثڄٌڄْرثًس شًشرح ٨ٽرَ وټرٷ ـصځرًث ٨رهپ ٴدرٌٺ تټ٩١رڃ            

 .2ٔٹًٚ

                                       
 .1957ڀڃ ڄٌٰځرب  30ؼٽّر تټٵٝثبْرس  3ټّنر  796تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 تټ٩١ڃ يٴٿ  1
 .1962ڀڃ ٌّڄْو  3تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  1251تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 تټ٩١ڃ يٴٿ  2
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ڀنروس يف ـثټرر ًٰرثذ     217إٙ اڄو عتث ٸثڂ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز ٴره اؼرثٌ يف تعترثنذ     
تحملٹٌپ ټٙثطتو يف اظنثت ڀ٩ْثن تټ٩١رڃس يٰر٧ تټ٩١رڃ ًإ٨ٚڄرو إذل ًيظصرو زتٽرر نًڂ       
وٸررً اصتررثبيٿ  ً٘ررٱثذتٿ ًوټررٷ يف آلررً ڀرر٠ٌڃ ٸررثڂ عتٌيظصرريٿس ًيف تعت٩ْررثن تحملررهن    
ٗؼًتبرروس ٰٵرره ٴٝررس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث خرر ڂ إّررهت٦ شٵًّررً تټ٩١ررڃ ٴٽررٿ ٸصررثج  

حملٹٌپ ټو خثضتځٽرس يف تعت٩ْثن تحملهن ټ٩١رڃس يف آلرً ڀر٠ٌڃ    تحملٹځر خ صتثت ًيظر ت
ٸرثڂ ټٽځرٌيضس ًىرٌ إؼرًتت ِرثخٳ ٨ٽررَ ت٨ٗرٚڂ شٱٵره خرو تظتٙرٌڀر تٗنتيّررس ّٹررٌڂ           

 .1٘فْفثً إوت ڀث مت تّٗهت٦ ٨ٽَ ىىت تټنفٌ

ًإوت ا٨ٽڃ تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو خصٵًًّ تټ٩١ڃ يف ڀ٠ٌنو تٕ٘ٽِ تټىُ خو ڀٵً ٨ځٽرو ًٴرس   
ت ت٨ٗررٚڂ ٩ٰررًٚس ًين ٨ٽررَ تټ٩١ررڃ ثررىٸًش  تِررصٌَٰ ْٰيځررث   ت٨ٗررٚڂس ًشّررٽٿ ىررى 

نٰث٨وس ٰٚ ًؼو عتث ّعريه خ٩ه وټٷ ڀڃ خ١رٚڂ تټ٩١رڃ ثٵٌټرر اڄرو ا٨ٽرڃ خرو يف ڀٵرً        
 .٨2ځٽو

  

                                       
 .1963ڀڃ ّنثًّ  20تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  1414تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 تټ٩١ڃ يٴٿ  1
 .1963ٰربتًّ ِنر ڀڃ  9تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  1372تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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 البحث الرابع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسببة انطعٍ

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ     1959ټّرنر   55/ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 15تعتثنذ/ ت  
لتٌٌ تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ        $$ 0تټهًټر ٨ٽَ اڄو

تحملرررثٸٿ تٗنتيّرررر اً تحملرررثٸٿ تټص نّدْرررر ًوټرررٷ يف  ڀرررڃ ؼتٹځرررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ اً 
 تٕـٌتٺ تٓشْر0

إوت ٸثڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ڀدنْثً ٨ٽَ ؽتثټٱر تټٵثڄٌڂ اً تظت١  يف ش١دْٵرو   -1
 اً ش ًّٽو.

 إوت ًٴ٧ خ١ٚڂ يف تطتٹٿ اً خ١ٚڂ يف تٙؼًتتتز آظثي يف تطتٹٿ. -2

ْٰوس ٌِتت نٰر٧   إوت ٘هي تطتٹٿ لٰٚثً طتٹٿ ِثخٳ ـثٌ ٴٌذ تټِٕت تحملٹٌپ -3
 .#..#.هبىت تټه٧ٰ اً دل ّه٧ٰ

ًٴرره وىدررس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف شٱّررري ىررىه تطتررثٙز ڀررىىدثً ّن١ررٌُ ٨ٽررَ  
تټص٧ٌِ يف ت٨ځثٺ يٴثخصيث تټٵثڄٌڄْر ٨ٽَ تٕـٹثپ تټيت ٩١ّڃ ْٰيث اڀثڀيث طٹٿ ٸٌڂ 

ټريت  ِٽ١صيث يف ٰفٗ ڀ٨ًًْٕر ىىه تٕـٹثپ دتثظرٻ يف ٠د٩ْصريث ِرٽ١ر تحملرثٸٿ ت    
ا٘رررهيز تٕـٹرررثپ تعترررىٸٌيذ يف يٴثخصررريث عتٕررر٨ًًْر تټٵرررًتيتز تٗنتيّررررس ڀرررڃ ـْرررط  
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ڀ١ثخٵصيث اً ٨هپ ڀ١ثخٵصيث ټٽٵثڄٌڂس ٰٚ شٵٯ ِٽ١ر تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ٨نره     
تضتثڄح تټٵثڄٌڄِس خٻ شندّٟ إذل تټٌٴثب٧ خثټٵهي تټىُ ّّصٽٍڀو تڄٍتٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂس 

تعت٨ًًْٕرس ٌِتت خثټنّدر إذل شٽٷ تټٵرًتيتزس اً إذل   ڀثنتپ تعتًن يف تټنيثّر إذل ڀدها
 تٕـٹثپ تټٙثنيذ يف لٌٙ٘يث.

خنثت تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو ٨ٽرَ ؽتثټٱرر تټٵرثڄٌڂ اً ٨ٽرَ ل١ر  يف ش١دْٵرو اً          
ؼررًٍ ٴٝررثت تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ڀنررى ٬ررهتذ إڄٕررثتىثس ٨ٽررَ اڄررو ټررُْ    ش ًّٽررو0

رس يف ن٨ٌٍ تٗټ٭رثتس ِرٽ١ر ٴ٩١ْرر يف    ټٽځفٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً ټٽځفثٸٿ تٗنتيّ
شٵًٙ ٨نيث ِرٽ١ر تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس ًتټٵْرثَ يف       »تټٌتٴ٧ اً تعت٦ٌٌٜ«ٰيٿ 

ىىت تټٕ ڂ ٨ٽَ ڄ٥رثپ تټنٵره تعترهڄِ ىرٌ ٴْرثَ ڀر٧ تټٱرثيٲس وټرٷ اڂ يٴثخرر ؼتٹځرر           
ث تټٵٝثت تٗنتيُ ًتحملثٸٿ تٗنتيّر ٨ٽَ تټٵًتيتز تٗنتيّر ىِ يٴثخر ٴثڄٌڄْر شّٽ١ي
٨ٽْيررث ټٽص٩ررًٮ ڀررهٍ ڀٕرر٨ًًْصيث ڀررڃ ىْررط ڀ١ثخٵصرريث اً ٨ررهپ ڀ١ثخٵصرريث ټٽٵررثڄٌڂ   

تټىُ ِصصنثًټو تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْرث ٨رڃ يٴثخصريث     #تعت٦ٌٌٜ$ًىىت خهًيه ىٌ ٨  
تټٵثڄٌڄْرررر ٕـٹرررثپ تټٵٝرررثت تٗنتيُس ٰثټنٕرررث٠ثڂ ًإڂ تلصٽٱرررث خثعتًشدررررس إٙ اكتځرررث       

نيثّر إذل ڀدها تعت٨ًًْٕرس شٽٷ شّٽ١و ٨ٽرَ  ڀصځثظٚڂ يف تټ١د٩ْرس إو ڀًناث يف تټ
 .1تټٵًتيتز تٗنتيّرس ًىىه شّٽ١و ٨ٽَ ىىه تټٵًتيتزس ظٿ ٨ٽَ تٕـٹثپ

ًٴرره اٸررهز تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث اڂ تټ٩١ررڃ ّٱررصؿ تټدررثج اڀثڀيررث ټصررٍڂ تطتٹررٿ         
تعت٩١ٌڂ ْٰو ثٍْتڂ تټٵثڄٌڂس ًٌڄثً ڀنث٠و تِص٥يثي ڀث إوت ٸثڄس ٴره ٴثڀرس خرو ـثټرر     

 555ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ    15ٸعً  ڀڃ تٕـٌتٺ تټيت ش٩ْدرو ًتعتنٙرٌٖ ٨ٽْيرث يف تعترثنذ     اً ا

                                       
س 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر 65تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1965ڀڃ تخًّٻ ِنر  3تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  ٩٠ً1596ڃ يٴٿ 
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س ٰصٽ٭ْو ظٿ شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ يف تعتنث٨ٌرس اپ اڄو دل شٵٿ خرو ـثټرر ڀرڃ    1959ټّنر 
شٽررٷ تٕـررٌتٺ ًٸررثڂ ٘ررثبدثً يف ٴٝررثبو ٰصدٵررِ ٨ٽْررو ًشررًٰٛ تټ٩١ررڃس ٰررإوت ٸثڄررس       

اً حتررًُ ٴٙرره تعترره٨ِ ًڀررث   ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ ٴرره ال١رر ز يف ٰيررٿ تټٌتٴرر٧ 
ّيهٮ إټْو ڀڃ ن٨ٌته ٰإڂ ڀڃ ِٽ١ر تحملٹځر تټ٩ٽْثس ًٴه ٠ًؾ اڀثڀيث تټنٍت٦ خًڀصوس 

 .1اڂ شّٽٟ يٴثخصيث ٨ٽْوس ًشًن تٕڀً إذل ڄٙثخو تټٙفْؿ

ًٙ شصٵْررره تحملٹځرررر تٗنتيّرررر تټ٩ٽْرررث يف شّرررٽْٟ يٴثخصررريث ٨ٽرررَ ىرررىت تټٌؼرررو   
ظرًًه ڀرڃ اًؼرو ټروس اً ٠ٽدرثز ىْةرر       خ ِدثج تټ٩١ڃس اً ٠ٽدرثز تظتٙرٌپ ْٰرو ًڀرث آ    

ڀٱٌِٜ تټهًټرس اً تِٕدثج تټيت شدهّيثس ڀثنتپ تعتًن ىٌ إذل ڀدها تعتٕر٨ًًْر ڄرًًٍٙ   
٨ٽررَ ِررْثنذ تټٵررثڄٌڂس يف يًتخررٟ ىررِ ڀررڃ يًتخررٟ تټٵررثڄٌڂ تټ٩ررثپس تټرريت ختصٽررٯ يف       
٠د٩ْصرريث ٨ررڃ يًتخررٟ تټٵررثڄٌڂ تظتررثٖس ٨ًٽررَ ىررىت ٰررإڂ غتْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر اڂ    

ثز اً اِدثج ؼهّهذ ٬ري شٽٷ تټريت اخرهذتث يف ٨ًّٝرر تټ٩١رڃس ڀثنتڀرس      شصٵهپ خ١ٽد
شرًٍ يف وټرٷ ًؼررو تعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر خررإڄٍتٺ ـٹرٿ تټٵرثڄٌڂ ٨ٽررَ تټٌؼرو تټٙررفْؿ يف        

 .2تعتنث٨ٌر تٗنتيّر

ٸىټٷ ٴٝرس تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث خر ڂ تټره٨ٌٍ إوت ٸثڄرس وتز ٔرٵ س إـرهتاث          

                                       
 .1963ڀڃ ڀثيَ  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  948تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
س 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  12تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  29تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ تحملٹځر تٗنتيّر  2

 2ټّنر  343س ٩٠ًڃ يٴٿ 1955ڀڃ نّّځرب ِنر  3تټٵٝثبْر ؼٽّر  1ټّنر  ٩٠ً212ڃ يٴٿ 
تټٵٝثبْرس ؼٽّر اًٺ ڀڃ  3ټّنر  477س ٩٠ًڃ يٴٿ 1956ڀڃ اٸصٌخً  27تټٵٝثبْرس ؼٽّر 

س 1964ڀڃ نّّځرب ِنر  12بْرس ؼٽّر تټٵٝث 7ټّنر  374س ٩٠ًڃ يٴٿ 1958ڀثيَ ِنر 

 .1965ڀڃ ڀثيَ ِنر  31تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  ٩٠ً1790ڃ يٴٿ 
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نتپ  يف ٔٳ ڀنريځث ّرعري تعتنث٨ٌرر خًڀصريثس ڀرث      خثٗټ٭ثت ًتٓلً خثټص٩ٌّٛس ٰإڂ تټ٩١ڃ
تټ١ٽد  ڀًشد١  اـهاث خثٓلً تيشدث٠ثً ؼٌىًّثًس خث٨صدثياث ٨ًٰرثڂ ّند٩رثڂ ڀرڃ    
ا٘ٻ ڀٕرتٶس ًڄصْؽص  ڀرتشدرص  ٨ٽرَ اِرثَ ٴرثڄٌڄِ ًتـرهس ىرٌ ٨رهپ ڀٕر٨ًًْر         

٠ٽح تټٵًتي تٗنتيُس ًاڂ تټ٩١ڃ خثٗټ٭ثت ىٌ ٩٠ڃ ْٰو خثټد١ٚڂ خثټ١ًّٳ تعتدثًٔس ً
تټص٩ٌّٛ ٨نو ىٌ ٩٠ڃ ْٰرو خرثټد١ٚڂ خرثټ١ًّٳ تعتدثٔرًس ًآّرر وټرٷ اڄرو ٙ ّّرصٵْٿ         
تطتٹٿ خثټص٩ٌّٛ ٨ٽَ اِثَ اڂ تټٵًتي ٬ري ڀٕر٦ًً ڀر٧ ٨رهپ تطتٹرٿ خثٗټ٭رثت ٨ٽرَ       
اِررثَ اڂ تټٵررًتي ڀٕرر٦ًًس ٸځررث اڄررو إوت خررثڂ ٨نرره تِررص٥يثي ٴررًتي إنتيُ اڄررو ڀ١ررثخٳ  

وټٷ ٴْثپ تطتٹٿ خثټص٩ٌّٛ ٨ٽَ ىىت  ټٽٵثڄٌڂ ًٰٰٛ ٠ٽح إټ٭ثبوس ٰٚ ّّصٵْٿ خ٩ه
تټٵررًتي إوت ٸررثڂ ڀىِّررًث ٨ٽررَ اڄررو ؽتررثټٯ ټٽٵررثڄٌڂس إو ڀررىنٍ وټررٷ ٴْررثپ ـٹځرر          
ڀص٩ثيٜ  ڀصٱ٨ً  ٨ٽَ اِثَ ٴرثڄٌڄِ ًتـرهس ًىرٌ ڀرث ٙ لترٌٌس ًڀرث ٙ ڀنهًـرر        
٨ڃ تټرتنُ ْٰوس إوت دل ّعري تټ٩١ڃ يف اـره تټٕرٵ  تعتنث٨ٌرر خًڀصريث ًڀرڃ ظرٿ لترٌٌ        

ًىررِ يف ڀٵررثپ ٰفررٗ تټ٩١ررڃ تعتًٰرر٦ٌ ٨ررڃ ٔررٳ تطتٹررٿ   «نتيّررر تټ٩ٽْررث ټٽځفٹځررر تٗ
 ٛ اڂ شصنررثًٺ خررثټن٥ً ًتټص٩ٵْررح تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو يف ٔررٵو        »تظتررثٖ خررثټص٩ٌّ

تظتثٖ خ٩هپ ؼٌتٌ صتث٦ ٠ٽح تٗټ٭ثت تټىُ دل ش٩١رڃ ىْةرر تعتٱٌٜر س ًټٹرڃ آظرثيه      
 .1تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو

ٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ڀيْر ذ     ٸځث ٴٝس خ ڄو ڀصرَ ٸثڄرس تټره٨ٌٍ تعت١ًًـرر اڀرثپ تحمل     
ټٽٱٙٻ ْٰيثس ًٸثڂ ڀ٨ٌٌٜيث ٴره ِردٳ ٠ًـرو خًڀصرو ٨ٽرَ تحملٹځرر تټريت ا٘رهيز         

                                       
س 1956ڀڃ ڀثيَ ِنر  17تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  31تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 3ټّنر  161س ٩٠ًڃ يٴٿ 1957ڀڃ تخًّٻ  27تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  ٩٠ً1565ڃ يٴٿ 
ڀڃ  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  ٩٠ً231ڃ يٴٿ  1957ڀڃ ٌّڄْو ِنر  29ّر تټٵٝثبْر ؼٽ

 .1965ڀڃ ٌّڄْو ِنر  26تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  1440س ٩٠ًڃ يٴٿ 1965ڀثٌّ ِنر 
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ـٹځيرثس تعت٩١ررٌڂ ْٰرروس خ٩ررهپ ٴدررٌٺ تټرره٨ٌٍس خ٩رره إو اخررهٍ وًً تټٕرر ڂ ڀٚـ٥ررثذتٿ  
خٙرررهنه ًتِرررصٌَٰ ْٰرررو نٰرررث٨يٿ ًڀّرررصنهتذتٿس ٰرررإڂ ټٽځفٹځرررر تٗنتيّرررر تټ٩ٽْرررث اڂ  

٦س ًٙ ًؼررو ٨ٗررثنذ تټرره٨ٌٍ إذل تحملٹځررر تٗنتيّررر  شصٙررهٍ ټٽٱٙررٻ يف ىررىت تعتٌٜررٌ
 .1تعتمصٙر ټٽٱٙٻ ْٰيث ڀڃ ؼهّه

ه ا٨ځٽس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يٴثخصيث ٨ٽَ تټٌؼو تعتصٵهپ ٨ٽرَ تټ٩١رٌڂ   ٴً
تټيت ش٧ًٰ اڀثڀيث ٸىټٷ يف اـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْر ًڀث ؼرًٍ ػتًتىرث ڀرڃ ٴرًتيتز     

 .2ْٰيث اڀثڀيثتاثټُ تټص نّدْر ڀڃ ـْط ؼٌتٌ تټ٩١ڃ 

ًيف ش٩ٵْديث ٨ٽَ اـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْرس ٴٝس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خ ڄو ًټةڃ  
ٸثڂ ټٽّٽ١ثز تټص نّدْرس ًڀڃ خْنيث تحملثٸٿ تټص نّدْرس ِٽ١ر شٵرهًّ ل١رٌيذ تټرىڄح    
تٗنتيُ ًڀث ّنثِردو ڀرڃ ؼرٍتت خ٭رري ڀ٩ٵرح ٨ٽْيرث يف وټرٷس إٙ اڂ ڀنرثٞ ڀٕر٨ًًْر          

ٍ   ٔ كت«ىىه تټّٽ١ر  اٙ ّٕرٌج تِرص٩ځثغتث ٬ٽرٌس     »ث ٸٕ ڂ اّر ِرٽ١ر شٵهًّّرر الرً
ًڀڃ ٌ٘ي ىىت تټ٭ٽٌ ٨هپ تعتٚتڀر تټ٥ثىًذ  خ  نيؼر ل١ٌيذ تټىڄح تٗنتيُ ًخر   
ڄ٦ٌ تضتٍتت ًڀٵهتيهس ٰٱِ ىىه تټٙرٌيذ شص٩رثيٚ ڄصرثبػ ٨رهپ تعتٚتڀرر تټ٥رثىًذ ڀر٧        

شر ڀ  تڄص٥رثپ ِرري     تغتهٮ تټىُ ش٭ْثه تټٵثڄٌڂ ڀڃ تټص نّحس ًىىت تغتهٮ خٌؼو ٨رثپ 
تعتًتٰررٳ تټ٩ثڀررر ًٙ ّصفٵررٳ ىررىت تټصرر ڀ  إوت تڄ١ررٌٍ ڀٱثيٴررر ٘ررثيلرس ًٰٸررٌج ڀرر   
تټ١ٕٟ يف تټٵٌّذ ّىنُ إذل تـؽرثپ ٨ځرثٺ تعتًتٰرٳ تټ٩ثڀرر ٨رڃ حتځرٻ تعتّرىًټْثز        
لْٕر تټص٩ًٚ غتىه تټٵٌّذ تعتځ٩نر يف تټٕهذس ًتًٰٙتٞ تعتًّٮ يف تټٕٱٵر ّرىنُ  

ؼدثز تټيت شٱًٜيث ٨ٽْيٿ ٤ًثبٱيٿ ٠ځ٩ثً يف ىىه تټٕرٱٵر  إذل تِصيثڄصيٿ خ نتت تټٌت
تعت٭ًٴررر يف تټٽرر س ٰٹررٻ ڀررڃ ٠ررًيف تټنٵررْٛ ٙ ّررىڀڃ تڄص٥ررثپ ِررري تعتًتٰررٳ تټ٩ثڀرررس      

                                       
 .1957ڀڃ ٌّڄْو ِنر  15تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  151تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1965ڀڃ ّنثًّ ِنر  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  1351تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ  2
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ًخثټصررثرل ّص٩ررثيٚ ڀرر٧ تغتررهٮ تټررىُ يڀررَ تټْررو تټٵررثڄٌڂ ڀررڃ تټص نّررحس ٨ًٽررَ ىررىت        
  ٰ ْمررًغ تِٕررثَ ٩ّصرررب تِررص٩ځثٺ ِررٽ١ر شٵررهًّ تضتررٍتت يف تټٙررٌيذ ڀٕررٌخثً خررثټ٭ٽٌس 

تټصٵهًّ ڀڃ ڄ١ثٲ تعت٨ًًْٕر إذل ڄ١ثٲ ٨هپ تعت٨ًًْٕر ًڀڃ ظٿ نت٧ٝ ټًٴثخر ىىه 
 تحملٹځر.

ًڀ٩ْررثي ٨ررهپ تعتٕرر٨ًًْر يف ىررىه تټٙررٌيذ ټررُْ ڀ٩ْررثيتً ٔمٙررْثًس ًإقتررث ىررٌ 
ڀ٩ْثي ڀٌٜر٨ٌِ ٴٌتڀرو اڂ نيؼرر ل١رٌيذ تټرىڄح تٗنتيُ ٙ شصنثِرح تټدصرر ڀر٧ ڄر٦ٌ          

ْ  تطته تټٱث٘ٻ خر  ڄ١رثٲ تعتٕر٨ًًْر يف    تضتٍتت ًڀٵهتيهس ٬ًين ٨ڃ تټدْثڂ اڂ ش٩
 .1تټٌٙيذ تعتىٸٌيذ ؾتث نت٧ٝ اّٝثً خًٴثخر ىىه تحملٹځر

 ًڀڃ ش١دْٵثز ڀث شٵهپ ڀث ٴٝس خو تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ْٰځث ّٽ0ِ
ًتټٵثڄٌڂ س إڂ تضتٍتت لتح اڂ ّٹٌڂ ڀصنثِدثً ڀ٧ تضتًپس ًإٙ تشّٿ خ٩هپ تعت٨ًًْٕر$$

ز تظتث٘ر خًّٴر اڀٌتٺ تغتْةر تټ٩ثڀر ټٽّٹٷ تطتهّهّرس إو شهيغ يف ٴثبځر تضتٍتتت
ٰؽ٩ٽيث شرتتًؾ ڀث خ  لٱٛ تعتًشح ًتټ٩ٍٺ ڀڃ تټ٤ٌْٱرس ٰإقتث ّٹٌڂ ٴه ىهٮ ڀرڃ  
ىىت تټصهيغ يف إڄٍتٺ تټ٩ٵثج إٙ حتٵْٳ تعتٚتڀر خْنو ًخ  تضتًپ تټىُ ّعدس يف ـٳ 

 .##تعت٤ٌٯ
خثعتصيٿ ىرٌ اٴٙرَ تټ٩ٵٌخرثز تعتٵرًيذ      ًعتث ٸثڂ تټ٩ٵثج تټىُ اڄٍټصو تحملٹځر تټص نّدْر

يف خررثج تضتررٍتتتز ٨ررڃ تټّررًٴرس نًڂ اڂ حتصررٌُ تًٕيتٲ اً ڀٚخّررثز تټرره٨ٌٍ ڀررث    
ّرره٨ٌ إذل ىررىه تټٕررهذ تعتصنثىْرررس تٕڀررً تټررىُ لت٩ررٻ تعتٱثيٴررر ٤ررثىًذ خرر  تضتًهتررر 
ًتضتررٍتتس ًخثټصررثرل ؽتثټٱررر ىررىت تضتررٍتت ټررًًؾ تټٵررثڄٌڂس ؾتررث ّررص٩  ڀ٩ررو ش٩هّٽررو اً    

                                       
ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  11تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  563تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1962ڀڃ نّّځرب ِنر  8تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  1136س ٩٠ًڃ يٴٿ 1961
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 .1إذل تطته تعتصٚبٿ ڀ٧ تضتًپ تٗنتيُ تټىُ ظدس يف ـٳ تعتصيٿ إڄٍتټو

إڂ ڀرث اٴرتٰرو تعتصرريٿ ّنرهيغ حترس تٗاررثٺ تضتّرْٿ تټرىُ ًٜرر٩س ټرو ٙبفررر        
تضتٍتتتز ٨ٵٌخر شنهيغ ڀڃ لٱٛ تعتًشح إذل تټٱٙٻ ڀڃ تظتهڀرس ًڀڃ ظٿ ٰإڄو ٸثڂ 

ِرٌتت تعتص٩ٽٵرر خرو    تټ٩ٵثجس ڀثنتڀس تټ٥ًًٮ ًتعتٚخّثزس  ّص٩  تټصهيغ ڀ٧ تعتصيٿ يف
اً خثطتثنض ٙ شّصه٨ِ الىه هبىه تټٕهذ تعتصنثىْر ًتطتٹٿ ٨ٽْو خ ٴَٙ تټ٩ٵٌخرثز  
تعتٵًيذس ٨ًٽَ وټٷ شًٍ ىىه تحملٹځر ڀڃ ٤ًًٮ تعتصيٿ ًٸٌڄرو لرهپ تعتٙرٽفر ٌىرثت     
شتُ ٨ًًّٕڃ ِنرس ًدل ّّدٳ ټو تټٌٴ٦ٌ يف ڀعرٻ ىرىت تظت١ر  ًإٌتت ٨رهپ ـٙرٌٺ      

ّربي تټٵٌٺ خٌؼٌن تعتٱثيٴر تټ٥ثىًذ خ  تضتًپ ًتضتٍتت ڄصثبػ ٜثيذ ًٴ٩س ٩ًٰٚس ڀث 
تعتٌٴ٧س ًخثټصثرل تشّثپ تضتٍتت خ٩هپ تعت٨ًًْٕرس ؾتث ّّصٌؼح تټ٭ثت تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ   
ْٰو يف ٔٵو تظتثٖ خثضتٍتتس ًتٙٸصٱثت خبٱٛ يتشح تعتصيٿ تټ١ث٨ڃ ظٚض ؼنْيثز 

 .2ٔيًّثً ٸؽٍتت ڀنثِح ټٽىڄح تٗنتيُ تټىُ ظدس يف ـٵو

٨هپ تعتٚبځر تټ٥ثىًذ يف تضترٍتت ختًؼرو ڀرڃ ـره تعتٕر٨ًًْرس ًخثټصرثرل شد١ٽرو        إڂ  
ًعتث ٸثڂ تټعثخس اڂ ٙبفر تټ٩ٵٌخثز تټيت ٨ٌٴح ٨ٽَ اِثِيث تعتصيٿ دل جت٩رٻ ټٽؽرًپ   
تټىُ ظدس طٵو ٨ٵٌخر ًتـهذ ًىِ ٨ٵٌخرر تټٱٙرٻس ًتقترث شرهيؼس يف تټ٩ٵرثج ڀرڃ       

ٵٌخرر تټٱٙرٻس ًعترث ٸرثڂ تټعثخرس      لٙٿ تټًتشح إذل لٱٛ تټهيؼر ًتټًتشرحس ظرٿ إذل ٨  
ڀڃ تټٌيتٲ اڂ تعتصيٿ ٴه اڀَٝ يف لهڀر تغتْةر ـٌترل ايخ٩ر ٨ٕرً ٨ثڀرثًس ًدل ٌّٴر٧    
٨ٽْررو ؼررٍتت ڀررث لررٚٺ شٽررٷ تعتررهذس ٰررإڂ الررىه هبررىه تټٕررهذ تعتصنثىْررر ًشٌٴْرر٧ اٴٙررَ   

ؾتث نتًغ تضتٍتت تعتٌٴ٧ ٨رڃ ـره تعتٕر٨ًًْر لٌٙ٘رثً ًيف     ‘ تټ٩ٵٌخثز تعتٵًيذ ٨ٽْو
فٵْٳ تٙڄٝځثڀِ ؾتث ّٕري إذل اڂ ىنثٶ ٌڀْٽ  ټٽځصيٿ اث تټٽىتڂ ِٽځثه اًيتٲ تټص

                                       
 .1963و ِنر ڀڃ ٌّڄْ 8تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  25تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1963ڀڃ ٌّڄْو  22تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  1331تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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تټصرررىتٸً ڀٌٜررر٦ٌ تټصيځرررر ټد٩يرررثس ًتخترررىز تغتْةرررر ـْثغتځرررث إؼرررًتتس ًدل شٵرررهڀيځث   
ټٽځفٹځر تټص نّدْر ټ٩هپ ًؼٌن تټهټْٻ تټٹرثيف ټٽځفٹځرر ٨ٽرَ ـره ٴٌغترثس ًىرىت ًتڂ       

٭ثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ًتٙٸصٱثت ڀٽْځثًس ًڀڃ ظٿ ّص٩  تټ 650ٴْځر تعتدٽ٫ تعتمصٽُ 
ثؽثٌتذ تټ١ث٨ڃ خ٩ٵٌخر تظتٱٛ ڀڃ تټًتشح ثٵرهتي ؼنْرو ًتـره ٔريًّثًس ًيف ىرىه      

 .1تټ٩ٵٌخر تټًن٦ ًتټٍؼً تټٹثْٰثڂ

إڂ شٵًًّ تضتٍتت تټص نّي تعتٚبٿس ّٽٍپ ْٰرو اڂ ّٹرٌڂ ؼرٍتت ٨رثنًٙس خر ڂ نتٽرٌ       
   ٕ ڂ ٸرٚ تٕڀرًّڃ ټرُْ ْٰرو ڀرڃ      ڀڃ تِٗثٮ خثټٕهذ ًتٙڀ٩رثڂ يف تِرص٩ځثٺ تټًاٰررس 

لري ٨ٽَ ـّڃ ِري تعتًتٰٳ ًلتثيف تعتٙٽفر تټ٩ثڀرس ًټُْ يف ٰٙرٻ ٨ثڀرٻ تعتًٰرٳ    
إ٘ٚـو خٻ ْٰو تټًٝي تحملٵٳ ټوس ًٴه ّٹٌڂ ْٰو تټًٝي ٨ٽَ تټًٰٳ وتشو طًڀثڄو 

 ڀڃ لهڀثشوس خ٩ه اڂ ٴَٝ ْٰو ڀهذ ٠ٌّٽر.

ذس اً إوت ٸثڄس ـثټر تعتمرثټٯ  ًؼٍتت تټٱٙٻ ٙ ّٽؽ  إټْو إٙ إوت ٸثڄس تعتمثټٱر ل١ري
ٙ ّنص٥ً حتّنيث ًڀْىًِثً ڀنيثس ْٰص٩  ٨نهبى تټٱٙٻس ًّٹٌڂ ؼٍتت ًٰثٴرثًس ـصرَ   
ّصمٽٗ تعتًٰٳ ڀڃ ىىت تټن٦ٌ ڀڃ تټ٩ثڀٽ  خوس ًمترٻ ؼتٽرو ڀرڃ ىرٌ اٸعرً ٰثبرهذ ټروس        
اڀث تضتٍتتتز تعتځ٩نر يف تټٕهذ ٰإكتث شنؽىج إذل ٨هپ تعت٨ًًْٕرس ًمترٳ ټٽځفٹځرر   

اڂ ش٩ځٻ خٙهنىث ِٽ١ثكتث يف إڄٍتٺ تطتٹٿ تټٙرفْؿ ټٽٵرثڄٌڂس ًش٩رهّٻ ؼرٍتت      تټ٩ٽْث
 .2تټٱٙٻ إذل تضتٍتت تعتٚبٿ ټ٘ظٿ تعتٵرتٮس ًىٌ لٱٛ تټًتشح

ْٰررو  »خٍڀْٽررر ټررو ٨ٽررَ تټنفررٌ تټعثخررس يف تټصفٵْررٳ «إڂ تڄٱررًتن تعتصرريٿ خ ـرره تټٱنررثنٲ 
ثعرٻ ىرىه تظتٽرٌذ    لًًغ ٨ڃ ش٩ثټْٿ تټهّڃ ًشٵثټْه تاصځ٧ تټيت ٙ هتٹرڃ اڂ شّرځؿ   

                                       
 .1963ڀڃ ڄٌٰځرب  16تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  107تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1965ڀڃ ڀثٌّ  22تټٵٝثبْرس ؼٽّر  10ټّنر  144تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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خ  يؼٻ ؼتًپ ًاڄعَ ًټٌ ٸثڄس ؽت١ٌخر ټوس ًټٵه ٸثڂ ٨ٽْو ًىٌ ڀڃ يؼرثٺ تټص٩ٽرْٿ   
اڂ ّدص٩ه ٨ڃ ڀٌت٠ڃ تټًّح نيبث ټٽٕديثزس ًاڂ ّٽصرٍپ يف ِرٽٌٸو ڀرث ٙ ّٱٵرهه تټعٵرر      
ًت٨ٙصدرثيس ًٙ ٔررٷ اڂ ڀررث ًٴر٧ ڀنرروس ًإڂ ٸررثڂ خ٩ْرهتً ٨ررڃ ڄ١ررثٲ ٤ًْٱصروس ٩ّرره وڄدررثً     

ٽ٩ٵررثجس عتررث ْٰررو ڀررڃ لررًًغ ٨ٽررَ ڀٵصٝررْثز ٤ًْٱصررو ًإلررٚٺ        إنتيّررثً ڀّررصٌؼدثً ټ 
خٹًتڀصرريث ًثررث شٱًٜررو ٨ٽْررو ڀررڃ ش٩ٱررٯ ًتِررصٵثڀرس إو اڄررو ٸځررهيَ ڀيځصررو شًخْررر    

 تټنٓت ٨ٽَ تٕلٚٲس ًًتؼدو اڂ ّٹٌڂ ٴهًذ ـّنر ًڀعٚ متصىٍ.

ًإو ٸرثڂ ٙ ٌّؼرره يف تًٕيتٲ ڀررث ّعدرس اڂ تعتصرريٿ ٴرره ٬رًي خٍڀْٽصررو اً ت٨صررهٍ    
ثخس ڀڃ تټصفٵْٳ اڄو خثني خثټًٍتغ ڀنيث يف تټْرٌپ تټصرثرلس ًټرةڃ ٸرثڂ ٴره      ٨ٽْيثس خٻ تټع

٠ٽٵيررث خ٩رره وټررٷ ٰررإڂ تعتّررصٱثن ڀررڃ اٴٌتغتررث اڂ وټررٷ ٸررثڂ خنررثتتً ٨ٽررَ ٠ٽدرريث ٠ًٽررح    
ًتټررهىثس ًاكتررث اخًبصررو ڀررڃ ـٵٌٴيررث ٴدٽررو ثفررٛ يٜررثىث ٸځررث اڂ تټعثخررس ڀررڃ ڀٽررٯ   

٨ًًّٕڃ ٨ثڀرثًس ًتڄرو ٸرثڂ     لهڀر تعتصيٿ اڂ ٨ځًه يف شثيّك تطتثنض ٸثڂ ـٌترل تظن 
ـررهّط تټ٩يرره خثټ٤ٌْٱرررس ٰځررث ًٴرر٧ ڀنررو يف ڀعررٻ ىررىه تټ٥ررًًٮ ًإڂ نٺ ٨ٽررَ ٠ررْٓ 
ًتِررصيصثي ٨ًررهپ تطتررًٖ ٨ررڃ تټد٩رره ٨ررڃ ڀررٌت٠ڃ تټًّررحس إٙ اڄررو ٙ ّدٽرر٫ ـررهت ڀررڃ    
تضتّرثڀر طْرط ّّرص ىٻ ٨ٵٌخررر تټ٩رٍٺس ټرىټٷ ٰثڄررو خرثټن٥ً إذل تټ٥رًًٮ تټّررثخٳ        

ىُ ٴَٝ خو تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰرو خ٩ْرهتً تټرصٚقپ ڀر٧     تٗٔثيذ غتث ّٹٌڂ ؼٍتت تټ٩ٍٺ تټ
تټىڄح تٗنتيُ تټىُ تيشٹدو تعتصيٿس ًڀن١ٌّث ٨ٽَ ٨ٽٌ ٙ ّصنثِح ڀر٧ نيؼرر ل١رٌيذ    
ىىت تټىڄحس ًتٕڀً تټىُ ّص٩  ڀ٩و تټ٭ثت ىىت تطتٹٿ يف ٔرٵو تظترثٖ خ٩رٍٺ تعتصريٿ     

ثت ثؽثٌتشرو  تټ١ث٨ڃس ًشٌٴ٧ْ تضترٍتت تعتنثِرح ٨ٽْرو تټرىُ تحملٹځرر يف ٔر ڄو تٙٸصٱر       
 .1خٌٴٱو ٨ڃ تټ٩ځٻ خهًڂ ڀًج عتهذ ظٚظر أيً

اڄرو ٙ ڀٵنرر٧ ْٰځررث وىدررس إټْررو تټ١ث٨نررر ڀرڃ اڂ ؼررٍتت تټٱٙررٻ ٙ ّصنثِررح ڀرر٧ وڄدرريث   
                                       

 .1965ڀڃ ٰربتًّ ټّنر  6تټٵٝثبْرس ؼٽّر  10ِنر  345تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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تٗنتيُ تټىُ ًٴ٩س ْٰوس ٰثٕ٘ٻ شٵهًّ ڀٚبځرر تضترٍتت ىرٌ ڀرڃ ت٠ٚٴرثز تٗنتيذس      
صؽرثًٌ ٨رهنىث   ًظثخس ڀرڃ تًٕيتٲ اڂ ڀٽرٯ لهڀرر تټ١ث٨نرر ڀٱ٩رٿ خرثضتٍتتتز تټريت ّ       

ؼرٍتت ًڀررڃ ؽتصٽرٯ تٕڄررٌت٦ عتمصٽررٯ تِٕردثج ًتعتمثټٱررثزس ٰيرِ دل ش١رر٧ اًتڀررً      38
يقِثبيث ڀًتز ًڀًتز ٨ٽَ ش٩هن اًټةرٷ تټًقِرثتس ًىرِ دتصنر٧ ٨رڃ شنٱْرى ت٨ٕځرثٺ        
تټرريت شٹٽررٯ هبررث ًشررهلٻ يف ٘ررځْٿ تلصٙررثٖ ٨ځٽرريثس ًىررِ ٙ شنٱررٷ شصٕررثؼً ڀرر٧    

٩يرث ٨ٽرَ تټرهًتپ تِٙرصيصثيّرس ٨ًرهپ      ٌڀْٚذتث شرثيذس ًڀر٧ تعتًٜرَ شرثيذ الرًٍ ٠ًثخ     
تٙٸرتتض ثث شٱًٜو ٨ٽْيث تټٽٌتبؿ ًتټص٩ٽْځثزس ًٸٻ وټرٷ ظثخرس خرثًٕيتٲ ًتحملثٜرً     

 تټصفٵْٵثز تعتٌن٨ر ڀٽٯ لهڀصيث.

ًٴه لٕرْس إنتيذ تعتّصٕرٱَ اڂ ّٹرٌڂ يف خٵثبيرث خثټ٩ځرٻ اِرٌتت ڀعرٻ ټ٭ريىرث         
٨نر دل ش٩ه خ٩ه وټٷ ٸٽو ڀڃ تټ٩ثڀٚز خثعتّصٕٱَس ًٴهيز إنتيذ تعتّصٕٱَ اڂ تټ١ث

٘ررثطتر ټٽدٵررثت يف تظتهڀرررس ًشًشْدررثً ٨ٽررَ وټررٷ ّٹررٌڂ تټٵررًتي تټٙررثني خٱٙررٽيث ڀررڃ   
تظتهڀر ٴره ٘رهي يف ڄ١رثٲ ڀرث ضتيرر تٗنتيذ ڀرڃ شٵرهًّ شٌٴْر٧ تضترٍتت ثرث ّرصٚتپ            

 .1ًتټىڄٌج تٗنتيّر تعتنٌّخر إذل تعتىٸٌيذ ًتټعثخصر يف ڀٽٯ لهڀصيث ظدٌز تټْٵ 

ټٽځّثبٻ تټٱ٨ًْر تټيت ّٹٌڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰرو ٴره ٰٙرٻ ٘رًتـرً اً     اڀث خثټنّدر 
ٜځنثًس ٰٵه وىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث إذل ٨هپ ؼٌتٌ تټ٩رٌنذ إذل إظثيذترث اڀثڀيرث    

ٴٝرس   و٨نه ڄ٥ً تټ٩١ڃس ڀڃ ؼثڄح ڀڃ دل ٩١ّڃ خثطتٹٿس طتْثٌذتث ـؽْرر ٴدٽروس إ  
ٰٙرٻ يف ڀٌٜر٨ٌيثس    ڃخ ڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس إوت ٴَٝ خٵدٌٺ تټه٨ٌٍ ٔٹًٚس ڀر 

ٰإڄو ّٹٌڂ ٴه ٰٙٻس إڀث ً٘تـر اً ٜځنثًس يف ٸٻ تعتّثبٻ تټٝځنْر ټٙثحل تعته٨ِس 
ًعتث ٸثڂ تټ٩١ڃ ڀ٨ًٌٰثً ڀڃ تعته٨ِ ًـرههس نًڂ ًٌتيذ تټهتلٽْرر تټريت دل شًٰر٧ ٩٠نرثً      

                                       
 .1965ڀڃ ٌّڄْو ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  1247تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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عثخرس ّٹٌڂ ٴه اٜفَ ـرثبٍتً ٨ٽرَ ـؽْرر تٕـٹرثپ     ٰإڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس هبىه تعت
ْٰځررث ٰٙررٻ ْٰررو ٘ررًتـر ټٙررثحل تعترره٨ِ ڀررڃ ڀّررثبٻ ٨ًْٰررر ٸځّرر ټر ٨ررهپ ٴدررٌٺ   
تټه٨ٌٍ ټ٩ًٰيث خ٩ه تعت٩ْثنس ًْٰځث ٰٙٻ ْٰو ٜځنثً ټٙثطتو ڀڃ ىرىه تعتّرثبٻ ڀعرٻ    
ڀّ ټر ٨هپ ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ٙڄصٱثت تعتٙٽفرس ًڀرڃ ظرٿ ٰرٚ ّٵدرٻ ڀرڃ ًٌتيذ تټهتلٽْرر       

ش٩ررٌنس ٨نرره تټن٥ررً إذل تټ٩١ررڃ تعتًٰرر٦ٌ ڀررڃ تعترره٨ِ ًـررههس ٰصررعري ىررىه تعتّررثبٻ       اڂ 
 .1تټٱ٨ًْر ڀڃ ؼهّه

 

                                       
 .1969ڀڃ ّنثًّ  26تټٵٝثبْرس ؼٽّر  10ټّنر  1543تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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 الفرع األول

 خمبنفت انمبَىٌ

ىنث خثټٵثڄٌڂ ڀ٩نثه تټ٩ثپس اُ زت٧ْ تټٵٌت٨ه تټّثيّر تټٌتؼدر تټص١دْٳس  يقصـ  
ِررٌتت ٸثڄررس يف ٔررٹٻ ٴررثڄٌڂ ا٨ٽررَ ًىررٌ ڀررث ١ّٽررٳ ٨ٽْررو تِررٿ تټهِررصٌي اً يف ٔررٹٻ   
ٴثڄٌڂ شٙهيه تټّٽ١ر تټص٩ًّْٕر اً ٴث٨هذ ٨ثڀر شٙرهيىث تټّرٽ١ر تټصنٱْىّرر ًىرٌ     

تعتّرځْثز تټريت ش١ٽرٳ ٨ٽرَ     ڀث ١ّٽٳ ٨ٽْو ټٱ٣ تټٚبفر اً تعتنٌٕي اً ٬ري وټرٷ ڀرڃ   
 تټٵٌت٨ه تټ٩ثڀر تټٌتؼدر تٗشدث٦.

ًٙ ّٕرتٞ اڂ شٹٌڂ تټٵث٨رهذ ڀٵننرر خرٻ ّٹٱرِ اڂ شٹرٌڂ ٨ثيٰرًث ش٩رثيٮ تټنرثَ ٨ٽْرو          
ًتټصٍڀرٌت خرو يف ڀ٩رثڀٚذتٿ ًِررٽٌٸيٿ اً ٨رثنذ ت٨صرثنًت تټّرري ٨ٽْيررث ٰٹرٻ وټرٷ ؾتررث         

ڂ شٹرٌڂ تٗنتيذ ٴره   خٕرًٞ ا  #تټٵٌت٨ره تټٵثڄٌڄْرر تټٌتؼدرر تٗشدرث٦    $ّنهيغ حتس ټٱ٣ 
ٴثڀس خص١دْٳ ىىت تټ٩ًٮ خٙٱر نتبځر ًڀنص٥ځر ًاڂ ّٹٌڂ ٨ثڀثً ًاٙ نترثټٯ ڄٙرثً   

 .1ٴثبځثً ٕڄو ّ شِ يف تعتًشدر تټصثټْر ټٽص٧ًّٕ ث٩نثه تټٌت٧ِ

اڀث خثټنّدر ټٽٵثڄٌڂ تٕؼرنيس ٰرٚ ّصٙرٌي ش١دْٵرو يف تارثٺ تٗنتيُس ٕڂ تټٵرثڄٌڂ       

                                       
 7ٲ َ  5ټّنر  1177يف تټ٩١ڃ يٴٿ  24/2/1962ځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف ـٹٿ تحملٹ1

 س10ٲ َ  7ټّنر  1462يف تټ٩١ڃ يٴٿ  8/5/1965ًٸىټٷ ـٹځيث يف  س355ٖ
ٖ1219. 
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ٗنتيذ تټ٠ٌنْررررس ٙ ّصٙرررٌي إٙ اڂ ّٹرررٌڂ ٠ًنْرررثً تٗنتيُ خث٨صدرررثيه متٹرررٿ شٙرررًٰس ت
ٸىټٷس ًټٹڃ ىىت تټٵثڄٌڂ يف ٔرٹٻ ڀ٩ثىرهذ ّرنٗ تټٵرثڄٌڂ ٨ٽرَ ش١دْٵيرث ًيف ىرىه        
تطتثټررر شّررصځه ٴررٌذ تټص١دْررٳ ڀررڃ ىررىت تټٵررثڄٌڂس ًشٹررٌڂ ؽتثټٱصرريث ؽتثټٱررر ټٽٵث٨ررهذ  

 تټٵثڄٌڄْر.

شًٰٙثز ًټٱ٣ تټٵثڄٌڂ ٙ ّٵصًٙ ٨ٽَ تټٵٌت٨ه تٗنتيّرس اُ شٽٷ تټيت حتٹٿ 
تٗنتيذ ٸّرٽ١ر ٨ثڀررر ًشن٥رْٿ ٨ٚٴثذتررث ڀرر٧ ٬ريىرث ڀررڃ تضتيرثز تٗنتيّررر ًتٰٕررًتنس     
ًإقتث ّٕځٻ ىىت تټٽٱ٣ ٴٌت٨ه تټٵثڄٌڂ تعترهڄِ تټريت ٙ ّص٩رثيٚ ش١دْٵيرث يف تارثٺ      

س ًتټٵٌت٨رره تظتث٘ررر خٱٌتبرره  1تٗنتيُ ٸثٕلررى خٹررًذ تعتررٌت٠ڃ تعتنٙررٌٖ ٨ٽْيررث ْٰررو  

 88ً 77س ًتعتررٌتن 3ٙررٌٖ ڀّررةٌټْر تعتٵررثًٺڀررهڄِ خب 651س ًڄررٗ تعتررثن 2تټصرر لري
 .4ڀهڄِ يف لٌٖٙ تعتثٺ تټ٩ثپ 97ً

 .5تټيت حتٹٿ اڄٌت٦ تټصٵثنپ ڀث دل ٌّؼه ڄٗ لثٖ 388إذل  374ًتعتٌتن ڀڃ 

تظتث٘ررر  279س ًتعتررثنذ 1ڀررهڄِ تظتث٘ررر خ٩ٵرره تټٙررٽؿ 552س 549ًڄررٗ تعتررثنش  

                                       
 .237ٖ  7َ  13/1/1962ـٹځيث يف  1
ًيف  س1165ٖ  12َ  17/6/1967ًيف  س66ٖ  8َ  7/11/1962ـٹځيث يف  2

7/4/1968  َ13 ٖ773. 
 .95ٖ  8َ  24/11/1962 ـٹځيث يف 3
 .1305ٖ  8َ  15/6/1963ـٹځيث يف  4
. ٲ 10ټّنر  1227ًيٴٿ  سٲ ٨ٽْث 10ټّنر  110يف تټ٩١ڃ يٴٿ  11/6/1968ـٹځيث يف  5

 ٬ريٌٰٕي. س٨ٽْث
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 .3تظتث٘ر خثټٝځثڂ 654س ًتعتثنذ 2خثټصٝثڀڃ

ثت تٗنتيُ ٴٌت٨ه تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّر ْٰځث دل ًّن ټٷ ١ّدٳ تټٵٝىٸ

س ٸص٩ررررْ  تظتٙررررٿ تټررررىُ ّصفځررررٻ 4ْٰررررو ڄررررٗ لررررثٖ يف ٴررررثڄٌڂ ػتٽررررُ تټهًټررررر

ڀررڃ ىررىت تټٵررثڄٌڂ خث٨صدررثي  25س ًتٓلررى خثعتررثنذ 6س ًتڄٵ١ررث٦ تظتٙررٌڀر5تعتٙررًًٰثز
 ً ي تٗؼًتت خث٠ًٚ إو ڄٗ تټٵثڄٌڂ ٨ٻ خ١ٚڄو اً ٔثخو ٨ْح ؼٌىًُ ّرتشح ٨ٽْو ٜر

س 8س ًش١دْٳ ٴثڄٌڂ تټ٩ٵٌخثزس ٸٵث٨هذ ٨هپ ٨ٵثج تټٕرمٗ تټٌتـره ڀرًش    7ټٽمٙٿ

 .9ڀنو تظتثٖ خٌٴٯ شنٱْى تټ٩ٵٌخر 59ًتٓلى طٹٿ تعتثنذ 

ڀرڃ ٴرثڄٌڂ تٗؼرًتتتز تضتنثبْرر خثڄٵٝرثت تټره٨ٌٍ ټٌٰرثذ         14ًتٓلى خ ـٹرثپ تعترثنذ   

س ًش١دْرٳ  1ًتٗنلرثٺ ڀًت٩ٰثز تظتث٘ر خثټصرهلٻ   153س ًش١دْٳ ـٹٿ تعتثنذ10تعتصيٿ

                                                                                          
 .781ٖ  13َ  13/4/1968ًيف  س464ٖ  13َ  10/2/1968ـٹځيث يف  1
 .93ٖ  13َ 18/11/1967ـٹځيث يف  2
 .766ٖ  13َ  6/4/1968ـٹځيث يف  3
 .612ٖ  13َ  2/3/1968ـٹځيث يف  سٸ٧ًٰ ن٨ٌٍ خإّهت٦ ٘فْٱصيث ًټُْ خإ٨ٚكتث 4
 .1219ٖ 8َ  19/5/1963 س1448ٖ  8َ  29/6/1963ـٹځيث يف  5
 .1201ٖ  8َ  18/5/1963ـٹځيث يف  6
 .هّهڀڃ تټٵثڄٌڂ تضت 20ًشٵثخٽيث تعتثنذ  س1483ٖ  10َ  19/5/1965ـٹځيث يف  7
 .239ٖ  8َ  12/1/1963ـٹځيث يف  8
 .784ٖ  8َ  13/2/1963ـٹځيث يف  9

 .233ٖ  12َ  3/12/1966ـٹځيث يف  10
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س 2ؼهّه# تظتث٘ر خصٙرفْؿ ڀرث ًٴر٧ خرثطتٹٿ ڀرڃ ال١رثت ڀثنّرر        191$ 364 تعتثنذ

ؼهّرررره# تظتث٘ررررر خثحملٹځررررر إوت ا٬ٱٽررررس تطتٹررررٿ يف ٠ٽررررح     193$ 368ًتعتررررثنذ 

ڀًت٩ٰرثز تظتث٘رر خرإټٍتپ تحملٹځرر تحملرثٺ إټْيرث تټٵٝرْر         110س ًتعتثنذ 3ڀ٨ٌٌِٜ

ڀًت٩ٰرثز   404خثټصځّرٷ خرنٗ تعترثنذ    س ٸځرث وىدرس إذل ٨رهپ تضترٌتٌ     4خثطتٹٿ ْٰيث

س ٸځرث وىدرس إذل ٔر١ح    5ؼهّه# تظتث٘ر خثِصةنثٮ تطتٹٿ تټٙثني تٕ٘ٽِ $229

 .6تټه٨ٌٍس ٙ ػتثٺ ټو يف تټه٨ثًٍ تٗنتيّر ٨ٙصځثنىث ٨ٽَ تعتىٸًتز تعتٹصٌخر

ً٘ررٌي ؽتثټٱررر تټٵررثڄٌڂس إڀررث اڂ شٹررٌڂ خ١ررًؾ تټررنٗ تټٌتؼررح تٓلررى خررو ًىررٌ 
ثټٱر تټٵثڄٌڂس ًٴه ّٹٌڂ خص١دْٳ ڄٗ آلرً ٙ ّن١درٳ ٨ٽرَ    تعت٩نَ تطتً يف ټ٩دثيذ ؽت

 تټنٍت٦ ًىٌ تظت١  يف تټص١دْٳ.

اڀررث تظت١رر  يف تټص ًّررٻ ٰيررٌ شٱّررري تټررنٗ تټٌتؼررح ش١دْٵررو شٱّررريتً ٙ ّصځثٔررَ ڀرر٧  
 تټٱيٿ تټّٽْٿ ٕـٹثپ تټٵثڄٌڂ ٸځث أًز.

ًڀڃ اڀعٽرر تعتمثټٱرر تټٙرًمتر ټٽٵرثڄٌڂ ڀرث وىدرس إټْرو تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ڀرڃ            

خٕ ڂ ٜٿ ڀهذ تظتهڀر ٨ٽرَ   1961ټّنر  ٨173هپ ش١دْٳ تطتٹٿ ټنٗ تټٵثڄٌڂ 
                                                                                          

 ڀڃ تټٵثڄٌڂ تضتهّه. 126ًشٵثخٽيث تعتثنذ  س582ٖ  11َ  27/3/1966ـٹځيث  1
 .578ٖ  12َ  28/1/1967ـٹځيث يف  2
 .674ٖ  12َ  19/2/1967ـٹځيث  3
 دل ّنًٕ خ٩ه. سٲ ٨ٽْث 13ټّنر  208تټ٩١ڃ يٴٿ يف  18/1/1969ـٹځيث  4
 .537ٖ  12َ  7/1/1967ـٹځيث يف  5
 .621ٖ  12َ  12/2/1967ـٹځيث يف  6
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س ًـٹځيث خث٨صدثيه ل١  يف تټص١دْٳس ش١دْٳ تطتٹٿ ټٽٵًتي تضتځيٌيُ ٨1ځثٺ تټٵنثذ

س ًٸىټٷ ش١دْٳ 2ځثٺ تټٵنثذخٕ ڂ ٜٿ ڀهذ تظتهڀر ٨ٽَ ٨ 1958ټّنر  159يٴٿ 

خبٌٖٙ تِٙصٵثټر ٨ٽَ ـثټر ختٝر٧   1959ټّنر  210ڀڃ تټٵثڄٌڂ  110تعتثنذ 

 .19603ټّنر  120اـٹثپ تټٵثڄٌڂ 

٨ًررهپ آلررى تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو خثٕـٹررثپ تعتنٙررٌٖ ٨ٽْيررث خٵررًتي ػتٽررُ    

س 4يف ـثټر ٰٙٻ ڀ٤ٌٯ ڀىٴس ټٌّت تټّٽٌٶ تټٕهّه 31/12/1952تټٌٌيتت يف 

 .5ني تټ٩ځثٺ ٨ٽَ ٨ثڀٻ ٨ثنُ ًت٨صدثيه يف ڀينر ٘ي ڀنى ش٩ْنوًش١دْٳ ٸث

 .6ًڀڃ ٌ٘ي تعتمثټٱر اّٝثًس ٴٝثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ثث دل ١ّٽدو تظتٌٙپ

ًڀڃ ٌ٘ي تظت١  يف تټص ًّٻ ڀث وىدس إټْو ىىه تحملٹځرر ڀرڃ ٨رهپ ت٨ررتتٮ تطتٹرٿ      
ٗ طځٻ تټّرٚؾ  تعت٩١ٌڂ ْٰو ټٽؽير تٗنتيّر خّٽ١صيث تټصٵهًّّر يف ت١٨ثت تټرتلْ

ت٨ٙرتتٮ ټًٌٌّ تټصځٌّڃ طٳ ِرفح تټرتلرْٗ ڀرڃ تټصرثؼً إوت ڀرث       س ٨ًهپاً يٰٝو

ټّرنر   95ٴثڀس تِٕدثج تعتربيذ ټىټٷ ٬ري ڀث ڄٗ ٨ٽْو يف تعتًِرٌپ خثټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    

                                       
 .130ٖ  9َ  24/11/1963ـٹځيث يف  1
 .130ٖ  9َ  24/11/1963ـٹځيث يف  2
 .36ٖ  9َ  16/11/1961ـٹځيث يف  3
 .45ٖ  9َ  16/11/1961ـٹځيث يف  4
 .56ٖ  9َ  63ٌٰځرب ِنر ڀڃ ڄ 17ـٹځيث يف  5
 .63ٖ  13َ  1967ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  12ـٹځيث يف  6
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س ًالررى تطتٹررٿ يف تټٙررٌي تټٕځّررْر يف إظدررثز ڀهٌّڄْررو تضتيررر تٗنتيّررر        19451

 .2نث٨ٌر تضتير تٗنتيّر يف ىىه تټٌٙيذخثټ٬ًٿ ڀڃ ٨هپ شٵهّٿ تٕ٘ٻ ـثټر ڀ

س ًوىررثج 3ًٸرىټٷ شّررٌّر تطتٹررٿ خر  تټهيؼررر تٕ٘ررٽْر ًتټهيؼرر تټٕمٙررْر   
ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ إذل تټٵٌٺ خّځث٦ تټه٨ٌذ تظتث٘رر خث٨ٕځرثٺ ًتټصرهتخري تټريت     

 1956ج ټّررنر 5س 5تختررىذتث تضتيررثز تټٵثبځررر ٨ٽررَ شنٱْررى تٕڀررًّڃ تټ٩ّررٹًّ     
ڀ٧ تټ٨ًثّث تټرب١ّثڄْ  ًتِٕرتتټْ  ًتټصهتخري تظتث٘ر خر ڀٌتغتٿ   تظتث٘  خثٗجتثي

ش١دْٵررثً لث٠ةررثًس   يف ـثټررر ڀررث إوت ىدررس ىررىه تضتيررثز إذل ش١دْررٳ ىررىّڃ تٕڀررًّڃ      

تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث اڂ ٨هپ صتث٦ تټه٨ٌٍ ڀ١ٽٵثً ٌِتت ٸرثڂ تټص١دْرٳ    4ٰث٨صربز
تټٹعري ڀڃ اـٹثڀيرث إذل تظتٽرٟ   ٘فْؿ اً لث٠ةثً ًوىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف 

س ًخثټ٬ًٿ ڀڃ اڂ تعتمثټٱر خثټص ًّٻ ٙ 5خ  تعتمثټٱر يف تټص١دْٳ ًتعتمثټٱر يف تټص ًّٻ
شىنُ يف ٸٻ تٕـٌتٺ إذل ؽتثټٱر يف تټص١دْرٳس ٰٵره ّٱّرً تطتٹرٿ تټٵث٨رهذ تټٌتؼدرر       

 ًّرٻ  تټص١دْٳ شٱّريتً لث٠ةثً ١ًّدٵيث ٰصٹٌڂ تعتمثټٱر يف ىىه تطتثټرر يف تټٱيرٿ ًتټص  
 ٰٵٟ نًڂ تټص١دْٳ.

                                       
 .234ٖ  9َ  1963نّّځرب ِنر  21ـٹځيث يف  1
 .60ٖ  9َ 1963ڄٌٰځرب ِنر  23ـٹځيث يف  2
 .112ٖ 9َ  1963ڄٌٰځرب ِنر  24ـٹځيث يف  3
 .199ٖ 9َ  1963نّّځرب ِنر  7ـٹځيث يف  4
س 9َ 1963نّّځرب ِنر  21ًيف  س1245ٖ  12َ  1967ِدصځرب ِنر  3اـٹثڀو يف  5

 1963نّّځرب ِنر  28ًيف  س199ٖ  9َ  1963نّّځرب ِنر  7ًيف  س86ٖ س256ٖ 

 .547ٖ  9َ  1964ڀڃ ّنثًّ ِنر  26ًيف  س352 س324 س301ٖ  9َ 
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 انتكُُف

«La Qualification» 
     ً تټصٹْْٯ خث٨صدثيه إٜٱثت تټٌ٘ٯ تټٵثڄٌڄِ ٨ٽَ ڀث ّعدس ڀرڃ تټٌٴرثب٧س ٩ّصررب ٨ځٚر
ً ٨ځررث ّرتشررح ٨ٽرَر وټررٷ ڀررڃ ين ىررىت تټٌ٘ررٯ إذل ڄ٥ررثپ ٴررثڄٌڄِ ڀ٩رر  ًڀررث   ٴثڄٌڄْررثً ٰٝرٚر

تټن٥ررثپ تټررىُ ٨رر    ّّررصصد٩و ڀررڃ ش١دْررٳ ٴث٨ررهذ ٴثڄٌڄْررر ڀ٩ْنررر ىرِر تټرريت حتٹررٿ ىررىت         
 خثټصٹْْٯ.

ٰيررٌ ٨ٽررَ وټررٷ ڀًـٽررر اًټْررر ًىثڀررر ټص١دْررٳ تټٵررثڄٌڂ ش١دْٵررًث ِررٽْځثًس ٙ ّصٵْرره         
خٙررهنىث تټٵثٜررِ تٗنتيُس ثررث ّٝررْٱو وًُ تټٕرر ڂ ڀررڃ اً٘ررثٮ ٴثڄٌڄْررر ٨ٽررَ         

 .1تټٌٴثب٧ ًتټصًٰٙثزس ٔ كتث يف وټٷ ٔ ڂ ش١دْٳ تټٵثڄٌڂ

ٽٌٴررثب٧س ٩ْٰصرررب ٨ځررًٚ ڀصٙررًٚ اڀررث ڀررث ّّرردٳ وټررٷ ڀررڃ تټصفٵررٳ ڀررڃ تټٌؼررٌن تعتررثنُ ټ
 خثټٌٴثب٧ ّنٱًن خو ٴثِٜ تعت٦ٌٌٜس ًٙ يٴثخر ٨ٽْو ڀڃ ؼتٹځر تټٵثڄٌڂ ٸځث ًين.

س ًت٨صرربز شٹْٱرثً ٴثڄٌڄْرثً ټٽٱ٩رٻس     2ًٴه وىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْرث إذل ڀًتٴدرر تټصٹْْرٯ   
نر            ًتعتمٽرر  ِد٫ ً٘رٯ تضتًهترر تټص نّدْرر ٨ٽَر تعت٤ٌرٯ تټرىُ ٩ّٽرٿ خ ٩ٰرثٺ ًٌؼصرو تعتْٕر

س ًِرد٫ ً٘رٯ تضتًهترر تټص نّدْرر     3خثټّٽٌٶ تټٵٌّٿس ؽتثټٱرر يف وټرٷ ؼتٹځرر اًٺ نيؼرر    

                                       
 13َ  1967ڄٌٰځرب ِنر  19ًيف  س93ٖ  13َ  1967ڄٌٰځرب ِنر  18اـٹثڀيث يف  1

 12َ  1967ِدصځرب ِنر  2ًيف  س1085ٖ  12َ  1967ڀثٌّ ِنر  30ًيف  س107ٖ
 .812ٖ  13َ  1968تخًّٻ ِنر  20ًيف  س1236ٖ

 .1192ٖ  12َ  1967ٌّڄٌْ  17ـٹځيث يف  2
 .266ٖ  9َ  1963نّّځرب  21ـٹځيث يف  3
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ت ِررٽٌٶ تعت٤ٌررٯ يف ٬ررري ڄ١ررثٲ تټ٤ٌْٱررر تټ٩ثڀررر   س ًتڄٵ١ث٨ررو ٨ررڃ ٨ځٽررو خررهًڂ  ٨1ٽرَر ِرٌر

 .4س ًش٨ٚدو خثټ٩ٵْهذ ًتٕنّثڂ3س ًتـصٱث٤و خ ٘ٻ تحملًيتز ًشًٌّٙىث٨2ىي

س ًتڄٱررًتنه خٍڀْٽصررو 5صررو يف ٬ْثخرروًشٌتؼررهه يف ڀنررٍٺ تټًٍؼْررر ٓلررً ڀرر٧ ًٌؼ 

 .6تعتم١ٌخر ټو خ٭ًٰر ًتـهذ خ ـه تټٱنثنٲ

س 7ًدل ٩ّصرب ؼًهترر ش نّدْرر ًٌتغ تعتر وًڂ خ٩ٵره ٨رًيف خثعتمثټٱرر حملٹځرر اًٺ نيؼرر        
ًٙ خٌتؼدررثز تټ٤ٌْٱررر اً         ًٴرره وىدررس خٙررٱر ٨ثڀررر إذل شٹْْررٯ اُ ٩ٰررٻ ٩ّرره إلررٚ

 .8ىتلىذتظتًًغ ٨ٽَ ڀٵصْٝثذتثس ؼًهتر ش نّدْر شّصفٳ تعت

  

                                       
 2ًيف  62ٖ  7َ  1961نّّځرب  2ًيف  س1486ٖ  3َ  1958ٌّڄْو  21ـٹځيث يف  1

 .73ٖ  7َ  1961نّّځرب 
 .70ٖ  9َ  1963ڄٌٰځرب  23ـٹځيث يف  2
 .2057ػتځ٨ٌر تټّنٌتز تټ٩ًٕ ٖ  1964ٌّڄْو  6ـٹځيث يف  3
 .1486ٖ  3َ  21/6/1958ـٹځيث يف  4
ًت٨صربز وټٷ ؼًهتر ڀڃ  س2080ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ  1965ڀثٌّ  22ـٹځيث يف  5

ًڀڃ ؼًتبٿ تڄصيثٶ ـًڀر ڀٽٷ تټ٭ري   Attendant aux morauxؼًتبٿ تټ٩ًٚ 

profanation de la proprieté. 
 .2083ٖ  سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز 1965ٰربتًّ  6ـٹځيث يف  6
 .315ٖ  2َ  1957ّنثًّ  5ـٹځيث يف  7
 .1091ٖ  13َ  1968ّنثًّ ٌّڄْو  22ًيف  س362ٖ  9َ  1964ّنثًّ  4ـٹځيث يف  8
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 الفرع الثاوي

 ثز يف احلكىأيف احلكى أو بطالٌ يف اإلجزاءاث ولىع بطالٌ 

تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف ىىت تعتٵثپ خثټنٌٖٙ ًتٗؼًتتتز تټٌتينذ  اعتمـ   
يف ٴثڄٌڂ ػتٽُ تټهًټرس ًٰٝٚ ٨ځث ؼثت يف ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّرر ڀرڃ   

٨ًٽررَ تٕلررٗ ن٨ررٌٍ «ا٘ررٌٺ ًٜررځثڄثز إؼًتبْررر شصٱررٳ ٠ًد٩ْررر تعتنث٨ٌررر تٗنتيّررر 
 ىت ٴٝس ثث ّٽ٠ً0ًِّٵر ِريىثس ًاِٽٌج تطتٹٿ ْٰيثس ٨ًٽَ ى »إټ٭ثت

    إوت تٔرررتٶ اـرره تعتّصٕررثيّڃ يف إ٘ررهتي تطتٹررٿس ًىررٌ دل ّّررځ٧ تعتًت٩ٰررر يف
تټه٨ٌٍس ٰإڄو ٠دٵثً ټٽځدثنئ تټ٩ثڀر ټ٘ؼًتتتز تټٵٝرثت ّٵر٧ تطتٹرٿ خرث٠ًٚس ًّرص٩       

 .1ټىټٷ تټٵٝثت خد١ٚڄو

  ّٹررٌڂ تټٵثٜررِ ٬ررري $$ 0ڀررڃ ٴررثڄٌڂ تعتًت٩ٰررثز شررنٗ ٨ٽررَ اڄررو  313إڂ تعتررثنذ
٨ٌٍ ؾتن٨ٌرًث ڀرڃ صتث٨يرث ًټرٌ دل ّرًنه اـره تظتٙرٌپ يف تٕـرٌتٺ         ٘ثحل ټن٥ً تټه

تټصثټْر0 إوت ٸثڂ ٴه اٰصَ اً شًت٧ٰ ٨رڃ اـره تظتٙرٌپ يف تټره٨ٌٍ اً ٸصرح ْٰيرث ًټرٌ        

٨ٽَ اڂ ٨ځرٻ تټٵثٜرِ اً    314ٸثڂ وټٷ ٴدٻ تٔص٭ثټو خثټٵٝثت.... ٸځث شنٗ تعتثنذ 
س ًإوت ٸرثڂ  ##خرث٠ًٚ...  ٴٝثقه يف تٕـٌتٺ تعتصٵهڀر تټىٸًس ًټٌ خثشٱرثٲ تظتٙرٌپ ّٵر٧   

تٕڀً ٸىټٷ ٰإڂ تٔرتتٶ اـه ڀّصٕثيُ ؼتٹځر تټٵٝرثت تٗنتيُ يف ڄ٥رً تټره٨ٌٍ    

                                       
 .1964ڀڃ نّّځرب  27تټٵٝثبْر ؼٽّر  7ټّنر  1118تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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تټيت ٘هي ْٰيث تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٨ٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ ِرثخٵر إٰصثبرو يف ىرىت تټٕر ڂس     
ًٴررس اڂ ٸررثڂ ڀّصٕررثيتً يف تټٵّررٿ تِٙصٕررثيُ ټٽٱصررٌٍ ًتټصٕرر٧ًّس عتررث ّٙرردؿ ڀ٩ررو     

 .1تطتٹٿ خث٠ًٚ

  ٴه ٴٝرَ يف تټٱٵرًذ تٕلرريذ     1959ټّنر  55ٴثڄٌڂ ػتٽُ تټهًټر يٴٿ إڂ
ڀڃ تعتثنذ تظتثڀّر ڀنو خ ڂ شٙهي تٕـٹرثپ ڀرڃ تحملرثٸٿ تٗنتيّرر ڀرڃ نتبرًذ ظٚظْررس        
اُ اڄو ٨  ٸْٱْر شٕٹْٻ تحملٹځر تٗنتيّر ٨ٽَ ًؼرو تټصفهّرهس ٨ًٽْرو ٰرإڂ ـٝرٌي      

ثټٯ تټررىٸًس ًصتث٨ررو ٨ٝررٌ ٌّررثنذ ٨ررڃ تټ٩ررهن تټررىُ ٨ْنررو تټٵررثڄٌڂ ٨ٽررَ تټٌؼررو ِرر   
تعتًت٩ٰر ًتٔرتتٸو يف إ٘هتي تطتٹٿس ڀڃ ٔ ڄو اڂ ّد١ٻ تطتٹٿس ًوټٷ ٠دٵثً ټٽځدثنئ 
تټ٩ثڀر يف تٗؼًتتتز تټٵٝثبْرس عتث يف وټرٷ ڀرڃ ت٨صرهتت ٨ٽرَ ـٵرٌٲ تټرهٰث٦س إو ٴره        
ّٹٌڂ غتىت تټ٩ٌٝ تټًتخ٧ آظً يف تجتثه تټًاُ يف ڀٙري تټه٨ٌٍس ًٰٝٚ ٨ځث ْٰرو ڀرڃ   

تحملٹځرر تټرىّڃ ا٘رهيًت تطتٹرٿس ًتټرد١ٚڂ يف ىرىه تطتثټرر ڀص٩ٽرٳ         جتيْٻ خ ٨ٝرثت  
 .2خثټن٥ثپ تټ٩ثپ شٵِٝ خو تحملٹځر ڀڃ شٽٵثت ڄٱّيث

إوت ٸثڂ ڀڃ تټعثخس اڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ٴه تٴصًٙ ٨ٽرَ ِرًن ًؼيريت تټن٥رً خر       
٠ًيف تعتنث٨ٌرس ًدل ّده تټّدثج تټيت تٴثپ ٨ٽْيث ٴٝثقه يف تټنصْؽر تټيت تڄصيَ إټْيث 
يف ڀن١ٌٴوس ٰإڄو ّٹٌڂ ٴه تڄ١ٌٍ ٨ٽَ ٴٌٙي ّد١ٽرو ٨ٽرَ ڀٵصٝرَ تټٱٵرًذ تټعثڄْرر      

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ تټهًټررس      1955ټّرنر   165ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  15ڀڃ تعتثنذ 
ؾتث ّص٩  ڀ٩و شٵًًّ ىىت تټد١ٚڂس ًٙ هتن٧ ڀڃ وټٷ اڂ شٹٌڂ تټنصْؽرر تټريت تڄصريَ    

 ً اڂ شٵٝررِ هبررث تحملٹځررر إوت ٸثڄررس  إټْيررث تطتٹررٿ يف ڀن١ٌٴررو ِررٽْځر يف ـرره وتذتررثس 

                                       
 .1960ڀڃ اٸصٌخً  15تټٵٝثبْر ؼٽّر  5ټّنر  427تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1964ڀڃ ڄٌٰځرب  15تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  969تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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 .1تټه٨ٌٍ ٘ثطتر ټٽفٹٿ ًيتز تټٱٙٻ ْٰيث خنٱّيث

٨ٽَ اڄو ٙ ّٵدٻ ڀڃ تټ١ث٨ڃ ًؼو تټ٩١ڃ تټٵرثبٿس ٨ٽرَ اڂ تحملٹځرر تټص نّدْرر     
دل شىٸً يف اِدثج ـٹځيرث ًٙ يف ًٴرثب٧ تټره٨ٌٍ ٔرْةًث ٨رڃ نٰث٨رو اً ن٨ٌٰروس ٴره         

ڀًنًن ثث ؼًز ٨ٽْو ٌٜتخٟ شّدْح ٔثخو ٴٌٙيتً يف تټصّدْحس إو تڂ ىىت تټٌؼو 
تٕـٹررثپ ڀررڃ اڂ تټرتشْررح تټررٌتين خثعتررثنذ تټرريت ّّررصنه إټْيررث ىررىت تټ٩١ررڃ ټررُْ شًشْدررثً   
ـصځًْث ّرتشرح ٨ٽرَ تٙلرٚٺ خرو تټرد١ٚڂس ْٰؽرٌٌ اڂ شرٌين تحملٹځرر تٕنټرر تټٌتٴ٩ْرر           
تطتؽررػ تټٵثڄٌڄْررر تټرريت تِررصنه إټْيررث تظتٙررٌپ يف ظنثّررث اِرردثج تطتٹررٿ تټرريت شٹٱٽررس  

 ټًن ٨ٽْيث.خث

ٸځث اڄو ّٹٱِ ټّٚڀر تطتٹٿ اڂ ّٹٌڂ ڀٵثڀثً ٨ٽرَ اِردثج ّّرصٵْٿ ڀ٩يرثس ًٙ ّٽرٍپ       
اڂ ّص٩ٵح ـؽػ تظتٌٙپ يف زت٧ْ ڀنرثـِ اٴرٌتغتٿ تِرصٵًٚٙس ظرٿ ّٱنرهىث شٱٙرًْٚ       
تټٌتـررهذ شٽررٌ تٕلررًٍس ٸځررث ٙ ٩ّْررح تطتٹررٿ ٨ررهپ وٸررً اصتررثت تټٕرريٌن يف حتٵْررٳ       

 ڄٌٖٙ تٴٌتغتٿ ٨ًدثيتذتث. شٝځنس تټٵْٝر اًيتٴوس ٨ًهپ إًّتنه

ًـّررح تطتٹررٿ تټّررهّه اڂ ّررٌين ڀٝررځٌڂ ىررىه تٕٴررٌتٺس ًڀصررَ ٸررثڂ ڀررث تِصمٽٙررو  
تطتٹٿ ڀڃ اٴٌتٺ تټٕيٌن ٬ري ڀصنثٴٛ ڀ٧ ڀث ىٌ ظثخس خثټصفٵْٵثزس ٸرثڂ ٴٝرثقه ٙ   

 .٬2دثي ٨ٽْو

ټةڃ ٸثڂ ٴًتي تټٽؽنر تټٵٝثبْر ثصثخ٩ر ـٹٿ ٴٝثبِس ْٰؽح تٔصځثټو ٨ٽَ تټدْثڄثز 
ٔررصځثٺ تٕـٹررثپ ٨ٽْيررثس ثررث يف وټررٷ اصتررثت تظتٙررٌپ ً٘ررٱثذتٿس إٙ تڂ      تټٌتؼررح ت

                                       
 .1965ْرس ؼٽّر اًٺ نّّځرب تټٵٝثب 2ټّنر  ٩٠960ڃ يٴٿ  0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 1
 .1964ّنثًّ  18تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  ٩٠1605ڃ يٴٿ  0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 2
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  »ڀًت٩ٰرثز  349ټٹِ ّد١رٻ تطتٹرٿ ٠دٵرثً ټٽځرثنذ     «تټنٵٛ اً تظت١  يف وټٷ لتح 
اڂ ّٹررٌڂ ٙ ِررْځث ًىررٌ ٙ ّٹررٌڂ ٸررىټٷ إٙ إوت ٸررثڂ ڀررڃ ٔرر ڄو جتيْررٻ تظتٙررٌپ ٨ًررهپ   

بِ ٨ًررهپ إخ١ثټررو إٙ  إڀٹررثڂ ش٩ْْنرريٿس ـً٘ررثً ڀررڃ تعتٕعرر٦ً تٗخٵررثت ٨ٽررَ تټ٩ځررٻ تټٵٝررث    
 ټٽًًٝيذ تعتٽؽةرس ًىِ ٙ شٵٌپ إٙ إوت ٸثڂ تټنٵٛ ؼّْځثً ٙ هتٹڃ شهتيٸو.

ٰإوت ظدس اڂ ٴًتي تټٽؽنر تټٵٝثبْر ًإڂ دل ّنٗ يف نّدثؼصو خثټرىتز ٨ٽرَ تِرٿ    
تعتص٥ٽٿس إٙ اڄو متځٻ يف تټٌٴس وتشو ٨ٽَ تټدْثڂ خ ڄو ٘رهي يف ش٥ٽرٿ ڀ٩ر  ٴْعره خرًٴٿ      

 ًآلررًّڃس ًڀررڃ تعتځٹررڃ هبررىت تټدْررثڂ ش٩ررْ  ىررىٙت تٓلررًّڃ  ڀ٩ٽررٌپ خثِررٿ ٔررمٗ ڀ٩رر 
تټىّڃ ٩ّنْيٿ تطتٹٿ ًّٕځٽيٿس ًوټٷ خثټًؼ٦ٌ إذل ٨ًّٝر تټص٥ٽٿ وتذتثس ًىِ شصٝځڃ 

ڄٵٗ ؼّْٿ ڀڃ ٔر ڄو    »ًتطتثټر ىىه«تِٿ تعتص٥ٽٿ ڀڃ خ  تټىّڃ ٴهڀٌهس ٰٽُْ رتر 
 .1اڂ ّد١ٻ ٴًتي تټٽؽنر

ظتٙٿ تعتنٝٿ ټٽفٹٌڀر يف تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو إڂ ٠ٽح خ١ٚڂ تطتٹٿ ټ٩هپ وٸً تِٿ ت
ّهـٝو اڂ تټد١ٚڂ ٙ ّٹٌڂ إٙ إوت ٸثڂ تظت١  ٴه ًٴ٧ ٨ٽَ خْثڂ ؼٌىًُ خ ڂ تظتٙٿ 
ًٚ شثڀرثًس ًتٕڀرً ٨ٽرَ لرٚٮ وټرٷ يف تټره٨ٌٍ تطتثټْررس إو ًين يف ٘رهي           ًٚ جتيرْ ػتي

 ٹٌڀر.تطتٹٿ اڂ تعت٩١ٌڂ ٜهه ٴه شهلٻ يف تټه٨ٌٍ لٙځثً ظثټعثً ڀنٝځثً إذل تطت

ًڀررڃ ڄثـْررر الررًٍ ٰثټرره٨ٌٍ شٵررٌپ ٨ٽررَ اِررثَ تټ٩١ررڃ ٨ٽررَ تټٵررًتي تٗنتيُ تټٙررثني    
خرتٴْررر تعتصررهلٻ إذل تټهيؼررر تًٕذل يف ًٌتيذ تټٙررفرس ًىررٌ خْررثڂ ٙ هتٹررڃ اڂ لتيررٻ        
خثعتصهلٻ تعتىٸٌيس ًٌٰٲ وټٷ ٰإڂ تټه٨ٌٍ تٗنتيّر ٨ٽَ لٚٮ تټه٨ثًُ تعتهڄْررس شٵرٌپ   

 .2ؽتث٘ځر ٔمٗ اً أمثٖ ڀ٩ْن  ٨ٽَ ؽتث٘ځر ٴًتي إنتيُ ٙ ٨ٽَ

                                       
 .1958ڀثٌّ  10تټٵٝثبْر ؼٽّر  3ټّنر  ٩٠97ڃ يٴٿ  0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 1
 .1961اخًّٻ  22تټٵٝثبْر ؼٽّر  5ټّنر  ٩٠1183ڃ يٴٿ  0تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 2
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اڀث إوت ٸثڂ ڀڃ تټعثخس اڂ خْثڄثز ٘رفْٱر تټ٩١رڃ يف ٴرًتي تټٽؽنرر تټٵٝرثبْر      
ٴرره ؼيٽررس ڀٌٜرر٦ٌ تټ٩١ررڃس ِررٌتتًت ڀررڃ ـْررط إ٬ٱررثٺ حتهّرره تټٵررًتي تعت٩١ررٌڂ خررو        
ًشثينتوس اً ڀڃ ڄثـْرر شرًٶ خْرثڂ ڀٌٜر٦ٌ تټرص٥ٽٿ تټرىُ ٴٝرَ ْٰرو تټٵرًتيس اً ڀرڃ           

تي اً تعت٩نَ تټرىُ ٘رهي خروس إو اًينز ٘رفْٱر تټ٩١رڃ      ؼير ٨هپ ش٩ْ  ٰفٌٍ تټٵً
٨ڃ ٴًتي تټٽؽنر تټٵٝثبْر خْثڄثز لث٠ةر شٝٽٻ تٰٕيرثپ ٨رڃ ـٵْٵرر ڀٝرځٌڂ ىرىت      
تټٵرًتي ًڀن١ٌٴرروس ًِررثٴس ټرو اِرردثخثً ٬ررري تِٕردثج تطتٵْٵْررر تټرريت خرين ٨ٽْيررثس ظررٿ     

 .  1ڄّدس إټْو شثينتثً ٬ري تټىُ ٘هي ْٰوس ٰإڂ ىىت ّىنُ إذل تټد١ٚڂ

يف ٔر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽرُ تټهًټررر    1955ټّررنر  165ڀرڃ تټٵررثڄٌڂ يٴرٿ    29تعترثنذ   إڂ
ڄٗ ٨ٽَ اڂ شدٽ٫ ِٹًشريّو تحملٹځر شرثيّك تضتٽّرر إذل وًُ تټٕر ڂس ًّٹرٌڂ ڀ٩ْرثن      
تطتٝرٌي رتثڄْررر اّرثپ ٨ٽررَ تٕٴررٻس ًلترٌٌ يف ـثټررر تټٝررًًيذ ڄٵٙرو إذل ظٚظررر اّررثپ     

ثپ حتٝررري تټرره٨ٌٍ ًـٹځررر ىررىت تټررنٗ ًتٜررفر ًىررِ دتٹرر  وًُ تټٕرر ڂ خ٩رره دترر  
ًذتْةصيث ټٽځًت٩ٰر ڀرڃ تټٕرمٌٖ خ ڄٱّريٿ اً خٌٸرثٙذتٿ اڀرثپ تحملٹځرر ټر٘نٙت ثرث         
ټررهّيٿ ڀررڃ تّٝررثـثز ًشٵررهّٿ ڀررث ٴرره ٩ّررڃ ڀررڃ خْثڄررثز ًاًيتٲ ِٙررصْٱثت تټرره٨ٌٍ      
ًتِصٹځثٺ ٨نثً٘ تټرهٰث٦ ْٰيرث ًڀصثخ٩رر ِرري إؼًتتتذترثس ًڀرث إذل وټرٷ ؾترث ّصٙرٻ          

ًّر ټىًُ تټٕ ڂ ًّرتشح ٨ٽَ إ٬ٱثټو ًٴ٦ٌ ٨ْح طٳ تټهٰث٦ ًًّشدٟ ثٙٽفر ؼٌى
 .2ٔٹٽِ يف تٗؼًتتتز ًّرتشح ٨ْو خ١ٚڄو ٔٹًٚ

ڀنو اڂ متٽٯ تظتدري تټْځ  ٴدٻ  86إڂ ٴثڄٌڂ تٗؼًتتتز تضتنثبْر اًؼح يف تعتثنذ  
انتت ڀ ڀٌيّصو ٨ٽَ اڂ ّىنّيرث خثټىڀرر ًڀرڃ تعتّرٽٿ اڂ تظتردري لترح اڂ متٽرٯ هتْنرًث         

                                       
 .1959ّنثًّ  3تټٵٝثبْر ؼٽّر  3ټّنر  ٩٠911ڃ يٴٿ  -تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 1
 .1957ڀڃ ڄٌٰځرب  23تټٵٝثبْر ؼٽّر  2ټّنر 1643تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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انتت ڀ ڀٌيّصو خثټىڀرر ٴدرٻ اڂ ّدثٔرًىث إوت دل ّٹرڃ ٴره ِردٳ ټرو        اڀثپ تحملٹځر ٨ٽَ 

ټّررنر  96ـٽررٯ تټررْځ  ټصٵًّررًه اڀررثپ تحملررثٸٿ ًٰٵررثً ٕـٹررثپ تعتًِررٌپ خٵررثڄٌڂ يٴررٿ  

خصن٥ْٿ تظتربذ اڀثپ ؼيثز تټٵٝثت ًّرتشح ٨ٽَ إ٬ٱثٺ ـٽرٯ تټرْځ  خ١رٚڂ    1952
ټٙررفر تٕلررى تطتٹررٿ تټررىُ ّرردين ٨ٽررَ شٵًّررً تظترردري تټررىُ دل ّىنىررث ٕڄررو ّٕرررتٞ 

 .1خثټهټْٻ اڂ ّٹٌڂ ٴه تِصفٙٻ ٨ٽْو ًٰٵثً ټ٘ؼًتتتز تعتٵًيذ يف تټٵثڄٌڂ

إڂ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر ش٩صرب اڀنْر ٨ٽَ تعتنث٨ٌر تٗنتيّرر ٨ًرثڀًٚ اِثِرْثً     
يف حتٝريىث ًذتْةصريث ټٽځًت٩ٰررس ًيف إخرهتت تټرًاُ تټٵرثڄٌڄِ تحملثّره ْٰيرث ِرٌتت يف         

ّٗٝررثـثز تټرريت ش١ٽررح إټْيررث يف تضتٽّررر تټ٩ٽنْرررس    تعتررىٸًتز تټرريت شٵررهڀيثس اً يف ت 
ًّصٱ٦ً ٨ڃ وټٷ ٸٽو اڄو ٙخره ڀرڃ ـٝرٌي ڀرڃ هتعٽريث خثضتٽّرر ًإٙ ًٴر٧ خ١رٚڂ يف         
تطتٹٿ ًاڄو إوت ٴرثپ خرثعتٱٌٚ ِردح ڀرڃ تِردثج ٨رهپ تټٙرٚـْر اً تټرًنس ٸرثڂ ٬رري           
 ٘ررثحل يف تطتثټررر تًٕذلس ؾتن٨ٌررثً ٨ررڃ ڀدثٔررًذ ڀيځصررو يف تټرره٨ٌٍ ًؼررثٌ ينه إڂ دل 
ّنصػ ٨نيث يف تطتثټر تټعثڄْرس ّٰإوت ٸرثڂ ٬رري ٘رثحل عتدثٔرًذ ڀيځصرو يف تټره٨ٌٍ ًڀر٧        
وټررٷ تِررصځً يف ڀدثٔررًذتثس تً ـْررط لتررح ٨ٽْررو تټصمٽررِ ٨نرريثس ًڄررهج ٬ررريه ٕنتت     
ڀيځصو ْٰيثس ٸرثڂ وټرٷ ڀن١ٌّرًث ٨ٽرَ خ١رٚڂ يف تٗؼرًتتتز ّرىظً يف تطتٹرٿ ٩ْْٰدرو          

ڃ ا٨ٌتڂ تټٵٝثتس تٙ اڄو ټُْ ڀڃ ىْةرر  ٨ٽَ اڄو ًټةڃ ٸثڂ ٸثشح تضتٽّر ڀ س2ًّد١ٽو
تټٵٝثتس ٌِتت تضتثټُ ڀنيٿ اً تټٌتٴرٯس تټرىّڃ هتصنر٧ ٨ٽرْيٿ ڄ٥رً تټره٨ٌٍ إڂ ٴرثپ        
هبٿ ِدح ڀڃ اِدثج ٨هپ تټٙٚـْر اً لتٌٌ ينىٿ إڂ ٴرثپ هبرٿ ِردح ڀرڃ اِردثج      
تټًن ًإقتث شٵصًٙ ڀيځر ٸثشح تضتٽّر ٨ٽَ تعت٩ثًڄر يف تټ٩ځٻ تټٹصرثخِ ًهبرىه تعتعثخرر    

                                       
 .1965ڀڃ ّنثًّ ِنر  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  8ټّنر  456تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .1955نّّځرب  17ټٽّنر تًٕذل تټٵٝثبْرس ؼٽّر  150تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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هتصن٧ ٨ٽْو ٴثڄٌڄثً تطتٌٝي ٸٹثشح ؼٽّرس ٸځث ٙ لتٌٌ ينه إوت ٸثڄس ټرو ڀٙرٽفر   ٙ 
ٔمْٙر يف تټه٨ٌٍ ټٌ اكتث ٴثڀس خثټٵثِٜ ؼثټّرثً اً ًتٴٱرثً ٕ٘ردؿ ڀ٩رًًٍٙ ٨ٽرَ      
اڂ متٹٿ ْٰيثس اً ؼثٌ ينه ٨نيث طّرح تٕـرٌتٺس ًڀرڃ ظرٿ ٙ ّد١رٻ تطتٹرٿ ټرٌ ٴرثپ         

عتنرهًج إټْرو تِرصدهتٺ ٬رريه خرو ًٰٵرثً       خٹثشح تضتٽّر ڀعٻ ىىت تټّدحس ًإڂ ٸثڂ ڀڃ ت
 .1ټٹٻ ڀ٥نر خبٌٖٙ تټ٩ځٻ تټٹصثخِ

 تطالٌ احلكى وتطالٌ اإلجساءاخ0
ىىت تټ٩ْح ّٕځٻ ٸٻ ؽتثټٱر ټ٘ؼًتتتز تټٕٹٽْر تټّثخٵر ٨ٽَ تطتٹٿ ًٸرىټٷ تټريت   

 شْٙح تطتٹٿ وتشو.
ًڀررڃ اڀعٽررر تعتمثټٱررر تټّررثخٵر ٨ٽررَ تطتٹررٿس ٨ررهپ ڀًت٨ررثذ تټٵٌت٨رره تِٕثِررْر يف         
حتٝررري تټرره٨ٌٍس ٸ٩ررهپ إشدررث٦ تټٵٌت٨رره تظتث٘ررر خن٥ررً تټرره٨ٌٍس ٸررثٗؼًتتتز تټرريت   

 شن٥ٿ ڀٌت٨ْه ي٩ٰيث ًإؼًتتتز ڄ٥ًىث ٸصن٥ْٿ ـٳ تټهٰث٦.

ًّٕځٻ اّٝثً ڀث ّٽفٳ تغتْةر ڀڃ خ١ٚڂ يف تټصٕٹْٻ ٨ًهپ تٔرتتٶ ىْةر تعتٱٌٜر   
 يف صتث٦ تعتًت٩ٰر ًتټن١ٳ خثطتٹٿ.

ٹررٿس ٨ررهپ تټن١ررٳ خررو يف ؼٽّررر ٨ٽنْررر ٨ًررهپ ًڀررڃ اڀعٽررر تټررد١ٚڂ تټررىُ ّٙررْح تطت
 ڀٌتٰٵر تټنٙثج تټٵثڄٌڄِ تعتص١ٽح ٗ٘هتي تطتٹٿ ٨ًهپ شّدْدو.

ًت٨صربز تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْرث ؾترث ّد١رٻ تطتٹرٿ ٨رهپ إ٨رٚپ تظتٙرٌپ خثضتٽّرر         

س ًإټٍتپ تحملٹځر ڀڃ شٽٵثت ڄٱّيث ظتٙرٿ دل  2تحملهنذ ټن٥ً تټه٨ٌٍ ًتټن١ٳ خثطتٹٿ

                                       
 .1957ڀڃ نّّځرب ِنر 7تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  788تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
 .126ٖ 3َ  1957ڄٌٰځرب  23ـٹځيث يف  2
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س ًتٔررتتٶ اـره ڀّصٕرثيُ ؼتٹځرر تټٵٝرثت      ٨1ٌٍ ثٙري ًٰثذترث ّٹڃ ؾتعًٚ يف تټه
تٗنتيُ يف ڄ٥ررً تټرره٨ٌٍ ڀرر٧ ِرردٳ تٰصثبررو يف ڀٌٜرر٨ٌيث ٨نررهڀث ٸررثڂ ڀّصٕررثيتً يف  

س ًتٔرررتتٶ اـرره تټٵٝررثذ يف تعتهتًټررر ًإ٘ررهتي تطتٹررٿ نًڂ تٔرررتتٸو يف  2ٴّررٿ تټررًاُ

ِ  3صتررث٦ تعتًت٩ٰررر  س ٸځررث ٴٝررس خ ڄررو ٙ ّٙررفؿ ىررىت تټررد١ٚڂ ـٝررٌي ىررىت تټٵثٜرر

س 4تضتٽّر تټيت ڀه ْٰيرث اؼرٻ تطتٹرٿ ڀرثنتپ خرثج تعتًت٩ٰرر دل ّٱرصؿ يف ىرىت تضتٽّرر         

س ًشٌٴْر٧ ڀّرٌنذ   5ًتٔرتتٶ اـه تعتّصٕثيّڃ يف إ٘هتي ـٹٿ نًڂ اڂ ّّځ٧ تعتًت٩ٰرر 

 .6تطتٹٿ تعتٕصځٽر ٨ٽَ ڀن١ٌٴر ڀڃ ٨ٌّٝڃ يف نتبًذ ظٚظْر

ّٵٝررِ  ًلٽررٌ تطتٹررٿ ڀررڃ تِٕرردثج اً شٙررٌيىث اً شنثٴٝرريث اً ذتثشًىررث ٸرر ڂ

س تټٽىتڂ ّٵٌپ ٨ٽْيځث 7تطتٹٿ خٌٴٯ شنٱْى ٴًتي إنتيُ نًڂ تِص٥يثي اُ ڀڃ تټًٸن 
٠ٽح ًٴٯ تټصنٱْى ًتٴصٙثي تټصّردْح ٨ٽرَ تټٵرٌٺ $اڄرو ّرد  ڀرڃ ٤رثىً تًٕيتٲ اڂ        
٠ٽح تعتص٩هُ ًٴٯ شنٱْى ٴرًتي ڄٵٽرو إذل ًٌتيذ تټرتخْرر ًتټص٩ٽرْٿ إقترث ّّرصنه إذل ڀرث        

نفررهي إذل نيؼررر ٨ررهپ شّرردْح ًلٽررٌ تٕـٹررثپ ڀررڃ     ّررربيه#س ٰيررىت تټٵٙررٌي تعتمررٻ ّ  

                                       
 .1533ٖ  4َ  1959ڀڃ ٌّڄْو  13ـٹځيث يف  1
 .9ٖ  6َ  15/10/1960ـٹځيث  2
 .559ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ 1964ڀڃ ٌّڄْو  7ـٹځيث يف  3
 ـٹځيث تټّثخٳ. 4
 .559نّّځرب ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ  27ـٹځيث يف  5
 .79ٖ  12َ  1966ڄٌٰځرب  6ـٹځيث يف  6
 سټ٭َ تټٵًتيًاث "تِٙص٩ؽثٺ" اُ ث٩نَ اڂ ّرتشح ٨ٽَ تټصنٱْى ڄصثبػ ّص٩ىي شهتيٸيث ْٰځث ټٌ ا 7

 اُ ّٹٌڂ ٠ٽح ًٴٯ تټصنٱْى ټو ڀث ّربيه ڀڃ تـصځثٺ إټ٭ثت تټٵًتي. سًيٸڃ "تعت٨ًًْٕر"
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تِٕدثج اً ٴٌٙيىث اً شنثٴٝيث ًذتثشًىث ؾتث ٩ّْدو ًّد١ٽو لٌٙ٘رثً خ٩ره إڄٕرثت    

    ُ س ًّد١رٻ  1تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ـصَ شصځٹڃ ڀرڃ يٴثخصريث ٕـٹرثپ تټٵٝرثت تٗنتي
 خصّرٌّر ـثټرر   »يف تعتن١رٌٲ «تطتٹٿ ٸىټٷ شنثٴٛ اِدثخو ڀر٧ ڀن١ٌٴروس ٸر ڂ متٹرٿ     

تعترره٨ِ ٨ٽررَ اِررثَ ٴررثڄٌڂ تعت٩ررثنٙز ڀرر٧ وٸررًه يف تِٕرردثج اڄررو ٙ ّٱْرره ڀررڃ ىررىت    

س ًٴْثپ تطتٹٿ ٨ٽَ اٌ٘ٺ ختثټٯ تټعثخس يف تًٕيتٲ ٸ ڂ ّىٸً تطتٹٿ ًىرٌ  2تټٵثڄٌڂ
ـٹٿ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ تټٙثني يف تِصةنثٮ ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تعتنٕ ذ يف 

يف ٴررًتي تټٽؽنررر تٗنتيذ تټررىُ ٠دررٳ    س اڂ تټ٩١ررڃ 1954ټّررنر  147تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  

ڀرڃ نّّرځرب    9س 2ًاًٺ ٌّټْروس   8/10/1950ٴًتيتز ػتٽُ تټٌٌيتت تټٙرثنيذ يف  

ڀرر٧ اڂ تطتٹررٿ دل ّٕررً إذل ىررىه تټٵررًتيتز ٰٝررًٚ ٨ٽررَ اڄررو ـٹررٿ ڀررڃ    1951ِررنر 

س ًتٴصٙرثي تطتٹرٿ ٨ٽرَ ِرًن     3تحملٹځر تٗنتيّرر ًټرُْ ٴرًتيت ڀرڃ تټٽؽنرر تټٵٝرثبْر      
نًڂ إخرهتت تِٕردثج تټريت اٴرثپ ٨ٽْيرث تټنصْؽرر تټريت تڄصريَ          ًؼييت تټن٥ً تظتٙرځ  

س 4إټْيررث يف تعتن١ررٌٲ ًټررٌ ٸثڄررس تټنصْؽررر تټرريت تكتررَ إټْيررث تعتن١ررٌٲ ِررٽْځر يف وتذتررث      

س ًإ٬ٱررثٺ إ٨ررٚپ  5ًتظت١رر  تضتّررْٿ يف خْثڄررثز تظتٙررٌپ تټررىُ ّررىنُ إذل تټصؽيْررٻ   
تظتث٘ر هبىت ڀڃ ڀث تعتصيٿ ًتټّري يف إؼًتتتز تحملثٸځر نًڂ ڀًت٨ثذ اـٹثپ تټٵثڄٌڂ 

                                       
 . 294ٖ  1َ  1955نّّځرب  10ـٹځيث يف  1
 .70ٖ  3َ  23/11/1957ـٹځيث  2
 .363ٖ  2َ  1957ّنثًّ  19ـٹځيث يف  3
 .113ٖ  2َ  1956نّّځرب  1ـٹځيث يف  4
 .1198ٖ  2َ  10/5/1958ـٹځيث يف  5
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 .1ّرتشح ٨ٽْو خ١ٚڂ تٗؼًتتتز ًتطتٹٿ تعترتشح ٨ٽْيث ٸىټٷ

ًٚ ټٽفٹرٿ ٨رهپ ڀًت٨رثذ            ًوىدرس تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث إذل اڄرو ٙ ٩ّره ڀرد١

ٕڄررو ّٹٱررِ /ؼهّرره 178تعتررثنذ /ڀررڃ ٴررثڄٌڂ تعتًت٩ٰررثز 349تټرتشْررح تټررٌتين خثعتررثنذ 
ْٿ ڀ٩و ًٙ ّّصٽٍپ اڂ ّص٩ٵح زت٧ ټّٚڀر تطتٹٿ اڂ ّٹٌڂ ڀٵثڀثً ٨ٽَ اِدثج شّصٵ

تظتٌٙپ ڀڃ زت٧ْ ڀنثـِ اٴٌتغتٿ تِصٵًٚٙ ظٿ ّنٱىىث شٱًٙٚ تټٌتـهذ شٽٌ تٕلًٍ 

س ًلٽرٌ تطتٹرٿ ڀرڃ وٸرً تِرٿ تظتٙرٿ تعتنٝرٿ        ٬2ري ڀصنثٴٛ ڀ٧ ڀث ىٌ خثټصفٵْٵثز

 .3ټٽفٹٌڀر ڀصَ ٸثڂ ڀڃ تعتځٹڃ ڀ٩ًٰصو

ڀثً ًتټعثخس يف ـٝرٌي يبرُْ   ًتظت١  تعتثنُ يف ؼتًٝ ؼٽّر تعتًت٩ٰر تعت١د٦ٌ ڀٵه

س ٸررىټٷ ٙ ّد١ررٻ تطتٹررٿ إوت ٴررثپ ٸثشررح تضتٽّررر  4تحملٹځررر تټّررثخٳ خ٩ررٛ تضتٽّررثز 
ِرردح ڀررڃ اِرردثج ٨ررهپ تټٙررٚـْر ًتټررًن خثټنّرردر ټٽٵٝررثذس ٕڄررو ټررُْ ڀررڃ ىْةررر     
تټٵٝررثت تضتررثټُ اً تټٌتٴررٯس خررٻ ڀيځصررو تعت٩ثًڄررر يف تټ٩ځررٻ تټٹصررثخِ ًإڂ ٸررثڂ ڀررڃ        

 .5وتعتنهًج إټْو تِصدهتٺ ٬ريه خ

                                       
 25ًوىدس يف ىىت تطتٹٿ إذل ش١دْٳ تعتثنذ  س1483ٖ  10َ  29/5/1965ـٹځيث يف  1

خث٨صدثي تٗؼًتتتز خث٠ٽر إوت ڄٗ ٨ٽَ خ١ٚڄو اً ٔثهبث /ؼهّه 20تعتثنذ /خثټٵثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز
 ٨ْح ؼٌىًُ ّرتشح ٨ٽْو ًٜي ټٽمٙٿ.

 .477ٖ  سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز 1964ّنثًّ  18ـٹځيث يف  2
 .1198ٖ  3َ س898ٖ  9َ  1961تخًّٻ  22يف ـٹځيث  3
 .563ٖ  سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز 1964ڀثيَ  21ـٹځيث يف  4
 .221ٖ  3َ  1957نّّځرب  7ـٹځيث يف   5
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ًٴه ت٨صربز تحملٹځر زت٧ْ تٗؼًتتتز تٗنتيّر ڀڃ تټن٥ثپ تټ٩ثپ ّرتشح ٨ٽَ إ٬ٱثغترث  

 .1تټد١ٚڂ ًټٌ دل ّصځّٷ خىټٷ تظتٌٙپ

                                       
 .470ٖ  سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز 1963ڄٌٰځرب  23ـٹځيث يف  1
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 الفرع الثالث

 صدور احلكى خالفبً حلكى سببك 

 حبس لىة انشيء احملكىو فيه

تټ٩رثنُ  تټص٩ثيٮ خ  تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ تټٵٝرثت تٗنتيُ ًتټٵٝرثت       دلا كان
ّهلٻ يف تلصٙثٖ ؼتٹځر تټصنث٦ٌس ٰإڂ تټص٩ثيٚ تټىُ لتٍْ تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر 
تٗنتيّر تټ٩ٽْث إقتث ّنًٙٮ إذل تٕـٹثپ تضتثبٍ تټ٩١ڃ ْٰرو اڀرثپ ىرىه تحملٹځررس إوت     
ڀث ًٴ٧ ْٰځث خْنيثس ًىِ تټٙثنيذ ڀڃ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُس اً تحملرثٸٿ تٗنتيّرر     

 قتث ٌِتىث.اً تحملثٸٿ تټص نّدْرس نً

ًٴه ؼًٍ ٴٝثت تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف لٌٖٙ ش١دْرٳ ىرىت تټٌؼرو ڀرڃ اًؼرو      
 تټ٩١ڃ ٨ٽَ ڀث ّ ش0ِ

إوت ظدس ٘رهًي ـٹرٿ ڀرڃ تحملٹځرر تٗنتيّرر خإكترثت تظتٙرٌڀر ٨ٽرَ اِرثَ يٰرٛ           $$
٠ٽرررح تعتررره٨ِ شّرررٌّر ـثټصرررو خث٨صدرررثيه يف نيؼرررر ٘رررثڄ٧ نٴْرررٳ ڀرررڃ خرررها تټصفثٴرررو   

تطتٹٿ كتثبْثً خ٩هپ تټ٩١ڃ ْٰو خثعت٩ْثن ًـثٌ ٴرٌذ تٕڀرً   س ًٴه ا٘دؿ ىىت ##خثظتهڀر
تعتٵٝررِس خْنځررث ٴٝررَ تطتٹررٿ تٙـررٳ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو خصّررٌّر ختررثټٯ ڀٵٝررَ تطتٹررٿ 

 تًٕٺس ًاث ٴه ٘هيت يف ڀنث٨ٌر تحته ْٰيث تظتٌٙپ ًتعت٦ٌٌٜ ًتټّدح0

إوت اظدس وټٷس ٰرإڂ تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰروس إو ٰٙرٻ يف تعتنث٨ٌرر ٨ٽرَ لرٚٮ تطتٹرٿ          
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ّررثخٳ تټررىُ ـررثٌ ٴررٌذ تٕڀررً تعتٵٝررِس ّٹررٌڂ ٴرره ـررثټٯ تټٵررثڄٌڂس ًّررص٩  إټ٭ررثقهس    تټ
 .1ًتټٵٝثت خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ ټّثخٵر تټٱٙٻ ْٰيث

إوت ٘هي يف ڀ٦ٌٌٜ تظتٌٙڀر تټٌتـهذ ـٹځثڂ كتثبْثڂ ًٸرثڂ تٕلرري ڀنريځث    
نتثټٯ تطتٹٿ تًٕٺ تټىُ ـثٌ ٴٌذ تٕڀً تعتٵٝرِس ظرٿ ٩٠رڃ يف ىرىت تطتٹرٿ تٕلرري       
اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ًدل ٩١ّڃ يف تطتٹٿ تًٕٺ ًٸثڂ ٴه ٰثز ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ 

 ٕ لرريس ًټرٌ ٸرثڂ تطتٹرٿ تًٕٺ تطترٳ يف      ْٰوس ٰٚ ڀنهًـر غتث ڀڃ إټ٭ثت ىىت تطتٹرٿ ت
ٴٝرثته ًوټررٷ تـرتتڀررثً ټٵررٌذ تٕڀررً تعتٵٝرِ يف ىررىه تټٙررٌيذس ًتټررىُ ا٘رردؿ تطتٹررٿ   
٩ّصرب يف ڀٵصٝثىث ٨ٌتڂ تطتٵْٵر ْٰځث ٴَٝ خوس اّثً ٸثڄس تطتٵْٵر ڀٌٜر٨ٌْر خروس   

ثث غتث ڀڃ ِٽ١ر تټص٩ٵْح «اڀث إوت ٸثڂ تطتٹٿ تًٕٺ ىٌ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٰإڂ تحملٹځر 
دتٽرٷ اڂ شنرٍٺ ـٹرٿ تټٵرثڄٌڂ ْٰرو ًٙ       »ْوس شٽٷ تټّٽ١ر تټيت شصنثًٺ تټنٍت٦ خًڀصو٨ٽ

متٌٺ نًڂ وټٷ ٘هًي تطتٹٿ تټٚـٳ تټىُ ٘رهي يف تظتٙرٌڀر ڀرڃ ؼتٹځرر انڄرَ      
ًإٙ ټٹثڂ ڀىنٍ وټٷ اڂ ش٭ٻ ّه تحملٹځر تټ٩ٽْث ڀڃ ا٨ځثٺ ِٽ١صيث يف تټص٩ٵْح ٨ٽرَ  

نثًٺ تعت٦ٌٌٜ خًڀصو ًټٹثڄس تټنصْؽرر  تټنٍت٦ ًىٌ ڀ١ًًؾ ٨ٽْيثس شٽٷ تټّٽ١ر تټيت شص
٨ٽَ ڀث ْٰو ڀڃ ؽتثټٱر ټٽٵثڄٌڂ ټٹٌڄو ٘ثني ٨ٽَ «تټ٩ٹّْر اڂ ٩ّٽٌ تطتٹٿ تټٚـٳ 

٨ٽَ ـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْثس ًىِ آلً  »لٚٮ ـٹٿ ِثخٳس اّثً ٸثڂ ٴٝثت ىىت تطتٹٿ
تعت١ثٮ يف ڄ٥ثپ تټصهيغ تټٵٝثبِس تټىُ ّصؽثَٰ ڀر٧ ٠درثب٧ تٕٔرْثتس ًنترٻ خن٥رثپ      

تټصررهيغ يف ا٘ررٽو ٬ًثّصرروس ًٙ ؼررهتٺ يف اڂ ىررىه تټ٭ثّررر ىررِ ًٜرر٧ تطترره عتنرر٧    ىررىت 
شٝثيج تٕـٹثپ ًـّٿ تعتنث٨ٌثز طٹٿ شٹٌڂ تټٹٽځرر تټ٩ٽْرث ْٰرو ٨ٕٽرَ نيؼرر ڀرڃ       

 نيؼثز تټصٵثِٜ يف تټن٥ثپ تټٵٝثبِ.

                                       
 .1957ڀڃ نّّځرب ِنر  14تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  1646تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ  1
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ًټِٖدثج وتذتث لتح اڂ ٩ّٽٌ ٸىټٷ ـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث ٨ٽَ ـٹٿ تحملٹځر تٕنڄَس 
ث ٴرره ٘ررهي ٨رر  ڀٌٜرر٦ٌ تټنررٍت٦س ـصررَ ًټررٌ ّررعري اڀررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث ڀررثنتپ ٸٚارر

 .1٘هًي ڀعٻ ىىت تطتٹٿ خٻ لتح اڂ ّنٱى ـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث ًـهه

إوت ٸررثڂ اڂ تټعثخررس اڂ تعترره٨َ ٴرره يٰرر٧ ن٨ررٌته اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر ټررٌٌتيذ   
تټٙررفر ٰٵٝررس خ٩ررهپ تلصٙث٘رريث خن٥ًىررثس خ٩رره إو ياز تحملٹځررر تعتمصٙررر ىررِ      

ٹځر تٗنتيّر ټٌٌتيذ تټهتلٽْر ًا٘دؿ ىرىت تطتٹرٿ كتثبْرثًس ًعترث ٠رًؾ تټنرٍت٦ ٨ٽرَ        تحمل
ىىه تٕلريذ ٴٝس خهًيىث خ٩هپ تلصٙث٘يث خن٥ًهس ٩١ٰڃ يف تطتٹرٿ تٕلرري اڀرثپ    
تحملٹځرررر تٗنتيّرررر تټ٩ٽْرررث تټررريت تِرررصدثڄس اڂ تټنرررٍت٦ ّرررهلٻ يف تلصٙرررثٖ تحملٹځرررر 

ڂ كتثبْرر تطتٹرٿ تټٙرثني ڀرڃ ؼتٹځرر      تٗنتيّر ټرٌٌتيذ تټٙرفر إوت ظدرس ڀرث شٵرهپس ٰرإ      
تټٙررفر ٙ دتنرر٧ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث ڀررڃ اڂ حتْررٻ تټرره٨ٌٍ تټْيررث ټصٱٙررْٻ يف    
ڀٌٜرر٨ٌيثس وټررٷ اڂ تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث يف ـٹررٿ تحملٹځررر تٗنتيّررر ټررٌٌتيذ  
تټهتلٽْر ٴره آظرثي طٹرٿ تټٽرًٍپ ڀّر ټر تټصنرث٦ٌ تټّرٽي يف تٙلصٙرثٖ خًڀصرو خر            

س ًىٌ اڀً ٙ ّٵدٻ تټصؽٍبر يف وتشوس إوت ؼثڄدثه ارث تطتٹځرثڂ تعتصنثٴٝرثڂ    تحملٹځص 
ڀررڃ تټصٙررهُ   »ًتطتثټررر ىررىه «تعتصّررثټدثڂ ٸٚاررث ڀررڃ تٙلصٙررثٖس ٰررٚ ؼتررْٗ    

ټٽفٹٿ تًٕٺ ٨نه إڄٍتٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ تټٙفْؿ يف ىىت تٕڀً تټىُ ٙ ّٵدٻ تټصؽٍبرر  
يت ّٵرٌپ ٨ٽْيرث ـّرڃ شٌٌّر٧     خ١د٩ْصوس ٬ًين ٨رڃ تټدْرثڂ اڂ ڀرڃ تٕ٘رٌٺ تعتّرٽځر تټر      

تټ٩هتټررر ًٸٱثټررر ش نّررر تطتٵررٌٲ إذل ايخثهبررث إٙ متررٌٺ نًڂ وټررٷ شّررٽح تحملررثٸٿ ڀررڃ    
تلصٙث٘ريث خصنث٨ٌيررث شنث٨ٌرثً ِررٽدْثً ْٰځررث خْنريث يف ىررىت تٙلصٙرثٖس خْنځررث ًّٙررر     
تټٵٝثت ْٰو ڀ٩ٵٌنذ يف ڄٗ تټٵثڄٌڂ ټٽؽير تټٵٝثبْر تټيت شصد٩يث ىىه تحملثٸٿس ؾتث 

ڀ٩رو إوت اظررري ڀعرٻ ىرىت تټنررٍت٦ اڀرثپ تحملٹځرر تټ٩ٽْررث تټريت شصد٩يرث تحملررثٸٿ        ٙ ڀنهًـرر  

                                       
 .1957ڀڃ ڄٌٰځرب  30تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  1271تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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تعتىٸٌيذ ڀڃ اڂ شٝر٧ تٕڀرً يف ڄٙرثخو تټٙرفْؿس ٰرص٩  تحملٹځرر تټريت دل ٩١ّرڃ يف         
 ـٹځيث يف تعت٩ْثن.

ًٙ ًؼو ټٽصفهُ ٨نهبى طؽْر ـٹځيث ټٱرٌتز ڀ٩ْرثن تټ٩١رڃ ْٰروس ٕڂ ىرىت      
شٹٌڂ ټو ٴرٌذ تټٕرِت تحملٹرٌپ ْٰرو يف ىرىت      تطتٹٿ دل ّٱٙٻ يف ڀ٦ٌٌٜ تټنٍت٦ ـصَ 

تظتٌٖٙس ًإقتث تٴصًٙ ٨ٽَ تټن٥ً يف تٙلصٙثٖ ڀنصيْث إذل تټصّٽح ڀنوس ٰٹ ڂ 
اـره ـرهُ تټصنرث٦ٌ تټّرٽي يف تٙلصٙرثٖ تټرىُ ـرهه         »ًتطتثټر ىىه«ىىت تطتٹٿ 

 .1تٕلً ىٌ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ًىىت تټصنث٦ٌ تټّٽي ىٌ اڀً ٙ ّٵدٻ تټصؽٍبر

 

  

                                       
 .1957ڀڃ ڀثٌّ  18تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  1758تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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 ع الرابعلفرا

 أثز انطعٍ يف ولف تنفيذ احلكى

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ     1955ټّنر  165ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  15تعتثنذ  كاوت
تټهًټر شنٗ يف ٰٵًذتث تټعثټعر ٨ٽَ اڄو ٙ ّرتشح ٨ٽَ تټ٩١ڃ ًٴٯ شنٱْرى تطتٹرٿ إٙ   
إوت اڀًز تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خىټٷس ًٴه ٸثڂ ټصنٱْى تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰروس ِرٌتت   

ذ تجتثه تټٱًنس ٴدرٻ ٘رريًيشو كتثبْرثً    ټٙثحل تټٱًن ٴدٻ تٗنتيذس اً ټٙثحل ىىه تٕلري
خٱٌتز ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ْٰوس اً ٨ٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ ي٧ٰ تټ٩١ڃس اظً خثټ٫ يف ٴٽٵٽر تًٕٜرث٦  
ًت١ًٜتهبثس يف تطتثټص س إوت ڀث اټ٭س تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ىىت تطتٹٿس ًتٴصٝرَ  

 تٕڀً ؼتٌ ڀث مت ڀڃ شنٱْىس ًإ٨ثنذ تٕڀٌي إذل ڀث ٸثڄس ٨ٽْو.

ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  15تعتٕع٦ً ىىت تټ٧ٌٜ خثټنٗ خثټٱٵًذ تټعثټعر ڀڃ تعتثنذ  ًټىت ًتؼو

ًٙ لتٌٌ شنٱْى تطتٹرٿ  $$ 0يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر ٨ٽَ اڄو 1959ټّنر  55
ٴدٻ ٌٰتز ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ْٰوس ًّرتشرح ٨ٽرَ ي٩ٰرو ًٴرٯ شنٱْرى تطتٹرٿس ًټرىټٷ ْٰځرث         

ټصٹررٌڂ  21خررثټص١دْٳ ټٽځررثنذ   ٨ررهت اـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْرررس اً تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ   
 .##ًتؼدر تټصنٱْىس إٙ إوت اڀًز نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ خإزتث٦ تٓيتت خ٭ري وټٷ

ٙ ّرتشح ٨ٽَ ي٧ٰ إذل تحملٹځر ًٴٯ شنٱْرى  $$ 0تعتٕثي إټْيث إذل اڄو 21ًشنٗ تعتثنذ 
تټٵًتي تعت١ٽٌج إټ٭ثتهس ٨ٽَ اڄو لتٌٌ ټٽځفٹځر اڂ ش ڀً خٌٴٯ شنٱْىه إوت ٠ٽح وټٷ 
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ًخثټنّردر  س ْٱر تټه٨ٌٍ ًياز تحملٹځر اڂ ڄصرثبػ تټصنٱْرى ٴره ّص٩رىي شرهتيٸيث     يف ٘ف
ټٽٵًتيتز تټيت ٙ ّٵدٻ تټ١ٽح إټ٭ثتىث ٴدرٻ تټرص٥ٽٿ ڀنريث إنتيّرًث ٙ لترٌٌ ٠ٽرح ًٴرٯ        
شنٱْىىث ٨ٽَ اڄو لتٌٌ ټٽځفٹځر خنثتتً ٨ٽَ ٠ٽح تعتص٥ٽٿ اڂ حتٹٿ ڀىٴصرثً خثِرصځًتي   

ي ٘ثني خثټٱٙٻ اً خثټٌٴٯ ٰرإوت ـٹرٿ ټرو    ً٘ٮ ڀًشدو ٸٽو اً خ٩ٝوس إوت ٸثڂ تټٵًت
هبىت تټ١ٽحس مت يٰٛ ش٥ٽځوس ًدل ٧ًّٰ ن٨ٌٍ تٗټ٭ثت يف تعت٩ْثنس ت٨صررب تطتٹرٿ ٸر ڂ    

 .##دل ّٹڃس ًتِرتن ڀنو ڀث ٴدٝو

 1959ټّرنر   55ًّٵٌپ تټ٩رٚغ تټرىُ تِرصفهظو ٴرثڄٌڂ ػتٽرُ تټهًټرر يٴرٿ        
 ٨0ٽَ ٰٹًش 

تټ٩١ڃ ْٰوس ًوټٷ ـصرَ ّصفرهن تٕڀرً    ڀن٧ شنٱْى تطتٹٿ ٴدٻ ٌٰتز ڀ٩ْثن  0أوالمها 
ًٚ ټٽصنٱْرى نًڂ ؽترث٠ًذ خثڄٵٝرثت ىرىت تعت٩ْرثنس           يف ٔ ڄوس اڀرث خٙرريًيشو كتثبْرًث ٴرثخ
 .ًاڀررث خ٨ٍ٨ٍصررو خررثټ٩١ڃ ْٰررو ًش٩ٽْررٳ ڀٙررريه ٨ٽررَ ڄصْؽررر تټٱٙررٻ يف ىررىت تټ٩١ررڃ   

ًٴٯ شنٱْى تطتٹٿ ڀصَ ي٧ٰ تټ٩١ڃ ْٰو اڀثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس إذل    0 ثاَُهًا
شٵررًي ىررىه تحملٹځررر ڀٙررريهس ًوټررٷ ٸٽررو ْٰځررث لررٚ اـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْررر اً    اڂ 

ڀرڃ ٴرثڄٌڂ ػتٽرُ تټهًټرر آڄٱرر تټرىٸً ٰإكترث         21تٕـٹثپ تټٙثنيذ خثټص١دْٳ ټٽځرثنذ  
شٹٌڂ ًتؼدر تټصنٱْى تِصعنثت ڀڃ ىىه تټٵث٨هذس ٨ٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ تټ٩١ڃ ْٰيثس ټٽفٹځر 

    ٙ  إوت اڀرًز نتبرًذ ٰفرٗ تټ٩١رڃ خإزترث٦      تټ٥ثىًذ تټيت ٴرثپ ٨ٽْيرث ىرىت تِٙرصعنثت إ
تٓيتت خ٭ررري وټررٷس ًإڂ ّٹررڃ ټرر٘نتيذ اڂ شًؼررا شنٱْررى اُ ـٹررٿ ٘ررثني ڀررڃ تحملررثٸٿ        
تټص نّدْررر خإيتنذتررثس ٨ٽررَ لررٚٮ تٕ٘ررٻ يف ًؼررٌج شنٱْررىه إوت ٴررهيز ڀٚبځررر وټررٷ 

 تڄص٥ثيت عتث ِصٵَٝ خو تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف تټ٩١ڃ تعت٦ًٌٰ ٨نو اڀثڀيث.

 



91 
 

 ادلؤدَح إىل انطعٍانعُىب 
شرتشح ىىه تټ٩ٌْج ڀصَ ٸثڂ تطتٹٿ ؼٌىًُ يف ٔٹٽو اً ڀصَ خين ٨ٽَ إؼًتت 

اٌ٘ٺ ٌِيّر ًؼٌج تٔصځثٺ تطتٹٿ ٨ٽَ اصتثت تټٵٝثذ  26خث٠ٻس ًٴه خْنس تعتثنذ 
 تټىّڃ ا٘هيًت تطتٹٿ ٨ًٌٝ تټنْثخر تټىُ اخهٍ ياّو يف تټٵْٝر.

ٌىًّرس اڀرث تٗؼرًتت تټدث٠رٻ تټرىُ     ًٴه تِص٨ٌدس ىىه تعتثنذ اڄٌت٦ ٨ٌْج تټٕٹٻ تضت
إوت ڄٗ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ خ١ٚڄو اً إوت ٔثخو ٨ْرح دل  «خين ٨ٽْو تطتٹٿ ْٰص شَ خ١ٚڄو 

 ڀڃ ٴثڄٌڂ تحملثٸځثز تټٌّيّر. 39تعتثنذ   »شصفٵٳ خّددو تټ٭ثّر ڀڃ تٗؼًتت

ًٍّٺ تټد١ٚڂ إوت ڄٍٺ ڀڃ ٔرًع٦ عتٙرٽفصو ٘رًتـر اً ٜرځنثًس ًوټرٷ      $$ 0ًتٕ٘ٻ اڄو
 .##تطتثٙز تټيت ّص٩ٽٳ ْٰيث تټد١ٚڂ خثټن٥ثپ تټ٩ثپ ْٰځث ٨هت

ًڀڃ ىىه تټ٩ٌْج ؼٌتٌ تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تٙنتيّر تټ٩ٽْث ًتطتهًن تعتٵرًيذ ٴثڄٌڄرثّس   
ٰٵه ڄٗ ٴثڄٌڂ ػتٽُ تټهًټر ٨ٽَ اڄرو لترٌٌ تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٙنتيّرر تټ٩ٽْرث        

    ٙ نتيّررس ًتټص نّدْرر ڀصرَ    ًتٕـٹثپ تټٙثنيذ ڀرڃ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٙنتيُ ًتحملرثٸٿ ت
 ًٴ٧ خ١ٚڂ يف تطتٹٿ اً خ١ٚڂ يف تٙؼًتتتز اظًّ يف تطتٹٿ.

ًٙ لتٌٌ ش٩ٵح تټد١ٚڂ خه٨ٌٍ تټد١ٚڂ تٕ٘ٽْرس ٕڂ وټٷ نتّٻ  خثټٵٌذ ًخثطتؽْر 

س إٙ إوت 1تټٵثڄٌڄْر ټٖـٹثپ تټيت شٵصِٝ تـرتتپ تطتٹٿ ٨ًرهپ ٨ًٜرو ٨ٽرَ تټٵٝرثت    
 ټيت وٸًڄثىث.ٸثڂ تطتٹٿ ڀن٩هڀثّ يف تٕـٌتٺ ت

 

                                       
 .50تټّنر يٴٿ  س5/9/1956ؼتٹځر تټٵٝثت تٙنتي0ُ  1
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 0دائسج فحص انطعىٌ
تِصيهٮ تټٕثي٦ خإڄٕثت نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ إلتثن ؼير ٴٝثبْرس شٵٌپ يف ڀًـٽرر  
اًټْررر شٵررٌپ يف ڀًـٽررر اًټْررر ٴدررٻ ٨ررًٚ تټ٩١ررٌڂ ٨ٽررَ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس        
ًختٱْٱرررثً ټٽ٩رررحت ٨ٽرررَ ىرررىه تحملٹځررررس خٱفرررٗ ؼهّرررر تټ٩١رررٌڂ تعت٨ًٌٰرررر اڀثڀيرررث   

إّٝرررثـثز ڀٱٌٜرررِ تټهًټرررر ًنًُ تټٕررر ڂ اڂ ياٍ يبرررُْ  ًشٙرررنْٱيثس خ٩ررره صترررث٦ 
 تټهتبًذ ًؼيثً ټىټٷ.

ٕڂ  0ـصَ إوت ياز اڂ تټ٩١ڃ ؼهًّ خثټ٩ًٚ ٨ٽَ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس اڀث
تټ٩١ررڃ ڀًؼرر٧ تټٵدررٌٺس اً ٕڂ تټٱٙررٻ يف تټ٩١ررڃ ّٵصٝررِ شٵًّررً ڀدررها ٴررثڄٌڄِ دل      

شٱْه ىىه تٗـثټرر ِرٽ١ر   ّّدٳ ټٽځفٹځر شٵًًّهس ا٘هيز ٴًتيتً خإـثټصو إټْيثس ًٙ 
 تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف ٴدٌٺ تټ٩١ڃ اً يٰٝو ٔٹًٚ اً ڀ٨ٌٌٜثً.

 اڀث إوت ياز نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ "خإزتث٦ تٓيتت"0
 .ًٚاڂ تټ٩١ڃ ٬ري ڀٵدٌٺ ٔٹ 
  .اً اڄو خث٠ٻ 
     اً ٬رري ؼررهًّ خررثټ٩ًٚ ٨ٽررَ تحملٹځررر تٗنتيّرر تټ٩ٽْررث ټّرردح ڀررث شرتلررٗ يف

 شٵهًّهس ـٹځس خًٰٛ تټ٩١ڃ.
ًإزتررث٦ تٓيتت يف ـثټررر يٰررٛ تټ٩١ررڃ ٜررځثڄر ٌٙڀررر ظت١ررٌيذ تٕظررً تعترتشررح ٨ٽررَ      
تطتٹٿ تټٙثني خثټًٰٛس تټىُ دل ّّصٌؼح تعتٕع٦ً شّرددوس خرٻ تٸصٱرَ خص١ٽرح وٸرًه      

ټررهتبًذ يف تحملٝررً خإلتررثٌ ًؼيررر تټن٥ررً يف ىررىه  ثفٝررً تضتٽّررر ٨ٽررَ اڂ شررد  ت 
تطتثټرس ٸځث دل لتٍ تټ٩١ڃ ْٰو خ ُ ٠ًّٳ ڀڃ ٠ًٲ تټ٩١رڃس ًٴره ڄٙرس ٨ٽرَ ىرىه      

يف ٔر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ تټهًټررس ٸځرث       1959ټّرنر   55ڀڃ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    17تعتثنذ 

ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ وتشرو ٨ٽرَ اڂ شٵٝرِ نتبرًذ ٰفرٗ تټ٩١رٌڂ ثٙرثنيذ           15ڄٙس تعتثنذ 
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 لتررح ٨ٽررَ وًُ تټٕرر ڂ إّررهت٨يث لٍتڄررر ػتٽررُ تټهًټررر ٨نرره تټصٵًّررً   تټٹٱثټررر تټرريت

ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ    18خثټ٩١ڃس ًوټٷ يف ـثټر تطتٹٿ خًٰٛ تټ٩١ڃس ٸرىټٷ ڄٙرس تعترثنذ    
تعتىٸٌي ٨ٽَ اڂ شّرًُ تټٵٌت٨ره تعتٵرًيذ ټن٥رً تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث          

خرر  ا٨ٝررثت   ٨ٽررَ تټ٩١ررڃ اڀررثپ نتبررًذ ٰفررٗ تټ٩١ررٌڂس ٸځررث اؼررثٌز اڂ ّٹررٌڂ ڀررڃ      
ًىرررِ شٙرررهي اـٹثڀيرررث ڀرررڃ نًتبرررً شىټرررٯ ڀرررڃ شتّرررر   «تحملٹځرررر تٗنتيّرررر تټ٩ٽْرررث  

ًىرِ شٕرٹٻ ڀرڃ ظٚظرر     « ڀڃ تٔرتتٶ ڀڃ ا٨ٝثت نتبًذ ٰفٗ تټ٩١رٌڂ  »ڀّصٕثيّڃ
 يف إ٘هتي ٴًتي تٗـثټر. »ڀّصٕثيّڃ

ًخىت ٴثيخس خ  نًتبرً ٰفرٗ تټ٩١رٌڂ ًخر  نًتبرً تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس         
خ  ىىه ًشٽٷ ڀًت٨ثذ ټهًت٨ِ تټصّْرريس ًاڀٹرڃ اڂ ّٹرٌڂ ټٽځفٹځرر     ًدل شٵٿ ٰثً٘ٚ 

 تٗنتيّر تټ٩ٽْث ياُ يف تټ٩١ڃ ٨ٽَ لٚٮ ياُ ت٬ٕٽدْر يف نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ.

ًٙ ش٩صرررب نتبررًذ ٰفررٗ تټ٩١ررٌڂ نيؼررر ڀررڃ نيؼررثز تټصٵثٜررِس إو ٴٝررس تحملٹځررر     

ڀررڃ  4ً15ً16ً17ً18تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث خ ڄررو ّىلررى ڀررڃ تِررص٥يثي ڄٙررٌٖ تعتررٌتن   

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر اڂ تعتنث٨ٌر تعت١ًًـرر   1955ټّنر  55تټٵثڄٌڂ يٴٿ 
اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث شدررها خ٩١ررڃ ّٵررهپ ڀررڃ وًُ تټٕرر ڂ خصٵًّررً ّررٌن٦ ٴٽررٿ   
ٸصثهبثس ًشنصيِ طٹٿ ّٙهي ڀڃ ىىه تحملٹځرس اڀث ڀڃ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ تعتٕٹٽر 

تټ٩ٽْثس ًإڀث ڀڃ إـهٍ نًتبً تحملٹځر تعتٕرٹٽر  ڀڃ ظٚظر ڀّصٕثيُ تحملٹځر تٗنتيّر 
ڀڃ شتّر ڀڃ ڀّصٕثيّيثس ًٌِتت ٘هي تطتٹٿ ڀڃ ىىه تټهتبًذ اً ڀڃ شٽٷ ٰإڄو يف 
ٸٚ تطتثټص  ٩ّصرب ـٹځثً ٘ثنيتً ڀڃ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ٰإوت ياز نتبًذ ٰفرٗ  

ري ؼررهًّ تټ٩١ررٌڂ خإزتررث٦ تٓيتت اڂ تټ٩١ررڃ ٬ررري ڀٵدررٌٺ ٔررٹًٚس اً تڄررو خث٠ررٻ اً ٬رر      
خررثټ٩ًٚ ـٹځررس خًٰٝرروس ٩ًّصرررب ـٹځيررث يف ىررىه تطتثټررر ڀنرريًْث ټٽځنث٨ٌررر اڀررثپ         
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 تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث.

اڀث إوت ياز تڂ تټ٩١ڃ ڀًؼؿ تټٵدٌٺس اً اڂ تټٱٙٻ ْٰو ّٵصٝرِ شٵًّرً ڀدرها    
ٴثڄٌڄِ دل ّّدٳ ټٽځفٹځر شٵًًّه ٰإكتث شٙهي ٴًتيتً خإـثټصو إذل تحملٹځرر تٗنتيّررس   

ًخررهًڂ إؼررًتت  «ىررىه تطتثټررر ٙ ّنرريِ تټنررٍت٦ خررٻ ّنٵٽررو شٽٵثبْررثً خًڀصررو     ًٴًتيىررث يف 
إذل نتبًذ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث تعتٕرٹٽر ڀرڃ شتّرر        »إلتثخِ ڀڃ ؼثڄح تظتٌٙپ

ڀڃ ڀّصٕثيّيث ټصٌت٘ٻ ڄ٥ً تعتنث٨ٌر تټيت خهاز ڀًـٽصيث تًٕذل اڀثپ نتبرًذ ٰفرٗ   
ټصّصځً يف ڄ٥ًىث إذل اڂ شنصيِ تټ٩١ٌڂس ظٿ تڄصٵٽس خ٩ه وټٷ إذل تټهتبًذ تظتځثِْر 

 طٹٿ ّٙهي ْٰيث.

ًإوت ٸثڄس تعتنث٨ٌر ٙ شنصيِ خثټٵًتي تټٙثني ڀڃ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١رٌڂ خثٗـثټررس خرٻ    
شّررصځً اڀررثپ تټررهتبًذ تٕلررًٍ تټرريت اـْٽررس إټْيررثس ٰررإڂ إؼررًتتتز ڄ٥ررً تعتنث٨ٌررر يف      

ز تټيت دتس ڀًـٽصْيث ش٩صرب ڀصٙٽر ًڀصٹثڀٽر طْط إوت ٔثج اُ إؼًتت ڀڃ تٗؼًتتت
ْٰيث ٨ْح اڀثپ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ اڀٹڃ شٙرفْفو اڀرثپ تټرهتبًذ تٕلرًٍس خرٻ اڂ      
ىىه ىِ ڀيځصيثس ٰإوت ڀثٌتٺ ىرىت تټ٩ْرح تِرصځًز تحملٹځرر يف ڄ٥رً تټ٩١رڃ إذل تڂ       

 ّنصيِ تټٱٙٻ يف تعتنث٨ٌر طٹٿ ّٙهي ڀڃ تحملٹځر تعتىٸٌيذ. 

ر تعت٩ْنرر ټن٥رً تټ٩١رڃ اڀرثپ     ًتټ٩ْح تټىُ ٌّٕج تخٚ٪ تعت٩١ٌڂ ٨ٽْرو خصرثيّك تضتٽّر   
نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ ټُْ ڀڃ ٔ ڄو اڂ نتٻ خثطتٵٌٲ تټيت ٸٱٽيث ټرو تټٵرثڄٌڂ إوت ڀرث    

إذل إـثټر تټ٩١ڃ إذل  »نًڂ اڂ ش١ٽح ڀٍّهتً ڀڃ تّٗٝثـثز«تڄصيس تټهتبًذ تعتىٸٌيذ 
تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس وټررٷ اڂ تټرره٨ٌٍ ٸررثڂ ٴرره مت حتٝررريىث ٴدررٻ إـثټصرريث إذل   

اڂ ش١ٽرح   »إوت ياز ڀٌؼدرثً ټرىټٷ  «فٗ تټ٩١ٌڂس ًٸثڂ يف ڀٵرهًي تحملٹځرر    نتبًذ ٰ
ڀث شًته ٌٙڀثً ڀڃ إّٝثـثز ْٰيثس ٌِتت ـًٝ وًً تټٕ ڂ اً دل متًًٝتس ٰإوت ىرِ  

ڀثنتڀس تعتنث٨ٌر دل ّصٿ تټٱٙٻ «دل ش١ٽح وټٷس ٰإڄو ٙ ّٹٌڂ ڀڃ ـٳ تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو 
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تټيت اـْٻ إټْيث تټ٩١ڃس ڀرث ّٹرٌڂ ٴره     اڂ ّصهتيٶ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث »ْٰيث
 ٰثشو ڀڃ نٰث٦ اڀثپ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ.

ًڀيځث ّٹڃ ڀڃ اڀً ٰإڂ ٴًتي تٗـثټر ٙ ّصٝځڃ يف وتشو ًٰٙٚ يف اڀً ّٱٌز 
٨ٽَ وًُ تټٕ ڂ ـٵثً يف تټ٩١ڃ ٨ٽَ اُ إؼًتت ڀ٩ْحس اً يف إخهتت ڀث ًّته ڀڃ نٰث٦س 

ٰفٗ تټ٩١ٌڂ إذل تټهتبًذ تظتځثِْرس ظًه ّٵصًٙ ٨ٽَ ڄٵٻ تټ٩١ڃ ڀڃ نتبًذ ا ڂإو ا
ًٙ متًڀو ڀڃ اڂ ّدهُ اڀثپ ىىه تٕلريذ ڀث ىٌ ڀصثؾ ټو ؾتث ٸثڂ ڀصثـثً خثعتعٻ اڀثپ 

 تًٕذل.

ٰررإوت شدْنررس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث ٨نرره ڄ٥ررً تټ٩١ررڃ تعت١ررًًؾ ٨ٽْيررث اڂ تطتٹررٿ       
ٚ تټ٩١ڃ تعت٩١ٌڂ ْٰو ٴه ٔثخو خ١ٚڂس اً اڂ إؼًتت ڀڃ تٗؼًتتتز تټيت ِدٵس ٨ً

٨ٽْيث ًٴ٧ خث٠ًٚس ٰإكتث يف ىىه تطتثټر ٙ شٵِٝ خإ٨ثنذ تټره٨ٌٍ إذل تحملٹځرر تټريت    
ټٽٌّٙرر   ٨ځرثًٙ ا«٘هي ْٰيث تطتٹٿ اً ًٴ٧ اڀثڀيث تٗؼًتت تټدث٠رٻس خرٻ ّرص٩  ٨ٽْيرث     

اڂ شصٙهٍ ټٽځنث٨ٌر ټٹِ شنٍٺ ْٰيث ـٹٿ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ  »تټيت اِد٭يث ٨ٽْيث تټٵثڄٌڂ
 .1تټٌؼو تټٙفْؿ

 

                                       
 .1968ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  3تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  348تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1
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 الفرع اخلامش

 أَىاع احلجيت

ــ  س إوت ڀررث تحترره  1ڄ٨ٌررثڂس ٰٵرره شٹررٌڂ ڄّرردْرس خرر  تظتٙررٌپ اڄٱّرريٿ      احلجي

تټىُ خنْس ٨ٽْو تټه٨ٌٍس ًڀعٻ ىىه تٕـٹرثپ   causeًتټّدح   L'objetتعت٦ٌٌٜ 

 .L'autorité a relatire de la chose jugeش٩ًٮ خىتز تطتؽْر تټنّدْر 

ًٴرره شٹررٌڂ ىررىه تطتؽْررر ڀ١ٽٵررر خثټنّرردر ټٽٹثٰررر ِررٌتت تظتٙررٿ ڀنرريٿ يف تټرره٨ٌٍ  
تټٙررثني ْٰيررث تطتٹررٿ اً خثټنّرردر ټ٭ريىررٿ ١ًّٽررٳ ٨ٽررَ ىررىت تٕظررًس تطتؽْررر تعت١ٽٵررر 

L'autorité absolue de chose juge. 

ًتطتؽْررر تټنّرردْر شٹررٌڂ ټٖـٹررثپ تټرريت شٹررٌڂ تعتنث٨ٌررثز ْٰيررث ٔمٙررْر اُ ڀررڃ          

س ٸځررث ىررٌ تطتررثٺ يف تعتنث٨ٌررثز  2ت ڀررث تحترره تعتٌٜرر٦ٌ ًتټّرردح ت٠ٕررًتٮ اڄٱّرريٿ إو

 .3تعتهڄْر اً تعتنث٨ٌثز تٗنتيّر ـٌٺ ـٳ ٔمِٙ ٕـه ت٠ًٕتٮ ٸه٨ثًٍ تټصٌّّر

                                       
ّٚـ٣ اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث ش٩صرب تطتٹٌڀر لٙٿ اْ٘ٻ يف تعتنث٨ٌر ًټٌ ٸثڂ تظتٙٿ تټٱ٩ٽِ اـه  1

 .1022ٖ  12َ  1967ڀثٌّ  7ـٹځيث يف  س٨ًًٰيث
 .549ٖ سؼٍت اًٺ سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز س1965ٰربتًّ  28ـٹځيث يف  2
 .568ٖ  3َ  1958ّنثًّ  18ـٹځيث يف  3
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اڀث تطتؽْر تعت١ٽٵر ٰصٹٌڂ ټٖـٹثپ تټيت شٹٌڂ تعتنث٨ٌثز ْٰيث ٨ْنْرر اً ڀٌٜر٨ٌْر   
تٮ     ًىِ تټيت شص٩ٽٳ خصٵْْٿ ٨ځٻ ڀ٩  اً ٩ٰٻ ٩ًّٚ ٨ٽرَ تحملٹځرر خ   ٭ٛر تټن٥ًر ٨رڃ ا٠ًر

تي تٗنتيُ  1تظتٌٙڀر ٸځث ىٌ تطتثٺ يف ن٨ثًٍ تٗټ٭ثت س تټيت شٌؼو ْٰيث تظتٌٙڀر إذل تټٵًر
 ًوټٷ خ٭ٛ تټن٥ً ٨ڃ ڀٙهيه ًخ٭ٛ تټن٥ً ٨ڃ تعته٨ِ ًتعته٨ِ ٨ٽْو ْٰيث.

شنٙرح ٨ٽرَ طرط تعتٕر٨ًًْر ڀرڃ ـْرط ڀٌتٰٵرر        –ًڀًتٴدر تټٵٝثت تٗنتيُ خٙرهنىث  
 تټٵثڄٌڂ ڀڃ ٨هڀو خثټن٥ً إذل زت٧ْ ايٸثڄو.ىىت تټٵًتي ٕـٹثپ 

ًشْٝٳ ىىه تټًٴثخرر ًشصّر٧ خرثټن٥ً إذل ِرٽ١ر تٗنتيذ خٙرهنهس ًٴره ٨رربز ٨رڃ وټرٷ          
تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خٵٌغتث يف ً٘ٯ ن٨ٌٍ تٗټ٭ثت خ كتث لٌٙڀر ٨ْنْر شٵرٌپ ٨ٽرَ   

ثخرر ّٹرٌڂ ـؽرر    تلصٙثپ تټٵًتي تٗنتيُ وتشو ًاڂ تطتٹٿ تټٙثني ْٰيث خإټ٭ثبوس هبرىه تعتع 
٨ٽَ تټٹثٰرس خْنځث ن٨رٌٍ ٬رري تٗټ٭رثت ىرِ لٙرٌڀر وتشْرر ّٹرٌڂ تطتٹرٿ تټٙرثني ْٰيرث           

  .2ـؽْر ڄّدْر ڀٵٌٙيذ ٨ٽَ ا٠ًتٰو

ًإڂ ٸثڂ تټٵٝثت تٗنتيُ لتًُ ٨ٽرَ ت٨صدثيىرث لٙرٌڀر ٴٝرثبْر ٸره٨ٌٍ ٬رري تٗټ٭رثت        

 .3ْٰيثْٰص١ٽح يف يت٩ٰيث تعتٙٽفر ًٴْثپ تټنٍت٦ ڀڃ ًٴس ي٩ٰيث إذل ٘هًي تطتٹٿ 

 

                                       
 4ًَ س91ٖ  2َ  1956ڄٌٰځرب  24ًيف  س546ٖ  3َ  1958ّنثًّ  18ـٹځيث يف  1

 55ڀڃ تټٵثڄٌڂ  ٨17ًٚذ ٨ڃ ڄٗ تعتثنذ  س"ٌِيُ" 1960ٖ 5ًَ س201ٖ 6ًَ س93ٖ 
 تټيت ڄٙس ٨ٽَ وټٷ ً٘تـر.  س1959ټّنر 

 .201ٖ  6َ 1960ڄٌٰځرب  26ـٹځيث يف  2
 .540ٖ  سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ؼٍت اًٺ 1965ٌّڄٌْ  13ـٹځيث يف  3
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 الفرع الضادس

 َسبيت حجيت أحكبو اإلنغبء يف انمضبء 

 احملكًت اإلداريت انعهيب

س خٙررهن ـؽْررر اـٹررثپ  1تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف ـٹررٿ ـررهّط غتررث   ذهبــت
تٗټ٭ررثت إذل تټصٱًٴررر خرر  ڀررث اصتصررو خثٓظررثي تټٵثڄٌڄْررر تعترتشدررر ټٍتڀررًث ٨ٽررَ تٗټ٭ررثت         

تټ٭رري تعتدثٔرًذ ټره٨ٌٍ تٗټ٭رثتس ٰؽ٩ٽرس تِٙرصٱثنذ       ڀدثًٔذس ًخ  ڀث اصتصرو خثٓظرثي   
خثټنّدر ټٽن٦ٌ تًٕٺ ٨ٽَ ڀڃ اٴثپ ن٨ٌٍ تٗټ٭ثت نًڂ ڀڃ شٵث٨ُ ٨ڃ إٴثڀصيث ذتثًڄرثً  
اً ذتْدررثًس ٕڂ شٱٌّررس ڀ٩ْررثن تټ٩١ررڃ خثٗټ٭ررثت ًظْررٳ تټٙررٽر ثدررها تِررصٵًتي تعتًتٸررٍ       

ٌ تٗنتيّرس اڀث تټن٦ٌ تټعثڄِ ڀڃ تٓظثي تټيت شرتشح ٨ٽَ اـٹثپ  ٠دٵرثً  «تٗټ٭ثت ٰإڄو لترٌ
طٹررٿ شًشْدرريث تطتصځررِ ًټًٍڀيررث تټ٩ٵٽررِ اڂ ّصځّررٷ هبررث اًرل تټٕرر ڂ يف    »طتٹځيررث

٠ٽررح إټ٭ررثت ٴررًتي آلررً ڀثنتڀررس ىررىه تټنصررثبػ تحملصځررر ّررص٩  ٨ٽررَ تٗنتيذ تـرتتڀيررث    

                                       
ًشصمٽٗ تټٌٴثب٧ يف اڂ اـه  س661ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ س1964ٌّڄٌْ  21ـٹځيث يف  1

ًٸثڂ شًشْدو تظتثڀُ يف ٸٕٯ تٕٴهڀْثز خت١َ خرتٴْر  ستعتّصفٵ  ټٽرتٴْر إذل نيؼر ڀ٩ْنر...
تي تټصم١ِ طٹٿ ڀڃ تحملٹځر تٗنتيّر ا٘دؿ ڀّصفٵثً ٌڀْٻ ټو ٸثڂ شًشْدو تټّثخ٧ ًٗټ٭ثت ٴً

 ټٽرتٴْر خهًٙ ٨نو.
ًٸثڂ ڀڃ ڀٵصَٝ تٕظً تعت١ٽٳ ټ١د٩ْر ـٹٿ تٗټ٭ثت اڂ ش٩ٌن تطتثټر إذل ڀث ٸثڄس ٨ٽْو ٴدٻ شًٴْر 

 ًاڂ ًّٴَ يف نًيه اُ خ٩ه تټّثنَ. ستعتىٸٌي
ًٕٺ "تظتثڀُ" يف نًيه ڀ٧ خٵثت ًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْث ت٨صربز ڀڃ ٴدْٻ شنٱْى ـٹٿ تٗټ٭ثت شًٴْر ت

شًٴْر تټّثخ٧ ٸځث ىِ ڀ٧ ٨هپ ٴدٌغتث ټصځّٷ تټّثنَ طٳ شًٴْصو ٴدٻ تټّثخ٧ تعتٕثي إټْو 
 خث٨صدثي وټٷ ڀڃ تٓظثي تعتدثًٔذ ټٽفٹٿ. سشنٱْىتً طتؽْر ـٹٿ تٗټ٭ثت
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 ًإڄٱثوىث ڀڃ شٽٵثت ڄٱّيث خنصْؽر ـٹٿ تٗټ٭ثت.

       ٗ ټ٭ررثت يف ػتررثٺ  ٸررىټٷ لًؼررس ٨ٽررَ ٴث٨ررهذ تٕظررً تعت١ٽررٳ طتؽْررر ـٹررٿ ت
تټرتٴْثزس إو ٴٝرس اڄرو ټرُْ ڀرڃ اظرً تطتٹرٿ خثٗټ٭رثت اڂ ٩ّصررب ڀرڃ ٘رهي ټٙرثطتو            
تطتٹٿ ڀًٴَ خىتز تطتٹٿس ًت٨ررتٮ ټر٘نتيذ يف تٗخٵرثت ٨ٽرَ تټرتٴْرر تعت٩١رٌڂ ْٰيرث        

ًشًٴْررر تحملٹررٌپ ټٙررثطتو ٨ٽررَ اُ نيؼررر شٹررٌڂ  »خثټنّرردر ټٽځ٩١ررٌڂ ٨ٽررَ شًٴْصررو«
تٴهڀْصو ْٰيث إذل تټصثيّك تعت٩  يف تټٵرًتي تټرىُ    لثټْر ٨نه شنٱْى تطتٹٿ ڀ٧ إيؼث٦

 .1٘هي تطتٹٿ خإټ٭ثبو

ًتټٌتٴرر٧ اڂ تحملٹځررر تٗنتيّرررر تټ٩ٽْررثس ٴٙررهز خثټنّررردر ټصنٱْررى ىررىه تٕـٹرررثپ إذل       
تټصٌْٰٳ خ  تٕظً تټنّي ًتٕظً تعت١ٽٳ ًيخ١س تټصنٱْى خٌؼٌن ڀٙٽفر ْٰو ٰإوت ڀرث  

٩ٰٽرَ ٸٽرڃ ٰيرٌ تجترثه ٴٙره خرو إذل        يٴَ تټ١رث٨ڃ تڄصٱرس ڀٙرٽفصو خثٗټ٭رثت تټ١ٽرٳس     
تټصمٱْٯ ڀڃ اظً ىىه تٕـٹثپ ٨ٽَ تٗنتيذ ًـصَ ٙ ّٹٌڂ تټٵٝثتس خثټصنٱْى تعت١ٽٳس 

 انتذ ٴًٙ ٨ٽْيث ـثٺ تڄصٱثت تټًٝي.

ًىنثٶ تجتثه ـهّط ټٽځفٹځر تټ٩ٽْث يف ـثٺ ـؽْر اـٹثپ تٗټ٭ثتس ٴٝس ْٰو تٕظً 
٩هتټرررر ًڀرررڃ وټرررٷ ـٹځيرررث يف  تعت١ٽرررٳ غترررىه تطتؽْرررر ڀه٨ٌٰرررر يف وټرررٷ خٵٌت٨ررره تټ 

س ًّررررصٽمٗ تعتٌٜرررر٦ٌ يف اڂ 2ٲ 7ټّررررنر  977يف تټ٩١ررررڃ يٴررررٿ  23/12/1961

يف تټٵْٝر  22/11/1960ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ٸثڄس ٴه ا٘هيز ـٹځيث يف 

ٲس خإټ٭رررثت ٴرررًتي إنتيُ خرررثټرتلْٗ ٕـررره تٕٔرررمثٖ خٱرررصؿ   12ټّرررنر  417يٴرررٿ 

                                       
 .28ٖ  11َ  1965ڄٌٰځرب  21ًـٹځيث يف  س68ٖ  5َ  1959ڄٌٰځرب  28ـٹځيث يف  1
2  َ7  ٖ355. 
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٘ردؿ ىرىت تطتٹرٿ كتثبْرثً ًـرثبٍتً      ْ٘هټْرس ًوټٷ خنثتتً ٨ٽَ ٠ٽح اـره تعتنثّٰر  ًا  
ټٵٌذ تټِٕت تحملٹٌپ ْٰو ټٱٌتز ڀٌت٨ْه تټ٩١ڃ ْٰوس ًټٹڃ ـهض خ٩ه وټرٷ اڂ شٵرهپ   
تعتّصٱْه ڀڃ تټٵرًتي تحملٹرٌپ خإټ٭ثبروس خ٩١نرو تعترىٸٌي يف ىرىت تطتٹرٿ اڀرثپ تحملٹځرر          
تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث تټريت ٴدٽرس تټ٩١رڃ ي٬رٿ تطتؽْرر تعت١ٽٵرر تټريت تٸصّرديث ىرىت تطتٹررٿ            

 ٨هپ ٸٌڄو ٠ًٰثً يف تظتٌٙڀر تًٕذل ًٴثټس0 ًي٬ٿ

تظترررثيغ ٨رررڃ «ًڀرررڃ ـْرررط تڄرررو لترررح خرررثنئ تٕڀرررً تټص٩رررًٚ عترررهٍ تطترررٳ  $$
يف تټ٩١ررڃ ًوټررٷ ٕڂ ـٹررٿ تٗټ٭ررثت ٩ّصرررب ـؽررر ٨ٽررَ تټٹثٰررر ًټّْررس        »تظتٙررٌڀر

ـؽْصو ڄّردْر شٵصٙرً ٨ٽرَ ٠رًيف تظتٙرٌڀر نًڂ ٬ريارثس ًإقترث ـؽْصرو ڀ١ٽٵرر          
عتررث ـً٘ررس ٨ٽررَ ش ّْررهه زتْرر٧ تټصٕرر٩ًّثز تعتصصثټْررر   شص٩ررهٍ إذل تټ٭ررري اّٝررث ًٰٵررثً  

اٽررُ تټهًټرررس إٙ تڄررو ڀررڃ تٕ٘ررٌٺ تعتّررٽځر تټرريت ٴررٌپ ٨ٽْيررث ـّررڃ شٌٌّرر٧ تټ٩هتټررر 
٘رهًي ـٹرٿ ـرثٌ ٴرٌذ تټٕررِت     «مترٌٺ نًڂ وټررٷ   ڂًٸٱثّرر ش نّرر تطتٵرٌٲ ٕيخثهبرث ا    

 س ثٵٌټر اڂ ـٹٿ تٗټ٭ثت ّٹصّرح ـؽْرر ٨ْنْرر شّرًُ ٨ٽرَ تټٹثٰرر ڀرثنتپ       »تعتٵِٝ

س 15ىىت تطتٹٿ ّص٩هٍ ا٠ًتٮ تظتٌٙڀر ًىٿ وًُ تټٕ ڂ تټىُ ٨نثه ڄٗ تعتثنش  

تظتثٖ ثؽٽُ تټهًټر ثث شصٝځنو ڀڃ حتهّره   1955ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ  33

ٌّڀثً ڀڃ شثيّك ٘هًي تطتٹٿ طْط هترُ خ١ًّٵرر ڀدثٔرًذ اً     60 ررڀ٩ْثن تټ٩١ڃ خ
٭ري تټىُ ٸثڂ ّص٩  اڂ ّٹٌڂ ٬ري ڀدثًٔ ـٵٌٴثً ًڀٙثحل ًڀًتٸٍ ٴثڄٌڄْر ڀّصٵًذ ټٽ

اـه تټ١ًٰ  تٕ٘ٽْ  يف تعتنث٨ٌر ًڀ٧ وټٷ دل شٌؼو إټْوس ًدل ّٹرڃ ڀًٸرٍه ّّرځؿ    
خصٌٴ٩يثس اً تټ٩ٽرٿ هبرثس ـصرَ ّصرهلٻ ْٰيرث يف تټٌٴرس تعتنثِرح إو ٙ ڀنرثٖ ڀرڃ يٰر٧           
ٜررًي تټصنٱْررى ٨ررڃ ىررىت تټ٭ررري تټررىُ دل ّٹررڃ ٠ًٰررثً يف تعتنث٨ٌررر ًوټررٷ خصځٹْنررو ڀررڃ   

يف ىىت تطتٹٿ ڀڃ شرثيّك ٨ٽځرو ـصرَ لتره ټرو ٴثٜرًْث ّّرځ٧ نٰث٨رو         ٩١ڃ تټصهت٨ِ خثټ
ًّنٙٱو إوت ٸثڂ وت ـٳ يف ٤ٚڀصو ڀثنتپ ٴه تِص٭ٽٳ ٨ٽْو ِي تټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹرٿ  
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اڀثپ ؼتٹځر الًٍس ًوټٷ ٸِ ٙ ش٭ٽٳ ٨ٽْو كتثبْرثً ِردٻ تٙټصؽرثت إذل تټٵٝرثتس ًتټٵرٌٺ      
ڀررڃ ـررٳ تټٽؽررٌت إذل تټٵٝررثت   يف ٬ررري ىررىت ْٰررو ـًڀررثڂ ټٙررثـح تعتٙررٽفر تطتٵْٵْررر  

ڀص٥ٽځثً ڀڃ ـٹٿ يف ڀنث٨ٌر دل ّٹڃ ٠ًٰثً ًدل ٩ّٽٿ هبث ًدتُ آظثي ىىت تطتٹرٿ ـٵٌٴرثً   

 .1 ##ټو

اڂ ىىت تطتٹٿ ّص٩رثيٚ دتثڀرثً ڀر٧ تطتؽْرر تعت١ٽٵرر طتٹرٿ        »ٸځث ِدٳ«ًتټٌتٴ٧ 
      ٚ  تٗټ٭ثت إو ڀىنٍ وټٷ إ٨هتپ تټٵًتي تعت٩١رٌڂ ْٰرو هبرىت تطتٹرٿ ًاٙ ّٽصٱرس ُٕ ت٨ررتت
٨ٽْو ًټٌ ڀڃ ٔمٗ دل هتعرٻ خثټره٨ٌٍ تټريت ٘رهي ْٰيرث تطتٹرٿس ٕڂ وټرٷ ٙ ّرىظً يف         
ڄصْؽر تطتٹٿ ڀث نتپ ِٽ١ر ٴثِٜ تٗټ٭ثت ىِ ًٌڂ تټٵًتي ثٍْتڂ تټٵثڄٌڂ خٵ٧١ تټن٥ً 
٨ځڃ ا٘هيه اً تعتّصٱْه ڀنرو اً تظتٙرٌپ يف تټره٨ٌٍ اً اِردثج تټ٩١رڃ ًىرِ تعتدرثنئ        

 .2 ڀڃ اـٹثڀيثتټيت ـً٘س تحملٹځر تټ٩ٽْث يف تټٹعري

خٻ ىىت ىٌ تاثٺ خص١دْٳ ٴث٨هذ تٕظً تعت١ٽٳ ًٙ ّصٌٙي إ٨ځثټو إوت ڀث اشْؿ ټٽځّصٱْه 
ڀڃ تټ٭ري ڀڃ تټٵًتي تعتٽ٭َ طٹٿ ـثٌ ٴٌذ تټِٕت تحملٹٌپ خو اڂ ٩ّثيٚ يف شنٱْرى ىرىت   
تطتٹررٿ ٨ٽْرروس ًّ٭ررهً ـٹررٿ تٗټ٭ررثت خإخثـررر ًٴدررٌٺ ت٨ٙرررتتٚ وً ـؽْررر ڄّرردْر ٰٵررٟ    

پ تټه٨ٌٍ نًڂ ت٬ْٕثي تټىّڃ ّٙرْديٿ تټٝرًي ڀرڃ شنٱْرى ـٹرٿ تٗټ٭رثت       خثټنّدر ظتٌٙ

 .٨3ٽْيٿ

                                       
 .1329ٖ  10َ  1965ڀثٌّ  9شدنس ىىت تټٵٝثت اّٝثً يف ـٹځيث يف  1
تخًّٻ  26ً س201ٖ 6َ  60ڄٌٰځرب  26 س93ٖ  4َ  1958ڄٌٰځرب  15اـٹثڀيث يف  2

 .154ٖ سػتځ٨ٌر تټّنٌتز تظتځُ 1958ّنثًّ  18 س1960ٖ  5َ 1960ِنر 
تي ڀڃ تضتير تٗنتيّر تعتمصٙر ڀڃ ًؼٌج ٘هًي ٴً سىىت ًٰٝٚ ٨ځث وىدس إټْو تحملٹځر تټ٩ٽْث 3

 س68ٖ  5ڄٌٰځرب َ  28 س908ٖ  2َ  1957تخًّٻ  13ـٹځيث يف $ ټصنٱْى ـٹٿ تٗټ٭ثت
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ًياٍ اڄو ٙ ّص٩ثيٚ ڀڃ تطتؽْر تعت١ٽٵر إخثـر تټ٩١ڃ تعت٩ًًٮ ث٩ثيٜر 

ٌ تټ٩١ڃ تټىُ ٧ًّٰ اڀثپ س ًىTroisiéme –oppositionتظتٙٿ تټعثټط 
تحملٹځر تټيت ا٘هيز تطتٹٿ خثٗټ٭ثت ؾتث غتٿ ڀٙٽفر يف تټ٩١ڃ إوت ڀث شٌتًٰز 
تټًًٕٞ تټٵثڄٌڄْر ټٵْثپ ىىت تټ٩١ڃس إو تعت٩ًًٮ اڂ ـٹٿ تٗټ٭ثت ٙ ّٙدؿ ـؽر 
٨ٽَ تټٹثٰر إٙ إوت ـثٌ تطتؽْر خثڄ٭ٚٲ ٠ًّٳ تټ٩١ڃ يف تطتٹٿس ًٴدٌٺ ىىت تطتٹٿ 

يف «ثؾ ڀ٩ْثنه لت٩ٽو ٬ري كتثبِ ٨ٽَ تٕٴٻ خثټنّدر ټٽمٙٿ تټعثټط ټٽ٩١ڃ ْٰو خثڄٱص
تټىُ ا١٨ثه تټٵثڄٌڂ ـٳ تټ٩١ڃس ًإٙ ا٘دؿ شٵًًّ ىىت تطتٳ ٨هّٿ  »ـثټصنث ىىه

 .1تټٵْځر

خإټ٭ررثت تټٵررًتيتز تٗنتيّررر تټٙررثنيذ خررثټص٩ْ    اڂ ـٹررٿ تاٽررُ يف ًٰڄّررث 2ٸځررث ايٍ

                                                                                          
ًإڂ ٸثڂ ىىت ٙ ّص٩ٽٳ هبىت تعت٦ٌٌٜ ټهلٌټو يف ڀ٦ٌٌٜ  س#1149ٖ 9َ  1964ڀثٌّ  31

 س1967 ڄٌٰځرب 18ًتڄ٥ً ٸىټٷ ـٹځيث يف  سإٙ تڄو ڀدها ٰثنؾ يف ـؽْصيث سشنٱْى اـٹثپ تٗټ٭ثت

ـْط وىدس إذل اڂ تٙڀصنث٦ ٨ڃ شنٱْى ـٹٿ  س973 س101ٖ  13َ  1968ڀثٌّ  25ًيف 
 ًتؼح تټنٱثو ٩ّه ثعثخر ٴًتي إنتيُ ِٽْٿ ٌّؼو إټْو تټ٩١ڃ خثٗټ٭ثت اً ٠ٽح تټص٩ٌّٛ.

ٌّټٌْ  31ڀڃ ڀًٌِپ  79ًٴه ت٨رتٮ تټٵثڄٌڂ تټٱًڄِّ ً٘تـر هبىت تطتٳ يف تټ٩١ڃ يف تعتثنذ 

 29يف ـٹځو يف  Boussugueًوىح تاٽُ ڀڃ ٴدٻ وټٷ إذل شٵًًّه يف ٴْٝر  1945
ًشصٽمٗ تټٌٴثب٧ يف اڂ تٗنتيذ ٴًٙز تټد٧ْ يف خ٩ٛ  س33-3-1914ِريٍ  1912ڄٌٰځرب 

ٰٵثپ اـه تټصؽثي ؾتڃ   approrisionneurs ررټصؽثي تعتّځ  ختٌِٕتٲ ٨ٽَ ٠ثبٱر ڀ٩ْنر ڀڃ ت
اًٜ هبٿ ىىت تٗؼًتت خثټ٩١ڃ يف تټٚبفر تټيت شنثًټس ىىت تطت٥ً ٰ ټ٭ثىث تاٽُ ظٿ تخثؾ غتىٙت 

 تټصؽثي تټ٩١ڃ ٨ڃ ٠ًّٳ ڀ٩ثيٜر تظتٙٿ تټعثټط.
 ستعتًُٙ تعتٵثيڂ تٗنتيُ ًتټٵثڄٌڂ تٗنتيُڀڃ ٸصثخو 0 ـث٣ٰؼتځه ؼتځٌن ٨ٹُ وټٷ تټهٸصٌي  2

ٙ متٌٺ نًڂ ي٧ٰ ٩٠ڃ آلً ڀڃ  »ټه٨ٌٍ تٗټ٭ثت«ًٴه وٸً اّٝثً اڂ تطتٹٿ خثټًٰٛ  س603ٖ
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خثټ٤ٌثبٯ تحملؽٌٌذ ټ٭ري تعتّصفٵ  غتثس ٸىټٷ تطتؽْر تعت١ٽٵرس ٕڂ تاٽُ ّٙهي 
تطتٹٿ خإټ٭ثت ڀعٻ ىىت تټٵًتي ټد١ٚڄو خص٩ْ  ٔمٗ ٬ري ڀّصفٳ ټٽص٩رْ  يف ىرىه   

 0ىىت تټص٩ْ  تټ٤ٌْٱرس ًجتثىٻ ـٳ تعته٨َ يف

"En tant qu'elle méconnait le droit de l'interesse à etre nomme" 

اٙ ٩ّررر  ىرررىت تټٕرررمٗ يف تټ٤ٌْٱرررر  »اڂ تطتؽْرررر تعت١ٽٵرررر«ًڀرررىنٍ وټرررٷ 
تعتىٸٌيذ اً ّّصځً ْٰيث ڀ٧ ؼٌتٌ ش٩ْ  ٬رريه يف ىرىه تټ٤ٌْٱرر ؾترڃ شن١درٳ ٨ٽرْيٿ       
ًًٔٞ تټص٩رْ  ْٰيرث ًڀنريٿ تعتره٨َس ٰرإوت ڀرث ٨ر  تٕلرريس اً ٬رريه ْٰيرثس ٸرثڂ ىرٌ             

عت١ٽٵررس ًٙ ٩ّره وټرٷ ڀرڃ     تعتن١ٳ تټ١د٩ْرِ ټصنٱْرى ـٹرٿ تٗټ٭رثت تټرىُ ټرو تطتؽْرر ت       
 ٴدْٻ تِٙصعنثت ٨ٽَ ىىه تطتؽْر.

 0  انثند األول

 هداز احلجُح نثعط األحكاوإ

ىنررثٶ ـٹررٿ آلررًس وىدررس ْٰررو إذل ٨ررهپ ت٨ٙرررتتٮ طؽْررر ـٹررٿ خ٩ررهپ تٙلصٙررثٖ دل  
٩١ّڃ ْٰو إ٠ٚٴثً ًٴًيز اڂ تطتٹٿ تټٙثني ڀڃ ؼتٹځر إنتيّرر الرًٍس يف وتز تعتّر ټر    

 ڂ تټ٩١ڃ ْٰوس حتًًّ يٴثخر تحملٹځرر ٨ٽرَ تطتٹرٿ تًٕٺس ٸځرث     ټ٩هپ تٙلصٙثٖس ڀڃ ٔ

 .1ت٨صربز تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ تټعثڄِ ٩٠نثً يف تطتٹٿ تًٕٺ خ٩هپ تٙلصٙثٖ

                                                                                          
ًىىت ٬ري ٨ځٽِ ًٙ هتٹڃ اڂ ّصفٵٳ ٕڂ  سٔمٗ آلً اً ڀڃ ڄٱُ تټٕمٗ ِٕدثج الًٍ

 تټه٨ٌٍ شصٵْه ثٌت٨ْه ڀ٩ْنر.
يف تټ٩١ڃ يٴٿ  1968نّّځرب  29ًـٹځيث يف  س269ٖ  7َ  1962ّنثًّ  20ـٹځيث يف  1

 ٲ ٨ٽْث دل ّنًٕ خ٩ه.8ِنر  995
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ًىىت تعتدها شٵًس ثنثِدر ڀنث٨ٌر شصٽمٗ خ ڂ اـه تٕٔرمثٖ $ًىرٌ ٨ٝرٌ خٽؽنرر     
ټررٌٌتيذ  تټ٩ځره ًتعتٕررثّك# شٵرًي ٰٙررٽو ٩١ٰرڃ يف ىررىت تټٵرًتي اڀررثپ تحملٹځرر تٗنتيّررر     

خ٩ررهپ تلصٙث٘رريث خن٥ررً تټرره٨ٌٍ ڀرر٧      27/4/1958تټهتلٽْررر تټرريت ـٹځررس يف   

 5/5/1959إـثټصيث حملٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ټٚلصٙثٖ تټيت ـٹځس خهًيىث يف 
خ٩ررهپ تلصٙث٘رريث ًإـثټصرريث ټٽځفٹځررر تًٕذل ټٚلصٙررثٖس ًشررهتًټس اڀررثپ تٕلررريذ  

تټٱٙررٻ ْٰيررث  خ٩ررهپ ؼررٌتٌ ڄ٥ررً تټرره٨ٌٍ تټّررثخٵر     1/3/1960ـصررَ ـٹځررس يف  
طٹځيررث خ٩ررهپ تٙلصٙررثٖ ًتټررىُ ـررثٌ ـؽْررر تټٕررِت تعتٵٝررِ خرروس ٰٵثڀررس ىْةررر   
ڀٱٌِٜ تټهًټر خثټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹرٿ تٕلرريس ًٴدٽرس تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ىرىت تټ٩١رڃ        
ًـٹځررس خثلصٙررثٖ تحملٹځررر تٗنتيّررر خن٥ررً تټرره٨ٌٍ ڀرر٧ إټ٭ررثت ـٹځيررث تًٕٺ يف      

خ٩هپ تضترٌتٌ   31/3/1960خ٩هپ تٙلصٙثٖ ًـٹځيث تټعثڄِ يف  27/4/1958
 خثټ٬ًٿ ڀڃ تڄو دل ٩١ّڃ خثطتٹٿ تًٕٺ.

ًتټٌتٴررر٧ تڂ ىرررىه تعتّررر ټر شٕرررٹٻ شنث٨ٌرررثً ِرررٽدْث ټٚلصٙرررثٖ خررر  تحملرررثٸٿ 

س ًٴه ٨ځهز تحملٹځر إذل ي٧ٰ ىىت تټصنث٦ٌس ٜثيخر خثطتؽْر تټيت تٸصّرديث  1تٗنتيّر

تعت٩١رٌڂ ْٰرو    ...إڂ ـٹٿ تحملٹځرر تٗنتيّرر  $$0 2تطتٹٿ تًٕٺ ٨ًٚ تطتثبٟس ًٴثټس
تټٙثني ڀنيث خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ ټّدٳ تټٱٙٻ ْٰيث ىٌ يف ًتٴ٧ تٕڀً ؼتځٌٺ 
٨ٽَ ـٹځيث تًٕٺ تټٵثِٜ خ٩هپ تلصٙث٘يث خن٥ً تټه٨ٌٍ ًإوت ٸثڂ ىىت تطتٹٿ دل 
٩١ّرڃ ْٰرو ٰررإڂ تشٙرثٺ تحملٹځررر تٗنتيّرر خثټره٨ٌٍ خ٩رره إـثټصريث إټْيررث ڀرڃ ؼتٹځررر        

                                       
ًتٕلً خ   ستټن٦ٌ تًٕٺ خ  تغتْةثز تټٵٝثبْر تټصثخ٩ر ضتير ًتـهذ سوټٷ ٕڂ تټصنث٦ٌ ڄ٨ٌثڂ 1

 ًخ٩هىث. 44ٰثټ  ٖ  سىْةثز ٴٝثبْر شثخ٩ر ضتيص  ؽتصٽٱص 
 ـٹځيث تټّثخٳ. 2
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ىت تټررىُ ِردٳ غتررث تټٵٝررثت ْٰرروس ًخررىټٷ ٰررًٚ  تټٵٝرثت تٗنتيُ ٴرره ٠ررًؾ ٨ٽْيررث ىرر 
٨ٽْيررث ـٹځيررث تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ٰؽررهن خررىټٷ ىررىت تټصنررث٦ٌ تټّررٽي تټررىُ حتثټٱررس ْٰررو  
ًؼيصررث تټن٥ررً خْنرريث ًخرر  ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُس ًټررٌ ٘ررؿ خررإٌتت تټ٩١ررڃ تطتررثرل  
تٙٴصٙثي ٨ٽَ ڀًتٴدر تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو نًڂ تټىُ ٴثپ ٨ٽْرو ٙڄصريَ تٕڀرً خدٵرثت     

نث٦ٌ تټّٽي خٚ يٴثخر ڀيْځنر ش٩ثضتو ًحتّځو ًىِ ڄصْؽر شٱِٝ إذل ٴٌٙي يف تټص
 .##تټ٩هتټر ًتڄٹثي ټٽٵٝثت

ًٙ ًؼرو ټٽصفرهُ خثڀصنرث٦ تټصٙرهُ     $$ظٿ ٴثټس خثټنّردر ټٽصځّرٷ خثطتؽْرر0    
طتٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تًٕٺ تټٵثِٜ خ٩رهپ تٙلصٙرثٖ ټنيثّصرو خ٩ره ٰرٌتز ڀ٩ْرثن       

ـٹځيث تٕلري خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ ّٰدٳ تټٱٙٻ  تټ٩١ڃ ْٰو وټٷ اڂ تټ٩١ڃ يف
ْٰيرث ڀررڃ ٔرر ڄو تڂ مترًٶ تڀررثپ ىررىه تحملٹځررر تټًٴثخرر ٨ٽررَ ـٹځيررث تًٕٺ تټٵثٜررِ    
خ٩ررهپ تٙلصٙررثٖ ٕڂ ىررىت تطتٹررٿ ًظْررٳ تٙيشدررثٞ خررثطتٹٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو خث٨صدررثيه   
ٴٌتڀو ًڀدنثه ًتِثِو تټىُ ٴرثپ ٨ٽْرو ًّرص٩  ڀرڃ تؼرٻ وټرٷ شّرٽْٟ تټًٴثخرر ٨ٽرَ          

ٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تًٕذل ټٹِ شٝر٧ ىرىه تحملٹځرر تٕڀرً يف ڄٙرثخو ًشرد  ًؼرو        ـ
تطتٳ ْٰځث ٴٝس خو شٽٷ تحملٹځر تٗنتيّر خ٭ري ـرٳ ڀرڃ ٨رهپ تلصٙث٘ريث يف ڄ٥رً      

 .##تټه٨ٌٍ

إټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو ًىرٌ ؼتځرٌٺ ٨ٽرَ ـٹرٿ تحملٹځرر تٗنتيّرر         س...$$ 0ًوٸًز
تطتٹرٿ ْٰځرث ٴٝرَ خرو ڀرڃ ٨رهپ تٙلصٙرثٖ         تًٕٺ ّصنثًٺ يف تټٝرًًيذ إټ٭رثت ىرىت   

خن٥ً ڀ٦ٌٌٜ تعتنث٨ٌرس ًّص٩  إټ٭ثت ـٹٿ تحملٹځر تٙنيّر ټٌٌتيذ تټهتلٽْر تټٵثٜرِ  
خ٩ررهپ تلصٙث٘رريث ًتټٵٝررثت خثلصٙررثٖ تحملٹځررر تٗنتيّررر تعتررىٸٌيذ خن٥ررً تټرره٨ٌٍ  

 11/6/1966ًىنرثٶ ـٹرٿ آلرً غترث يف      ##سًإـثټصريث إټْيرث ټٽٱٙرٻ يف ڀٌٜر٨ٌيث    
ذل ؽتثټٱررر تټٵٌت٨رره تټ٩ثڀررر يف ـؽْررر تٕـٹررثپ اّٝررث ًتىررهيز ـؽْررر وىدررس ْٰررو إ
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ـٹررٿ ِررثخٳ ـررثٌ ىررىه تطتؽْررر خ٩ررهپ تټ٩١ررڃ ْٰرروس ًشررصٽمٗ تټٌتٴ٩ررر يف تڂ ًٌّررً      
تټهتلٽْر ت٘هي ٴًتيًت خٱٙٻ تـره ڀٕرثّك تټردٚن ًوټرٷ خصٙرهّٳ ٨ٽرَ ٴرًتي ٘رهي         

 خىټٷ ڀڃ ضتر تټ٩ځه ًتعتٕثّك.

تٗنتيّررر تعتمصٙرررس ـٹځررس خ٩ررهپ ٨ًررهپ ٩٠ررڃ يف ىررىت تټٵررًتي تڀررثپ تحملٹځررر  
ٴدٌغتث ټ١ٽح إټ٭ثتىث خث٨صدرثي تڂ تعتره٨ِ دل ّرص٥ٽٿ ڀنرو ًدل ٩١ّرڃ يف ىرىت تطتٹرٿس        
ٰ ٜررفَ خررىټٷ كتثبْررثً ًـررهض تڂ ٴررثپ تعتررىٸٌي خررثټص٥ٽٿ ڀررڃ ىررىت تټٵررًتي تظنررثت ڄ٥ررً  
تټه٨ٌٍ خ٩ه تل١ثيه خوس ًيف تعتٌت٨ْه تعتٵًيذ ټٽص٥ٽٿ ًي٧ٰ ن٨ٌٍ الًٍ ٗټ٭ثبو تڀثپ 

حملٹځر ًټٹنيث ـٹځس خ٩هپ ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ټ٩ًٰيث خ٩ه تعت٩ْثن خث٨صدثي تڂ ىىت ڄٱُ ت
تټٵًتي ڀڃ ٴدْٻ تټٵًتيتز تټيت ٩١ّڃ ْٰيث ڀدثًٔذً خثٗټ٭ثت نًڂ ًؼٌج تټص٥ٽٿ ڀنريث  

 ټ٩هپ ؼهًته ٙڀصنث٦ ِفدو اً ش٩هّٽو.

٨ًنه تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ تټعثڄِ ًىٌ تطتٹرٿ تټٙرفْؿ تعت١رثخٳ ټٽٵرثڄٌڂ ًعترث تِرصٵًز       
ْو تحملٹځر تټ٩ٽْثس تټ٭رس ىرىه تحملٹځرر ٸرٻ ڀرڃ تطتٹځر  ًٴثټرس يف وټرٷ خ٩ره تڂ          ٨ٽ

تِص٩ًٜس اـٌتٺ تټ٩١ڃ تڀثڀيث ًلث٘رً تطتثټر تټعثټعرس وٸًز يف شدري ىىت تټٵٝثت 
لٰٚررثً «ڄررو ٙ لتررٌٌ اڂ ّٵررٯ ـٹررٿ ىررىت تټٱٵررًذ اُ ـثټررر ٘ررهًي تطتٹررٿ  $$ا 0ٴٌغتررث

ثڄِ تټىُ ٘هي ٨ٽَ لٚٮ ـٹرٿ  ٨نه ـه تخثـر تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ تټع »طتٹٿ ِثخٳ
ِثخٳ ټو إوت ٸثڂ ىىت اعتً ڀص٩ٽٵثً ثّ ټر ٔٹٽْر ىِ ٴدٌٺ تټره٨ٌٍ اً ٨رهپ ٴدٌغترثس    
يف اڀً ن٩ٰس ْٰو تطتٹٌڀر ًىِ لٙٿ لتح اڂ ّصنرٍه يف لٙرٌڀصو ٨رڃ تِٕرثټْح     
تټيت ّصد٩يث خ٩ٛ تًٰٕتن ڀڃ تټٽهن خثظتٙرٌڀرس ًڀرڃ تخترثو ٸثٰرر تټٌِرثبٻ اّرًث ٸرثڂ        

ټه٨ٌٍس ًِثًّز تطتٹٌڀر يف ًؼير ڄ٥ًىث ىْةرر تعتٱٌٜر  ظرٿ شرٌغ     ڄ٨ٌيث ټٹّح ت
ـٹٿ تحملٹځر ًؼير تټن٥ً ىىه خٵدٌغتث ظٿ ش٩ٌن تحملٹځر وتذتث ټصٵِٝ خٌؼيرر ڄ٥رً   
٨ٹّررْر... ًغتررىت ّٹررٌڂ خررثج تټٵٝررثت ٴرره ِرره يف ًؼررو تټ١ررث٨ڃ خ٭ررري شٵٙررري ڀنررو     
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ـ         ثِرٿس خرٻ   ًخّدح ٙ نلٻ ټو ْٰرو ًڄصْؽرر عتدرثنئ دل شٹرڃ ٴره تِرصٵًز ٨ٽرَ ـترٌ 
لتح اڂ ّٹٌڂ تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ تٕلريس ڀڃ ٔ ڄو اڂ متًٶ تټ٩١ڃ يف تطتٹرٿ تًٕٺ  
ټٚيشدررثٞ تټٌظْررٳ خْنرريځث ٰثظتٙررٌڀر خرر  تټ١ررث٨ڃ ًًٌتيذ تټهتلٽْررر ىررِ وتذتررث يف     
تټه٨ٌّ  ًتـهذس ًّص٩  ڀڃ اؼٻ وټٷ شّٽْٟ يٴثخر تحملٹځر ٨ٽَ تطتٹځْ  ټدْرثڂ  

ٙررثهبث إو اڂ إټ٭ررثت اُ ڀررڃ تطتٹځرر  ّّررصصد٧  ًؼررو تطتررٳ ْٰيررث ًًٜرر٩ثً ټٖڀررٌي يف ش 

 .1##خثټًًٝيذ إټ٭ثت تطتٹٿ تٓلً

اىهي ـؽْر تطتٹٿ تًٕٺس خثټ٬ًٿ ڀرڃ ٘رريًيشو كتثبْرثً     ًىىت تطتٹٿ ٸّثخٵو
 ًـْثٌشو ټٽفؽْرس ټِٖدثج تټيت خْنصيث تحملٹځر يف ىىت تطتٹٿ.

ټٽصځّررٷ  ًٙ ٔرٷ يف اڂ ىررىه تِٕرردثج ّٱرررتٚ ٴْثڀيرث ٨ٗځررثٺ تطتؽْرررس إو ّررص٩   
هبررىت تټّرردح ڀررڃ اِرردثج تټ٩١ررڃس اڂ ّٹررٌڂ ىنررثٶ ـٹررٿ ِررثخٳ ّص٩ررثيٚ ڀرر٧ تطتٹررٿ  

 .2تعت٩١ٌڂ ْٰو

ًٙ ّصٝؿ اظً ىرىه تطتثټرر إٙ إوت ٸرثڂ تطتٹرٿ تًٕٺ ؽتثټٱرًث ٕـٹرثپ تټٵرثڄٌڂ        
ًڀررر٧ وټرررٷ ًڀررر٧ وټرررٷ ّ لرررى خررروس تـرتتڀرررثً غترررىه تطتؽْررررس ًِٙرررصٵًتي تًٕٜرررث٦       

ڀصٱٵرًث ًتـٹرثپ تټٵرثڄٌڂ ٰرإڂ تطتٹرٿ تټعرثڄِ ّٹرٌڂ        تټٵثڄٌڄْر...إو ټٌٸثڂ تطتٹرٿ تًٕٺ  

                                       
1  َ11 ٖ705. 
تټىُ تڄصيس ْٰو  س#1083ٖ  13َ $1968و ٌّڄْ 22ـٹځيث يف  سًڀڃ ٴدْٻ ىىت تټٵٝثت 2

إذل إىهتي تطتؽْر تټيت تٸصّديث تطتٹٿ تټٙثني ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ يف تټ١ٽح تعت٨ٌٌِٜ 
خثټٵْثپ خثټ٩١ڃ خثطتٹٿ تټٙثني يف تټ١ٽح تعتّص٩ؽٻ  سيف ڀّ ټر تٙلصٙثٖ خ٩هپ تټ٩١ڃ ْٰو

ٸ ڂ دل ّٹڃ ټ٩هپ  سإو ٸثڂ تعتٱًًٚ اڂ ٩ّصرب تټ٩١ڃ يف تټ١ٽح تعتّص٩ؽٻ سټ٩هپ تٙلصٙثٖ ٸىټٷ
خث٨صدثي اڂ تټ١ٽح تعتّص٩ؽٻ ڀصٱ٦ً ٨ڃ تټ١ٽح تٕ٘ٽِ تټىُ ٩ّه ا٘ٻ  ستټ٩١ڃ تټ١ٽح تٕ٘ٽِ

 .1955ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  21تعتنث٨ٌر ٠دٵثً ټٽځثنذ 
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ؼهًّتً خثٗټ٭ثتس ټُْ ټّدح ؽتثټٱصرو ټٽفٹرٿ تًٕٺ ًـّرح ًټٹرڃ ؽتثټٱصرو ټٽٵرثڄٌڂ       
 تّٝثًس ًڀڃ ظٿ ٙ شٹٌڂ غتىه تطتثټر ڀڃ اـٌتٺ تټ٩١ڃ ڀڃ اظً وُ خثٺ.

ٰيىه تطتثټر ڀڃ اـٌتٺ تټ٩١ڃس ٙ هتٹڃ ت٨ځثغترثس إٙ يف ـثټرر ؽتثټٱرر تطتٹرٿ تًٕٺ     
ټٽٵثڄٌڂس ـّح ڀث ّّصٵً ٨ٽْو تټٱيٿ ًتټصٱّري ڀڃ ؼتٹځر تټ٩١ڃس يف ًٴس تټ٩١ڃس 
ًڀررڃ ظررٿ شٹررٌڂ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث ٴرره تىررهيز ـؽْررر تطتٹررٿ تًٕٺس ؽتثټٱررر يف وټررٷس    
ٴٌت٨ه ـؽْر تٕـٹثپ ِٕدثج ايٍ اكتث ٙ شٝري تټ٩هتټرر يف ٔرِتس ٕڂ خرثج تټ٩١رڃ     

ًټٌؼرو ڀرڃ ؼثڄدريٿ ڀرڃ ٔر ڄو اڂ       ٸثڂ ڀٱصٌـثً يف تطتٹٿ تًٕٺ ټرىًُ تټٕر ڂ ٨ًرهپ   

 .1ًّشح ىىت تٕظً

 

 0 انثند انثاٍَ

 حجُح األحكاو ادلؤلتح أو ادلعتعجهح

 55ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ    21اٴٙه خثٕـٹثپ تعتىٴصرس شٽٷ تٕـٹثپ تټيت شٙرهي ٠دٵرثً ټٽځرثنذ    
س ًىِ تټٙثنيذ خٌٴٯ شنٱْى تټٵًتيتز تٗنتيّر تټيت ٙ ّٹٌڂ تټص٥ٽٿ ْٰيث ٴدرٻ  1959ټّنر 

٠ٽررح إټ٭ثتىررث ًتؼدررثًس ًشٽررٷ تټرريت شٙررهيس خررثطتٹٿ تعتىٴررسس خٙررًٮ ڀًشررح تعت٤ٌررٯ ٸٽررو اً   

                                       
 1957ڄٌٰځرب  30جبٽّر  ٲ 2ټّنر  271ًٴه الىز هبىت يف اـه اـٹثڀو يف تټ٩١ڃ يٴٿ  1

ًيف ىىه تټٵْٝر ٩٠ڃ خثطتٹٿ تټعثڄِ يف تعت٩ْثن ٰ ټ٭صو خثټ٬ًٿ ڀڃ ت٨رتتٰيث  س131ٖ  3َ 

 13َ  1967نّّځرب  17خ ڄو ىٌ تټىُ ٘ثنٮ تټٌٙتج نًڂ تًٕٺ ًٸىټٷ ـٹځو يف 
ـْط اټ٭س ـٹځثً حملٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ټ٩هپ تٙلصٙثٖ عتمثټٱصو طتؽْر اـه  س298ٖ

 تټٙثنيذ ڀڃ تحملٹځر تٗنتيّر ټٌٌتيذ تټرتخْر ًتټص٩ٽْٿ.تٕـٹثپ 
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 خ٩ٝو إوت ٸثڂ تټٵًتي تعت٩١ٌڂ ْٰو خثټٱٙٻ اً خثټٌٴٯ ٨ڃ تټ٩ځٻ.

ًـؽْررر ىررىه تٕـٹررثپ وتز ٔررٵ س إـررهتاث نتبررٿس ّٵْرره تټٵثٜررِ ٨نرره ڄ٥ررً تعتٌٜرر٦ٌس        
 تټ١ٽح تعتّص٩ؽٻ ڀصٱ٨ًثً ٨نو. ًتټعثڄِ ڀىٴسس ًٍّٺ خثطتٹٿ يف تټ١ٽح تٕ٘ٽِس تټىُ ٩ّه

 ًىىه تٕـٹثپ ـؽْر نتبځرس خثټنّدر ټٽځّثبٻ تًٕټْر تټيت ٰٙٽس ْٰيثس ًا٨ين يف 

وټٷ تټٱٙٻ يف ڀّ ټر تٙلصٙثٖس ًڀّ ټر تټٵدٌٺ ڀڃ تټنثـْر تټٕٹٽْرس ٰثټٱٙٻ 
يف ىثش  تعتّ ټص  ٩ّه ٴ٩١ْثً ًټُْ ڀىٴصثً طت  تټٱٙٻ يف تټ١ٽح تعت٨ٌٌِٜس 

ْه خو تټٵثِٜ تټىُ ّن٥ً تټ١ٽح تعت٨ٌٌِٜ ڀصَ ا٘دؿ تطتٹٿ ًڀڃ ظٿ ّصٵ

 .1تعتّص٩ؽٻ ـثبٍتً ٨ٽَ ٴٌذ تټِٕت تحملٹٌپ ْٰو

اڀررث تټٕررٳ تعتىٴررس تټررىُس ٙ ـؽْررر ټررو خ٩رره ٘ررهًي تطتٹررٿ يف تټ١ٽررح تعتٌٜرر٨ٌِ        
ْٰٕځٻ ٸٻ ڀث اظدصو تطتٹٿ تعتّص٩ؽٻ ڀڃ ًٴثب٧ ًاِدثج ًڀث تڄصيَ إټْو ڀرڃ ڄصْؽررس   

ر خث٨صدثيىرث ٴثٜرِ ڀّرص٩ؽٻس شٵرٌپ خدفرط تعتٌٜر٦ٌ تعت٩رًًٚ        ٕڂ تحملٹځر تٗنتيّر 
٨ٽْيث خثټٵهي تټٌٚپ ټٽٱٙٻ يف تټ١ٽح تعتّص٩ؽٻ ًىىت ٙ ّص١ٽح ٌٍِ طرط ؼهّرر   

 .2تعتنث٨ٌرس ًشٌتًٰ ـثټر تِٙص٩ؽثٺ

                                       
ػتځ٨ٌر  1103ٖ 3َ 1958تخًّٻ  12ًيف  س537ٖ 12َ 1967ّنثًّ  7ـٹځيث يف  1

 .678تاځ٨ٌر تټّثخٵر ٖ 676ٖ 5َ 1960ڀڃ ڀثٌّ  21ًيف  س٨679ًٕ ِنٌتز ٖ
 1955ڄٌٰځرب  5ًيف  س677ػتځ٨ٌر ٨ًٕ ِنٌتز ٖ 1962نّّځرب  15ـٹځيث يف  2

ىىت ڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ تٕـٹثپ س 685ٖ 1956ّنثًّ  21ًيف  س684تاځ٨ٌر تټّثخٵر ٖ
تعتّص٩ؽٽر اً تعتىٴصر اـٹثپ ٴ٩١ْر لتٌٌ تټ٩١ڃ ْٰيث تِصٵًٚٙ تڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث نًڂ تٙڄص٥ثي 

ځث ٸ سڀڃ تاځ٨ٌر تټّثخٵر 680ٖ 1956ّنثًّ  14ـٹځيث يف  سټٽٱٙٻ خثټ١ٽح تعت٨ٌٌِٜ
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شٹٌڂ ًتؼدر تټصنٱْى ثؽًن ٘هًيىث ًٙ  1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  15تكتث ٠دٵثً ټٽځثنذ 

 تِصعنثت ڀڃ تټٵث٨هذ تټ٩ثڀر. سّرتشح ٨ٽَ تټ٩١ڃ ْٰيث تڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث ًٴٯ شنٱْىىث
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 البحث اخلامس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف يدي احرتاو احملكًت انعهيب نهمىاعد انعبيت يف اننمض

 تټدفط يف ىىت تټٱٙٻ إذل0 موصأقضّ
  ڀهٍ شٵْهىث خًًٕٞ تټ٩١ڃ خثټنٵٛ.ڀدفط اًٺ0 يف 
 .ڀدفط ظثڄ0ِ يف ڀهٍ شٵْهىث خ ـٌتٺ تټ٩١ڃ خثټنٵٛ ًٴٌْنىث 
 .ڀدفط ظثټط0 يف شٵْهىث خثټٵٌت٨ه تظتث٘ر خ ظً تټ٩١ڃ 
 .ڀدفط يتخ0٧ يف ڀهٍ شٵْهىث خثټٵٌت٨ه تظتث٘ر خ٩هپ ٴدٌٺ اِدثج ؼهّهذ 
 .ڀدفط لثڀ0ُ يف شٙهّيث عت٦ٌٌٜ تټنٍت٦ 
 

تټٵٝثبِ ىٌ تټىُ ّٹٌڂ ڀٌٜر٦ٌ تټ٩١رڃ خرثټنٵٛس ـصرَ اڂ خ٩رٛ      تطتٹٿ اً تټٵًتي 
تټٱٵيررثت تختررىًت ڀررڃ ٠د٩ْررر ڀٌٜرر٦ٌ تټ٩١ررڃ اً ؼتٽررو ڀ٩ْررثيتً ټٽصٱًٴررر خرر  تټ٩١ررڃ     
خثټنٵٛ ًتټ٩١رڃ ټصؽرثًٌ تټّرٽ١رس ٸځرث ىرٌ ًتٜرؿ اڂ تټ٩١رڃ ٙ لترٌٌ إٙ ٠ٕرًتٮ          

 تعتنث٨ٌر اڀثپ تحملٹځر تعت٩١ٌڂ يف ـٹځيث.

خثټنّرردر ټٽځفٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس اش٩ررًٚ ټدفررط  ًخٙررهن تټص٩ررًٚ غتررىت تټدفررطس  
 ًًٔٞ تټ٩١ڃس ًڀهٍ تشٱثٴيث اً ؽتثټٱصيث ټًًٕٞ تټ٩١ڃ خثټنٵٛ.

0 خثټنّدر ټٽ١ث٨ڃس ٰند  ا٠رًتٮ تعتنث٨ٌرر اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث       أوالً
 .ًىٻ شٵصًٙ ٨ٽَ تظتٌٙپ يف تټه٨ٌٍ تعت٩١ٌڂ يف ـٹځيث اپ ّص٩هٍ وټٷ ټ٭ريىٿ؟
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ّرردر ټٽځ٩١ررٌڂ ْٰرروس ٨ًځررث إوت ٸررثڂ ّصٵْرره تټ٩١ررڃ اڀثڀيررث خثٕـٹررثپ نًڂ   خثټن ثاَُااا0ً
 .٬ريىث؟

0 ًخ٩ه وټٷ ڄص٩ًٚ ټًًٕٞ تټ٩١ڃ خثټن٥ً إذل تټٕرٹٻ ًتعترهذ ًىرٻ ىرِ ڄٱرُ      ثانثاً
 .تټًًٕٞ تټيت حتٹٿ تټ٩١ڃ خثټنٵٛ؟
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 الفرع األول

 شزوط انطعٍ ببننسبت نهطبعٍ

تټ٩١رررڃ ڀرررڃ تعتررره٨ِ تظتٙرررٌڀر تًٕذل إوت دل ّٵرررٛ ټرررو تطتٹرررٿ خٹرررٻ   يصـــ 
تټ١ٽدثز ٸرىټٷ لترٌٌ ىرىت تټ٩١رڃ ڀرڃ تټره٨ِ ٨ٽْرو ـصرَ ًټرٌ اټٍڀرو تطتٹرٿ ٰٵرٟ             
ثٙثيّٯ تټه٨ٌٍ اً ؼٍت ڀنيثس ڀث دل ّٹڃ تطتٹٿ ٴه ٘هي ٨ٽَ شنثٌٺ تعته٨ِ ٨ڃ 

تطتٹرٿ غترىت   ٠ٽدثشو ًيف ٠ٽدثشو ًيف ىرىه تطتثټرر ٙ ّٹرٌڂ ټرو ـرٳ تټ٩١رڃ إوت اؼثخرو        
 تټصنثٌٺس إو يف ىىه تطتثټر ّٹٌڂ تطتٹٿ ٸثټٙٽؿ ًىٌ كتثبِ ٙ يؼ٦ٌ ْٰو.

إٙ اڂ ىنثٶ ڀّ ټص  لترهي تټصنٌّرو إټْيځرث شٕرٹٚڂ لًًؼرًث ٨ٽرَ تټٵٌت٨ره تټ٩ثڀرر         
 ټٽ٩١ڃ يف تٕـٹثپ ٨ځٌڀثًس ًخٙٱر لث٘ر تټ٩١ڃ خثټنٵ0ٛ

تټ٩ٽْرث خرثټ٬ًٿ ڀرڃ     0 ٴْثپ اـره تٕٔرمثٖ وًً تعتٙرٽفر خرثټ٩١ڃ اڀرثپ تحملٹځرر      أوالً
 ٨هپ ٸٌڄو ٠ًٰثً خثظتٌٙڀر.

ًيف ىرىه تطتثټررر حتررس ت٨رررتتٚ تظتررثيغ ٨ررڃ تظتٙررٌڀر ًڀ٩ثيٜررر تظتٙررٿ تټعثټررط  
ًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْثس خثعتمثټٱر ټٽٵٌت٨ه تټ٩ثڀرس ٴدٽرس ىرىت تټ٩١رڃ خبٙرٌٖ ـٹرٿ      



116 
 

 .1٘ثني خثٗټ٭ثت ّص٩هٍ آظًه إذل تټ١ث٨ڃ

يتز شص٩ٽررٳ خثټ٩هتټررر ًـّررڃ  ًٴرره اِّررس تحملٹځررر ىررىت تٙجتررثه ٨ٽررَ ت٨صدررث  
ِرريىث ٨ًررهپ تٜررًتي ڀررڃ دل هتعررٻ يف تټرره٨ٌٍ خررثټ٬ًٿ ڀررڃ ت٨رتتٰيررث خررثٕظً تعت١ٽررٳ  

 20ٕـٹثپ تٗټ٭ثتس ًٴثټس يف وټٷ

إڂ تطتٹررٿ تټررىُ ّٙررهي خثٗټ٭ررثت ٩ّصرررب ـؽررر ٨ٽررَ تټٹثٰررر ًټّْررس ـؽْررر ڄّرردْر  $$
تټ٭رري  شٵصًٙ ٨ٽَ ٠رًيف تظتٙرٌڀر نًڂ ٬ريارث ًإقترث ـؽْصرو ڀ١ٽٵرر شص٩رهٍ إذل        

اّٝثً ًوټٷ ًٰٵثً عتث ـً٘س ٨ٽَ ش ٸْهه زت٧ْ تټص٩ًّٕثز تعتصصثټْر اٽُ تټهًټررس  
ًٸٱثټر ش نّرر تطتٵرٌٲ ٕيخثهبرث اٙ مترٌٺ نًڂ وټرٷ ٘رهًي ـٹرٿ ـرثٌ ـؽْرر تٕڀرً           
تعتٵِٝ ثٵٌټر اڂ ـٹٿ تٗټ٭ثت ّٹصّح ـؽرر ٨ْنْرر شّرًُ ٨ٽرَ تټٹثٰرر ڀصرَ ٸرثڂ        

  ً ىررٿ وًً تټٕرر ڂ تعتځعٽررٌڂ ْٰيررث تټررىّڃ   اظررً ىررىت تطتٹررٿ ّص٩ررهٍ ا٠ررًتٮ تظتٙررٌڀر 

تظتثٖ ثؽٽُ تټهًټر  1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ  ٨15ً23نثىٿ ڄٗ تعتثنش  
ثث شٝځنو ڀڃ حتهّه ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ خثټنّردر إټرْيٿ خّرص  ٌّڀرًث ڀرڃ شرثيّك ٘رهًي        
تطتٹٿ طْط هتُ خ١ًّٵر ڀدثًٔذ ـٵٌٴثً ًڀٙثحل ًڀًتٸٍ ٴثڄٌڄْر ڀّصٵًذ ټٽ٭رري  

اڂ ّٹرٌڂ اـره تټ١رًٰ  تٕ٘رٽْ  يف تعتنث٨ٌرر ًڀر٧ وټرٷ دل شٌؼرو          تټىُ ٸثڂ ّرص٩  
إټْررو ًدل ّٹررڃ ڀًٸررٍه ّّررځؿ ټررو خصٌٴ٩يررث اً تټ٩ٽررٿ هبررث ـصررَ ّصررهلٻ ْٰيررث يف تټٌٴررس  

                                       
ًتټعثڄِ  س166خثټّنر تټّثخ٩ر ٖ 1961نّّځرب  23ًغتث يف وټٷ ـٹځثڂ ڀٕيٌيتڂ اًغتځث يف  1

ًِدٳ تټص٩ًٚ  س1329ٖ سػتځ٨ٌر تٕـٹثپ يف ٨ًٕ ِنٌتز تټ٩هن تټعثڄِ س1965ڀثٌّ  9يف 

 1966ٌّڄٌْ  11غتث ٨نه طط ـؽْر اـٹثپ تٗټ٭ثت ًٴه اٸهز ىىت تټٵٝثت يف ـٹځيث يف 

َ11 ٖ692. 
 ڀڃ ػتځ٨ٌر تٕـٹثپ يف ٨ًٕ ِنٌتز تضتٍت تًٕٺ. 715س714ٖ 2
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تعتنثِح إو ٙ ڀنثٖ ڀڃ ي٧ٰ ٜرًي تټصنٱْرى ٨رڃ ىرىت تټ٭رري تټرىُ دل ّٹرڃ ٠ًٰرًث يف         
ڃ شثيّك ٨ٽځو خو ـصرَ  تعتنث٨ٌر ًوټٷ خصځٹْنو ڀڃ تټصهت٨ِ خثټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹٿ ڀ

 لته ټو ٴثْٜثً ّّځ٧ نٰث٨و ًّنٙٱو.

ًتټٵٌٺ خ٭ري ىىت ْٰو ـًڀثڂ ټٙثـح تعتٙٽفر تطتٵْٵْر ڀڃ ـٳ تټٽؽٌت إذل 
تټٵٝثت ڀص٥ٽځثً ڀڃ ـٹٿ يف ڀنث٨ٌر دل ّٹڃ ٠ًٰثً ْٰيرثس ًدل ٩ّٽرٿ هبرث ًڀّرس آظرثي      

 .1##ىىت تطتٹٿ ـٵٌٴثً ټو

ًٙ ٔٷ ڀ١ٽٵثً يف تِٕدثج تټٌؼْير تټيت ِثٴصيث تحملٹځر تټ٩ٽْرث ټصٌتؼره ڀعرٻ ىرىت     
تټٕمٗ ٴثْٜثً ّّځ٧ ڀ٥ٽځصوس إٙ اڄو ٸثڂ ڀڃ تعتځٹڃ شهتيٶ ىىه تًٕٜتي خ١ًّٳ 
تټ٩١ڃ خرث٨رتتٚ تظترثيغ ٨رڃ تظتٙرٌڀر اڀرثپ ڄٱرُ تحملٹځرر تټريت ا٘رهيز تطتٹرٿ           

إټْيرثس ًيف ڄٱرُ تټٌٴرس حترصٱ٣      تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٠دٵثً ټنٙرٌٖ تټٵرثڄٌڂ تټريت أرًڄث    
تحملٹځر تټ٩ٽْث طٳ تټص٩ٵْح ٨ٽَ تٕـٹثپ تټريت شٙرهي ڀرڃ ؼترثٸٿ تټٵٝرثت تٗنتيُ      

 ًڄصؽنح ـًڀثڂ ىىت تټ١ًٮ تټ٭ًّح ڀڃ صتث٦ اٴٌتټو ٨ٽَ نيؼص .

ٰثعتّٽٿ خو اڂ ىْةر ڀٱٌٜرِ تټهًټرر ټّْرس ٠ًٰرًث يف تعتنث٨ٌرر تٗنتيّرر ًإقترث اڄرثٞ         

س ًىِ ڀًـٽرر تټصفٝرري تټريت شنصريِ خٵْرثپ      2عتنث٨ٌر تٗنتيّرتعتٕع٦ً هبث ت٦ٚ١ٜٙ خث

                                       
اُ شهلٻ تظتٙٿ تټعثټط يف  سهلٻ تٙڄٝځثڀِىىت ڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث ٴدٽس تټص 1

ؾتڃ ټو ڀٙٽفر يف وټٷ ًٕٺ ڀًذ اڀثڀيث ڀصَ ٸثڂ تطتٹٿ تټىُ ِْٙهي يف تعتنث٨ٌر  ستټه٨ٌٍ

ًاٸهز  س301خثټّنر تظتثڀّر ٖ 30/1/1960ـٹځيث يف $ ّص٩هٍ آظثيه إذل ٠ثټح تټصهلٻ

 #. 692ٖ 11َ 11/6/1966ىىت تټٵٝثت يف ـٹځيث يف 
ث٨ٌثز تٗنتيّر تټيت ش٧ًٰ اڀثپ تحملثٸٿ تٗنتيّر اڀثپ تحملثٸٿ تٗنتيّر ًؼتٹځر ًىىت ّٕځٻ تعتن 2

 تټٵٝثت تٗنتيُ ًٸىټٷ حتٝري تټ٩١ٌڂ تټيت ش٧ًٰ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث.
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تعتٱررٌٚ خإّررهت٦ شٵًّررًه يف تټرره٨ٌٍ ًّصنررثًٺ ْٰررو ًٴثب٩يررث ًتطتررٻ تټٵررثڄٌڄِ تعتّرردح  
تټىُ ًّته ټٽځنث٨ٌرس ًاًؼرح تټٵرثڄٌڂس ٸرىټٷ اڂ ّٹرٌڂ ڀر٧ ىْةرر تحملٹځرر ڀرڃ هتعرٻ          

خثعتٱٌٚ ِدح ڀڃ  س ٸىټٷ ٴثپ1ىْةر تعتٱٌٜ  ڀڃ ا٨ٝثبيث ًإٙ ٸثڂ تطتٹٿ خث٠ًٚ
اِدثج تټًن اً ٨هپ تټٙٚـْر ٸثڂ ٨ٽْو اڂ ّصنفَ يف تطتثټر تًٕذلس ًٸثڂ ؾتن٨ٌثً 

 .2ڀڃ ڀدثًٔذ ڀيځصو يف تټه٨ٌٍس يف تطتثټر تټعثڄْرس ًؼثٌ ينه ٨نه ٨هپ شنفْو

ًٸٻ وټٷ ًّؼ٧ إذل ٠د٩ْر ٤ًْٱر ىىه تغتْةرس ًىِ تټ١د٩ْر تټيت أثي إټْيث 

 165ټرةڃ ٸرثڂ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ     $$س خٵٌټرو0  18/1/19583ـٹٿ تحملٹځرر تٗنتيّرر يف   

خٕرر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ تټهًټرررس ٴره ڄررثٞ هبْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر ڀيځررر   1955ټّرنر  
حتٝري تعتنث٨ٌر تٗنتيّر ًذتْةصيث ټٽځًت٩ٰر ًتٴرتتؾ إكتثت تعتنث٨ٌثز ًنّثً ٨ٽَ اِثَ 

٩١رڃ اڀثڀيرث يف   تعتدثنئ تټٵثڄٌڄْر تټيت ظدس ٨ٽْيث ٴٝرثت تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ًتټ    
ًڀرڃ خ٩ره تحملرثٸٿ    «تٕـٹثپ تټٙثنيذ ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ًتحملثٸٿ تٗنتيّرر  

ٸځرث   1958ټّرنر   117ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ    32تټص نّدْر يف ـهًن ڀرث ڄرٗ ٨ٽْرو خثعترثنذ     

ًتټٱٙٻ يف ٠ٽدثز ت٨ٗٱثت ڀڃ تټًٌِپ تټٵٝثبْرس ًلٌغتث ڀڃ تټٌِثبٻ ڀث  س»أًز
ځررر ٸفررٳ تٙشٙررثٺ خثضتيررثز تطتٹٌڀْررر ياِررثًس ًتٕڀررً   هتٹنرريث ڀررڃ تټٵْررثپ هبررىه تعتي 

خثِررصه٨ثت وًُ تټٕرر ڂ ټّررىتغتٿ ٨ررڃ تټٌٴررثب٧ تټرريت شررًٍ ټررًٍپ الررى اٴررٌتغتٿ ٨نرريثس     
ًتٕڀً خإؼًتت حتٵْٳ يف تټٌٴثب٧ تټيت شًٍ ټرًٍپ حتٵْٵيرثس ًتٕڀرً خإنلرثٺ ٔرمٗ      

                                       
 .312تټّنر تًٕذل ٖ 1955نّّځرب  17ـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث يف  1
 تطتٹٿ تټّثخٳ. 2
ٲ  9ټّنر  1184يف تټ٩١ڃ يٴٿ  20/11/1969ًـٹځيث يف  س576 س546تټّنر تټعثټعر ٖ  3

 ًٴه ڄٗ ً٘تـر ٨ٽَ اڂ ىىه تغتْةر ڄثبدر ٨ڃ تاصځ٧. سدل ّنًٕ خ٩ه
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ظثټررط يف تټرره٨ٌٍ ًشٹٽْررٯ وًُ تټٕرر ڂ خصٵررهّٿ ڀررىٸًتز اً ڀّررصنهتز شٹځْٽْررر يف    
تٕؼٻ تټىُ حتهنه ًتطتٹٿ خ٭ًتڀر ٨ٽَ ڀڃ ّصٹًي ڀنو ٠ٽح تټص ؼْرٻ ټّردح ًتـره    
إٙ اكتث ڀيځر ٴٝثبْر يف ٠د٩ْصيث شٵرٌپ ٨ٽرَ ـٹځرر شٕر٩ًّْر ٸٕرٯ ٨نريث تعترىٸًذ        
تّٗٝثـْر ټٽٵثڄٌڂ تعتٕثي إټْوس شّصيهٮ اِثِثً جتًّه تعتنث٨ٌثز تٗنتيّر ڀڃ ټرهن  

ٙرٿ ٔرًّٯس ٙ ّند٭رِ إٙ ڀ٩ثڀٽرر تټنرثَ      تظتٌٙڀثز تټٱًنّرس خث٨صدثي اڂ تٗنتيذ ل
زت٩ْثً ٠دٵثً ټٽٵثڄٌڂ ٨ٽَ ـه ٌِتتس ًڀ٩ٌڄر تټٵٝثت تٗنتيُ ڀڃ ڄثـْص س إـهتاث 
اڂ ٧ًّٰ ٨ڃ ٨ثشٵو ٨حت حتٝري تټٵٝثّث اً ذتْةصريث ټٽځًت٩ٰرر ـصرَ ّصٱرً٪ ټٽٱٙرٻ      
ْٰيثس ًتٕلًٍ شٵهّٿ ڀ٩ثًڄر ٰنْر ؾتصثٌذ شّث٨ه ٨ٽَ دتفْٗ تټٵٝثّث دتفْٙرثً  

ت ڀث ا٤ٽٿ ڀڃ ؼٌتڄديثس ًلتٽٌ ڀث ٬ځٛ ڀرڃ ًتٴ٩يرث خرًاُ شصځعرٻ ْٰرو تطتْرهذ       ِّٝ
ټٙثحل تټٵثڄٌڂ ًـههس ًهبىه تعتعثخر ٰإڂ شٽٷ تعتيځر ًىىه ىِ ٠د٩ْصيثس ٙ جت٩ٻ ڀڃ 
تغتْةررر ٠ًٰررثً وت ڀٙررٽفر ٔمٙررْر يف تعتنث٨ٌرررس دتٽررٷ هبررىه تټٙررٱر تټصٙررًٮ يف      

 .1##ڀٙريىث اً يف تطتٵٌٲ تعتصنث٦ٌ ٨ٽْيث

                                       
خث٠ًٚ ٸٻ ـٹٿ ّٙهي ڀڃ تحملثٸٿ تٗنتيّر اً ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ نًڂ  سًت٨صرب ىىت تطتٹٿ 1

 س ّٙهي ْٰيث تټن١ٳ خثطتٹٿدتعْٻ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر يف تضتٽّر تټ٩ٽنْر ًٸىټٷ تضتٽّر تټيت
ش٩هّٻ  »جبٽّر تټصفٝري«اڄٹًز ٨ٽَ تعتٱٌٚ ٴدٌټو  سىىت ڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث

 19660ٌّڄٌْ  26تټ١ٽدثز اً إٜثٰر ٠ٽح ؼهّه ڀڃ وًِّ تټٕ ڂ خٵٌغتث يف ـٹځيث يف 
 سيّر وتذتثتيشدث٠ثً شٵًه تحملٹځر تٗنت سإڂ تټ١ٽح تٜٗثيف ّند٭ِ اڂ ڀًشد١ثً خثټ١ٽح تٕ٘ٽِ$$

ًتعتٱٌٚ ٙ ّٵٌپ يف ىىت تټٕ ڂ ڀٵثڀيث ٰٽُْ ټو ڀڃ  س٠دٵثً ٙٴصنث٨يث سٰص وڂ اًًٙ خصٵههتو
تټّٽ١ثز ًتٙلصٙث٘ثز ٬ري ڀث لٌغتث إّثىث تټٵثڄٌڂ ًدل نتٌټو ٴثڄٌڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر 

ًدل نتٌټو خٙٱر لث٘ر تٙوڂ خصٵهّٿ تټ١ٽدثز  سِٽ١ثز ًتلصٙث٘ثز ٴثِٜ تټصفٝري

إذل اڂ ٴًتي تعتٱٌٚ خ١ٕح  1967ٰربتًّ  12ٸځث وىدس يف ـٹٿ آلً غتث يف  ستټ٩ثيٜر"

 .621ٖ 12َ س##تټه٨ٌٍ ٩ّه ڀڃ ٴدْٻ تټٽ٭ر تټىُ ٙ آظً ټو



120 
 

 .رب تټ٩١ڃ ڀڃ ؼثڄديث ٩٠نثً ټٙثحل تټٵثڄٌڂ؟ىٻ ٩ّص
اڂ تټ٩١ڃ ټٙثحل تټٵثڄٌڂ ٙ ٩ّهً اڂ ّٹٌڂ ٩٠نثً ٰٵيْثً ٨ٽځْثًس اُ ّنٙح ٰٵٟ ٨ٽَ 

 »ڄ٥ًّرثً «شٙفْؿ ل١  ٴثڄٌڄِ ًٴ٧ ْٰو تطتٹرٿس ًڀصرَ ٴدرٻ تټ٩١رڃ ٘رفؿ تظت١ر        
 .نًڂ اڂ ّٹٌڂ ټىټٷ اُ اظً خثټنّدر ټٽمٌٙپ تټىّڃ ٴدٽٌت تطتٹٿ ًشًٸٌت تټ٩١ڃ ْٰو

ًوټٷ ٨ٽَ ٨ٹُ تټ٩١ڃ ڀڃ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر تټىُ ّٹٌڂ ټو ٸرٻ آظرثيه خثټنّردر    
ټٽمٌٙپ يف تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ٰإوت اټ٭َ تطتٹٿ خثټٵدٌٺ شًشح ٨ٽْو تطتٹٿ خًٰٛ 
تټه٨ٌٍ ڀ٧ حتځْٻ تحملٹٌپ ټٙثطتو خثعتًًٰٙثز ٨ٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ ٨رهپ ٸٌڄرو ٠ًٰرثً    

 .٨1ٽْو خثټ٩١ڃيف تټ٩١ڃس ٨ًٽَ تټ٬ًٿ ڀڃ ٨هپ ٴْثپ تحملٹٌپ 

ىىت ڀرڃ ڄثـْررس ًڀرڃ ڄثـْرر الرًٍ ؿتره اڂ تټ٩١رڃ يف ـره وتشرو خ٩ْرهًت ٨رڃ            
آظثيهس تټٵٙه ڀنو لهڀر تټ٩هتټر خإيِرثت تعتدرثنئ تټٵثڄٌڄْرر تعتّرصٵً ٨ٽْيرث ًإ٘رٚؾ       
تټ٩ٌْج تټٵثڄٌڄْر تټيت شْٙح تٕـٹرثپ ـصرَ ٙ شصفٙرڃ ٨ٽرَ ٨ْدريث خٱرٌتز تټ٩١رڃ        

 هبىت تټ٩١ڃ.ْٰيث نًڂ ٴْثپ اـه ا٠ًتٮ تعتنث٨ٌر 

ٰيٌ ٨ٽَ وټٷ ٩٠ڃ ىهٰو إ٨ٚت اـٹثپ تټٵثڄٌڂس نًڂ اڂ ّٹٌڂ ټرو ٠د٩ْرر تعتنث٨ٌرثز    
 تٗنتيّرس ًڀڃ ظٿ هتٹڃ ت٨صدثيه ٩٠نثً ټٙثحل تټٵثڄٌڂ هبىت تعتٱيٌپ.

اڀررث خثټنّرردر ټٔظررثي تټرريت شرتشررح ٨ٽْرروس ٰررإڂ تعتٕعرر٦ً ٴٙرره اٙ ّٱٙررٻ خرر  تټنثـْررر     
تټن٥ًّر ًتټنثـْر تټ٩ځٽْر ټٽ٩١ڃس ٰؽ٩ٽو ٸّثبً تټ٩١ٌڂ خثټنّدر ټٖظً تټىُ ّرتشح 
٨ٽررَ ي٩ٰررو ًتټررىُ ّرتشررح ٨ٽررَ تټٱٙررٻ ْٰرروس ًىررىت تٕظررً يف ت٨صٵررثنُ ٙ ّنررثٺ ڀررڃ     

تټ٩١رڃ وتشروس ًإقترث ىرٌ ڀرتشرح طٹرٿ       ٠د٩ْر تټِٕت ٕڄو ټُْ ڀّرصځهتً ڀرڃ ٠د٩ْرر    
تټٵثڄٌڂ ًآّرر وټرٷ اڂ ىْةرر ڀٱٌٜرِ تټهًټرر إوت شٵرهڀس خ٩١رڃ إذل تحملٹځرر تټ٩ٽْرثس          

                                       
 تعتٕثي إټْو. 20/1/1969ـٹځيث يف  1
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ٰإكترث ٙ شّررص٧ْ١ اڂ شصنرثٌٺ ٨نرروس ٨ٽرَ ٨ٹررُ تطترثٺ خثټنّرردر ټٽمٙرٌپ ًڀررڃ وټررٷ      

ټرةڃ ٸرثڂ تټٵرثڄٌڂ    $$ 10ـْرط وٸرًز   18/1/1958ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف 

خٕ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټرس ٴه ؼ٩ٻ ڀڃ تلصٙرثٖ ىْةرر    1955ټّنر  165يٴٿ 
ِرٌتت ڀرڃ شٽٵرثت ڄٱّريث اً خنرثتًت ٨ٽرَ ٠ٽرح وًُ تټٕر ڂ إڂ ياٍ         «تعتٱٌٜ  ًـرهىث  

ـٳ تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ     »يبُْ تغتْةر ًؼيثً ټىټٷ
عٻ ْٰو تطتْهذ ټٙثحل ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ًتحملثٸٿ تٗنتيّر خث٨صدثي اڂ ياّيث شصځ

تټٵررثڄٌڂ ًـررههس تټررىُ لتررح اڂ شٹررٌڂ ٸٽځصررو ىررِ تټ٩ٽْررثس إٙ اڂ تغتْةررر ڀصررَ ـًٸررس    
تعتنث٨ٌر هبىت تټ٩١ڃ تِصځًز ٴثبځرس ٰٚ دتٽٷ تغتْةر تټصًٙٮ يف تطتٵرٌٲ تعتصنرث٦ٌ   
٨ٽْيث ْٰيث اً يف ڀٙري تعتنث٨ٌر خرتٶ تظتٌٙڀر يف تټ٩١ڃس خٻ ٥ّٻ وټٷ ڀرڃ ٔر ڂ   

 .##ْٰو تحملٹځر ٠دٵثً ټٽٵثڄٌڂ تظتٌٙپ ًـهىٿ شٱٙٻ

ًىررىت تعتدررها ٴًيشررو ىررىه تحملٹځررر ٸررىټٷ يف ٤ررٻ تټٵررثڄٌڂ تطتررثرل ًدل جت٩ررٻ  
ټٽصنررثٌٺ ٨ررڃ تټ٩١ررڃ اڀثڀيررث تټررىُ متررهض ڀررڃ تحملٹررٌپ ٨ٽْرروس اُ آظررً ٨ٽررَ تټ٩١ررڃ     

...ًٙ لتٌٌ اڂ ٩ّصرب تټصنثٌٺ ىنث ڀڃ ٴدْٻ شًٶ $$ 0تطتث٘ٻ ڀڃ تغتْةر ًوټٷ خٵٌغتث
تظتٌٙڀر تعتثظٽر اڀثپ ىىه تحملٹځر إقتث شًؼر٧ يف اِثِريث إذل    تظتٌٙڀرس وټٷ ٕڂ

تټ٩١ڃ تعت٦ًٌٰ ڀڃ ىْةر تعتٱٌٜ  ًټٙرثحل تټٵرثڄٌڂ ًتټ٩هتټرر تٗنتيّرر ـّردځث شرًته       

 .2##تغتْةر يت٩ٰر تټ٩١ڃ

        ًٚ ًټٹنو لتهي تټصنٌّو يف لثدتر ىرىت تعتدفرطس اڂ ٩٠رڃ ىْةرر ڀٱٌٜرِ تټهًټررس ٨ځر

                                       
 .66تټّنر تټعثټعر ٖ 1
 .1374تټّنر تټعثڀنر ٖ 1963ٌّڄٌْ  29ـٹځيث يف  2
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ڀًٙس ٙ هتٹڃ ً٘ٱو خ ڄو ٩٠ڃ  1958ټّنر  117ڀڃ تټٵثڄٌڂ  32خ ـٹثپ تعتثنذ 
ټٙثحل تټٵثڄٌڂ ٕكتث شٽصٍپ خثټٵْثپ خوس ًټٌ ٸثڂ تطتٹٿ تټىُ شٵٌپ خثټ٩١ڃ ْٰو ڀصٱٵثً 

 .1ڀ٧ اـٹثپ تټٵثڄٌڂ يف ڄ٥ًىث

 

  

                                       
ڀصَ ٠ٽح ڀنيث تعت٤ٌٯ تعتٱٌٙٺ  سي٧ٰ تټ٩١ڃ سٽَ تغتْةرشٌؼح ٨ سٸځث شٵهپ سٕڂ ىىه تعتثنذ 1

نًڂ اڂ ٩ّٽٳ وټٷ ٨ٽَ ٠ٽح  سًټٌ ٸثڂ تټ٩١ڃ يف ىىه تطتثټر ټٙثحل تټٵثڄٌڂ ًٕؼدو تعت٦ًٕ سوټٷ

 .465ٖ سًتڄ٥ً ن. ڀ١ٙٱَ ٸځثٺ ً٘ٱ0ِ اٌ٘ٺ إؼًتتتز تټٵٝثت تٗنتيُ سڀنو
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 الفرع الثاوي

 شزوط ادلطعىٌ فيه

ًىىت تعتدها ٙ ّرعري  س اڂ ّٹٌڂ عت٩١ٌڂ ْٰو ـٹځثً »٠دٵثً ټٽٵٌت٨ه تټ٩ثڀر« جيب
تلصٰٚثً خثټنّدر ٕـٹثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ًتحملثٸٿ تٗنتيّرر ًٸرىټٷ تحملرثٸٿ    
تټص نّدْرس ټُْ ىنثٶ ٔٷ يف اڂ اـٹثڀيث اـٹثپ ٴٝثبْر خثعت٩نَ تټٙفْؿس ٩١ًّڃ 
ْٰيث اڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث ڀدثًٔذ ڀيځث ٸثڄس ٴْځر تټنٍت٦ ًڀيځث ٸثڂ ڀٵرهتي تضترٍتت   

 ص نّدْرس ٰٽُْ غتىه تٕـٹثپ ڄٙثخثً تڄصيثبِ.تټىُ شٌٴ٧ تعت٤ٌٯ ڀڃ تحملٹځر تټ

ًٴه ٠دٵس تحملٹځرر ٴرثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز خبٙرٌٖ تټ٩١رڃ يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ ٴدرٻ         

ٸٽريث   1تټٱٙٻ يف تعت٦ٌٌٜس ٰٽٿ جتٍ تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ تټيت ٙ شنصيِ هبث تظتٙرٌڀر 
ز ًخنثت اً خ٩ٝيث تِصٵًٚٙ ٌِتت ٸثڄس ٴ٩١ْر اپ ڀص٩ٽٵر خثٗظدثز اً خّري تٗؼًتتت

ىنهِِ عت٩ثّنر ت٨ٕځثٺ تټيت ٴثپ هبث تعتره٨ِ   ٨2ٽْو دل ّٵدٻ تټ٩١ڃ يف ـٹٿ خنهج لدري
شنٱْررىتً ټٽ٩ٵرره تٗنتيُ تعتررربپ خْنررو ًخرر  تٗنتيذس ًتؼررثٌز تټ٩١ررڃ يف تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ      

                                       
 تټ٩١ڃ خثټنٵٛ 0ٍ خهًٌُّتڄ٥ً ن. ٨ده تټ٩ٍّ س129ٖ 13َ 1967ڄٌٰځرب  25ـٹځيث يف  1

 .262ٖ ساڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث
 .554ٖ ستټّنر تټّثخ٩ر س1962تخًّٻ  7ـٹځيث يف  2
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٦س      1خٌٴٯ تټه٨ٌٍ س ًيف تٕـٹثپ تټٌٴصْر اً تعتّرص٩ؽٽر تټٙرثنيذ ٴدرٻ تټٱٙرٻ يف تعتٌٌٜر
ٹررٿ تټررىُ خٌٴررٯ شنٱْررى ٴررًتي إنتيُس اً خٙررًٮ ڀًشررح تعت٤ٌررٯ خٙررٱر   ٸررثټ٩١ڃ يف تطت

 .2ڀىٴصر طت  تټٱٙٻ يف ٠ٽدو تظتثٖ خإټ٭ثت ٴًتي ٰٙٽو اً ًٴٱو ٨ڃ تټ٩ځٻ

٦ ؼرره        ىررىت خثټنّرردر ٕـٹررثپ ؼتررثٸٿ تټٵٝررثت تٗنتيُ ًتټصرر نّيس ًټٹررڃ تعتٌٜرٌر
تلصٙرثٖ   ؽتصٽٯ خثټنّدر ټٵًتيتز ػتثټُ تټص نّحس ٰيىه تضتثټُ ىْةثز إنتيّرر غترث  

ش نّي ٰيٻ ش٩ه ٴًتيتذتث ثعثخر اـٹثپ ٩١ّڃ ْٰيث ڀدثًٔذ اڀرثپ تحملٹځرر تټ٩ٽْرثس اپ اكترث     
 .ػتًن ٴًتيتز إنتيّر شٵدٻ تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر اً ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ؟

ٴدٻ إڄٕثت تحملٹځر تټ٩ٽْثس ٸثڄس ىرىه تټٵرًتيتز ش٩صررب ڀرڃ ٴدْرٻ تټٵرًتيتز تٗنتيّررس        

 .3ْٰيث اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ڀدثًٔذ خثٗټ٭ثتتټيت ٩١ّڃ 

                                       
 31ًـٹځيث يف  س529ٖ  سػتځ٨ٌر تټٵٌت٨ه يف ٨ًٕ ِنٌتز 1964ڄٌٰځرب  15ـٹځيث يف  1

 . 451ٖ ستټّنر تټّثنِر 1961نّّځرب 
تټّنر  1961ڀثيَ  11ـٹځيث يف  س554ٖ ستټّنر تټّثخ٩ر 1962تخًّٻ  7ـٹځيث يف  2

 .64ٖ ستټّنر تًٕذل 1955ڄٌٰځرب 5ًـٹځيث يف  س792ٖ ستټّثنِر
 س1953ټّنر  105تعت٩هٺ خثټٵثڄٌڂ يٴٿ  1952ټّنر  160ًىىت ـصَ خ٩ه ٘هًي تټٵثڄٌڂ  3

ًتقتث ٸثڄس ختصٗ ٰٵٟ خثټن٥ً  سٕڂ ىىه تټٽؽثڂ دل شٹڃ ختصٗ خثٗټ٭ثت سٔ ڂ تټٽؽثڂ تټٵٝثبْر
ث٨ٌثز تظتث٘ر خثعتًشدثز ًتعت٩ثٔثز ًتعتٹثٰظز تعتّصفٵر ټٽځ٤ٌٱ  تعتٌڀة  اً ټٌيظصيٿ يف تعتن

ًتټن٥ً يف تټ١ٽدثز تټيت ّٵهڀيث وًً تټٕ ڂ خثټ٩١ٌڂ يف تټٵًتيتز تٗنتيّر تټنيثبْر تټٙثنيذ 
ٵثڄٌڂ اڀث تحملثٸٿ تٗنتيّر تټيت اڄٕةس خثټ سخثټص٩ْ  يف تټ٤ٌثبٯ تټ٩ثڀر اً خثټرتٴْر اً ثنؿ ٨ًٚذ

ٰٹثڄس ختصٗ خثټٱٙٻ  سًتټيت ـٽس ؼتٻ تټٽؽثڂ تټٵٝثبْر تعتىٸٌيذ س1954ټّنر  147يٴٿ 
خثعتنث٨ٌثز تظتث٘ر خثعتًشدثز ًتعت٩ثٔثز ًتعتٹثٰظز تعتّصفٵر ټٽځ٤ٌٱ  تټهتلٽ  يف تغتْةر 
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ًٸرثڂ   1949ټّرنر   9ً 1946ټّرنر   112ًټٌ ٸرثڂ ىرىت يف ٤رٻ تټٵرثڄٌڄ      
ټٽځفٹځررر خٙررهنىث ِررٽ١ر ؼتٹځررر تعتٌٜرر٦ٌ اً ؼتٹځررر تٗټ٭ررثت يف ڀًتٴدررر تټٌٴررثب٧  
ً٘فر تِٕدثج ًىىت تټٵٝثتس شرتن يف اٸعرً ڀرڃ ـٹرٿ حملٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ يف      

تټٵثڄٌڄ  ٰنؽه يف خ٩ٛ اـٹثڀيثس ش٩ٽڃ ٨هپ تلصٙث٘يث خن٥ً تټ٩١ٌڂ  ٤ٻ ىىّڃ
يف تٕـٹثپس ًش٩صرب ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح اً تټٵًتيتز تټٙثنيذ ڀڃ ؼيرثز إنتيّرر   
غتث تلصٙثٖ ٴٝرثبِس ٴدْرٻ تټٵرًتيتز تٗنتيّرر تټريت ٩١ّرڃ ْٰيرث خثٗټ٭رثت ڀدثٔرًذ          

ىىه تټٵًتيتز تټيت ڄٗ ٨ٽْيرث   اڀثڀيثس إوت ٴثڀس ـثټر اً اٸعً ڀڃ ـثٙز تټ٩١ڃ يف
يف ىىه تعتثنذ ًىِ ؽتثټٱرر تټٵرٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ ٨ًرهپ تٙلصٙرثٖس ؽتثټٱرر تټٕرٹٻس        

 ًإِثتذ تِص٩ځثٺ تټّٽ١رس ٰث٨صربز ڀڃ ىىت تټٵدْٻ ٴًتيتز ش نّدْر.

ٰٽُْ حملٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ تجتثه ًتٜؿ يف تعت٩ْثي تټىُ ش٩صٵنرو يف تټصٱًٴرر خر     
ٵًتيتز ًڀث ٩ّصرب ڀڃ ٴدْٻ تٕـٹثپ ًإڂ ٸثڄس يف وټٷ ٴه ڀثټس ڀث ٩ّصرب ڀڃ ٴدْٻ تټ
 ټٽځ٩ْثي تعت٨ٌٌِٜ.

ٰنؽه غتث اـٹثڀثً تِصنهز ْٰيث إذل اظً تټ٩ځٻ ًٰفٌتهس ٰث٨صربشو ڀڃ ٴدْٻ تټٵرًتيتز  
تٗنتيّر إوت ٸثڂ ڀهته ٨ثڀثً ٬ًري ڀٵٌٙي ٨ٽَ ا٠ًتٮ تظتٌٙڀرس ًت٨رتشو ـٹځرثً إوت  

خٕر ڂ   29/6/1954ًىىت ًتٜرؿ ڀرڃ ـٹځيرث يف    ٸثڂ اظًه ڀٵٌٙيتً خ  تظتٌٙپ 

خ ڄو ٙ ڀٕثـر يف اڂ تاثټُ تعتٽْر ٨نهڀث جتٽرُ  $$ 10اـٹثپ تضتثټُ تعتٽْر خٵٌغتث
                                                                                          

ًؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ –٠ًٌتبٯ تټ٩ځثٺ ًتعتّصمهڀ  تظتثيؼ  ٨ڃ تغتْةر اً ټٌيظر ٸٻ ڀنيث 
 شٹڃ شن٥ً ىىه تعتنث٨ٌثز إٙ ٨ڃ ٠ًّٳ تِٙصةنثٮ. دل 

 ستاځ٨ٌر تټّثخٵر 8/3/1954ًٸىټٷ ـٹځيث يف  س1598ػتځ٨ٌر تټّنر تټعثڀنر ٖ  1

 1952ڄٌٰځرب  1ًوىدس إذل تٕلى هبىت تعت٩ْثي ٴّٿ تټًاُ ػتصځ٩ثً جبٽّصو يف  س888ٖ

 ػتځ٨ٌر تټٱصثًٍ ټٽّنر تټعثټعر. س395ٖ
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ټٽٱٙٻ يف ٴٝثّث تٕـٌتٺ تټٕمْٙر خ  اًٰتن تعتٽر تټصثخ٩  غتثس ش٩صرب ؼترثٸٿ خٹرٻ   
ٴٝرثبْر   ڀث يف ىىه تټٹٽځر ڀڃ ڀ٩ثڂس ًڀث شٙهيه يف شٽٷ تٕٴْٝرس إقتث ىِ اـٹثپ

ڀررڃ ٴررثڄٌڂ ػتٽررُ  6ٙ ٴررًتيتز إنتيّررر وتز ٘ررٱر ٴٝررثبْرس ًخْررثڂ وټررٷس اڂ تعتررثنذ  

ڄٙس ٨ٽَ اڂ شٱٙٻ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ يف تټ٩١رٌڂ    /1949ټّنر  9/تټهًټر
تټيت ش٧ًٰ ٨ڃ تټٵًتيتز تټنيثبْر تټٙثنيذ ڀڃ ؼيثز إنتيّر غترث تلصٙرثٖ ٴٝرثبِس    

ًخر  تارثټُ تعتٽْررس اڂ     6إټْيث خثعترثنذ   ًڀنثٞ تټصٱًٴر خ  تضتيثز تٗنتيّر تعتٕثي
ٴًتيتز تضتيثز تٗنتيّر ّٹځڃ ًيتتىث حتٵْٳ ڀٙٽفر ٨ثڀرس ټرىټٷ الٝر٧ تعتٕعر٦ً    
ىىه تټٵًتيتز ټًٴثخر ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ اڀرث عترث شٙرهيه تارثټُ تعتٽْرر ْٰځرث         
ختصٗ خن٥ًه ڀڃ ٴٝثّث ٰإڂ تټ٭ًٚ ڀنو حتٵْٳ ا٠ًتٮ تظتٙرٌڀر ًىرِ ڀٙرثحل    

 .##ًټىټٷ ٸثڄس اـٹثڀيث ختًغ ٨ڃ يٴثخر ىىه تحملٹځرلث٘ر 

ًؿتررهىث يف اـٹررثپ الررًٍ ش٩صنررٳ تعت٩ْررثي تټٕررٹٽِس ڀررڃ وټررٷ ٴٌغتررث يف اـرره      
إٰٙثؾ تٗنتيذ ٨ڃ إيتنذتث تعتٽٍڀر ثث غتث $$ 0اـٹثڀيث يف ش٩ًّٯ تټٵًتي تٗنتيُ خ ڄو

س ڀصَ ڀڃ ِٽ١ر ثٵصَٝ تټٵٌتڄ  ًتټٽٌتبؿ ًوټٷ خٵٙه إـهتض ڀًٸٍ ٴثڄٌڄِ ڀ٩ 

 .##1ٸثڂ ؾتٹنثً ًؼثبٍتً ٴثڄٌڄثً ًٸثڂ تټدث٨ط ٨ٽْو تخص٭ثت ڀٙٽفر ٨ثڀر

ًڀرڃ ـْرط   $$ 0ًوٸًز يف ـٹٿ آلً يف تټصٱًٴر خ  تټصٕر٧ًّ ًتټٵرًتي تٗنتيُ ٴٌغترث   
اڂ ڀٵ٧١ تټنٍت٦ يف ٔ ڂ تټصٱًٴر خ  تټ٩ځٻ تټص٩ًِّٕ تټىُ ىٌ ثن ٍ ٨رڃ تٗټ٭رثتس   

ث ىرررٌ تعت٩ْرررثي تټرررىُ ّىلرررى خررروس اىرررٌ تعت٩ْرررثي ًتټ٩ځرررٻ تٗنتيُ تټٵثخرررٻ ټ٘ټ٭رررثتس ًإقتررر
تعت٨ٌٌِٜ اً تعت٩ْثي تټٕٹٽِس ٰٙهًي ٴًتي ڀڃ تټّرٽ١ر تټصنٱْىّرر اّرثً ٸرثڂ ٠د٩ْصرو      

                                                                                          
 ٩ّه ڀڃ ٴدْٻ تعت٩ثّري تعت٨ٌٌْٜر.ًؼهًّ خثعتٚـ٥ر اڂ ىىت 

ٰربتًّ  7ًيف  س260ٖ 9َ 1955ّنثًّ  25يف  س222ٖ 2َ 1948ّنثًّ  7ـٹځيث يف  1

1956 َ10 ٖ194. 



127 
 

س ًيف اـٹثپ الًٍ وىدس إذل تٕلى ##1لت٩ٽو ٴثخًٚ ټٽ٩١ڃ خثٗټ٭ثت ٸ ُ ٴًتي إنتيُ

 .13/12/19542خثعت٩ْثيّڃ ڀ٩ثًس ڀڃ وټٷ ـٹځيث يف 

س وىدس ىىه 1955ټّنر  165تٗنتيّر تټ٩ٽْث خثټٵثڄٌڂ ًخ٩ه إڄٕثت تحملٹځر 
تحملٹځررر ڄٱررُ تعتررىىحس خث٨صدررثي ٴررًتيتز ػتررثټُ تټص نّررحس ٴررًتيتز إنتيّررر خٌؼررو      
تټ٩١ڃ ْٰيث اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً تحملثٸٿ تٗنتيّررس ًڀرڃ وټرٷ ـٹځيرث يف     

س إوت ٸررثڂ تټعثخررس اڂ ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ ٴٝرر $$ـْررط ٴثټررس0  16/2/1957
خإټ٭ررثت ٴررًتي ػتٽررُ تټص نّررح خنررثت ٨ٽررَ اِرردثج ٙ ش٩ررهً اڂ شٹررٌڂ تِررصةنثٰث ټٽن٥ررً     
خثعتٌتٌڄر ًتټرتؼْؿ ْٰځث ٴثپ ټهٍ ػتٽُ تټص نّرح ڀرڃ نٙبرٻ ًخْثڄرثز ًٴرًتبڃ ِرٌتت       

ّٹٌڂ ٴه ؼثًٌ ـره تټًٴثخرر    »ًتطتثټر ىىه«يف تٗظدثز اً تټنٱِ ٰإڂ تطتٹٿ تعتىٸٌي 
ّررح ْٰځررث ىررٌ ڀرررتًٶ ټٱيځررو اً ًٌڄررو اً     تټٵثڄٌڄْررر ًـررٻ ڄٱّررو ؼتررٻ ػتٽررُ تټص ن   

شٵهًّهس ٬ًين ٨ڃ تټدْرثڂ اڂ تټٵٝرثت تٗنتيُ ىرٌ انتذ يٴثخرر ٴثڄٌڄْرر ٙ ش٩ٵرح ٨ٽرَ        
 .##ٴًتيتز شٽٷ إٙ يف ـهًن تټًٴثخر تټٵثڄٌڄْر

ٲس ٩ّه حترًٌٙ  2ټّنر  31ا٘هيز ـٹځثً ىثڀثً يف تټ٩١ڃ يٴٿ  26/4/1960ًيف 
ز ً٘تـر تٕلى ث٩ْثي ڀ٨ٌٌِٜس ّّرصنه  ىثڀثً يف ٴٝثبيثس ًيف ىىت تطتٹٿس ٴًي

إذل ًًٜيذ ٴْثپ تعتنث٨ٌر تټٵٝثبْر ټٌؼٌن تطتٹٿس خثټ٬ًٿ ڀڃ ت٨رتتٰيرث خر ڂ اـٹرثپ    

                                       
 .100ٖ 7َ 27/4/1953ًيف  س1825ٖ  7َ 30/6/1953ـٹځيث يف  1
 350ٲ سًػتځ٨ٌر تٕـٹثپ يف شتُ ِنٌتز ټن٩ْٿ ١٨ْر ًاخٌ ٔثنُ 566تټّنر تټعثڄْر ٖ 2

 20/2/1960يف  س747ٖ  ستټّنر تظتثڀّر 26/4/1960ًٸىټٷ اـٹثڀيث يف  س279ٖ

 .1173ٖ  ستټّنر تًٕذل 15/6/1957ًيف  س388ٖ ستټّنر تظتثڀّر
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ټّْرس   »خثټٵْرثَ ٨ٽْيرث  «تحملثٸٿ تټص نّدْر ًخثعتعٻ خثټنّدر ټٵًتيتز ػترثټُ تټص نّرح   
ر تټ٩١رڃ  ڀڃ ٴدْٻ تٕـٹثپس إٙ اكتث خ١ّس يٴثخصيث ٨ٽْيث ڀدثًٔذس خث٨صدثيىث ىِس ؼير 

تعتدثًٔذ غتثس ًوټٷ ٴْثِثً ٨ٽَ اـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْررس تټريت خرثټ٬ًٿ ڀرڃ ٨رهپ ٸٌكترث       

إٙ اڂ تټٵثڄٌڂ ڄٗ ٨ٽَ ًؼٌج تټ٩١ڃ ْٰيرث ڀدثٔرًذ    »ـّدځث ًين يف تطتٹٿ«اـٹثڀثً 

تظتررثٖ  1958ټّررنر  184ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ    80اڀثڀيررث ًتِررصنثنتً إذل ڄررٗ تعتررثنذ   
ڂ تټٵًتي ؼتٻ تټ٩١ڃس ٸثڂ ٴه ٘هي ڀڃ تاٽُ تعتنٌٖٙ خصن٥ْٿ تضتثڀ٩ثز خث٨صدثي ا

ڀڃ ىىت تټٵثڄٌڂ تټيت ڄٙرس ٨ٽرَ ًؼرٌج ڀًت٨رثذ اـٹرثپ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ         ٨76ٽْو خثعتثنذ 

خثټنّدر ټٽځفثٸځثز تټيت لتًّيث ػتٽُ تټص نّح تعتٕثي إټْو ًٴرثٺ   1958ټّنر  117

 10يف وټٷ

ٕڂ ٸثڂ تټٕثي٦ ٴه ڄثٞ خثحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس يف تٕ٘ٻ ثيځر تټص٩ٵْح تټنريثبِ  $$
٨ٽَ تٕـٹثپ... إٙ اڂ ىىت ٙ هتن٧ تټٕثي٦ ڀرڃ اڂ لت٩رٻ ـرهًن ىرىه تعتيځررس تِرصعنثتس       
تټص٩ٵْح ٨ٽَ خ٩ٛ تټٵًتيتز تٗنتيّر تټٙثنيذ ڀڃ تغتْةثز تټص نّدْر طتٹځر ًّتىثس ٴه 

ٚتڀرر تټصٕر٩ًّْر يف تلصٙرثي ڀًتـرٻ تټص نّرحس ـً٘رًث ٨ٽرَ        جته ِنهىث ڀڃ ـْط تعت
ـّررڃ ِررري تضتيررثٌ تطتٹررٌڀِ ٸځررث ٴرره ؿترره ِررنهىث تټٵررثڄٌڄِس يف اڂ ٴررًتيتز شٽررٷ        
تغتْةثزس ًإڂ ٸثڄس يف ـٵْٵصيث ٴًتيتز إنتيّر إٙ اكتث أدو ڀث شٹٌڂ خثٕـٹرثپس ًټٹنريث   

بْر خررٻ ؼتررثٸٿ ټّْررس خثٕـٹررثپ ڀررثنتپ تعتٌٜرر٦ٌ تټررىُ شٱررٗ ْٰرروس ټررُْ ڀنث٨ٌررر ٴٝررث 
ڀّررٽٹْر ش نّدْررر... خْنځررث تټٵررًتيتز تټٵٝررثبْر إقتررث شٵررًي يف ٴررٌذ تطتٵْٵررر تټٵثڄٌڄْررر   
ًؼرٌن ـررٳ اً ٨ررهپ ًؼررٌنه ًٙ ّ٭ررري ڀررڃ ىرىه تطتٵْٵرررس اڂ ٩ّرررب ٨ررڃ تغتْةررر تټص نّدْرررس   

س إو تټ٩ربذ خثعت٩ثڄِ ٙ خثٕټٱث٢ 1958ټّنر  117خٽٱ٣ تحملٹځر ٸځث ٩ٰٻ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 

                                       
 .10َ 23/1/1965ًٴه اّهشو يف ـٹځيث يف  566ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ 1
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 #.#ًتعتدثڄِ...

س ًإڂ ٸرثڂ ٴره   1958ټّنر  117...خٻ اڂ تټٕثي٦ خثټٵثڄٌڂ يٴٿ $$ ظٿ ٴثټس0
٬ٽح تټ٩نًٙ تټٵٝثبِس يف شٕٹْٻ ىْةر تټص نّحس تټيت ٨رب ٨نيث خثحملثٸٿ تټص نّدْرر  

 #.#إٙ اڄو دل ٩ّصرب ٴًتيتذتث اـٹثڀثً ٴٝثبْرس ًإڂ ٸثڂ ٔدييث خثٕـٹثپ...

ّدْرس انلٻ يف تټ٤ٌْٱرر تټٵٝرثبْر ڀنريث    ٬ًين ٨ڃ تټٵٌٺس اڂ ت٨صدثي تحملثٸځثز تټص ن
ټرُْ ڀ٩نرثه اكترث يف وتذترث      »٨ٽَ ـه ش٩دري تعتىٸًذ تّٗٝثـْر«يف تټ٤ٌْٱر تٗنتيّر 

لٌٙڀثز ٴٝثبْرس شنصيِ خ ـٹثپ خثعت٩نَ تعتٵٌٙن ڀڃ ىىتس ًإقتث ىِ ٰٵٟ ٔدْيث 
 هبث ًإڂ ٸثڄس ټّْس ڀنيث... 

 10ڄٙس ٨ٽَ 1958ټّنر  184ڀڃ تټٵثڄٌڂ  80ّٝثٮ إذل ڀث شٵهپ اڂ تعتثنذ 

ٰ ٸه ىىت تټنٗ ثث ّٵ٧١ ٸٻ ٔديرس تټصرٍتپ تټٕرثي٦ خثټّْثِرر ٨ْنريث تټريت ڄ٥رٿ       $$
٨ٽَ اِثِيث تټص نّح خٌؼو ٨ثپس خثټنّدر إذل تعت٤ٌٱ  ڀرڃ ـْرط تلصٙرثي ڀًتـٽرو     
خٵًٙه ٨ٽَ ؼتثٸځرر ًـْرهذس اڀرثپ ىْةرر شصرٌتًٰ ْٰيرث تټٝرځثڄثز تټٌٚڀرر ٨ٽرَ اڂ          

تټص نّي تټٙثني ڀنيث اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ًىٌ ڀث  ّصثؾ تټص٩ٵْح ٨ٽَ تټٵًتي

تټىُ اـثٺ إټْو تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    1958ټّنر  117ڀڃ تټٵثڄٌڂ  32ڄٙس ٨ٽْو تعتثنذ 

شٽٷ تعتثنذ تټيت شٵِٝ خ ڂ اـٹثپ تحملرثٸٿ تټص نّدْرر كتثبْررس ًٙ     1958ټّنر  184
 .##ًٔذًلتٌٌ تټ٩١ڃ ْٰيث إٙ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ڀدث

                                       
 ٨102ٽَ ىىه تحملثٸځر ًٴه ڄٗ ٨ٽَ وټٷ خثعتثنذ  1958ِنر  117اُ ًِّثڂ تټٵثڄٌڂ  1

 خثټنّدر اثټُ تټص نّح ټ٭ري ا٨ٝثت ىْةر تټصهيُّ.
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ًت٨صدررثيس تټٵررًتيتز تټٙررثنيذ ڀررڃ ػتٽررُ ش نّررحس ٸثٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ تحملررثٸٿ      
 تټص نّدْر ؼتٻ ڄ٥ً ٸځث ِرين.

س ًتِررصنهز إذل ڄررٗ تعتررثنذ  15/5/19611ظررٿ اّررهز تطتٹررٿ تټّررثخٳ طٹځيررث يف  

ٔرر ڂ ػتٽررُ تټهًټرررس ڀرر٧ اڂ ىررىه تعتررثنذ دل شٕررً إذل      1955ټّررنر  55ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ   15
اڂ تټ٩١ررڃ يف  $$ 0ًإقتررث أررثيز إذل تحملررثٸٿ تټص نّدْررر ًٴثټررس يف وټررٷ      ػتررثټُ تټص نّررح   

ٴًتيتز ػتٽرُ تټص نّرح ٴره تڄصٵرٻ إذل ىرىه تحملٹځرر ثٵصٝرَ يبرُْ تضتځيٌيّرر تعتصفرهذ           

ڀنررو  15س ٰٵرره ڄٙررس تعتررثنذ ##يف ٔرر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ تټهًټررر 1959ټّررنر  55خثټٵررثڄٌڂ 
ٽْررث يف تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ ؼتٹځررر لتررٌٌ تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩$$ ٨0ٽررَ اڄررو

 تټٵٝثت تٗنتيُ اً تحملثٸٿ تٗنتيّر اً تحملثٸٿ تټص نّدْر...

ًّٹررٌڂ ټررىًُ تټٕرر ڂ اً ټررًبُْ ىْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر اڂ ٩١ّررڃ يف شٽررٷ تٕـٹررثپ لررٚٺ     
 .##ِص  ڀڃ شثيّك ٘هًي تطتٹٿ

تټص نّرح ثعثخرر   س ت٨صربز تټٵًتي تټٙثني ڀڃ ػتٽرُ  22/2/19622ًيف ـٹٿ آلً غتث يف 
إڂ ٴرًتي ػتٽرُ تټص نّرح تعت٩١رٌڂ ْٰرو      $$ 0ـٹٿ ٘ثني ڀڃ تحملٹځر تټص نّدْرس ًوټرٷ خٵٌغترث  

تټٙثني خ٩ٍٺ تټ١ث٨ڃ ڀث ىٌ إٙ ـٹٿ ًُّّ ٨ٽْو ڀث ًُّّ ٨ٽَ اـٹثپ تټ٩ٍٺ ڀڃ تحملرثٸٿ  
تټص نّدْرررس ْٰٹررٌڂ تټ٩١ررڃ ْٰررو ڀدثٔررًذ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث ًّٹررٌڂ ټٍتڀررثً ٨ٽررَ        

ٌٚ اڂ ٩١ّڃ ْٰو إوت ڀث ٠ٽح ٘ثـح تټٕ ڂ وټٷس ٰإڂ ٸرثڂ تټ١رث٨ڃ ٴره شٵرهپ خ١ٽرح      تعتٱ
إذل ڀٱرٌٚ تټهًټرر اڀرثپ تحملٹځررر تٗنتيّرر عت٩ثٰثشرو ڀرڃ يِررٌپ تټ٩١رڃ يف ىرىت تټٵرًتي اڀررثپ          
تحملٹځر تعتىٸٌيذس ٰٵه ٸثڂ ٨ٽَ تعتٱٌٚ اڂ ٩ّصرب ىىت تټ١ٽرح ثعثخرر ٠ٽرح ټٽ٩١رڃ يف ىرىت      

                                       
1 َ6 ٖ1065. 
ًٸثڂ تعت٦ٌٌٜ ّص٩ٽٳ خٵًتي ٘هي ڀڃ ػتٽُ ش نّح  س335ٖ سػتځ٨ٌر اـٹثپ تټّنر تټعثڀنر 2

 ڀ٤ٌٱِ تضتثڀ٩ثز ڀڃ ٬ري ا٨ٝثت ىْةر تټصهيُّ خٱٙٻ اـه تعت٤ٌٱ .
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 .##س اڂ ّٵٌپ خثټ٩١ڃ ْٰو٨1ٽْو ٠دٵثً ټٽٵثڄٌڂ تټٵًتي ًخثټصثرل ٸثڂ ټٍتڀثً

ًٴه لٽٙرس تحملٹځرر تټ٩ٽْرث إذل ت٨صدرثي ڄٱّريث ؽتصٙرر يف ىرىت تټٵرًتي خ٩ره اڂ          
پ ڀر٧ ت٨صدرثي ىرىت تټ١ٽرح ثعثخرر              ٴثپ تعت٤ٌرٯ خررتٶ ٠ٽرح تعت٩ثٰرثذ ًيٰر٧ تټ٩١رڃ خثټًٌِر

ثظتٙرٿ  إؼًتت ٴث٧٠ عت٩ْثن تټ٩١ڃ ًلٽٙس إذل إټ٭ثت ىىت تټٵًتي ڀر٧ ػترثٌتز تعت٤ٌرٯ خ   

س ٰٵره اّهشرو يف ـٹځيرث يف    2ٔيًّڃ ڀڃ ڀًشدو ًىىت تټٵٝثت شٌتشً ـصَ ا٘دؿ ڀّرصٵًتً 

خ ڄرو   س ـْط وٸًز ً٘تـر25/12/19654س ًٸىټٷ يف ـٹځيث يف 23/1/19653
ٌ تټ٩١ررڃ يف ٴررًتيتز ػتررثټُ تټص نّررح اڀررثپ تحملررثٸٿ تٗنتيّررر ٕڂ تټ٩١ررڃ اڀثڀيررث   ٙ لتٌر

 .5ّر ٙ يف تٕـٹثپڀٵٌٙيتً ٨ٽَ تټ٩١ڃ يف تټٵًتيتز تٗنتي

ـٹځررثً ىثڀررثً خبٙررٌٖ ٴررًتيتز ػتررثټُ تټص نّررح   16/1967تٙ اكتررث ا٘ررهيز ُ 

تڄصيس ْٰو إذل  1951ټّنر  210تِٙصةنثْٰر تټيت ٸثڂ ڀنٌٖٙ ٨ٽْيث يف تټٵثڄٌڂ 
                           اڂ ىررررررررررررىه تټٵررررررررررررًتيتز ش٩رررررررررررره ڀررررررررررررڃ ٴدْررررررررررررٻ تټٵررررررررررررًتيتز تټٵٝررررررررررررثبْر   

ACTES JURIDICTIONNELS    ًٴه تِصنهز يف وټٷ إذل تټٵْثَ ٨ٽرَ اـٹرثپ

                                       
 .1958ټّنر  117ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  32ڀثنذ  1
ڀىٸًتز ټ١ٽدر نخٽٌپ تټ٩ٽٌپ  سن. ڀ١ٙٱَ ٸثڀٻ إصتث٨ْٻ0 تعتًت٩ٰثز تٗنتيّر ًّتؼ٧ يف وټٷ 2

 ًڀث خ٩هىث. 215ٖ س1967ٸٽْر تطتٵٌٲ  ستٗنتيّر تټٵثىًذ
 .463 س439ٖ س٨1هن س10َ 3
 ىىت تطتٹٿ ٬ري ڀنٌٕي خث٨صدثيه ٙ ّصٝځڃ ڀدها ؼهّه. 4
 ا٨ٝثت خبٌٖٙ ػتٽُ تټص نّح تظتثٖ خ٭ري 295ٖ 12َ 11/2/1967ًـٹځيث يف  5

 ىْةر تټصهيُّ يف تضتثڀ٩ثز.
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 .1تحملثٸٿ تټص نّدْر

 30/12/1967ًٴه ِثيز تحملٹځرر تټ٩ٽْرث يف ىرىت تٙجترثه يف ـٹځيرث يف      

ڀررڃ  31خبٙرٌٖ تټٽؽنررر تِٙررصةنثْٰر ټٽ٩ځرره ًتعتٕررثّك تعتنٙررٌٖ ٨ٽْيررث يف تعتررثنذ  

ز يف ًتعتمصٙر خص نّرح تټ٩ځرهذ اً تټٕرْكس ًٴره تِرصنه      1957ټّنر  106تټٵثڄٌڂ 
وټٷ إذل اڂ ىىه تټٽؽنر شٙهي ٴًتيتذتث ٸؽير تِصةنثْٰرس ٸځث ٙ شٌؼره ؼيرر الرًٍ    

 .2ش٩ٵح ٨ٽْيث

ًتِٙررصنثن إذل ٘ررهًي تټٵررًتي ڀررڃ ؼيررر تِررصةنثْٰو كتثبْررر ټٽٵررٌٺ خٙررٱصو تټٵٝررثبْر  
 ؼتٻ ڄ٥ً ٸځث ِرين.

خثټنّردر ټٽٵرًتيتز تټص نّدْررر    6/1/1968ظرٿ ت٨صنٵرس ىرىت تٙجترثه يف ـٹځيرث يف      

س ًوټررٷ خص ّْرره ـٹررٿ حملٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ خ٩ررهپ  3ذ ڀررڃ تغتْةررثز تعتينْرررتټٙررثني

                                       
 س1104ٖ 13َ 29/6/1968ًت٨صنٵس ىىت تٙجتثه اّٝثً يف ـٹځيث يف  س236ٖ  13َ 1

 خثټنّدر ټٵًتيتز تاثټُ تټص نّدْر ټٽځمثټٱثز تعتثټْر.
 .363س354ٖ 13َ 2
خبٌٖٙ تټٵًتيتز تټيت شٙهي ڀڃ تغتْةثز تټنٵثخْر يف  سًىنثٶ ـٹٿ ټٽځفٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 3

خث٨صدثي ىىه تټٵًتيتز ٌِتت ٘هيز يف ڀ٦ٌٌٜ تټص نّح ڀڃ ىْةثذتث تعتمصٙر اً  س27/3/1966
٘هيز ڀڃ ػتثټُ تټنٵثخر يف ڀّثبٻ تټٵْه خثټّؽٚز اً يف ٬ري وټٷ ڀڃ ت٬ًٕتٚ ٴًتيتز 

اڂ تټٵثڄٌڂ اٜٱَ ٨ٽَ ٸثٰر ىْةثز تټصځعْٻ  خث٨صدثي سشٵدٻ تټ٩١ڃ ْٰيث ڀدثًٔذ خثٗټ٭ثت سإنتيّر
 سٰمٌغتث ـٵٌٴثً ڀڃ ڄ٦ٌ ڀث ختصٗ خو تغتْةثز تٗنتيّر تټ٩ثڀر سڀّصٵٽر ستعتيين ٔمْٙر ڀ٩نٌّر

نًڂ ٌِتىٿ.... ًًٰٚ يٌِپ ڀثټْر ٸثٔرتتٸثز....  سڀعٻ تـصٹثي تعتينر ًٴًٙىث ٨ٽَ ا٨ٝثبيث
ًش نّديٿ... ٰيِ خىټٷ ش٩صرب ٔمٗ  ًِٽ١ر إ٘هتي ٴًتيتز ًتؼدر تټصنٱْى يف ٔىًڂ ت٨ٕٝثت
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خ١ٽرح إټ٭رثت تټٵرًتي تټٙرثني ڀرڃ       »ًتلصٙثٖ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْرث «تلصٙث٘يث 
تاٽررُ تِٙررصةنثيف خنٵثخررر ت٠ٕدررثتس خص نّررح اـرره ت٠ٕدررثتس ٴْثِررثً ٨ٽررَ تټٵررًتيتز    

تلصٙث٘يثس ٸؽيرر ٩٠رڃ اًذل   تټٙثنيذ ڀڃ ػتثټُ تټص نّح تټيت ِدٳ غتث اڂ ڀهز 
خثټنّدر غتثس ًوٸرًز اڄرو ٙ ّ٭رري ڀرڃ تٕڀرً ٔرْةًث ٸرٌڂ تټ١رث٨ڃ ڀ٤ٌٱرًث ٨ځٌڀْرثًس اً           

 .1ًٰنتً ٨ثنّثًس يف حتهّه تضتير تعتمصٙر خن٥ً تټ٩١ڃ

إٙ اڂ تټٵًتيتز تټص نّدْرس ٨ٽَ لٚٮ تټٵث٨رهذ تټ٩ثڀررس ّرص٩  ٨ٽرَ تټّرٽ١ر      

س ًڀرڃ ظرٿ ٙ ّٹرٌڂ ټرًٍپ تټصّردْح خرهًيه يف       2تټص نّدْر اڂ شد  اِدثهبث تعت٬ٌّر غترث 
 ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح تعتٕثي إټْيثس ڀڃ ٔ ڄو اڂ ّّد٫ ٨ٽْيث رتر تٕـٹثپ.

إذل ٨ٹرُ ىرىت    16/2/1967ًٴه وىدس ؼتٹځر تټنٵٛ تعتًّٙرس يف ـٹځيث يف 
تٙجتثه ـْط تڄصيس إذل اڂ ػتٽُ ش نّح ت٠ٕدرثتس ٙ ٩ّصررب ىْةرر ٴٝرثبْر ٙ شّر ٺ      

ڃ شًٰٙثذتثس ًإقتث ىِ ػتًن ىْةر إنتيّر دتثيَ ِٽ١ر إنتيّر ٕڂ تټٵًتي تټهًټر ٨
تټصرر نّي تټررىُ شٙررهيه ػتررثټُ تټص نّررح ٙ متّررٿ لٙررٌڀر ٴٝررثبْر خرر  ٠ررًٰ     

 .3ڀصنث٨ٌ  ٨ٽَ اِثَ ٴث٨هذ ٴثڄٌڄْر شص٩ٽٳ ثًٸٍ ٴثڄٌڄِ لثٖ اً ٨ثپ

                                                                                          
ًىىت تطتٹٿ تِصٵًز ٨ٽْو ڀنى  س580ٖ 11َ سإنتيُ ڀڃ أمثٖ تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ

 .1739ٖ 2غ سػتځ٨ٌر اخٌ ٔثنُ يف ٨ًٕ ِنٌتز س12/4/1958
1 َ13 ٖ391. 
 8َ س5/5/1962يف  س66ٖ 3َ س9/11/1957اـٹثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف  2

 .447ٖ 11َ س26/2/1966ًيف  س1633ٖ 10َ س12/6/1965ًيف  س863ٖ
 .373ٖ 18تټهتبًذ تعتهڄْر َ 3
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ه ًخررىټٷ شٹررٌڂ ؼتٹځررر تټررنٵٛ ٴرره تِررصنهز يف ڄٱررِ تټٙررٱر تټٵٝررثبْر ٨ررڃ ىررى       
تټٵررًتيتز إذل تعت٩ْررثي تعتٌٜرر٨ٌِس ًِرررين اڂ ىررىه تټٵررًتيتز ٙ ش٩رره اـٹثڀررثً ٸررىټٷ     

 خثټن٥ً إذل تعت٩ْثي تټٕٹٽِ.

 »ڀدثٔرًذ «ًإوت ٸثڄس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس شرىىح إذل خّرٟ تلصٙث٘ريث    
 .٨ٽَ ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّحس ٰيٻ ىىه تټٵًتيتز ش٩ه ڀڃ ٴدْٻ تٕـٹثپ؟

يّرررر تټ٩ٽْرررث دل شّرررصنه إذل ڀ٩ْرررثي ڀ٩ررر  يف تټٱٵرررو عتررره      تټٌتٜرررؿ اڂ تحملٹځرررر تٗنت 
 تلصٙث٘يث خن٥ً تټ٩١ٌڂ يف ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح ڀدثًٔذ.

ٸىټٷ هتٹڃ تټٵٌٺ إڂ ٴرًتيتز ىرىه تارثټُ ٙ ش٩ره اـٹثڀرثس اّرث ٸرثڂ تعت٩ْرثي تټرىُ          
 ّن٥ً إټْيث ڀڃ لٚټو.

    ٌ تت خرثټن٥ً إذل  ١ٰدٵثً ټٽځ٩ْثي تعت٨ٌٌِٜس تټىُ ّن٥ً إذل ٸنرو تټٕرِت ٠ًد٩ْصروس ِر
 ڀ٨ٌٌٜو اً ٬ثّصو اً شٹٌّنوس ًٙ ش٩ه اـٹثڀث خثعت٩نَ تټٙفْؿ.

ٕڂ ىىت تعت٩ْثيس ّص١ٽح اڂ شٹٍڂ ىنرثٶ ڀنث٨ٌرر خر  ٠رًٰ  اً اٸعرً شنصريِ خصٵًّرً        
ـررٳ اً يٰٝرروس ٨ٽررَ اڂ ّٹررٌڂ غتررىت تټصٵًّررً ـؽْررر تټٕررِت تعتٵٝررِ خرروس خرر ڂ هتصنرر٧  

 ّٹٌڂ ّٕرر ؼيرر ًّٙرر ٨ٽْرو إٙ     ِفدو ٨ٽَ تضتير تټيت ا٘هيشو ثؽًن ٘هًيه ًٙ
 تټ٩١ڃ تعتٵًيذ.

ٸځرث اڄرو ٙ    »٨ٽَ تٕٴٻ يف زتْر٧ تٕـرٌتٺ  «اڀث تټٵًتي تٗنتيُس ٰٚ ّٱرتٚ ڀنث٨ٌر 
 ّصځص٧ خثطتؽْر ْٰؽٌٌ ِفدو ٠دٵثً ټٵٌت٨ه تټّفح.

ىررىت ٰٝررًٚ ٨ررڃ اڂ تطتٹررٿ ټررو ڀررهٍ لررثٖ خرر  تظتٙررٌپ خث٨صدررثيه ـّررځثً عتنث٨ٌررر  
خْنرريٿ اڀررث تټٵررًتي ٰثټٵٙرره ڀنررو تټٙررثحل تټ٩ررثپ ـصررَ ًټررٌ شًشررح ٨ٽْررو ـررٳ ٕـرره         
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تٕٔررمثٖ اً ًتؼررح ٨ٽْررروس ٰځررهته ٨رررثپ ّص٩ررهٍ تطتثټررر تټررريت ٘ررهي خبٌٙ٘ررريث       
ٙ ش٩ررهً اڂ ًخرثټن٥ً إذل ٴررًتيتز ػترثټُ تټص نّررح ٨ٽررَ ٜرٌت ىررىت تعت٩ْرثيس ؿتررهىث     

شٹررٌڂ ٴررًتيتز إنتيّررر خصٌٴْرر٧ ؼررٍتتس ٰٽررُْ ىنررثٶ لٙررٌڀر ـٵْٵْررر ٨ٽررَ تټنفررٌ       
تعت٩ًًٮ يف ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز خ  ڀصمث٘ځ س ًڀڃ ظٿ ٙ ّٹٌڂ ٴًتي ػتٽُ تټص نّح 

 .1يف لٌٙڀوس ٸځث اڂ ڀهٍ تټٵًتي ٨ثپ ٕڄو ټُْ ڀٵٌٙيتً خ  ڀصنث٨ٌ 

٠ًّٵرثًس ټٽ٩١رڃ يف ٴرًتيتز ػترثټُ     اڀث خثټنّدر ټٽفؽْر ٰٵره ّرن٥ٿ تعتٕعر٦ً    
تټص نّح يف تټن١ثٲ تٗنتيُس ٸځث ىٌ تټٕ ڂ خثټنّدر ټٵًتيتز ػتٽرُ تټص نّرح هبْةرر    

س اڀث إوت دل ّٹڃ ىنثٶ ىْةر إنتيّر الًٍ ّن٥ٿ تټرص٥ٽٿ اڀثڀيرثس ٰرإڂ ٴرًتي     2تټ٠ًٕر
ػتٽررُ تټص نّررح ٩ّصرررب ثعثخررر تټٵررًتي تٗنتيُ تټنرريثبِ تټررىُ ٙ لتررهُ ْٰررو تټررص٥ٽٿ    

 .3ٌڂ ٴثخًٚ ټٽ٩١ڃ ْٰو ڀدثًٔذ خٚ ش٥ٽٿًّٹ

ًىررىت ټررُْ خرره٨ثً يف تاررثٺ تٗنتيُس ٕڂ ىنررثٶ ـررثٙز ڀررڃ ىررىت تټٵدْررٻس ًدل ّٵررٻ 
اـه اكتث اـٹثپس ٸځرث اڂ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس خٙرهنىث ش٩صربىرث ٴرًتيتز إنتيّرر         

 ٩١ّڃ ْٰيث اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ڀدثًٔذس نًڂ ـثؼر إذل ش٥ٽٿ.

                                       
 ٕڂ تعتٵٌٙن خصٌٴ٧ْ تضتٍتت ٘ثحل تعتًٰٳ ٴدٻ إّٚپ تعت٤ٌٯ ٨ًٵثخو. 1
 .463س 439تټّنر تټ٩ثًٔذ تټ٩هن تًٕٺ ٘ٱفر  23/1/1965ـٹځث تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف  2
ٙلصٙثٖ تټٵٝثبِ تټىُ ڄٗ ٴثڄٌڂ ػتٽُ إو تعتٱًًٚ اڂ ٴًتيتز تغتْةثز تٗنتيّر وتز ت 3

 تټهٸصٌي ڀ١ٙٱَ اخٌ ٌّه سشصځص٧ خٵٌذ تٕـٹثپ تټنيثبْر/8تعتثنذ /تټهًټر ٨ٽَ تټ٩١ڃ خثٗټ٭ثت

ًتټهٸصٌي تټٵ١ح ؼتځه تټٵ١ح  س108ٖ س1960د٩ر ٠ ستټٵٝثت تٗنتيُ ًػتٽُ تټهًټر ٰيځ0ِ
تټٵٝثبِ يف  تٙلصٙثٖتټ٩ځٻ تټٵٝثبِ يف تټٵثڄٌڂ تعتٵثيڂ ًتضتيثز تٗنتيّر وتز 0 ٠دٽْر

 ًڀث خ٩هىث. 112ٖ سڀًٙ
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ًٚ ٨ٽررَ ڄررٗ تټٵررثڄٌڂ تظتررثٖ ثؽٽررُ تټهًټررر ٨ٽْيررث خث٨صدثيىررث     ىررىت ٰٝرر 
ٴًتيتز إنتيّرس ًؼ٩ٻ تټ٩١ڃ ْٰيث ڀدثًٔذ خثٗټ٭ثتس خث٨صدثيىث ٘رثنيذ ڀرڃ ِرٽ١ثز    
ش نّدْررر ًدل ٌّؼررح تټررص٥ٽٿ ْٰيررثس ٸځررث اڂ تټررص٥ٽٿ ْٰيررث ٙ ّٵ١رر٧ ڀ٩ْررثن تټرره٨ٌٍ          

 .1خإټ٭ثبيث

 .2نّح تټ٩ځهذ اً تټْٕكًڀڃ ىىه تټٵًتيتزس ٴًتيتز ضتنر تټ٩ځه ًتعتٕثّك خص 

 1951ټّرنر   210ًٴًتيتز ػتثټُ تټص نّرح تټريت ٸرثڂ ڀنٙرٌٖ ٨ٽْيرث خثټٵرثڄٌڂ       

س 19583ټّررنر  117ًتټرريت ـٽررس ؼتٽرريث تحملررثٸٿ تټص نّدْررر تټرريت اڄٕررةس خثټٵررثڄٌڂ  
ًتټرريت ٸثڄررس ش٩صرررب ڀررڃ ٴدْررٻ تټٵررًتيتز تٗنتيّررر تټرريت ٩١ّررڃ ْٰيررث خثٗټ٭ررثت إذل ًٴررس  

 تعتٕثي إټْو.  16/12/1967ّر تټ٩ٽْث يف ٘هًي ـٹٿ تحملٹځر تٗنتي

اڀث إوت ڄ٥ًڄث إذل ىىه تټٵًتيتزس ٨ٽَ ٜرٌت تعت٩ْرثي تټٕرٹٽِ تټرىُ مترهن ٘رٱر تټ٩ځرٻ        
ڀڃ لٚٺ تټٕٹٻ تټىُ ّصځعٻ يف ڀٙهي تټٵرًتيس ًإؼرًتتتز إ٘رهتيهس ٰإكترث ٙ ش٩ره ڀرڃ       

ثبْثً ٴدْٻ تٕـٹثپ ٸىټٷس ٕڂ ػتٽُ تټص نّح ًإڂ ٸثڂ ّصٝځڃ يف شٕٹْٽو ٨نًٙتً ٴٝر 

                                       
ڀڃ  12ًتعتثنذ  س#1955ټّنر  165ًتټٵثڄٌڂ يٴٿ $1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  8تعتثنذ  1

 17/3/1962ًيف  س1173ٖ 2َ 15/1/1957ًـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث يف  سىىت تټٵثڄٌڂ

 .528ػتځ٨ٌر تټّنٌتز تظتځُ ٲ  س1960تخًّٻ ِنر  26ًيف  س445ٖ 7َ
ًّٚـ٣ اڂ ىىت تٙجتثه ٨هټس  س88ػتځ٨ٌر تظتځُ ِنٌتز ٲ 15/6/1957ـٹځيث يف  2

 تعتٕثي إټْو. ٨30/12/1967نو يف ـٹځيث يف 
ڀڃ  535ٲ 6/12/1958ًيف  س534ػتځ٨ٌر شتُ ِنٌتز ٲ 14/11/1957ـٹځيث يف  3

ًٴه وىدس إذل ت٨صدثي ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح ٴًتيتز إنتيّر ٩١ّڃ ْٰيث  سڄٱُ تاځ٨ٌر

 .259ٖ ستټهٸصٌي تټ٩ځْه ٨عځثڂ لٽْٻ سخثٗټ٭ثت
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ًٚ ٨ٽرَ اڄرو            غترىت   س1ڀنصرهج  ٰرإڂ ىرىت تټ٩نٙرً ټرُْ ىرٌ تټ٭ثټرح يف شٕرٹْٽوس ىرىت ٰٝر
 تاٽُ تټىُ ّٕٹٻ يف ڄ١ثٲ تضتير تٗنتيّر تټصثخ٧ غتث تعت٤ٌٯ تحملثٸٿ. 

ًىىت تټصځعْٻ ٸثڂ ٴثبځثً ڀڃ ٴدٻس خثټنّدر اثټُ تټص نّح تټيت ٸثڄس شٕرٹٻ  

 0تټرريت ٸثڄررس شررنٗ ٨ٽررَ اڂ 1951ټّررنر  210ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  ٠86دٵررثً ټٽځررثنذ 
تحملٹځر تټص نّدْر ټٽځ٤ٌٱ  ّصٌٙىث ػتٽُ ش نّح ڀىټٯ ڀڃ اظن  ڀرڃ تعتر٤ٌٱ    $$

يف نيؼررر ڀررهًّ ٨ررثپس اـررهاث ڀررڃ ٬ررري تعتٙررٽفر تټصررثخ٧ غتررث تعت٤ٌررٯ تحملررثٺ إذل         
تحملٹځرر تټص نّدْرر ًڀررڃ ڄثبرح ڀرڃ إنتيذ تټررًاُ تعتمصٙرر ثؽٽرُ تټهًټررر ًڀرڃ ىررىه        

ـه اكتث ؼتثٸٿ ًاكتث شٙهي اـٹثڀثًس خٻ ت٨صربز ٴًتيتذترثس ٴرًتيتز   تاثټُ دل ّٵٻ ا
 .##إنتيّر ٩١ّڃ ْٰيث ڀدثًٔذً خثٗټ٭ثت

اڀث خثټن٥ً إذل تٗؼرًتتتز تټريت شصدر٧ يف ىرىه تارثټُس ٰيرِ ٙ ش٩رهً اڂ شٹرٌڂ ڀرڃ          
ٴدْٻ إؼًتتتز تټصفٵْٳ تټيت شّدٳ ٘هًيىث ٴًتي خثضتٍتتس ًىرىه تٗؼرًتتتز شٹٱرٻ    

س ٰيرىه  2هٰث٦ ٸځث شّصٽٍپ ڀٌتؼيصو خثټصيځر تعتنٌّخر إټْو ًشٱثْ٘ٽيثټٽځ٤ٌٯ ـٳ تټ
تاررررثټُ ٙ شصدرررر٧ تٗؼررررًتتتز تعتنٙررررٌٖ ٨ٽْيررررث يف ٴررررثڄٌڂ تعتًت٩ٰررررثز تظتث٘ررررر  
خثحملثٸځرس ٰيِ ٙ ش٩ٵه ؼٽّثز ٨ٽنْر خرثعت٩نَ تټٙرفْؿ ًټرُْ ىنرثٶ ؼيرر شصرٌذل       

 هبث.تٙذتثپس ًٙ خت٧ٝ ټ٘ؼًتتتز تظتث٘ر خصفًًّ تٕـٹثپ ًتټن١ٳ 

ًّىىح خ٩ٛ تټًٕتؾ تټىّڃ وىدٌت إذل ڄٵه ڀّٽٷ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ټٵهّٿ يف 

                                       
 ڀڃ خ  ا٨ٝثت ػتٽُ تټهًټر. 1
 .373ٖ 13َ 16/12/1967ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف  2



138 
 

س إذل تِٙرررصنثن إذل اڂ ىرررىه  1ت٨صدرررثي تټٵرررًتيتز تټص نّدْررررس ثعثخرررر ٴرررًتيتز إنتيّرررر   
تټٵررًتيتز شٙررهي يف لٙررٌڀر ٴثبځررر خرر  تعت٤ٌررٯ ًؼيررر تٗنتيذ تټصررثخ٧ غتررث تعت٤ٌررٯ  

دل شٹڃ لٌٙڀر ٔمْٙر إٙ اكتث تټريت يصتيرث ًيف   ًتعتصځعٽر ټٽٙثحل تټ٩ثپس ًىِ إڂ 
ّٹرٌڂ تټٵرًتي تټصر نّي     »ًيف ًؼير تټن٥رً ىرىه  «٤ٻ تټٝځثڄثز تټيت ٴًيىثس ًخىټٷ 

ڀٕثخو ټٽفٹٿ تضتنثبِ ڀڃ ڄٌتـِ ڀص٩هنذ اً ّٵرتج ڀنوس ًىىت تټًاُ ٙ ّصځٕرَ ڀر٧   
ـٹثپ اً وٸًشو آڄٱثًس ًڄْٝٯ اڄو ٙ لتٌٌ تِٙصنثن إذل ىىت تټّدح ٜٗٱثت ٘ٱر تٕ

تټ٩ځرٻ تټٵٝررثبِ ٨ٽرَ تټٵررًتي تټصر نّيس ِررٌتت ٸرثڂ ٘ررثنيتً ڀرڃ ؼيررر يبثِرْر اً ڀررڃ       
ِٽ١ر ش نّدْر ڀصځعٽر يف ػتٽُ ش نّحس ٕڂ تضتير تٗنتيّر ٨نهڀث شٱٙٻ خرثټص٥ٽٿس  
إقترث شٱٙررٻ يف ڀنث٨ٌررر خْنريث ًخرر  تعتررص٥ٽٿ ٠دٵررثً ټًٖٜرث٦ ًتٗؼررًتتتز تټرريت ڄررٗ    

تټريت ٴًيىرثس ًٙ هتٹرڃ تټٵرٌٺ يف اڂ ٰٙرٽيث يف      ٨ٽْيرث تټٵرثڄٌڂ ًڀًت٨رثذ تټٝرځثڄثز     
 تټص٥ٽٿ ٩ّه ـٹځثً.

ٸررىټٷ ٙ هتٹرررڃ تِٙررصنثنس ٜٗرررٱثت تټٙررٱر تټٵٝرررثبْر ٨ٽررَ ٨ځرررٻ ڀرررثس إذل     
٘هًيه ڀڃ نيؼر ظثڄْرر اً ؼيرر تِرصةنثْٰرس وټرٷ ٕڂ تټٵرثڄٌڂ ٴره ّرن٥ٿ يف تارثٺ         
تٗنتيُ ٠ًّٵث ټٽځًتؼ٩رس ٌِتت اڀث ؼير يبثِْر اً اڀثپ ىْةر شٕرٹٻ غترىت تټ٭رًٚس    

                                       
 س359ٖس ًُ تعتٵثيڂتٗنتيُ ًتټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تعتٙڀڃ ٸصثخو 0 ـث٣ٰؼتځه ؼتځٌن تټهٸصٌي  1

تټ٩ځٻ تټٵٝثبِ يف تټٵثڄٌڂ تعتٵثيڂ ًتضتيثز تٗنتيّر وتز 0 تټٵ١ح ؼتځه تټٵ١ح ٠دٽْرًيِثټر 

ًّٚـ٣ اكتځث دل ّٱًٴث خ  تټٵًتيتز تټص نّدْر  س112ٖ ستټٵٝثبِ يف ڀًٙ تٙلصٙثٖ
يف ٸصثخو  ًتټٵًتيتز تټٙثنيذ ڀڃ ػتٽُ ش نّح ىىت خثټ٬ًٿ ڀڃ اڂ تټهٸصٌي ؼتځٌن ـث٣ٰ ّىىح

إذل ت٨صدثي  س378ٖ ستٗنتيُ ًتټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تعتًُٙ تعتٵثيڂڀڃ ٸصثخو 0 ـث٣ٰؼتځه ؼتځٌن 
تټٵًتيتز تټٙثنيذ ڀڃ ؼيثز إنتيّر وتز تلصٙثٖ ٴٝثبِ ٴًتيتز إنتيّر ٩١ّڃ ْٰيث ڀدثًٔذ 

ًتيتز يً خثټنّدر غتىه تټٵًتيتز ڀنو خثټنّدر ټٽٵ٤خثٗټ٭ثت ڀ٧ اڂ ٨نًٙ تظتٌٙڀر اً تعتنث٨ٌر ا
 تټص نّدْر تټٙثنيذ ڀڃ ِٽ١ثز يبثِْر.
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ث تټٵررثڄٌڂ ِررٽ١ر تټدررس يف  ًڀررڃ ٴدْررٻ تټنرر٦ٌ تًٕٺس تټّررٽ١ثز تٗنتيّررر تټرريت ا١٨ثىرر  
تټص٥ٽځثز ڀرڃ تټٵرًتيتز تٗنتيّررس ًىرىت تټدرس ٙ ٔرديو ـرٌٺ ٠د٩ْصرو تٗنتيّررس اڀرث           
تټنرر٦ٌ تټعررثڄِ ٰينررثٶ اڀعٽررر ٨ٽْررو ڀررڃ اـٹررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث وتذتررثس ٰٵرره وىدررس يف    

 46إذل اڂ ػتثټُ تعتًتؼ٩ر تعتنٌٖٙ ٨ٽْيث يف تټٵثڄٌڂ  25/3/1967ـٹځيث يف 
شٕٹٻ خًبثِر ٴرثٚ  ًتټريت شٙرهي ٴًتيتذترث ٸؽيرر تِرصةنثْٰرس       س ًتټيت 1962ټّنر 

 .٩ّ1ه ڀث شٙهيه ٴًتيتز إنتيّر ًټّْس اـٹثڀثً

خثټنّررردر ټٵرررًتيتز ػترررثټُ تعتًتؼ٩رررر     17/6/1967ًٸرررىټٷ ـٹځيرررث يف  

س ًخرىټٷ ّٹرٌڂ ىرىت تعت٩ْرثي ٬رري      19542ټّرنر   56تعتنٌٖٙ ٨ٽْيرث خثټٵرثڄٌڂ يٴرٿ    
 ٘ثحل خثعتًذ ټصفهّه ٠د٩ْر تټ٩ځٻ.

اؼرٻ وټرٷ دل شّرصنه تحملٹځرر تټ٩ٽْرث يف ِرفح تلصٙث٘ريث ٨ٽرَ ٴرًتيتز ىرىه           ڀڃ 
ٸځرث  «تاثټُ إذل اُ ڀرڃ ىرىّڃ تعت٩ْرثيّڃس إقترث تِرصنهز يف وټرٷ خٙرٱر اِثِرْر         

إذل تټٵْثَ ٨ٽَ اـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْر  »ّصٝؿ ڀڃ اـٹثڀيث تټّثخٳ تٗٔثيذ إټْيث
ًىىت تټٵْثَ ڀ٧ تټٱثيٲس وټرٷ ٕڂ تحملرثٸٿ تټص نّدْررس ىرِ ؼيرثز ٴٝرثبْر خرثعت٩نَ        

 .3تټٙفْؿ ٰصٕٹْٽيث ّ٭ٽح ٨ٽْو تټ٩نًٙ تټٵٝثبِ

                                       
1 َ12 ٖ800. 
2 َ12 ٖ1185. 
ٕـهاث يبثِر تغتْةر ًتټعثټط  سٕكتث شٕٹٻ ڀڃ ظٚض ا٨ٝثت تظنثڂ ڀنيٿ ڀڃ ا٨ٝثت تاٽُ 3

 سڀثټْر$ إڀث ڀڃ تضتيثٌ تعتًٸٍُ ټٽصن٥ْٿ ًتٗنتيذ اً نٌّتڂ تحملثِدثز خثټن٥ً إذل ٠د٩ْر تعتمثټٱر
 إنتيّر#.
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س 1ٸځررث اڂ ىنررثٶ ِررٽ١ر شصررٌذل اڀثڀيررث تٙذتررثپ نًڂ اڂ ّٹررٌڂ غتررث ياُ خررثطتٹٿ 
ِرٌتت ڀرڃ يف ِرري تضتٽّرثز اً     «تعتًت٩ٰرثز   ًؼٽّثذتث ٨ٽنْر ًشصدر٧ زتْر٧ إؼرًتتتز   

ًتټيت شصٵْره هبرث تحملرثٸٿ تٗنتيّررس ٸځرث اڂ ټٹرٻ ڀصريٿ         »حتًًّ تٕـٹثپ اً تټن١ٳ هبث
اڀثڀيث اڂ ّّص٩  ثفثپ ټٽهٰث٦ ٨نو ًتټًن ٨ٽَ تٙذتثڀثز تعتٌؼيرر إټْروس ٰيرٌ ٨ٽرَ     

 .2وټٷ أدو خثطتٹٿ تضتنثبِ

ٰرىټٷ ٕڂ تعترثنش  تټعثڀنرر ًتټعثڄْرر      اڀث اڂ ىىت تټٵْثَ ١ّٙهپ ًڄٌٖٙ تټٵثڄٌڂس

شٕررريتڂ ٘ررًتـر إذل ٴررًتيتز ػتررثټُ   1959ټّررنر  ٨55ٕررًذ ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  
تټص نّحس ڀڃ ٜځڃ تټٵًتيتز تټيت ٌّؼو إټْيث تټ٩١رڃ خثٗټ٭رثت اڀرثپ ؼتٹځرر تټٵٝرثت      

تټيت شنٗ ٨ٽَ اڂ نتصٗ ػتٽُ  8تٗنتيُ اً تحملثٸٿ تٗنتيّرس ڀڃ وټٷ ڄٗ تعتثنذ 

ُ  تټهًټر هب تټ١ٽدرثز تټريت ّٵرهڀيث تعت٤ٌٱرٌڂ تټ٩ځٌڀْرٌڂ      $/يتخ٩رثً /...3ْةرر ٴٝرثت إنتي

ڀررڃ ىررىت  12س ًشررنٗ تعتررثنذ #خررثټ٩١ڃ يف تټٵررًتيتز تټنيثبْررر ټٽّررٽ١ثز تټص نّدْررر...
تټٵثڄٌڂ يف ڀ٩ًٚ خْثڂ تټ١ٽدثز تټيت ٙ شٵدٻ ٴدٻ تټص٥ٽٿ ڀنيث... تټ١ٽدثز تعتٵهڀرر  

٨رهت ڀرث ٸرثڂ ڀنريث ٘رثنيتً      /يتخ٩رثً /ً/ظثټعثً/ڃياِثً خإټ٭ثت تټٵًتيتز تٗنتيّر يف تټدنهّ
 ڀڃ ػتثَ ش نّدْر.

                                       
 تټنْثخر تٗنتيّر.ىِ  1
تٗنتيُ ًتټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تعتًُٙ ڀڃ ٸصثخو 0 ـث٣ٰؼتځه ؼتځٌن  ستټهٸصٌي ؼتځٌن ـث٣ٰ 2

تټ٩ځٻ تټٵٝثبِ يف تټٵثڄٌڂ تعتٵثيڂ 0 تټهٸصٌي تټٵ١ح ؼتځه تټٵ١ح ٠دٽْر س359ٖ ستعتٵثيڂ

 .112ٖ ستټٵٝثبِ يف ڀًٙ تٙلصٙثًٖتضتيثز تٗنتيّر وتز 
 إټ٭ثتتً ًش٩ٌّٝثً. 3
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ٰځرىنٍ ىرىّڃ تټنٙر س اڂ ٴرًتيتز ػترثټُ تټص نّرح ٴرًتيتز إنتيّررس ٩١ّرڃ          
ْٰيث خثٗټ٭ثت ڀدثًٔذس نًڂ تِصٽٍتپ تټص٥ٽٿ ٴدٻ ٠ٽح إټ٭ثبيثس ًىىت تټًاُ ىٌ تټرىُ  

 19/11/1966يف هتْٻ إټْو تټٱٵو يف ًٰڄّث ٸځث شٵهپس خٻ وىدس تحملٹځر تټ٩ٽْث 
إذل ت٨صدررثي تټٵررًتيتز تټٙررثنيذ خص نّررح تعترر وًڄ س ڀررڃ نًتبررً تٕـررٌتٺ تټٕمٙررْر       

 .1خثحملثٸٿ تٙخصهتبْر ثعثخر ٴًتيتز إنتيّر

خثټ٬ًٿ ڀڃ ىىه تټٵًتيتز ٠دٵثً ټٽځ٩ْثي تټٕرٹٽِس ٰٝرًٚ ٨رڃ ٨نٙرً تعتنث٨ٌررس ش٩ره       
ثعت٩نَ تټٙرفْؿس ًٴره   ڀڃ ٴدْٻ تٕـٹثپس خث٨صدثي اڂ تغتْةر تټيت شٙهيىثس ؼتٹځرر خر  

تِصنهز يف وټٷ إذل ِٽ١ر ًٌّرً تټ٩رهٺ يف ش٩هّٽريثس ًّرًن ٨ٽرَ وټرٷ خر ڂ تٕـٹرثپ         
تټريت شٙرهي ڀرڃ ؼترثٸٿ اڀرڃ تټهًټررر ختٝر٧ ټصٙرهّٳ تټّرٽ١ر تټصنٱْىّرر ؾتعٽررر يف          

 .2يبُْ تضتځيٌيّر ًدل ّٵٻ اـه خ كتث ٴًتيتز إنتيّر

 

                                       
1 َ12 ٖ225. 
 تظتثٖ ثفثٸٿ اڀڃ تټهًټر. 1958ټّنر  162ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  15 س14 س12تعتٌتن  2
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 الفرع الثالث

 شزوط انشكم وادلدة

ْٰٹٌڂ خإّهت٦ شٵًّرً تټ٩١رڃ ٴٽرٿ ٸصرثج تحملٹځرر       ساڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْثس الطعه

س ًټٹررڃ ّد١ررٻ 1تټ٩ٽْررث ڀررڃ ؼتررثپ ڀٵدررٌٺ اڀثڀيررثس ًٙ شٕرررتٞ ٠ًّٵررر ڀ٩ْنررر ټّ٘ررهت٦

 55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  16تټصٵًًّ إوت دل ّٕځٻ ٨ٽَ تټدْثڄثز تعتنٌٖٙ ٨ٽْيث خثعتثنذ 
صتثت تظتٌٙپ ً٘ٱثذتٿ ًڀ٠ٌڃ ًىِ ٨ًٚذ ٨ٽَ تټدْثڄثز تعتص٩ٽٵر خ  1959ټّنر 

ٸٻ ڀنيٿس خْثڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ًشثينتو ًخْثڂ خثِٕدثج تټيت خين ٨ٽْيث تټ٩١ڃس 
٠ًٽدثز تټ١ث٨ڃس ًټٹڃ ىىه تعتثنذ دل جت٩ٻ ٨هپ ڀًت٨ثذ وٸً ىرىه تټدْثڄرثز ڀرد١ًٚ    
ټٽفٹٿ خٵٌذ تټٵثڄٌڂس ًټٹڃ اؼثٌز ټٽځفٹځر تټ٩ٽْث اڂ حتٹٿ خىټٷس ًىِ حتٹٿ هبىت 

ڂ إوت ٸثڄررس تعتمثټٱررر ڀررڃ ٔرر كتث تټصؽيْررٻ خررثټ٩١ڃس ًٙ حتٹررٿ خررو إوت ٸررثڂ        تټررد١ٚ
 ت٬ٗٱثٺ ىْنثً ّّريتً هتٹڃ شهتيٸو.

ٰٵرره ـٹځررس خإخ١ررثٺ ٩٠ررڃ دل ٌّٜررؿ ْٰررو تعتٌٜرر٦ٌ شٌٜررْفثً ٸثْٰررثً ؾتررث انٍ إذل      

                                       
 .865ٖ ستټّنر تظتثڀّر 26/4/1960ـٹځيث يف  1
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اڂ ڀررًتن تټٵررثڄٌڂ ڀررڃ خْررثڂ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو   $$س ًٴثټررس يف وټررٷ0 1تټصؽيْررٻ خررو
تټيت خين ٨ٽْيث تټ٩١ڃس ىرٌ اڂ هتٹرڃ ټٽځفٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث اڂ      ًشٱْٙٻ تِٕدثج 

شّص٥يً ؾتث اًينه تټ١ث٨ڃ ڀڃ وټٷ ڀٌت٠ڃ ڀث ٩ّْدو ٨ٽَ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰرو ڀرڃ   
ؽتثټٱر ټٽٵثڄٌڂ اً ل١  يف ش ًّٽو ًش١دْٵو  ًټىټٷ اً٘رس تعترثنذ تټّثنِرر ٨ٕرًذ     

ْرثڂ ټٽفٹرٿ تعت٩١رٌڂ    ڀڃ ٴثڄٌڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر اڂ ّٕصځٻ شٵًًّ تټ٩١ڃ ٨ٽرَ خ 
ْٰو هتْٟ ٨نو تټ٭ځٌٚ ًتټصؽيْٻ ٨ًٽَ شٱْٙٻ ټِٖردثج تټريت ٴرثپ ٨ٽْيرث تټ٩١رڃ      
ًإٙ ؼثٌ تطتٹٿ خد١ٚڄوس ًڀث ايتنز خدْثڂ تِٕدثج إٙ خ١ًّٵر لتٽْيث ًّٹٕٯ ٨ڃ 
تعتٵٌٙن ڀنيث ٸٕٱثً ًتْٰثً ّٱِٝ ٨نيث تټ٭ځٌٚ ًتضتيثټر ًّّصدثڂ ڀنو تټ٩ٌتي تټىُ 

طتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰرو ًڀٌٜر٩و ڀنرو ًاظرًه ْٰځرث ٴٝرَ خرو ًهتٹرڃ         ٩ًٍّه تټ١ث٨ڃ إذل ت

س ٰرإوت ٸثڄرس   2##تعت٩١ٌڂ ٨ٽو ڀڃ حتٝرري نٰث٨رو ڀنرى إ٨ٚڄرو خٙرٌيذ شٵًّرً تټ٩١رڃ       
تټ١ث٨نر ٴه شًنز يف ٩٠نيث يف ٬ٽٟ خ  ڀڃ ؼير ڀ٦ٌٌٜ تطتٹٿ تټىُ ٩٠نس ْٰو 

تټرىُ  طْط ًين يف ٤نيث اڄو ّص٩ٽٳ ث٦ٌٌٜ آلرً خنرس تټٙرٽر خثعتٌٜر٦ٌ تطتٵْٵرِ      
ٰٙٻ ْٰو ظٿ شًشح ٨ٽرَ ىرىت تظت١ر  اكترث اًينز يف ٩٠نريث اِردثخًث ٙ شن١درٳ ٨ٽرَ         
 تًإوڀٌٜرر٦ٌ تطتٹررٿ ڀٵفځررر ٨ٽررَ ًٴثب٩ررو تټرريت ٰٙررٻ ْٰيررث ٰررإڂ ىررىت تټ٩١ررڃ ّٹررٌڂ   

ػتيًٚ يف ڀ٨ٌٌٜو ًاِدثخو ؼيثټر ٰثـٕر ڀڃ ٔر كتث اڂ ش٩ؽرٍ ىرىه تحملٹځرر ٨رڃ      
 و.ڀًتٴدر ڀث شن٩ثه تټ١ث٨نر ٨ٽَ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰ

ًىدعررس إذل خ١ررٚڂ تټصٵًّررً إوت ا٬ٱررٻ حتهّرره ٔررمٗ تعتمصٙررٿ يف شٵًّررً تټ٩١ررڃ       

                                       
 .1048ٖ 8َ س14/4/1963ـٹځيث يف  1
 س19/11/1955ـٹځيث يف  سًدل شٕرتٞ تحملٹځر اڂ شٹٌڂ ىىه تټٌٙيذ ڀٌٴ٩ر ڀڃ تټ١ث٨ڃ 2

َ1 ٖ147. 
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س ًٸرىټٷ إوت  1خث٨صدثي وټٷ ڀڃ تټدْثڄثز تضتٌىًّر تټيت ّرتشح ٨ٽَ إ٬ٱثغتث تټرد١ٚڂ 

س ًٴٝس خ٩هپ تټد١ٚڂ يف 2ًؼو تټ٩١ڃ إذل لٙٿ ڀصٌَٰ نًڂ ا٘فثج تټٙٱر ْٰو
يف اِرردثج تټ٩١ررڃس ٕڄررو ڀررڃ ـثټررر ڀررث إوت ـررهض ل١رر  يف ِررْثٲ ٨نث٘ررً تعتنث٨ٌررر ً

 .3تعتدثؾ وٸً تِٕدثج خ٩ه إّهت٦ تټصٵًًّ ًټٌ ًٕٺ ڀًذ اڀثڀيث

ًٴٝس خ ڂ تِصنثن تټ٩١ڃ إذل اِدثج ڀ٨ٌٌْٜر ٬ري ٘فْفر ٙ ّد١ٽو ٕڂ 

 إذل ًوىدرس  س4ڀنثٴٕر ٘فر تِٕدثج ڀّ ټر ڀ٨ٌٌْٜر ٙ ٘ٽر غترث خٕرٹٻ تټ٩١رڃ   
 تټص٩ٽررْٿ$ ًتټص٩ٽررْٿ تټرتخْررر ًٌّررً خثِررٿ يٰرر٧ خرر ڂ تټصٵًّررً يف ڀررثنُ ل١رر  ًٴرر٦ٌ اڂ

 ٨ٌٝ ڀڃ تټصٵًًّ ًٴ٧ إوت ًخثعتعٻ س5تټصٵًًّ ّد١ٻ ٙ تضتثڀ٩ر ڀهًّ ڀڃ خهًٙ# تټ٩ثرل
 ـررهًن يف« تٗنتيذ ا٨ٝررثت ڀررڃ ٸررٻ ٕڂ تطتٹٌڀرررس ٴٝررثّث إنتيذ يف تټصمررًغ ـررهّط

 .6تطتٹٌڀر ٨ڃ ڄْثخر تٗڄثخر يف ټًبّْيث ؾتعٻ »ختٙٙو

 تټٵرثڄٌڂ  ڀرڃ  الرريذ  ٰٵًذ 51 خثعتثنذ ٨ٽْيث تعتنٌٖٙ تټٹٱثټر ن٧ٰ تټصٵًًّ ڀ٧ ًلتح
 .5111 ټّنر 11

ِ  ڀٵدرًٌٙ  ّٹٌڂ ـصَ لٚغتث تټ٩١ڃ ّٵهپ اڂ لتح تټيت ټٽځهذ خثټنّدر اڀث  ٠دٵرثً  ٰير

                                       
 .315ٲ 709ٖ سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز س25/4/1965ـٹځيث يف  1
 .1007ٖ 7َ س3/6/1962ـٹځيث يف  2
 .215ٖ 13َ س9/12/1967ًـٹځيث يف  س47ٖ 7َ س25/11/1961ـٹځيث يف  3
 .651ٖ 8َ س9/2/1963ـٹځيث يف  4
 .757ٖ 5َ س16/1/1960ـٹځيث يف  5
 .                               871ٖ 7َ س19/5/1962ـٹځيث يف  6
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 س1تطتٹرٿ  ٘هًي شثيّك ڀڃ ٌّڀثً ِصٌڂ 5111 ټّنر 11 يٴٿ تټٵثڄٌڂ ڀڃ 51 ټٽځثنذ
 إٙ ّٹررٌڂ ٙ »تٗنتيُ تټٵٝررثت اڀررثپ تٗؼررًتتتز ټ١د٩ْررر ڄ٥ررًتً« تٗنتيُ تطتٹررٿ ٕڂ

 تټ٭ْررثخِ تطتٹررٿ خٱٹررًذ تٕلررى إذل وىدررس تټ٩ٽْررث تٗنتيّررر تحملٹځررر اڂ إٙ ـٝررٌيّثً
 يف ڀ٤ٌٯ ڀڃ ٩٠نثً ٴدٽس إو س91/1/51912 يف ـٹځيث يف تټْٵْين تټ٩ٽٿ ًخن٥ًّر

 شرثيّك  ڀرڃ  ؼتّرٌخر  تټٵثڄٌڄْرر  تعتٌت٨ْه ٌٰتز خ٩ه خو شٵهپ ٜهه ٘ثني ش نّي ـٹٿ
 خ٩ه ٨ٽْوس شنٱْىه شثيّك ًىٌ ٜههس تطتٹٿ خٙهًي ٨ٽځو خصثيّك ٨ٙصهتنىث ٘هًيهس

 ڀ٩ْررثن ٸررثڂ ًإڂ إڄررو$$0 خٵٌغتررث ثفثٸځصررو ٨ٽځررو خ٩ررهپ ڀنررو تعتدررهئ تټرره٧ٰ ٴدٽررس اڂ
 اڂ إٙ تطتٹرٿ  ٘رهًي  شرثيّك  ڀرڃ  ٌّڀرثً  ِرصٌڂ  ىٌ تټ٩ٽْث تٗنتيّر تحملٹځر اڀثپ تټ٩١ڃ
 ؼتثٸځصرررو خرررإؼًتتتز ٩ّٽرررڃ دل تټرررىُ تعتٙرررٽفر وُ ـرررٳ يف ّّرررًُ ٙ تعت٩ْرررثن ىرررىت

 ًڀڃ...تطتٹٿ هبىت تټْٵْين ٨ٽځو شثيّك ڀڃ إٙ ٜهه تطتٹٿ خٙهًي ٩ّٽٿ دل ًخثټصثرل
 ْٰرو  تعت٩١رٌڂ  تطتٹرٿ  خٙهًي ٨ٽٿ ٴه تټ١ث٨ڃ اڂ ّٱْه ڀث تًٕيتٲ يف ټُْ اڄو ـْط
 تټ٩١رڃ  يِرٌپ  ڀرڃ  ٨ٗٱثبو خ١ٽح شٵهپ ًٴه" ٨ٽْو شنٱْىه شثيّك" 3/8/5195 ٴدٻ
َ  ٌّڀرثً  ِص  ڀِٝ ٴدٻ اُ 8/1/5195 يف  تټٵرًتي  ٘رهي  ًٴره  خرثطتٹٿس  ٨ٽځرو  ٨ٽر

ً  ًاًن٦ 33/1/5195 يف تټًِرٌپ  ىرىه  ڀرڃ  خإ٨ٱثبو  9/53/5195 يف تټ٩رڃ  شٵًّر
 ټ٩ًٰرو  ٴدٌټو خ٩هپ تټه٧ٰ ًّٹٌڂ تټٕٹٽْرس اًٜث٨و تِصٌَٰ ٴه تټ٩١ڃ ّٹٌڂ ًخىټٷ
 .##ِٽْٿ اِثَ ٨ٽَ ٴثبٿ ٬ري تعت٩ْثن خ٩ه

 تطتٹرٿ  ىرىت  يف ًٴر٧  ثرث  وټرٷ  يف ڀه٨ٌٰر ٸثڄس تټ٩ٽْثس تٗنتيّر تحملٹځر اڂ ًتټٌتٴ٧
                                       

ـٹځيث يف  سٸځث ىٌ تټٕ ڂ خثټنّدر عت٩ْثن ي٧ٰ تټه٨ٌٍ سًىىت تعت٩ْثن ًّن ٨ٽْو تټٌٴٯ ًتٙڄٵ١ث٦ 1

 .441ٖ 10َ س24/12/1966
 10َ س9/5/1965ًالىز ٸىټٷ خٱٹً تټ٩ٽٿ تټْٵْين يف ـٹځيث يف  1483ٖ 10َ 2

 .351ٖ 13َ س9/12/1967ًيف ـٹځيث تټٙثني يف  س1329ٖ
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 تٙذتررثپ خٵررًتي ًٙ ؼتثٸځصرو  خررإؼًتتتز تعت٤ٌرٯ  ىررىت إ٨رٚڂ  خ٩ررهپ ؼّرْٿ  ل١رر  ڀرڃ 
 ڀرڃ  ًؼو اُ إخهتت يف ټٱً٘ر ټو شصثؾ اڂ نًڂ ٬ْثخْثً ـٌٸٿ اڂ ٨ٽْو شًشح ؾتث ٜهه
 .نٰث٨و اًؼو

اڂ ّنٱرى ٨ٽرَ    ًىىت تعتدها ؾترث شٵصٝرْو تټ٩هتټرر ًشٌؼدرو إو ټرُْ ڀرڃ تټ٩رهٺ       
ٔمٗ ـٹٿ ٙ ٨ٽٿ ټو خوس إٙ اڄو ٸثڂ ڀڃ تټٌتؼح يف ىىه تطتثټر اڂ ّّٽٷ تعت٤ٌٯ 
ن٨ٌٍ تټد١ٚڂ تٕ٘ٽْر ٜره ىرىت تطتٹرٿ ٕڄرو ًإڂ ٸرثڂ خرث٠ًٚس ٰإڄرو ا٘ردؿ كتثبْرًث          
ټٱٌتز ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ْٰوس ًإڂ ٴثڄٌڂ تاٽُ ٙ ّ لى خثٕـٹثپ تټ٭ْثخْرس ًٴه وىدس 

ْررررث إٙ ٴدررررٌٺ ىررررىه تټرررره٨ٌٍ يف ـثټررررر ؾتثظٽررررر جبٽّررررر       تحملٹځررررر تٗنتيّررررر تټ٩ٽ 

...ًڀررڃ ـْررط اڄررو ًٕڂ ٸررثڂ ٙ لتررٌٌ اڂ ٩١ّررڃ  $$ 0ًٴثټررس يف وټررٷ 18/2/1961
خثٕـٹررثپ خ١ًّررٳ تټررد١ٚڂ تٕ٘ررٽِس ًإڄررو إڂ ٸررثڂ تطتٹررٿ خررث٠ًٚ ًتڄٵٝررس ڀٌت٨ْرره  
تټ٩١ررڃ ْٰررو اً تِررصنٱىز ا٨صرررب ٘ررفْفثً ڀررڃ ٸررٻ تټٌؼررٌه ًٙ لتررٌٌ خرر ُ ـررثٺ ڀررڃ    

                       تټصځّرررررررٷ خررررررر ُ ًؼرررررررو ڀرررررررڃ اًؼرررررررو خ١ٚڄرررررررو ٠دٵرررررررثً ټٵث٨رررررررهذ      تٕـرررررررٌتٺ 

Voies de nullités n'ont tien contre les jugements. 

ًڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ىىت ڀ٩ْثن ٸثڀٻس ْٰؽح اڂ متٙٻ ْٰو تٗؼًتت ًىٌ تټ٩١ڃ ٸځث ًّن 

س ٕڄرو  س ًٙ متّح ڀنو ٌّپ ٘هًي تطتٹٿ تعتًتن تټ٩١ڃ ْٰرو ٨1ٽْو تعتٌٴٯ ًتٙڄٵ١ث٦

                                       
 ڂإٙ ا 1/7/1967ًٴه وىدس تحملٹځر تټ٩ٽْث يف  س506ٖ 7َ س31/3/1962ـٹځيث يف  1

ٸ ڂ  سٌّٴٯ إوت ٴثپ خثحملثڀِ تعتنصهج خٵًتي ت٨ٗٱثت ڀثڄ٧ ڀڃ ڀدثًٔذ تټه٨ٌٍ سڀ٩ْثن ي٧ٰ تټه٨ٌٍ
٥ًّٻ تټٌٴٯ ِثيّثً إٙ اڂ ّصٵهپ ٘ثـح تټٕ ڂ خ١ٽح  سّٹٌڂ ٴه ٨  يف إـهٍ تټ٤ٌثبٯ

ٌّڀثً ڀڃ ٘هًي ٴًتي  60هتٺ ىىت تحملثڀِ إذل ىْةر تعتّث٨هذ تټٵٝثبْر ًوټٷ لٚٺ تِصد

ًٙ ِْځث ًاڄو ٴْهز ىىه تټٵث٨هذ  سٴٝثت ِهّه سًىىت تټٵٝثت س1211ٖ 12ت٨ٗٱثت تًٕٺ َ
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 .1##٩ّصرب ػتًّثً ټٽځ٩ْثن ًّنٵِٝ خثڄٵٝثت تټٌْپ تٕلري

س 2ٰإوت ٸثڂ تعت٩ْثن ّنصيِ خْرٌپ ١٨ٽرر يصتْرر تڀصره إذل اًٺ ّرٌپ ٨ځرٻ خ٩رهىث       
ٸىټٷ وىدس تحملٹځر إذل ش١دْٳ ٴثڄٌڂ تٌٕ٘ٺ خبٌٖٙ ڀٌت٨ْه تعتّثٰر خإٜثٰر 

ٴٌت٨ه تټٌٴٯ  س ٠ًدٵس3ڀ٩ْثن ڀّثٰر خثټن٥ً إذل ڀ٠ٌڃ تټ١ث٨ڃس إذل ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ

ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز $شٵثخٽيث  ٨392ٽَ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ اڀثڀيثس ٰٵٝس خص١دْٳ تعتثنذ 

ؼهّه# تټيت شنٗ ٨ٽَ ًٴٯ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ثٌز تحملٹٌپ ٨ٽْو ًٙ ًٍّٺ  216تعتثنذ 
تټٌٴررٯ إٙ خ٩رره إ٨ررٚڂ تطتٹررٿ إذل تټٌيظررر يف آلررً ڀرر٠ٌڃ ٸررثڂ عتررٌيظيٿ ًتڄٵٝررثت          

خٽه تعتصٌَٰ ٙختثو ٘رٱر تټرٌتيض إڂ ٸرثڂس ًلترًٍ ڀرڃ       تعتٌت٨ْه تټيت متهنىث ٴثڄٌڂ
ىىت تټصرثيّك شٹځٽرر تعت٩ْرثن ـصرَ كتثّرر تعترهذ تټدثٴْرر ڀنرو ٙ عترهذ ؼهّرهذس ّٹرٌڂ اظرً             

 .4تټٌٰثذ ىٌ ًٴٯ تعت٩ْثن ٙ ٴ٩١و

  

                                                                                          
خٌؼٌج تټًؼ٦ٌ ټٽيْةر تټيت ا٘هيز ٴًتي ت٨ٗٱثت لٚٺ تټّص  ٌّڀثً تضتثبٍ لٚغتث ي٧ٰ ن٨ٌٍ 

 تٗټ٭ثت.
ًٴه ٠دٵس تحملٹځر تټ٩ٽْث يف ىىت تظتٌٖٙ ڄٗ  س651ٖ 8َ س9/5/1963ـٹځيث يف  1

ًوىدس إذل ىىت تعتىىح يف ـٹځيث يف  سؼهّه# 15ًشٵثخٽيث تعتثنذ $ڀڃ ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز 20تعتثنذ 

 .147ٖ 1َ س19/11/1955
ًيف  س436ٖ 3َ س21/12/1958ًيف  س481ٖ 1َ س11/2/1956ـٹځيث يف  2

 .506ٖ 7َ س31/3/1962
 ڀًت٩ٰثز ؼهّه. 17س16ّٵثخٽيث تعتثنش   س237ٖ 7َ س13/1/1962ـٹځيث يف  3
 .1301ٖ 8َ س18/5/1963ـٹځيث يف  4
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 البحث السادس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف ؿدى تقودفا بأحوال اؾطعن وؼوودفا

اـٹثپ ىىه تحملٹځر ّصٝؿ اكتث اؼثخس ً٘تـر ٨ٽَ ىىت تټّىتٺ  مه مطالعـ  

س ـْط ٴثټرس ٙ ًؼرو ٰٙررتتٚ    5/11/19561خهت ـْثذتث ًوټٷ يف ـٹځيث يف يف 
ٴْثپ تټص١ثخٳ تټصثپ خ  ڄ٥ثپ تټ٩١رڃ خ١ًّرٳ تټرنٵٛ تعترهڄِ ًڄ٥رثپ تټ٩١رڃ تٗنتيُس       
ٌِتت يف ٔٹٻ تٗؼًتتتز اً ٸْٱْر ِريىث اً يف ڀهٍ ِٽ١ر تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 

 ْٰيث. خثټنّدر ټٖـٹثپ ڀ٦ٌٌٜ تټ٩١ڃ اً ٸْٱْر تطتٹٿ

٨ًررٍز ىررىت تٙلررصٚٮس ٰٝررًٚ ٨ررڃ تلررصٚٮ تټنٙررٌٖ تټرريت حتٹررٿ تٗؼررًتتتز اً    
تټٕٹٻ تعتٵًي ټٽ٩١ڃ ًتټيت ٙ ّ٭ري ڀڃ ٠د٩ْر تټ٩١رڃ خرثټنٵٛس إذل تلرصٚٮ ٠د٩ْرر     

...اڂ ىرىت تظترٚٮ ڀررًنه إذل ٠د٩ْرر تټ٩١رن  ًإذل تټصدرثّڃ خرر       $$ 20تټ٩١رڃ خٵٌغترث  
تًٰٕتن يف ػتثٙز تټٵثڄٌڂ تټ٩رثپ ًشٽرٷ تټريت    ٠د٩ْر تټًًتخٟ تټيت شنٕ  خ  تٗنتيذ ً

 .##شنٕ  ْٰځث خ  تًٰٕتن يف ػتثٙز تټٵثڄٌڂ تظتثٖ...

...ټرررُْ حملٹځرررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ اً ټٽځفرررثٸٿ    $$ 0ًشرررىٸً ٸرررىټٷ يف وتز تطتٹرررٿ  

                                       
 .215ٖ 13َ س9/12/1967ًـٹځيث يف  س64س41ٖ 1َ 1
 تطتٹٿ تټّثخٳ. 2
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تٗنتيّررر يف ن٨ررٌٍ تٗټ٭ررثت ِررٽ١ر ٴ٩١ْررر يف ٰيررٿ تټٌتٴرر٧ اً تعتٌٜرر٦ٌ شٵٙررً ٨نرريث    
٩ٽْث ًتټٵْثَ يف ىىت تټٕ ڂ ٨ٽر ڄ٥ثپ تټنٵٛ تعتهڄِس ىٌ ِٽ١ر تحملٹځر تٗنتيّر تټ

ٴْثَ ڀر٧ تټٱرثيٲس وټرٷ ٕڂ يٴثخرر ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ ًتحملرثٸٿ تٗنتيّرر ٨ٽرَ          
تټٵًتيتز تٗنتيّرس ىِ يٴثخر ٴثڄٌڄْر شّٽ١يث ٨ٽْيث ټصص٩ًٮ ڀرهٍ ڀٕر٨ًًْصيث ڀرڃ    

ٌٜرر٦ٌ تټررىُ ـْررط ڀ١ثخٵصرريث اً ٨ررهپ ڀ١ثخٵصرريث ټٽٵررثڄٌڂ ًىررىت خررهًيه ىررٌ ٨رر  تعت  
ِصصنثًټو تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٨نره يٴثخصريث "تټٵثڄٌڄْرر" ٕـٹرثپ تټٵٝرثت تٗنتيُس      
ٰثټنٕررث٠ثڂ ًإڂ تلصٽٱررث يف تعتًشدررر إٙ تكتځررث ڀصځررثظٚڂ يف تټ١ٽ٩ْررر إو ڀًناررث يف      
تټنيثّر إذل ڀدها تعت٨ًًْٕر شٽٷ شّٽ١و ٨ٽَ تټٵًتيتز تٗنتيّرر ًىرىه شّرٽ١و ٨ٽرَ     

 .##ٽَ تٕـٹثپ...ىىه تټٵًتيتز ظٿ ٨

ٰٱِ ىىت تطتٹٿ0 دل شٱًٲ خ  ڄٱّيث ًخ  ؼتثٸٿ تټٵٝثت تٗنتيُس ٰؽ٩ٽس يٴثخصيث 
ڀڃ ڄ٦ٌ يٴثخر تًٕذلس خٱثيٲس ًىٌ اكتث شّٽ١يث ٨ٽَ تټٵًتيتز ٨ًٽَ تٕـٹثپس طٹرٿ  

 ٸٌكتث ًؼير ٩٠ڃ غتىه تحملثٸٿ.

 ًاًٜج ٨ٽَ وټٷ خ٩ٛ تٕڀعٽر0 

١ر تحملرررثٸٿ تٗنتيّرررر يف طرررط تټٌٴرررثب٧    0 ت٨رتٰرررس ټنٱّررريثس خّرررٽ  دعاااىي اإلن ااااء 

 .1ًشٵهًّىث

س ًشرررصٽمٗ 21/12/19632دل حتررره تحملٹځرررر ٨رررڃ وټرررٷ ًڀرررڃ وټرررٷ ـٹځيرررث يف 
إذل ڀرىٸًذ ڀرڃ ڀٹصرح     تټٌٴثب٧ يف اڂ تضتير تٗنتيّر ٰٙٽس اـره ڀ٤ٌٱْيرث تِرصنثنتً   

ستثّررر تٓنتج ڄّرردر غتررىت تعت٤ٌررٯ إشْثڄررو ٨ٕځررثٺ ڀٕررْنر ىررٌ ًًٌؼصررو ؾتررث ّٱٵررهه   

                                       
ًيف  س903ٖ 6َ س22/4/1961 س1162ٖ 4َ س25/4/1959ـٹځيث يف  1

 .1191ٖ سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز س23/1/1965
2 َ9 ٖ266. 
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 ًتټّٽٌٶ خ٩هپ تټد٩ه ٨ڃ ٸٻ ڀث ّٕر  تعترًت اً هترُ صت٩صروس ٨ًنرهڀث      ـّڃ تټّري
٩٠ڃ يف ىىت تټٵًتي اټ٭صو تحملٹځر تٗنتيّر تِصنثنت إذل ٨هپ ظدٌز تٔررتتٸو يف ىرىه   

...اڄرو ٙ ّصٙرٌي اڂ ّّر ٺ    $$ 0ت٨ٕځثٺ تټيت ڄٱصيث ٨ڃ ًٌؼصو اّٝثًس ًڀڃ وټٷ ٴٌغتث
ٽر تټ١د٩ْْر تټريت شٱًٜريث تټًٍؼْرر    تعت٤ٌٯ ش نّدْثً ٨ڃ ا٨ځثٺ ٘ثـدصو اًن تټٙ

....اڄرو ٙ  $$ 0س ًٴٌغترث ##اً تٕخٌذس خٻ ٙ خه ڀڃ اڂ شٹرٌڂ تعتّرثتټر ٨رڃ تٔررتتٸو ڀ٩يرث     
نټْٻ ٨ٽَ اڂ تعته٨ِ أرتٶ ڀ٧ ًٌؼصرو يف إظرٿ ٴثيٰرو اً تڄرو ٸرثڂ ٩ّٽرٿ ػترًن تټ٩ٽرٿ         

ًهتر خ كتث ِٽٹس ٠ًّٵثً ڀ٩ٌؼثً خٻ ٙ نټْٻ ٨ٽَ اڂ ىىه تټًٍؼر ٴه اـث٠س هبث تضت
تټيت ڄّدس إټْيثس خٻ خًاىث تټٵٝثت طٹٿ ىٌ ٨نٌتڂ تطتٵْٵر ًأرثي يف اِردثخو إذل   

 .1##تټربتتذ خ٩هپ ٘فر تټصيځر

٨ًنه تټ٩١ڃ ْٰو اڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث اټ٭س ىىت تطتٹٿ خ٩ه اڂ خثًٔز تعتيځر 
ڄٱّرريث تټرريت خثٔررًذتث تحملٹځررر تٗنتيّررر ٴدٽرريثس خدفعيررث ًٴررثب٧ تټرره٨ٌٍ ڀررڃ ؼهّرره      

اٴٌتٺ ٔيٌن تطتثنضس ًلٽٙس تِصنثنتً إذل تعت٥ثىً تټيت ٩ّْٓ هبرث تټرًٍغ    ًڀنثٴٕر
"تعت٤ٌٯ" ڀ٧ ًٌؼصوس ڀ٧ ٨هپ ًؼٌن ڀٌين يٌٲ غتځث ٬ري تټ٤ٌْٱررس إذل إنتڄصرو ًوټرٷ    

...ـْط اڂ تټٌٴثب٧ تعتصٵهڀر "ًىِ تټّثخٳ تٗٔثيذ إټْيث" حتځٻ يف ظنثّثىثس .2خٵٌغتث
ٵْررثً هتررُ تټّررٽٌٶ تټٵررٌّٿ ًـّررڃ    ٤ثىًىررث ًخث٠نرريث تـتررًتٮ تعت٩١ررٌڂ ٜررهه لٽ   

تټّررځ٩ر ًّررىظً شرر ظريًت ِررْةًث ٨ٽررَ تټ٤ٌْٱررر تټ٩ثڀررر تټرريت ّٕرر٭ٽيث ٨ًٽررَ ٸًتڀصرريثس           
ًت٨صدثيىثس ًّٵٽٻ ڀڃ تټعٵرر ْٰيرث ًيف ٔرث٬ٽيث ًىرٌ تٕڀرً تټٝرثي خثعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر         
تټريت متررًٖ تعتٕعرر٦ً ٨ٽرَ إـث٠صرريث خّررْثغ ڀررڃ تٙـررتتپ تټررىُ ٙ هتٹررڃ اڂ ّصفٵررٳ    

ر ٨ٽررَ نيؼررر ڀىِررٱر ڀررڃ شررهىٌي تظتٽررٳ ًٴرره تيشٝررَ ټنٱّررو ىررىت ًٔررث٬ٻ تټ٤ٌْٱرر

                                       
1 ٖ271 َ9. 
2 ٖ278 َ9. 
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تعتٌٴٯ تعت٩ْرح ٰمرًغ خرو ٨ٽرَ ڀٵصٝرْثز تټ٤ٌْٱرر خرثټصٱًّٟ يف ا٨رٍ ڀرث هتٹرڃ اڂ           
 ّصفٽَ خو تعت٤ٌٯ ڀڃ زتْٻ تظتٙثٺ.

ًٰٵرره خررىټٷ ٘ررٱثز تظتٽررٳ تټٹررًّٿ ًتټّررريذ تطتّررنر ًخثټصررثرل تټٙررٚـْر       
 ټٽدٵثت يف تټ٤ٌْٱر ًًؼح شنفْصو ٨نيث.

...ًّٹٌڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو إو ـترَ  0 $$خ٩ه إ٨ثنذ تټدفط ًتټصٵهًّ ټٽٌٴثب٧ًٴثټس 

 .1##٬ري ىىت تټنفٌ ٴه ال١  يف ش١دْٳ تټٵثڄٌڂ ًلثټٯ تټٌٴثب٧

س 16/11/19632ًوىدس ىىت تعتىىح يف تټه٨ثًُ تعتّص٩ؽٽر ڀڃ وټٷ ـٹځيث يف 
٨ځٽرو طؽرر   ًشصٽمٗ تټٌٴثب٧ يف اڂ تضتيرر تٗنتيّرر ٸثڄرس ٴره ٰٙرٽس ڀ٤ٌٱرًث ڀرڃ        

تڄٵ١ث٨ررو ٨نررو تعتررهذ تټٵثڄٌڄْررر تټرريت شررربي ىررىت تټٱٙررٻس ١ٰٽررح ڀررڃ ؼتٹځررر تټٵٝررثت  
تٗنتيُ ً٘ٮ ڀًشدو خٙٱر ڀّص٩ؽٽر طت  تټٱٙٻ يف تټه٨ٌٍ تعت٨ٌٌْٜرس ٨ځرًٚ  

تټيت جتٍْ وټٷ يف ـثټر ڀث إوت  1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  21خ ـٹثپ تعتثنذ 
    ً ٴره اؼثخصرو تحملٹځررر ټ١ٽدروس تِرصنثنت إذل ٴررًتي     ٸرثڂ تـصځرثٺ إټ٭رثت تټٵررًتي ڀًؼفرثًس 

تټٱٙٻ خنث ٨ٽرَ اِردثج ټرُْ غترث "ًؼرٌن يف تټٌتٴر٧" ًټٹرڃ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث           
اټ٭س تطتٹٿ خ٩ه اڂ ا٨ثنز طعيث ټٌٴثب٧ تټنٍت٦ ًحتٵٵس ڀڃ تټٌؼٌن تعتثنُ ټٽٌٴثب٧ 

 ُ.تټيت خين ٨ٽْيث تټٵًتي خثټٱٙٻس ؽتثټٱرً يف وټٷ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتي

                                       
 28/12/1963ًغتث ٸىټٷ يف ػتثٺ تټص نّح اـٹثپ ٸعريذ ٨ٽَ ِدْٻ تعتعثٺ اـٹثڀيث يف  1

ڀڃ  1348س1239س1219ٖ 8/5/1965يف  س1094ٖ 10َ 24/4/1965 س287ٖ
 تاځ٨ٌر تټّثخٵر.

2 َ9 ٖ45. 
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إوت ٸثڂ ڀد  ڀڃ ڀ١ثټ٩ر ٴرًتي تټٱٙرٻ ْٰرو اڂ ِرددو تټرىُ ّٵرٌپ       $$ 10ًٴثټس

ٌّڀثً خ٭ري إوڂس ًّدرهً ًتٜرفثً    ٨15ٽْو ىٌ تڄٵ١ث٦ تعته٨ِ ٨ڃ تټ٩ځٻ ڀهذ اٸعً ڀڃ 
ّنفهي إذل ڀّرصٌٍ ِرٌت تټّرٽٌٶ تټٕرهّه... ًٴره       »إڂ ٘ؿ«اڂ ڀعٻ ىىت تٙڄٵ١ث٦ 

ڃ ڀ١ثټ٩ررر اًيتٲ تټرره٨ٌٍ  تِررصدثڂ طّررح تټٙررثني ًخ٭ررري ڀّررثَ خ ٘ررٻ تټنررٍت٦ ڀرر   
ًحتٵْٵثز تټنْثخر تٗنتيّرس اڂ ًتٴ٩ر تٙڄٵ١ث٦ ىرىه ڀّصمٽٙرر تِصمٚ٘رث ِرثب٭ثً     
ڀررڃ ا٘ررٌٺ ڀٌؼررٌنذ شنصؽيررث ڀثنّررثً ًٴثڄٌڄْررثً إو تټدررثنُ ڀررڃ تًٕيتٲ ًڀررڃ حتٵْٵررثز    
تټنْثخر تٗنتيّر اڂ تټٕيٌن ڀڃ لهپ ڀّؽه تټّٽفهتي "ًٸثڂ تعته٨ِ ٩ّځٻ إڀثڀثً خو" 

ازت٩ٌت ٨ٽَ اڂ تعته٨ِ ختٽٯ ٨ڃ إټٵثت تټهيَ تعتٹٽٯ خإټٵثبو ڀڃ ىىت ًڀڃ تٕىٽ  
تعتّؽه ڀهذ شٍّه ٨ڃ ظٚظر ٔيٌي ٴدٻ تټصفٵْرٳ ڀ٩رو... ًإڂ تن٨رثت تعتره٨ِ خصٽٱْرٳ      

 .##ڀهًّ تعتّثؼه غتىه تټٌتٴ٩ر ٸْهتً ټوس تن٨ثت ٙ نټْٻ ٨ٽْو...

ـٹځيرث يف  ًىىت ڀّٽٹيث ٸىټٷ خثټنّردر ټٽ٩١رٌڂ ٬رري تظتث٘رر خرثضتٍتت ًڀرڃ وټرٷ        

ًشررصٽمٗ تټٌتٴ٩ررر يف اڂ اـرره تعترر٤ٌٱ  اڀررثپ ؼتٹځررر تټٵٝررثت    0 24/11/19302
تٗنتيُ يف شًٴْرررر آلرررًّڃ طؽرررر خت١ْرررو هبرررٿ ټٹٌڄرررو ّٱرررٌٴيٿ يف ڀًشدرررر تټٹٱثّرررر  
ًتٙڀصْثٌ ًٴره اؼثخصرو تحملٹځرر ټ١ٽدرو ًاټ٭رس تټٵرًتيس ًټٹرڃ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ا٨رثنز           

ًٸٱثّصو ًٴثيڄس خْنيٿ ًخْنس خ كتٿ  طط تعت٦ٌٌٜ ڀڃ ؼهّه ًخْنس ڀًتشح ٸٻ ڀنيٿ
ڀصځثظٽ  يف تټٹٱثّر ظٿ اټ٭س تطتٹٿ ٨ٙرتتٰيث ټ٘نتيذ طٳ شًٴْر ڀڃ شًّه ڀرڃ خر    

اڂ زتْرر٧ ڀررڃ وتٽرريٿ تټٵررًتي "ٴررًتي تټرتٴْررر تعت٩١ررٌڂ 0 $$3تعتصځررثظٽ  ًٴثټررس يف وټررٷ

                                       
1 َ9 ٖ50. 
 .1140ٖ 10َ س25/4/1965ًٸىټٷ ـٹځيث يف  120ٖ 9َ 2
3 َ9 ٖ128. 
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اٸعرً ڀرڃ    1956 -1955ْٰو" ـٙٽٌت ٨ٽَ ػتځ٦ٌ ڀڃ نيؼثز تټٹٱثّرر يف ٨رثڀِ   

ر يف ٸٻ ٨ثپ ًڀڃ ظٿ ّٹٌڄٌڂ زت٩ْرثً يف ڀًشدرر ؾتصرثٌذ... ْٰن١ٽرٳ ِرٽ١ثڂ      نيؼ 90
تٗنتيذ يف ڀ٧ٌٜ ڀ٩ْثي تعتٱثٜٽر خْنيٿ اً ْٰځث خْنيٿ ٬ًريىٿ ڀرڃ تطتث٘رٽ  ٨ٽرَ    
ڀعٻ ڀًشديٿ... ًٙ ڀ٩ٵح ٨ٽْيث يف وټٷ ًٙ شعًّح ٨ٽْيث ْٰځث تڄصيس إټْرو إوت ِرٽٿ   

 .##ًٌِت تِص٩ځثغتث...تلصْثيىث ؾتث ٩ّْح ىىه تټّٽ١ر ىٌ تٙـتًتٮ 

ًڀررررڃ اـٹثڀررررو يف تعتّررررثبٻ تټرررريت شص٩ٽررررٳ خثطتًّررررثز تټ٩ثڀرررررس ـٹځيررررث يف       

س  ًشررصٽمٗ تټٌٴررثب٧ يف اڂ ًٌّررً تټهتلٽْررر ا٘ررهي ٴررًتيتً خث٨صٵررثٺ    14/9/19631
اـرره تٕٔررمثٖ ڀررڃ يؼررثٺ تعتدثـررط تضتنثبْررر خ ڄررو ڀررڃ تټٽٙررٌٖ تټررىّڃ آظررًًت ڀررڃ  

تطترًج تعتثٜرْر مت تٗجترثي ْٰيرثس     ًِٴر ڀيځثز تضترْٓ تټرب١ّرثڄِ ًذتًّدريث اخرثڂ     
 ًٸٽٷ إذل ِدٳ تذتثڀو يف ٴٝثّث ًِٴر دل متٹٿ ٨ٽْو ْٰيث.

ٸځرث ِردٳ غترث اڂ ٴٝرس     «ًټٹڃ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ ٴٝرس خإټ٭رثت ىرىت تټٵرًتي       

ّصٝؿ ڀڃ ڀىٸًذ تعتدثـط تضتنثبْرر اڂ  $$ 0س إذل اڄو2ڀّصنهذ يف وټٷ »خٌٴٯ شنٱْىه
نتيّر يف إ٘هتي ٴًتي ت٨ٙصٵثٺ تعت٩١رٌڂ ْٰرو شٵرٌپ    تِٕدثج تِصنهز إټْيث تضتير تٗ

٨ٽررَ ِررٌت ِررريذ تعترره٨َ ًصت٩صررو. ًتذتثڀررو يف ٨ررهذ ٴٝررثّثس ًّررد  ڀررڃ ش ٔررريذ           
تټّررْه/ًٸْٻ تټنْثخرررس اڄررو ٙ ٘ررٱر ټررو يف تټصفٵررْٵ  تًٕټررْ س اڀررث ٴٝررْر تضتنثّررر   
ه ٰثعته٨ِ ټُْ ڀصيځثً ْٰيث ًإقتث تعتصيٿ ٔمٗ آلً ًىٌ... ًڀرڃ ظرٿ ٰرإڂ ڀرث تِرصن     

إټْو تٗنتيذ ڀڃ ڄ٩س تعته٨ِ خثظت١ٌيذ ٨ٽَ تٕڀڃ ًِرٌت تټّرريذ ًتټّرځ٩ر ٙ ًّشٹرٍ     
٨ٽَ اِثَ ظثخس ًخثټصثرل ٰإڂ تټٵًتي تعت٩١رٌڂ ْٰرو تټٙرثني خرثټٵدٛ ٨ٽْرو ًـؽرٍه       

                                       
1 َ9 ٖ228. 
2 َ9 ٖ325. 
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 .##يف ڀٹثڂ اڀ  ٙ ّٵٌپ ٨ٽَ ِدح ًّص٩  تطتٹٿ خإټ٭ثبو

ح ڀًذ الرًٍ  ًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْث ٨نه تټ٩١ڃ اڀثڀيث ا٨ثنز طط ىىت تټّد
ٸځررث ټررٌ ٸثڄررس ؼتٹځررر اًٺ نيؼررر ًلٽٙررس إذل اِرردثج ٘ررفر تټٌٴررثب٧ تعتٹٌڄررر غتررىت  

...ًعترث ٸثڄرس تټٌٴرثب٧    $$ 10تټّدح تټىُ ٘هي خنثتتً ٨ٽْو ىىت تټٵًتي ًٴثټرس يف وټرٷ  
تټيت ٴثپ ٨ٽْيث ٴًتي ت٨ٙصٵثٺ تعت٩١ٌڂ ْٰو ًتټيت شٹرٌڂ يٸرڃ تټّردح يف ىرىت تټٵرًتي      

تټصفًّثز ًتِٙصهٙٙزس تټيت شٝرثًٰز ٨ٽرَ تِرصؽځث٦    غتث ا٘ٻ ظثخس يف تًٕيتٲ ً
٨نثً٘ىث ًش ّْه ٘فصيث اؼيٍذ تٕڀڃ تعتصمٙٙر ًىِ... ًٴره شٝرځنس تټصٵرثيًّ    
تعتصٝځنر ڀرڃ ىرىه تضتيرثز خْثڄرثز ًًٴرثب٧ ؼترهنذ ڀٱٙرٽر ٴرهيز ل١ٌيذترث ٨ٽرَ           

 ##.تٕڀڃ...

تً ٨ٽرَ  ًخ٩ه اڂ الرىز خٙرفر ىرىه تټٌٴرثب٧ تټريت شٝرځنصيث ىرىه تټصٵرثيًّ وٸرًز ين         
....اڂ ٨رهپ شٵههترو ټٽځفٹځرر    0 $$نٰث٦ تعته٨ِ خ٩هپ تذتثڀو يف ىىه تټٵٝثّث خٵٌغتث

يف ىىه تټٵٝثّثس ٸثڂ خّدح ڀث ٨ًٮ ٨نو ڀڃ ٔرهذ تټدر َ ًٰرًٞ تطترًٖ ًٸعرًذ      
ًينز ٨ٽررَ نٰث٨ررو   ##ست٨ٕررٌتڂ ًًٰررًذ تعتررثٺ ًخًت٨ررر تټصٱررنڃ خ ِررثټْح تظتررٖٚ...   

...اڀرث ڀنفرو   $$ 0طځرٻ تټّرٚؾ خٵٌغترث    تظتثٖ خٵْثپ تٗنتيذ وتذتث ثنفو شًلْٙرثً 
شًلْٙثً طځٻ ِٚؾس ٰٚ ّه٧ٰ ٨نو ڀث ٨ٽٳ خّٽٌٸو ڀڃ ڀ لى جت٩ٻ ڀنو ٨نٙرًتً  
ل١ًتً ّيهن تٕڀڃ تټ٩ثپ خ٩ه تټىُ ظدس ڀڃ تټ٥ًًٮ تټيت ٸٕٱس ٨نريث تعتدثـرط ڀرڃ    
اڂ ىىت تټرتلْٗ ٸثڂ ًټْه ٨هپ تټهٴر يف تټصفًُ ًرتًذ تعتّثًڀر خْنو ًخ  يؼرثٺ  
تعتدثـط ثفث٥ٰر تټٵثىًذ تټىّڃ ٨ٵه ڀ٩يرٿ ٘رٚز ٘رهتٴر تِرص٩ځٽيث يف ؼ٩ٽريٿ      

 .##٩ّثًڄٌڄو يف تطتٌٙٺ ٨ٽْو...

                                       
ًىٌ لثٖ خإټ٭ثت شًلْٗ ٕـه  س243ٖ 9َ 21/12/1963يف  سـٹځيث ٸىټٷ 1

 تٕٔمثٖ خد٧ْ ڀٌتن دتٌّنْر.
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ًتڄصيس تحملٹځر إذل شٹرٌّڃ تٴصنث٨يرثس خر ڂ ىرىت تټٵرًتي خرين ٨ٽرَ ِرددو ٨ٽرَ          

 .1تټنفٌ تټىُ ًٜفصو

ًىىت تعتّٽٷ ڀڃ ؼثڄديث ټُْ ڀٵٌٙيتً ٨ٽَ ن٨ثًُ تٗټ٭ثتس خرٻ ّٕرځٻ زتْر٧ اڄرٌت٦     
تټرررره٨ثًُ تټرررريت نتررررصٗ هبررررث تاٽررررُ ًڀررررڃ وټررررٷ شّررررٌّثز ٰٱررررِ ـٹځيررررث يف        

س وىدررس ىررىت تعتررىىح خ٩ررهپ تټصٵْْرره خرر ـٌتٺ تټ٩١ررڃ تعتنٙررٌٖ    17/11/19632
٨ٽْيررث يف تټٵررثڄٌڂ ًٴٌْنىررث ًشررصٽمٗ تټٌتٴ٩ررر يف اڂ اـرره تټ٩ځررثٺ اٴررثپ ن٨ررٌٍ اڀررثپ  

نرى خرهت ش٩ْنروس    تحملٹځر تٗنتيّر ټصٌّّر ـثټصو ٠دٵثً ټٹثني تټ٩ځثٺ خث٨صدثيه ٘ردْث ڀ 
ٰ ؼثخصو تحملٹځر ټ١ٽدو ًاِّرس ٴٝرثبيث ٨ٽرَ اڂ تعتره٨ِ ٨ر  يف اًٺ ٌّڄْرو ِرنر        

يف ڀينر ٘ي ْٰٹٌڂ ڀڃ تټٌتؼحس ٨ځرًٚ خ ـٹرثپ ىرىت تټٹرثني شّرٌّر اؼرًه        1937

 ڀٽْځثً ٌّڀْثً ت٨صدثيت ڀڃ اًٺ تټّنر تټصثټْر خثظتهڀر. ٨200ٽَ اِثَ ڀنفو 

اڂ تعترره٨ِ دل ٩ّرر  يف ٤ًْٱررر ٘رري ٘ررثڄ٧ ًٴرره ٩٠ررڃ يف ىررىت تطتٹررٿ تِررصنثنت إذل 
 ْٰٹٌڂ تطتٹٿ ٴه ال١  يف ًٴثب٧ تټه٨ٌٍ.

٨ًنه تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث طعس تعت٦ٌٌٜ ًٸ ڄو دل ّّدٵيث إذل طعو ؼتٹځر 
انڄرَ ًتڄصريس إذل إټ٭ررثت تطتٹرٿ خ٩ره اڂ تشٝررؿ اڄرو ٨ر  خهيؼررر ٨ثڀرٻ ٨رثنُ ًټررُْ         

ثخررس ڀررڃ تًٕيتٲ ًڀٽررٯ لهڀررر   ًڀررڃ ـْررط اڂ تټع $$٘رري ٘ررثڄ٧ ًٴثټررس يف وټررٷ0   

تطترٳ ٜرځڃ ٨ٕرًذ اًٙن ئرفيٿ      1937تعت٩١ٌڂ ٜهه اڄو خصثيّك اًٺ ٌّڄْو ِنر 

                                       
 تعتًؼ٧ تټّثخٳ. 1
 13/2/1965ًـٹځيث يف  س593ٖ 10َ 6/2/1965ـٹځيث ٸىټٷ يف  س56ٖ 9َ 2

َ10 ٖ659. 
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 ڀٽْځثً 30تعتينهَ تعتٵْٿ ټٽ٩ځٻ يف ا٨ځثٺ تاثيُ يف ڀينر ٘ي خ ؼً ٌّڀِ ٴهيه 

خ٤ٌْٱر  1943ظٿ ٨  يف ٌّټْو ِنر  1938ڀٽْځث يف اًٺ ٌّڄْو ِنر  40ي٧ٰ إذل 

ڀٽْځرث ٨ًنره ڄٱرثو ٴٌت٨ره تټ٩ځرثٺ يف اًٺ ڀرثٌّ        80ٌڀِ ٴهيه ٨ثڀٻ شًِْح خ ؼً ّ

 ٨140/240هټس اؼًشو ثٵصٝثىث ًًٜر٧ يف ڀينرر ٌّرثز يف تټٱةرر      1945ِنر 

ڀٽْځرثً ظرٿ شرهيغ خرثټ٩ًٚتز      180ڀررت خر ؼً ّرٌڀِ ٴرهيه      140/300ررر ڀرت تعت٩هټر خ

 ڀرڃ  س ًّرد  1954ڀٽْځثً ٌّڀْثً ت٨صدرثيت ڀرڃ اًٺ ڀرثٌّ ِرنر      200تټهًيّر ـصَ خٽ٫ 
تخصهتتتً ڀڃ تټ٩ځثٺ تټ٩ثنّ  ٨ًنهڀث ٌِّس  »ڀنى ش٩ْْنو«وټٷ اڂ تعت٩١ٌڂ ٜهه ٸثڂ 

تعتٵرررًي غترررث تټٱةرررر    »ثزٌّررر«ـثټصرررو ٠دٵرررثً ٕـٹرررثپ ٸرررثني تټ٩ځرررثٺ ًٜررر٧ يف ڀينرررر     

140/300.## 

ًٴٝررس ٸررىټٷ يف ن٨ررٌٍ الررًٍ لث٘ررر خدررهٺ ًڀٙررثيّٯ ِررٱًس ًشررصٽمٗ    
 ٌ ي ڀررىدتً زت٩ْررر تحملثِررد   ًٴثب٩يررث يف اڂ اـرره اِررثشىذ تضتثڀ٩ررثز تڄصررهج طتٝرر

ًتعتررًتؼ٩  ثهّنررر ِررْثشٻ يف ًتٔررن١ڃ ًٌّررثيذ خ٩ررٛ تضتثڀ٩ررثز ًتغتْةررثز تعت٩ْنررر    
 ً ټٽ٩ررٌنذ نًڂ ـٝررٌي تعتررىدتً  خ٩رره ِررٱًه خٕررىًڂ تحملثِررد  خ ڀريٸررثس ًټٹنررو تٜرر١

س ٨ًنه ٨ٌنشو ٠ثټح خدهٺ ڀٙثيّٯ تټّٱً ڀڃ 1956ڄ٥ًتً ټٽ٥ًًٮ تټهًټْر ِنر 
ًث ًتّثخرثًس ًټٹرڃ تضتثڀ٩رر تڄٹرًز ٨ٽْرو ـٵرو طؽرر ٨رهپ         تِٗٹنهيّر ټنٌٌّْيٶ وىثخ

ـٝررٌيه تعتررىدتً تټررىُ ڀررڃ اؼٽررو اًٰرره يف ىررىه تعتيځررر ٰ ٴررثپ ن٨ررٌٍ اڀررثپ ؼتٹځررر     
تټٵٝثت تٗنتيُ خثعت١ثټدر هبىت تټدهٺس ًٴه تّهشو تحملٹځر يف ٠ٽدو ًاٴثڀس ٴٝرثبيث  

ټررد٩ٛ  ٨ٽررَ اڂ ڀيځررر تعترره٨ِ يف تظتررثيغ ٸثڄررس ټٕرريٌن تعتررىدتً ًٴْثڀررو خٍّررثيتز      
تغتْةثز ًؼثڀ٩ثز ـهنز ټو ٌّثيذتثس ًڀڃ ظٿ ّٹٌڂ ٴه ٴثپ جبٍت ڀرڃ تعتيځرر تعتنرٌٞ    

 ټٽٵْثپ هبث ًىِ تظتث٘ر هبىه تټٍّثيتز ًّٹٌڂ خىټٷ ڀّصفٵثً غتىت تټدهٺ.
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ًټٹڃ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث اټ٭س ىرىت تطتٹرٿ خ٩ره تڂ تشٝرؿ غترث ڀرڃ إ٨رثنذ        
يث ٸثڄس اِثِثً ـٌٝي تعترىدتً ًوٸرًز   طعيث ټٽځ٦ٌٌٜ اڂ تعتيځر تټيت اًٰه ڀڃ اؼٽ

...ًڀڃ ـْط اڄو تِصدثڂ ټٽځفٹځر ؾتث شن١ٳ خو تًٕيتٲ اڂ تعتيځر تټريت  0 $$1يف وټٷ

ٸثڄررس ڀٵٙررٌيذ ٨ٽررَ شًٔررْؿ     2/2/1956٘ررهي هبررث ٴررًتي ػتٽررُ تضتثڀ٩ررر يف    

إذل  27تعترره٨ِ طتٝررٌي ڀررىدتً زت٩ْررر تحملثِررد  ثهّنررر ِررْثشٻ خٌتٔررن١ڃ ڀررڃ    

س ڀررڃ ٸصررثج ڀررهًّ ؼثڀ٩ررر تِٗررٹنهيّر تعتٌؼررو ټررًٌٌّ   ٸځررث ىررٌ ظثخرر 30/8/1956

ًتټرريت ٘ررهيز ٨ٽررَ اِثِررو ڀٌتٰٵررر تټررًٌٌّس   3/5/1956تټرتخْررر ًتټص٩ٽررْٿ تعتررىيق 
ًىىه تعتيځر خرىتذتث ٨ًٽرَ ىرىه تټٙرٌيذ ظثخصرر اّٝرًث ڀرڃ تظت١رثج تعتًِرٻ ټٽځره٨ِ           

خإل١رررثيه ثٌتٰٵرررر تټرررًٌٌّ ٨ٽرررَ ٴْثڀرررو خصٽرررٷ تعتيځرررر   3/5/1956ڄٱّرررو تعترررىيق 

...ًڀڃ ـْرط اڂ تټٌتٜرؿ ڀرڃ تټدْثڄرثز تټّرثخٳ إًّتنىرث       0 $$2س ظٿ ٴثټس##نذ...تحمله
يف ڀ٩ًٚ حتْٙٻ تټٌٴثب٧ اڂ تعته٨ِ ِرثًٰ ٕڀًّٹرث يف ًٴرس ڀدٹرً ّٕرثيٮ ٨ٽرَ       
تټٕيًّڃ ٴدٻ ڀ٨ٌه تڄ٩ٵثن تعتىدتً ًاڂ ًٌتيذ تظتثيؼْرر اٰرثنز خر ڂ تعتٽفرٳ تټعٵرثيف      

ثپ ڀيځصررو ًاًٜررؿ ټررو ڀررث ٴرره خثټّررٱثيذ تعتٙررًّر خٌتٔررن١ڃ أررثي ٨ٽررَ تعترره٨ِ خإدترر
ّرتشح ٨ٽَ ٨ٌنشو إذل ڀًٙ نًڂ إدتثڀيث ڀڃ ڀٕثٸٻ ڀثټْر ټٽؽثڀ٩رس ًڀ٧ ىىت ٰ ڄو 
ِثًٰ نًڂ تټًؼر٦ٌ إذل تټّرٱثيذ ًدل ّٹرڃ ڀرڃ تعتّرص١ث٦ ڀن٩رو ڀرڃ وټرٷ... ًڀرڃ ظرٿ           
ّٹٌڂ ڀث تيشظه ًًٌّ تټرتخْر ًتټص٩ٽْٿ ڀڃ ٨هپ تعتٌتٰٵر ٨ٽرَ ٘رًٮ اؼرً تټّرٱًس ٴره      

                                       
 .547ٖ 9َ س26/1/1964ـٹځيث يف  1
 ڀڃ تطتٹٿ تټّثخٳ. 554ٖ 2
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 .1##ج ً٘هي ٨ٽَ اِثَ ٘فْؿ ڀڃ تټٌتٴ٧ ًتټٵثڄٌڂ٘ثنٮ ٨  تټٌٙت

ًىرررىت ىرررٌ تجتثىيرررث ٸرررىټٷ يف ن٨رررثًُ تټص٩رررٌّٛس ًڀرررڃ وټرررٷ ـٹځيرررث يف      

س ًشررصٽمٗ تټٌٴررثب٧ يف اڂ ىْةررر ٴنررثذ تټّررٌُّ ٰٙررٽس ڀ٤ٌٱررثً      30/11/19632
ټهّيث طؽر ٴْثڀو خثټصهټُْ ٨ٽْيرث ًٴرس ش٩ْنرو خصٵهڀرو إټْيرث ثّرصنه ڀرًٍي ًىرٌ         

تعتْٚن ًٴره ـٹځرس تحملٹځرر تٗنتيّرر خص٩رٌّٛ تعتره٨ِ       ڀّصمًغ يصتِ ڀڃ ٔيثنذ 
٨ڃ ىىت تټٱٙٻ خث٨صدثيه ٴًتيتً لث٠ةثً ټ٩هپ ًؼٌن نټْرٻ ٴرث٧٠ ٨ٽرَ ًؼرٌن تټصًٍّرً      

 طْط ڀث ىٌ ڀد  طْعْثز ـٹځيث.

ًټٹررڃ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث تِص٩ًٜررس تعتٌٜرر٦ٌ تِص٩ًتٜررثً ٸررثڀًٚ نًڂ تټن٥ررً     
عتٹٌڄر ټرو $تظت١ر # ًلٽٙرس إذل إټ٭رثت تطتٹرٿ      ټدفط ؼتٹځر اًٺ نيؼر يف تټٌٴثب٧ ت

...ًتټعثخس ڀرڃ تًٕيتٲ اڂ تټّرْه   $$ 30خ٩ه تڂ تٴصن٩س خٌؼٌن تټصًًٍّ ًٴثټس يف وټٷ
٨ٽَ إظً ڀث شد  ټٽيْةر  »ٴًتي تټٱٙٻ«يبُْ ىْةر ٴنثذ تټٌُّّ ا٘هي ىىت تټٵًتي 

ىررىت خثِٙررص٩ٚپ ڀررڃ ٴٽررٿ تعتٌتټْرره خررهتي تحملٱ٤ٌررثز تټ٩ځٌڀْررر ٨ررڃ ـٵْٵررر ڀررْٚن     
تټ٩ثڀٻس ًٴه شٹٕٯ غتث ڀڃ تټصفٵْٵثز تټيت اؼًذتث تټنْثخرر تټ٩ثڀرر ڀرڃ شٵًّرً ًڀرڃ      
شٵًًّ ٴّرٿ اطرثض تټصٍّْرٯ ًتټصًٍّرً ثٙرٽفر تټ١رح تټٕر٨ًِ ڀرڃ ًؼرٌن ٴرًتبڃ           

 .##ًٌٔتىه ًنٙبٻ اـٌتٺ ٨ٽَ تيشٹثخو...

خٻ وىدس اٸعً ڀڃ وټٷ ٨نهڀث ِٽځس خٌٴ٦ٌ تظت١  ڀڃ تٗنتيذ ڀصځْٕر يف وټٷ ڀ٧ 

                                       
 خبٌٖٙ ٜٿ ڀهذ تظتهڀر تټّثخٵر. س107ٖ 13َ س19/11/1967ـٹځيث يف  1
2 َ9 ٖ185. 
3 ٖ165 َ9. 
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ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُس ًټٹنرريث ٴٝررس خصمٱررْٛ تټص٩ررٌّٛ تحملٹررٌپ خررو ڀررڃ  ـٹررٿ

 .1ىىه تحملٹځر ټْصنثِح ڀ٧ ڀٵهتي تټًٝي تټىُ شدْنصو ڀڃ إ٨ثنذ طط تټٌٴثب٧

ًوىدس ىرىت تعترىىح ٸرىټٷس خثټنّردر ټٽ٩ٵرٌن تٗنتيّرر ًڀرڃ وټرٷ ـٹځيرث يف          

28/12/19632   ً تيتً س ًشررصٽمٗ ًٴررثب٧ تټٵٝررْر يف اڂ ًٌتيذ تټٙررفر ا٘ررهيز ٴرر
خ١ٕح اـه تعتص٩يهّڃ ڀڃ تټّؽٻ تظتثٖ هبٿ ڀر٧ ّٰرك ٨ٵره تټصٌيّره تعترربپ ڀ٩يرٿ       
ًڀٙرثنيذ تټصر ڀ  تټنريثبِس طؽرر ٴْثڀرو خث٨صدرثيه ڀص٩يره شٌيّره اټدرثڂ غترث خصٌيّره            
ٸځْررر ڀررڃ ټررو تضتررثڀٌَ عتّصٕررٱَ تطتځْررثزس ٨ًنرره حتٽْررٻ تټ٩ْنررر شررد  اكتررث ٬ررري   

 ـثڀٛ تټدٌيّٷ اً اڀٚـو إټْيث. ڀ١ثخٵر ټٽځٌت٘ٱثز ٕٜثٰو ڀثنذ ـث٥ٰرس ًىِ
ًٴه ٴٝس ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ خٌٴٯ شنٱْى ىىت تټٵًتي خثټنّدر عتث وىدس إټْرو  
ڀڃ ١ٔح تصتو ڀڃ ِؽٻ تعتٌينّڃ ًيٰٛ ٠ٽدو خثټنّدر ټٽدثٴِ $٨ٽَ اِثَ ٨هپ 

ٰٝررًٚ ٨ررڃ شررٌتًٰ  سشررٌتًٰ تِٙررص٩ؽثٺ خثټنّرردر ټٽٱّررك ًڀٙررثنيذ تټصرر ڀ # تِررصنثنتً 
 ٺ خثټنّدر ټٽ١ٕح.ـثټر تِٙص٩ؽث

إذل اڂ ٨ْنررر تټٽرررو تټررريت الرررىز ٴررره مت حتٽْٽرريث يف ڄٱرررُ تټْرررٌپ خٌتِررر١ر تټٽؽنرررر   
تعتمصٙر يف تعتّصٕٱَ ٌٰؼه تټٽو ڀ١ثخٵثً ًاظدس وټٷ يف تټرهٰرت تعت٩ره ټرىټٷ ًاڄرو     
ٙ ٔ ڂ ټٽځه٨ِ خ٩ه وټٷ ثث اِٱً ٨نو تټصفٽْٻ يف تعت٩ځٻ تټٹْځثًُ غتىه تټ٩ْنر إو 

ر تٗلتثخْرر خّردح ل١ر  يف تټ٩ْنرر تټريت ڄّردس إټْرو اً شٹرٌڂ         ٴه شٹٌڂ ىىه تټنصْؽر 
 .تخل...تعتثنذ تټ٭ًّدر ِدديث ت٨ًْٕر تټيت ڄٵٻ ْٰيث تټٽو

دل شٵرٯ ٨نره تضتثڄرح تټٵرثڄٌڄِ      »ڀثڀيرث اخ٩ه تټ٩١رڃ  «ًټٹڃ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 
يف تټنررٍت٦س خررٻ ش٩هشررو إذل تضتثڄررح تعتٌٜرر٨ٌِ خإ٨ررثنذ طررط تعتٌٜرر٦ٌ ڀررڃ ؼهّرره          

                                       
 .244ًٴه ِدٳ تټص٩ًٚ غتىت تعت٦ٌٌٜ ٖ س1257ٖ 10َ س8/5/1965ـٹځيث يف  1
2 َ9 ٖ324. 
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س إذل اڂ ىنررثٶ تـصځررثٺ ٴررثبٿ ٴدررٻ تعترره٨ِ يف تٴرتتٰررو غتررىت تټ٩ځررٻ تعتمررثټٯ ًلٽٙرر
...ًڀرررڃ ـْرررط اڄرررو ٙ ؼترررٻ  $$ 0ټٽٵرررثڄٌڂ ًټدنرررٌن تټ٩ٵررره ًشنٱْرررىهس ًٴثټرررس يف وټرررٷ 

ټِٚررصنثن إذل حتٽْررٻ تټٙررْهرل ټٽررو خثعتّصٕررٱَس وټررٷ ٕڄررو ٸځررث ّررد  ڀررڃ ٤ررثىً     
ٌتن تټهصترر ًتعترٌتن تټٙرٽدر    تًٕيتٲ اڂ حتٽْٻ تټٽو خثعتّصٕٱَ ٸثڂ ڀٵٌٙيتً ٨ٽَ تعت

ًتټٽررٌڂ ًتټًتبفرررس ًدل متٽررٻ ٸْځْثبْررثً ـصررَ ش٥يررً تعتررثنذ تټٹْځْثبْررر تټ٭ًّدررر خررثټٽو  
ًوټٷ ـّدځث شد  ڀڃ إؼثخر تټْٙهرلس ڀرثنتپ ٴره ظدرس ڀرڃ شٵًّرً ڀ٩ځرٻ تټّرٌُّ        
تټٹْځثًُ اڄو تشٝؿ ڀڃ حتٽْٻ ٨ْنر تټٽو اكترث ٬رري ڀ١ثخٵرر ټٵرًتي تٕټدرثڂ ٜٗرثٰر       

 .##رڀثنذ ـث٥ٰ

ٙ $$ 0نتً ٨ٽررَ تطتٹررٿ تضتنررثبِ تټٙررثني خصرررباذ تعته٨َ...اڄررويًٴثټررس تحملٹځررر 
ًؼو ټٽصفرهُ خرثطتٹٿ تضتنرثبِ خرثټربتتذ تټٙرثني يف ؼًهترر ٬رٓ تټٽروس إو اڄرو ٴرثپ           
٨ٽَ ٔيثنذ ْ٘هرل تعتّصٕٱَ ڀڃ اڂ تټٽو ِرٽْٿ ڀرڃ ڄثـْرر تعترٌتن تټهصترر ًتعترٌتن       

ثٰر تعتثنذ تطتث٥ٰرس ًىىت تطتٹٿ ًإڂ ـرثٌ  تټٙٽدر... ًدل ّٵٿ ٨ٽَ ڄٱِ اً ظدٌز إٜ
٨ٽَ ٴٌذ تٕڀً تعتٵِٝ خرو يف شٽرٷ ڀرڃ ٌتًّرر تعترٌتن تټهصترر ًتعترٌتن تټٙرٽدر ًتټٽرٌڂ          

 . ##ًتټًتبفر إٙ اڄو ٙ متٌٌ ىىه تټٵٌذ يف ظدٌز ِٚڀر تټٽو خٙٱر ڀ١ٽٵر

 خثټنّدر ټٽٵٝثت تټص نّي0
 0أحكاو احملاكى انتأدَثُح

ٸثڂ ټٽځفٹځر تټ٩ٽْث ٴٝرثت وىدرس ْٰرو إذل ت٨صدرثي ڄٱّريث ثعثخرر ؼتٹځرر ڄٵرٛ يف         
تټص٩ٵْح ٨ٽرَ اـٹرثپ تحملرثٸٿ تټص نّدْررس ٰٵٙرًز يٴثخصريث ٨ٽرَ تټنرٌتـِ تټٵثڄٌڄْرر          
نًڂ تټص١ًٲ ټدفط تټٌٴثب٧ خثټن٥ً ْٰيث خثعتٌتٌڄر اً تټرتؼْؿ اً شٵهًّ ل١ٌيذتث ًإڂ 

ِٚڀر شٹْٱيثس ًڀڃ وټٷ ـٹځيرث يف تټ٩١رڃ   ٸثڄس تٔرت٠س تټٌؼٌن تعتثنُ ټٽٌٴثب٧ ً
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 .27/2/19601يف  5ټّنر  100يٴٿ 

ڀرڃ   32عتث ٸثڄرس اـٹرثپ تحملرثٸٿ تټص نّدْرر ٠دٵرًث ټرنٗ تعترثنذ        $$ 0ـْط ٴثټس

ش٩صرب كتثّر ًٙ لتٌٌ تټ٩١ڃ ْٰيث إٙ اڀرثپ تحملٹځرر    1958ټّنر  117تټٵثڄٌڂ يٴٿ 

ټّررنر  55ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ  15ذ تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث ًًّٰرر٧ تټ٩١ررڃ ًٰٵررثً ٕـٹررثپ تعتررثن 

 يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر اُ يف تٕـٌتٺ تټيت ڄٙس ٨ٽْيث ًى0ِ 1959

ًعتررث ٸررثڂ تٕڀررً ٸررىټٷس ٰإڄررو إوت تڄصٱررَ ٴْررثپ ـثټررر ڀررڃ ىررىه تٕـررٌتٺس ًٸررثڂ تطتٹررٿ  
ڀّررصنهتً إذل ًٴررثب٧ ٘ررفْفر ٴثبځرررس غتررث ا٘ررٌٺ ظثخصررر ًڀٌؼررٌنذ يف تًٕيتٲ ٸْٱيررث     

ثًس ًتِصمٽٗ ڀنريث ڄصْؽرر ِرثب٭ر شرربي تٴصنث٨رو تټرىُ خرين ٨ٽْرو         شٹْٱثً ٴثڄٌڄْثً ِٽْځ
ٴٝثتهس ٰٚ ؼتٻ خثټص٩ٵْح ٨ٽْو خثِصةنثٮ تټن٥ً خثعتٌتٌڄر ًتټرتؼْؿ ْٰځث ٴثپ ټهٍ 
تحملٹځرر تټرريت ا٘ررهيز تطتٹرٿ ڀررڃ نٙبررٻ ًخْثڄررثز ًٴرًتبڃ اـررٌتٺ إظدثشررثً اً ڄٱْررثً يف    

ر تټيت شٹرٌڂ يٸرڃ تټّردح يف    لٌٖٙ ٴْثپ اً ٨هپ ٴْثپ تطتثټر تټٌتٴ٩ْر اً تټٵثڄٌڄْ
شٌٴ٧ْ تضتٍتت اً خثټصهلٻ يف شٵهًّ ل١ٌيذ ىىت تټّدح ًڀث هتٹڃ شًشْدو ٨ٽْرو ڀرڃ   
آظثي اً ْٰځث تِصمٽٙصو ڀڃ ىىه تټهٙبٻ ًتټدْثڄثز ًٴًتبڃ تٕـرٌتٺ ًڀرث ٸثڄرس ڀنرو     
٨ٵْهذتث ًتٴصنث٨يث ْٰځث تڄصيس إټْوس ڀثنتپ شٹْْٱيث ټٽٌٴثب٧ ِرٽْځثً ًڀرث تِصمٽٙرصو    

 .##ِصمٖٚ ِثب٫ ڀڃ اٌ٘ٺ شنصؽيث ڀثنّثً اً ٴثڄٌڄْثً ًغتث ًؼٌن يف تًٕيتٲڀنيث ت

ًټٹنرريث يؼ٩ررس ٨ررڃ ڀٌٴٱيررثس ًوىدررس إذل ڀًتٴدررر اـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْررر يٴثخررر      

                                       
ًٸثڄس تحملٹځر تټ٩ٽْث إذل ىىت تټٌٴس ٙ  س329ػتځ٨ٌر تټّنٌتز تظتځُ ٖ س494ٖ 5َ 1

 شن٥ً تټ٩١ٌڂ يف ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح ٸځث شٵهپ.
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س ًڀرث ّرتشرح   2س ٸځرث وىدرس إذل ڀًتٴدرر شٵرهًّ ل١رٌيذ تټٌٴرثب٧      1ٴثڄٌڄْر ًڀ٨ٌٌْٜر
 تضتهّه تټىُ شًته ڀٚبځثً.٨ٽَ وټٷ ڀڃ إڄٍتٺ تضتٍتت خنثت ٨ٽَ ىىت تټصٵهًّ 

س ًشررصٽمٗ تټٌتٴ٩ررر يف اڂ تحملٹځررر  12/11/19633ًڀررڃ وټررٷ ـٹځيررث يف 
تټص نّدْر ـٹځس خ٩ٍٺ ڀ٤ٌٯ ڀڃ لهڀصو عتث ڄّح إټْرو ڀرڃ تظترًًغ ٨ٽرَ ڀٵصٝرَ      
تټٌتؼرررح خررر ڂ ش٩ځرررٻ ش٭رررْري تطتٵْٵرررر يف ؼترررًيتز يصتْرررر... ًشررر لً شٌيّررره إّرررًتن 

٨ررڃ تټ٩ځررٻ خ٭ررري إوڂ ٰرررتذ ڀررثس ٨ًنررهڀث  تٙٔرررتتٸثز تټرريت ٴررثپ خصفٙررْٽيث ًتڄٵ١ث٨ررو
٩٠ڃ يف ىىت تطتٹٿ ا٨ثنذ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ٰفرٗ ىرىه تٙذتثڀرثز خًڀصريثس        
ًٚ نًڂ تټن٥ررً ټررًاُ تحملٹځررر تټص نّدْررر يف ىررىه تټٌٴررثب٧ اً ظدٌذتررث اً         ٰفٙررًث ٸررثڀ
ڂ ً٘ٱيثس ًلٽٙس إذل تټٵٌٺس خعدٌز تټصيځص  تًٕذل ًتټعثڄْر ٨ٽَ تحملٹٌپ ٨ٽْو نً

تټصيځر تټعثټعرس ًخثټنّدر ټٽصيځص  تټعثخصص  يف ـٵو ا٨ثنذ شٵرهًّىثس ٰد٩ره اڂ ٸثڄرس    
تحملٹځر تټص نّدْر ٴه وىدس إذل ت٨صدثي ىىه تټصيٿ إلًٚٙ ل١رريت خثټ٤ٌْٱرر تټ٩ثڀررس    
ټٹٌكتځرررث ّن١ٌّرررثڂ ٨ٽرررَ شًٍّرررً يف اًيتٲ يصتْرررر ًؼنثّرررر تلرررصَٚ اڀرررٌتٺ ٨ثڀررررس  

 40ٻ تٗارثٺ تټرىُ ٙ ّّرصفٳ ٨ٽْرو تټٱٙرٻ خٵٌغترث      ت٨صربذتث تحملٹځر تټ٩ٽْرث ڀرڃ ٴدْر   
...ًڀڃ ـْط اڄو ٨ڃ تټصيځص  تًٕذل ًتټعثڄْر ٰإڄو ّد  ڀڃ ڀ١ثټ٩ر ڀرىٸًذ ًٸْرٻ   $$

  ِ ...خررثټن٥ً إذل اٴررٌتٺ تټٕرريٌن ًتعتٕررٹٌ   0تټنْثخررر... اڄررو ٨ٵررح ٨ٽررَ تټصفٵْررٳ خررثٓش
خنصْؽصرو اڄرو دل   ٸرثڂ   "تحملٹرٌپ ٨ٽْرو  "ّصٝؿ اڂ تٕڀً ٙ ٩ّهً إاثًٙ ًٴ٧ ڀڃ تٕلرري  

                                       
  .149ٖ 12َ س12/11/1966س ًيف 1112س 979ٖٖ 10َ س3/4/1965اـٹثڀيث يف  1
 .155ٖ 10َ س5/12/1964ـٹځيث يف  2
3 َ8 ٖ440. 
 ًڀث خ٩هىث ڀڃ تاځ٨ٌر تټّثخٵر. 444ٖ 4
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ّنٱى تټص٩ٽْځثز تټٵثْٜر خصٌيّه ڀث ٍّّه ٨ٽَ شتّر ؼنْيثزس ًشٵ٧١ خىټٷ ٔيثنذ 
تټٕثىهّڃ... ڀڃ ـّڃ ِٽٌٶ تعتٕٹٌس ًٴْثڀو خإظدثز ىرىت تعتدٽر٫ يف نٰرثشً تعتٹصرحس     
ًټٌ ٸثڂ يف ـّدثڄو تِٙصْٚت ٨ٽْو عتث ٩ٰٻس ظٿ تڂ ٴْثڀو الريتً خثټّهتن خ٩ه ّرٌڀ   

ڀً ّٵ٧١ طّرڃ ڄْصروس ًخر ڂ دل ّٹرڃ ّنرٌُ تِٙرصْٚت ٨ٽْروس ًټرٌ         تظن  ڀڃ ختٽٱو ٕ
ٸررثڂ ىنررثٶ ػتررثٺ عتىتلىشررو ٰررإڂ تعتىتلررىذ تٗنتيّررر شٹررٌڂ اًٴرر٧ ًاين٦ خررثټن٥ً إذل        
٤ررًًٮ تطتررثنضس ـْررط اڄررو ٙ نتررًغ ٨ررڃ ؽتثټٱررر تټص٩ٽْځررثز تعتٙررٽفْر تټٵثٜررْر     

 .##خٌؼٌج شّهّه ڀث ٍّّه ٨ڃ شتّر ؼنْيثز ٌٰيتً

ًڀڃ ـْط اڄو إوت ًٜرؿ اڂ ڀرث تِرنه إذل تحملٹرٌپ     $$ 0ځيثًٴثټس يف كتثّر ـٹ
٨ٽْو يف تټصيځص  تًٕذل ًتټعثڄْر ٙ ٩ّهً إاثًٙس ٰإڂ ڀ٩ثٴدر تحملٹرٌپ ٨ٽْرو خرثټ٩ٍٺ    
ڀڃ ٤ًْٱصرو ٨رڃ ىرىت تٗارثٺس ٩ّره ٬ٽرًٌت ڀدنرثه ٨رهپ تعتٚبځرر تټ٥رثىًذ خر  نيؼرر             

        ٰ ْرو ټ٩رهپ ڀٕر٨ًًْر    ل١ٌيذ تټرىڄح ًخر  ڄر٦ٌ تضترٍتتس ؾترث ٩ّْرح تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ 
تضتٍتت... ًڀڃ ظٿ ّرص٩  إټ٭رثت تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو ًػترثٌتذ تحملٹرٌپ ٨ٽْرو خبٙرٿ          

 .1##ٔيًّڃ ڀڃ ڀًشدو

ًڀررڃ اخررًٌ ڀىتىدرريث يف تټًٴثخررر ٨ٽررَ اـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْرررس ڀًتٴدصرريث عتٚبځررر      
تضتررٍتت ٨ررڃ تظت١رر  تټعثخررس ٴدررٻ تعت٤ٌررٯس ًشنثِرردو ڀرر٧ تضتررًپس ًىررٌ ڀررث ٙ هتٹررڃ       

 تٗنتيُ ڀدثًٔشو خثټنّدر ټٽؽٍتتتز تټيت شٌٴ٩يث تٗنتيذ ٨ٽَ ڀ٤ٌٱْيث. ټٽٵٝثت

                                       
 9َ س18/1/1964ًيف  س1091ٖ 8َ س27/4/1963ًڀڃ ىىت تټٵدْٻ ـٹځيث يف  1

ًِدٳ  س1094ٖ 10َ س24/4/1965ًيف  979ٖ 10َ س13/4/1965ًيف  س477ٖ

 .232ٖ ساڂ ش٩ًٜس عت٦ٌٌٜ تټ٭ٽٌ خثټصٱْٙٻ
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س ًٸثڄرررس تحملٹځرررر تټص نّدْرررر ٴررره  11/11/19611ًڀرررڃ وټرررٷ ـٹځيرررث يف  
ـٹځس خ٩ٍٺ اـه تعت٤ٌٱ  هبْةر تټربّه خ٩ه اڂ ت٨صربشو ؽتصٽّث ٕڀٌتٺ تڀريّر ٸثڄس 

 يف ٨يهشو ًشًًٍّه يف اًيتٲ يصتْر. 

ټ٭س ىىت تطتٹٿس ٨ًهټصو إذل ػترثٌتذ تعت٤ٌرٯ تعترىٸٌي خبٙرٿ     ًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْث ا

ّثپ ڀڃ ڀًشدوس خ٩ه اڂ إ٨ثنذ طط تټٌٴثب٧ ًخثټ٬ًٿ ڀڃ شّٽْځيث خنّدر تټٌٴثب٧ ا 10
 تعتنٌّخر غتىت تعت٤ٌٯ طٹٿ تحملٹځر تټص نّدْر ًإڂ ٸثڄس لثټٱصو خثټنّدر ټٽصٹْْٯ.

تټ٩ٵٌخرس ٕڂ تعت٤ٌٯ ؼٌٌُ ٨ڃ ًايٍ اڂ ىىت تټصٹْْٯ ټُْ ټو اظً يف شٵهًّ ڀٵهتي 

س ًٴره ؼرثت يف اِردثج ىرىت تطتٹرٿ      2ًتٴ٩ر ظثخصر يف ـٵرو دل شنٹًىرث تحملٹځرر تټ٩ٽْرث    
شربًّتً عتّٽٹيث ڀث وٸًشو... ڀڃ اڄو ټةڃ ٸثڄس ټٽّٽ١ثز تټص نّدْر ًڀڃ خْنريث تحملرثٸٿ   
تټص نّدْرر ِرٽ١ر شٵرهًّ ل١رٌيذ تټرىڄح تٗنتيُ ًڀررث ّنثِردو ڀرڃ ؼرٍتت خ٭رري ڀ٩ٵررح          

يف وټررٷ إذل اڂ ڀنررثٞ ڀٕرر٨ًًْر ىررىه تټّررٽ١رس ٔرر كتث ٸٕرر ڂ اّررر ِررٽ١ر         ٨ٽْيررث
شٵهًّّررر الررًٍ اٙ ّٕررٌج تِررص٩ځثغتث ٬ٽررٌس ًڀررڃ ٘ررٌي ىررىت تټ٭ٽررٌ ٨ررهپ تعتٚبځررر        

                                       
ًيف  س68ٖ 7َ س2/12/1961ًٴه ِثيز ٨ٽَ ىىت تعتدها ټٔڂ ٸفٹځيث يف  27ٖ 7َ 1

 س2098ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ 15/5/1965 ًيف س129ٖ 8َ س8/12/1962

 س52ٖ 9َ س16/11/1963ًيف  س2099ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ س8/5/1965
شهلٽس ْٰو  س258ٖ سڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ ىنثٶ ـٹځثً ِرين س1428ٖ 10َ س22/5/1965

 تحملٹځر تټ٩ٽْث يف شٵهًّ تضتٍتت تټىُ ًٴ٩صو تټّٽ١ر تټًبثِْر.
خ ڂ تِص٩ثيز  س8/4/1967تيّر تټ٩ٽْث ٴٝس جبٽّصيث يف ىىت ڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ تحملٹځر تٗن 2

ڀث نتپ ٴه اٴثپ إنتڄصو  سً٘ٱثً ؼنثبْثً ټٽٱ٩ٻ تعتنٌّج ټٽځ٤ٌٯ ٙ ٩ّْح تطتٹٿ ستطتٹٿ تټص نّي
ًٴثپ خصٵهًّ تضتٍتت ثث ّصنثِح ڀ٧  س٨ٽَ اِثَ ين تټٱ٩ٻ إذل تٗلٚٺ خٌتؼدثز تټ٤ٌْٱر

 .884ٖ 12َ سؼّثڀر ىىت تټٱ٩ٻ
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تټ٥رثىًذ خرر  نيؼررر ل١ررٌيذ تټررىڄح تٗنتيُ ًخر  ڄرر٦ٌ تضتررٍتت ًڀٵررهتيهس ٰٱررِ ىررىه   
ثه تټٵرثڄٌڂ ڀرڃ   تټٌٙيذ شص٩ثيٚ ڄصثبػ ٨رهپ تعتٚبځرر تټ٥رثىًذ ڀر٧ تغترهٮ تټرىُ ش٭ْر       

تټص نّح ًتغتهٮ تټىُ شٌٰثه تټٵثڄٌڂ ڀرڃ تټص نّرح خٌؼرو ٨رثپ شر ڀ  تڄص٥رثپ تعتًتٰرٳ        
تټ٩ثڀرررس ًٙ ّصرر شَ ىررىت تټصرر ڀ  إوت تڄ١ررٌٍ ٨ٽررَ ڀٱثيٴررر ٘ررثيلرس ًٰٸررٌج ڀرر          
تټٕرر١ٟ يف تټٵّررٌذ ّررىنُ إذل إـؽررثپ ٨ځررثٺ تعتًتٰررٳ تټ٩ثڀررر ٨ررڃ ستررٻ تعتّررىًټْر     

خثټٕهذس تًِٗتٮ تعتٱًٞ يف تټٕٱٵر ّىنُ إذل  لْٕر تټص٩ًٚ غتىه تټٵٌّذ تعتځ٩نر
تِصيثڄصيٿ خ نتت ًتؼدثذتٿ ٠ځ٩ثً يف ىىه تټٕٱٵر تعتٱ٠ًر يف تټٽر س ٰٹرٻ ڀرڃ ٠رًيف     
ڄٵْٛ ٙ ّىڀڃ تڄص٥ثپ ِري تعتًتٰٳ تټ٩ثڀرس ًخثټصثرل ّص٩ثيٚ ڀ٧ تغترهٮ تټرىُ يڀرَ    

ً تضترٍتت  إټْو تټٵثڄٌڂ ڀڃ تټص نّحس ٨ًٽَ ىىت تِٕثَ ٩ّصررب تِرص٩ځثٺ ِرٽ١ر شٵرهّ    
يف ىىه تټٌٙيذ ڀٌٕخثً خثټ٭ٽٌس ْٰمًغ تټصٵهًّ ڀڃ ڄ١ثٲ تعت٨ًًْٕر إذل ڄ١ثٲ ٨رهپ  
تعت٨ًًْٕرس ًڀڃ ظٿ نت٧ٝ ټًٴثخر ىرىه تحملٹځررس ًڀ٩ْرثي ٨رهپ تعتٕر٨ًًْر يف ىرىه       
تټٌٙيذ ټُْ ڀ٩ْثيتً ٔمْٙثًس ًإقتث ىٌ ڀ٩ْثي ڀٌٜر٨ٌِس ٴٌتڀرو اڂ نيؼرر ل١رٌيذ     

ڄ٦ٌ تضتٍتت ًڀٵهتيهس ٬ًين ٨رڃ تټدْرثڂ اڂ ش٩رْ      تټىڄح تٗنتيُ ٙ شصنثِح تټدصر ڀ٧
تطته تټٱث٘ٻ خ  ڄ١ثٲ تعت٨ًًْٕر ًڄ١ثٲ ٨هپ تعت٨ًًْٕر يف تټٌٙيذ تعتىٸٌيذ ؾتث 

ًٴرره لٽٙرس تحملٹځررر تټ٩ٽْرث إذل شٌٴْرر٧ ؼررٍتت   $نتٝر٧ اّٝررثً ټًٴثخرر ىررىه تحملٹځرر    
 .#خبٙٿ ٨ًٕذ اّثپ ٨ٽَ ىىت تعت٤ٌٯ

تًس ڀرث ّررٌـِس اكترث شصؽررو إذل ڀرنؿ تحملررثٸٿ    إٙ اڂ تټٌتٜرؿ ڀرڃ اـٹثڀيررث تطتهّعرر ؼرره   
تټص نّدْررر ِررٽ١ر يف شٵررهًّ تټررهټْٻس ٙ ختٝرر٧ ټًٴثخصرريثس ڀصررَ ٸررثڂ تٙٴصنررث٦ تټررىُ      

س خرٻ وىدرس يف   1ٸٌڄصوس ٴثبځثً ٨ٽَ اٌ٘ٺ ڀٌؼٌنذ ٬ًري ڀنص٨ٍر ڀڃ اٌ٘ٺ ٙ شنصؽرو 

إذل ڀررث ّررٌـِ خ كتررث ؼتٹځررر ڄٵررٛ خبٙررٌٖ شٵررهًّ    8/4/1967تطتٹررٿ غتررث يف 

                                       
 .112ٖ 13َ س1967ڄٌٰځرب  25ـٹځيث يف  1
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حملرررثٸٿ تټص نّدْرررر ـْرررط تڄصررريس إذل اڂ ًٌڂ ىرررىه تحملٹځرررر ټٽٕررريثنذ    تټرررهټْٻ ڀرررڃ ت
ًتِصمٖٚ تټهټْٻ تضتثبٍ ڀنيثس ىٌ ڀڃ تٕڀٌي تعت٨ٌٌْٜر تټيت شّرصٵٻ هبرثس ڀرثنتپ    

 .1شٵهًّىث ِٽْځثً ًشهټْٽيث ِثب٭ثً

ًتټٌتٴرر٧ اڂ ىررىت تټٵٝررثتس ٸررثڂ خٙررهن نټْررٻ ّصځعررٻ يف ٔرريثنذ تټٕرريٌنس يؼررؿ 
تحملٹځر تټ٩ٽْث خ٩ره تڂ تِص٩ًٜرصوس ًدل شرً ٬ٝثٜرر يف     خ نټر الًٍس ت٠ځ ڄس إټْو 

تټص٩ٌّٻ ٨ٽْو ًىىت تټٵٝثت ٙ ّهٺ ٨ٽَ اكتث تلص١س ڀدرها ؼهّره يف ٨رهپ تټص٩رًٚ     
ټصٵهًّ تټهټْٻس وټٷ ٕكتث ش٩ًٜس خ٩ه وټٷ ټٱفٗ تٕنټر ًتِٕثڄْه تټيت تِصنهز 

 .1/6/19682إټْيث تحملٹځر تټص نّدْر ٰفٙثً ڀ٨ٌٌْٜثً ًڀڃ وټٷ ـٹځيث يف 

 0أيا تاننعثح نمسازاخ جمانط انتأدَة -1
وىدررس ْٰررو إذل اڂ  16/2/19573ٰينررثٶ ـٹررٿ ٴررهّٿ ڄّرردْثً ټٽځفٹځررر تټ٩ٽْررث يف 

تټٵٝثت تٗنتيُ ټُْ نيؼر ا٨ٽَ ټٽځؽثټُ تټص نّدْر يف ڀهتيغ ىرىت تټن٥رثپس ًتقترث    
ىرٌ انتذ يٴثخرر ٴثڄٌڄْررس ٙ ش٩ٵررح ٨ٽرَ ٴرًتيتز شٽررٷ تارثټُ إٙ يف ـرهًن تټًٴثخررر        

ثڄٌڄْرر ًىررىت تطتٹرٿ ٘ررهي خثټنّردر اررثټُ تټص نّرح تټرريت ـٽرس ؼتٽرريث تحملررثٸٿ      تټٵ

 .5س ًٸثڂ ٩١ّڃ ْٰيث اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتي4ُتټص نّدْر

                                       
1 َ12 ٖ888. 
2 َ13 ٖ1015. 
 .279ٖ سًػتځ٨ٌر تظتځُ ِنٌتز 526ٖ 2َ 3
 .1958ټّنر  117ڀڃ تټٵًتي يٴٿ  47 ذ٠دٵثً ټٽځثن 4
 تطتٹٿ تټّثخٳ. 5
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ټّررنر  55ظررٿ ڀررهز تحملٹځررر تلصٙث٘رريث إذل ىررىه تټٵررًتيتز خ٩رره ٘ررهًي تټٵررثڄٌڂ   

 .1رڀنو خث٨صدثيىث ش لى ـٹٿ تحملٹځر تټص نّدْ ٨15ځًٚ خ ـٹثپ تعتثنذ  1959

ًټٹررڃ خ٩رره وټررٷ ش١ررٌي ىررىت تټٵٝررثت ًخّرر١س تحملٹځررر يٴثخصرريث ٨ٽررَ ىررىه       
تټٵرررًتيتز ِرررٌتت خثټنّررردر ټٽځٌٜررر٦ٌ اً خثټنّررردر ټٽځّرررثبٻ تټٵثڄٌڄْررررس ٔررر ڂ ىرررىه   
تټٵررًتيتزس ٔرر ڂ ِررثبً تٕـٹررثپ تټرريت ٩١ّررڃ ْٰيررث اڀثڀيررثس ًڀررڃ وټررٷ ـٹځيررث يف         

22/12/19622. 

تضتثڀ٩ر ڀڃ ٬ري ا٨ٝثت ىْةر ًشصٽمٗ ًٴثب٧ تعتنث٨ٌر يف اڂ ػتٽُ ش نّح ڀ٤ٌٱِ 
تټصررهيُّ ا٘ررهي ٴررًتي خ٩ررٍٺ اـرره تعترر٤ٌٱ  خنّرردر ذتځرريت تٙلررصَٚ ًتټصًٍّررً يف    

س ٨ًنه تټ٩١ڃ ْٰو اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث خثٔرًز يٴثخصريث     3اًيتٲ يصتْر إټْو
يف تټٕٵ  تعت٨ٌٌِٜ ًتټٵثڄٌڄِ ڀ٩ثًس ٰ ٨ثنز تِص٩ًتٚ تٙذتثپ ٜه ىىت تعت٤ٌٯس 

ٌن ٜهه ٸىټٷ ش١ًٴس إذل ڀنثٴٕر تطتٹٿ تضتٍتبِ تټىُ ٘هي ټٙثحل ًاٴٌتٺ تټٕي
ىررىت تعت٤ٌررٯ خ٩رره ٰٙررٽو خٵررًتي ػتٽررُ تټص نّررح تعت٩١ررٌڂ ْٰررو اڀثڀيررثس ًتڄصرريس إذل  

 0 »خ٩ه تِص٩ًتٚ تټٌٴثب٧ ًتٕنټر ٜهه«تټٵٌٺ 

اڂ ىىه تٕنټر شهٺ ٨ٽَ اڂ تعتره٨ِ لرًغ ٨ٽرَ ًتؼدرثز تټ٤ٌْٱرر ًالرٻ هبرث خ٩رهپ         $$
ؿ ًتټص٩ٽْځثز ٰمرًغ ٨رڃ تٙلصٙرثٖ تحملرهن ټرو ڀرڃ ـْرط حتٙرْٻ         تټصٍتڀو خثټٽٌتب

                                       
ڀثيَ  24ًـٹځيث يف  س1065خثٗٴٽْٿ تټٌّيُ تټّنر تټّثنِر ٖ 1961ـٹځيث يف ڀثٌّ  1

 .20/4/1960ٹثپ تعتٕثي إټْيث ًلث٘ر ـٹځيث يف ًتٕـ س465ٖ 3َ 1962
2 َ8 ٖ335. 
 .311ٖ سّٚـ٣ تِص٩ثيذ ً٘ٯ ؼنثبِ ټٽٱ٩ٻ ٙ ّىظً يف ٘فر تټٵًتي ـّدځث شٵهپ 3
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تټًٌِپ ڀڃ تټ١ٽدر ًتٗخٵثت ٨ٽْيث حتس ّهه نًڂ ڀربي ڀ٩ٵٌٺ ٸځث تڄو دل ًّت٦ تټهٴرر  
يف تټٵْه يف تټهٰرت تعتٌؼٌن حتس ّههس ًىىه ٸٽيث اڀٌي ْٰيرث ڀّرثَ خثټٙرثحل تټ٩رثپ     

ڀرث تڄصريَ إذل اڂ ڀرث اشرثه     ًخثټ٤ٌْٱر تټيت ّٕ٭ٽيث ًڀرڃ ظرٿ ّٹرٌڂ ػتٽرُ تټص نّرح إوت      
تټ١ث٨ڃ تقتث ّٹٌڂ وڄدرًث إنتيّرًث ّّرص ىٻ تعتىتلرىذ ٰإڄرو ّٹرٌڂ ٴره خنرَ تٴصنث٨رو ٨ٽرَ           

 .##اِدثج ٘فْفر ڀّصمٽٙر تِصمٚ٘ثً ِثب٭ثً ڀڃ ًتٴ٧ تًٕيتٲ

ًٴرره وىدررس يف ىررىت تطتٹررٿ إذل ڀنثٴٕررر تطتٹررٿ تضتنررثبِ تټٙررثنيذ خررربتتذ         
اڄو تِصنه إذل ٨هپ ظدٌز تټٵٙه  »ًٺ ڀًذٕ«تعته٨ِس ٠ًًـصو ؼثڄدثً خ٩ه اڂ شدْنس 

تضتنثبِ خثټنّدر ټٽصيځر تًٕذل ًإذل تټٕٷ ْٰيث خثټنّدر ټٽصيځر تټعثڄْر تٕڀرً تټرىُ   
ٙ هتن٧ ڀڃ ؼتثٸځصو ش نّدْثً ٨ڃ تعتمثټٱثز تٗنتيّر تعتن١رٌُ ٨ٽْيرث ىرىت تټٱ٩رٻ ًإڂ     

 دل شٙٻ إذل ـه ت٨صدثيىث ؼًهتر ؼنثبْر.

ٸىټٷ وىدس يف ىىت تطتٹٿ إذل يٴثخر تټ٩ٵٌخر تعتٌٴ٩ر ٨ٽَ تعت٤ٌٯ ڀڃ ڄثـْر ڀٚتڀصريث  
خر ټٽځ٤ٌرررٯ ًلٽٙرررس إذل ختٱْٝررريث إذل  يذ تټصررريٿ تعتنّررٌر ٨ًرررهپ ڀٚتڀصررريث ڀررر٧ ل١ررٌر

...شرًٍ ىرىه تحملٹځرر اڂ تټ٩ٵٌخرر تټريت تڄٍټرس ٨ٽرَ        $$تظتٙٿ ٔريًّڃ ًٴثټرس يف وټرٷ0    
ټررىڄح تٗنتيُ تټررىُ ظدررس خٙررٱر كتثبْررر يف  تټ١ررث٨ڃ ٨ٽررَ تِٕررثَ تعتصٵررهپ ٙ شررصٚتپ ًت

پ ٨ٽرَ تټٍؼرً عتًشٹرح تټٱ٩رٻ ًټ٭رريهس ٰرإوت ڀرث ظدرس اڂ           ـٵو ًڀ٨ًًْٕر تټ٩ٵثج إقتث شٵٌر
تټ١ث٨ڃ دل ًّشٹح ٴدٻ وټٷ ڀث ّىلى ٨ٽْو ًتڄو ٸٱى يف ٨ځٽو ًٴثپ خّهتن تعتدٽر٫ زت٩ْرو   

ٰإڄرو ّرص٩    ًٜځڃ ڀٽصځّو تټىُ شٵهپ خو إذل ڀهًّ تضتثڀ٩ر ٤ًًٮ ڀربيتز تټًاٰر خوس 

 .1 ##ش٩هّٻ تټ٩ٵٌخر تعتٵِٝ هبث ًتٙٸصٱثت خبٙٿ ٔيًّڃ ڀڃ ڀًشدو

                                       
ِدٳ تټص٩ًٚ خثټهيتِر ټًٴثخر تعتٚتڀر اً تټ٭ٽٌ ًتِٙص٩ثيذ تطتٹٿ تټص نّي ټٌ٘ٯ ؼنثبِ  1

 .311ٖ سًڀهٍ ش ظري وټٷ ٨ٽَ ٘فر تټ٩ٵٌخر
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س خٙهن تټ٩١ڃ 23/1/19651ًوىدس ڄٱُ تعتىىح يف ـٹٿ ـهّط غتث يف 
اڀثڀيث يف ٴًتي تاٽُ تِٙصةنثيف غتْةرر تټٕر٠ًرس ًشرصٽمٗ تټٌتٴ٩رر يف اڂ ػتٽرُ      

دثٞ تټٕر٠ًرس ش ّْره   تټص نّح تٙخصهتبِ هبْةرر تټٕر٠ًر ا٘رهي ٴرًتيًت خ٩رٍٺ اـره ٜر       
خ٩ررره وټرررٷ خٵرررًتي ڀرررڃ ػتٽرررُ تټص نّرررح تِٙرررصةنثيفس تِرررصنثنتً إذل اڂ تعتررره٨ِ ٴرررثپ    
خثٙٔررررتتٶ يف حتًّرررً ڀنٕرررٌيتز ِرررًّر شٝرررً خٙرررثحل تټررردٚنس ًتِرررصنه تاٽرررُ    
تٙخصررهتبِ ًتّرره تاٽررُ تِٙررصةنثيف وټررٷ إذل شٵًّررً لرردري تظت١ررٌٞ تعتنصررهج ڀررڃ       

 ٌيتز تټًّّر ٸصح خب١و.تضتهًٺ تټىُ ٴًي خ ڂ ڀ٥ًًٮ اـه تعتنٕ

ًٴه ٴثڀس تحملٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس ٨نره تټ٩١رڃ اڀثڀيرثس خإ٨رثنذ طرط تټٌٴرثب٧ ڀرڃ          
ؼهّررهس ًوىدررس إذل ڀنثٴٕررر شٵًّررً لرردري تظت١ررٌٞ ظررٿ لٽٙررس إذل ٠ًـررو ؼثڄدررثً   
ًتٕلى خصٵًًّ ڀٙٽفر تټ١ح تټٕر٨ًِ تټرىُ وىرح إذل اڂ تعت٥رًًٮ ټرُْ خب١روس       

ًّ لدري تِصٕثيُس تټىُ صتفس تحملٹځر ټٽځره٨ِ  ًٴه يؼؿ خثټصٵًًّ تٕلريس خصٵً
خثِٙررص٩ثڄر خررو ًٕٺ ڀررًذ اڀثڀيررث ًتڄصرريس إذل إټ٭ررثت ىررىت تټٵررًتي ټ٩ررهپ تخصنثبررو ٨ٽررَ     
اِدثج ٘رفْفر شرىنُ إټْرو ًتټٌتٴر٧ تڄرو إوت ٸثڄرس تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس ِرٽٹس           

ّررٽٹو ڄٱررُ تعتّررٽٷ خثټنّرردر ٕـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْرررس ٰإڄررو ڀررڃ خررثج اًذل اڂ ش      
خثټنّرردر اررثټُ تټص نّررح ٕڂ تحملررثٸٿ تټ٩نٙررً تټٵٝررثبِ ْٰيررث ىررٌ تټ٭ثټررح ٨ٽررَ       
شٕٹْٽيث ٸځث تكتث شصٵْه خثټٵٌت٨ه تټ٩ثڀر يف إؼًتتتز تحملثٸځثز ٰٝرًٚ ٨ځثغترث ڀرڃ    
ٜځثڄثز تټٵٝثذ ًـْثنىٿس ًٸٻ ىىت ٬ري ڀصرٌتًٰ يف ػترثټُ تټص نّرح تٕڀرً تټرىُ      

ٚ اً خ٩ْرهذ ٨رڃ شرٌٰري تټٝرځثڄثز تعتٌؼرٌنذ      ٴه لت٩ٻ ٴًتيتذتث اـْثڄثً ڀٌٕخر خثټ٭ً

 .2اڀثپ تحملثٸٿ تټص نّدْرس ًٰٝٚ ٨ڃ ٸٌكتثس ٴًتيتز إنتيّرس ـّح ڀث شٵهپ

                                       
1 َ10 َ439. 
2 ٖ281. 
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 0تاننعثح نمسازاخ اجلصاء انصادزج يٍ انسئُط اإلدازٌ -2
وىدررس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس يف خررثنئ تٕڀررًس إذل ت٨ٙرررتتٮ ټٽّررٽ١ر تٗنتيّرررس خثطتًّررر  

تظت١ٌيذ تټنثزتر ٨ڃ تيشٹثج تټىڄح تٗنتيُس ًڀث ّنثِح ىرىه تظت١رٌيذ    تعت١ٽٵر يف شٵهًّ

س ًتڂ ٸثڄسس وىدرس إذل شٵْرهىثس خر ڂ ّٹرٌڂ تضترٍتت يف ـرهًن تټنٙرثج تټٵرثڄٌڄِ         1ڀڃ ؼٍتت
تعتٵًيس ًتڂ ظدصس زت٧ْ تټٌٴثب٧ تټيت خرين ٨ٽْيرث تضترٍتت ًاڂ ّٹرٌڂ ڀرڃ ٔر كتثس تڂ شرىنُ إذل        

س ث٩نرَ اكترث يتٴدرس يف ىرىه تطتثټرر      2شٹرٌڂ ؼًهترر ش نّدْرر   تټنصْؽر تټريت تڄصريس إټْيرثس اُ    
ٰٵٟس يٸڃ تټّدح يف تټٵًتي تټص نّيس ًشٹْْٯ تټٌٴثب٧ تعتٹٌڄرر ټرو نًڂ اڂ شص٩رهٍ إٺ يٴثخرر     

 .3تعتٚتڀر
إذل اڂ يٴثخصيث عتٚتڀر تضتٍتتتز ټٽٱ٩رٻ تټعثخرس تعتٹٌڄرر ټٽؽًهترر تټص نّدْرر ًتټرىُ خثٔرًذتث        

ًػتررثټُ تټص نّررحس تڀصررهز ٸررىټٷ خ٩رره وټررٷس إذل تټٵررًتيتز       خثټنّرردر ټٽځفررثٸٿ تټص نّدْررر  
 تټص نّدْر تټٙثنيذ ڀڃ تټّٽ١ثز تټًبّْْرس ٸّٽ١ر ش نّدْر.

ٰيررِ ڀٵٙررٌيذ ـثټْررثً ٨ٽررَ اـٹررثپ تحملررثٸٿ تټص نّدْرررس ًٴررًتيتز ػتررثټُ تټص نّررح طؽررر       
تـرتتپ ڀدها تِصٵٚٺ تټّٽ١ر تٗنتيّر ٨رڃ تټّرٽ١ر تټٵٝرثبْرس وټرٷس ٕڂ ٴرًتيتز ػترثټُ       

س ٰيِ ٙ ختصٽٯ ٨رڃ  4تټص نّح ٴًتيتز إنتيّرس ٩١ّڃ ْٰيث خ٩  تٙـتًتٮ $تټ٭ٽٌ# ٸځث شٵهپ

                                       
 9ًيف  س861ٖ 2َ 1957تخًّٻ  6ًيف  س645ٖ 3َ س1958ّنثًّ  25ـٹځيث يف  1

 .787ٖ 13َ س1968تخًّٻ  13ًـٹځيث يف  س66ٖ 3َ س1957ڄٌٰځرب 
 23ًـٹځيث يف  ستعتٕثي إټْو س1957ڄٌٰځرب  9ًيف  س763ٖ 7َ س1962ڀثٌّ  5ـٹځيث يف  2

 .730ٖ 13َ س1968ڀثيَ 
 ًٰٝٚ ٨ڃ تٕيٸثڂ تټٵثڄٌڄْر تٕلًٍ. 3
4 ٖ281. 
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 .1تټٵًتيتز تټٙثنيذ خثټص نّح ٨ڃ تټًبُْ تٗنتيُس إٙ خثټنّدر ټٽ٩ٌٝ تټىُ ٌّٴ٧ تضتٍتت

ٰٱِ تطتثټر تًٕذلس ّٙهي تضتٍتت ڀڃ ىْةر شٕٹٻ نتلٻ تضتير تٗنتيّر ًىِ 
ْٰٙرهي ڀرڃ تټرًبُْ تٗنتيُ     ح# اڀث يف تطتثټر تټعثڄْرر ڀث ١ّٽٳ ٨ٽْيث $ػتٽُ ش نّ

ًيٴثخررر تعتٚتڀرررس خثټنّرردر ټٽٵررًتي تټٙررثني ڀررڃ تټررًبُْ تٗنتيُس ٴرره شٹررٌڂ   ڀدثٔررًذ
ڄصْؽصيث ٨نه ظدٌز تټ٭ٽٌس إټ٭ثت تضتٍتت ٸٽْثً ټ٩هپ ڀ٨ًًْٕصوس ټص٩ْدو هبىت تټ٩ْحس ڀ٧ 

ټٽررًبُْ تٗنتيُ خ٩رره ٨ررهپ تټصٙررهُ خصٌٴْرر٧ تضتررٍتت تعتٚبررٿس ټٽٱ٩ررٻ تټعثخررسس ًّرررتٶ  

  ً س إٙ اڄروس ًإڂ ٸرثڂ ڀرڃ خر  اـٹثڀيرث تعتنٕرٌيذ ٙ شٌؼرهس        2وټٷ ِٽ١ر إ٨رثنذ تټصٵرهّ
اـٹرثپ ا٨رثنز ْٰيررث شٵرهًّ تضترٍتت تعتٌٴرر٧ ڀرڃ تټرًبُْ تٗنتيُ تعت٭ررثرل ْٰروس إٙ تڄررو        
ټُْ ڀڃ تټ٩ٙح تټصٙرٌيس تڂ شصٙرهٍ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث خص٩رهّٻ تضترٍتتس ٨ٽرَ تټنفرٌ         

ث وىدررس ًشررىىح إذل وټررٷ خبٙررٌٖ تټٵررًتيتز تټٙررثنيذ ڀررڃ      تعتٕررثي إټْررو ـّرردځ  
ًٚ إذل وټررٷ يف ـٹررٿ غتررث          ٬ررري ڀنٕررٌي يف   «ػتررثټُ تټص نّررحس خررٻ إكتررث وىدررس ٩ٰرر

ټّرنر   1555يف تټ٩١رڃ يٴرٿ    20/4/1963يف  »ػتځ٨ٌثز تٕـٹثپ تظتث٘ر هبث

ٲ ـْط تڄصيس إذل إټ٭ثت تطتٹرٿ تټٙرثني ڀرڃ تحملٹځرر تٗنتيّرر خص ّْره ٴرًتي ٰٙرٻ         8
هبْةر تعتٌت٘ٚز تټّرٽٹْر ًتټِٚرٽٹْرس ڀر٧ تټصٙرهُ خصٌٴْر٧ ؼرٍتت تظتٙرٿ         ٨ثڀٽ 

 .٨3ٽْيځث خث٨صدثي ڀث تٴرتٰثه ّٕٹٻ لًًؼثً ڀنيځث ٨ٽَ ًتؼدثز تټ٤ٌْٱر تټ٩ثڀر

  

                                       
 ًىٌ ڀڃ تضتير تٗنتيّر يف تطتثټص . 1
ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ  1965ٌّڄْو  12ًٲ  س638ٖ 8َ س1963ّنثًّ  15ڀڃ وټٷ ـٹځيث يف  2

 تعتٕثي إټْو. 1968ڀثيَ  23ًـٹځيث يف  س2093ٖ سِنٌتز
 ًش٩ٽْٳ تټهٸصٌي ؼتځٌن ـٽځِ ٨ٽَ ىىت تطتٹٿ. س149ٖ 6َ سػتٽر تټ٩ٽٌپ تٗنتيّر 3
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 الفرع األول

 ببننسبت ألثز انطعٍ

اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ټو ًٰٝٚ ٨ڃ تٓظرثي تټ٩ثڀررس ټٽ٩١رڃ آظرثي      الطعه
الًٍ ىِ ڀڃ ٩ٰٻ تحملٹځر ًٴٝثتىثس ڀعثٺ وټٷ ڀرث وىدرس إټْرو ڀرڃ اڂ تټ٩١رڃ يف      
ـٹررٿ ٴٝررث خ٩ررهپ تٙلصٙررثٖ خررعري ڀررڃ شٽٵررثت ڄٱّررو ٩٠نررثً آلررً يف ـٹررٿ يف وتز       

 ٌ ّررعري تټ٩١ررڃ يف س ًاڂ تټ٩١ررڃ يف ٔررٳ ڀررڃ تطتٹررٿ  1تټٵٝررْرس ِرردٳ اڂ ٴٝررَ تضتررٌت

س ٸررر ڂ ّٹرررٌڂ تټ٩١رررڃ يف تټٕرررٳ تظترررثٖ خرررثټص٩ٌّٛ يف ن٨رررٌٍ ٸرررثڂ   2تټٕرررٳ تٓلرررً
ڀ٨ٌٌٜيث تٗټ٭ثت ًتټص٩ٌّٛس نًڂ تٗټ٭ثت ٰرثټ٩١ڃ يف اُ ڀرڃ تټٕرٵ  ّرعري تعتنث٨ٌرر      

ٴٝرَ خ٩رهپ    »يف ن٨رٌٍ تٗټ٭رثت  «س اً ڀث وىدرس إټْرو يف اڂ تټ٩١رڃ يف ـٹرٿ     3خًڀصيث

                                       
 ِدٳ تٗٔثيذ إټْو. س269ٖ 7َ س1962ّنثًّ  20ـٹځيث يف  1
ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز  س1957تخًّٻ  27ًيف  س1335ٖ 2َ س1957ٌّڄْو  29ـٹځيث يف  2

ٖ725. 
 12َ س1967تخًّٻ  1ًؼهًّ خثټىٸً اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث ٨هټس ٨ڃ ىىت تټًاُ يف ـٹځيث  3

ٖ822. 
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خًڀصوس ًخثعتعٻ خثټنّدر ټٽ٩١ڃ يف ـٹٿ ٴٝرَ  س 1تټٵدٌٺ متًٶ اڀثڀيث ڄ٥ً تعت٦ٌٌٜ

 .2خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ

ًاطررط تٓڂ تٕظررًّڃ تټررىّڃ ّرتشررو ٨ٽررَ تټ٩١ررڃ ٸٵث٨ررهذ ٨ثڀررر ًاررث تٕظررً     

 .3تټنثٴٻس ًتٕظً ٨ٽَ تټصنٱْى

 0  انثند األول

 األثس اننالم

 ڀٵصَٝ ىىت تعتدها ٸځث ِدٳ شٌْٜفو اڂ تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ ڀڃ ٔ ڄو اڂ ١ًّؾ تټٵٝرْر 
ڀ٦ٌٌٜ تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تعت٩١ٌڂ اڀثڀيثس يف ـهًن ڀث ٧ًّٰ إټْيث ٰص ّْره تطتٹرٿ اً   
شٽ٭ْوس ًإوت اټ٭س تطتٹٿ ٨ٽْيث اڂ حتٻ ڄٱّيث ؼتٻ ؼتٹځرر اًٺ نيؼرر ْٰځرث ٩٠رڃ ْٰروس      
ًشٱٙٻ يف تټنٍت٦ ڀڃ ؼهّهس ٰٽُْ غتث اڂ حتْٻ تعتنث٨ٌرر اڂ حتْرٻ تعتنث٨ٌرر إذل ٴثِٜر     

پ   اًٺ نيؼر ټْفٹٿ يف تټنٍت٦ ڀًذ الًٍ ٨ٽَ ىهُ تعتدثنئ تټيت شٵًيىثس ٸځث اڂ تظتٌٙر
ڂ هبرث اڀرثپ ؼتٹځرر اًٺ نيؼررس              اڀثپ ؼتٹځرر تټ٩١رڃ غترٿ ڄٱرُ تعتٍتّرث تټريت ٸرثڄٌت ّصځص٩ٌر
ٰٽيٿ اڂ ّصځّٹٌت ثث ًّّهًڂ ڀڃ اًؼو تټهٰث٦ ًتطتؽػس ڀث ش٩ٽٳ ڀنيث خثټٌتٴ٧ ًڀرث ش٩ٽرٳ   

تٌ إخره    س ـصرَ ٙ لت٩رٻ   4تت ٠ٽدرثز ؼهّرهذ  ڀنيث خثټٵثڄٌڂ ًٙ مته ڀڃ ـٵيٿ إٙ ٨رهپ ؼٌر
 ڀڃ تحملٹځر تټيت ٩١ّڃ اڀثڀيث ؼتٹځر اًٺ نيؼر.

                                       
 .1329ٖ 10َ س1965ڀثٌّ  9ـٹځيث يف  1
 .281ٖ 10َ س1964نّّځرب  27ـٹځيث يف  2
 ِدٳ تټص٩ًٚ ټٔظثي تظتث٘ر تعتٕثي إټْيث ڀڃ ٴدٻ. 3
 .411ٖ سنُ خثٶ 4
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اڀررث تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ٰٽررو ىررىت تٕظررً تعتررىٸٌيس ٰررثټ٩١ڃ    
...ّٱصؿ تټدثج ټصٍڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ $$ 0اڀثڀيث ٨ٽَ ـه ٴٌغتث يف تټٹعري ڀڃ اـٹثڀيث
نث٨ٌررر ٬ررري ڀٵْررهذ خ١ٽدررثز تټ١ررث٨ڃ اً     ْٰررو ثْررٍتڂ تټٵررثڄٌڂ ظررٿ شنررٍٺ ـٹځررو خثعت    

تِٕدثج تټيت ّدهّيث إو تعتًن ىٌ إذل ڀدها تعت٨ًًْٕر ڄًًٍٙ ٨ٽرَ ِرْثنذ تټٵرثڄٌڂ يف    
يًتخٟ ىِ ڀڃ يًتخرٟ تټٵرثڄٌڂ تټ٩رثپ تټريت ختصٽرٯ يف ٠د٩ْصريث ٨رڃ يًتخرٟ تټٵرثڄٌڂ          

س اڂ ٨هپ تِصنثن تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ٨ٽَ اِثَ ِرٽْٿ ٙ  2ًٴٝس ٸىټٷ س1تظتثٖ
تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ڀڃ إڄٍتٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ إوت ًؼه ِنه ٴرثڄٌڂ آلرً ّٱْره     هتن٧

 .##ڀنو تعته٨ِ

 0 انثند انثاٍَ

 األثس عهً انتنفُر

ڀرڃ   15تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٌّٴٯ شنٱْى تطتٹٿ ٨ځًٚ خ ـٹثپ تعتثنذ 

س ٸٵث٨رررهذ ٨ثڀررررس ًتِٙرررصعنثت خثټنّررردر ٕـٹرررثپ    19593ِرررنر  55تټٵرررثڄٌڂ يٴرررٿ  

                                       
 س1964نّّځرب  12ًيف  سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز 727ٖ س1965ڀثٌّ  23ـٹځيث يف  1

 .729ٖ سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز س1965ڀثيَ  31ًيف  س189ٖ 10َ
 .10َ 9ٖ س1964ڄٌٰځرب  8ـٹځيث يف  2
ًٴه ؼًٍ تټ٩ځٻ ٨ٽَ اڂ متٙٻ ٘ثـح تټٕ ڂ ـصَ ّصّنَ ټو ِفح تټٌٙيذ تټصنٱْىّر  3

ًىىه تټٌٙيذ شّٽٿ ثؽًن ڀًًي تعتهذ تعتٵًيذ ټٽ٩١ڃ نًڂ  سټٽفٹٿ ٨ٽَ ٔيثنذ خ٩هپ ـٌٙٺ ٩٠ڃ
 ـٌٙټو.
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ڀڃ تټٵرثڄٌڂ تعترىٸٌيس ًٸرىټٷ     21س ًتٕـٹثپ تعتّص٩ؽٽر ٨ځًٚ خ ـٹثپ تعتثنذ 1تټٌٴصْر
 خثټنّدر ٕـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْر.

ًّصٝؿ اڂ تټٵثڄٌڂس ڀڃ ىىه تټنثـْرس ڄ٥ً إذل تټ٩١ڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر    
ڀنررو ٸررثټ٩١ٌڂ ٬ررري تټ٩ثنّررر خثټنّرردر ټ٩ررهپ     تټ٩ٽْررث ٸ٩١ررڃ خثِٙررصةنثٮس ًدل لت٩ررٻ    

ش ظريىررث ٨ٽررَ تټصنٱْررى ٨ٽررَ ٨ٹررُ تټ٩١ررڃ اڀررثپ ػتٽررُ تټهًټررر تټٱًڄّررِ ٸٵثٜررِ     

 .2ڄٵٛس ٸځث شٵهپ

ًًٴٯ شنٱْرى تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰروس طٙرٌٺ تټ٩١رڃ ْٰروس لت٩ٽرو ڀرڃ ىرىه تټنثـْرر            
٨ررهپ اٜرر٩ٯ اظررً ًانڄررَ ٴررٌذ ڀررڃ تټٵررًتي تٗنتيُس ٕڂ تعتّررٽٿ خررو خثټٵررثڄٌڂ تٗنتيُس  

       3ًٴررٯ شنٱْررىه خررثټ٩١ڃ ْٰررو خثٗټ٭ررثت ًىررٌ ڀررث ٩ّررًٮ خٵث٨ررهذ تٕظررً تټ٭ررري ڀٌٴررٯ        

Le caractére non susbensif du récours  ٗ٨ٽَ ىرىه تټٵث٨رهذ   ًٴه ڄ

 .1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ  21يف تعتثنذ 

 

  

                                       
يف تټه٨ٌٍ تعت٨ٌٌْٜر  ًىِ تظتث٘ر خًٙٮ ڀًشح تعت٤ٌٯ ٸٽو اً خ٩ٝو طت  تټٱٙٻ 1

 تظتث٘ر خٱٙٻ ىىت تعت٤ٌٯ اً ًٴٱو.
2 ٖ147. 
 .99تعتًؼ٧ تعتٕثي إټْو ٖ سيّٱًً 3



177 
 

 

 

 الفرع الثاوي

 األسببة اجلديدة

تِٕثِْر خثټ٩١ڃ خثټنٵٛ شٵِٝ ٨رهپ ؼرٌتٌ إخرهتت اِردثج ؼهّرهذ       ادلبـاد  
دل شٹڃ حتس ڄ٥ً ٴثِٜ تعت٦ٌٌٜس ًٴه شٵْه ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄِّ ٸٵثِٜ ڄٵره  
هبررىه تټٵث٨ررهذس ٰٽررٿ ّٵدررٻ إٙ تطتؽررػ تټٵثڄٌڄْررر تټٙررًٰر تټرريت ٙ شص١ٽررح طعررثً يف       

 تټٌٴثب٧س ؼًّثً ٨ٽَ ٴث٨هذ اڄو ٴثِٜ تټٵثڄٌڂس ًټُْ ٴثِٜ ًٴثب٧.

ًټٹڃ خثټن٥ً إذل اـٹثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف ىىت تظتٌٖٙ ؿتهىث ٙ شصٵْره  
هبررىه تټٵث٨ررهذس خررٻ وىدررس ٕٸعررً ڀررڃ وټررٷ خثټصٹٱررٻ ڀررڃ شٽٵررثت ڄٱّرريث يف تِررص٥يثي    
تِٕدثج تټيت ش٩ْح تطتٹٿ ًٙ ّٹٌڂ تظتٌٙپ تِصنهًت إټْيث يف ٩٠نيٿس ًټٌ دل شٹرڃ  

ه ٴثټس تحملٹځر ڀربيذ وټرٷس يف ـٹرٿ ٴرهّٿ    ىىه تِٕدثج ڀص٩ٽٵر خثټن٥ثپ تټ٩ثپس ًٴ

اڂ ٨هپ ؼٌتٌ إخرهتت ؼهّرهذ ټٽ٩١رڃ ٬رري تټريت وٸرًز يف تټصٵرهًّ إٙ ڀرث ٸرثڂ          $$ 10غتث
ڀص٩ٽٵررثً ڀنرريث خثټن٥ررثپ تټ٩ررثپ ڀررًنه يف تټررنٵٛ تعتررهڄِ إذل تټٱٵررًذ تټعثڄْررر ڀررڃ تعتررثنذ     

ِرررنر  165س ڀررڃ ٴررثڄٌڂ تعتًت٩ٰررثزس ًىررىت تطت٥رررً دل ّررًننه تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ        4292

                                       
 .215ٖ 13َ س1967نّّځرب  9ًٸىټٷ ـٹځيث يف  س41ٖ س1َ 1955يف ڄٌٰځرب  1
 .1968ِنر  13ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  253شٵثخٽيث تٕڂ تعتثنذ  2
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س يف تټ٩١ڃ تٗنتيُس ٌٰؼح اڂ نت٧ٝ يف ىىت تظتٌٖٙ ټٖـٹثپ تټرٌتينذ  19551
يف تټٱٙٻ تټعثټط ڀڃ تټدثج تًٕٺ ڀڃ ىىت تټٵثڄٌڂ تظتثٖ خثٗؼًتتتز اڀثپ تټٵّرٿ  
تټٵٝررثبِس ًتحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث ڀررڃ خرر  ٨ًًٰررو ًىررِ شّررځؿ خررىټٷ خثعتٌت٨ْرره  

ځؿ خو تحملٹځر ـصرَ خ٩ره تٗـثټرر    تعتٵًيذ طت  إـثټر تټٵْٝر إذل تضتٽّرس ًٴه شّ

 .##س ڀڃ تټٵثڄٌڂ تعتٕثي إټْو30 ٨2ٽَ ـّح تعتد  خثعتثنذ

ڀٕريّڃ إذل اڂ ڀ٥٩رٿ تټنٙرٌٖ تٗنتيّرر ڀرڃ تټن٥رثپ تټ٩رثپس خرٻ ٸرثڂ تټٱٵْرو          
تټررهٸصٌي ؼتځرره ٨ٙررٱٌي ٨ررڃ ٸثٰررر ڄٙررٌٖ تټٵررثڄٌڂ تٗنتيُ ڀررڃ ڀص٩ٽٵررثز تټن٥ررثپ   

 .3تټ٩ثپ

خٻ وىدرس  س 4إذل ٴدٌٺ اِدثج ؼهّهذ ٸعريذ ؼهتً ًڀڃ اڀعٽر تٕـٹثپ تټيت وىدس ْٰيث
إذل إظثيذتث ڀرڃ شٽٵرثت ڄٱّريث ـصرَ ًټرٌ ٸثڄرس ڀرڃ تټره٦ٌٰ تعتٌٜر٨ٌْر تټريت ٙ شص٩ٽرٳ            

ټّرنر   343ًيف تټ٩١ڃ يٴرٿ   27/10/1956خثټن٥ثپ تټ٩ثپس ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف 

ٲس ًشرررصٽمٗ تټٌتٴ٩رررر يف اڂ ؼتٹځرررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ ا٘رررهيز ـٹځرررثً يف ٩٠رررڃ   2

                                       
 تٓڂ. 1959ِنر  55تټٵثڄٌڂ يٴٿ  1
 .1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  33تعتثنذ ّٵثخٽيث  2
نيتِر ٨ٽْث  س1968تټٵثىًذ  سٸٽْر تطتٵٌٲ ستټٝدٟ تٗنتيُ ن. ؼتځه ٨ٙٱٌي0 ڀىٸًتز يف  3

ٖ57. 
 1َ س1955ڄٌٰځرب  19 س85ٖ 1َ س1955ڄٌٰځرب  ٨ً12ٽَ ِدْٻ تعتعثٺ اـٹثڀيث يف  4

 س555ٖ 1َ س1956ڀثيَ  17 س361ٖ 1َ س1955نّّځرب  31ًيف  س140س133ٖ

 اٸصٌخً.  27ًيف 
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نثٮ يف ٴًتي تټٽؽنر تټٵٝثبْر لثٖ خصٌّّر ـثټر اـه تټ٩ځثٺس ٰٵٝس ْٰو خثِٙصة
خصٌّّر ـثټر تعت٩١ٌڂ ٜهه خث٨صدثيه يف نيؼر ٘رثڄ٧ نٴْرٳ خر ؼًذ ٌّڀْرر ٴرهيىث      $$

ًيف نيؼررر ٘ررثڄ٧ نٴْررٳ ؾتصررثٌذ خ٩رره ِررصر      16/12/1927ڀررڃ  پ ت٨صدررثيتً 300
ًًٲ تعتثټْررر ِررنٌتز ڀررڃ ىررىت تټصررثيّكس ڀرر٧ ڀررث ّرتشررح ٨ٽررَ وټررٷ ڀررڃ آظررثيس ڀرر٧ تټٱرر       

 .##5/7/1953تعتّصفٵر ٨ٽَ ڀهذ تظتځُ ِنٌتز تټّثخٵر ٨ٽَ ٌّپ 

ًٴه ٩٠نس ىْةر تعتٱٌْٜر يف ىىت تطتٹٿ ڀّصنهذ عتمثټٱصو ٕـٹرثپ تټٵرثڄٌڂ   
ْٰځررث ٴٝررَ خررو ڀررڃ إ٨ځررثٺ تټصٵررثنپ تظتځّررِ خررثټ٬ًٿ ڀررڃ ٨ررهپ نٰرر٧ تطتٹٌڀررر خرروس   

خثٕلى هبىت تټه٧ٰ  ٰصٹٌڂ تحملٹځر خىټٷ ٴه ٴٝس ثث دل ّص١ٽح ڀنيث تټٵٝثت ْٰو
 تعت٨ٌٌِٜ تټىُ ٙ ّص٩ٽٳ خثټن٥ثپ تټ٩ثپ ڀڃ شٽٵثت ڄٱّو.

ًٙ ڀڃ اڂ شن٥ً تحملٹځرر تټ٩ٽْرث غترىه تعتّر ټر تعت٩١رٌڂ خّردديثس وىدرس إذل طرط          ًخه
٘فر تټصٌّّر خًڀصيث نًڂ تټصٵْْه خثِٕدثج تټيت اخهذتث ىْةر تعتٱٌٜ  ٸثڄس ًٴه 

 »شٽٵررثت ڄٱّرريث «ځررر تټ٩ٽْررث اظررثيز ڀررڃ   ًؼيررس تټ٩١ررڃ ټٙررثحل تټ٩ثڀررٻس ًټٹررڃ تحملٹ   
تِٕدثج تټريت ت٨صځرهز ٨ٽْيرث تټصّرٌّر ًتڄصريس إذل إټ٭رثت تطتٹرٿ خًڀصرو خث٨صدرثي تڂ          
تټصٌّّر تټيت ٴَٝ هبث تطتٹٿ ٸثڄس ٬ري ٘فْفرس ًڀڃ ظٿ ٙ ؼتٻ ٨ٗځرثٺ تټصٵرثنپ   

 .1تظتځِّ اً ٬ريه ًٴثټس يف وټٷ

                                       
ًٸثڂ لثٖ خثټ٩١ڃ يف ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث  س224ٖ 1ًـٹٿ ڀٕثخو ټو َ س2ٖ3َ 1

ًٴه  ستټيت ٴَٝ خصٌّّر ـثټر اـه تټ٩ځثٺ ٨ٽَ ٸثني تټ٩ځثٺ خ ظً يؼ٩ِ ڀڃ شثيّك نلٌټو تظتهڀر
ًټٹڃ تحملٹځر  س٩٠نس ىْةر تعتٱٌٜ  يف ىىت تطتٹٿ خثټنّدر عتث ٴَٝ خو ڀڃ تټصٌّّر خ ظً يؼ٩ِ

 سًتڄصيس إذل إټ٭ثت تطتٹٿ سًإقتث وىدس إذل إظثيذ ٘فر تټصٌّّر ستټ٩ٽْث دل شصٵْه خ ِدثج تټ٩١ڃ
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ٷ تحملٹځرر ټصرٍڂ تطتٹررٿ   ڀرثپ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ّٱرصؿ تټدررثج اڀرثپ شٽر      اإڂ تټ٩١رڃ  
تعت٩١ٌڂ ْٰو ثٍْتڂ تټٵثڄٌڂ ًٌڄثً ڀنث٠و تِص٥يثي ڀث إوت ٸثڄس ٴه ٴثڀس خو ـثټر اً 

 165ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ     15اٸعً ڀڃ تٕـٌتٺ تټيت ش٩ْدو ًتعتنٌٖٙ ٨ٽْيث يف تعترثنذ  

يف ٔرر ڂ شن٥ررْٿ ػتٽررُ تټهًټررر ٰصٽ٭ْررو ظررٿ شنررٍٺ ـٹررٿ تټٵررثڄٌڂ يف         1955ټّررنر 
شٵٿ خو اّر ـثټر ڀڃ شٽٷ تٕـرٌتٺ ًٸرثڂ ٘رثبدثً يف ٴٝرثبو ٰصدٵرِ       تعتنث٨ٌر اپ تڄو دل

٨ٽْو ًشًٰٛ تټ٩١ڃس ًعتث ٸثڂ تټ٩١ڃ ٴه ٴثپ ٨ٽَ ـٹځر ش٩ًّْٕر شص٩ٽرٳ خثعتٙرٽفر   
 0تټ٩ثڀر ٸٕٱس ٨نيث تعتىٸًذ تّٗٝثـْر ټٽٵثڄٌڂ تعتٕثي إټْوس ٰإڂ ټٽځفٹځر تټ٩ٽْث اڂ

ر تٗنتيّرر ٬رري ڀٵْرهذ خ١ٽدرثز     شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ تټٌؼو تټٙفْؿ يف تعتنث٨ٌ$$
تغتْةررر اً تِٕرردثج تټرريت شدررهّيثس ًتقتررث تعتررًن ىررٌ إذل تعتدررها تعتٕرر٨ًًْر ڄررًًٍٙ ٨ٽررَ     
ِررْثنذ تټٵررثڄٌڂ يف يًتخررٟ ىررِ ڀررڃ يًتخررٟ تټٵررثڄٌڂ تټ٩ررثپ ختصٽررٯ يف ٠د٩ْصرريث ٨ررڃ   
يًتخٟ تټٵثڄٌڂ تظتثٖس ًڀڃ ظٿ إوت ظدس اڂ ٩٠ڃ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټرر ٴره اٴرً ڀرث     

ٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ڀررڃ ش٩ررهّٻ ټٽصّررٌّر تټرريت اؼًذتررث تٗنتيذ ټٽځ٩١ررٌڂ    ٴٝررَ خررو تطت
ټٙررثطتو ًتٴصٙررً ٨ٽررَ ت٨ٙرررتتٚ ٨ٽررَ ڀررث شٝررځنو تطتٹررٿ لث٘ررثً خصٵررثنپ تټٱررًًٲ  
تعتثټْر تټنثجتر ٨ڃ تټصٌّّر تعت٩هټر ثِٝ شتُ ِنٌتزس إوت ظدس وټٷ ٰإڂ تحملٹځر 

٘ثً خثټصٵثنپ تظتځِّس ٴدٻ تټصٙهُ ټدفط ڀث اظثيه تټ٩١ڃ لث تٗنتيّر تټ٩ٽْث دتٽٷ 
٨ځررث إوت ٸررثڂ ټٽځ٩١ررٌڂ ټٙررثطتو ا٘ررٻ ـررٳ هتٹررڃ اڂ ّررًن ٨ٽْررو ىررىت       تټصعدررس اًًٙ

 .##تټصٵثنپ اپ ٙ...

ًدل شٵصٙرً ٨ٽرَ ٴدرٌٺ اِردثج ؼهّرهذس اً إظثيذترث ڀرڃ شٽٵرثت ڄٵّريث خرٻ وىدررس إذل           
اخ٩ه ڀڃ وټرٷس ٰٵٝرس خر ڂ ٨رهپ تِرصثن تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو إذل اِرثَ ِرٽْٿس ٙ           

                                                                                          
ٌِتت خثټنّدر عتهذ لهڀصو تټصثټْر ټٽفٹٿ اً تټّثخٵر  سخث٨صدثي اڂ تعته٨ِ ٙ ّٱْه ڀڃ ىىت تټٹثني

 ٨ٽْو.
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إڄٍتٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ إوت ًؼه ِنه ٴرثڄٌڄِ آلرً ّٱْره ْٰرو تعت٤ٌرٯس ًڀرڃ        هتن٩يث ڀڃ

يف اڂ إـرهٍ تحملرثٸٿ تٗنتيّرر     1س ًشصٽمٗ تعتنث٨ٌرر 8/11/1964وټٷ ـٹځيث يف 
ا٘ررهيز ـٹځررًث خ ـٵْررر اـرره تعترر٤ٌٱ  يف ٜررٿ لهڀصررو تټّررثخٵر خثټٌْڀْررر تټرريت         

 17/2/1952يف اٴهڀْصو يف تټهيؼر تټصث٩ِر ٠دٵثً ټٵًتي ػتٽُ تټٌٌيتت تټٙثني 
٩١ٰنررس تټررٌٌتيذ تټصررثخ٧ غتررث ىررىت تعت٤ٌررٯ يف تطتٹررٿ تِررصنثنتً إذل اڂ ىررىت تعت٤ٌررٯ ٙ  
ّٱْه ڀڃ ىىت تټٵًتي تټىُ ّٕرتٞ ش٩رثنٺ تټرهيؼص  تعت١ٽرٌج تټٝرٿ ڀنريث ًتعت١ٽرٌج       

 تټٝٿ إټْيث ًىٌ ًٔٞ ٬ري ڀصٌتًٰ ټهّو.

٨ٽررَ ًٴرره اّررهز تحملٹځررر تټ٩ٽْررث ًؼيررر ڄ٥ررً تضتيررر تٗنتيّررر ًټٹنرريث وىدررس   
 0ش١دْٳ ٴًتي آلً ٨ٽْرو ڀرڃ ٔر ڄو اڂ ّّرصٱْه ڀنرو ٙ ّص١ٽرح ىرىت تټص٩رثنٺس ًٴثټرس         

اڄو ًإڂ ٸثڂ ـٹرٿ تحملٹځرر تٗنتيّرر تعت٩١رٌڂ ْٰرو ٴره تڄصريَ إذل ٜرٿ ڀرهذ لهڀرر           $$
تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو تټّثخٵر خثټٌْڀْر إذل اٴهڀْصو خثټهيؼر تټصث٩ِرس ٰإڄو ڀڃ ظٿ ًٰٵثً عترث  

تټٵرثڄٌڄِ تټٌتؼرح ش١دْٵرو خر ڂ ّٹرٌڂ ىرىت تټٝرٿ        ِٽٯ تټدْثڂ ّرص٩  ش٩رهّٻ تټّرنه    

خث٨صدررثي اڂ  1950اٸصررٌخً ِررنر 25ا٬ّرر١ُس  20ًٰٵررثً ټٵررًتي ػتٽررُ تټررٌٌيتت يف 
ىىّڃ تټٵًتيّڃ ٙ ًّخصثڂ ٨ٽَ ٜٿ ڀهذ تظتهڀر تټّثخٵر اّر ٌّثنذ يف تعتثىْر ٬ًرين  
       َ  ٨ڃ تټدْثڂ اڂ ٜٿ تعتهذ تټّرثخٵر خرثټص١دْٳ غترىّڃ تټٵرًتيّڃ ّند٭رِ اڂ ّٵصٙرً ٨ٽر

خثټٌْڀْرر خ٩ره خٽ٬ٌرو ِرڃ تټعثڀنرر ٨ٕرًذ        »تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو«تعتهذ تټيت ٴٝثىث تعته٨ِ 

 .##14/5/1946يف 

ٸىټٷ نيؼر تحملٹځر تټ٩ٽْث ٨ٽَ ٴدٌٺ اِدثج تټهٰث٦ تټيت ختصٽٟ خثټٌٴثب٧س ًىِ ڀث 
                                       

 سىه تټّنرڀڃ ى 463ٲ 8ٖټّنر  456ًٸىټٷ ـٹځيث يف تټ٩١ڃ يٴٿ  س439ٖ 10َ 1

 .324ٖ 9َ س341ٖ 8ًـٹځيث يف َ
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ش لررررى ـٹررررٿ تِٕرررردثج تضتهّررررهذ يف ٴٝررررثت تټررررنٵٛس ًڀعررررثٺ وټررررٷ ـٹځيررررث يف     

ٲس إو ٴدٽررس ن٩ٰررثً لث٘ررثً خ٩ځٽْررر   8ټّررنر  1351يف تټ٩١ررڃ يٴررٿ   23/1/1965

تټصفٵْٳ ڀڃ ؼهّهس ًشرصٽمٗ  ًإ٨ثنذ  vérification d سécritureحتٵْٳ تظت١ٌٞ 
فًّررً تټٌتٴ٩ررر يف اڂ ىْةررر تټٕرر٠ًر تذتځررس اـرره تټٝرردثٞ $ًىررٌ تعترره٨ِ ًٌڀْٽررو خص 

ڀررث ؼررثت هبررث ٬ررري ٙبررٳ خٝررثخٟ تټٕرر٠ًر  خرر ڂ #ًشٌٌّرر٧ ڀنٕررٌيتز ٨ررڃ ٠ًّررٳ تټربّرره
ًؽتٽر خثټٝدٟ ًتټًخٟ ًڀعريذ ټٽٱ  ًتٕـٵثن خر  تټٝردثٞس ًٴرهپ ڀصريځثً اٽرُ      
ش نّح ـٹٿ خ٩ٍغتځث ڀڃ تټ٤ٌْٱر ًظٿ ش ّْه ىىت ڀڃ تاٽُ تِٙصةنثيف ًٴه تِرصنه  

تظت١ٌٞ تټيت ٴًي خ ڂ تعت٥ًًٮ ٸصرح   ٸٻ ڀڃ تضتٽّ  إذل ٔيثنذ لدري ـٹٌڀِ يف
خبٟ تټ١ث٨ڃ ًٴه ٩٠ڃ تعته٨ِ ًاُِ ٩٠نو ٨ٽَ ٨رهپ ٘رفر ڀرث وىرح إټْرو ىرىت       
تظتدريس ٠ًٽح ڀڃ تحملٹځر تټّځثؾ ټو خثِٙص٩ثڄر خبدري تِصٕثيُ ڀڃ ٬ري تعت٤ٌٱ  
ٰ ؼثخصو إذل ٠ٽدو ًصتفس ټو خصٙرًٌّ خ٩رٛ تعتّرصنهتز تټريت تِرصنه إټْيرث تظتردري        

ثڄر هبث خٹصثخر تټصٵًًّ تعتٵهپ ڀڃ تظتدري تضتهّه ڀه٨ځثً خصٵًّرً آلرً   تټّثخٳ ټِٚص٩

...إڂ تذتررثپ تټ١ررث٨ڃ ًتټصٵًّررً   $$0 1ڀررڃ ڀٙررٽفر تټ١ررح تټٕرر٨ًِ ًٴثټررس يف وټررٷ    
خإنتڄصو ًتطتٹٿ ٨ٽْو خثټ٩ٍٺ ڀڃ ٤ًْٱصو إقتث ٴثپ ٸٻ وټٷ ا٘رثټر ٨ٽرَ شٵًّرً لردري     

ز تټّررًّر ًٴرره خررثڂ  تضتررهًٺ خرر ڂ تټ١ررث٨ڃ ىررٌ تټٹثشررح تحملررًي عت٥ررثيّٯ تعتنٕررٌيت     
خٌٌٜؾ ڀڃ ٸرٻ ڀرث ِردٳ اڂ ىرىت تټصٵًّرً ٙ ّنريٛ نټرًْٚس ًٙ ّٵرٌٍ ٨ٽرَ ڀّرثڄهذ           
تٙذتثپس إو شٵهڀس ڀٙٽفر تټ١ح تټ٨ًِٕ خصٵًًّ ڀٱٙرٻ ِرٽْٿ ش١ځرةڃ إټْرو ىرىه      
تحملٹځر عتث تڄ١ٌٍ ٨ٽْو ڀڃ نٴر ًش ْ٘ٻس لٽٗ إذل ياُ ٰين ٴث٧٠ إذل اڂ تټ١ث٨ڃ 

يتز تټًّّر ًٸ كتث ٸصدس خبٟ نترثټٯ ل١روس اٸره    ټُْ ىٌ تټٹثشح عت٥ثيّٯ تعتنٌٕ
اّٝثً تټصٵًًّ تِٙصٕثيُ شٵًًّ لدري تضتهًٺ ًيڀثه خثټد٩ه ٨رڃ تِٕرثټْح تټ٩ٽځْرر    

                                       
1 َ10 ٖ462. 
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 .##يف تټدفط ًتټصځفْٗ ٸځث انٍ إذل ڄصْؽر ٨ٹّْر خ٩ْهذ ٨ڃ ـٵْٵر تټٌتٴ٧...

ڄٽمررٗ ؾتررث شٵررهپ تڂ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث نيؼررس ڀنررى إڄٕررثبيث ٨ٽررَ ٴدررٌٺ ىررىه  
تضتهّهذ خٻ وىدس إذل اخ٩ه ڀڃ وټٷ ًىٌ تټدفرط ٨نريث ڀرڃ شٽٵرثت ڄٱّريثس       تِٕدثج

ـصَ ًټٌ دل ّعًىث تظتٌٙپ اڄٱّيٿ ًٴه ينز وټٷ إذل ٠د٩ْر تټ٩١ڃ اڀثڀيرث تټرىُ   
نتٌٺ غتث ًٌڂ تطتٹرٿ ثرث تٔرصځٻ ٨ٽْروس خٵ١ر٧ تټن٥رً ٨رڃ اِردثج تټ٩١رڃس ثْرٍتڂ           

      َ ىرىت تضتثڄرح تعتص٩ٽرٳ     تټٵثڄٌڂس اُ خ لرىه اً ٨رهپ الرىه خ ـٹثڀروس ًٙ ّٵصٙرً ٨ٽر
خص١دْٳ تټٵٌتڄ  ًتټٽٌتبؿس خٻ ش٩هته إذل تعت٦ٌٌٜ ڄٱّوس ًټٹنيث ٴًيز ً٘تـر ٨رهپ  

 .1ٴدٌغتث ټ١ٽدثز ؼهّهذس ٔ كتث يف وټٷ ٔ ڂ ؼتٹځر تِٙصةنثٮ

س إو ـٹځس خ٩هپ ٴدٌٺ ٠ٽح تعته٨ِ خٝٿ ڀرهذ  7/6/19642ًڀڃ وټٷ ـٹځيث يف 
ٜځيث اڀثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تعت٩١رٌڂ    ڀ٩ْنر إذل لهڀصو تطتثټْرس دل ّّدٳ ټو ٠ٽح 

س ًتټّىتٺ تعت١ًًؾ ىٻ ڀًن وټٷ تټ١د٩ر تطتًٸْر ټٽٵرثڄٌڂ تٗنتيُ تټرىُ   3يف ـٹځيث
 ختصٽٯ تټىُ ختصٽٯ ٨ڃ تټ١د٩ْر تټّٹٌڄْر؟.

                                       
 .1113ٖ 12َ س1967ڀثٌّ  28ًـٹځيث يف  س190ٖ سنّدثٶ 1
 تټ٩هن تًٕٺ. 736ػتځ٨ٌر اـٹثپ تحملٹځر يف تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ 2
ًٸثڂ ٴه ٠ٽح ٜځيث يف ٠ٽح ت٨ٗٱثت ًڀنؿ ٴًتي خإ٨ٱثبو ٨نيث ٨ًڃ تټ١ٽح تټىُ شٵهپ خو  3

 ټٽځفٹځر تٗنتيّر.
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 الفرع الثالث

 يف انمبَىٌ اخلبص
 انتصدي دلىضىع اننشاع

تټررنٵٛس ٙ حتٹررٿ يف ڀٌٜرر٦ٌ تټنررٍت٦س ًټٹررڃ لتررٌٌ غتررث وټررٷ إوت ٸررثڂ    حمكمــ 
تعت٦ٌٌٜ ٘ثطتًث ټٽفٹرٿ ْٰرو نًڂ اڂ ّٹرٌڂ وټرٷ ڀص١ٽدرًث طرط يف تټٌٴرثب٧س ٨ٽرَ اڂ         
ّٹٌڂ ىىت خ٩ه ڄٵٛ تطتٹٿ عتمثټٱصو ٕـٹثپ تټٵرثڄٌڂس ًّٙردؿ ىرىت تضترٌتٌ ًؼٌخْرثً      

 يف ـثټر تټنٵٛ ټٽځًذ تټعثڄْر.

ټنّردر ټٽ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث تټريت نيؼرس         ًټڃ تطتثټر ؼره ؽتصٽٱرر خث  
٨ٽررَ تټٱٙررٻ يف تعتٌٜرر٦ٌس ًتٙڄصرريثت إذل ش ّْرره تطتٹررٿ اً إټ٭ررثته ًتطتٹررٿ خثعتٌٜرر٦ٌ   
ًىررِ ٨نررهڀث ش٩ْرره طررط تعتٌٜرر٦ٌ دتيْررهًت ټٽفٹررٿ ْٰرروس ٙ شصٵْرره طٹررٿ تحملٹځررر        

 ٵهًّىث.تعت٩١ٌڂ يف ـٹځيث ٌِتت اٸثڂ ىىت تټًاُ ڀص٩ٽٵثً خعدٌز تټٌٴثب٧ اً ش

ًٴرره شررىىح إذل طررط تعتٌٜرر٦ٌ نًڂ اڂ شٹررٌڂ ؼتٹځررر اًٺ نيؼررر ٴرره ِرردٵصيث إذل     
طعوس ٸځث ىرٌ تطترثٺ يف شٙرهّيث ټٽځٌٜر٦ٌ يف ـثټرر تټ٩١رڃ يف ـٹرٿ ٴٝرَ خ٩رهپ          

س اً 1ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ٔٹًٚ ټ٩ًٰيث خ٩ه تعت٩ْثن اً ټ٩هپ تټص٥ٽٿ ڀڃ تټٵًتي تعت٩١ٌڂ ْٰرو 

                                       
 10َ س1965ّنثًّ  2ًيف  س1329ٖ 10َ س1965ڀثٌّ  9ڀعثٺ وټٷ اـٹثڀيث يف  1

 .142ٖ 13َ س1967ڄٌٰځرب  26ًـٹځيث يف  س817ٖ 9َ س290ٖ
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اً خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥رً تټره٨ٌٍ يف ڀّر ټر    س 1ّٹٌڂ ىىت تطتٹٿ ٴَٝ خ٩هپ تٙلصٙثٖ

 .2دل ّّدٳ ټٽځفٹځر تعت٩١ٌڂ يف ـٹځيث اً ٬ريىث طعيث

ًىِ ـْنځرث شصٙرهٍ ټدفرط تعتٌٜر٦ٌ ٙ شصٵْره خٵٌت٨ره ڀ٩ْنرر ٬رري ڀٌؼرٌنذ           -1
 خثټنّدر حملٹځر اًٺ نيؼر.

ٰٵرره ٴٝررس خرر ڂ وتررٌٺ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ټٕررٵ  اـررهاث خثٗټ٭ررثت ًتٕلررً           
يف اـهاث اڂ ّعري تعتنث٨ٌر خًڀصريث اڀثڀيرثس ٕڂ ٸٚارث    خثټص٩ٌّٛ ڀڃ ٔ ڂ تټ٩١ڃ 

0 3ّٵٌپ ٨ٽَ اِثَ ٴثڄٌڄِ ًتـه ىٌ ٨هپ ڀ٨ًًْٕر تټٵًتي تٗنتيُس ًٴثټس يف وټٷ
 إڂ تټرره٨ٌٍ إوت ٸثڄررس ڀررڃ ٔررٵ  اـررهاث خثٗټ٭ررثت ًتٓلررً خررثټص٩ٌّٛ تيشدث٠ررًث        $$

ر تټٵرًتي  ؼٌىًّثً خث٨صدثياث ّٵٌڀثڂ ٨ٽَ اِثَ ٴثڄٌڄِ ًتـرهس ىرٌ ٨رهپ ڀٕر٨ًًْ    
تٗنتيُ ًاڂ تټ٩١ڃ خثٗټ٭ثت ىٌ ٩٠ڃ ْٰو خثټد١ٚڂ خثټ١ًّٳ ٬ري تعتدثًٔس ًآّر وټرٷ  
اڄو ٙ ّّصٵْٿ تطتٹٿ خثټص٩ٌّٛ ٨ٽَ اِثَ اڂ تټٵًتي ٬ري ڀ٦ًًٕ ڀر٧ ٨رهپ تطتٹرٿ    
خثٗټ٭ررثت ٨ٽررَ اِررثَ اڂ تټٵررًتي ڀٕرر٦ًًس إو ڀررىنٍ وټررٷ ٴْررثپ ـٹځرر  ڀص٩ثيٜرر       

ڀث ٙ لتٌٌ ًٙ ڀنهًـر ڀڃ تټررتنُ ْٰرو إوت   ڀصٱ٨ً  ٨ڃ اِثَ ٴثڄٌڄِ ًتـه ًىٌ 
 .##دل ّعري تټ٩١ڃ يف اـه ٔٵ  تعتنث٨ٌر خًڀصيث

 

                                       
 .47ٖ 10َ س1964ڄٌ 15ـٹځيث يف  1
 . 465ٖ 6َ س1961ّنثًّ  7ـٹځيث يف  2
ٌ ڀثّ 23ًاخهز ىىت تٙجتثه يف ـٹځيث يف  س1335ٖ 2َ س1957ٌّڄْو  29ـٹځيث يف  3

 .21ٖ 12َ س1966ڄٌٰځرب  5ًـٹځيث يف  س727ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ 1965
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إذل اڂ تټ٩١ڃ يف تټٕٳ ڀڃ تټره٨ٌٍ   22/6/1968ٸىټٷ وىدس يف ـٹځيث 
تظتثٖ ڀڃ تټ١ٽح تعتّص٩ؽٻ متًٶ تټ٩١رڃ يف تټ١ٽرح تعتٌٜر٨ٌِ خثټنّردر عتّر ټر      

تټ٩١ٌڂ تټٵٝثبْر ًاڂ تټ٩١رڃ ىرٌ    س ًتټٌتٴ٧ اڂ ىىت تټٵٝثت ّصنثَٰ ڀ1٧تٙلصٙثٖ
عتٙررٽفر تټٕررمٗ تټ١ررث٨ڃ اًًٙ ًالررريتًس ٰٽررو اڂ ّٵدررٻ تطتٹررٿ ًټررو اڂ ٙ ّٵدٽرروس ًيف   
ـثټر ٨هپ ٴدٌټو ټٕٳ ڀنوس ًٸثڂ ټو ڀٵٌڀثشو تظتث٘ررس طْرط ّٹرٌڂ ن٨رٌٍ خرىتذتثس      
ٰإڂ ڀڃ ـٵو اڂ ٌّؼو ىىت تټ٩١ڃ هبىت تټٕٳ نًڂ تټٕٳ تٓلًس ًڀعرثٺ وټرٷ ٨نرهڀث    

ٕٔمثٖ ٩٠نثً يف ٴًتي إنتيُ ٠ثټدثً إټ٭ثته ًتټص٩ٌّٛ ٨نو ظٿ لتثج إذل ٧ًّٰ اـه ت
تټص٩ٌّٛ نًڂ تٗټ٭ثت خّدح ٨هپ حتٵٳ ًٔٞ ٔٹٽِ ٗؼثخصو إټْوس ٸ ڂ ّٹٌڂ ڀ٩ْثن 
تټ٩١ڃ ْٰو ٴه تڄصيَس ٩١ْٰڃ يف ىىت تټٕٳ تٕلري نًڂ تًٕٺس ٰإڄو ٙڀ٩نَ ٕڂ ّعثي 

اظثيشررو تحملٹځررر ڀررڃ اڂ ىررىت ڀررڃ  ٠ٽدررو تټص٩ررٌّٛ ٨نرروس ًٙ هتٹررڃ تټصځّررٷ ىنررث ثررث
ٔ ڄو اڂ ّٵْٿ ـٹځ  ڀص٩ثيٜ س إو ىرىت تټص٩رثيٚ ٙٔرٷ ّٹرٌڂ ڀٌؼرٌنتً يف ـثټرر       
٨ررهپ تټ٩١ررڃ يف تطتٹررٿس اً إوت ٩٠ررڃ ْٰررو ًاّررهز تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث تطتٹررٿ        
تعت٩١ٌڂ ًټرُْ ىنرثٶ رترر ڀرث هتنر٧ ڀرڃ ش ّْرهه إوت ڀرث شرد  اڂ ٘رثـح تټٕر ڂ ٴره             

تټٵًتي تعت٩ْح تټىُ حتٙڃ خٱرٌتز ڀ٩ْرثن تټ٩١رڃ ْٰروس ًىرىت      اْ٘ح خًٝي ڀڃ ىىت 
ټُْ ٩ًًٜث ٔثوًت ٕڂ ن٨ٌٍ تٗټ٭رثت شصٵْره ثٌت٨ْره ٴٙرريذ ڄّردًْث خرثټن٥ً ټره٨ٌٍ        
تټص٩ٌّٛس ٸځث اڂ تًٕذل ّص٩  اڂ ّّدٵيث ش٥ٽٿ ًتټعثڄْر ٙ ّٕرتٞ ټٵدٌغتث وټٷس ڀڃ 

ٴٝررس خرر ڂ ـْررط  1/4/1967اؼررٻ وټررٷ ٨ررهټس ٨ررڃ ىررىت تٙجتررثه يف ـٹځيررث يف 
تټ٩١ڃ يف ٔٳ تطتٹرٿ تظترثٖ خرثټص٩ٌّٛ ٙ مترًٶ تعتنث٨ٌرر اڀثڀيرث خثټنّردر ټٕرٳ         

 .2تظتٗ خ٩هپ ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ٔٹًٚ خثټنّدر ټ١ٽح تٗټ٭ثت
                                       

 ًٴه ِدٳ تټص٩ًٚ خٙهن طط ـؽْر تٕـٹثپ. س1083ٖ 13َ 1
2 َ2 ٖ822. 
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ًڀڃ ىىت تټٵدْٻ ـٹځيرث يف ٩٠رڃ ٸرثڂ ڀٌؼيرًث اِثِرث طتٹرٿ إـرهٍ تحملرثٸٿ         
ټ٫ تٗنتيّررر ْٰځررث وىرررح إټْررو ڀرررڃ ا٨ځررثٺ تټصٵرررثنپ تظتځّررِ خثټنّررردر ټررد٩ٛ تعتدرررث      

تعتّصفٵر ٕـه تعت٤ٌٱ  خثټ٬ًٿ ڀڃ ٨هپ تټه٧ٰ هبىت تټصٵرثنپ ڀرڃ ؼثڄرح تطتٹٌڀررس     
إو وىدس إذل تټص٩ًٚ ٕ٘ٻ تِٙصفٵثٲ خًڀصو ًتڄصيس إذل تټٵٌٺ خ٩هپ اـٵْرر ىرىت   
ًٚ ًڀرڃ ظرٿ ٸرثڂ إ٨ځرثٺ تټصٵرثنپ تظتځّرِ           تعت٤ٌٯ ّٕر ڀدثټ٫ ڀڃ ٴدرٻ تطتٹٌڀرر ا٘ر

 .٬1ري وتز ڀ٦ٌٌٜ

ُْ ټرو ڄ٥رري خرثټ٩١ٌڂ تټٵٝرثبْرس إو وىدرس إذل اڂ شنرثٌٺ       ٸىټٷ وىدس إذل تجترثه ټر  
ىْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر ٨ررڃ تټ٩١ررڃ تعتٵررهپ ڀنرريث ٙ ّررىظً يف ـررٳ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث يف    

 1955ټّررنر 165ٕڂ ٸررثڂ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ $$ 20تِٙررصځًتي يف طعررو ًٴثټررس يف وټررٷ
خٕ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر ٴه ؼ٩ٻ ڀڃ تلصٙثٖ ىْةرر تعتٱٌٜر  ًـرهىثس ِرٌتت     

–ڃ شٽٵثت ڄٱّيث اً خنثتتً ٨ٽَ ٠ٽح وًُ تټٕ ڂ إڂ ياٍ يبُْ تغتْةرر ًؼيرث ټرىټٷ    ڀ
ـٳ تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ          
ًتحملثٸٿ تٗنتيّر خث٨صدثي اڂ ياّيرث شصځعرٻ ْٰرو تطتْرهذ ټٙرثحل تټٵرثڄٌڂ ًـرهه تټرىُ         

غتْةرر ڀصرَ ـًٸرس تعتنث٨ٌرر يف ىرىت تټ٩١رڃ       لتح اڂ شٹٌڂ ٸٽځصرو ىرِ تټ٩ٽْرث إٙ اڂ ت   
ًتِصځًز ڀ٩صربذ ٴثبځر خ  ا٠ًتٰيث ٰٚ دتٽٷ تغتْةر تټصًٙٮ يف تطتٵرٌٲ تعتصنرث٦ٌ   
٨ٽْيررث اً يف ڀٙررري تعتنث٨ٌررر خرررتٶ تظتٙررٌڀر يف تټ٩١ررڃس خررٻ ٥ّررٻ وټررٷ ڀررڃ ٔرر ڂ    

س ًٸررثڂ ڀررڃ تعتن١ررٳ اڂ ّٵدررٻ 3تظتٙررٌپ ًـررهىٿ شٱٙررٻ ْٰررو تحملٹځررر ٠دٵررثً ټٽٵررثڄٌڂ

                                       
 .224ـٹځيث خثټنّدر تًٕذل ٖ 1
 .66ٖ 3َ 1958ّنثًّ  18ـٹځيث يف  2
تټىُ ا١٨َ ـٳ  1959ټّنر  55ًّٚـ٣ اڂ ټُْ ىنثٶ ـٹٿ ؾتثظٻ يف ٤ٻ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  3

 تټ٩١ڃ يف تطتٹٿ ضتځ٧ْ تظتٌٙپ ٨ًٚذ ٨ٽَ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر.
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 .1 ##إو ڀڃ ټو تطتٳ يف ي٧ٰ تټ٩١ڃ ّٹٌڂ ټو ڀڃ خثج اًذل ـٳ تټصنثٌٺ ٨نو شنثٌغتثس

إٙ اڂ ىىه تحملٹځر دل شًّ ٨ٽَ ًشريذ ًتـهذ يف تټ٩١ٌڂ تټيت ش٧ًٰ إټْيثس ٰٵه  -2
شٵٌپ خدفط تعت٦ٌٌٜ خًڀصو ڀڃ ؼهّه ظٿ شٱٙٻ يف تټنٍت٦ خ٩ه إټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١رٌڂ  

ر تټرره٨ٌٍ ټٽځفٹځررر تعت٩١ررٌڂ يف  ْٰرروس ًٴرره شررىىح إذل إټ٭ررثت ىررىت تطتٹررٿ ڀرر٧ إـثټرر  

س ؿته تاځ٨ٌرثز  2ـٹځيث ټٽٱٙٻ ْٰيثس ٰځڃ اـٹثڀيث تټيت ٰٙٽس ْٰيث نًڂ إـثټر
تظتث٘ر خ ـٹثڀيرث وتلرًذ هبرثس خرٻ شٹرثن اڂ شٹرٌڂ ىرِ تټٵث٨رهذ تټ٩ثڀرر تټريت جترًُ            

س اً 4س ًىِ ٙ شٱًٲ خ  إوت ڀث ٸثڂ تطتٹرٿ ٴٝرَ خ٩رهپ تټٵدرٌٺ    ٨3ٽْيث ىىه تحملٹځر

س ٸررىټٷ ٙ شٱررًٲ خْنځررث إوت ٸررثڂ إټ٭ررثت تطتٹررٿ  1س اً خ٩ررهپ تضتررٌت5ٌٖخ٩ررهپ تٙلصٙررث

                                       
 تعتنث٨ٌر# ٸځث شٵهپ.$ ىىت ڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ تټ٩١ڃ ټٙثحل تټٵثڄٌڂ هتٹڃ تټصنثٌٺ ٨نو ظٿ شنصيِ 1
٦ٌ ڀ١ٽٵثً يف ـثټر تټ٩١ڃ يف ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح ّٚـ٣ اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث دل حتْٻ تعتٌٜ 2

إذل إټ٭ثت ٴًتي ػتٽُ تټص نّح  1967نّّځرب  16ـْط تڄصيس يف سإٙ يف اـٹثڀيث تطتهّعر ؼهتً

 س263ٖ 12تِٙصةنثيف تټ٩ثرل ټد١ٚڂ تحملثٸځر ًإ٨ثنذ تټه٨ٌٍ إټْو ټٽٱٙٻ ْٰيث ڀڃ ؼهّه َ

ِنر  117تحملثٸٿ تټص نّدْر ٠دٵثً ټٽٵثڄٌڂ  ىىت خثټ٬ًٿ ڀڃ اڂ ىىت تاٽُ اټ٭َ ًـٻ ؼتٽيث

1958. 
-95-78-72-64-57-51-43-25-20-12 س3ٖ 6ًڀڃ اڀعٽر وټٷ اـٹثڀيث يف َ 3

-5-27-7ًٖ3ًَس...تخل111-119-125-133-155-175-183-201-258-206
47-51-63-67-99-26-276-283-309-320-349-355-425-495-506-2-
 ...تخل.1239-1547-1521-1512 س1505ٖ 10َس601-649-690-1042-1036

 .1336ٖ 10ـٹځيث َ 4
 .502ٖ 9ـٹځيث َ 5
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خّرردح ل١رر  يف شٱّررري تټٵث٨ررهذ تټٵثڄٌڄْررر ًش١دْٵيررث اً ش ًّٽرريث ًخْنځررث إوت ڀررث ٸررثڂ 

 .2تٗټ٭ثت خّدح خ١ٚڂ تٗؼًتتتز اً خ١ٚڂ تطتٹٿ

اڀررث خثټنّرردر ټٖـٹررثپ تټرريت ٴٝررس ْٰيررث خإټ٭ررثت تطتٹررٿ ڀرر٧ إ٨ررثنذ تټرره٨ٌٍ            -3
ٰٙررٽس يف تټرره٨ٌٍس ټٽٱٙررٻ ْٰيررث ڀررڃ ؼهّررهس ٰٵٽْٽررر خررثټن٥ً إذل     ټٽځفٹځررر تټرريت  

ڀعْٽصرريث تټرريت شٱٙررٻ ْٰيررثس خررٻ شٹررثن شٹررٌڂ تِٙررصعنثتس ًىررىت تٕـٹررثپ يف تټٌتٴرر٧ ٙ      
شًخ١يث ٴث٨هذ ڀ٩ْنر ال١صيث تحملٹځر تټ٩ٽْث ٰٱِ خ٩ٛ تٕـٹثپ وىدس إذل تٗـثټرر  

تٓلً ٸثڂ ِدح إټ٭ثت س ًخ٩ٝيث 3خ٩ه إټ٭ثت ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر خ٩هپ تٙلصٙثٖ
تطتٹررٿ خ١ٚڄررو خّرردح تٔرررتتٶ اـرره تعتّصٕررثيّڃ يف تطتٹررٿ ڀرر٧ ِرردٵو تٰٗصررثت يف     

 .4ڀ٦ٌٌٜ تټه٨ٌٍ

ًيف اـٌتٺ الًٍ ٸثڂ وټٷ خ٩ه تڂ اټ٭س تطتٹٿ تټىُ وىح إذل ٨رهپ ٴدرٌٺ تټره٨ٌٍ    

س ًىنثټررٷ خ٩ررٛ تټ٩١ررٌڂ وىدررس 5ٔرٹًٚ ِررٌتتتً ټ٩ررهپ تټررص٥ٽٿ اً ټ٩ًٰيررث خ٩ره تعت٩ْررثن  
تٗـثټررر خ٩رره إټ٭ررثت تطتٹررٿ خّرردح تظت١رر  يف ش١دْررٳ تټٵررثڄٌڂ ًىررىه      خٙررهنىث إذل 

                                                                                          
 .465ٖ 6ـٹځيث َ 1
 .341 س282 س47ٖ 10ـٹځيث َ 2
ًيف ـثټر ؾتثظٽر ـٹځس يف تعت٦ٌٌٜ خٚ إـثټر ڀعثٺ وټٷ ـٹځو  س151ٖ 6ـٹځيث َ 3

ٖ502 َ9. 
ڀڃ  341 س282 س10َ 47ًيف ـثټر ؾتثظٽر ـٹځس يف تعت٦ٌٌٜ ٖ س9ٖ 5ـٹځيث َ  4

 ڄٱُ تټّنر.
ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث  سًيف ـثٙز ؾتثظٽر شٙهز ټٽفٹٿ يف تعت٦ٌٌٜ س1336ٖ 10ـٹځيث يف َ 5

 .320س139ٖ 8َ
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شص٩ٽٳ خّٽ١ر تحملٹځر تټص نّدْر يف تټن٥ً يف اڀً تعت٤ٌرٯ تټرىُ ّٵرهپ ٨نرو      1تطتثټر

 .19512ټّنر  210ڀڃ تټٵثڄٌڂ  32شٵًًّتڂ خهيؼر ٩ْٜٯ ٨ځًٚ خ ـٹثپ تعتثنذ 

يّرر تټ٩ٽْرث ْٰيرث    ًتټٌتٴ٧ اڂ ىرىه تطتثټرر تټٌـْرهذ تټريت دل حترٻ تحملٹځرر تٗنت      
ؼتٻ تحملٹځر تټص نّدْرس ًنيؼس ٨ٽَ تٗـثټر ٨نه ٴدٌٺ تټ٩١ڃ ټٽځفٹځر تټص نّدْرر  

 .3ټٽٱٙٻ يف تټه٨ٌٍ تٸصٱثت خْثڂ تټص١دْٳ تټّٽْٿ ٕـٹثپ تټٵثڄٌڂ

ًىررىت ًّؼرر٧ إذل تڂ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث جت٩ررٻ ِررٽ١ر تحملٹځررر تټص نّدْررر يف ڀعررٻ ىررىه     
شررهلٻ ٜررځڃ تعتٚبځررثز تټرريت شًؼرر٧ إذل  تطتثټررر ټّْررس ِررٽ١ر ش نّدْرررس ًإقتررث ىررِ  

شٵهًّ تحملٹځر يف ٰٙٻ وټرٷ تعت٤ٌرٯس اً تِرنثن ٨ځرٻ آلرً ټرو ّٹرٌڂ اٸعرً ڀٚبځرر          

 .4ټٵهيتشوس ًىىت ٨ځٻ ڀ٨ٌٌِٜ ً٘ٮ ٙ نتصٽٟ خثټٵثڄٌڂ

ًټٹررڃ ىررىه تعتٚبځرررس خثٔررًذتث ًشدثٔررًىث تحملٹځررر تټ٩ٽْررث خبٙررٌٖ اـٹررثپ ىررىه         
  ً ٸرعريتً ڀرث وىدرس إذل ختٱرْٛ تضترٍتت ټ٩رهپ       تحملثٸٿس خثټنّدر ټٽؽٍتت تټرىُ شٌٴ٩روس 

                                       
1 َ7 ٖ465. 
تظتثٖ خثټ٩ثڀٽ  تعتهڄْ  خثټهًټر  1964ټّنر  46ڀڃ تټٵثڄٌڂ  34ًؼهًّ خثټىٸً اڂ تعتثنذ  2

خىټٷ لًغ ىىت تعت٦ٌٌٜ ڀڃ ا١٨َ ىىت تطتٳ ټٽؽنر ٔىًڂ تټ٩ثڀٽ  خثټٌٌتيذ اً تعتٙٽفر ً
 تلصٙثٖ تحملثٸٿ تټص نّدْر.

ًـٹځيث  س751ٖ س7َ س28/4/1962ًيف  س465ٖ س7َ س24/3/1962اـٹثڀيث يف  3

 س17/4/1965ًيف  س1007ٖ  س3/4/1965ًيف  س952ٖ  س10َ س28/3/1965يف 

 ڀڃ ڄٱُ تټّنر. 1055ٖ
ًىىت ٙ ّنٱِ اكتث شصهلٻ يف  س550ػتځ٨ٌر تظتځُ ِنٍتز ٖ  س6/6/1959ـٹځيث يف  4

 تعتٚبځثز تعترتًٸر ټٽځفثٸٿ تټص نّدْر ـّدځث مت شٌْٜفو.
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 .1ڀٚبځصو ڀ٧ تټىڄح تټعثخس ٨ٽَ تعت٤ٌٯ

وىدرس ْٰرو ڀرىىدثً ؼهّرهتً ـْرط ٴٝرس        11/2/1967إٙ اڂ غتث ـٹځثً يف 

س ًٴره نيؼرس   2خ ڄو إوت ٸثڂ إټ٭رثت تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو خّردح ؽتثټٱصرو يف تعتٌٜر٦ٌ       

 .٨3ٽَ وټٷ يف اـٹثڀيث تٓڂ

ٙ هتعٻ تجتثىثً ؼهّهتً يف ٨هپ تټص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜ إوت اټ٭س ًتټٌتٴ٧ اڂ ىىت تټٵٝثت 
ـٹځثً ٴَٝ خ٩هپ تٙلصٙثٖس ًتټهټْٻ ٨ٽَ وټٷ اكتث ش٩ًٜس ټٽٱٙٻ يف تعت٦ٌٌٜ 
          ًٚ خ٩ره اڂ تڄصريس إټ٭رثت تطتٹررٿ تعت٩١رٌڂ ْٰروس تټرىُ ٴٝررَ خ٩رهپ ٴدرٌٺ تټره٨ٌٍ ٔررٹ

تطتٹرٿ خ٩رهپ   س وټٷ ٕڂ تطتٹٿ خ٩هپ تټٵدرٌٺ ٔرٹًٚ ّصّرثًٍ ڀر٧     4ټ٩ًٰيث ٩ّه تعت٩ْثن
 تٙلصٙثٖ يف اڂ ٸًٚ ڀنيځث ٙ ّص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜ.

 

                                       
 10َ س22/5/1965ًيف  س27ٖ 7َ س1091ٖ 8َ س27/4/1963اـٹثڀيث يف  1

ٖ1428. 
2 َ12 ٖ595. 
ًيف  س1129ٖ 12َ س3/6/1967ًيف  س951ٖ 12َ س23/5/1967ـٹځيث يف  3

ًيف  س215ٖ 13َ س19/12/1967ًيف  س101ٖ 13َ س18/11/1967

ًيف  س359-354ٖ 13َ س30/12/1967ًيف  س326ٖ 13َ س23/12/1967

 س17/2/1967ًيف  س480ٖ  13َ س10/2/1968ًيف  س455ٖ 13َ  س3/2/1968

 .953ٖ 13َ 18/5/1968ًيف  س500ٖ 13َ
 .580ٖ 13َ س24/2/1968ـٹځيث يف  4
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  »ًىرِ تِٙرصعنثت ڀرڃ تټٵث٨رهذ تټ٩ثڀرر     «ًؼهًّ خثټرىٸً اڄرو يف ـثټرر تٗـثټرر     

س ًټنٱُ تټهتبًذ تټيت ا٘رهيشوس إٙ  1شٹٌڂ ټنٱُ تحملٹځر تټيت ا٘هيز تطتٹٿ تعتٽ٭َ
 ٍ خٵْرثپ ِردح ڀرڃ     يف ـثټر ڀث إوت ٸثڄس ىىه تټهتبًذ ٬ري ٘ثطتر ټٽٱٙٻ يف تټره٨ٌ

 .2اِدثج ٨هپ تټٙٚـْر ټهّيث

ًټٹڃ ىٻ شصٵْه تحملٹځر تټيت حتثٺ إټْيث تټٵْٝر خًاُ تحملٹځر تټ٩ٽْرث يف لٙرٌٖ   

 1959ټّرنر   55ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ يٴرٿ     17تټٵْٝر ڀ٦ٌٌٜ تټ٩١ڃ ٠دٵرثً ټرنٗ تعترثنذ    
إٙ تټ٩١رٌڂ   »ڀڃ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١رٌڂ «تظتثٖ ثؽٽُ تټهًټرس ٙ ټٽځفٹځر تټ٩ٽْث 

ر تټٵدررررٌٺس اً تټ٩١ررررٌڂ تټرررريت شٵًّررررً ڀدررررها ٴررررثڄٌڄِس ًىررررىت تعتدررررها ٩ّصررررربه  ڀًؼفرررر

ثعثخررر تټٵث٨ررهذ تټٵثڄٌڄْررر تټٌتؼدررر تٗشدررث٦س إو ا١٨ررس ىررىه   /30/3تعتررثنذ /تټٵررثڄٌڂ
تټٱٵررًذ ټٽځٱررٌٚ اڂ ٩ّررًٚ ٨ٽررَ ا٠ررًتٮ تعتنث٨ٌررر تټرريت شًٰرر٧ إذل ؼتٹځررر تټٵٝررثت   

دررثنئ تټٵثڄٌڄْررر تټرريت خعررس  تٗنتيُ ًتحملررثٸٿ تٗنتيّرررس شّررٌّر تټنررٍت٦ ٨ٽررَ اِررثَ تعت 
٨ٽْيررث تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث لررٚٺ اؼررٻ متررهنهس ٰررإڂ دتررس تټصّررٌّرس تِررصد٩هز    

                                       
 س130ٖ 8َ س24/11/1962ًيف  س48ٖ 8َ س10/11/1962ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف  1

 10َ س20/2/1965ًيف  س569ٖ  س20/1/1963ًيف  س381ٖ  8َ س5/1/1963ًيف 
 .1492ٖ 10َ س19/5/1960ًيف  س952ٖ 10َ س28/3/1965ًيف  س182ٖ

ًٴه اټ٭ِ تطتٹٿ خّدح خ١ٚڂ شٕٹْٻ تټهتبًذ تټيت ا٘هيشو  س9ٖ 6اٸصٌخً َ 15ـٹځيث يف  2
ِدٳ ټو تٰٗصثت يف ڀ٦ٌٌٜ تټه٨ٌٍ خثټ٬ًٿ ڀڃ اڂ تطتٹٿ ټٌؼٌن ڀّصٕثي ڀڃ خ  ا٨ٝثبيث 

ًدل ّص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜ ًـٹځيث يف  ستعت٩١ٌڂ وىح إذل ٨هپ ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ټ٩هپ ش٥ٽٿ تعته٨َ

ـْط اـثټس تحملٹځر تعتصيٿ إذل تحملٹځر تټيت ا٘هيز تطتٹٿ  س251ٖ 13َ س9/12/1967
اڂ تطتٹٿ دل ّٽ٫ خّدح تټد١ٚڂ يف خثټ٬ًٿ ڀڃ  سټٽٱٙٻ يف تټصيٿ تعتنٌّخر إټْو ڀڃ ىْةر الًٍ

 شٕٹْٻ تغتْةر تټيت ا٘هيز تطتٹٿ تعتٽ٭َ.
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تټٵٝررْر ڀررڃ تضتررهًٺ ٙڄصرريثت تټنررٍت٦ ًإڂ دل شررصٿ ؼررثٌ ټٽځفٹځررر ٨نرره تټٱٙررٻ يف         
 تټه٨ٌٍ اڂ حتٹٿ ٨ٽَ تعت٩رتٚ ٨ٽَ تټصٌّّر خ٭ًتڀر لتٌٌ ڀنيث ټٽ١ًٮ تٓلً.

ًّّصٱثن ڀڃ ىىت تټرنٗس اڄرو ّٵْره تحملرثٸٿ هبرىه تعتدرثنئ تټريت شّرصٵً ٨ٽْيرث          
تحملٹځر تټ٩ٽْثس ًّىّه ًؼير تټن٥ً ىىه اڂ ٴٌت٨ه تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ٬ري ڀٵننرس ٰيرِ  
ڀررڃ إخررهت٦ تټٵٝررثت تٗنتيُ ًتؼصرريثنه خثِٙررص٩ثڄر خررظيتت ٰٵيثبررو ٰٹررثڂ ٨ٽررَ تحملررثٸٿ  

يه ڀڃ ٴٌت٨ه تټٵثڄٌڂ تٗنتيُس ًټٽځفٹځر تټ٩ٽْث تٗنتيّر اڂ شصٵْه هبىت تٗخهت٦ خث٨صدث

ؼرثت ْٰرو "اڂ ـٹرٿ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث لترح        30/11/1957٘هي يف  1يف وټٷ ـٹٿ
اڂ ٩ّٽٌ ٨ٽَ ـٹٿ تحملٹځر تٕنڄَ ڀثنتپ ٸٚاث ٴه ٘رهي يف ٨ر  ڀٌٜر٦ٌ تټنرٍت٦س     
ـصَ ًټرٌ دل ّعرً اڀرثپ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ٘رهًي ىرىت تطتٹرٿس خرٻ لترح اڂ ّنٱرى ـٹرٿ             

 ٹځر تټ٩ٽْث ًـهه. تحمل

 طثُعح انطعٍ أياو احملكًح اإلدازَح انعهُا

س ًؼ٩ررٻ 1955ټّررنر  165اڄٕرر  تعتٕعرر٦ً تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث خثټٵررثڄٌڂ يٴررٿ      
ڀيځصرريث تټص٩ٵْررح ٨ٽررَ زتْرر٧ تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ ڀررڃ ؼتٹځررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ اً         

 1958ټّرنر   117تحملثٸٿ تٗنتيّرس ظٿ تڀصه ىىت تټص٩ٵْحس ثٵصَٝ تټٵثڄٌڂ يٴرٿ  

س إذل تٕـٹثپ تټٙثنيذ ڀرڃ تحملرثٸٿ تټص نّدْررس وټرٷ     1959ټّنر  55ًتټٵثڄٌڂ يٴٿ 
يف تٕـٌتٺ تټيت ڄٗ ٨ٽْيثس ًىِ ؽتثټٱر تټٵثڄٌڂ اً تظت١  يف ش١دْٵرو ًش ًّٽروس اً   
ًٴ٦ٌ خ١ٚڂ يف تطتٹٿ اً تٗؼًتتتز اظً ىىت تطتٹٿس اً ٘رهًي ـٹرٿ لٰٚرثً طتٹرٿ     

ِٝس ٰثِصفهض خرىټٷ ٠ًّٵرثً ؼهّرهتً ټٽ٩١رڃ يف تٕـٹرثپ      ِثخٳ ـثٌ ٴٌذ تٕڀً تعتٵ

                                       
 .131ٖ 3َ س745ٖ سػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز 1
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 دل ّٹڃ ڀٵًيتً ڀڃ ٴدٻس اڀثپ ىْةر ؼهّهذ ا٨ٽَ.

ًٴه اٸهز تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ڀنى تټدهتّرس خٙهن ؾتثيِصيث طتٵيرث يف  
يٴثخررر تٕـٹررثپ تٗنتيّرررس تټ١د٩ْررر تټىتشْررر ًتظتٙررثبٗ تټرريت ّصځْررٍ هبررث تټررنٵٛ          

ًؼررو ٰٙرررتتٚ ٴْررثپ تټص١ررثخٳ تټصررثپ خرر  ڄ٥ررثپ تټ٩١ررڃ     تٗنتيُس إو اًٜررفس اڄررو ٙ
خ١ًّررٳ تټررنٵٛ تعتررهڄِ ًڄ٥ررثپ تټ٩١ررڃ تٗنتيُ ِررٌتت يف ٔررٹٻ تٗؼررًتتتز اً ٸْٱْررر   
ِريىثس اً يف ڀهٍ ِٽ١ر تحملٹځرر تټ٩ٽْرث خثټنّردر إذل تٕـٹرثپ ڀٌٜر٦ٌ تټ٩١رڃس اً       
      ٛ  يف ٸْٱْررر تطتٹررٿ ْٰررو خررٻ ڀررًن وټررٷ إذل تټنٙررٌٖ تټٵثڄٌڄْررر تټرريت حتٹررٿ تټررنٵ
تعتهڄِس ًشٽٷ تټيت حتٹٿ تټ٩١ڃ تٗنتيُس ًٴه شصٱٵثڂ يف ڄثـْر ًختصٽٱرثڂ يف ڄثـْرر   
الًٍس ٰثټص١ثخٳ ٴثبٿ خ  تټن٥ثڀ  ڀڃ ـْط شدثّڃ تطتثٙز تټريت جتْرٍ تټ٩١رڃ يف    

ڀرررڃ ٴرررثڄٌڂ تعتًت٩ٰرررثز تعتهڄْرررر   426س 425تٕـٹرررثپس ًىرررِ تټررريت خْنصررريث تعترررثنش   

ٌ  249ً 248ًتټصؽثيّر $تعتثنش    15ڂ تعتًت٩ٰرثز تضتهّره# ًيننذترث تعترثنذ     ڀڃ ٴرثڄ
يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټرس ًټٹنو ٬ري ٴثبٿ  1955ټّنر  965ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 

ٌِتت خثټنّدر إذل ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ اً ٔرٹٽو اً إؼًتتتشرو اً ٸْٱْرر تطتٹرٿ ْٰروس إو ټٹرٻ       
ڀڃ تټن٥ثڀ  ٴٌت٨رهه تظتث٘رر يف ىرىت تټٕر ڂ ؾترث ٴره هتصنر٧ ڀ٩رو إؼرًتت تټٵْرثَ           

ٌن تټٱثيٲس إڀث ڀڃ تټنٗ اً ڀڃ تلصٚٮ ٠د٩ْر تټ٩١ن  تلصٰٚرثً ڀرًنه اِثِرثً    ټٌؼ
إذل تلصٚٮ ڄٕرثٞ ؼتٹځرر تعتٌٜر٦ٌ ٨رڃ ڄٕرثٞ ؼتٹځرر تټرنٵٛ يف ػترثٙز ٰيرٿ          

تټررًلٗ# تعتررتًٶ وټررٷ ٸٽرو ټصٵررهًّ ؼتٹځرر تعتٌٜرر٦ٌ    -اً شٵررهًّ ت٨ځرثٺ  -$تعتٌٜر٦ٌ 
ڃ خ  ٠د٩ْر تټرًًتخٟ تټريت   خّٽ١ر ٴ٩١ْر ٙ ش٩ٵح ٨ٽْيث ؼتٹځر تټنٵٛس اً إذل تټصدثّ

شنٕ  خ  تٗنتيذ ًتًٰٕتن يف ػتثٙز تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپس ًشٽٷ تټيت شنٕ  ْٰځث خر  تٰٕرًتن   
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 .1يف ػتثٙز تټٵثڄٌڂ تظتثٖ

ًتِصٙفثخثً غتىه تټٱٹًذ ٴٝس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خ ڂ تټ٩١ڃ اڀثڀيث ّٱرصؿ  
      ٰ ْرو ثْرٍتڂ تټٵرثڄٌڂس ًٌڄرثً ڀنث٠رو      غتث تټدرثج ټصرٍڂ تطتٹرٿ اً تټٵرًتي تټصر نّي تعت٩١رٌڂ 

تِص٥يثي ڀث إوت ٸثڄس ٴه ٴثڀس خو ـثټر اً اٸعرً ڀرڃ تٕـرٌتٺ تټريت ش٩ْدروس ًتعتنٙرٌٖ       

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټرس  1955ټّنر  165ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  ٨15ٽْيث يف تعتثنذ 
     ٕ ـرٌتٺ  ٰصٽ٭ْو ظٿ شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ يف تعتنث٨ٌرس اپ تڄو دل شٵٿ خرو اّرر ـثټرر ڀرڃ شٽرٷ ت

 ًٸثڂ ٘ثبدثً يف ٴٝثبو اً ٴًتيه تټص نّيس ٰصدٵَ ٨ٽْو ًشًٰٛ تټ٩١ڃ.

ًڀڃ تعتّٽٿ ٸىټٷ اڄو ټرُْ حملٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ اً ټٽځفرثٸٿ تٗنتيّرر اً تټص نّدْرر       
ًڀث ؼًٍ ػتًتىث ڀڃ ٴًتيتز تاثټُ تټص نّدْر ڀڃ ـْط ؼٌتٌ تټ٩١ڃ ْٰيث اڀثپ ىىه 

٧ اً تعت٦ٌٌٜ شٵًٙ ٨نيث ِٽ١ر تحملٹځر تٗنتيّرر  تحملٹځرس ِٽ١ر ٴ٩١ْر يف ٰيٿ تټٌتٴ
 تټ٩ٽْثس ًتټٵْثَ يف ىىت تټٕ ڂ ٨ٽَ ڄ٥ثپ تټنٵٛ تعتهڄِ ىٌ ٴْثَ ڀ٧ تټٱثيٲ.

وټٷ اڂ يٴثخر ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ ًتحملرثٸٿ تٗنتيّرر ٨ٽرَ تټٵرًتيتز تٗنتيّرر ىرِ         
ط يٴثخررر ٴثڄٌڄْررر شّررٽ١يث ٨ٽررَ ىررىه تټٵررًتيتز ټصص٩ررًٮ ڀررهٍ ڀٕرر٨ًًْصيث ڀررڃ ـْرر        

ڀ١ثخٵصيث ټٽٵثڄٌڂس ًىىت خهًيه ىٌ ٨  تعت٦ٌٌٜ تټىُ ِرصصنثًغتث تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ٨نره     
 يٴثخصيث تټٵثڄٌڄْر ټصٽٷ تٕـٹثپ ًتټٵًتيتز.

ٰثټنٕث٠ثڂ ًإڂ تلصٽٱرث يف تعتًشدرر إٙ اكتځرث ڀصځرثظٚڂ يف تټ١د٩ْررس ٕڂ ڀًنارث يف       
ٴه ال١ر ز يف ٰيرٿ    تټنيثّر إذل ڀدها تعت٨ًًْٕر ٰإوت ٸثڄس ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ

تټٌتٴ٧س اً ػتًٍ ٴٙه تعته٨ِ ًڀث ّيهٮ إټْو ڀڃ ن٨ٌتهس ٰرإڂ ڀرڃ ِرٽ١ر تحملٹځرر     

                                       
س 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  159تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  5تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  25ًيٴٿ 
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تټ٩ٽْررثس ًٴرره ٠ررًؾ اڀثڀيررث تټنررٍت٦ خًڀصرروس اڂ شّررٽٟ يٴثخصرريث ٨ٽْرروس ًشررًن تٕڀررً إذل    
 .1ڄٙثخو تټٙفْؿ

ًٴه ؼًٍ ٴٝثت تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ٨ٽَ اڂ غتث اڂ شنرٍٺ ـٹرٿ تټٵرثڄٌڂ يف    
تعتنث٨ٌرر تعت١ًًـرر اڀثڀيرث ٨ٽرَ تټٌؼرو تټٙرفْؿس نًڂ تټص١رًٲ ِٕردثج تټ٩١رڃس اً          
٠ٽدثز تظتٌٙپ ْٰرو ًڀرث اظرثيًه ڀرڃ اًؼرو ټروس اً ٠ٽدرثز ىْةرر ڀٱٌٜرِ تټهًټرر اً           

صرره إذل تعتنث٨ٌررثز تعتّررصٵٽر ٬ًررري   تِٕرردثج تټرريت شدررهّيثس ًإڂ ٸررثڂ ىررىت تٕظررً ٙ هت   
تعتًشد١ر خثټ١ٽح تټىُ تٴصًٙ ٨ٽْو ٩٠ڃ ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټررس وټرٷ اڄرو ٙ ّصٱر٦ً     
٨ٽَ تحملٹځر تټص٩ًّْٕر تعتص٩ٽٵرر خثعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر تټريت ٴثڀرس ٨ٽْيرث ٰٹرًذ ختٌّرٻ         
يبُْ ىْةرر ڀٱٌٜرِ تټهًټرر ـرٳ تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث يف تٕـٹرثپ           

ڀرررڃ ؼتٹځرررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ اً تحملرررثٸٿ تٗنتيّرررر اً تحملرررثٸٿ تټص نّدْررررس  تټٙررثنيذ 
خث٨صدثي خ ڂ ياُ ىْةر تعتٱٌٜ  شصځعٻ ْٰو تطتْهذ ټٙثحل تټٵثڄٌڂ ًـهه تټيت لترح  
اڂ شٹررٌڂ ٸٽځصررو ىررِ تټ٩ٽْررثس ّصٱرر٦ً ٨ٽررَ وټررٷ اڂ غتررىه تغتْةررر اڂ شصٵررهپ خ١ٽدررثز اً   

تټ٩١ڃس ڀثنتڀرس شرًٍ يف وټرٷ ًؼرو     اِدثج ؼهّهذ ٬ري شٽٷ تټيت تخهذتث يف ٨ًّٝر 
تعتٙٽفر تټ٩ثڀر خإڄٍتٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ تټٌؼو تټٙفْؿ يف تعتنث٨ٌر تٗنتيّررس ٸځرث   
اڂ ټٽځفٹځررر تټ٩ٽْررث اڂ شنررٍٺ ـٹررٿ تټٵررثڄٌڂ ٨ٽررَ ىررىت تټٌؼرروس ٬ررري ڀٵْررهذ خ١ٽدررثز    
 تغتْةر اً خٻ تِٕدثج تټيت شدهّيث ڀثنتپ تعتًن إذل ڀدها تعت٨ًًْٕر ڄًًٍٙ ٨ٽَ ِرْثنذ 
تټٵثڄٌڂ يف يًتخٟ ىِ ڀڃ يًتخٟ تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ تټيت ختصٽٯ يف ٠د٩ْصيث ٨ڃ يًتخرٟ  

                                       
 1965ڀڃ تخًّٻ ِنر  2تټٵٝثبْرس ؼٽّر 7ټّنر  1596تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ تحملٹځر  1

 6ټّنر  948س ًيٴٿ 1965ڀڃ ّنثًّ ِنر  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر 8ټّنر  1351ًيٴٿ 
 .1963ڀڃ ڀثيَ ِنر  28تټٵٝثبْرس ؼٽّر 
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 .1تټٵثڄٌڂ تظتثٖ

ًٴرره وىدررس تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف لٙررٌٖ ِررٽ١صيث يف ڄ٥ررً تټ٩١ررٌڂ 
تعت٩ًًٜررر ٨ٽْيررث إذل اڂ تټرره٨ٌٍ إوت ٸثڄررس وتز ٔررٵ س اـررهاث خثٗټ٭ررثت ًتٓلررً       

عري تعتنث٨ٌر خًڀصيثس ڀرثنتپ تټ١ٽدرثڂ ڀرًشد١     خثټص٩ٌّٛ ٰإڂ تټ٩١ڃ يف ٔٳ ڀنيځث ّ
اـهاث خثٓلً تيشدث٠ث ؼٌىًّثً خث٨صدثياث ّٵٌڀثڂ ٨ٽَ اِثَ ٴثڄٌڄِ ًتـهس ىرٌ  
٨هپ ڀ٨ًًْٕر تټٵًتي تٗنتيُس ًاڂ تټ٩١ڃ خثٗټ٭ثت ىٌ ٩٠ڃ ْٰو خثټد١ٚڂ خثټ١ًّٳ 

ًآّرر   تعتدثًٔس ٠ًٽرح تټص٩رٌّٛ ٨نرو ىرٌ ٩٠رڃ يف خرثټد١ٚڂ خرثټ١ًّٳ ٬رري تعتدثٔرًس         
وټٷ اڄو ٙ ّّصٵْٿ تطتٹٿ خثټص٩ٌّٛ ٨ٽَ اِرثَ اڂ تټٵرًتي ٬رري ڀٕر٦ًًس ڀر٧ ٨رهپ       
تطتٹرررٿ خثٗټ٭رررثت ٨ٽرررَ اِرررثَ اڂ تټٵرررًتي ڀٕررر٦ًًس إو ڀرررىنٍ وټرررٷ ٴْرررثپ ـٹځررر       
ڀص٩ثيٜ  ڀصٱ٨ً  ٨ڃ اِثَ ٴثڄٌڄِ ًتـهس ًىٌ ڀثٙ لترٌٌ ًڀرث ٙ ڀنهًـرر ڀرڃ     

 ٨ٌر خًڀصيث.تټرتنُ ْٰو إوت دل ّعً تټ٩١ڃ يف اـه تټٕٵ  تعتنث

ًىرِ يف ڀٵرثپ ٰفرٗ تټ٩١رڃ تعتًٰر٦ٌ ٨رڃ       «ًڀڃ ظٿ لتٌٌ ټٽځفٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث   
اڂ شصنثًٺ خثټن٥ً ًتټص٩ٵْح تطتٹٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو يف    »ٔٳ تطتٹٿ تظتثٖ خثټص٩ٌّٛ

                                       
ڀڃ ڀثيَ ِنر  31تټٵٝثبْرس ؼٽّر  6ټّنر  1790تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

ټّنر  477س ًيٴٿ 1964ڀڃ نّّځرب ِنر  12تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  1374س ًيٴٿ 1965

ڀڃ  27تټٵٝثبْرس ؼٽّر  2ټّنر  343س ًيٴٿ 1958تټٵٝثبْرس ؼٽّر اًٺ ڀثيَ ِنر  3

س ًيٴٿ 1955ڀڃ نّّځرب ِنر  31تټٵٝثبْر ؼٽّر  2ټّنر  31س ًيٴٿ 1956اٸصٌخً ِنر 

 184س 110س ًيٴٿ 1955ِنر  ڀڃ نّّځرب 3تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  212

 12تټٵٝثبْرس ؼٽّر  1ټّنر  29س ًيٴٿ 1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر  19تټٵٝثبْرس ؼٽّر 1ټّنر
 .1955ڀڃ ڄٌٰځرب ِنر
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ٔرٵو تظتررثٖ خ٩رهپ ؼررٌتٌ صترثؾ ٠ٽررح تٗټ٭رثت تټررىُ دل ش٩١رڃ ْٰررو ىْةرر ڀٱٌٜررِ       
 .1تټهًټرس ًټٹڃ آظثيه تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو

ٸىټٷ ؼًز تحملٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ٨ٽرَ تټٱٙرٻ يف ڀٌٜر٦ٌ تعتنث٨ٌرر ٸٽځرث        
ٴٝس خإټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو تټىُ دل ّصنثًٺ تعت٦ٌٌٜس ًدل شّصعين ڀرڃ وټرٷ إٙ   
ـثټر ڀث إوت ٸثڂ تطتٹٿ تعتٽ٭َ ٴره ٴٝرَ خ٩رهپ تلصٙرثٖ تحملٹځرر خن٥رً تټره٨ٌٍس        

ر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ڀيْ ذ ټٽٱٙرٻ  ٰٵًيز اڄو ڀصَ ٸثڄس تټه٨ٌٍ تعت١ًًـر اڀثپ تحملٹځ
ْٰيثس ًٸرثڂ ڀٌٜر٨ٌيث ٴره ِردٳ ٠ًـرو خًڀصرو اڀرثپ تحملٹځرر تټريت ا٘رهيز ـٹځرث            
خ٩ررهپ ٴدررٌٺ تټرره٨ٌٍس ىررٌ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰرروس خ٩رره اڂ وًً تټٕرر ڂ ڀٚـ٥ررثذتٿ         
خٙهنهس نٰث٨يٿ ًڀّصنهتذتٿس ٰإڂ ټٽځفٹځر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث اڂ شصٙرهٍ ټٽٱٙرٻ يف     

٨ثنذ تټه٨ٌذ إذل تحملٹځر تٗنتيّر تعتمصٙر ټٽٱٙٻ ْٰيث ڀڃ ىىت تعت٦ٌٌٜ ًٙ ًؼو ٗ
 .2ؼهّه

ٸځث اٴًز طٳ تظتثيغ ٨ڃ تظتٌٙڀر يف تټ٩١ڃ اڀثڀيث ٨ٽَ تټٵرًتي تټٙرثني   
خصنٱْى ـٹٿ ّص٩هٍ اظًه إټْوس ٰٵدٽس ڀنرو تټ٩١رڃ ڀصرَ ٸرثڂ شنٱْرى تطتٹرٿ ّٽفرٳ خرو         

طتٹٿس إو ٴٝرس خر ڂ   ًٜيتًس ًوټٷ يف تعت٩ْثن تټٵرثڄٌڄِ ؼتّرٌخثً ڀرڃ شرثيّك ٨ٽځرو خرث      
تطتٹٿ تټىُ ّٙهي خثٗټ٭ثت ٩ّصرب ـؽر ٨ٽَ تټٹثٰرس ًټّْس ـؽْصو ڄّدْر شٵصٙرً  
٨ٽَ ٠رًيف تظتٙرٌڀر نًڂ ٬ريارثس ًإقترث ـؽْصرو ڀ١ٽٵرر شص٩رهٍ إذل تټ٭رري اّٝرثًس          

                                       
س ًيٴٿ 1957ڀڃ ٌّڄْو  29تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  161تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

تټٵٝثبْر  2ټّنر  1496ٿ س ًيٴ1957ڀڃ تخًّٻ ِنر  27تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  1565

ڀڃ ڀثٌّ ِنر  23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  9ټّنر  231س ًيٴٿ 1958ڀڃ ّنثًّ ِنر  18ؼٽّر 

1965. 
 .1957ڀڃ ٌّڄْو ِنر  15تټٵٝثبْرس ؼٽّر  3ټّنر  151تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  2
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 ًوټٷ ًٰٵثً عتث ـً٘س ٨ٽَ ش ٸْهه زت٧ْ تټص٩ًّٕثز تعتصصثټْر اٽُ تټهًټر.

ټرريت ّٵررٌپ ٨ٽْيررث ـّررڃ شٌٌّرر٧ تټ٩هتټررر ًٸٱثټررر  إٙ تڄررو ڀررڃ تٕ٘ررٌٺ تعتّررٽّځر ت
ش نّررر تطتٵررٌٲ ٕيخثهبررث إٙ متررٌٺ نًڂ وټررٷ ٘ررهًي ـٹررٿ ـررثٌ ٴررٌذ تٕڀررً تعتٵٝررِ    
ثٵٌټر إڂ ـٹٿ تٗټ٭ثت ّٹصّح ـؽْر ٨ْنْر شًُّ ٨ٽَ تټٹثٰرر ڀصرَ ٸرثڂ آظرً ىرىت      
تطتٹٿ ّص٩هٍ ا٠ًتٮ تظتٌٙڀر ًىٿ وًً تټٕر ڂ تعتځعٽرٌڂ ْٰيرث تټرىّڃ ٨نرثىٿ ڄرٗ       

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټرر   1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  33ً 15 تعتثنش 
ثث شٝځنو ڀڃ حتهّه ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ خثټنّردر تټرْيٿ خّرص  ٌّڀرًث ڀرڃ شرثيّك ٘رهًي        
تطتٹررٿس طْررط هتررُ خ١ًّٵررر ڀدثٔررًذ اً ٬ررري ڀدثٔررًذ ـٵٌٴررث ًڀٙررثحل ًڀًتٸررٍ       

٘ٽْ  يف تعتنث٨ٌرس ٴثڄٌڄْر ڀّصٵًذ ټٽ٭ري تټىُ ٸثڂ ّص٩  اڂ ّٹٌڂ اـه تټ١ًٰ  تٕ
ًڀ٧ وټٷ دل شٌؼو إټْوس ًدل ّٹڃ ڀًٸٍه ّّځؿ ټو خصٌٴ٩يث اً تټ٩ٽٿ هبث ـصرَ ّصرهلٻ   
ْٰيث يف تټٌٴس تعتنثِحس إو ٙ ڀنثٖ ڀڃ ي٧ٰ ًٜي تټصنٱْى ٨ڃ ىرىت تټ٭رري تټرىُ دل    
ّٹڃ ٠ًٰثً يف تعتنث٨ٌرس وټٷ خصځٹْنو ڀڃ تټصهت٨ِ خثټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹٿ ڀرڃ شرثيّك   

لتره ټرو ٴثٜرًْث ّّرځ٧ نٰث٨رو ًّنٙرٱو إڂ ٸرثڂ وت ـرٳ يف ٤ٚڀصرو          ٨ٽځو خروس ـصرَ   
ڀثنتپ ٴه تِص٭ٽٳ ٨ٽْو ِدْٻ تټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹٿ اڀثپ ؼتٹځرر الرًٍس ًوټرٷ ٸرِ     

-ًىٌ تطتّڃ تټنْر تٕؼني ٨ڃ تعتنث٨ٌر تټيت ٘هي ْٰيث تطتٹٿ سٙ ّ٭ٽٳ ٨ٽْو كتثبْثً
 ِدْٻ تٙټصؽثت إذل تټٵٝثت.

ٙررثـح تعتٙررٽفر تطتٵْٵْررر ڀررڃ ـررٳ تټٽؽررٌت إذل    ًتټٵررٌٺ خ٭ررري ىررىت ْٰررو ـًڀررثڂ ټ  
تټٵٝثت ش٥ٽځثً ڀڃ ـٹٿ ٘ثني يف ڀنث٨ٌر دل ّٹڃ ٠ًٰثً ْٰيرثس ًدل ٩ّٽرٿ خروس ًدترُ     
آظثي ىىت تطتٹٿ ـٵٌٴثً ټوس ًخنثتتً ٨ٽَ ڀث شٵهپ شٹرٌڂ ټٽ١رث٨ڃ ڀٙرٽفر ـٵْٵْرر يف     
        ٗ  تعتنث٨ٌر خث٨صدثيه ٘رثـح تټٙرْهټْر تټريت ٴٝرَ خإټ٭رثت تټٵرًتي تټٙرثني خرثټرتلْ
خٱصفيث ًىٌ دل نتصٙرٿس ًدل ّصرهلٻ اڀرثپ تټٵٝرثت تٗنتيُ ټ٩رهپ ٨ٽځرو هبرث ًٴصةرىس         
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ًّص٩هٍ آظً ىىت تطتٹٿ إټْوس ٰځڃ ظٿس ًش ِّْثً ٨ٽَ ڀث ِٽٯس لترٌٌ ټرو تټ٩١رڃ يف    
 .1تطتٹٿ تعتٕثي إټْو لٚٺ ِص  ٌّڀثً ڀڃ ٨ٽځو خو

                                       
رب ِنر ڀڃ نّّځ 23تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  977تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث0 ٩٠ڃ يٴٿ  1

 .1965ڀڃ ڀثٌّ ِنر  9تټٵٝثبْرس ؼٽّر  7ټّنر  1375س ًيٴٿ 1961
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 البحث السابع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف ربوعة اؾطعن أؿام احملكمة اإلدارقة اؾعلوا

اڂ تټ٩١رڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ټرُْ ٩٠نرًث خرثټنٵٛ ًإڂ ٸررثڂ          وضـ  
تټٵررثڄٌڂ ٴرره ڄ٥ځررو ثررث ّررٌـِ اڄررو ٸررىټٷ خثټنّرردر ټص٩ررهتنه ٕـررٌتٺ تټ٩١ررڃ اڀثڀيررثس  

 ًتٗؼًتتتز تټٕٹٽْر تظتث٘ر خثټ٩١ڃ.

 ًإوت ٸثڂ ىىت تټ٩١ڃ ټُْ ٩٠نثً خثټنٵٛ ٰځثوت ٨َّ اڂ ّٹٌڂ؟

 ر ٨ٽْو ڀڃ لٚٺ تٕطثض تټصثټْر0ىىت ىٌ تټّىتٺ تټىُ ِنفثًٺ تٗؼثخ
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 ولالفرع األ

 ًت اإلداريت انعهيب حمكًت يىضىعاحملك

تلصٙث٘يث ٨ٽَ تعتّثبٻ تټٵثڄٌڄْر ٸځث ىٌ تټٕر ڂ خثټنّردر حملٹځرر     ال تقتصر
تټنٵٛس ًټٹڃ دتصه إذل تعتّثبٻ تټٵثڄٌڄْرس ًتټنٍت٦ تعتص٩ٽٳ خثټٌٴثب٧ تخصهتتتً ڀڃ ظدٌذتث 

 إذل شٵهًّىث.

شدفط يف ظدٌز تټٌٴثب٧ ڀڃ ٨هڀيثس ًاـٹثڀيث يف وټرٷ ٸرعريذ شٍلرً هبرث     ٰيِ  -1

س ًشرررصٽمٗ يف اڂ ؼتٹځررررر  25/1/19641ػتځ٨ٌثذترررثس ڀعرررثٺ وټررررٷ ـٹځيرررث يف    
 ڀرڃ نلرٌٺ   2تټدځد٠ٌْرثن٧ اـه تټٵٝثت تٗنتيُ ا٘هيز ـٹځثً خإټ٭ثت ٴًتي إنتيُ 

تعتْنثتس ًِفح تټرتلْٗ تټىُ متځٽو ًش٩ٌّٝرو ٨رڃ ىرىت تټٵرًتي تِرصنثنتً إذل ٨رهپ       
٘فر تِٕدثج تټىُ خين ٨ٽْو ىىت تټٵًتيس ًىرِ شص٩ٽرٳ خثټٌٴرثب٧س لث٘رر خثٔررتتٸو      

                                       
ٰربتًّ  18ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف  سًىنثٶ اـٹثپ ٸعريذ ـهّعر شٕيه خىټٷ س522ٖ 9َ 1

 1968ڀثيَ  23ًيف  1968ڀثيَ  2ًيف  س1968ٰربتًّ  24ًيف  س524ٖ 13َ 1968

 ڀڃ تاځ٨ٌر تټّثخٵر. 822 س730 س637 س564ٖ س1968تخًّٻ  27ًيف 
س ٴنثذ تټٌُّّتټدځد٠ٌْر ىٿ جتثي تټدفً تټىّڃ ٩ّځٽٌڂ ٨ٽَ تعتًتٸح ڀ٧ تټّٱڃ تټ٩ثخًذ يف  2

 #ڀثڂ خٌز$ ًحتًٰس  man boatڀثڂ خٌز# اً يؼٻ تټٵثيج$ تٕ٘ٻ إؿتٽٍّْرٽځر تټدځد٠ٌْر ٸ

 .1869ًٴه ٨ًٰس ڀهڂ تټٵنثذ شٽٷ تعتينر ڀنى تٰصصثؾ تټٵنثٺ ٨ثپ  سإذل ثدٌٞ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1869
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يف ذتًّح تټىىح ًٌِت صت٩صو ًِٽٌٸو ًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْث اټ٭س ىىت تطتٹٿس خ٩ه 
تټيت تِصنه إټْيث تټٵًتي يف ـٳ تعته٨ِ  اڂ طعس تعت٦ٌٌٜ ًلٽٙس إذل ٴْثپ تټٌٴثب٧

ًىرٌ تِص٩ًتٜريث ټٽٌٴرثب٧    «اڄو نتٽرٗ ؾترث ِردٳ إّرًتنه     $$ 10خٵٌغتث "تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو"
اڂ  »ًتٗؼًتتتز تټيت تختىذتث تطتٹٌڀر عتن٧ تټصيًّح عتث ْٰو ڀڃ تًٜتي خثټ٭ر ټٽهًټر

ثٺ تټٵًتي تټٙرثني خّرفح شٙرًّؿ نلرٌٺ تعتره٨ِ تټرهتبًذ تضتځًٸْرر عتن٩رو ڀرڃ ت٨ځر          
تټًٙتٰر خثعتْنثت ٴه تِصنه ټّدح ڀربي ټرو ّٵرٌپ ٨ٽرَ تِرصمٖٚ ِرثب٫ ڀرڃ ًٴرثب٧        

 .##٘فْفر غتث ت٘ٻ ظثخس خثًٕيتٲ...

س ًّرررصٽمٗ يف اڂ ؼتٹځرررر تټٵٝرررثت تٗنتيُ   28/12/1963يف  2ًـٹځيرررث
ا٘هيز ـٹځثً خإټ٭ثت ٴًتي خت١ِ اـه تعت٤ٌٱ  خثټرتٴْر خّدح ڀرث ڄّرح إټْرو ڀرڃ     

ًٔتٰو ٨ٽرَ ڀًقًِرْو ٨ًرهپ إٴثڀصرو يف ؼترٻ ٨ځٽرو ًڀرث        تټ٩ٝٯ يف ٴهيشو ٨ًهپ إ
ّّصصد٧ ً٘ٽو ڀص لًتً ًتڄًٙتٰو ڀدٹًتًس ًٴه تِصنهز تحملٹځر يف وټرٷ إذل خ١رٚڂ   
ىىت تټّدح خ٩ه تڂ شد  غتث اڂ تټصٵثيًّ تټًّّر تټيت ـٙٻ ٨ٽْيث تعتصم١ِ ڀڃ ِنر 

يؼثز ٙ ٸٽيث شٕيه خٹٱثّصو ًتڀصْثٌه طتٌٙټو ْٰيث ٨ٽَ ن 1958إذل ِنر  1953

نيؼر ًټُْ  95شٵٻ ٨ڃ ش٩ّ  نيؼر يف ٸٻ ٨ثپ خٻ ـٙٻ يف ا٬ٽح تٕـٌتٺ ٨ٽَ 
يف وټٷ ڀث ّهٺ ٨ٽَ تټ٩ٝٯ خثٗڄصثغس ٸځرث اڄرو $تعتصم١رِ# ّٵرْٿ خ٩ځرثيذ... خ١ن١رث       

 ؾتث ّهٺ ٨ٽَ إٴثڀصو ثٹثڂ ٨ځٽو.

 

                                       
1 َ9 ٖ546. 
2 َ9 ٖ301. 
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ًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْث اټ٭س تطتٹٿس خ٩ه اڂ تِصدثڂ غتث ڀڃ إ٨رثنذ طرط تټٌٴرثب٧س    
تِٕردثج تټريت تِرصنه إټْيرث تټٵررًتي ًإٴثڀصرو خ٩ْرهًت ٨رڃ ڀٵرً ٨ځٽرو يف ٠ن١ررث           ٘رفر 

ًڀڃ ـْط تڄو لتح ٨ٽَ تعت٤ٌٯ اڂ ّٵْٿ خثضتير تټيت هبرث ڀٵرً ٤ًْٱصرو    $$ 10ًٴثټس

ڀڃ ٴثڄٌڂ تټص٤ٌْٯ ًّٵرًي تعتره٨ِ خٵْثڀرو هبرىت تټٌتؼرح       74ٸځث شنٗ خىټٷ تعتثنذ 
ٌن اًٙنه ثرهتيَ لث٘رر ىنرثٶ    إٙ اڂ ٴٌټو خ ڂ ٨ثبٽصرو شٵرْٿ خثټٵرثىًذ خّردح ًؼر     

ًخ ڄو ّٵْٿ ٠ًٮ.... خ١ن١ث ٴٌټو ىرىت ًّٔرؿ ټ٨ٚصٵرثن خ ڄرو ٙ ّٵرْٿ خ١ن١رث ڀٵرً        
٨ځٽررو ًتڄررو ّّررثًٰ إذل تټٵررثىًذ ټْٹررٌڂ جبررٌتي تِررًشو ٸځررث شرره٨ِ تضتيررر تٗنتيّرررس     
ًخثټصثرل ٙ متًٖ ٨ٽَ تټدٵثت ٠ٌٺ تټٌٴس تعتٵًي يصتْثً ټٽ٩ځٻس متًٝ يف تټٙدثؾ 

ٮ ڀدٹًتًس ٸځرث ّىٸره تڄٙرًتٰو ٨رڃ تټ٩ځرٻ تټًصترِس ٸعرًذ تٗؼرثٌتز         ڀص لًتً ًّنًٙ

ًشٽځّررو ټ٘ؼررثٌتز ڀررڃ زتْرر٧ اڄٌت٨يررث ت٨صْثنّررر     1959تټرريت ٴررثپ هبررث تظنررثت ٨ررثپ    
 .#ًٴه ًِنذتث ٨ٽَ ًؼو تټصٱْٙٻ#س ًڀًْٜر ٨ًًْٜر

اڄو ِدٳ ټٽځه٨ِ $$ 0ظٿ شىىح ټٽصهټْٻ ٨ٽَ ظدٌز ٩ٜٱو ًتٗڄصثغ ًتًٗٔتٮ خٵٌغتث
تټ٩ځررٻ شٱصررْٓ تعتّررثـر ٙ ّصٱررٳ ڀرر٧ ختٙٙررو يف ت٨ٕځررثٺ تغتنهِررْر     تڄررو ٴررًي اڂ  

طّدثڂ تڄو ڀينهَ ڀ٩ځثيُ ًٙ تيشدثٞ خ  ختٙٙو ًت٨ځثٺ تعتّثـرس ًاڄرو ّرًٍ   
اڂ ىررىت تټٌٜرر٧ ٙ ّصٱررٳ ڀرر٧ ڀررث ىررٌ ڀٵررًي اڂ ٌّٜرر٧ تعت٤ٌررٯ يف تټ٤ٌْٱررر تټٚبٵررر     

اڂ وټرٷ تټرىُ ٴرًيه تعتره٨ِ     $$ 0ٴٌغترث  »ظٿ شىٸً يف تِصنصثغ تټ٩ٝٯ« ##سټصمٙٙو
ٸثڂ ټو ٘هٍ يف ٨ځٽو ًتڄصثؼو ًيف تعتثڀو خثټ٩ځٻ تعتنٌٞ خوس ٰثڄصيَ تٕڀً يف شٵهًّ 

                                       
 11َ س1966ٌّڄْو  12ًيف  س599ٖ 11َ س1966تخًّٻ  9ًـٹځيث يف  313ٖ 9َ 1

ّنثًّ  30ًيف  س651ٖ 11خٙهن طط تعتّىًټْر تټ٩ٵهّر َ 1966ڀثٌّ  14 س715ٖ

 .625ٖ 11ًيف تخًّٻ َ س378ٖ 11َ س1966
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ٸٱثّصو إذل شتُ ٨ًًّٕڃ نيؼر ڀڃ ِص  نيؼرس تٕڀرً تټرىُ ّصٝرؿ ڀنرو اڂ ىرىت      
تټصٵررهًّ ټررو ڀّرر٬ٌو ټ٩ررهپ تعتررثپ تعترره٨ِ خثټ٩ځررٻ خررإٴًتيه وتشررو ؾتررث انٍ إذل شررهىٌي    

 .##ِددثً يف تغتدٌٞ خصٵهًّ ٸٱثّصو ڀڃ ٨نًُٙ تټ٩ځٻ ًتٗڄصثغتڄصثؼوس ًٸثڂ 

ًوىدس إذل طرط ًؼرٌن ٨ْرح تٙـترًتٮس ًىرٌ ڀرڃ تټ٩ْرٌج تټٵٙرهّر تټدفصرر           -2
تټررريت شص٩ٽرررٳ خثټنْرررر ًتټ٭رررًٚ ًّّرررصٽٍپ وټرررٷ طٹرررٿ تټٝرررًًيذ تټدفرررط يف تټٌٴرررثب٧  
ًتِررررصندثٞ ًؼررررٌن ىررررىت تټ٩ْررررح ڀنرررريث اً ٨ررررهپ ًؼررررٌنه ًڀررررڃ وټررررٷ ـٹځيررررث يف     

ـْط اټ٭س ـٹځثً حملٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ وىح إټ٭ثت ٴًتي شًٴْر  س14/6/19641
 تٙلصْثي ټص٩ْدو خ٩ْح تٙـتًتٮ.

ًىررِ ٸځفٹځررر ڀٌٜرر٦ٌ شدثٔررً تلصٙث٘ررثز ٴثٜررِ تعتٌٜرر٦ٌ يف ڀًتٴدررر شٵررهًّ       

س ًڀڃ وټٷ ـٹځيث يف تټ٩١رڃ  2تټٌٴثب٧ ًشٹْٱيثس ًتٕڀعٽر ٨ٽَ وټٷ يف ٴٝثبيث ٸعريذ

ثب٩ررو شررصٽمٗ يف اڂ تحملٹځررر تټص نّدْررر   ًًٴ 26/1/1963يف  3ٲ8ټّررنر  1001
ٴٝررس ث٩ثٴدررر اـرره ت٠ٕدررثت خررثټٌٴٯ ٨ررڃ تټ٩ځررٻ عتررهذ ظٚظررر أرريًس ٕڄررو خث٨صدررثيه  
٠دْدررثً ٗـررهٍ تاځ٨ٌررثز تټٙررفْر ااررٻ خثټ٩ځررٻ إاررثًٙ ؼّررْځث خ٩ررهپ تٔررًتٰو      
٘فْثً ٨ٽَ تټٵًّرس ًدل ّٵٿ خثختثو تٗؼًتتتز تټٌٴثبْر ٜه شٱٕرِ اـره تٕڀرًتٚ    

ث انٍ إذل ًٰثذ ٸعري ڀڃ تټّٹثڂس ًٴه ٩٠ڃ ىىت تټ١دْح خرثطتٹٿ ڀّرصنهتً   تعت٩هّر ؾت

                                       
1 َ9 ٖ1250. 
ّنثًّ  12ًيف  س266ٖ 9َ س1963نّّځرب  21ڀڃ اڀعٽر ڀًتٴدر تټصٹْْٯ اـٹثڀيث يف  2

 13َ س1968تخًّٻ  20ًـٹځيث يف  س990ٖ 10َ س1965تخًّٻ  3 س440ٖ 8َ س1963
ٖ812. 

3 َ8 ٖ621. 
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إذل خ١ٚڂ تټصفٵْٳ تټىُ اؼًُ ڀ٩و ٕلٚټو يف تطتٳ خثټهٰث٦ ٨رڃ ڄٱّرو ًخ١رٚڂ    
تطتٹٿ ټٽٵٌٙي خثټصّدْحس ًٴره وىدرس إذل طرط تټنرٍت٦ ڀرڃ زتْر٧ تًٕؼروس ثرث يف         

ًٚ تعت٩رهُس ًلٽٙرس   وټٷ ڀث وىح إټْو ىىت تټ١دْح ڀڃ تعتنث٨ٌر يف شٕرمْٗ تعتر  
إذل ٨هپ تٙشٱثٲ ڀ٧ تحملٹځر تټص نّدْر ْٰځث وىدس إټْو ڀڃ ڄّدر تٗاثٺ ټٽ١دْرحس  
ًتظتررًًغ ٨ٽررَ ڀٵصٝررَ تټٌتؼررح تټرر٤ٌْٱِس ًټٹنرريث ٨ررهذ ڀررث خررهي ڀررڃ ىررىت تټ١دْررح  
ػتررًن ذتررثًڂ ٙ ًّٴررَ إذل نيؼررر تظت١ررٌيذ تټرريت ً٘ررٱصو هبررث تحملٹځررر تټص نّدْرررس         

اڄرو ټرُْ ٨ٽرَ نيؼرر     $$ 0ثپ ڀڃ تعتًشح ًٴثټس يف وټٷًٴًيز غتىت تټصيثًڂ شتّر اّ
ڀڃ تضتّثڀر طْط ّّص ىٻ تټ٩ٵٌخر تټيت ٴَٝ هبث تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو اً ّصنثِرح  

 .##ڀ٩يث...

ًتټٌتٴ٧ اڂ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث وىدس خىټٷ إذل اخ٩ره ؾترث هتٽٹرو تټٵٝرثت     
يّر# خثټنّدر ټٵرًتيتز  تٗنتيُ ٸٵثِٜ إټ٭ثت $ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ًتحملثٸٿ تٗنت

تضتٍتت تټيت ٌّٴ٩يث تټًبُْ تٗنتيُس ٸّٽ١ر ش نّدْر إو ټرُْ ثٵرهًي ىرىت تټٵٝرثت     
اڂ ًّتٴح ڀٚتڀر شنثِح تټ٩ٵٌخرر ڀر٧ تضترًپ تټعثخرس ٴدرٻ تعت٤ٌرٯس ىرىت ٨ٽرَ ًؼرو          
تظتٌٖٙ خثټنّدر ټٽص نّحس اڀث خثټنّدر ټٵٝثت تٗټ٭ثت ٨ځٌڀثً ٰيٌ ٙ هتٽٷ ش٩رهّٻ  

ڄو ټُْ ِٽ١ر يبثِْر ټ٘نتيذس ًتڂ ٸثڄس ٴه خثًٔز ـرٳ تټص٩رهّٻ   تټٵًتي تٗنتيُ ٕ
 يف ـٹٿ غتث ٬ري ڀنٌٕي ٸځث شٵهپ.

٨ًًٚذ ٨ٽَ ڀث شٵهپ شّٽٷ ڀّٽٷ ٴثِٜ تعت٦ٌٌٜ خثطتٹٿ لٰٚثً ٨ٽَ ڀث ىٌ  -3
ڀ٩ًًٮ خثټنّدر ټٵثِٜ تټنٵٛس ٰيِ ٙ ش٧ٝ ـًٚ ټٽځّ ټر تټٵثڄٌڄْرر ڀعرثي تټنرٍت٦    
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س اً إؼثخررر تعترره٨ِ  1تطتٹررٿ خثعتٌٜرر٦ٌ خًٰٝررو  ًٸٱررَس خررٻ شصٙررهٍ ټٽفٹررٿس إڀررث يف  

اً خإټ٭رثت تطتٹرٿ ًتطتٹرٿ     3س ًإڀث خص ّْه تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو   2ټد٩ٛ اً ټٹٻ ٠ٽدثشو

ٍ    4خ٩ه ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ٔٹًٚ ًتطتٹرٿ يف   5س اً خ٩هپ تٙلصٙرثٖ ًٙبْرثً خن٥رً تټره٨ٌ

                                       
 11َ س1966تخًّٻ  9ًيف  س468ٖ 11َ س1966ٰربتًّ  26ڀعثٺ وټٷ اـٹثڀيث يف  1

 11 س621ٖ 12َ س1967ٰربتًّ  12ًيف  س621ٖ 11َ س1966ًّٻ تخ 27ًيف  س599ٖ
 12َ س1967ِدصځرب  3 س585ٖ 12َ س1967ٰربتًّ  3 س601ٖ 12َ س1967ٰربتًّ 

 س1968ڀثٌّ  26ًيف  1968تخًّٻ  14ً 1968ٰربتًّ ٍ 18ً 1968ّنثًّ  20 س1250ٖ

 ڀڃ تټّنر تټعثټعر ٨ًٕ. 997 س795 س531 س438ٖ 13َ
 11َ س1966ٰربتًّ  27يف  س592ٖ 11َ س1966ڀثيَ  27ڀعثٺ وټٷ اـٹثڀيث  2

 21يف  س127ٖ 11َ 1965نّّځرب  11 س559ٖ 11َ 1966ڀثيَ  20 س491ٖ
 13َ سٌّڄْو 29ًيف  س490ٖ 13َ س1968ٰربتًّ  11ًيف  س17َ س1965ڄٌٰځرب 

 .1958ٖ 13َ س1968ڀثٌّ  19ًيف  س1113ٖ
 11َ س1966ٌّڄْو  11ًيف  س486ٖ 11َ س1966ًّ ٰربت 27ڀعثٺ وټٷ اـٹثڀيث يف  3

 .409ٖ 13َ 1968ّنثًّ  13 س610ٖ 12َ 1967ٰربتًّ  11ًيف  677ٖ
 11َ س1966ڀثيَ  27ًيف  س125ٖ 11َ س1966تخًّٻ  17ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف  4

 13َ س1968ڀثيَ  2ٲ ٬ري ڀنٌٕي ًيف 9ټّنر  525يف  1968ٌّڄْو  30ًيف  س582ٖ
ٖ611. 

 17ًيف  189ٖ 11َ س1965نّّځرب  18 س435ٖ 11َ س1966ٰربتًّ  12ـٹځيث يف  5
 .776ٖ 13َ س1968 7ًيف  701ٖ 14َ س1968ڀثيَ 
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ِ اً خ٩ررهپ ٴدررٌٺ تټ١ٽررح تٕ٘ررٽِ خثٗټ٭ررثت ًتټٵٝررثت يف تټ١ٽررح تٙـصْررث٠  1تعتٌٜرر٦ٌ

اً خإټ٭ررثت تطتٹررٿ ًت٨صدررثي تظتٙررٌڀر   3ټًٰرر٧ ٠ٽررح تٗټ٭ررثت خ٩رره تعت٩ْررثن   2خررثټص٩ٌّٛ

خٻ ٴه حتٹٿ ټىًُ تټٕ ڂ  4ڀنصيْر ټ٩هپ ًؼٌن ڀٙٽفر ټهٍ تټ١ث٨ڃ يف تټّري ْٰيث
خررثټص٩ٌّٛ ًٕٺ ڀررًذ ًڀررث ّّرردٳ وټررٷ ڀررڃ شٵررهًّىث إّررثه ٨ررڃ تظت١رر  تټعثخررس تټررىُ    

 ... تخل.5شدْنصو

َ ت٨صٵثنىرث تټرىُ شٹٌڄرو ڀرڃ إ٨رثنذ تټدفرط       ًىِ حتٹٿ يف تعتٌٜر٦ٌ خنرثت ٨ٽر   
ًتټصځفررْٗس ًىررِ يف ِرردْٻ وټررٷ ٴرره شرر ڀً خثختررثو إؼررًتت ڀررڃ إؼررًتتتز تټصفٵْررٳ   

س اً ٜرٿ  7س اً صتث٦ ڀث شًٍ صتث٨و ڀڃ تّٗٝثـثز6ٸنهج لدري ټصفٵْٳ تظت١ٌٞ
ڀث شًٍ ٜځو ڀڃ تًٕيتٲ ًتعتّصنهتزس خرٻ وىدرس يف خ٩رٛ اـٹثڀيرث خ٩ره اڂ ٴرًيز       

                                       
ًيف  س468ٖ 11َ س1966ٰربتًّ  26ًيف  س496ٖ 11َ س1966ڀثيَ  5ـٹځيث يف  1

 .144ٖ 11َ س1965نّّځرب  12
 .625َ س1966تخًّٻ  17ـٹځيث يف  2
 .311ٖ 11َ س1966ّنثًّ  15ـٹځيث يف  3
 .874ٖ 13َ س1968ڀثٌّ  11ًيف  س395ٖ 12َ س1966نّّځرب  17ـٹځيث يف  4
5 َ10 ٖ439. 
ًٴه نيؼس ٨ٽَ وٸً وټٷ يف ٘ٽح تطتٹٿ خ٩ه إؼًتتتز تټ٩١ڃ ٨ٽَ ِدْٻ تعتعثٺ اـٹثڀيث يف  6

 س1965ڀثيَ  21ًيف  س639ٖ 8َ س1963ّنثًّ  26 س420ٖ 7َ 1963ّنثًّ  5

 .1547ٖ 10َ س1965ڀثٌّ  30ًيف  س884ٖ 10َ
ّٝٿ ٴّٿ ٴٝثّث ًٌتيذ  1959ټّنر  84ًٸثڂ تعت٩١ٌڂ ْٰو ٴًتيتً لث٘ثً خصنٱْى تټٵثڄٌڂ يٴٿ  7

 تًٕٴثٮ إذل إنتيذ ٴٝثّث تطتٹٌڀر.
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تټٵٝرثت تٗنتيُ تټرىُ ٴٝرَ $خ٩رهپ ؼرٌتٌ ڄ٥رً تټٵٝرْر# ټ٩رهپ         إټ٭ثت ـٹٿ ؼتٹځرر  

س إذل حتهّره  1ٴثخٽْر تټٵًتي تعت٩١ٌڂ ْٰو ُٕ ٩٠ڃ اً ڀ١ثټدر اڀثپ اّر ؼير ٴٝثبْر
ؼٽّر اڀثڀيث ټصفٵْٳ تعت٦ٌٌٜ إو ٴثټس0 ًڀڃ ـْرط اڂ ؼتٹځرر اًٺ نيؼرر $ؼتٹځرر     

٘هي ـٹځيرث   تټٵٝثت تٗنتيُ# ڄ٥ًز ڀ٦ٌٌٜ تټه٨ٌٍ ًتِصد٩هز ًّٙصيث ْٰوس ًإو
خث٠ًٚ عتث ِٽٯ ڀڃ خْثڂ ٰإڄو ّص٩  ٨ٽَ ىىه تحملٹځر اٙ شٵٯ ٨نه تطتٹٿ خرد١ٚڂ  
تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ڀنيْررر خررىټٷ تعتنث٨ٌررر اڀثڀيررث خررٻ دتٝررِ يف ڄ٥ررً ڀٌٜرر٦ٌ         

 تټه٨ٌٍ.

ًڀڃ ـْط اڂ ڀ٦ٌٌٜ ىرىه تټره٨ٌٍ ّٵصٙرً إذل ڀٍّره ڀرڃ تټدفرطس ًڀرڃ ظرٿ         
   ً ت٩ٰرر يف تټره٨ٌٍ اڀثڀيرث ٸځرث شّرصؽٽِ      شًٍ ىىه تحملٹځر شٵًّرً ؼٽّرر الرًٍ ټٽځ

 خ٩ٛ ڄٵثٞ تټه٨ٌٍ.

 

  

                                       
 .1210ٖ ٨3هن 9َ 1
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 الفرع الثاوي

 احملكًت اإلداريت انعهيب كًحكًت استئنبف

ِثخٵثً ًٸٌٙيذ ٨ثڀر لٙرثبٗ تټ٩١رڃ خثِٙرصةنثٮ ًخثټصرثرل ؾترڃ ّرهيَ        ذكروا
تټ٩١رررڃ اڀرررثپ ىرررىه تحملٹځرررر ّصٝرررؿ ټرررو اڂ غترررىت تټ٩١رررڃ ٸرررعريتً ڀرررڃ ڀ٥رررثىً تټ٩١رررڃ       

 خثِٙصةنثٮ.

ٰثټ٩١ڃ اڀثڀيث ٌّٴٯ شنٱْى تطتٹٿ اڂ ّنٵٻ تټنٍت٦ خًڀصو اڀثپ تحملٹځر ټصٱٙٻ ْٰرو ڀرڃ   
تت اٸررثڂ تټ٩١ررڃ يف ٔررٳ ڀررڃ تطتٹررٿ اً يف تطتٹررٿ ٸٽررو ًدل شصٵْرره تحملٹځررر        ؼهّررهس ِرٌر
خثټ٩١ڃ اڀثڀيث خ ـٌتٺ ڀ٩ْنرس ًتقتث تټ٩١رڃ ؼرثبٍ ټٹرٻ ڀرڃ ټرو ڀ٥ٽځرر ڀرڃ تطتٹرٿ ڀصرَ          

 ثټٱر تطتٹٿ ټنٗ ٴثڄٌڄِ.ٸثڂ ٠ًٰثً ْٰوس ْٰؽٌٌ تټ٩١ڃ خّدح ؽت

 ًٙ خ ـٌتټررو ٰٽرريث تڂ شدفررط ٨ررڃ     1ًإوت ٩٠ررڃ اڀثڀيررث ٰيرِر ٙ شصٵْرره خ ِرردثج تټ٩١ررڃ     

س 2تِٕدثج تټيت شربي إيِثت تطتٹٿ ٨ٽَ تټص١دْٳ تټٵثڄٌڄِ تټّٽْٿ ـّدځث ّرتتتٍ غترث 
ٸځث لتٌٌ إخهتت اِدثج اڀثڀيث دل ّّدٳ تټصځّٷ هبث اڀثپ ؼتٹځر تعت٦ٌٌٜ اً دل شًن 

                                       
1 ٖ321. 
2 ٖ323. 
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تټ٩١رررڃس ًٴررره ٸرررًيز وټرررٷ يف اٸعرررً ڀرررڃ ـٹرررٿ ًڀرررڃ وټرررٷ ـٹځيرررث يف       يف شٵًّرررً

5/11/19551. 

٨ًنهڀث ٩١ّڃ اڀثڀيث ّٹٌڂ غتث خٙهن تټ٩١ڃ ڄٱُ ڀث ټٽځفٹځرر تعت٩١رٌڂ يف   
ـٹځيثس ٰٚ شٵًٙ ِٽ١صيث ٨ٽَ ڄثـْرر نًڂ الرًٍس ًٴره وٸرًز وټرٷ خٙرًتـر يف       

 .3/4/19652ـٹځيث يف 

ىرىه تحملٹځرر ٴره تِرصٵً ٨ٽرَ اڂ ټرُْ       اڂ ٴٝرثت  $$ 0خثټنّدر ټه٨ٌٍ تٗټ٭ثت خٵٌغتث
حملٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ اً ټٽځفثٸٿ تٗنتيّر يف ن٨ٌٍ تٗټ٭ثت ِٽ١ر ٴ٩١ْر يف ٰيٿ 
تټٌتٴرر٧ اً تعتٌٜرر٦ٌ شٵٙررً ٨نرريث ِررٽ١ر تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس ًتټٵْررثَ يف ىررىت   

س ًٸثڂ تعت٦ٌٌٜ ّص٩ٽرٳ يف اڂ  ##تټٕ ڂ ٨ٽَ ڄ٥ثپ تټنٵٛ تعتهڄِ ىٌ ٴْثَ ڀ٧ تټٱثيٲ
ضتيررر تعتمصٙررر ا٘ررهيز خررًتتذ تلرررتت٦ لث٘ررر خررثلرتت٦ ڀررثنذ ـرررب اِررٌن ټٽ١دث٨ررر   ت

٨ځٌڀثً ًټ١دث٨ر تضتًتبه لٌٙ٘ثً ًٴه ٩٠ڃ ْٰو اـه تٕٔمثٖ ؾتڃ ټو ڀٙٽفر 
                                       

 8يف  س546ٖ 3َ س1958ّنثًّ  18ًڀڃ ىىه تٕـٹثپ اّٝثً اـٹثڀيث يف  س1َ 41ٖ 1
 س729ٖ س1964نّّځرب  23ًيف  س728تٕـٹثپ يف ٨ًٕ ِنٌتز ٖ ػتځ٨ٌر 1964ڄٌٰځرب 

 .1470ٖ  10َ س1965ڀثٌّ  23 س729ٖ س1965ڀثيَ  31يف 
"إڂ  0ـْط ؼثت ْٰو 166ٖ 8َ س1963ڀثيَ  23ًٸىټٷ ـٹځيث يف  س990ٖ 10َ 2

ڄثً تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ّٱصؿ اڀثڀيث ټصٍڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ثٍْتڂ تټٵثڄٌڂ ًٌ
ڀنث٠و تِص٥يثي ڀث إوت ٸثڄس ٴه ٴثڀس خو ـثټر اً اٸعً ڀڃ تٕـٌتٺ تټيت ش٩ْدو ًتعتنٌٖٙ ٨ٽْيث 

ڄو اٰصٽ٭ْو ظٿ شنٍٺ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ يف تعتنث٨ٌر اً  س1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  155يف تعتثنذ 
ٰإوت ٸثڄس  سٰصدٵِ ٨ٽْو ًشًٰٛ تټ٩١ڃ سدل شٵٿ خو ڀڃ شٽٷ تٕـٌتٺ ًٸثڂ ٘ثبدثً يف ٴٝثبو

ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ٴه ال١ ز يف ٰيٿ تټٌتٴ٧ اً حتًُ ٴٙه تعته٨ِ ًڀث ّيهٮ إټْو ڀڃ 
ن٨ٌته ٰإڂ ڀڃ ِٽ١ر تحملٹځر تټ٩ٽْث ًٴه ٠ًؾ اڀثڀيث تټنٍت٦ خًڀصو اڂ شّٽٟ يٴثخصيث ٨ٽْو ًشًن 

 ."تٕڀً إذل ڄٙثهبث تټٙفْؿ
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٠ثټدثً إخ١ثغتث طؽر اڂ ڀ٨ٌٌٜيث ټُْ ؼهّهتً ًإقتث ِدٳ تِرص٩ځثټو خٙرٱر ٨ٽنْرر    
عترىٸٌيذس ًٴره اؼثخصرو    يف ڀًٙ لٚٺ تظتځّ  ِرنر تټّرثخٵر ٨ٽرَ ٘رهًي تټرربتتذ ت     

٨ٽرررَ تڂ $$ 0ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ ټ١ٽدررو ًٴٝررس خد١ٚكتررثس ًاٴثڀررس ٴٝررثبيث       
تټ٩نثً٘ تضتهّهذ ڀ٦ٌٌٜ تطتځثّر تټيت ٨ٽَ اِثِيث ڀنفس تټربتتذ تعت٩١رٌڂ ٨ٽْيرث   
ٙ ش٩هس ٌِتت ڀرڃ تټنثـْرر تټ٩ٽځْرر اً تټ٩ځٽْررس ٨نث٘رً ؼهّرهذ ّّصّرث٪ ڀرڃ اؼٽريث          

ټعثخس ٨ٽځْثً اڂ شٹًًّ تټٌٍّز ىرٌ تټرىُ ١٩ّرَ ڀرڃ ؼهّره      ڀنؿ خًتتذ تٙلرتت٦س ٕڂ ت
ټٽٌٍّز تعتّص٩ځٽر زتْر٧ تعتٌت٘رٱثز ًٸرىټٷ تټٵرهيذ تټريت ٸثڄرس غترثس ًاڂ ٴٽرر ٸعثٰرر          
خ٩ٛ تټٌٍّز ِدديث ًؼًٌن ڀٌتن ٬ًّدر هبرث ٨ًنرهڀث ّرصٿ شٹًتيىرث خ١ًّٵرر ؼهّرهذ       

٘رثطتثً  متٙٻ تټٍّس ٨ٽرَ نيؼرر ٸعثٰرر اٸعرً ڀرڃ تټريت ٸرثڂ ٨ٽْيرثس ًڀرڃ ظرٿ ّٹرٌڂ            
ټِٚص٩ځثٺ يف ت٬ًٕتٚ تټىُ ٸثڂ ّّص٩ځٻ ْٰيرث ٴدرٻ تِرص٩ځثټوس ًتڄرو ٰٝرًٚ ٨ٽرَ       
تڂ تلرتت٦ تعته٨ِ ټُْ ْٰو ڀڃ ؼهّه ڀڃ تټنثـْر تټ٩ٽځْرر ٰر ڂ تټعثخرس ڀرڃ ـث٥ٰرر      
ڀّررصنهتز تعترره٨  اكتررٿ ٸررثڄٌت ّٵٌڀررٌڂ خٙررنث٨ر ـرررب تټ١دث٨رررس ٠ًدث٨ررر تضتًتبرره     

عتًّٙر ًتٕؼندْر ًتعتٙرثڄ٧ ًتعتىِّرثز   ًّٵٌڀٌڂ خد٧ْ ٸځْثز ڀنو ټد٩ٛ تضتًتبه ت
ًخصٙررهًّ ٸځْررثز الررًٍ إذل تظتررثيغ ٸځررث شٌؼرره يف ؽتررثٌكتٿ ٸځْررثز ڀررڃ تټٍّررٌز     

 .##تعت٩هڄْر ِٙصمهتڀيث يف ٘نث٨ر ىىت تطترب

ًٴه ٩٠ڃ يف ىىت تطتٹرٿ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس تِرصنثنًت إذل اِردثج        
ڀ٩  اً ش١دْٵوس ًشص٩ٽٳ ىىه تِٕدثج شص٩ٽٳ خثټٌٴثب٧ ًٙ شص٩ٽٳ خصٱّري ڄٗ ٴثڄٌڄِ 

ْٰځث وىدس إټْو تطتٹٿ ڀڃ اڂ خًتتذ تٙلررتت٦ ڀٌٜر٦ٌ تټره٨ٌٍ ٙ ش٩ره ڀرڃ تټنثـْرر       
تټ٩ٽځْر اً تټ٩ځٽْر ٨نثً٘ ؼهّهذ ًڀڃ اكتث ٸثڄس ڀ٩ًًٰر ڀنى شتّر  ٨ثڀرثًس ًٴره    
ن٧ٰ تعت٩١ٌڂ ٜهىث خ ڂ تټ٩١ڃ تڄٙح ٨ځٌڀثً ٨ٽَ تټٌٴثب٧ تټيت ٙ يٴثخر ٨ٽْيث ڀرڃ  

حملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ٸځث ٴهڀس ىْةر ڀٱٌِٜ تټهًټر شٵًًّتً ٜځنصو ياّيث يف اڂ ت
ت٨صدثي تلرتت٦ ڀث ؼهّهتً اً ٬ري وټٷ إقتث ًّؼ٧ شٵهًّه إذل تضتيثز تټٱنْر تعتمصٙر 
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 ثث ٙ ش٩ٵح ٨ٽْو ټٽٵٝثت تٗنتيُ خث٨صدثي وټٷ ڀڃ ٘ځْٿ تلصٙثٖ تٗنتيذ.

ىىّڃ تټه٩ٰ  ثرث ِردٳ إّرًتنه ڀرڃ      ًټٹڃ تحملٹځر ٴدٽس تټ٩١ڃس ًينز ٨ٽَ
اڂ ِررٽ١صيث شٕررځٻ طررط تعتٌٜرر٦ٌ اً تټٌٴررثب٧ ٸځررث شٕررځٻ تټص٩ٵْررح ٨ٽررَ تعتّررثبٻ        

 تټٵثڄٌڄْر.

ًشىىح خ٩ه اڂ شٱً٪ ڀڃ تټدفط ٨ٽَ تټنفٌ تعتصٵهپس ًصتث٦ ڀث شًته ڀڃ تّٗٝثـثز 
ځث إذل تټٱٙٻ يف تعت٦ٌٌٜس ًشنصيِ إڀث إذل ش ّْه تطتٹٿ اً إټ٭ثبو ًيٰٛ تټه٨ٌٍ ًٸ

س ًٙ حتْررٻ تعتٌٜر٦ٌ ټٽځفٹځررر تټررهڄْث ټٽفٹرٿ ْٰرروس إٙ يف ـرثٙز ٴٽْٽررر ؼررهتً    1شٵرهپ 
 شًخ١يث ٴث٨هذ اً ا٘ٻ ٨ثپ هتٹڃ تټٵْثَ ٨ٽْو.

 .2ٸىټٷ وىدس ٸځث ىٌ تطتثٺ يف تِٙصةنثٮ إذل ٨هپ ٴدٌٺ ٠ٽدثز ؼهّهذ

 

  

                                       
1 ٖ336. 
ّصٕثخو ڀ٧ ڀّٽٷ ػتٽُ تټهًټر -ِ تِصةنثٮاُ ٸٵثٜ–ًڀّٽٷ تحملٹځر تټ٩ٽْث يف ىىت تټٙهن  2

 ًڀث خ٩هىث. 57نّٱٌيغ ٖ ستټٱًڄِّ ٸٵثِٜ تِصةنثٮ خثټنّدر ټٽځفثٸٿ تٗنتيّر
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 الفرع الثالث

 احملكًت اإلداريت انعهيب كًحكًت تأديبيت

تٗنتيّر تټ٩ٽْثس ش٩ٵح ٨ٽَ تټٵًتي تټص نّيس شدثًٔ تلصٙث٘ثً ش نّدْثً  احملكم 
ٔدْيثً خثٙلصٙثٖ تټىُ شدثًٔه تټّٽ١ثز تټص نّدْرس ًىٌ حتٵْرٳ تټٱ٩رٻ تعتنّرٌج    
ټٽځ٤ٌٯ ًشٌٴ٧ْ تضتٍتت تټىُ شًته ڀٚبځثً غتىت تټٱ٩ٻس خ٩ه تټص ٸه ڀڃ ٘فصو ًظدٌشو 

 .2ًٴس تطتٹٿ يف تټ٩١ڃ س ًوټٷ خثټن٥ً إذل تټٵٌتڄ  تټّثيّر1ٴدٽو

 ًشٍلً خىټٷ ػتځ٨ٌثز اـٹثپ ىىه تحملٹځر ٨ٽَ تټنفٌ تٓش0ِ
0 ـٹځيررررث خإټ٭ررررثت ـٹررررٿ تحملٹځررررر تټص نّدْررررر خ٩ررررهپ تٙلصٙررررثٖس ًٴٝررررثقىث    أوالً

خثٙلصٙثٖس ًتټٱٙٻ يف تعت٦ٌٌٜ ًشٌٴ٧ْ تضتٍتت تعتنثِح ٨ٽَ تعت٤ٌرٯ ًڀرڃ وټرٷ    

ًٴثب٧ تطتٹرٿ تًٕٺ  ًشصٽمٗ  5/1/1960ًـٹځيث يف  16/5/1959ـٹځيث يف 
يف اڂ تټنْثخر تٗنتيّر ٴهڀس اـه تټٙرْثيٰر ټٽځفرثٸٿ تټص نّدْرر طؽرر ٨رهپ تكتثبرو       

ـّررردځث ٴٝرررس تټص٩ٽْځرررثز   س31/5/1957ټ٩ځٽْرررر تعتًتؼ٩رررر تعتٌٸٽرررر إټْرررو ـصرررَ  

                                       
ـثټر ڀڃ ـثٙز تټصٙهُ خ٩ه إټ٭ثت تطتٹٿ ًټٹڃ ىىت ٙ هتن٧  سڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ ىىت ؾتث ّٕٹٻ 1

ّٚبځو ڀڃ ؼٍتت يف  شٵهًّىث ټٽٱ٩ٻ ًڀث-خإ٨ثنذ تضتٍتت–ش٩ځٻ ٴدٻ تطتٹٿ  ساڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث
ٌِتت ٸثڄس  سخثټن٥ً إذل تټ٥ًًٮ تټيت شدْنصيث ًىىت ىٌ ڄٱُ ڀث شّٽٹو تټّٽ١ر تټص نّدْر سڄ٥ًىث

 ىْةر اً ِٽ١ر يبثِْر.
 .1202ٖ 12َ 1967ٌّڄْو ِنر  17ـٹځيث يف  2



218 
 

تټٙثنيذ ڀڃ ڀهًّ ٨ثپ ڀٙٽفر تٕڀٌتٺ تعتٵًيذس ٨ًنه ڀعٌټو اڀثپ تحملٹځر تټص نّدْر 
ڃ ػترثٌتذ تعترىٸٌي خٵرًتي إنتيُ شر نّي ٨رڃ ىرىه تټصيځرر        ًصتث٨يث ټٕيثنذ يبّْرو ڀر  

س ٴٝس ىىه تحملٹځر خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ 29/5/1958خبٙٿ ظٚظر اّثپ يف 
ټّثخٵر تټٱٙٻ ْٰيث $ًىٌ ثعثخر تطتٹٿ خ٩هپ تٙلصٙثٖ ڀڃ ڄثـْر ٨رهپ ش٩ًٜرو   

 ٌ ٤رٯ  ټٽځ٦ٌٌٜ ًتټٱٙٻ ْٰو# ًتِصنهز يف وټٷ خٵٌغتث "...خ ڄو ٙ لتٌٌ ڀ٩ثٴدرر تعت
تعتىٸٌي ٨ڃ ؼًپ ًتـره اٸعرً ڀرڃ ڀرًذ ًتـرهذ ًهبرىت ّرص٩  تطتٹرٿ خ٩رهپ ؼرٌتٌ ڄ٥رً            

 تټه٨ٌٍ ټّثخٵر تټٱٙٻ ْٰيث.
٨ًنررهڀث ٩٠ررڃ يف ىررىت تطتٹررٿس ًخ٩رره اڂ شررد  ټٽځفٹځررر تټ٩ٽْررث اڂ تعتٌٜرر٦ٌ     
تعت٩رًًٚ دل ّٱٙررٻ ْٰررو خًڀصرروس ًخ٩رره تڂ شررد  غترث اڂ لٙررٿ تټعٚظررر اّررثپ ٸررثڂ ٨ررڃ   

اڂ ٴررررًتي تضتررررٍتت تعتررررىٸٌي ٨ثٴدررررر ټٽصرررر لري ـصررررَ     خ٩ررررٛ ىررررىه تټصرررريٿ خث٨صدررررثي   

يف ـ  اڄو ظدس غتث ڀڃ طط تعتٌٜر٦ٌ اڂ تعت٤ٌرٯ تعتصريٿ شر لً يف      21/5/1958

ًڀڃ ظٿ ٴثڀس تحملٹځر تټ٩ٽْث ثفثٸځصو  ٨21/5/1958ځٽْر تعتًتؼ٩ر إذل ڀث خ٩ه 

ًاًٴ٩ررس ٨ٽْررو ؼررٍتت خ٩ٕررًذ اّررثپ    ٨21/5/1958ررڃ تِٙررصځًتي يف تټصرر لري خ٩رره  
....ًڀڃ ـْط اڄو ٴه خثڂ ټٽځفٹځرر ڀرڃ تًٕيتٲس اڂ تعت٩١رٌڂ ٨ٽْرو دل ّٵرٿ      ًٴثټس0 "

ًىرٌ تټصرثيّك    24/3/1958خإكتثت تعتًتؼ٩رر تټّرنٌّر ٨ٕځرثٺ ٘رْثيٰصو ـصرَ ّرٌپ       
تټىُ ٨  خو ٕكتثت ىىه تټ٩ځٽْر ؾتث ٸثڂ ِددثً ټصٌٴ٧ْ ؼٍتت ٨ٽْو خبٙٿ ظٚظر اّثپ 

دح تضترٍتت ىرٌ تڄرو "دل ّٵرٿ     توٸرً ْٰرو اڂ ِر    29/5/1958ڀڃ ڀًشدو خٵًتي ڀرىيق  

س 24/2/1958س ًٸرثڂ ؼترهنتً غترث    21/5/1958خ٩ځٽْر تعتًتؼ٩رر تټّرنٌّر ـصرَ    
ًٚ يف انتت ًتؼدررثز ٤ًْٱصررو ًدل ّٵررٿ خ٩ځٽْررر          ٨ًٽررَ تټرر٬ًٿ ڀررڃ وټررٷ تِررصځً ڀيځرر
تعتًتؼ٩ر شٽٷس ٨ٽرَ تټر٬ًٿ ڀرڃ ٘رهًي ڀنٕرٌي ڀرهًّ ٨رثپ ڀٙرٽفر تٕڀرٌتٺ تعتٵرًيذ           

ٌڂ ڀرررڃ تؿترررثٌ ٨ځٽْرررر تعتًتؼ٩رررر تټّرررنٌّر ټ٭ثّرررر  خإـثټرررر تټٙرررْثيٮ تټرررىّڃ ٙ ّنصررري 
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إذل تحملثٸٿ تټص نّدْرس ؾتث ٸثڂ ِددثً يف تټصفٵْٳ ڀ٩وس ١ٰٽح ڀيٽر  31/5/1958

ًڀ٧ وټٷ دل ّٵٿ خصٵهّٿ تټ٩ځٽْرر تعترىٸٌيذ ؾترث ٸرثڂ نت٨ْرثً       10/5/1958اٴٙثىث 
 ٗـثټصو إذل تحملثٸٿ تټص نّدْر.

ثٸر تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو ىِ ٨رڃ  ًڀڃ ـْط اڄو نتٽٗ ڀڃ وټٷ اڂ ؼت$$ 0ظٿ وٸًز
تِصځًتيه يف تاثټو خثټٵْثپ خٌتؼدثز ٤ًْٱصروس ًوټرٷ ټ٩رهپ شٵرهّٿ ٨ځٽْرر تعتًتؼ٩رر       

ڀنررو  29س ًىررٌ تټصررثيّك تعت٩رر  يف تضتررٍتت تټٙررثني يف  21/5/1958تټّررنٌّر ڀررڃ 
خبٙٿ ظٚظر اّثپ ڀڃ ڀًشدرو ًټرُْ ڀرڃ ٔرٷ يف اڂ تِرصځًتي تعت٤ٌرٯ يف تاثټرو اً        

ٱصررو ٨ٽررَ تټرر٬ًٿ ڀررڃ ِرردٳ شٌٴْرر٧ ؼررٍتت ٨ٽْررو ٨ررڃ ىررىت      تٗلررٚٺ يف ًتؼدررثز ٤ًْ
تٗاررثٺ يف شررثيّك ِررثخٳ ًتڂ تِررصځًتيه يف تاثټررو خ٩رره وټررٷ ىررٌ ؽتثټٱررر ش نّدْررر     
ؼهّهذ متٌٌ ػتثٌتشو ٨نيث ڀًذ الًٍ نًڂ تټصفهُ خّدٳ تضتٍتت تًٕٺ إوت ٸثڂ ىىت 

ت ڀڃ تضتٍتت ٨ڃ تاثټو يف ًتؼدثز ٤ًْٱصو ـصَ شثيّك ِثخٳ ٨ٽَ وټٷس ًڀ٧ تڂ ىى
تټدهتىرر تټريت ٙ حتصرثغ إذل شدْرثڂ ًىرٌ تٕ٘رٻ تعتّرٽٿ خرو ًٸرىټٷ خثټنّردر ټٽؽرًتبٿ            
تعتّررصځًذ يف تټٵررثڄٌڂ تضتنررثبِس ٰررإڂ تټٵررٌٺ خ٭ررري وټررٷ نتررٻ خثًٕٜررث٦ ١٩ًّررٻ ِررري   
تعتًتٰررٳ تټ٩ثڀررر ًّٕررؽ٧ تعترر٤ٌٱ  ٨ٽررَ تِٙررصځًتي يف تٗلررٚٺ خٌتؼدررثز ٤ًْٱصرريٿ   

س ًڀرڃ ظرٿ ّٹرٌڂ تطتٹرٿ تعت٩١رٌڂ ْٰرو إو       طؽر ِدٳ شٌٴ٧ْ ؼٍتت ـصرَ شرثيّك ڀ٩ٽرٌپ   
ٴٝررَ خ٩ررهپ ؼررٌتٌ ڄ٥ررً تټرره٨ٌٍ ټّرردٳ تټٱٙررٻ ْٰيررث ٴرره ال١رر  يف ش ًّررٻ تټٵررثڄٌڂ  

... ًشٵرهي تحملٹځرر   .ًش١دْٵو ڀص٩ْنثً إټ٭ثته ًڀڃ ـْط اڂ تعتىٸٌي ٴره الرٻ خٌتؼدثشرو   
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 .1##تضتٍتت تعتنثِح ټىټٷ خبٙٿ ٨ًٕذ اّثپ ڀڃ ڀًتشح تعت٩١ٌڂ ٨ٽْو

ْٰصٽمٗ يف اڂ تټنْثخر تٗنتيّرر اـثټرس إـرهٍ تعت٤ٌٱرثز      س2اڀث تطتٹٿ تټعثڄِ
خ يخ٧ ذتٿ ؽتصٽٱر إذل تحملثٸٿ تټص نّدْر خنثت ٨ٽَ ٠ٽح يبُْ نٌّتڂ ڀڃ اڂ تعترىٸٌيذ  
ٸثڂ ٴه شٌٴ٧ ؼٍتت خبٙٿ ِد٩ر اّثپ ڀڃ ڀًشديث خٵًتي إنتيُ ش نّيس ًوټٷ تِصنثنتً 

   ٗ نتيّررر تټرريت لتررٌٌ ټٽؽيررر   إذل اڂ ىررىه تعتمثټٱررثز تعتثټْررر ًټّْررس ڀررڃ تعتمثټٱررثز ت
 تٗنتيّر اڂ شنٱًن خثټصًٙٮ ْٰيث.

ًٴه وىدس تحملٹځرر تټص نّدْرر إذل تٕق خٌؼيرر ڄ٥رً تعت٤ٌٱررس ًٴٝرس $خ٩رهپ ٴدرٌٺ         

ټّثٴر تټٱٙٻ ْٰيرثس ثٵٌټرر اڂ تعتمثټٱرثز تعتنّرٌخر إذل تعت٤ٌٱرر إنتيّرر        3 تټه٨ٌٍ#
 ًټّْس ڀثټْر... ًتڄو ِدٳ اڂ ؼٌٌّس خّدديث.

تطتٹرٿس ًٴدٽرس تحملٹځرر تټ٩ٽْرث تټ٩١رڃس ًخرثټ٬ًٿ ڀرڃ اڂ تحملٹځرر          ًٴه ٩٠ڃ يف ىىت
تټص نّدْر دل شص٩ًٚ إ٠ٚٴًث ټٽځٌٜر٦ٌ ًدل شٱٙرٻ ْٰروس ٰرإڂ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث طعرس        
تعت٦ٌٌٜ ًٕٺ ڀًذس ًاًٴ٩س ٨ٽَ تعتىٸٌيذ ـٹځيث خثظتٙرٿ ڀرڃ ڀًشدريث عترهذ شتّرر      

تټًتخ٩رر خ٩ره اڂ اًٜرفس     ٨ًٕ ٌّڀثً ٨ڃ تټصيٿ تټعٚض تًٕذلس ڀ٧ شرباذتث ڀڃ تټصيځرر 
 خ ڂ ىىه تعتمثټٱثز تعتنٌّخر إټْيث ىِ ڀڃ ٴدْٻ تعتمثټٱثز تعتثټْر0

                                       
ًىنثٶ اـٹثپ الًٍ ٴٝس ْٰيث خإټ٭ثت اـٹثپ خ٩ه تٙلصٙثٖ ڀ٧ إـثټر  س1295ٖ 4َ 1

 13َ س1968ٌّڄْو  29تټص نّدْر ټٽفٹٿ ْٰيث ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف  تعتنث٨ٌر ټٽځفٹځر
ٖ1126. 

2 َ5 ٖ136. 
ًٸٚاث ّصٕثخو ڀ٧ تطتٹٿ خ٩هپ  سًىٌ يف ـٵْٵصو ٨هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ ټّثخٵر تټٱٙٻ ْٰيث 3

 تٙلصٙثٖ ڀڃ ڄثـْر ٨هپ تټص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜ.
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ًڀڃ ـْط اڄو ظثخس ڀڃ تټصفٵْٳ تټىُ ٴثڀس خو تټنْثخر تٗنتيّر اڂ تعت٩١ٌڂ $$
٨ٽْيث خٌ٘ٱيث ڀ٤ٌٱر ٨ځٌڀْر ًـٹْځر تټٌـهذ تٙؼصځث٨ْر خٕررب ٴره تاٽرس الرى     

   ٕ خ٩رره اڂ تظدصررس تټصرريٿ   $$ 0ظررٿ ٴثټررس  ##س...٬ىّرررشٌٴ٩ْررثز تټصؽررثي تټررىّڃ ّررٌينًڂ ت
تټعٚض... ًڀڃ ـْط اڄو دل ّٵٿ تټهټْٻ ٨ٽَ ڀث ؼثت خثټدنه تټًتخ٧ ڀرڃ ٴرًتي تٗـثټرر    
ڀڃ اڂ أمثٖ ٬ًخثت شًننًت ٨ٽَ ِٹڃ تعت٩١رٌڂ ٨ٽْيرث تطتٹرٌڀِ ٬ًثّرر تٕڀرً اڂ      

ُْ ڀّٹنيث تاثًي ټٽځّصٌ٘ٯ ٴه ٌتيذتث ْٰو ًتټهذ ل١ْدريث ًىرٌ ڀرڃ اٴثيهبرث ًټر     
 .##يف تٕڀً ڀث ّّصه٨ِ تعتّ ټر تعتّٽٹْر

ڀڃ ـْط اڄو ټٵه شًشح ٨ٽرَ شٽرٷ تعتمثټٱرر تټنثزترر ٨رڃ شٵٙرري تعت٩١رٌڂ ٨ٽْيرث يف         
تټًٴثخررر ًتاثغتررث يف تټ٩ځررٻ ٜررْث٦ ـٵررٌٲ ڀثټْررر ضتځ٩ْررر تعتًٸررٍ تٙؼصځررث٨ِ ٨ٽررَ     
تټٌؼو تټّثټٯ إّٝرثـو ٰرإڂ تحملٹځرر شرًٍ ػتثٌتذترث ٨نريث زت٩ْرًث ڄ٥رًًت ټٚيشدرثٞ          

ْنيث جبٍتت ًتـه شٵهيه خثِٙصٵ١ث٦ ڀڃ يتشديث عتهذ شتّر ٨ًٕ ٌّڀثً ًخًتتذتث ڀڃ خ

 .1تټصيځر تٕلريذ

 023/1/1965 ًڀڃ اڀعٽر حتٵْٳ ت٩ٰٕرثٺ تعتنّرٌخر إذل تعت٤ٌرٯس ـٹځيرث يف     ثاَُاً

 6/3/1965خبٌٖٙ تټ٩١ڃ يف ٴًتي ػتٽُ ش نّح ىْةر تټٕر٠ًرس ًـٹځيرث يف   
ٸٿ تټص نّدْرررس ًشررصٽمٗ تټٌتٴ٩ررر يف اڂ تحملٹځررر    خثټنّرردر ټٽ٩١ررٌڂ يف اـٹررثپ تحملررث   

تټص نّدْررر ا٘ررهيز ـٹځررثً ثؽررثٌتذ اـرره تعترر٤ٌٱ  خبٙررٿ شتّررر ٨ٕررً ٌّڀررثً ڀررڃ    
ڀًشدرروس ًتِررصنهز يف وټررٷ إذل "ڀررث ظدررس ټررهّيث ڀررڃ ىررىت تعت٤ٌررٯ شّرردح يف شرر لري    
 تًٕيتٲ تعتٌؼٌنذ خ٩يهشوس إو ٸثڂ ڀڃ تټٌتؼح ٨ٽْو اڂ ٩ّْهىث إذل تعتهًّّر اً ّّٽځيث
إذل ٌڀْٽو ٨نهڀث تِنه إټْو ٨ځٻ آلًس ًٴه ٩٠رڃ يف ىرىت تطتٹرٿ تِرصنثنتً إذل ٨رهپ      

                                       
 .246ًٴه تڄصٵه ىىت تټٵٝثت ٸځث شٵهپ ٖ 1
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ـٌٙٺ ش لري ڀڃ ؼثڄدوس ًٴدٽس تحملٹځر تټ٩ٽْرث ىرىت تټ٩١رڃ ًاټ٭رس تطتٹرٿ ثٵٌټرر       
٨هپ ـهًض اُ تاثٺ ڀڃ ؼثڄرح ىرىت تعت٤ٌرٯ ًوټرٷ خ٩ره اڂ ا٨رثنز طرط تٙذترثپ         

 .1تعتٌؼو إټْو ً٘فر ڄّدصو إټْو

تٴدررر شٹْْررٯ ت٩ٰٕررثٺس ٰ ـٹررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث ٸررعريذ يف ىررىت    0 اڀررث ڀًثانثاااً
تټٙررهن ٰررثضتًتبٿ تٗنتيّررر ٬ررري ؼتٙررٌيذس ًتقتررث ٸررٻ ٩ٰررٻ ّٕررٹٻ إلررًٚٙ خٌتؼدررثز   

س خررٻ وىدررس اٸعررً ڀررڃ وټررٷ ٰررث٨صربز   2تعت٤ٌررٯ ـتررٌ ٤ًْٱصررو ٩ّرره ڀررڃ ىررىت تټٵدْررٻ  
ًټٌ ؼًهتر ش نّدْر ٸٻ ٨ځٻ ڀڃ ٔ ڄو اڂ ّصنثَٰ ڀ٧ ـّڃ تټّځ٩ر ٠ًْح تظتٙثٺ 

 .3تٴرتٰو تعت٤ٌٯ خ٩ْهتً ٨ڃ ػتثٺ ٨ځٽو

 22/5/19624ًڀڃ اڀعٽر ڀًتٴدصيث ټصٹْْٯ تټٱ٩رٻ تعتنّرٌج ټٽځ٤ٌرٯ ـٹځيرث يف     
خث٨صدثيىررث شٌتؼرره اـرره تعترر٤ٌٱ  يف ڀنررٍٺ ًٌؼررر اـرره ٌڀٚبررو تعت٤ٌررٯ يف ًٴررس       
ڀص لً ڀڃ تټٽْٻ يف ٬ْدر تټًٍغ نًڂ ٨ٽځوس ّٕٹٻ ؼًهترر ش نّدْرر ٘رثيـو يف ـرٳ     

                                       
 س649ٖ 10َ س13/2/1965ًتٕـٹثپ تعتٕثهبر ټىټٷ ٸعريذ ٨ٽَ ِدْٻ تعتعثٺ اـٹثڀيث يف  1

 .768ٖ 10َ س27/2/1965يف  س682ٖ 10َ س20/2/1965يف 
 8َ س22/6/1963ًيف  س635ٖ 3َ س25/1/1958ـٹٿ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث يف  2

 4ًَـٹځيث  س441ٖ 7َ س3/3/1962يف  س663ٖ 4َ س24/1/1959يف  س1331ٖ
 .176 س75ٖ سيِثټر تټهٸصٌي ؼٌنز س27ٖ

 7َ س21/4/1962ًـٹځيث يف  968ٖ ستټّنر تټّثخ٩ر 2/12/1961ـٹځيث يف  3
ٖ663. 

4 َ10 ٖ1433. 
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س إو ت٨صررررربز 21/11/19631ًٌڀْٽصررررو تعت٤ٌٱرررررس ًٸررررىټٷ ـٹځيررررث يف تعت٤ٌررررٯس 
خثعتمثټٱر طتٹٿ تحملٹځر تټص نّدْر يٜرثت تټرًٍغ تعت٤ٌرٯ ٨رڃ ت٨ٕځرثٺ تعتٕرْنر تټريت        
شٵثيٰيررث ًٌؼصررو يف ڀنٍټررو ًڀٕررثيٸصو إّثىررث يف رتثيىررث تٓرتررر خث٨صدررثي ىررىت تټٱ٩ررٻ    

 ٨ٽَ تټ٤ٌْٱر تټ٩ثڀر. ِْةثًّٕٹث تـتًتٰثً لٽٵْثً هتُ تټّٽٌٶ تټٵٌّٿ ًّىظً ش ظريتً 

تڄٱررًتن اـرره تعترر٤ٌٱ    26/5/19652ٸررىټٷ ٸْٱررو يف ـٹځيررث تټٙررثني يف  
خٍڀْٽصو يف ٬ًٰر ًتـهذ يف اـه تټٱنرثنٲ يف يـٽرر ڀر٧ تڄصٱرثت اُ ٘رٽر خْنريځث شرربي        

 تظتٽٌذس ڀڃ ٴدٻ تټىڄٌج تټص نّدْر تټيت شّصٌؼح تعتىتلىذ.

خ٩هپ ڀًتٴدصيث ټٙفر ت٨ٕځثٺ تعتنٌّخر  0 ٸىټٷ وىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثسزاتعاً
إذل تعت٤ٌررٯ ًِررٚڀر شٹْٱيررث تټٵررثڄٌڄِس وىدررس إذل ڀًتٴدررر ڀٚبځررر تضتررٍتت تټررىُ      
ًٴ٩صو تحملٹځر تټص نّدْر اً ػتٽُ تټص نّح ًتضترًپ تټعثخرس ٴدرٻ تعت٤ٌرٯس ًيف وټرٷ      
وىدررس إذل ڀًت٨ررثذ تټ٥ررًًٮ تعتمٱٱرررس اً تټصرريٿ تټررىُ ظدررس ټررهّيث ڄّرردصيث ټٽځ٤ٌررٯ  

 ټنفٌ تٓش٨0ِٽَ ت

 0يسالثح يالءيح اجلصاء تاننظس نهظسوف
اـٹررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررثس خثټنّرردر عتًتٴدررر تټررصٚقپ خرر  تضتررٍتت تټرريت شٌٴ٩ررو      
تحملٹځر تټص نّدْر اً ػتٽُ تټص نّح ًتټىڄح تټعثخس ٴدٻ تعت٤ٌٯس ٸرعريذ ًلث٘رر يف   

ىىت تټٙهن ـٹځيث يف ٴٝثتىث تعتص لً اً تطتهّط ڄّدْثًس ًٸثڂ اًٺ ڀث تِصعنصو يف 

                                       
 .2081ٖ سػتځ٨ٌر تٕـٹثپ يف ٨ًٕ ِنٌتز 1
ًيف  س1423ٖ 4َ س6/6/1959ڀڃ ىىت تټٵدْٻ اـٹثڀيث يف  س601ٖ 10َ 2

 .1172ٖ 8َ س11/6/1963
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س ًشرررصٽمٗ ىرررىه تټٌتٴ٩رررر يف اڂ اـررره تعتررر٤ٌٱ  خثغتْةرررر تټ٩ثڀرررر 11/11/19611
ټٽربّه اـْٻ ټٽځفثٸځر تټص نّدْر ٕڄرو دل ّرىنُ ا٨ځثټرو خثټهٴرر ًتٕڀثڄرر خر ڂ ِرفح        
ـٌتټر خًّهّر ًتـصٱ٣ خثعتدٽ٫ ټنٱّو ظٿ ٴثپ خصٌيّهه خ٩ره تټّرفح خعٚظرر اّرثپس ًيف     

ٴثپ خص٭ري تټصثيّك خثًٕيتٲ تټًصتْر ټْٙدؿ شرثيّك تټصٌيّره    ِدْٻ ِرت ىىه تضتًهتر
خهًٙ ڀڃ شثيّك تټّفح ًٴه ٴٝس تحملٹځر تټص نّدْرر خٱٙرٽوس اٴثڀرس ىرىت تټٵٝرثت      
٨ٽَ اڂ ىىت تعت٤ٌٯ ٨ؽٍ ٨ڃ اظدثز ـّڃ ڄْصو ًاڂ تـصٱث٤و ټنٱّو ثدٽ٫ ـٙرٽو  

خرًن تعتدٽر٫ ڀرڃ     ّن١ٌُ ٴثڄٌڄْثً ٨ٽَ ؼنثّر تٙلرصَٚس ًتڄرو ٙ ّ٭رري ڀرڃ وټرٷ ٴْثڀرو      
شٽٵثت ڄٱّو ًاڄرو ًٌي يف نٰررت تطترٌتٙز ٗلٱرثت تٙلرصَٚ ًتټصًٍّرً ؼنثّرر ٙ شٵرٻ         
٨ڃ ؼنثّر تٙلصَٚ ًٴه ٩٠ڃ تټّْه يبُْ ىْةر تعتٱٌٜر  يف ىرىت تطتٹرٿس ًٴره     
وىدس تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خ٩ه إ٨ثنذ طط تعت٦ٌٌٜ ًڀىٸًتز تعته٨ِ تټيت شٵهپ 

ي ىررىه ت٩ٰٕررثٺ ًإڂ ٸثڄررس شٕررٹٻ إاررثًٙ إٙ اكتررث ٙ شًٴررَ إذل  هبررث اڀثڀيررثس إذل ت٨صدررث
تضتًهتر تضتنثبْر ثٵٌټر اڄو خثڂ غترث اڂ تـصٱرث٢ ىرىت تعت٤ٌرٯ ثدٽر٫ تطتٌتټرر ٸرثڂ        
ِرريٌتً ڀنرروس ًتڂ ٸثڄررس دل شنٹررً ٴْثڀررو خررص٭ري تټصررثيّك ـصررَ نتٱررِ ىررىت تٗاررثٺ اً     

 .2تټّيٌ
ْررر تټررىُ ٴٝررَ خثټٱٙررٻ    ًتڄصرريس تحملٹځررر إذل إټ٭ررثت ـٹررٿ تحملٹځررر تټص نّد   

ًػتثٌتذ ىىت تعت٤ٌٯ خبٙٿ ٨ٕرًذ اّرثپ ڀرڃ ڀًشدرو ًٴثټرس يف وټرٷ0 ڀرث ّىٸره اكترث          
ًڀرڃ ـْرط...ّد  ڀرڃ ڀ١ثخٵرر اًيتٲ تټصفٵْرٳ ًشٵًّرً تٙذترثپ...        $$ِٽ١ر ش نّدْرر  

تخلس إڂ تټٱ٩ٻ تعتنٌّج إذل تعت٤ٌٯ تعتىٸٌي ّٵٌپ اِثِثً ٨ٽَ ِيٌ ڀنو يف تٙـصٱث٢ 
                                       

1 َ7 ٖ27. 
ًىىت تټص٭ري ٙ ٔٷ ؼنثّر شًًٍّ يف ًيٴر يصتْر ًىِ ظثخصر ٨ٽَ ىىت تعت٤ٌٯ ڀڃ اٴٌتټو  2

ڀ٧ ڀٚـ٥ر اڂ شٹْْٯ تټٱ٩ٻ يف ڀ٩ًٚ تضتًهتر تټص نّدْر ٙ اظً ټو ٨ٽَ ڄ٨ٌْر  سًت٨رتتٰو
 ٕڂ تعت٤ٌٯ لتثٌٍ ٨ڃ تٗلٚٺ خٌتؼدثز ٤ًْٱصو ٸځث شٵهپ. ستټ٩ٵٌخر
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نٰرت تطتٌتٙزس ؾترث ٙ ٩ّره ًٸٌڄرو إارثًٙ يف تټٵْرثپ خٌتؼدرثز        خٵْځر تطتٌتټر نتلٻ
٤ًْٱصو اً ث٩نَ آلً ٨هپ ڀًت٨ثشرو ټٽهٴرر يف انتبيرث ظرٿ ي٨ٌڄصرو يف شٙرفْؿ نٰررت        
تطتٌتٙز ـصَ ١ّثخٳ شثيّك شٌيّه ٴْځر تطتٌتټررس ًآّرر وټرٷ ڀرث ظدرس اڄرو ىرٌ تټرىُ         

ّرو ًدل ّنصيدرو اـره إذل    شندو إذل ٨هپ شٌيّه ٴْځرر تطتٌتټرر ٰرٌي ينىرث ڀرڃ شٽٵرثت ڄٱ      
وټررٷس ًتڂ تعتررهذ خرر  شررثيّك ِررفح تطتٌتټررر ًشررثيّك شٌيّرره ٴْځصرريث دل شررٍن ٨ٽررَ ّررٌپ  
ًتـه ڀڃ اّثپ تټ٩ځٻس ًڀرڃ ظرٿ ٰهيؼرر ل١رٌيذ ىرىت تٗارثٺ ًىرىه تټ٨ًٌڄررس ًارث          
تټصٹْْٯ تټّٽْٿ ټٽٱ٩ٻ طّح تټٌٴثب٧ تټعثخصر يف تًٕيتٲس خٻ يف تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو 

 .##تټدصر ڀ٧ ؼٍتت تټ٩ٍٺ تټىُ ٴَٝ خو تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو... وتشو ٙ ّصنثِح

ًخ٩ه ىرىت وىدرس إذل إټ٭رثت ىرىت تطتٹرٿ ټ٩رهپ تټصنثِرح خر  تضترٍتت ًتټرىڄح           
ًڀڃ ـْط اڄو ٸځث شٵهپ ّص٩  تټٵٝثت خإټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰرو  $$ 0تٗنتيُ خٵٌغتث

 .##ًتټٱٙٻ يف ڀ٦ٌٌٜ تټه٨ٌٍ تټص نّدْر ڀڃ ؼهّه

 هًّ تضتٍتت0ظٿ ٴثټس يف شٵ
ًڀڃ ـْط اڂ لٙٿ ٨ًٕذ اّثپ ڀڃ ڀًشح...ؼٍتت ّصنثِح ڀ٧ ڀث ظدس ڀڃ تاثټو $$

 ##سًي٨ٌڄصو يف انتت ًتؼدثز ٤ًْٱصوس ؾتث ِدٳ خْثڄروس ْٰرص٩  تټٵٝرثت هبرىت تضترٍتت     
 ظٿ ٴثټس يف شٌٴ٧ْ تضتٍتت ًىٌ ڀن١ٌٲ ـٹځيث0

..خبٙرٿ ٨ٕرًذ   ـٹځس تحملٹځر.... خإټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١رٌڂ ْٰروس ًػترثٌتذ تټّْه.   $$
س ًيف ـٹررٿ آلررً غتررث ڀررڃ تټ٩هّرره ڀررڃ تٕـٹررثپ تټٙررثنيذ يف ىررىت     ##اّررثپ ڀررڃ ڀًشدررو 

س ًٸثڄس تحملٹځر تټص نّدْر 15/5/19651تظتٌٖٙ ًتټيت أًز إټْيث ـٹځيث يف 

                                       
 12َ س4/3/1967ًيف  532ٖ 11َ س12/3/1966ًـٹځيث يف  س1350ٖ 10َ 1

ٖ721. 
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ٴه ٴٝرس ثؽرثٌتذ إـرهٍ تټنرث٤ًتز خثټٱٙرٻ ڀرڃ تټ٩ځرٻس ټعدرٌز خ٩رٛ تعتمثټٱرثز           
ټص نّدْر ټعدٌز ىىه تعتمثټٱثزس ٰ ټ٭س ٜهىثس ًٴه اٴًز تحملٹځر تټ٩ٽْثس تحملٹځر ت

يف ـررٳ ىررىه تعت٤ٌٱرررس ًټٹنرريث ياز يف تټ٩ٵٌخررر ٨ررهپ شنثِررديث ڀرر٧ ىررىه تعتمثټٱررثزس    
ٰ ټ٭س تطتٹٿ ًاڄٍټس ٨ٽْيث ؼٍتت خثټٌٴٯ ٨ڃ تټ٩ځٻ عترهذ ظٚظرر أريً خ٭رري ڀًشرحس      
ًٴثټررس يف وټررٷس خ٩رره اڂ وٸررًز ٨ررهپ تټصنثِررح خرر  ىررىه تعتمثټٱررثز ًخرر  ٨ٵٌخررر       

شررًٍ يف  »اُ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث«اكتررث $$ث انٍ هبررث إذل إټ٭ررثت ىررىت تطتٹررٿ0  تټٱٙررٻس ؾترر
ًٴثب٧ تطتٹٿ تټص نّي تعت٩١رٌڂ ْٰرو ًڀرڃ ڀٚخّرثز تټ٩١رڃ تټرًتىڃ ًتټ٥رًًٮ تټريت         
اـث٠ررس خثټ١ث٨نررر ًڀررڃ ٸررثڂ ـٌغتررث ڀررڃ تټ٩ررثڀٽ  اڂ نيؼررر ل١ررٌيذ تټررىڄح تٗنتيُ  

تټ٤ٌْٱر تټيت ٸثڄس شٵٌپ  تټىُ ٙ ٔٷ اكتث ًٴ٩س ْٰو ٙ شصنثِح ڀ٧ ؼٍتت ٨ٍغتث ڀڃ
ًڀرڃ اؼرٻ وټرٷ شٹصٱرِ      »ًىرِ تټٹْرهذ ًتعتٹْرهذ   «خ ٨دثبيث خ٥ًًٮ ٙ حتّره ٨ٽْيرث   

تحملٹځر $تټ٩ٽْث# ثؽثٌتذ تټ١ث٨نر عتث ٘هي ٨نيث ًظدس يف ـٵيث خثټٌٴٯ ٨ڃ تټ٩ځرٻ  
ًخ٭ري ڀًشح عتهذ ظٚظر تٔيًس ٰٱِ وټٷ ڀث ّٹٱِ ؼٍتت ٨ٽَ ڀث شًنز ْٰو ًنيِثً عتث 

ڂ ٨ٽْو تټٵثبځر خًِثټر ش٩ٽْٿ تټرنٓت اخنرثت ىرىه تضتځيٌيّررس ًلٽٙرس      ّند٭ِ اڂ شٹٌ
 .##إذل شٌٴ٧ْ ىىت تضتٍتت

ًىىت تعتّٽٷ وتشرو شدثٔرًه تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ٸرىټٷ خثټنّردر ټٵرًتيتز ػترثټُ         

س ًّصٽمٗ تعت٦ٌٌٜ يف اڂ تاٽُ 22/12/19621تټص نّحس ًڀڃ وټٷ ـٹځيث يف 
ْةرر تټصرهيُّ ا٘رهي ٴرًتيتً خ٩رٍٺ اـره       تټص نّي عت٤ٌٱِ تضتثڀ٩ر ڀڃ ٬رري ا٨ٝرثت ى  

تعترر٤ٌٱ  خثضتثڀ٩رررس تِررصنثنتً تڄررو حتٙررٻ طٹررٿ ٤ًْٱصررو ٨ٽررَ خ٩ررٛ تټًِررٌپ ڀررڃ     
تټ١ٽدررر ًتِررصٌذل ٨ٽْيررث ټنٱّررو ًيف ِرردْٻ ِرررت ىررىت تٙلررصَٚ ٴررثپ خررثټصًًٍّ يف      

                                       
1 َ8 ٖ335. 



227 
 

س ڀر٧ شّرٽْځيث خٌٴر٦ٌ    1تًٕيتٲ تټًصتْرس ًٴه اټ٭س تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث ىرىت تطتٹرٿ  
ل١ري ڀڃ ىىت تعت٤ٌٯس إٙ اكتث ياز اڂ تاٽُ ٸثڂ ڀه٨ٌٰثً يف شٵرهًّ تټ٩ٵٌخرر   إاثٺ 

 ًتڄصريس تحملٹځرر تټ٩ٽْرث   س خب١ٌيذ تًٕ٘ثٮ تضتنثبْر تټيت اٜٱثىث ٨ٽَ ىىّڃ تټٱ٩ٽر  
خ٩رره إټ٭ررثت تټٵررًتي إذل شٌٴْرر٧ تضتررٍتت تټررىُ تيش شررو ڀصٚبځررثً ڀرر٧ ىررىّڃ تټصرريځص  تټٽررص    

س ًڀرڃ ـْرط إڂ   ٩2ه إ٨ثنذ طط تعت٦ٌٌٜ ًٴثټرس يف وټرٷ  اظدصيځث تټٵًتي تعت٩١ٌڂ ْٰوس خ
تټٵررثڄٌڂ ٴرره شررهيغ خثټ٩ٵٌخررثز تعتٵررًيذ ټٽنررٌج تٗنتيّررر ثررث ّررصٚتپ ڀرر٧ ىررىه تټررىڄٌجس       
ًػتٽُ تټص نّح ـ  ٴًي ٰٙٻ تټ١ث٨ڃ ڀڃ تظتهڀر إقتث ٴرهي ىرىه تټ٩ٵٌخرر ش ِّْرثً     

ىُ ڄٱرثه تطتٹرٿ   ٨ٽَ ڀث تيشظه ڀڃ ظدٌز ؼًهتيت تټصًًٍّ ًتٙلصَٚ يف ـٵوس تٕڀرً تټر  
تضتنررثبِ ٘ررثـح تټٵررٌٺ تټٱٙررٻ يف تضتررًتبٿ تضتنثبْررر ًتټرريت ٘ررهي خ٩رره ٴررًتي ػتٽررُ  
تټص نّحس ًشًٍ ىىه تحملٹځر اڂ تټ٩ٵٌخر تټيت اڄٍټس ٨ٽَ تټ١ث٨ڃ ٨ٽَ تِٕثَ تعتصٵرهپ  
ٙ شصٚتپ ڀ٧ تټىڄح تٗنتيُ تټىُ ظدس خٙٱر كتثبْر يف ـٵوس ًڀ٨ًًْٕر تټ٩ٵرثج إقترث   

شٹح تټٱ٩ٻ ًټ٭ريه ٰإوت ڀث ظدس اڂ تټ١ث٨ڃ دل ًّشٹح ٴدرٻ وټرٷ ڀرث    شٵٌپ ٨ٽَ تټٍؼً عتً
ّىلى ٨ٽْو ًاڄو ٸٯت يف ٨ځٽو ًٴثپ خّهتن تعتدٽ٫ زت٩ْرو ًٜرځڃ ڀٽصځّرو تټرىُ شٵرهپ      
خو إذل ڀهًّ تضتثڀ٩ر ٤ًًٮ ڀربيتز تټًاٰر خوس ٰإڄو ّص٩  ش٩هّٻ تټ٩ٵٌخر تعتٵٝرِ هبرث   

 ًتٙٸصٱثت ثؽثٌتشو خبٙٿ ٔيًّڃ ڀڃ ڀًشدو.

                                       
خ٩ه ٘هًي ٴًتي ػتٽُ تټص نّح ِثټٯ  سٸثڂ ٴه ٘هي ـٹځثً ڀڃ ؼتٹځر اڀڃ تټهًټر تټ٩ٽْثً 1

ټ٩هپ ظدٌز تټٵٙه  »ذتځيت تٙلصَٚ ًتټصًًٍّ«تټىٸً ٴَٝ خصرباذ تعته٨ِ ڀڃ ىثش  تټصيځص  
ًٸثڂ ػتٽُ تټص نّح ٴه ً٘ٯ  سيځر تټعثڄْرتضتنثبِ خثټنّدر ټٽصيځر تًٕذل ًټٽٕٷ خثټنّدر ټٽص

ًىىت تټٌ٘ٯ ٸځث شٵهپ ٙ  سىثش  تټصيځص  يف ڀ٩ًٚ تعتّثبٽر تټص نّدْر خ كتث تلصَٚ ًشًًٍّ
ّ٭ري ڀڃ تټ٧ٌٜ ْٔةثً ٕڂ تعته٨ِ متثٸٿ ش نّدْثً ٨ڃ تٙاثٺ ًؽتثټٱر ڀٵصْٝثز تټ٤ٌْٱر ًٙ 

 متثِح ٨ڃ تٙذتثپ يف ىىه تضتًتبٿ. 
 ځ٨ٌر تټّثخٵر.ڀڃ تا س346ٖ 2
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ٸىټٷ ؾتث ّهٺ ٨ٽَ اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث وىدس ڀرىىح تټّرٽ١ر تټص نّدْرر اكترث     
شًت٨ررِ يف شٵررهًّ تضتررٍتت تټصرريٿ تټرريت ظدصررس ټررهّيث يف ـررٳ تعت٤ٌررٯ ڀررڃ إ٨ررثنذ طررط  

ِررٌتت يف ـٹررٿ تحملٹځررر تټص نّدْررر اً ٴررًتي ػتٽررُ «تعتٌٜر٦ٌ ٰٵرره ّنّررح ټٽځ٤ٌررٯ  
و ًټٹرڃ تحملٹځرر تټ٩ٽْرثس    اٸعً ڀڃ ذتځر ًلترثٌٍ ٨نريث خرثطتٹٿ تعت٩١رٌڂ ْٰر      »تټص نّح

خ٩ه إ٨ثنذ طط تعت٦ٌٌٜس شًٍ اڂ تټعثخس ٴدٽو خ٩ٝيث ٰٵٟ ًڀڃ ظٿ شٽ٭ِ تطتٹٿ ظرٿ  
 ش٩ْه شٵهًّ تضتٍتت ڀڃ ؼهّه ـّدځث ّصٚتپ ًىىه تټصيٿ تټيت شًتىث ظثخصر ٴدٽو.

س ًشرررصٽمٗ تټٌتٴ٩رررر يف اڂ إـرررهٍ 24/4/19651ٌڀرررڃ وټرررٷ اـٹرررثپ ٸرررعريذ ڀنررريث 

س تِصنثنتً 2ؽثٌتذ اـه تعت٤ٌٱ  خبٙٿ يخ٧ ڀ٩ثٔو ٔيًّثًتحملثٸٿ تټص نّدْر ٴٝس ث
إذل تڄو ااٻ يف ا٨ځثٺ ٤ًْٱصو تاثًٙ شّدح ٨نو تڄصٍت٦ إوڂ ٘رًٮ ًتِرص٩ځثټو يف   

 تلصَٚ ڀدٽ٫ ڀڃ تظتٍّنر.

ًٴه ڄثٴٕس تحملٹځر تټ٩ٽْث ٸٻ تذتثپ ٨ٽَ ـهه ًلٽٙرس إذل اكترث زت٩ْرثً ظثخصرر ٴدرٻ      
ْرس ؾتث تِرصصد٧ إټ٭رثت تضترٍتت ًشٌٴْر٧ ؼرٍتت آلرً       ىىت تعت٤ٌٯ ْٰځث ٨هت تټصيځر تټعثڄ

 ٨ٽَ ىىت تعت٤ٌٯ ّصنثِح ڀ٧ تټصيٿ تټيت ياذتث ظثخصر ٴدٽو ًٴثټس يف وټٷ0

س ّٹٌڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو ٴه ا٘ثج تطتٳ يف ٴٝرثبو  3ڀڃ ـْط عتث شٵهپ زت٩ْو$$
... خعدٌز زت٧ْ تعتمثټٱثز تعتنٌّخر ټٽ١ث٨ڃ ْٰځث ٨هت تعتمثټٱر تټعثڄْر ِثټٱر تټىٸً

                                       
 10َ س20/2/1965ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف  سًغتث اـٹثپ ٸعريذ ٬ريىث س1094ٖ 10َ 1

 .979ٖ 10َ س3/4/1965ًيف  س682ٖ
 ٕڄو تـْٻ إذل تعت٩ثْ ٴدٻ ؼتثٸځصو. 2
 اُ إ٨ثنذ طط تعت٦ٌٌٜ ًڄٌٖٙ تټٵثڄٌڂ تټيت شىّه ٸٻ ذتځر. 3
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ًعتث ٸثڂ تطتٹٿ تعتىٸٌي ٴه ٴَٝ ثؽثٌتذ تټ١ث٨ڃ طًڀثڄو ڀڃ يخر٧ ڀ٩ثٔرو ٔريًّثً    
٨ٽَ اِثَ ظدٌز ٸثٰر تعتمثټٱثز تعتنٌّخر إټْوس ًڀڃ ظٿ ّص٩  إټ٭ثقه يف ىرىت تټٕرٳ   
ڀررڃ ٴٝررثبو ًتټٵٝررثت خررثضتٍتت تعتنثِررح ٨ررڃ تعتمثټٱررر تټرريت ظدصررس ٜررهه ًتِررصد٩ثن      

ٹځر ټىټٷ تٙٸصٱثت ثؽثٌتذ تټ١ث٨ڃ طًڀثڄو تعتمثټٱر تټيت دل شعدس ٜهه ًشًٍ تحمل

 .1 ##ڀڃ ڀ٩ثٔو عتهذ ٔيً ًتـه

 احملكًح اإلدازَح انعهُا كًحكًح أول وآخس دزجح

ىنررثٶ ٨ررهذ ـررثٙز شٹررٌڂ ْٰيررث ىررىه تحملٹځررر اًٺ ڀررڃ ّص٩ررًٚ ټٽځٌٜرر٦ٌ        
ًّٱٙررٻ ْٰرروس ًىررِ ـررثٙز ڀررث إوت ٸررثڂ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ يف ٴرره ٴٝررَ يف ڀّرر ټر       

اً وىررح إذل ٨ررهپ ؼررٌتٌ ڄ٥ررً تټرره٨ٌٍس ًٸررىټٷ يف ـثټررر      تٙلصٙررثٖس اً تټٵدررٌٺ 
تټصهلٻ ًٕٺ ڀًذ اڀثڀيث ڀرڃ لٙرٿ دل ّٹرڃ ٠ًٰرًث يف تټره٨ٌٍ تعت٩١رٌڂ يف ـٹځيرث        
ًىٌ ڀث ّّځَ جتثًٌتً ث٩ثيٜر تظتٙٿ تټعثټطس ًٸىټٷ يف ـثټر ڀث إوت ٸثڂ تطتٹرٿ  

 ٬ًري وټٷ.تعت٩١ٌڂ ْٰو خث٠ًٚ ًٙ آظثي ټو ٴثڄٌڄثً ٸد١ٚڂ تغتْةر تټيت ا٘هيشوس 

اڀث اكترث ٸځفٹځرر آلرً نيؼررس ٰرىټٷ ٕڂ اـٹثڀيرث ٙ شٵدرٻ تټ٩١رڃ خر ُ ٠ًّرٳ ڀرڃ            
 ٠ًٲ تعتًتؼ٩ر اً تٗټ٭ثت.

                                       
1 َ10 ٖ1112. 
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 الفرع الرابع

 احملكًت انعهيب كًحكًت أول درجت

ـثټر ٴٝثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو خ٩هپ تٙلصٙثٖ نًڂ تټص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜس ظرٿ   .1
نًڂ إـثټرر تټره٨ٌٍ ټٽځفٹځرر تعتمصٙرر     ٴٝثت تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث خثٙلصٙثٖ 

خن٥ًىث ټٽفٹٿ يف تعتٌٜر٦ٌ ًحتٹرٿ ْٰرو ًٕٺ ڀرًذس ًغترث يف وټرٷ اـٹرثپ ٸرعريذس ڀرڃ          

س ًّررررصٽمٗ تعتٌٜرررر٦ٌ يف اڂ تحملٹځررررر تٗنتيّررررر   25/1/1964وټررررٷ ـٹځيررررث يف  

خ٩رهپ تلصٙث٘ريث خن٥رً ن٨رٌٍ      14/12/1961خثِٗٹنهيّر ا٘رهيز ـٹځرثً يف   
 .تعتٌتڄا ًتعتنثبً خ١ٽح تټص٩ٌّٛٴثپ خ٩ًٰيث اـه ڀ٤ٌٱِ ڀٙٽفر 

خّدح ڀث تن٨ثه ڀڃ إ٘ثخصو خ ٜرًتي خثټ٭رر ڄصْؽرر ټٕر١ح تصترو ڀرڃ ٨رهتن شٚڀْرى         
ڀًٔرهُ ىْةررر إئرثن خ٬ٌررثٌ ڀْنرثت تِٗررٹنهيّر ثٵٌټرر ٨ررهپ ټْثٴصرو تټ١دْرررس ًٴرره      
تڄصرريس تحملٹځررر تعتررىٸٌيذ إذل تطتٹررٿ خ٩ررهپ تلصٙررثٖ ػتٽررُ تټهًټررر هبْةررر ٴٝررثت    

ِررصنثنتً إذل اڂ تعترره٨ِ ١ّٽررح تټص٩ررٌّٛ ٨ررڃ ل١رر  ٠دْررح       إنتيُ خن٥ررً تټرره٨ٌٍ ت 
ڀٙٽفر تعتٌتڄا ًتعتنثبً خصٵًًّ ټْثٴصو تټ١دْر ٨ًهپ تٸصٕثٮ تطتٌٺ تټىُ ٸثڂ خ٩ْنو 
تټْځنَ ٨نه ٰفٙو ٠دْثً ؾتث انٍ إذل ش٩ْْنو هبىه تغتْةرس ًشٵًًّ تټ١دْح ٙ هتٹرڃ  

ٰنْثً ٕـه ڀ٤ٌٱِ تټهًټرر ٨نره    ت٨صدثيه ٴًتيتً إنتيّثً كتثبْثًس خٻ ٙ ٩ّهً اڂ ّٹٌڂ ياّثً
ڀدثًٔشو ټ٤ٌْٱصو تعتينْرس ًٴه ٩٠ڃ يف ىىت تطتٹٿ اڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْث تټيت ٴٝرس  
خثلصٙثٖ ػتٽُ تټهًټر خن٥ً تټه٨ٌٍس ًتلصٙرثٖ تحملٹځرر تعت٩١رٌڂ يف ـٹځيرث     
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خثطتٹٿ ْٰيرث تِرصنثنًت إذل اڂ تټص٩رٌّٛ ّّرصنه إذل ل١ر  ٠دْرح شًشرح ٨ٽْرو تڀصنرث٦          
تي ٴًتيىث خص٩ْ  تعته٨ِ $شًٴْصو# خٻ ًشًشح ٨ٽْو اڄرو اّٝرثً ش٩رْ     تٗنتيذ ٨ڃ إ٘ه

٬ريه ١ًٔح تصتو ڀرڃ شٚڀْرى ىْةرر تٗئرثنس ظرٿ وىدرس إذل طرط تعتٌٜر٦ٌ طعرًث          
ڀّصٱْٝررثً ًٕٺ ڀررًذ ِٙررصمٖٚ ٨نث٘ررً تټص٩ررٌّٛ تعت١ٽررٌجس ًتڄصرريس إذل تطتٹررٿ  

 ٗ نتيذ خرررًٰٛ تټررره٨ٌٍ ڀٌٜررر٨ٌثً خ٩ررره تڂ شدْنرررس ٨رررهپ ًؼرررٌن ل١ررر  ڀرررڃ ؼثڄرررح ت

 .1ّّصٌؼح تطتٹٿ هبىت تټص٩ٌّٛ

ـثټر ٴٝثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو خ٩هپ تټٵدٌٺس ظٿ ٴٝثت تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث  .2
خٵدررٌٺ تټرره٨ٌٍس ًيف ىررىه تطتثټررر ّٹررٌڂ تطتٹررٿ تًٕٺ ٴرره ٰٙررٻ ٰٵررٟ يف ڀّرر ټر      
تټٕٹٻس ًىِ تظتث٘ر خثعتٌت٨ْه تعتص١ٽدرر يف ن٨رٌٍ تٗټ٭رثت اً تټرص٥ٽٿ تټٌؼرٌخِس ًٙ      

تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث هبرىت تټٕر ڂ ڀعرثٺ      ّص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜس ًىنثٶ اـٹثپ ٸرعريذ ټٽځفٹځرر   

س ًّصٽمٗ تعت٦ٌٌٜ يف اڂ اـه ڀٕثّك تټدٚن شٵرهپ  17/3/1962وټٷ ـٹځيث يف 
خ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تٗنتيّررر يف ٴررًتي ٰٙررٽو تټٙررثني ڀررڃ ضتنررر تټ٩ځرره ًتعتٕررثّك      
ًتعتٙهٲ ٨ٽْيث ڀڃ ًًٌّ تټهتلٽْرس ًټٹڃ ىىه تحملٹځرر ٴٝرس خ٩رهپ ٴدرٌٺ تټره٨ٌٍ      

ش٥ٽځو ٸرٿ ىرىت تټٵرًتي ٴدرٻ تټ٩١رڃ ْٰرو خثٗټ٭رثتس ًٴره ٩٠رڃ يف          ٔٹًٚ ثٵٌټر ٨هپ 

                                       
ًټٹڃ تحملٹځر دل شًّ ٨ٽَ  س465ٖ 6َ س7/1/1961ًٸىټٷ ـٹځيث يف  س502ٖ 9َ 1

ًشريذ ًتـهذ ٰينثٶ اـٹثپ ٸعريذ ـٹځس ْٰيث خإټ٭ثت اـٹثپ خ٩هپ تٙلصٙثٖ ڀ٧ إ٨ثنذ تټه٨ٌذ 

 س347ٖ س15/1/1964يف  10ڀعثٺ وټٷ اـٹثڀيث َ سټٽځفٹځر تٗنتيّر تعتمصٙر ټٽفٹٿ ْٰيث

 س7/3/1964ًيف  س731ٖ 9َ س29/2/1964يف  س1492ٖ س29/5/1965يف 

 س31ًتټّنر تټّثخ٩ر ٖ 945 س833 س733 س130ًاـٹثڀيث يف تټّنر تټعثڀنر ٖ س763ٖ
ڀ٧ ڀٚـ٥ر ڀث ًين  س365ٖ 12َ س10/12/1966ًـٹځيث يف  س200ًتټّنر تټّثنِر ٖ

 .11/2/1967ـٌٺ ـٹځيث تټٙثني يف  338ٖ
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ىىت تطتٹٿ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس تټيت اټ٭س ىىت تطتٹرٿ تِرصنثنتً إذل اڂ ىرىت    
تټٵررًتي ڀررڃ تټٵررًتيتز تټرريت ٙ لتررح تټررص٥ٽٿ ڀنرريث ٴدررٻ ٠ٽررح إټ٭ثبيررث ټ٩ررهپ ؼررهًته       

فدو اً ش٩هّٽرو خ٩ره وټرٷس    ِٙصنٱثن تٗنتيذ ًٙ خصيث ثؽًن إ٘هتيه ٰٚ شّص٧ْ١ ِر 
ظٿ ش٩ًٜس خ٩ه تټٱٙٻ يف ىىه تعتّرثبٻ تټريت شص٩ٽرٳ خثټٕرٹٻ إذل تعتٌٜر٦ٌ ًـٹځرس       

 .1ْٰو نًڂ إـثټصو ټٽځفٹځر تټيت ا٘هيز تطتٹٿ

ًّررصٽمٗ يف اڂ اـرره تٕٔررمثٖ  9/5/1965ًڀررڃ وټررٷ اّٝررثً ـٹځيررث يف 
تخ٩ررس ٰٹرثڂ   اٴثپ ن٨ٌٍ اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ټص٩هّٻ اٴهڀْصو يف تټهيؼر تټً

اڂ ا٘ررهيز ـٹځررثً خإيؼررث٦ اٴهڀْصررو ْٰيررث ټْٙرردؿ اٴررهپ ڀررڃ ٌڀْررٻ ټررو دل هتعررٻ يف     
تټرره٨ٌٍس ًىررٌ يف تټٌتٴرر٧ اٴررهپ ڀنررو ٰصٵررهپ خرره٨ٌٍ اڀررثپ ڄٱررُ تحملٹځررر ٠ث٨نررثً يف   
تټٵررًتي تٗنتيُ شنٱْررىًت ټٽفٹررٿ تټّررثخٳ ًتټررىُ ش٥ٽررٿ ڀنرروس ًټٹررڃ ؼتٹځررر تټٵٝررثت        

٩ٰيث خ٩ه تعت٩ْثن تِرصنثنتً إذل اڂ تعتره٨ِ   تٗنتيُ ٴٝس خ٩هپ ٴدٌٺ تټه٨ٌٍ ٔٹًٚ ټً

 5/6/1958ٸثڂ ٨ٽْو اڂ ٌّؼو ٩٠نو ت٨صدرثيتً ڀرڃ شرثيّك تطتٹرٿ تًٕٺ تټٙرثني يف      

ٴرًتيتً شنٱْرىّثً ټرو ًټرُْ ٴرًتيتً إنتيّرثً        6/9/1958ًتټىُ ٩ّره تټٵرًتي تټٙرثني يف    
 ٴثبځثً طه وتشو0

ثبرو ًخٵدرٌٺ تټره٨ٌٍس    ًٴه ٩٠ڃ تعته٨ِ يف ىىت تطتٹٿ ٰٵٝس تحملٹځرر تټ٩ٽْرثس خإټ٭  
خث٨صدررثي ىررىت تټٵررًتي تٕلررري ٴررًتيًت ٴثبځررًث خىتشررو ظررٿ ش٩ًٜررس ټٽځٌٜرر٦ٌ خثټدفررط           

                                       
1 َ7 ٖ445. 
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 .1تعتّصٱْٛ ًتڄصيس إذل إؼثخصو تعتىٸٌيذ ټ١ٽدثشو

ـثټرر تطتٹرٿ خ٩رهپ تضترٌتٌس ًىرىه تطتثټرر ٸفثټرر تطتٹرٿ خ٩رهپ تٙلصٙرثٖ اً            .3
   ٚ ټٽځٌٜر٦ٌس ًتقترث    ٨هپ تټٵدٌٺ ڀڃ ڄثـْر اڂ تحملٹځر تعت٩١رٌڂ يف ـٹځيرث ٙ شص٩رً

شٵٯ ٨نه ٨هپ ؼٌتٌ طط تعت٦ٌٌٜ ټّرثخٵر تټٱٙرٻ ْٰروس اً ٕڂ تټٵرثڄٌڂ ڀنر٧ ڄ٥رً       

 .2تعت٦ٌٌٜ تعت٩ًًٚ
ًيف ڀعٻ ىىه تطتثټرس ٨نهڀث شًٍ تحملٹځر تټ٩ٽْث ٨ٹُ ڀرث تيش شرو تحملٹځرر تعترىٸٌيذ     
ڀڃ ؼٌتٌ ڄ٥رً تعتٌٜر٦ٌس ٰإكترث ٙ حتْرٻ تټره٨ٌٍ غترىه تحملٹځرر ټٽفٹرٿ يف تعتٌٜر٦ٌ          

س 7/1/19613ټٽفٹرٿ ْٰروس ًڀرڃ وټرٷ ـٹځيرث يف       »ًًٕٺ ڀرًذ «شصٙهٍ ىرِ   إقتث

                                       
 817ًٖ س10َ 300ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث ٖ سًىنثٶ اـٹثپ الًٍ ؾتثظٽر س1329ٖ  10َ 1

 س727ًػتځ٨ٌر اـٹثڀيث يف ٨ًٕ ِنٌتز ٖ س6َ 1286س260ٖ س8َ 624ًٖ س9َ

ٰىىدس يف خ٩ٛ اـٹثڀيث إذل تټٵٝثت  سًټٹڃ تحملٹځر تټ٩ٽْث دل شًّ ٨ٽَ ًشريذ ًتـهذ 1173ٖ
ڀ٧ إ٨ثنذ تټه٨ٌٍ إذل ىىه تحملٹځر ټٽفٹٿ يف  سخٵدٌٺ خإټ٭ثت ـٹٿ تحملٹځر تټهڄْث خ٩هپ تټٵدٌٺ

ًـٹځيث يف  9َ 929ٖ س8َ 720 س139ٖ س10َ 255ڀعثٺ وټٷ اـٹثڀيث ٖ ستعت٦ٌٌٜ

 .727ػتځ٨ٌر تټ٩ًٕ ِنٌتز ٖ
 سخٕ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ تټهًټر س1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ  21ٸځث ىٌ تټٕ ڂ خثټنّدر ټٽځثنذ  2

تټيت ڀن٩س ڄ٥ً ٠ٽدثز ًٴٯ شنٱْى تټٵًتيتز تٗنتيّر تټيت ّٹٌڂ تټص٥ٽٿ ْٰيث ٴدٻ ٠ٽح إټ٭ثبيث 
 دثً.ًتؼ

ٹثپ ؾتثظٽر ٸفٹځيث يف  س465ٖ 6َ 3 ًيف  س277ٖ 10َ س27/12/1964ًىنثٶ ـا

ـْط  7/6/1964ًـٹځيث يف  384ٖ س28/2/1965ًيف  س705ٖ 10َ س21/2/1965

 9وىدس إذل إټ٭ثت ـٹٿ تټٵثِٜ خ٩هپ تضتٌتٌ ًحتهّه ؼٽّر اڀثڀيث ټٽځًت٩ٰر يف تعت٦ٌٌٜ َ
ٖ1205. 



235 
 

ًّصٽمٗ تعت٦ٌٌٜ يف اڂ اـه تټ٩ځثٺ اٴثپ ن٨ٌٍ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر خ١ٽح تطتٹٿ 
خصٌّّر ـثټصو ٠دٵثً ټٹثني تټ٩ځثٺ ًٴه ٴٝس ىىه تحملٹځر خ٩هپ ؼٌتٌ ڄ٥ً تټه٨ٌٍ 

شد  غتث اڂ ىىت تټ٩ثڀٻ ِردٳ   ټّدٳ تټٱٙٻ ْٰيث خٵًتي ڀڃ تټٽؽنر تټٵٝثبْر خ٩ه اڂ
خررثټص٥ٽٿ خثعت١ثټدررر خث٨صدررثيه ٘ررثڄ٩ثً خررهًٙ ڀررڃ      »خثٙٔرررتتٶ ڀرر٧ ٌڀٚبررو  «اڂ شٵررهپ 

ڀّث٨ه ٘ثڄ٧ ٴًيز تټٽؽنر ت٨صدثي تټص٥ٽٿ ڀًٌٰٜثً ٜځنْثًس ًت٘دؿ ڀڃ تلصٙثٖ 
ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُس ًيف ىىه تعتنث٨ٌر دل شدفط تټٽؽنر تټٵٝثبْر تعت٦ٌٌٜ ٸځرث  

تٗنتيّر ڀڃ خ٩هىث دل شدفعرو ثٵٌټرر اڂ ٴرًتي تټٽؽنرر ثعثخرر ـٹرٿ ـرثٌ        اڂ تحملٹځر 
 تطتؽْر ٰٚ لتٌٌ إظثيذ تعت٦ٌٌٜ ڀڃ ؼهّه ٙحتثن تظتٌٙپ ًتعت٦ٌٌٜ ًتټّدح.

ًٴرره ٩٠ررڃ يف ىررىت تطتٹررٿ اڀررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث تټرريت ٴدٽررس تټ٩١ررڃ خ٩رره تڂ      
ىرىه تټٽؽرثڂ   ت٨صربز اڂ تعت٩ْرثن تعتنٙرٌٖ ٨ٽْرو ڀ٩ْرثن شن٥ْځرِس تټٵٙره ڀنرو ـرط         

٨ٽَ ٨ًِر تټٱٙٻ يف تټص٥ٽځثز تټيت ش٧ًٰ إټْيثس ٰ ؼثٌ ټٽځص٥ٽٿ إوت تڄٵَٝ ڀ٩ْثن 
تٕيخ٩ر أيً نًڂ تټٱٙٻ ْٰو اڂ ٩ّصرب وټٷ ثعثخر ٴًتي ٜځين خثټًٰٛ ًّٽؽر  إذل  

إوت شًّرط  $$ 0ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ټٽ٩١رڃ يف ىرىت تټٵرًتيس ًټٹرڃ ٨ٽرَ ـره ٴٌغترث       
تټٽؽنر يف تټٱٙٻ يف تټص٥ٽٿ ٴثبځثً ـصَ خ٩ه ٰرٌتز   تعتص٥ٽٿ ً٘رب تِصځً تلصٙثٖ

تعت٩ْثن تعتىٸٌيس ًت٨صربز تحملٹځر تټ٩ٽْث ٴًتي تټٽؽنر خث٠ًٚ ًدل ش٩رتٮ ټرو خثطتؽْررس   
خٻ وىدس إذل ت٨صدثي تعتنث٨ٌر ڀدصهاه اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر ټٽځ١ثټدرر خ ٘رٻ تطترٳ       

ٹځررر خثټٱٙررٻ يف تعترره٨ِ خررو تِررصٵٚٙ ٨ررڃ ىررىت تټررص٥ٽٿس ڀرر٧ تلصٙررثٖ ىررىه تحمل    

 .1##تعت٦ٌٌٜس ظٿ وىدس إذل طط تعت٦ٌٌٜ ًا٘هيز ـٹځيث ْٰو خًٰٝو

ـثټر ٩٠ڃ تظتثيغ ڀڃ تظتٌٙڀر0 اشثـس تحملٹځر تټ٩ٽْث ٸځث شٵهپ عترڃ دل ّٹرڃ    .4

                                       
ٰىىدس يف خ٩ٛ تٕـٌتٺ إذل إټ٭ثت ـٹٿ  س٨ٽَ ًشريذ ًتـهذ ًتټٌتٴ٧ اڂ تحملٹځر تټ٩ٽْث دل شًّ 1

تحملٹځر تٗنتيّر خ٩هپ تضتٌتٌ ًټٹنيث ـٹځس خإـثټر تټه٨ٌٍ إټْيث ټٽٱٙٻ يف تعت٦ٌٌٜ ڀعثٺ وټٷ 

 .668ٖ 8َ س9/2/1963ًـٹځيث يف  س269ٖ 7َ س20/1/1962ـٹځيث يف 
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لٙځثً يف ـٹٿ ڀثس اڂ ٩١ّڃ ْٰو ڀدثًٔذ اڀثپ تحملٹځر تټ٩ٽْثس ڀصَ ٸثڂ ىىت تطتٹٿ 
ىه تطتثټررر ڄٹررٌڂ خٙررهن لٙررٌڀر   هتررُ طٵٌٴررو تټرريت ِرردٳ اڂ شًشدررس ټرروس ًيف ىرر   

 ؼهّهذ دل ّّدٳ حملٹځر الًٍ اڂ ٰٙٽس ْٰيث كتثبْثً.

ًټُْ تعتٵٙرٌن هبرىه تطتثټررس ـثټرر تټ٩١رڃ ڀرڃ اـره تظتٙرٌپ تعتصرهلٽ  يف          
تعتنث٨ٌر اڀثپ ؼتٹځر اًٺ نيؼر ڀنٝځ  ٕـه لٌٙڀيثس ٕڂ ڀعٻ ىىت تظتٙرٿ ټرو   

تټ٩ثڀررر خث٨صدررثيه ٠ًٰررثً يف   تطتررٳ يف تټ٩١ررڃ اڀررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث ٠دٵررثً ټٽٵٌت٨رره       
تحملٹځر ًاشْفرس غترىه تحملٹځرر اڂ شّرځ٧ نٰث٨رو ًاڂ شٱٙرٻ يف تعتنث٨ٌرر        تعتنث٨ٌر اڀثپ 

٦ 1خرثټن٥ً إذل شهلٽررو  س ًيف ىررىه تطتررثٙز تټرريت ٴدٽررس ْٰيررث تحملٹځررر تټٱٙررٻ يف تعتٌٜرٌر

٦ يف اڂ اـره تټٙرْثنټر اٴرثپ     23/12/19612ًٕٺ ڀًذ ـٹځيث يف  س ًّصٽمٗ تعتٌٌٜر
ٍ ٜرره   ًٌتيذ تټٙررفر ٗټ٭ررثت ٴررًتي إنتيُ خررثټرتلْٗ ٓلررً خٱررصؿ ٘ررْهټْرس ًٴرره     ن٨رٌر

ڀصو تټٵثڄٌڄْرررس ًدل     اؼثخررس ؼتٹځررر تټٵٝررثت تٗنتيُ ٠ٽدرروس خ٩رره تڂ شررد  غتررث ٨ررهپ ِرٚر
ش٩١ڃ ٨ٽَ وټرٷ ًٌتيذ تټٙرفر تټريت ٴدٽرس تطتٹرٿس ًټٹرڃ ٴرثپ خرثټ٩١ڃ ٔرمٗ آلرً دل           

ڀر تًٕذل ًدل هتعرٻ ْٰيرث ًىٌر تعتّرصٱْ      ه ڀرڃ تټٵرًتي تعتٽ٭رَ ٘رثـح     ّٹڃ ٠ًٰثً خثظتٌٙر
ً ٨رڃ اڂ تحملٹځرر تټ٩ٽْرث ٴرًيز         تټْٙهټْر تټيت اټ٭ِ ٴًتي شًلْٙيث هبرىت تطتٹرٿس ٰٝٚر

 س ٰإكتث ٴدٽس ًـٹځس ًٕٺ ڀًذ يف تعت3.٦ٌٌٜاٸعً ڀڃ ڀدها ٴثڄٌڄِ يف ىىت تټ٩١ڃ

                                       
خٻ ًـصَ ًټٌ دل شٽٍڀو  سٿًڀعٻ ىىت تظتٙٿ ټو ـٳ تټ٩١ڃ ـصَ ًټٌ ٴدٻ تظتٙٿ تْٕ٘ٻ تطتٹ 1

 7َ س28/4/1962تحملٹځر ثًًٰٙثز تټه٨ٌٍ ًىىت ٨ځًٚ طٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث يف 
ٖ731. 

2 َ7 ٖ155. 
٨ٽَ ىىت  سڀڃ ىىه تعتدثنئ اكتث دل ش٩ځٻ آظً ـٹٿ تٗټ٭ثت تعت٩ًًٮ خ ڄو ـؽر ٨ٽَ تټٹثٰر 3

 خثټٵًتي تټىُ ٘هي شنٱْىتً ٸځث اكتث دل جتً ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ يف ـٵو إٙ ڀڃ شثيّك ٨ٽځو ستټ١ث٨ڃ
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س لرثٖ ث٤ٌرٯ   9/5/19651ًٴه شٹًي ىىت تټٵٝثت يف ـٹٿ آلً غترث يف  
ثت تٗنتيُ خصفهّه اٴهڀْصو يف شرثيّك ڀ٩ر  اٜرًز    ٘هي ټو ـٹٿ ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝ

خٍڀْٽوس ٰٵدٽس تټ٩١ڃ يف ىىت تطتٹٿ خثټ٬ًٿ ڀڃ اڂ تطتٹٿ ٴه ـثٌ تطتؽْرر ټٱرٌتز   
خإيؼرث٦ اٴهڀْرر تټ١ررث٨ڃ إذل    ڀ٩ْرثن تټ٩١رڃ ْٰروس ظررٿ ٴٝرس يف تعتٌٜر٦ٌ ًًٕٺ ڀررًذ     

تټ٩١ڃ تټصثيّك تعت١ٽٌج ًٴه وىدس تحملٹځر يف ىىت تطتٹٿ ڀىىدثً ٌّـِ خ كتث شٵدٻ 

س وټٷ ٕكتث ؼ٩ٽس ڀڃ ـٹٿ تٗټ٭ثت ٨هّٿ تٕظً 2اڀثڀيث يف تټٵًتيتز تٗنتيّر ڀدثًٔذ
خثټنّدر ټٽ٭ري تټىُ ّىظً يف ـٵٌٴو تعتٹصدْر خثټ٬ًٿ ڀڃ اڂ ىىت تطتٹٿ ـثٌ تطتؽْرر  
خ٩ررهپ تټ٩١ررڃ ْٰررو يف تعت٩ْررثن ًىررِ ـؽْررر ڀ١ٽٵررر شٹررٌڂ خثټنّرردر ټٽٹثٰررر ًت٨صررربز     

تټٵًتي تٗنتيُ تټىُ اًٜ خثټ١ث٨ڃ خثټ٬ًٿ ڀرڃ ٸٌڄرو    تټٵًتي تټىُ تختى ټصنٱْىه ىٌ

                                                                                          
ًتټٌتٴ٧ اڂ ىىه تٕـٹثپ ذتهي تطتؽْر تعت١ٽٵر ٕـٹثپ تٗټ٭ثت ٕڂ  سغتىت تطتٹٿ خ٭ٽٳ ْ٘هټْصو

نًڂ ـثؼر  سڀىنٍ تطتؽْر اڂ ّص٩هٍ آظً تطتٹٿ إذل تټ٭ري تټىُ ّّصٱْه ڀڃ تټٵًتي تعتٽ٭َ
ٛ تټن٥ً ٨ڃ ڀٙهيه ًخ٭ٛ ٕڂ ن٨ٌٍ تٗټ٭ثت إقتث شٌؼو إذل تټٵًتي تٗنتيُ وتشو خ٭ سٙلصٙثڀو

ٰ٭ىت ٔثخو تټد١ٚڂ اټ٭ِ ًٙ آظً  سخٻ ًخ٭ٛ تټن٥ً ٨ڃ تظتٌٙپ ْٰو ستټن٥ً ٨ڃ تعتّصٱْه ڀنو
ًټُْ ىنثٶ ڀث ّنثيف تټ٩هتټر خصنٱْى ـٹٿ اىهي ٴًتيتً خث٠ًٚ ًټٌ ٸثڂ ىىت  سټصهلٻ تعتّصٱْه

تټصنٱْى ڀڃ ٔ ڄو اڂ ّٝري خثعتّصٱْه ڀڃ تټٵًتي تټدث٠ٻ دل هتعٻ يف تټه٨ٌٍ تټيت ٘هي ْٰيث ـٹٿ 
ڀثنتپ تٙلصٙثٖ ڀٌؼو اًًٙ  ستٗټ٭ثت ٕڂ تلصٙثڀو اً ٨هپ تلصٙثڀو ٙ ّ٭ري ڀڃ تٕڀً ْٔةثً

خٻ ڄًٍ اڄو ٸثڂ ڀڃ تعتٚبٿ ؼهتً اڂ ّصثؾ عتعٻ ىىت تټٕمٗ ـٳ  سٵًتي تعت٩١ٌڂ ْٰوًالريتً إذل تټ
تټ٩١ڃ اڀثپ تحملٹځر تټيت ا٘هيز ٨ڃ ٠ًّٳ ٩٠ڃ تظتٙٿ تټعثټط تټىُ دل هتعٻ يف تظتٌٙڀر 
ڀصَ ٸثڂ ټو ڀٙٽفر يف وټٷ ًتټىُ ا٘دؿ ٩٠نثً خثٙټصځثَ ٠دٵثً ټٵثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تضتهّه ٸځث 

 شٵهپ.
ًْٰو ٴًيز ً٘تـر اڂ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ّدها ڀڃ شثيّك ٨ٽٿ ٘ثـح تټٕ ڂ  س1329ٖ 10َ 1

ًش ٸه ىىت  سخثټٵًتي تټصنٱْىُ طتٹٿ تٗټ٭ثت تټىُ لتح اڂ ّص٥ٽٿ ْٰو ٘ثـح تټٕ ڂ يف تعت٩ْثن

 .692ٖ 11َ س11/6/1966تټٵٝثت اّٝثً طٹځيث يف 
 ًىىت ٩ٌٍّ ياّنث يف اكتث يف خ٩ٛ تٕـْثڂ شٹٌڂ ؼتٹځر اًٺ نيؼر. 2
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ٴًتي ٬ري ڀنٕا ُٕ ـٳس ًتقتث ىٌ حتْٙٻ عتث وىح إټْو تطتٹٿ تټىُ ا٘دؿ ًتؼح 
تټصنٱْىس ًا٨ٽځس خٙهنه ٸثٰر تٕـٹثپ تعتص١ٽدر ټٽ٩١ڃ يف تټٵًتيتز تٗنتيّر ٰؽ٩ٽس 

اًؼدس تټرص٥ٽٿ   س ٸځث1ًِّثڂ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ ْٰو ڀڃ شثيّك تټ٩ٽٿ خو ًټُْ ڀ٩ْثن آلً
 ڀنو ٴدٻ ٠ٽح إټ٭ثبو.

ًټٌ ٸثڄس تحملٹځر تټ٩ٽْث ٴه ت٨صربز ىىه تطتثټر ڀڃ ٴدْٻ تټ٩١ڃ يف تٕـٹثپ 
ًٕؼدس ًِّثڂ تعت٩ْثن ڀڃ شثيّك ٘هًي تطتٹٿ ٕڂ تٕـٹثپ تٗنتيّر ـٝرٌيّرس ًعترث   
 اًؼدس تټص٥ٽٿ ٴدٻ تټ٩١ڃ ْٰو ٕڂ تټص٥ٽٿ ٙ ّٹٌڂ إٙ إوت ٸثڄس ټو ؼهًتهس خ ڂ ّٹٌڂ

س ًىررىت تټٵررًتي شنٱْررىتً طتٹررٿ ٸثڄررس تٗنتيذ  2يف تٗڀٹررثڂ ِررفح تټٵررًتي تعتررص٥ٽٿ ْٰررو 
ڀٽصٍڀر خثخترثوه نًڂ اڂ ّٹرٌڂ غترث ِرٽ١ر تټصٵرهًّ اً تعتٚبځرر خٙرهنه ًىرِ تطتثټرر          

 تټيت ٙ ّٹٌڂ ْٰيث ټٽص٥ٽٿ ؼهًٍ.

خٻ وىدس إذل اٸعً ڀڃ وټٷ إو ت٨صربز تټصؽرثت تټ١رث٨ڃ إذل ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُ     
٩٠نررثً اڀررثپ  »ًىررٌ تټررىُ ٘ررهي شنٱْررىتً طتٹررٿ تٗټ٭ررثت تًٕٺ «ثً يف ىررىت تټٵررًتي ٠ث٨نرر

ًطّدثكتث ىِ تټيت ختصٗ ٨ڃ ٠ًّرٳ ت٨ررتتٚ تظترثيغ ٨رڃ     « ؼتٹځر ٬ري ؽتصٙر
 ًڀڃ ٔ ڄو اڂ ّٵ٧١ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ اڀثڀيث. »تظتٌٙڀر

ـثټر خ١ٚڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰروس وټرٷ ٕڂ ڀرڃ تعتّرٽٿ خرو اڄرو يف ـثټرر ڀرث إوت          .5
تطتٹٿ خ١ٚڂ ّص٩ٽٳ خثټٕٹٻس ٩ّصرب تطتٹٿ ٸر ڂ دل ّٹرڃس ًٙ ِرْځث إوت ٘رهي     ا٘ثج 

ڀڃ ىْةر دل شٕٹٻ شٕٹًْٚ ٘فْفثً ٠دٵثً ټٽٵرثڄٌڂس إو يف ىرىه تطتثټرر شٹرٌڂ تغتْةرر      

                                       
 ځ٩ْثن ٘هًي تطتٹٿ.ٸ 1
 .455ٖ 7َ س17/3/1962ـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث يف  2
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تټريت ا٘رهيز تطتٹرٿ ټرُْ غترث ٘ررٚـْر تټٵٝرثت يف ڀٌٜر٦ٌ تټره٨ٌٍس ًّٹرٌڂ ڀررڃ          
يت اڄرثٞ هبرث تټٵرثڄٌڂ ِرٽ١ر     تعتص٩  إ٨ثنذ طط تعت٦ٌٌٜ ًتټٱٙٻ ْٰرو ڀرڃ تغتْةرر تټر    

تټٱٙٻ ْٰوس ڀڃ اؼٻ وټٷ دل لترٍ تټٵرثڄٌڂ حملٹځرر تټرنٵٛ اڂ شصٙرهٍ ټٽٱٙرٻ يف       
يف تطتثٙز تِٙصعنثبْر تټيت ّٹرٌڂ ْٰيرث تعتٌٜر٦ٌ ؼرثىٍتً ټٽفٹرٿ      «ڀ٦ٌٌٜ تټه٨ٌٍ 

 إوت ٸثڂ ڀًؼ٧ ؽتثټٱر خ١ٚڂ تطتٹٿ اً خ١ٚڂ تٗؼًتتتز تعتٌؼدر ټد١ٚڄو.  »ْٰو

تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثس يف ـثټر خ١ٚڂ تطتٹٿ خ٩ْح ٔرٹٽِ  ټىټٷ إوت ؼثتز 
ًشٙرهز ټٽفٹرٿ يف تعتٌٜر٦ٌس شٹرٌڂ ٴره شٙررهز ټٽفٹرٿ ْٰرو ًٕٺ ڀرًذ تٕڀرً تټررىُ          

 هتٹڃ تټٵٌٺ ڀ٩وس خ كتث شصٙهٍ ټٽفٹٿ ًٸ كتث ؼتٹځر اًٺ نيؼر.

ًټٽځفٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث اـٹثپ وىدس ْٰيث إذل تطتٹٿ يف ڀ٨ٌٌٜيث تټره٨ٌٍ ـرثٺ   

س ًّرصٽمٗ  15/11/19641تطتٹٿ خث٠ًٚ خ٩ْح ٔٹٽِس ڀعثٺ وټٷ ـٹځيث يف ٸٌڂ 
تعتٌٜرر٦ٌ يف اڂ إـررهٍ تحملررثٸٿ تٗنتيّررر ا٘ررهيز ـٹځررثً ّٵٝررِ خإټ٭ررثت ٴررًتي إنتيُ   
ْٰځث وىح إټْو ڀڃ حتځْٻ تټ١ث٨ڃ ثدٽ٫ ڀ٩  ًلٙځو ڀڃ ڀًشدو يف ـرهًن تټًخر٧   

 ٌ س ټٵٝرثبو ٨ٽرَ ڀّر ټر    2ڂٔيًّثًس ٩١ٰڃ يف ىىت تطتٹٿ تِصنثنتً إذل ؽتثټٱصو تټٵرثڄ
٨ٽَ اكتث ڄٍت٦ يف يتشح يف ـ  اكتث ڄٍت٦ ـٌٺ ڀّىًټْر تعت٤ٌرٯ تعتهڄْرر يف تټصٍتڀرو    
هبىت تعتدٽ٫ ًىٌ تعت٦ٌٌٜ ًًٜرؿ غترث اڂ خرثطتٹٿ ٨ْرح ٔرٹٽِ ّد١ٽرو ٕڄرو ٘رهي ڀرڃ          
ايخ٩ررر ٴٝررثذ تِررصځ٩ٌت زت٩ْررًث إذل تعتًت٩ٰررر ٸځررث ًٴ٩ررٌت ٨ٽررَ تعتّررٌنذ يف ـرر  اڂ          

                                       
 10َ س3/1/1965ًـٹځيث يف  س277ٖ 10َ س27/12/1964ًيف  س40ٖ 10َ 1

 .79ٖ 12َ س6/1/1966ًيف  س341ٖ
ًتقتث تِصهټس ٨ٽْو تحملٹځر  سدل ١ّٽح تټ١ث٨ڃ خد١ٚڂ تطتٹٿ ًدل ّعثي ىىت تټ٭ْح يف تټ٩١ڃ 2

 تضتٽّثز اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر. تټ٩ٽْث ڀڃ طط ؼتثًٜ
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ڀرڃ ظٚظرر ٴٝرثذس     »يف تحملرثٸٿ تٗنتيّرر  «ًؼٌج إ٘هتي تٕـٹثپ  ڄَّٗ ٨ٽَ 1تټٵثڄٌڂ
ًلٽٙس إذل تطتٹٿ خد١ٚڂ تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰوس ٸځث وىدرس خ٩ره وټرٷ إذل تټٵٝرثت     
يف ڀّ ټر تٙلصٙثٖ ًيٰٝس تټره٧ٰس ًـٹځرس يف تعتٌٜر٦ٌ خًٰٝرو ٨ٽرَ اِرثَ       

 س27/12/19642ظدررٌز ڀّررىًټْر تعترره٨ِ ٨ررڃ تعتدٽرر٫ تعتررىٸٌي ًيف ـٹررٿ آلررً غتررث   
ٴٝس خد١ٚڂ ـٹٿ ٘ثني ڀڃ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ٕپ اـه تټّثنذ تعتّصٕثيّڃ 
تٔررررتٶ يف ت٘رررهتي تطتٹرررٿ نًڂ اڂ ّّرررځ٧ تعتًت٩ٰررررس ًلٽٙرررس إذل طرررط تعتٌٜررر٦ٌ  
ًتڄصرريس إذل يٰٝررو خررثټ٬ًٿ ڀررڃ اڂ تطتٹررٿ تعت٩١ررٌڂ ْٰررو ٴٝررَ خ٩ررهپ ؼررٌتٌ ڄ٥ررً        

ٴٝثبْر اڀثپ اُ ؼير  تټه٨ٌٍ ټ٩هپ ٴثخٽْر تټٵًتي تعت٩١ٌڂ ْٰو ُٕ ٩٠ڃ اً ڀ١ثټدر
 دل ّص٩ًٚ ټٽځ٦ٌٌٜ. »ًٰٝٚ ٨ڃ خ١ٚڄو«ٴٝثبْر ًىٌ ـٹٿ 

 تټ٩١ڃ يف ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح0 .6
ٙ ش٩صرب ٴًتيتز ػتثټُ تټص نّح اـٹثڀثً ٌِتت إوت الىڄث خثعت٩ْرثي تټٕرٹٽِ اً تعت٩ْرثي    

ىىه تعت٨ٌٌِٜ يف دتٍْ ت٨ٕځثٺ تټٵثڄٌڄْرس ًڀ٧ وټٷ شٵدٻ تحملٹځر تټ٩ٽْث تټ٩١ڃ يف 
تټٵًتيتز ڀدثًٔذً اڀثڀيث خ٩ه اڂ ٸثڂ ٩١ّڃ يف ىىه تټٵًتيتز خثٗټ٭رثت اڀرثپ تحملرثٸٿ    
تٗنتيّر اً ؼتٹځر تټٵٝرثت تٗنتيُ ًخرثټ٬ًٿ ڀرڃ وټرٷ ٰرإڂ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث         

س إذل ٰررًٚ ًّٙصرريث ٨ٽررَ ىررىه تټٵررًتيتز    26/4/19603وىدررس ڀنررى ـٹځيررث يف  

س اًؼو تظتٚٮ خر   4ًٴه ًٜفس يف ڀ٩ٌٜو ٴْثِثً ٨ٽَ اـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْرس

                                       
 .1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  5/3تعتثنذ  1
2 َ10 ٖ77. 
 .267تعتٕثي إټْو ٖ 3
4 ٖ269. 
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ىىه تټٵًتيتز ًخ  اـٹثپ تحملثٸٿ تټص نّدْرس تٕڀً تټرىُ ڄ٩رهه ثعثخرر شٙرهُ غترىه      
تټٵًتيتز ًٕٺ ڀًذ نًڂ اڂ شّدٵيث ټىټٷ ؼتٹځر الًٍ ًىِ ٨نرهڀث شصٙرهٍ غترىه    
تټٵًتيتزس إقتث شدثًٔ ٨ٽْيث زت٧ْ ِرٽ١ثز ٴثٜرِ تٗټ٭رثت ڀرڃ تټدفرط ـرٌٺ ظدرٌز        

ب٧س ًشٹْٱيررث تټٵررثڄٌڄِ ًڀررهٍ شررٚقپ تټنصْؽررر تټرريت تڄصرريَ إټْيررث ٴررًتي ػتٽررُ      تټٌٴررث

س 1تټص نّح ڀ٧ ل١ٌيذ ىىه تټٌٴرثب٧س ًٴره ش٩ًٜرس عتعرٻ وټرٷ خثټصٱٙرْٻ ْٰځرث شٵرهپ        
 ثث ٙ ًًٜيذ ټًّنه ڀًذ الًٍ ڀن٩ثً ټٽصٹًتي.

ـثټر ٜٿ ن٨ٌٍ ڀصهتًټر اڀثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ إذل ٩٠ڃ ڀن٥ٌي اڀثڀيث  .7

 .2خد٩ٝيځثس ًخثټصثرل ّٹٌڂ ٴٝثقىث خثټه٨ٌذ تعتٝځٌڀر ٴٝثت ًٕٺ ڀًذ ټص٩ٽٵيځث

ـثټر ٰٙٽيث يف تټ١ٽح تٙـصْث٠ِس خ٩ه إټ٭ثت تطتٹٿ تعت٩١ٌڂ ْٰو تټىُ ٴٝرَ   .8
يف تټ١ٽح تٕ٘ٽِس ًخثټصثرل "ّٹٌڂ تټصٙهُ ټٽفٹٿ يف تټ١ٽح تٙـصْث٠ِ ٰٙرًٚ يف  

 يف تټٱٙٻ خثټ١ٽح. تټنٍت٦ ًٕٺ ڀًذس نًڂ اڂ شٹٌڂ ىنثٶ ؼتٹځر الًٍ ِدٵصيث

ًتټريت شرصٽمٗ ًٴثب٩روس يف اڂ اـره تعتر٤ٌٱ        17/4/1966ًڀڃ وټرٷ ـٹځيرث يف   
اٴثپ ن٨رٌٍ اڀرثپ ؼتٹځرر تټٵٝرثت تٗنتيُس ًٜرځنيث ٠ٽرد  اـرهاث ا٘رٽِس خإټ٭رثت          
ٴررًتي إنتيُ...ًتټعررثڄِ تـصْررث٠ِ خررثټص٩ٌّٛ ٨نرروس ًٴرره تؼثخررس تحملٹځررر إذل ٠ٽدررو      

ځرر تټ٩ٽْرثس شٙرهز خثټدفرطس ًتڄصريس إذل ٨رهپ       تٕ٘ٽِ ٨ًنه تټ٩١ڃ ْٰو اڀرثپ تحملٹ 
ٴدٌٺ ٠ٽح تٗټ٭ثت $تټ١ٽح تٕ٘ٽِ# ټ٩ًٰو خ٩ه تعتٌت٨ْره تټٵثڄٌڄْررس ًټٹنريث ـٹځرسس     

                                       
1 ٖ261. 
ًش٩ٽْٳ تټهٸصٌي ٨ده تټٌىثج تټ٩ٕځثًُ ٨ٽْو  س568ٖ 4َ 959ّنثًّ ئ 10ستٹيث يف  2

 .89ٖ ٨2هن  سثؽٽر تټ٩ٽٌپ تٗنتيّر



242 
 

 .1خ٩ه وټٷ يف تټ١ٽح تٙـصْث٠ِ ًٕٺ ڀًذس خص٩ٌّٛ تعت٤ٌٯ

ًٴٝثت تحملٹځر تټ٩ٽْثس ٸ ًٺ نيؼرس ًإڂ ٸثڂ ّىنُ إذل ٨ًِر ـّٿ تعتنث٨ٌرر  
تحملٹځرر خرثټ٩١ٌڂ تټريت     ـرثپ نتٌس إٙ اڄرو ّرىنُ اّٝرثً إذل    ًشٵٙرري اڀرهىث ٸځرث شٵرهپ    

 ّص٩  اڂ ّٹٌڂ تټٱٙٻ ْٰيث ٨ڃ ٠ًّٳ تحملثٸٿ تٗنتيّر.

ًىىت ّرىنُ خرهًيهس إذل شر لري تټٱٙرٻ يف تټ٩١رٌڂ ٸٹرٻس ٨رڃ ٸرٌڂ ىرىت تعتّرٽٷ ڀرڃ            
ٔ ڄو اڂ ّٱٌز ٨ٽَ وًُ تټٕ ڂ نيؼرر ڀرڃ نيؼرثز تټصٵثٜرِس ًىرِ ٴث٨رهذ ڀٵرًيذ        

 حل تټ٩هتټر اّٝثً.ټٙثحل تظتٌٙپ ًټٙث

  

                                       
ًّٚـ٣ اڂ ؼتٹځر  س901ٖ 13َ س1968ٌّ ڀث 12ًـٹځيث يف  س625ٖ 11َ 1

 234تعتثنذ $ تِٙصةنثٮ ٙ دتٽٷ تټٱٙٻ يف تټ١ٽح تٙـصْث٠ِ إوت اټ٭س تطتٹٿ يف تټ١ٽح تٕ٘ٽِ
 ڀًت٩ٰثز#.
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 الفرع اخلامش

 احملكًت اإلداريت انعهيب حمكًت آخز درجت

خررىټٷ اڂ اـٹثڀيررث ٙ شٵدررٻ تټ٩١ررڃ خرر ُ ٠ًّررٳ ڀررڃ ٠ررًٲ تټ٩١ررڃ اً        ووعــي
تعتًتؼ٩رس ٰٽُْ ىنثٶ ؼتٹځرر ش٩ٽٌىرث خترصٗ خثټص٩ٵْرح ٨ٽرَ اـٹثڀيرثس ًخثعتعرٻ ٙ        
ختٝرررر٧ اـٹثڀيررررث ټٽررررنٵٛ ًٙ ټِٚررررصةنثٮس ٸځررررث اكتررررث ٙ شٵدررررٻ تعت٩ثيٜررررر ٕكتررررث 

 .1ـٌٝيّر

 19تيّرر خهٙټرر تعترثنذ    لٰٚثً ٕـٹثپ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ ًتـٹثپ ټٽځفٹځرر تٗن 
 .1959ټّنر  55ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 

0 2اڀث خثټنّدر ٙټصځثَ إ٨ثنذ تټن٥ًس ٰينثٶ ـٹٿ ًّ٘ؿ غتثس خ٩ه ؼٌتٌ وټٷ خٵٌغتث

يف ٔ ڂ شن٥ْٿ ػتٽُ  1959ټّنر  55ٰٵًذ اًذل ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  19اڂ تعتثنذ $$
ر تټٵٝرثت  تټهًټر ٴه ڄٙرس ٨ٽرَ اڄرو لترٌٌ تټ٩١رڃ يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ ؼتٹځر         

                                       
ڀڃ تټٵثڄٌڂ يٴٿ  17ټٽځثنذ  94ًىىه تٕـٹثپ شًُّ ٨ٽَ نتبًذ ٰفٗ تټ٩١ٌڂ ٸځث شٵهپ ٖ 1

 .1959ټّنر  55
 5ًـٹځيث يف  740ػتځ٨ٌر اـٹثپ تحملٹځر يف ٨ًٕ ِنٌتز ٖ س1962ٌّڄْو  2ـٹځيث يف  2

 .869ٖ  13َ س1968ڀثٌّ 
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تٗنتيُ اً ڀڃ تحملثٸٿ تٗنتيّر خ١ًّٵر تټصځثَ إ٨رثنذ تټن٥رً يف تعتٌت٨ْره ًتٕـرٌتٺ     
ڀٱيرٌپ  «تعتنٌٖٙ ٨ٽْيث يف ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تعتهڄْر ًتټصؽثيّرس ًڀٱثن ىىت تټٵثڄٌڂ 

اڄو ٙ ّٵدٻ تټ٩١ڃ يف تٕـٹرثپ تټٙرثنيذ ڀرڃ تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرث ٨رڃ         »تعتمثټٱر

س ڄٙس »1 30/11/1957ٸىټٷ ىنثٶ ـٹٿ غتث يف « نذ تټن٥ً ٠ًّٳ تټصځثَ إ٨ث
ْٰرو ٨ٽررَ اڂ ـٹررٿ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث لترح اڂ ٩ّٽررٌ ٨ٽررَ ـٹررٿ تحملٹځررر تًٕذلس ڀررثنتپ   
ٸٚاررث ٴرره ٘ررهي يف ٨رر  ڀٌٜرر٦ٌ تټنررٍت٦س ـصررَ ًټررٌ دل ّعررً اڀررثپ تحملٹځررر تټ٩ٽْررث    

 .2##٘هًي ڀعٻ ىىت تطتٹٿس خٻ لتح اڂ ّنٱى ـٹٿ تحملٹځر تټ٩ٽْث ًـهه

اڀث خثټنّدر ټه٨ٌٍ تټصٱّري ًشٙفْؿ تظت١  تعتثنُس ٰيځث ټّْث ٠ًّٵ  ڀڃ 
٠ًٲ تټ٩١ڃس إو ّٹٌڂ تټٵٙه ڀڃ تټه٨ٌٍ تًٕذل شٌْٜؿ ڀث ٴه ّٹٌڂ ا٘ثج تطتٹٿ 
ڀڃ تټ٭ځٌٚ يف ڀص١ٌٴر ثث ّص٩ثيٚ ڀ٧ تِٕدثجس اڀث تټٵٙه ڀڃ تټه٨ٌٍ تټعثڄْرس 

 .3ر اً ـّثخْرٰيٌ شٙفْؿ ڀث ّٵ٧ يف تټ٩١ٌڂ ڀڃ ال١ثت ڀثنّر ٸصثخْ

ًايٍ اڄو ٙ ڀثڄ٧ ڀڃ ِٽٌٶ ىىّڃ تټ١ًّٵ  خثټنّدر ٕـٹثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 

س خث٨صدرثيه تټٵرثڄٌڂ   4إوت شٌتًٰز ٠ًًٔيث ٨ٽرَ تټنفرٌ تعتٕرثي إټْرو خٵرثڄٌڂ تعتًت٩ٰرثز      
تټ٩ثپ ټ٘ؼًتتتز تټيت ش١دْٵرو يف ـرثٺ ٨رهپ ًؼرٌن ڄرٗ لرثٖ ـّردځث ڄرٗ ٨ٽرَ          

خٕ ڂ ػتٽُ  1959ټّنر  55ٴثڄٌڂ إ٘هتي تټٵثڄٌڂ يٴٿ  وټٷ يف تعتثنذ تټعثټعر ڀڃ

                                       
 .1083ٖ 13َ 1968ٌّڄْو  22ًـٹځيث يف  131ٖ 3َ 1
 .351ٖ سن. ڀ١ٙٱَ ٸثڀٻ إصتث٨ْٻ0 تعتًت٩ٰثز تٗنتيّر 2
3 Erreur matérielle  اً ڀث ّّځَ هبٱٌذ تټٵٽٿl, erreur de plume. 
 ًڀث خ٩هىث. 1968ټّنر  13 ڀڃ تټٵثڄٌڂ 191تعتثنذ  4
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ڀررڃ  147تټهًټرررس ٸررىټٷ ايٍ ڀررڃ تضتررثبٍ ِررٽٌٶ تټ١ًّررٳ تعتنٙررٌٖ ٨ٽْررو خثعتررثنذ    
ٴثڄٌڂ تعتًت٩ٰثز تضتهّهس إوت ٴثپ خ ـه تعتّصٕثيّڃ تټىّڃ ا٘هيًت تطتٹٿ ِددثً ڀرڃ  

ر اڂ ڀنوس ڀ٧ ڀٚـ٥ر  146اِدثج ٨هپ تټٙٚـْر ټٽفٹٿس ًتعتنٌٖٙ ٨ٽْو خثعتثنذ 
ىىت تټ١ًّٳ ٙ ٩ّه ٠ًّٵرًث ڀرڃ ٠رًٲ تټ٩١رڃ يف تٕـٹرثپس ًإقترث ىرٌ ٠ًّرٳ ټصٵًّرً          

 .1تڄ٩هتپ تطتٹٿس ًىٌ ٠ًّٳ ؼثبٍ خثټنّدر ٕـٹثپ ؼتٹځر تټنٵٛ

 

                                       
ڀڃ ٬ري يبُْ ىْةر  سټ٠ًٖتٮ س1955ټّنر  165ًٴه اؼثٌز تحملٹځر تټ٩ٽْث يف ٤ٻ تټٵثڄٌڂ  1

ـٹځيث يف –إو ٴثڀس خو ىىه تطتثټر  سيف ـٹٿ ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ سخثټ٩١ڃ اڀثڀيث ستعتٱٌٜ 

 .324ٲ 717ػتځ٨ٌر ٨ًٕ ِنٌتز ٖ س631ٖ 2ٰربتًّ َ 9
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 البحث خامتة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًْٰځث ڀَٝ ًيف ىىه تضتٌټرر تټ١ٌّٽرر اڂ ڄٵرٯ ڀصنرثًټ  ڀٌتٜر0٧ْ       أتي  ل ا
تعتمثٚ تټ١ٌّٻ تټيت ڀًز «تلصٙثٖ ؼتٹځر تټنٵٛ تعتهڄْر ٠ًًٲ تټ٩١ڃ اڀثڀيث 

تټ١ًّررٳ تټررىُ ّّررٽٹو تټٵٝررثت تٗنتيُ يف ًٰڄّررث ضتيررر تټ٩١ررڃ   »خررو ىررىه تحملٹځررر
 »ڀررىتىح تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف ًٰڄّررث ًلٙررثبٗ ىررىه تعتررىتىح   «خررثټنٵٛ 

تټ٩١ڃ ټصؽرثًٌ تټّرٽ١ر ًلٙثبٙرو ًڀرهٍ      –تټ٩١ڃ تټ٩ثنُ يف ًٰڄّث ًلٙثبٙو 
تټصٵررثيج ًتټصٕررثخو ڀرر٧ تټ٩١ررڃ تټ٩ررثنُ $تټ٩١ررڃ تټ٩ررثنُ وً ٴررٌذ ڄّرردْر خْنځررث ن٨ررٌٍ  

 تٗټ٭ثت اً جتثًٌ تټّٽ١ر شٵِٝ خإټ٭ثت تټٵًتي يف ڀٌتؼير تټٹثٰر#.

ًتټٌتٴ٧ اڂ تټ١ًّٳ ٸثڂ ٨ًًتً ٸىًنتً اڀثپ ؼتٹځر تټنٵٛ خثټ٩١ڃ تټٱًڄّْرس ٠ًرًٌّٚ  
٨ٽررَ ىرىه تحملٹځررر ڀثبرر ًشتّررٌڂ   –ٸځررث وٸًڄرث  –يف ٨عرثيه ٨ًٵدثشروس ًخٵرره ٴٝرَ    

 ر ًتعتّ ټر تعت٨ٌٌْٜر.٨ثڀثً ٴدٻ ا ّّصٵً تټًاُ ټهّيث ـٌٺ تعتّ ټر تټٵثڄٌڄْ

ىرررىه تټرررٌٙنذ تټ٩ّرررريذ ؿترررهىث اّٝرررثً ٨نررره ىرررىه تحملٹځرررر ْٰځرررث ّص٩ٽرررٳ خرررثټ٩١ڃ      
 خثِٙصةنثٮ ًـًٙ ـهًنه ًشدْثڂ ٠د٩ْصو ًڄ١ثٴو ًڀٱيٌڀو ًٰفٌته...

 ١ًّٰٳ تِٙصةنثٮ ـّدځث تِصٵً الريتً ًكتثبْثً ٨ٽَ ٌِٴو ّصّٿ ثث ّٽ0ِ
o   ثٮ تټريت ش٩صررب نيؼرر ظثخصرر ڀرڃ      ٠ًّٳ ٨ثنُ ّنٵٻ تټه٨ٌٍ خ٩ًٰيرث إذل تِٙرصةن

نيؼثز تټصٵثِٜ ًِٽ١صيث شٕځٻ طط تټٌتٴ٧ ًتټٵثڄٌڂ ًشٙرفْؿ ال١رثت اًٺ   
 ؼتٹځرس نًڂ اڂ شًؼ٧ تټه٨ٌٍ إټْيث.

o .تټ٩١ڃ خثټنٵٛ ّٵصًٙ ٨ٽَ تٕـٹثپ تټنيثبْر لٰٚثً ټٽ٩١ڃ خثِٙصةنثٮ 



248 
 

o  ً ٰيځرو   تټ٩١ڃ خثټنٵٛ ّٵٌپ ٨ٽَ اِدثج ٴثڄٌڄْر شص٩ٽٳ خثظت١  خص١دْٳ تټٵرثڄٌڂ ا
 ًش ًّٽوس اڀث تټ٩١ڃ خثِٙصةنثٮس ٰٚ ّٕرتٞ ټو ًؼو ڀ٩ .

o          ١ًّؾ اڀثپ تټ٩١رڃ خرثټنٵٛ ٬رري تعتّر ټر تټٵثڄٌڄْررس ًيف ـرهًن اِردثج تټ٩١رڃس ٙ
ًٙ آظررثي ټٽررنٵٛ ٨ٽررَ شنٱْررى تطتٹررٿ ٸٵث٨ررهذ ٨ثڀررر ٨ٽررَ ٨ٹررُ تِٙررصةنثٮ تټررىُ  

٦ خًڀصرو0 تٕظرً     ً  effet elrelutilتټنثٴرٻ  ّصْؿ طط تعتٌٌٜر ٨رڃ تڄرو ٌّٴرٯ    س ٰٝٚر
 شنٱْى تطتٹٿ.

o        ؼتٹځررر تټررنٵٛ ټّْررس نيؼررر ڀررڃ نيؼررثز تټصٵثٜرِر إو ٙ شص١ررًٲ إٙ ټٽځّررثبٻ
 تټٵثڄٌڄْر.

o       ؼتٹځرر تټررنٵٛ ش٩ررتٚ ٘ررفر تټٌٴرثب٧ تټرريت اظدصريث تطتٹررٿ تټ٩١رن س اڀررث ؼتٹځررر
 تِٙصةنثٮ ٰٚ شصٵْه خثټٌٴثب٧ تټيت اظدصصيث ؼتٹځر تټهيؼر تًٕذل.

o  ڂ ټٙرثحل ت٠ٕرًتٮس ٨ٽرَ تټ٩ٹرُ ڀرڃ       تټ٩١ڃ خثټنٵٛ ټٙثحل  تټٵثڄٌڂ ٴدرٻ اڂ ّٹٌر
٠ًّٳ تِٙصةنثٮ تټىُ شدهً ْٰو ڀٙٽفر تظتٌٙپ اخًٌ ڀرڃ تعتٙرٽفر تټ٩ثڀررس    

 .1ًغتىت خًٌز تطتثؼر ټصځعْٻ تټنْثخر تټ٩ثڀر يف تټ٩١ٌڂ اڀثپ تټنٵٛ
ٙ ٔٷ اڂ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ًخْر ڀڃ ٸٻ ڀڃ ڀًٙ ًِرٌيّث اـث٠رس ٨ٽځرثً ًنيتّرر     

خٹٻ ىىه تٕڀٌي ًي٨س ىىه تټهيًجس ٰيٻ يت٨س وټٷ اپ اڂ ٤ًًٮ تټص ُِْ  ًٰيځثً
 .ـثټس نًڂ وټٷس ًڀثىِ شٽٷ تِٕدثج؟؟

يف تطتٵْٵررر اڂ ػتٽررُ تټهًټررر تټ٩ًخررِ $تټّررٌيُ ًتعتٙررًُ# تلررصٟ ټنٱّررو ٠ًّٵررثً    
ڀّصٵٽر ٨ڃ تټٵٝثت تټٱًڄِّس ًاڄث ټنٱّو تټدفط يف تټًٴثب٧ خ١ًّٵر ڀٌِر٩رس ٸځرث   
إڄو ٙ متْٻ تټه٨ٌٍ إذل تحملٹځر تعتمصٙر خٻ شٱٙٻ ْٰيرث تحملٹځرر تٗنتيّرر تټ٩ٽْرثس     

                                       
 .9ٖ سه0ٌُّ تټ٩١ڃ خثټنٵٛ اڀثپ تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْثن. ٨ده تټ٩ٍٍّ خ 1
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هذس ٰيٻ ِدح وټٷ اڄو ټُْ ټرهّنث إٙ  ًٰٝٚ ٨ڃ اڄو ٧ًِ ڀڃ ڀٱيٌپ تټ١ٽدثڂ تضتهّ
 .نيؼر ًتـهذ ڀڃ نيؼثز تټصٵثِٜ $ؼتٹځر تټٵٝثت تٗنتيُ# ؟؟

 .اپ اڂ ىنثٶ اِدثج الًٍ؟؟
ىٻ تټ١ًّٳ تټٵٝثبِ تټٱًڄِّ ىٌ ٠ًّٳ ٘هي ٨ڃ ٠دثب٧ تْٕٔثت ًڄصػ ٨رڃ ش١رٌي   

 ٔثٲ ًڀًًّ ٨ًّري شٹٽٻ خثټنٝػ ًتټصٹثڀٻ.

يذ ٨ثڀرر نيؼرر تِرصةنثٮ       ىرٻ تٕؼرهٍ تٕلرى خرثټ١ًّٳ تعترهڄِ طْرط        ڂ ټرهّنث خٌٙر ّٹٌر
إنتيّررر ڀرر٧ ڀًـٽررر ڄٵرٛر إنتيُ ّٵرررتج ٸررعريتً ڀررڃ تټررنٵٛ تعتررهڄِ ڀرر٧ ڀًت٨ررثذ ٠د٩ْررر         
ٿ         ٌ يف ػترثٺ تټصن٥ْر ى  خ ڄرو ٙ لتٌر پ يف تارثٺ تٗنتيُ ڀنٌر تټًًتخٟ ٨ًٚڀر تظتٌٙر
پ ٨ٽرَ ٜرًًيت         ز تټٵٝثبِ تټص٩ٽٻ خثڀصْرثٌتز تټّرٽ١ر تٗنتيّرر ٕڂ ىرىه تٙڀصْرثٌتز شٵٌر
 حتٵْٳ ڀٙٽفر تعتًٰٳ تټ٩ثپ ًټُْ حتٵْٳ تټ٩هٺ تټىُ ّٵٌپ ٨ٽْو تټصن٥ْٿ تټٵٝثبِ.

ًڀڃ ؼير ظثڄْرس ّٚـ٣ ڀڃ تٕـٹثپ تټّثخٵر اڂ ـٳ تټ٩١ڃ اڀرثپ تحملٹځرر تٗنتيّرر    
ټو ٠د٩ْصو تظتث٘ر تعتځٍْذ ټو ٨ڃ اـٹثپ اٌ٘ٺ تحملثٸځثز تعتهڄِس ًاڄو ّرتشرح ٨ٽرَ   

ز تټٵٝررثت تٗنتيُ ًإؼررًتتتز تټٵٝررثت تټ٩ررثنُ وټررٷ تڀصنررث٦ تټٵْررثَ ڀررث خرر  إؼررًتتت 
تټٵْثپ تټٱرثيٲ خْنريځثس إڀرث ڀرڃ ڄرٗس ًإڀرث ڀرڃ تلرصٚٮ ٠د٩ْرر ٸرٻ ڀنريځث تلصٰٚرث             
ڀًنه اِثِثً إذل شٵًًّ ڄٕثٞ ؼتثٸځصيځثس اً إذل تټصدْثڂ خر  ٠د٩ْرر تټرًًتخٟ تټريت     

ث خرر  شنٕرر  خرر  تٗنتيذ ًتٰٕررًتن يف ػتررثٙز تټٵررثڄٌڂ تټ٩ررثپس ًشٽررٷ تټرريت شنٕرر  ْٰځرر   

 .1تًٰٕتن يف ػتثٙز تټٵثڄٌڂ تظتثٖ
ًـٵْٵر تٕڀً اڂ تعتًتٸٍ تٗنتيّر ش٭ٽح ٨ٽْيرث ٘رٱر تټن٥رثپ تټ٩رثپس ًتټن٥رثپ تٗنتيُ      
ڄ٥ثپ ضتير تطتځثّر تټ٨ًْٕر ًشٵًًّ ِْثنذ تټٵرثڄٌڂس ًٸځرث شٵرٌٺ تحملٹځرر تٗنتيّرر      
تټ٩ٽْررث إوت ٸثڄررس يًتخررٟ تټٵررثڄٌڂ تظتررثٖ شصځعررٻ يف لٙررٌڀر ٔمٙررْر خرر  اٰررًتن      

                                       
تحملٹځر  س9خنه  س20ٖ س1961سن. ڀ١ٙٱَ ٸځثٺ ً٘ٱِ تټًٰث0ِ٨ إؼًتتتز تټٵٝثت تٗنتيُ 1

 .5/11/1955تټٵٝثبْر ؼٽّر  2ټّنر  ٩٠20ڃ يٴٿ  ستٗنتيّر تټ٩ٽْث يف ڀًٙ
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خٟ تټٵثڄٌڂ تټ٩رثپ إقترث شصځعرٻ ٨ٽرَ لرٚٮ      ٨ثنّ  شصٙثي٦ ـٵٌٴيٿ تټىتشْر ٰإڂ يًت
وټررٷ تظتٙررٌڀر تټ٩ْنْررر اً تعتٌٜرر٨ٌْرس ًڀررًن وټررٷ إذل ٴث٨ررهذ تټٕرر٨ًْرس ًڀدررها       
ِْثنذ تټٵثڄٌڂس ًټىت تِرصٵً تټٌٜر٧ ٨ٽرَ اڂ تټره٨ٌٍ تټٵثبځرر ٨ٽرَ يًتخرٟ تټٵرثڄٌڂ         
تټ٩ثپس هتٽٹيث تټٵثٜرِس ٰيرٌ تټرىُ ٌّؼييرثس ًّٹرٯ تظتٙرٌپ ْٰيرث ْٰځرث ّرًته ٌٙڀرًث           

 .1ثت حتٝريىث ًحتٵْٵيث ًذتْةصيث ټٽٱٙٻ ْٰيثِٙصدٵ
 تټىتب٩ر تٕاْر0 "تټهٸصٌي ٨ده تهلل تظتثڄِ"ًټ٩ٻ تاثٺ ڀٚبځثً ټصٹًتي ڀٵثټر 

تٗؼًتتتز اڀثپ تټٵٝثت تعتهڄِ ڀٽٷ ټٽمٌٙپ ًىِ ٜځثڂ عتّثًتذتٿ اڀثپ تټٵثڄٌڂ $$
 ًتټٵثِٜ لٱريىث...

٩هتټر ًىِ ٜځثڂ طتًّثز تټنثَ ًتٗؼًتتتز اڀثپ تټٵٝثت تضتٍتبِ شص٭ْعث حتٵْٳ تټ
 ًٸًتڀصيٿ ًتټٵثِٜ اِريىث.

اڀث تٗؼًتتتز اڀرثپ تټٵٝرثت تٗنتيُ ٰيرِ ًِرْٽر ٨ٗرٚڂ تطتٵْٵرر ًٜرځثڂ ټّرثنذ         

 .2##تټٵثڄٌڂ ًتټٵثِٜ اڀريىث
ىىه ىِ تټ٥ًًٮ تټيت تشّٿ هبث تټنٵٛ تٗنتيُ خ٩ثڀر ًتټنٵٛ يف ٴ١ًڄرث خبث٘رر   

ًّٵررٯ ڀّررصٌّثً ٨ٽررَ ِررٌٴرس خررٻ متصررثغ إذل  ًڄ٩صٵرره اڂ ٠ًّٵنررث عتررث ّصٹځررٻ جتًخصرروس 
 .»ټٹنيث تټعًّذ تټٱنْر«تعتٍّه ڀ١ًٴر تطتهظثڂ ټصصدٽٌي ىىه تټصؽًخر تټٌټْهذ 

ًټصؽًخصنث اٌِذ ـّنر يف تټ١ًّٳ تټىُ ِرٽٹصو تٕڀرر تټٱًڄّرْر ًؾتثيِرر ًؼيرهتًس      
نًڂ اڂ ڄنَّ ٠ًّٵنث تظترثٖ ًتټنر٨ٌِ يف تټص١رٌي تعتّرصځه ڀرڃ ٤ًًٰنرث ًشثينتنرث        

 ڄنث ڄٵرتؾ يف ىىت تټٹصثج تٗ٘ٚـثز تٓشْر0ىىت ًإ

                                       
 .23/2/1963تټٵٝثبْر ؼٽّر  7ټّنر  1036ڀًٙ#0 ٩٠ڃ يٴٿ $تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث 1
ؼتثًٜتز اټٵْس  سڄ٥ًّر تټه٨ٌٍ يف تټٵٝثت تٗنتيُ سن. ٨هڄثڂ تظت١ْح0 تٗؼًتتتز تٗنتيّر 2

 .33ٖ س1968 س٨ٽَ ٠ٚج ٴّٿ تټهيتِثز تټٵثڄٌڄْر يف ڀ٩يه تټدفٌض ًتټهيتِثز تټ٩ًخْر
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اڂ شّررصٵٻ ؼتٹځصنررث تټ٩ٽْررث خإيِررثت ٴٌت٨رره تټٵررثڄٌڂ تٗنتيُ ٙ ِررْځث اڂ غتررث         -1
 تټٹٽځر تټ٩ٽْث يف ىىت تټٕ ڂ ًاڂ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ٴثڄٌڂ إڄٕثبِ ٴٝثبِ.

تټصٌِرر٧ يف تلصٙررثٖ تټٵٝررثت تٗنتيُ ًاڂ شٹررٌڂ ّررهه ىررِ ّرره تټٵثٜررِ تټ٩ررثپ   -2
ًٰٵثً ټ١دثب٧ تْٕٔثت ًٰٵثً عتث تڄصيَ إټْو تټص١رٌي يف ٸرٻ ڀرڃ ًٰڄّرث     ټٽٵٝثت تٗنتيُ 

ًڀًٙ ٰځعًٚ ټٌ الىڄث تٕـٹثپ تعتٌٜر٨ٌْر يف تټٵرثڄٌڂ تٗنتيُ تعتص٩ٽٵرر خثعتّرىًټْر     
تٗنتيّررر ڄًتىررث اٸعررً ش٩رردريتً ٨ررڃ ٠دررثب٧ تٕٔررْثت ٨ًررڃ تټ١د٩ْررر تټىتشْررر ټٽمٙررٌڀر      

 ـثبٻ ّٙهڄث ٨نيث ًّد٩هڄث ٨ڃ تټص١دْٳ.تٗنتيّر ٰٽُْ ٠د٩ْْثً إوتً اڂ ّٹٌڂ ىنثټٷ 

ًؼررٌج إڄٕررثت تحملررثٸٿ تٗٴٽْځْررر ًىررٌ اڀررً ٠د٩ْررِ ًڄصْؽررر ټصفٵْررٳ تعت١ٽررد     -3
 تټّثخٵ  ىىت ًٰٝٚ ٨ڃ اڄو ًٌّٰ تټٍڀڃ ًتضتيه ًنتٱٯ تټ٩حت ٨ڃ تعتٌت٠ڃ.

ٴٙررً تعتنث٨ٌررثز تٗنتيّررر ٨ٽررَ نيؼررر ًتـررهذ ٸثعتنث٨ٌررثز تعتص٩ٽٵررر خررثضتٍتتتز     -4
د٩ْْر ًڀ٩ْنر ٙ ِْځث تعتٵرًي غترث تحملرٌ خ٩ره ڀرهذ ًؼْرٍذ ًشٽرٷ        تٗنتيّر يف ـهًن ٠

 تټيت شص٩ٽٳ ثدثټ٫ ٜةْٽر.

إټ٭رثت ىْةررر ڀٱٌٜررِ تټهًټررر ًإڄٕررثت ڀررث ٩ّررًٮ خثټ٩ٝررٌ تعتٵررًي يف ٸررٻ ؼتٹځررر   -5
 ًىىت تٗټ٭ثت متٵٳ اٸعً ڀڃ ٰثبهذ0

 تلصٙثي ڀًـٽر ىثڀر ڀڃ ـْثذ تعتنث٨ٌثز تٗنتيّر. - أ

تطتٹررٿ يف طررط تعتٌٜرر٦ٌ تخصررهتتتً ڀررڃ    إشثـررر تټٱً٘ررر ټٽيْةررر تټرريت شصررٌذل   - ب
 حتٝريه إذل تطتٹٿ ْٰو.

ىىت تٗټ٭ثت ّصْؿ شٌٰري ٸعري ڀڃ ا٨ٝرثت تاٽرُ تټرىّڃ ّٵٌڀرٌڂ خثټصفٝرري       - ت
 ټِٚصٱثنذ ڀنيٿ يف إڄٕثت تحملثٸٿ تٗٴٽْځْر.
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تٙٸصٱثت خٱًٚ يِٿ يڀرٍُ ًت٨ٙٱرثت ڀرڃ ٔرًٞ تِٙرص٩ثڄر ثفرثڀِ ٙ ِرْځث         -6
ت ت٨ٙٱثت ڀڃ تټًٌِپ اً تټًِٿ تټًڀٍُ ٙ ّٵٌپ خرهًّٚ  خثټنّدر ټه٨ثًٍ تٗټ٭ثتس ًىى

٨نو ڀث ٩ًّٮ خن٥ثپ ت٨ٙٱثت ڀڃ تټًِٿ ټٖڂ ت٨ٗٱثت ّص١ٽرح خ٩رٛ تټٌٴرس ټٽٱٙرٻ     
يف تټ١ٽرح ًٴره ١ّررٌٺ ًڀرڃ ظررٿ ّصٝرث٨ٯ ٨ځرً تعتنث٨ٌررر تٗنتيّرر ًىررىت ّصنرثَٰ ڀرر٧        

 ن٨ثًٍ تٗټ٭ثت ڀڃ ٘ٱر تِٙص٩ؽثٺ ًٰٝٚ ٨ڃ ش٩ٽٵيث خٵٝثت تعت٨ًًْٕر.

٨رتتٮ ټٖـٹثپ تټٙثنيذ ٨ڃ تټٵٝثت تٗنتيُ خٵٌذ شنٱْىه ٙ شنث٦ٌ ڀڃ ـْط تٙ -7
ڀٚتڀررر تټصنٱْررى ڀررڃ ٨هڀررو ًڀ٩ثٴدررر تټٕررمٗ تټررىُ ٩ًّٴررٻ وټررٷ ڀررهڄْثً ًإنتيّررثً       
ًؼنثبًْث ٨ًهپ ش٩ٽْٳ خصفًّٷ تټره٨ٌذ تټ٩ځٌڀْرر ٜرهه ٨ٽرَ إوڂ اّرر ؼيرر ًش٩رٌّٛ        

 ٠ثټح تټصنٱْى ٨ڃ تټًٝي تټىُ ا٘ثخو ؼًتت وټٷ.
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 البحث الثامن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ررق اؾطعن باألحكام اإلدارقة يف ؿصر ودورقة

س تټٙررثني خصن٥ررْٿ ػتٽررُ  1959ټّررنر  55تټٵررٌٺ خرر ڂ تټٵررثڄٌڂ يٴررٿ    ميكــه
تټهًټر يف تضتځيٌيّر تټ٩ًخْر تعتصفهذ خإٴٽْځيث $ڀًٙ ًِرٌيّر# ٸرثڂ ثعثخرر ٴ٩ْ١رر     

ڀ٩ًْٰررر ٨ًٽځْررر خثټنّرردر  « ًٸځدررها شٵًّررًُ ٙ شٵررٌهتِ ش١ٽررٳ تټررًاُ نًڂ شٵٌهتررو   
 ُ ُ       »ټ٘ٴٽْٿ تټّرٌي ث٩نرَ اڂ  س ټٹنرو تِرصځًتيّر ش١ًٌّّرر ًتڀصهتنّرر ټٽٵ١رً تعتٙرً

ىىت تټٵثڄٌڂ ڄٕه تټص١ًٌّ ٰٽٿ ّدصهئ ڀرڃ تټنٵ١رر تټريت ً٘رٻ إټْيرث تټن٥رثپ تٗنتيُ       
تټٌّيُ ًټٹنو ٸرثڂ تِرصځًتيّر ټٽن٥رثپ تٗنتيُ تعتٙرًُس ًىرىت ّٕرٹٻ ٰٵرًذ ڄ٨ٌْرر         
إلتثخْر يف تطتٵٻ تټٵثڄٌڄِ تټٌّيُس ًڀڃ ؼير الرًٍ شٕرٹٻ اظرً ٴرثڄٌڄِ ټرو يًـرو       

س خٵٌت٨ه تټصٱّري تظتث٘ر خو ًفتٽٗ ڀڃ وټٷ ټٽٵٌٺ ًيًـو تعت٩رب ٨نيث شٵنْثً ًٴصْثً

ّصْځثً ٨ٽَ ايٚ ٌِيّر إٙ اڂ ټو ٴٌت٨هه تټصٱّرريّر يف   55إڄو إوت ٸثڂ تټٵثڄٌڂ يٴٿ 
ظنثّث ًشٝث٨ْٯ تټن٥رثپ تٗنتيُ تعتٙرًُس ًٙ ػترثٺ إوتً إٙ اڂ ڄٱرًٚ تعتًتـرٻ تټريت       

س ًوټررٷ 55ٿ ٴ٩١يررث تټررنٵٛ تٗنتيُ يف تټن٥ررثپ تعتٙررًُ ٴدررٻ ٘ررهًي تټٵررثڄٌڂ يٴرر   
ثعثخر ٌٜت ٸثٔٯ شٱّريُ ټ١ًٲ تټ٩١ڃ خثټٵثڄٌڂ تطتثټْرر تټٵثبځرر يف ِرٌيّر وُ    

خٕر ڂ شن٥رْٿ ػتٽرُ تټهًټرر ًىٹرىت ا٘ردؿ تعترربي ًتٜرفًث          1955ټّنر  55تټًٴٿ 
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ِٙص٩ًتٚ ٠ًٲ تټ٩١ڃ خثٕـٹثپ تٗنتيّرر يف تټن٥رثپ تٗنتيُ تعتٙرًُ ٴدرٻ ٘رهًي      

؟ ټ٩ررٻ ڄ٥ررًذ  ِرر٩ًّر ٨ٽررَ شررثيّك   ٰځررثىِ ىررىه تټ١ررًٲ  1959ټّررنر  55تټٵررثڄٌڂ 
تټٵثڄٌڂ ًشصفٱنث خنصْؽر ڀىنتىث ًؼٌن شْثيّڃ ٨ځْٵ  يف تټن٥ثپ تټٵثڄٌڄِ تًٕٺ ڀرث  

تټن٥ثپ تٗنتيُ ًتټصْثي تټعثڄِ ىٌ تټىُ ّصځّٷ خثټ٩ًّٕر تټ٩ثڀر  "ىٌيٌّ"ا٠ٽٳ ٨ٽْو 
اُ خٵ١دْررر تټٵررثڄٌڂ تعتررهڄِ ًاـٹثڀررو تټرريت ش٩ثڀررٻ تٗنتيذ ٨ٽررَ ٴررهپ تعتّررثًتذ ڀرر٧         

 ًٰٕتن.ت

ًشٕرررځٻ ًٰڄّرررث ًڀرررڃ ىرررىت ـرررىًىث يف ىرررىت     «ٰرررثټدٚن وتز تټن٥رررثپ تٗنتيُ   
دتْررٍ تٗنتيذ خٵٌت٨رره لث٘رررس ًدتنفيررث ِررٽ١ثز ًتِرر٩ر ًختٝرر٩يث حملررثٸٿ    »تعتٝررځثي

لث٘ر ختصٽٯ ٨ڃ تحملثٸٿ تټ٩ثنّر تټيت نت٧ٝ غتث تًٰٕتن ًتٕڀً ٨ٽرَ ٨ٚٴرر خثټنّردر    
ڄْر $تؿتٽرررتت ًاڀًّٹررث  ٬ًرياررث ڀررڃ تټررهًٺ تټرريت الررىز ٠ًّٵيځررث  ټن٥ررثپ تٕؿتٽٌِٹّرٌر

يذ         تټٵثڄٌڄِ#س ٰيىه تټن٥ٿ ٙ دترنؿ تٗنتيذ شٽرٷ تټّرٽ١ثز تټٌتِر٩رس ًٙ ش٩ررتٮ غترث خٌٙر

 .٨1ثڀر خثطتٳ يف تختثو ٴًتيتز شٹٌڂ ڄثٰىذ ؼربتً ڀڃ شٽٵثت ڄٱّيث ٨ٽَ تًٰٕتن

صنٱْرى  ًټ٩ٻ اىٿ ىرىه تٙڀصْرثٌتز ًتټّرٽ١ثز تِٙرصعنثبْر ىرِ تټصنٱْرى تعتدثٔرً اً تټ       
تضتربُ تټىُ ١٩ِّ تٗنتيذ تطتٳ يف اڂ شٙهي خإيتنذتث تعتنٱًنذ ٴًتيتز شٹٌڂ ڄثٰىذ 

 . 2يف ڀٌتؼير تًٰٕتنس ًڀٽٍڀر غتٿ ي٬ځثً ٨نيٿس ًخثِصمهتپ تټٵٌذ تعتثنّر ٨نه تټٽًٍپ

ىىت تٙڀصْثٌ تضتربُ لت٩ٻ تٗنتيذ يف ٬نَ ٨ڃ تٙټصؽثت إذل تټٵٝثت ټصٵًًّ ـٵٌٴيث 

                                       
1 - Maurice Hauriou: précis élémentaire de droit administratif, Paris, 
siery,1938,p1.e,adition. 

 .50ٖ س1966 ستټٵثىًذ سن. ظًًز خه0ًُ ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ - 2
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ىررِ شٵررٌپ خصٵًّررً ىررىه تطتٵررٌٲ خٵررًتيتز شٙررهيىث نًڂ شررهلٻ       جتررثه تٰٕررًتنس إو 
تټٵٝثتس تعتٚـ٣ اڂ خ٩ٛ تټٱٵيرثت ّّرصمهپ ت٘ر١ٚؾ تټصنٱْرى تعتدثٔرً ًت٘ر١ٚؾ       

س خْه اڄو ىنث ؿته ٨ًٽَ ٩ْ٘ه تټٱٵو تټٱًڄّرِ ؿتره   1تټصنٱْى تضتربُ ث٩نَ ًتـه
٨ڃ ـٵْٵص  ًّٰٵثً ڀڃ تټٱٵيثت هتٍْ خ  ت١٘ٙٚـ  ٩ًّصرباث ؽتصٽٱ  ٩ًّربتڂ 

 .2ٴثڄٌڄْص  ؽتصٽٱص 

ًتټٌتٴ٧ اڂ تټٵٝثت تټٱًڄِّ ًتضتثڄرح تٕٸررب ڀرڃ تټٱٵرو تټٱًڄّرِ ّّرصمهپ        

نًڂ اُ  ,loi exécution dًت٘ررر١ٚؾ   exécution dسoffice ت٘ررر١ٚؾ

 .3دتٍْْ

ًـتڃ خهًيڄث ڄٱٝٻ تټصځٍْْ خر  تعتٙر١ٽف  طْرط ١ّٽرٳ تڀصْرثٌ تټصنٱْرى تعتدثٔرً        
ڂ شٙهي خإيتنذتث تعتنٱًنذ ٴًتيتز شٹٌڂ ڄثٰىذ ٴدرٻ تٰٕرًتن نًڂ   ٨ٽَ ٴهيذ تٗنتيذ خ 

ـثؼررر إذل شررهلٻ تټٵٝررثذس اڀررث تټصنٱْررى تضتررربُس ٰيررٌ ـررثٺ لث٘ررر شص٩ٽررٳ خثڀصنررث٦     
ـرٳ شنٱْرى ٴًتيتذترث     »ًٰٳ ٔرًًٞ ڀ٩ْنرر  «تًٰٕتن ٨ڃ تټصنٱْى طْط ّٹٌڂ ټ٘نتيذ 

ث٩نَ اًٜؿ ٰإڄنث ڄٵًٙ  سؼربتً ٨ٽَ تًٰٕتن ڀّصمهڀر تټٵٌذ تعتثنّر ٨نه تٙٴصٝثت
ت١٘ٚؾ تټصنٱْى تضتربُ ٨ٽَ تطتثٙز تټريت شٽؽر  تٗنتيذ ْٰيرث إذل تِرصمهتپ تټٵرٌذ      

                                       
ًتڄ٥ً ن. ِٽْځثڂ  س682ٖ س1954 ستټٵثىًذ سن. شٌْٰٳ ٔفثشو0 ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ - 1

 .449ٖ س1957 ستټ١ځث0ًُ تټن٥ًّر تټ٩ثڀر ټٽٵًتيتز تٗنتيّر
 ستٗنتيُ تټ٩ًخِ يف ٤ٻ تټن٥ثپ تټههتٵًت٠ِ تٙٔرتتٸِ تټص٩ثًڄِن. ؼتځه ٰىتن ڀينث0 تټٵثڄٌڂ  - 2

 .1249 ستاٽه تټعثڄِ س1963
3 -  Resira: Droit Adminstratif, Paris, dalloz, 65, p 91. 
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تعتثنّر يف شنٱْى ٴًتيتذتثس اڀث ت١٘ٚؾ تټصنٱْرى تعتدثٔرً ْٰٵٙره خرو ـرٳ تٗنتيذ يف      
تختثو ٴًتيتز خإيتنذترث تعتنٱرًنذس طْرط شٹرٌڂ ىرىه تټٵرًتيتز ڄثٰرىذ ٴثڄٌڄرًث ًڀٽٍڀرر          

 تن.ټًٰٖ

اڀررث ِرردح ش٩ٌّٽنررث ٨ٽررَ ىررىت تټصځْْررٍس ٰځررًنه اڂ تټٵررًتي تٗنتيُ ٴرره ّٹررٌڂ      
ِرٽْځثً ًټٹررڃ إؼررًتتتز شنٱْررىهس ٴرره ختررًغ خٙرٌيذ ؼّررْځر ٨ررڃ ـٹررٿ تټٵررثڄٌڂس ثررث   
    ُ  .ّٵٌنڄث خّدح وټٷ إذل تټصځ٧ٌٜ يف ٴثڄٌڄِ ؼهّه ىٌ ڀرث ّّرځٌڄو ت٨ٙصرهتت تعترثن

ٴره   ٩voie de faitرٻ تعترثنُ   ًث٩نرَ اٸعرً ًٜرٌـثً ٰرثٗؼًتت تټرىُ ّرىنُ إذل تټٱ      
ّٹررٌڂ ڀص شْررثً ٨ررڃ شنٱْررى ؼررربُ ٬ررري ڀٕرر٦ًً ٨نهبررى ٰثټٱ٩ررٻ تعتررثنُ ّنٕرر  ڀررڃ ىررىت  
تٗؼًتتس ًټُْ ڀڃ تټٵًتي تٗنتيُ $تڀصْثٌ تعتدثناذ اً تټصنٱْى تعتدثًٔ#س ًخرىټٷ ٰيرىت   
   ً  تٗؼًتت ّنصػ تٕظً تعتٹٌڂ ټٽٱ٩ٻ تعتثنُس ڀعٽو يف وټٷ ڀعٻ تټٵرًتي تٗنتيُس ىرٌ تٕڀر
تټىُ ًّشح تِرصٵٚټو ثٱيٌڀْرر ٴثڄٌڄْررس ًڀنفرو ؼيرثًٌت ڀٱثىْځْرًث لث٘رثًس مترْٟ         
ث٩نثه ًّٱًّ ڀرث ىرٌ ٨ٽْرو ًتعت٩نرَ تٕلرري ٙڀصْرثٌ تٗنتيذس اٙ ًىرٌ تعتٵررتڂ خرإؼًتت          
ڀثنُ ىرىت تعت٩نرَ ىرٌ ڀٌٜر٦ٌ نيتِرصنث ىرىه ًڀنث٠يرث ًًؼيصريث ىرىه ىرِ تټنثـْرر            

ٶ ؼثڄدثً آلً ڀ٨ٌٌْٜثً ّص٩ٽٳ ثًٸٍ تټّٽ١ر تټٱنْر تټصٵنْر يف تعت٦ٌٌٜ خْه اڂ ىنث
تټصنٱْىّر شٱصفيث ًشٍتّه نًيىث ش٩ځٽٵثً خٽر٫ ـره تټص٭رٌٺ ًتِٙصٕرًتت ًخّرٟ تټنٱرٌو       
تٕڀً تټىُ ٦ٍ٨ٌ ًٌټٍٺ ڀڃ ٴًّنرر تټٕر٨ًْر تټريت اٴثڀصريث تټرن٥ٿ تټٵثڄٌڄْرر ټٙرثحل        

ًتي ا٨ځثٺ تٗنتيذس ِٚڀر ً٘فر ـصَ تظدرثز تټ٩ٹرُس ٰرثٗنتيذ ټرهّيث تضترْٓ تضتر      
ڀررڃ تعترر٤ٌٱ  ًتټٕرر٠ًر ًتٕؼيررٍذ تټرريت شصررْؿ غتررث ي٘رره تټٌٴررثب٧ ًيِررٿ ـررهًنىث        
ًِْثٴثذتث ًتجتثىثذترث خثټٕرٹٻ تټرىُ شًّرهىث تٗنتيذس ىرىت ٸٽرو ٨ٽرَ ـّرثج تټٱرًن          
تټىُ ا٘دؿ ڀ٩ًًٍٙس تٕڀً تټىُ ؼ٩ٽنث اڀثپ ڀ٩ثنټر ؽتصٽٱر خرثلصٚٺ ٨نث٘رً تټٵرٌذ    

 تټيت شٹځڃ ًيتت تټٵثڄٌڂ.
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إڂ تټٕر٩ًذ ڀرڃ تټصٵْْره شصفرٌٺ إذل     $$٨دره تټرًستڃ تټٹرٌتٸي0     ًٴههتثًس ٴثٺ 

 "Georgis Pipert" س ًيف ٜررٌت ىررىه تټًقّررر ٘ررنٯ تټٱٵْررو تټٹرردري ##ٸدررٻ ـهّرره

ًْٰو ّصفهض ٨ڃ شٽرٷ    les forces creotrice du droitٸصثخو تټىتب٧ تټْٙس 

ىر٦ً ٰٵرو    س ًټٵره 1تټٵٌٍ ًتټٱث٨ٽْثز تټيت شٹځڃ ًيتت تټٵثڄٌڂس ًش٩ځٻ ٨ٽرَ تټص ظريّرر  
 .تٕـًتيس ٦ًٍٰ إذل تٴرتتؾ ًؼٌن ڀىِّثز ٴثڄٌڄْرر إذل ؼثڄرح تټٱرًن ټصرٌتٌڂ تظتٽرٻ     
ًيف ِررىتټنث تعت١ررًًؾ عتررثوت ٙ ّّررځؿ ټٽځفررثڀِ ـٝررٌي تټصفٵْررٳ تًٕرل تټدررهتبِ ڀرر٧  
ڀٌٸٽرررو. ؼرررًٍ تټرررًاُ تټٵٝرررثبِ تٗڄٹٽْررر0ٍُ ٨ٽرررَ اڂ تطتًّرررر اًًٙ اُ اڂ تټٵثٜرررِ   

٨ٌٍ ٴدررٻ اُ إؼررًتت آلررً ڀيځررث شٹررڃ ٨ٽٌشررو اً    تٙڄٹٽْررٍُ ّن٥ررً يف تٗؼررًتت اً تټرره  
 ٴْځصو ڀڃ ِٽٿ ت٨ٙصدثي.

زترثٺ تټرهّڃ   "ًـتڃ يف كتثّر ىىت تطترهّطس ٙخره ڀرڃ تِررتؼث٦ ٴرٌٺ تعتٱٹرً تټٹردري         
إوت ٴٌّس اِدثج تټّٵٌٞ  ٩ٜٱس اِدثج تټ٩ٌٙنس ًإوت ٴٌّس اِدثج $$ 0"تٰٕ٭ثڄِ

١ًٰر $تعت٩ثنټر# تټيت شٹٽٿ س ًٙ ٔٷ اڂ تٓڄْر تعتّص##تټ٩ٌٙن ٩ٜٱس اِدثج تټنًٍٺ
٨نرريث تٰٕ٭ررثڄِس آڄْررر شص٩ٽررٳ خثطتْررثذ وتذتررث ٨ًځٵيررث ًآٰثٴيررث ًټّْررس ڀّرر ټر ٰنْررر      
ٰفّح ټٹڃ إوت دل شّصعځً تټ٩ٌتڀٻ تټّْثِْر ټ٘٘ٚؾ ٨ٽَ لتح ٨ٽْنرث اڂ شٕرځً   
تټٌّت٨ه تعت٩ًْٰر ًټن٩ْه ټٖڀر يِثټصيث ًنًيىث ًؿترهىث ٙ شّرص٧ْ١ تټٵرٌٺ خإټ٭رثت     

ٰررىټٷ ڄّررٳ ټٽٵررثڄٌڂ تټهِررصٌيُ تظتررثټٳ ټٽّررٽ١ثز ًتحملررهن        س ْرٴًڄْررر تعتٕرر٨ًً 
ټ٤ٌْٱرر تټّرٽ١ر تټصنٱْىّرر خ كترث شنٱْرى ټٽٵرثڄٌڂ شنٱْرىًت ١٩ّْيرث تطترٳ ٰري تعتدررثناذ           

  .ًتختثو تټٵًتيتز تعت٩رتٜر تټّٚڀر ًتټٙفر

ټٹڃ تټٱٵيثت تٕـًتي تِصًٕٴٌت ًتِصنٕرٵٌت ؼرٌىً تٕڀرٌيس ًانيٸرٌت ىرىت تظتٽرٻ ظرٿ        

                                       
1 - Libraire, générale de droit est de gorisleridcince, paris, 1955. 
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تٗنتيذ تټ٩ثڀر $ٸ٩ٽٿ ّٵٌپ ٨ٽَ تټٱڃ ًتظتربذ ًتټصؽًخر ًتعتٚتڀر# إذل ؼثڄح ٴثپ ٨ٽٿ 
٨ٽررٿ تټٵررثڄٌڂ خإ٨ررثنذ تظتٽررٻ تعت٩ثنټررر خررثٴرتتؾ اًټْررثز ًاِررُ ًڄ٥ررٿ ٨ځٽْررر شٵررٯ يف  
تعت٩ثنټر ڀ٧ تټٱًنس تټىُ ا٘دؿ ٩ْٜٱثً ٰځعًٚ ٴه متّٿ تعت٦ٌٌٜ ټٙثحل تټٱًن ټٹرڃ  

 تټًٙلر تټيت صت٩نثىث ٨ڃ تټٵٝثت.يف إؼًتتتز ٠ثٺ ڀهتىثس ٰٹثڂ ـًٚ ټىټٷ 

ٴرره ّّررصي  خ٩ٝررنث خررثظتربذ ًتعت٩ًٰررر ًتټ٩ٽررٿ ټٹررڃ اٙ هتٹررڃ وټررٷ اڂ متٵررٳ   
ٰثبهذ ٴه ش٩ٽٌ  ااْر ٨ٽَ تّٗهٌّټٌؼْث  ټٌٸثڂ ټهّنث ڀعًٚ ؼيثٌ ٰيت ّنٕره تټن٥رثپ   
تعت٩ًيف خٙهٲ ًٔرٱثْٰر ټٙرثحل تٕڀررس ًًِّرِ ڀ٩رثدل كتٝرر ٌِّّريث تټ٩ٽرٿس ٰيرٻ          

. ًڄ٩صٵه اڂ تطتٝثيذ ىرِ تټريت   .تټّٽ١ر تټّْثِْر اڂ ّٽصيٿ ٸٻ وټٷّّص٧ْ١ ش٭ٌٺ 
 ختٽٳ تټهًټر. 

س ىررىه ##ىنثټررٷ نًٺ ٘ررٽدر ٨ٽررَ ٴٕررًذ تطتٝررثيذ   $$0 "٭صررٌڂن٘ررځٌبْٻ ىنص"ّٵررٌٺ 
ڀٵهڀر ڀ١ٌټر ڄّدْثً ِٵنثىث خ  ّه تټٵثيئ ڀ٩ًْٰثً ٴدٻ نيتِر ڀ٨ٌٌٜنث تټصنٱْرى  

٧ّٝ تٗنتيذ يف تټنّٳ تٙؼصځث٨ِ  »ڄ٥ًڄث « تضتربُ ڀڃ ٴدٻ تٗنتيذس ًىٌ شنٱْى يف
خهٴر ٙ تٰصةثز ْٰيث ًٙ ؼٌي ًټٹڃ ي٬درر ـٵْٵْرر يف حتٵْرٳ تټٙرثحل تټ٩رثپس ي٬درر       
ش٩صځه ًڄ٩ٌٺ ٨نه تټًًٝيذ ٨ٽَ اِثټْح ٠ًًٲ لث٘ر ټنٕهتڂ ًخٽرٌ٪ ىرىه تټ٭ثّررس    
ىررىت ًِررنص٩ثڀٻ ڀرر٧ ىررىت تعتٌٜرر٦ٌ خصٵّررْځو إذل ٰٝررٻ دتيْررهُ ظررٿ ڄررًنٮ وټررٷ         

 ر.خٱٌٙٺ اِثِْر ٙـٵ
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 وتىطئت متهيد

 

٨ٽَ تټٵرًتي تعتنٱرًن ِرٌتت اٸرثڂ يف ڀ١٩ْرثز تټٵرثڄٌڂ        تټصځيْهيف ىىت  وص ركز
.. خْه اڂ ِنٌّٲ طعثً ّصنثًٺ تٕڄرٌت٦ تعتمصٽٱرر ټٽٵرثڄٌڂ    .تٗنتيُ اپ تټٵثڄٌڂ تظتثٖ

تٗنتيُ. إو شّررځؿ ټنررث ىررىه تټهيتِررر تٗـث٠ررر خثټٵْځررر اً تټٵررٌذ تټٵثڄٌڄْررر ټررد٩ٛ     
تٗنتيّرس ًىٻ إڂ ىرىه تټٵرٌذ شرتؼرٿ إذل ٨ځرٻ ڀرثنُ ٴرثىً ًڀٽرٍپ اپ ٙ ؟؟        تټٵًتيتز 

 ًالريتً ټڃ ڄنَّ نيتِر تټٵٌذ تټصنٱْىّر ټٽٵًتي تٗنتيُ ًڀث ّصٱ٦ً ٨نيث ڀڃ ڀّثبٻ.
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 الفرع األول

 بيبٌ أَىاع وتمسيًبث انمزار اإلداري اننهبئي أو انتنفيذي 

 »تصنيف القزار اإلداري«

ڀرڃ ىرىه تټصٱ٩ًّرثز ًتټصٵّرْځثز ًتټص١دْٵرثز تټصرهټْٻ خر ڂ تټٵرًتي          والغاي  
تٗنتيُ ټُْ انتذ ټ٘ټٍتپ ًتٗٸًته ًتٕڀًس خرٻ ټرو ٤ًرثبٯ ڀص٩رهنذس لٰٚرًث ٸځرث ٸرثڂ        
ّصٌٙي ټهٍ تټٱٵو تٗنتيُ ٴههتثً ًٴه ًٜؿ وټٷ ؼٽْرثً ٨ٽرَ ٰيرٿ تعتٌٜر٦ٌ تټصنٱْرى      

 تضتربُ ټهٍ ىىت تټٱٵو.

 انماَىٌ اإلدازٌ يف يصسسوزج يف ظسَح انعَ

إوت اټَّٿ تطتًّٳ خدْس ڀرث ٰيرٻ ڄ١ٱرا تطتًّرٳ     $$ڄ٩ْه ڀث ٴثټو ڀٱٌٚ تټهًټر يًڀ0ٌْ 
س ًـتڃ خرهًيڄث ڄٵرٌٺ ىرٻ إوت ش٩ًٜرس     ##اپ ڄنص٥ً ـصَ ڄ لى ـٹځثً ٴٝثبْثً خىټٷ؟

ِٱْنر ټٽ٭ًٲ ٰيٻ ّيح تټًخثڂ خ١ًٴو تټٱنْرر تعت٩ًًٰرر إذل إڄٵرثو تټّرٱْنر اً ّنص٥رً      
تڀررًس ًٴرره اٸررهز تحملٹځررر تٗنتيّررر تټ٩ٽْررث يف ڀٙررً اڂ ىررىت تټ١ًّررٳ        ًّنص٥ررً تًٕ

تِصعنثبِ ٙ شّص٧ْ١ تٗنتيذ اڂ شٽؽ  إټْو إٙ يف ـثٙز ڀ٩ْنر ٨ٽرَ ِردْٻ تطتٙرًس    
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 . 1خٻ ٨ٽْيث اڂ شٽؽ  إذل تټٵٝثت ټصفْٙٻ ـٵٌٴيث

ًڄ٥ًّر تټًًٝيذ ټّْس ڀٵٌٙيذ ٨ٽَ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ټٹنيث دتصره إذل ٸثٰرر   
تټٵررثڄٌڂ تټررهًرل تټٵررثڄٌڂ تټهِررصٌيُ ٴررثڄٌڂ تټ٩ٵٌخررثزس ًتعتٕعرر٦ً ٴرره    0ٌڂٰرر٦ًً تټٵررثڄ

ّصٌٴرر٧ تټٝررًًيذ ًّررنٗ ٨ٽررَ ـررٳ تٗنتيذ يف تټصررهلٻ ًٙ ٔررٷ اڂ تعتٕعرر٦ً يف ىررىه     
تطتثټر ٙ ّنٕ  ـٵثً ؼهّهتًس خٻ ّٹٕٯ ٨نو ًّىٸهه ًٸٻ ڀث ّرتشرح ٨ٽرَ تعتٕعر٦ً ىرٌ     

ثٸٿ تعتٙرًّر يف ـرثٙز   ِٽٌٶ تټّدْٻ تظتثٖ تټىُ يصتو تټٵثڄٌڂ ًٴه الىز تحمل

س اً ٨2هذ خن٥ًّر تټًًٝيذ ڀڃ وټٷ ٴْثپ تٗنتيذ خإ٠ٱثت ـًّرٳ ڀٌټر٧ ٴرًج تعتّرثٸڃ    

س اً ٰررٛ تعتًتِررٚز تعتصدثنټررر خرر  أررمثٖ تٔررصيً 3إ٠ررٚٲ تټنررثي اظنررثت تعت٥ررثىًتز

اً تټٵرردٛ ٨ٽررَ خ٩رٛ تٕٔررمثٖ عتنر٧ تٗلررٚٺ خررثٕڀڃ    ٨4نريٿ تٙجتررثي خثعتمرهيتز  

س ًٴه ِرٽٿ ػتٽرُ   5ؼًتت ىٌ تټٌِْٽر تټٌـْهذ عتن٧ ىىت تټًٝيتټ٩ثپ إوت ٸثڂ ىىت تٗ
تټهًټر تعتًُٙ طرٳ تٗنتيذ يف تٙټصؽرثت إذل تټصنٱْرى تعتدثٔرً يف ـرثٺ تټٝرًًيذ إوت       

س ٸررىټٷ ٠دررٳ تټٵررًتي 6حتٵٵررس ٔرر٠ًًيث ًوټررٷ يف ٔرر ڂ تټٙررفٯ ًإټ٭ثبيررث  إنتيّررثً 

                                       
س ػتځ٨ٌر اخٌ ٔثنُس ٖ 24/11/1962تټٙثني يف تحملٹځر تٗنتيّر تټ٩ٽْث تعتًّٙر0 ـٹځيث - 1

س ًتڄ٥ً ن. 565ٖ 11ِنر 26/3/1966س ًتڄ٥ً ػتځ٨ٌر تعتدثنئ تټيت ٴًيذتث ىىه تحملٹځر 565

 .197ٖ سًتڀصْثٌتذتثإخًتىْٿ ٨ده تټ٩ٍٍّ ْٔفث0 اٌ٘ٺ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ اڀٌتٺ تٗنتيذ تټ٩ثڀر 
 .505ٖ س15نر ؼتثڀثذ تټّ س16/2/1934ـٹٿ ؼتٹځر ڀًٙ تټٹٽْر يف - 2
 .558ٖ  س15ؼتثڀثذ تټّنر  س22/4/1934ؼتٹځر تِصةنثٮ ڀًٙ تٕىٽْر0 - 3
 .238ـٹٿ يٴٿ  س268ٖ س25تټّنر  سؼثٌّس2/6/1935ؼتٹځر ڀًٙ تعتمصٽ١ر يف - 4
 .458ٖ  س183ـٹٿ يٴٿ  35تاځ٨ٌر تټًصتْر تټّنر  س24/3/1934ڄٵٛ ًإخًتپ يف - 5
تټٵْٝر تعت٨ًٌٰر ڀڃ تِٕصثو استه ـّ  ٜه  س26/6/1951ػتٽُ تټهًټر تعتًُٙ يف - 6

 ًٌتيذ تټهتلٽْر ٗټ٭ثت تټٵًتي تټٙثني خإټ٭ثت يلٙر ؼًّهذ ڀًٙ تټٱصثذ.
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تحملررٚز ل١ررًتً   تٗنتيُ ڄ٥ًّررر تټٝررًًيذ إو شررد  إڂ يف تِررصځًتي إنتيذ ؼتررٻ ڀررڃ    

س ًٴرره ٨ځررٻ تټٱٵررو ًتټٵٝررثت تعتٙررًّ  ٨ٽررَ ـٙررً     1نتاررثً ٨ٽررَ تټٙررفر ًتٕڀررڃ  
تِص٩ځثٺ تټصنٱْرى تعتدثٔرً يف ـرثٺ تټٝرًًيذ يف نتبرًذ ٜرْٵر ًشدرهً ىرىه تټٕرًًٞ          

ًهتٹڃ إزترثٺ  س 26/6/1951ًتٜفر يف ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تعتًُٙ تټٙثني يف 
 ىىه تټًًٕٞ يف تٓش0ِ 

تټن٥ررثپ تټ٩ررثپ ثهټٌٙشررو تټعٚظررر $تټٙررفرس تٕڀررڃس ًؼررٌن ل١ررً ؼّررْٿ ّيررهن  -1
 تټّٹْنر# ًّص١ٽح ڀڃ تٗنتيذ ٨ًِر تټصهلٻ ًخثټصثرل تِص٩ځثٺ تټصنٱْى تعتدثًٔ.

 ش٩ىي ن٧ٰ تظت١ً خثټ١ًٲ تټٵثڄٌڄْر تټ٩ثنّر. -2
 اڂ ّٹٌڂ يتبه تٗنتيذ يف تټصهلٻ خصفٵْٳ تټٙثحل تټ٩ثدل. -3
ًّصٝرؿ ؾترث   2پ شدٙرًىث ًتټٵٝثت متٹٿ خص٩ٌّٛ يف ـثٺ ش٩ّٯ تٗنتيذ ٨ًه -4

ـثټر تټًًٝيذ يف ڄ٥ً ػتٽُ تټهًټر تعتًُٙ ىِ ٠ًّٳ تِصعنثبِ ًّرتشرح   ِدٳ اڂ
 ٨ٽَ وټٷ ڀث ّٽ0ِ  

ٴه ّنٗ تعتٕع٦ً ً٘تـر اً ٜځنثً ٨ٽَ تِصد٩ثن ىىه تټٌِرْٽر ًوټرٷ إوت يِرٿ     0أوالً
٠ًّٵررثً ڀ٩ْنررر ٨ًٽررَ تٗنتيذ اڂ شّررٽٹو ًخثټصررثرل ٰررإوت دل شصررًٌٰ ٔررًًٞ تټٝررًًيذ       

٠يث تعتررىٸٌيذ ِررثخٵثً تڀصنرر٧ ٨ٽررَ تٗنتيذ تټصنٱْررى تعتدثٔررً ًٴرره تشررْؿ تټٵٝررثت     خٕررًً
 تعتًُٙ تٕلى خىټٷ يف تطتثٙز تٓشْر0 

يف تټٵْٝر تعتٕيٌيذ  11/5/1937ـٹٿ ؼتٹځر ڀًٙ تٙخصهتبْر تټٙثني يف -1
                                       

 .194ٖ  12ِنر 21/4/1959ٴٝثت إنتيُ  - 1
ـْط تڂ يؼثٺ تٗنتيذ ش٩ّٱٌت يف ت٠ٙٱثت  س6/2/1934ـٹٿ ؼتٹځر ڀًٙ تټٹٽْر يف  - 2

 خثِص٩ځثٺ تعتْثه خهًٙ ڀڃ تټرتتج.
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  ُ ًّٕرررتٞ  1904ټّررنر  23س وټررٷ اڂ تٕڀررً تټ٩ررثرل يٴررٿ    1خثِررٿ ؼتررثش تټٕررنثً
ټٱصؿ تحملٻ حتس تټ٩ٵثج خثطتدُ ڀهذ ٙ شٍّه ٨ٽرَ اِرد٦ٌ   تطتٌٙٺ ٨ٽَ شًلْٗ 

ٴًْ اً خإـهٍ ىثش  تټ٩ٵٌخص  ًٰٝٚ ٨ڃ ڀث ّ ڀً خو  100اً خ٭ًتڀر ٙ شصؽثًٌ  
تټٵثٜررِ ڀررڃ إٴٱررثٺ تحملررٻ ًىررىت ٩ّررين إڂ تٗنتيذ ٙ دتٽررٷ إ٬ررٚٲ تحملررٻ إٙ خ٩رره          

تً خإّٵثٮ تطتٌٙٺ ٨ٽَ ـٹٿ ڀڃ تټٵٝثت ًتټىُ ـهض اڂ ڀهًّ تټهٴيٽْر ا٘هي اڀً
ؼتٽرػ تټٕرنثًُ طؽرر اڂ ڀثټرٷ تحملٽرػ انلرٻ ٨ٽْرو ش٩رهّٚز جت٩ٽرو يف ـٹرٿ ٬رري            
تعتررًلٗ ًټٹررڃ تطتٹررٿ تټّررثخٳ دل ٌّتٰررٳ تٗنتيذ ًٴررًي اڄررو ټررُْ غتررث اڂ شٽؽرر  إذل       
تټصنٱْى ڀدثًٔذ خٻ ٸثڂ ّص٩  ٨ٽْيث اڂ شعدس تعتمثټٱر يف ؼتٝرً ٜره إنتيذ تحملٽرػ    

ً ًتعتًؼر٧ يف وټرٷ ىرٌ تټٵثٜرِ يف تٕلرٚٲ      ًش٧ًٰ تټه٨ٌذ تټ٩ثڀرر يف ٜرٌت تحملٝر   
 .٨ًهڀو

ًيف تٕـٹررررررثپ تطتهّعرررررررر ـٹررررررٿ ػتٽرررررررُ تټهًټررررررر تعتٙرررررررًُ تټٙرررررررثني يف    -2

تټىُ ؼثت ْٰو اڂ تٗلٚت تټٱٌيُ ڀًًٕٞ خ ڂ شصيهن ـثټر تټدنثت  22/11/1953
خثٙكتْررثي تټ٩ثؼررٻ ٨ًٽررَ تٗنتيذ اڂ شٵررٌپ يف ڀعررٻ ىررىت تطتررثٺ خررإ٨ٚپ  وًُ تټٕرر ڂ     

تحملٹځر ټصفٹٿ خثغتهپ خٌٙيذ ڀّص٩ؽٽر خ٩ه صتث٦ اٴٌتٺ تظتٙرٌپ   خثطتٌٝي اڀث پ
ًإؼًتت تعت٩ثّنثز تعتّص٩ؽٽر تټًًٝيّر ث٩نَ اڂ ّٹٌڂ تټدنثت ٴه ً٘ٻ إذل ـثټر ڀڃ 
تټررٌىڃ ٙ ّٙررٽؿ ڀ٩يررث ټٽّررٹنَ ًدل  ّرررتٶ تټٕررثي٦ وټررٷ إذل تټّررٽ١ر خررٻ إذل ؼيررر     

س ًخررىتز تعت٩نررَ 2تټٵٝررثت ٰنمٌغتررث ًـررهىث إ٘ررهتي تطتٹررٿ خٙررٱر ڀّررص٩ؽٽر خثغتررهپ

                                       
ًيتؼ٧ ن. ًـْه ياٰس0 ڀىٸًتز يف س 240يٴٿ  603ٖ  36تاځ٨ٌر تټًصتْر تټّنر  - 1

 .173ٖ  ستټٵثڄٌڂ تٗنتيُ
 .79تټّنر تټعثڀنر ٖ  - 2
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خ ڂ تٌِٕتٲ تټيت شهتي خ٭ري شرًلْٗ ش٭ٽرٳ ڀرڃ ٴدرٻ      1/9/1953ـٹٿ تاٽُ يف 

 .1تټٵثِٜ ًٙ متٳ ضتير تٗنتيذ وټٷ

ًّٽفٳ خثعت٩نَ تټًّٙؿ تعت٩نَ تټٝځين ًوټٷ إوت ڀث ٴًي تعتٕع٦ً ٨ٵٌخر ؼٍتبْر -3
تٗنتيذ اڂ شٽؽر   ټ٩هپ شنٱْى تټٵٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ ٰرإوت دل شصرًٌٰ تټٝرًًيذ شٌؼرح ٨ٽرَ       

إذل تټٵٝثت ټصٌٴ٧ْ تټ٩ٵٌخر نًڂ تټصنٱْى تعتدثًٔ ٸځث ټرٌ ٔر٭ٻ اـره تٰٕرًتن تټ١ًّرٳ      
خهًڂ يلٙر ٧ًًٜ ڀ٥ٽر ڀڃ تټٵځثْ شٵِ خٝثب٩و ڀڃ تټصٽرٯس ٰرثٗنتيذ ىنرث شٽؽر      
إذل تټ١ًّٵررر تټرريت يصتيررث ٴررثڄٌڂ تټ٩ٵٌخررثز ًټررُْ إذل تټصنٱْررى تعتدثٔررً تټٽرريٿ إوت        

 .شٌتًٰز ـثټر تټًًٝيذ

ًڀڃ تٕڀعٽر ٨ٽَ وټٷ ڀث شٵِٝ خو تټنٌٖٙ خ ڄو إوت شد  ټ٘نتيذ تټٙفْر   
اڂ ىنثٶ ل١ًتً ٨ٽَ تټٙفر تټ٩ثڀر ڀڃ تعتصمٽٱثز تټيت ّٙري ْٰيرث اُ ڀٙرن٧ اڄرىي    
٘ثـدو خٹصثج ٌّٴٯ وټٷ ٰإوت دل ّٵٿ خثِٙصؽثخر ٨ٌٴرح خ٭ًتڀرر ًإ٨رثنذ تعترثٺ إذل     

تحملٹځررر ًإٙ ٴثڀررس تٗنتيذ  ڀررث ٸثڄررس ٨ٽْررو ٴدررٻ تټٙررًٮ يف تعتررهذ تټرريت حتررهنىث       
تټٙفْر خىټٷ ٨ٽَ ڄٱٵصوس ًٙ لتٌٌ ټ٘نتيذ اڂ حتصثٺ ټٽٌٌ٘ٺ إذل تټصنٱْى تعتدثًٔ 

 14/9/1954ًڀررڃ تٕڀعٽررر ٨ٽررَ وټررٷ ـٹررٿ ػتٽررُ تټهًټررر تعتٙررًُ تټٙررثني يف    
خصفًّٿ تِرص٩ځثٺ ًِرثبٻ تټٝر٭ٟ ٬رري تعتدثٔرًس ٗؼدرثي تٰٕرًتن ٨ٽرَ شنٱْرى تټصرٍتپ           

 ّررًن يف تټٵررٌتڄ  تظتث٘ررر خثټّررْثيتز ڀررث ّّررځؿ ټٽؽيررثز   ڀ٩رر  ّٵررٌٺ تاٽرر0ُ دل
تعتٹٽٱر ثنؿ تټرتتلْٗ تظتث٘ر خىټٷ تٙڀصنرث٦ ٨رڃ شّرٽْځيث خثٙڀصنرث٦ ٨رڃ شّرٽْٿ       
ىررىه تټرتتلررْٗ دتٹْنرررًث عتٙررثحل الررًٍ ڀرررڃ تطتٙررٌٺ ٨ٽررَ يِرررٌپ اً ڀدررثټ٫ غترررث        

                                       
 .656ٖ  سن. ًـْه ياٰس0 ڀىٸًتز يف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ - 1
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 . 1ڀّصفٵر ٴدٻ ا٘فثج ىىه تټرتتلْٗ
ؽ  إذل تټصنٱْى تعتدثًٔ ټٽفٙرٌٺ ٨ٽرَ   0 ٙ لتٌٌ ټٽٕمٗ تٗنتيُ اڂ ّٽثاَُاً

ش٩ررٌّٛ ّه٨ْررو ټنٱّررو خنررثت ٨ٽررَ ل١رر  اً شٵٙررري ًٴرر٧ خررو تټ٭ررري ًطتررٳ تټٕررمٗ      
تٗنتيُ ًٜي ڀڃ ؼًتبو ٸځث اڂ ًٔٞ تټًًٝيذ ڀڃ تټ٩ّرري شٙرٌيه ًىرىت ڀرث ٴرًيه      
ػتٽُ تټهًټر تعتٙرًُ خثټنّردر طترٳ تټهًټرر يف حتٙرْٻ ڀثغترث ڀرڃ نّرٌڂ ٴدرٻ ڀرڃ           

 .15/11/19492يف تًٰٕتن طٹځو تټٙثني 
0 شٽؽ  تٗنتيذ إذل تټصنٱْى تعتدثًٔ ٨ٽَ ڀّىًټْصيث طْط إوت ال١ ز ش٩ًٜرس  ثانثاً

  0ټٽځّىًټْر ًش لى ىىه تعتّىًټْر إـهٍ تټٌٙيش 
o .ش٩ٌّٛ تًٰٕتن إوت ضت ز تٗنتيذ إذل تټصنٱْى تعتدثًٔ نًڂ ًؼو ـٳ 
o ٗنتيذ ٨رڃ  ًٌ٘يذ تطتٹٿ ڀڃ ػتٽُ تټهًټر اً ڀڃ تټٵٝثت تټ٩ثنُ خإّٵثٮ ت

تټّري يف تټصنٱْى تعتدثًٔ ـصَ تټنيثّر إوت ٸرثڂ ِرْرتشح ٨ٽرَ إدتثڀرو ڄصرثبػ      
 ڀڃ تټ٩ّري شهتيٸيث. 

وټٷ تڂ ػتٽُ تټهًټر هتٽٷ تطتٹٿ خإّٵثٮ شنٱْى تټٵًتي تٗنتيُ تڄص٥ثيتً ټٽٱٙٻ يف 
ڀٌٜررر٦ٌ ٠ٽرررح إټ٭ثبرررو إوت ٸرررثڂ شٙرررًٮ تٗنتيذ ّٙرررٻ إذل نيؼرررر ت٨ٙصرررهتت تعترررثنُ   

هتٽٷ تطتٹٿ ٨ٽَ تٗنتيذ خ٩رهپ تټص٩رًٚ ټٰٖرًتن ًًٴرٯ تټّرري يف       ٰثټٵٝثت تټ٩ثنُ

 .3تټصنٱْى تعتدثًٔ
ڀث اظً ٴْثپ ـثټر تټًًٝيذ ٨ٽَ تټٵًتي تٗنتيُ ڀڃ ـْط ڀ٨ًًْٕصو ًتټًٴثخر 0 زاتعاً

                                       
 .1539تټّنر تټعثڀنر ٖ  - 1
 .25ٖ  سخ٩رتټّنر تټًت سػتځ٨ٌر تاٽُ 19/11/1949ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر  -  2
يف ٴْٝر  س1938ٴثِٜ تٕڀٌي تعتّص٩ؽٽر# تټٙثني يف اّٽٌٺ $ ؼتٹځر ڀًٙ تټ٠ٌنْر - 3

ؼتثڀثذ  س24/6/1958ڀٍي٨ر تضتدٻ تٕ٘ٱً ًـٹٿ ؼتٹځر تِٙصةنثٮ تټٵثىًذ تټٙثني يف 

 .163ٖ  س1959ڄّْثڂ  29تټّنر 
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وىررح تټٱٵررو تٕعتررثڄِ إذل ت٨صدررثي ڄ٥ًّررر تټٝررًًيذ ڄ٥ًّررر ٴثڄٌڄْررر جت٩ررٻ        ً س٨ٽْررو
ٽ١ر تټ٩ثڀرر ڀٕر٨ًًرس ًټرٌ ٸرثڂ ْٰيرث ت٨صرهتت       ت٨ٕځثٺ ًتٗؼًتتتز تټٙثنيذ ٨ڃ تټّر 

٨ٽَ ـًّثز تًٰٕتن اً ؽتثټٱر تټٵٌتڄ  ًوىح خ٩ٛ تټٱٵو تټٱًڄِّ إذل اڂ ڄ٥ًّرر  
تټٝررًًيذ ىررِ ڄ٥ًّررر ِْثِررْر ٙ جت٩ررٻ ا٨ځررثٺ تٗنتيذ ڀٕرر٨ًًر إوت ڀررث لثټٱررس        
تټٵٌتڄ  ًٙ ش٩ٱِ تعت٤ٌٱ  ڀڃ تعتّىًټْر ًټٹڃ شٙدؿ ىىه تټصًٰٙثز ڀ٨ًًٕر إوت 

يث تټهًټررر ٙـٵًررث ًىررىت ىررٌ تټررًاُ تټّررثبه يف إڄٹٽرررتتس ًٴرره شررًننز تحملررثٸٿ ٘ررففص
تعتٙررًّر خرر  تٙجتررثى  ًټٹنرريث يف تټٌٴررس تطتثٜررً شّررٽٿ خثعتررىىح تٕعتررثڄِ تټررىُ   
ّٱًّ ڄ٥ًّر تټًًٝيذ ڄ٥ًّر ٴثڄٌڄْرر جت٩رٻ شٙرًٰثز تټّرٽ١ثز تټ٩ثڀرر ڀٕر٨ًًر       

      ً ًيذ ڀّرثًتذ تٰٕرًتن اڀرثپ    يف زت٧ْ ڄٌتـْيرث إٙ ڀرث شّرصٌؼدو تټٵٌت٨ره تټ٩ثڀرر ٸٝر

 .1تټصٹثټْٯ تټ٩ثڀر ًىىت ىٌ تعتىىح تټىُ ّهت٧ٰ ٨نو تټٱٵو تٗنتيُ تعتًُٙ

 

 

 

 

                                       
تټًًٝيذ# ػتٽر تټٵثڄٌڂ ت٨ٕځثٺ تٗنتيّر ًڄ٥ًّر $ يتؼ٧ ڀٵثٺ تټٱٌڄُ تٕټٱِ تحملثڀِ ٨ڃ - 1

ًيتؼ٧ ًـْه ٰٹًُ ياٰس0 ڀىٸًتز  س850-827تټ٩هن تظتثڀُ ٖ  سًتٙٴصٙثن تټّنر تټّثخ٩ر

ًٰىتن ڀينث0 تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تټ٩ًخِ يف ٤ٻ تټن٥ثپ تټههتٵًت٠ِ  س215ٖ  سيف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ

 ًڀث خ٩هىث. 482ٖ  ستٙٔرتتٸِ تټص٩ثًڄِ
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 1جماالخ انتنفُر ادلثاشس

وٸًڄث ِثخٵثً ًًٔٞ تټصنٱْى تضتربُ ًټٹننث ٙـ٥نث اڂ تټرهٸصٌي ؼتځره ٸثڀرٻ    
تعتدثٔرً  ش١دْٵرثز تټصنٱْرى   "وٸً حترس ٨نرٌتڂ    َظسَح انتنفُر ادلثاشسٸصثخو  يفټْٽر 

 ًى0ِ "ـثٙز ىىه تټصنٱْى

 . تټصنٱْى تعتدثًٔ يف ڄ١ثٲ تټّٽ١ر تټًبثِْر ًتټًٴثخر تٗنتيّر.1
 ڀدها تټصنٱْى تعتدثًٔ يف نتبًذ تټ٩ٵٌن تٗنتيّر.  .2
 ڀدها تټصنٱْى تعتدثًٔ يف ٨ٚٴر تټّٽ١ر تٗنتيّر يف نتبًذ تټ٩ٵٌن تٗنتيّر. .3
 تټصنٱْى تعتدثًٔ يف ٨ٚٴر تٗنتيذ خثًٰٕتن. .4
 تټصنٱْى تعتدثًٔ ٜه تًٰٕتن يف ـثټر تټًًٝيذ.  .5

ًٙ ټصٽرٷ تټن٥ًّرر إٙ يف ـرثٺ تعترهٍ         ًـتڃ خهًيڄث ٙ ڄٵً ىىه ت٠ٗثټرر ًٙ ؿتره ػترث
 ًتطتهًن ًتټٵٌْن تټيت أًڄث إټْيث ټِٖدثج تٓشْر0    

 انتنفُر ادلثاشس يف َطاق انعهطح انسئاظُح

تټًبثِْر ل٨ٌٝثً ڀ١ٽٵثً ًٸثڀًٚ ڄ٩صٵه اڂ تټّٽ١ر تعتًقًِر خت٧ٝ ټٽّٽ١ر 
    ِ $ـْعځررث شٹځررڃ  0ًٔرثڀًٚ ًاِررثَ وټرٷ ىررٌ تعتّررىًټْرس اً ٸځرث ّٵررٌٺ تعتدررها تټٵرثڄٌڄ

ٰثټّٽ١ر تټًبثِْر ڀّىًټر ٨ڃ ا٨ځثٺ شثخ٩ْيث ڀّرىًټْر   ستعتّىًټْر شٹځڃ تټّٽ١ر#
ًىِ خثټصثرل دتٽٷ تغتْځنر تټٹثڀٽر ٨ٽَ ا٨ځثغتٿ ِرٌتت ش٩ٽرٳ تٕڀرً خثعتٌتتڀرر     «ٸثڀٽر 

ًىىت ٩ّين اڂ يتخ١ر تټصد٩ْر تٗنتيّر دتعٻ ٰٹًذ تټرتٸٍْ تټ٩ٌُٝ يف   »پ خثټ٨ًْٕرا

                                       
 ِدٳ تٗٔثيذ إټْو. - 1
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تټن٥ثپ تعتًٸٍُس ًتټيت شًخٟ ًـهتز تضتيرثٌ تٗنتيُ تعتًٸرٍُ تعتمصٽ١رر خ٩ٝريث إذل     

س ًىىت اڀرً ڀن١ٵرِ ًـصځرِ ثرث شٱٝرْو ٴث٨رهذ       1خ٩ٛ يف ًـهذ ٨ٌّٝر ڀصځثِٹر
تعتصد٨ٌرر ٨رڃ ا٨ځرثٺ تټّرٽ١ر تعتصن٨ٌرر       تټصد٩ْر ټٽّٽ١ر تټًبثِْر ًڀّىًټْر تټّٽ١ر

ًڀڃ ؼير الًٍ ٰإڂ تٗنتيذ تعتًٸٍّر يف ٨ٚٴصيث ڀ٧ تٗنتيذ تحملٽْر ٙ شصځص٧ خثڀصْثٌ 
 .خنٗ ًّ٘ؿ تًتعتدثًٔ إٙ تِصعنثت

اڀرررث ـرررٳ تټصنٱْرررى تعتدثٔرررً يف ػترررثٺ تټ٩ٵرررٌن تٗنتيّرررر ٰيرررٌ ڀىِرررُ ًٴرررثبٿ  
ٰٹًذ تټٝرًًيذ تټريت ِردٳ     ًؼتځٌٺ ٨ٽَ ٰٹًذ تټٙثحل تټ٩ثپ ًىِ ٰٹًذ ختصٽٯ ٨ڃ

ٔررًـيثس ًش٩ررهّٻ ايٸثكتررثس ًىررِ ٰٹررًذ ش٩ځررٻ يف ـررهًن تټن٥ررثپ تټ٩ررثپ يف ڀهټٌٙشررو      
تټعٚظررر ٸځررث ِرردٳ شٌٜررْفو ًٴرره اٸرره تټررهٸصٌي ٨ٙررٱٌي ًؼررٌه تعت٭ررثًّذ خرر  ٰٹًشررِ  
تټن٥ررثپ تټ٩ررثپ ًتعتٙررٽفر تټ٩ثڀررر ًإڂ ٸثڄررس نتبًشررث تټٱٹررًش  شصررهتلٚڂ يف ٸررعري ڀررڃ   

 .2تٕـْثڂ

٥ثپ تټ٩ثپ اٸعً تيشدث٠رثً خرثعت٥يً تټّْثِرِ ټٽځؽصځر٧ ًأرٹثټو تظتثيؼْرر       ٰٱٹًذ تټن 
ًىررِ ًـصرررَ ًإڂ دل ش٩صررررب تټ٭ثّرررر تټنيثبْرررر ټص١ررٌي تاصځررر٧ إٙ اكترررث اٸعرررً تيشدث٠رررثً   
خثټّررٽ١ر تټ٩ثڀررر ڀنرريث خٱٹررًذ تعتٙررٽفر تټ٩ثڀرررس اڀررث ٰٹررًذ تعتٙررٽفر تټ٩ثڀررر ٰرر ٸعً      

ًتن يف تاصځ٧ ٸر ًٰتن وًُ ڀ١ثټرح   تيشدث٠ثً جبٌىً تطتْثذ تٙؼصځث٨ْر ًطْثذ تٰٕ
إوت تعتٙٽفر تټ٩ثڀر ش٩ه تټ٭ثّر تټنيثبْر ټٽځؽصځ٧ ڄٱّو ڀّصٵًٚ ٨ڃ ٔٹٽو تټّْثِِ 

                                       
 سنتي تټنيٝر تټ٩ًخْر ستټٵثىًذ سخه0ًُ شهيغ تټٵًتيتز تٗنتيّر ًڀدها تټ٨ًْٕر ن. ظًًز - 1

 .38ٖ  س1969
 س1967 ستټهيتِثز تټ٩ٽْث سؼثڀ٩ر تټٵثىًذ ستټٝدٟ تٗنتيُڀىٸًتز يف ن. ؼتځه ٨ٙٱٌي0  - 2

 .117ٖ س111ٖ 
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ًإوت دل ٩ّصرب ٸىټٷ يف تطتثٙز تټنثنيذ ٰإڄو اٸعً ٘رٽر طْرثذ ىرىت تاصځر٧ تټًشْدرر      
     ً ذ ًڀث ّصٱ٦ً ٨نيث ڀڃ ٨ٚٴثز ًڀڃ تټٌتٜؿ اڂ ٰٹًذ تعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر ش٩ررب ٨رڃ ٰٹر
ختصٽٯ يف ڀهته ًاىهتٰو ٨ڃ تټن٥ثپ تټ٩ثپ ًش٩صرب ا٨رٿ ڀنريث ًاوترٻ ًټرىټٷ ٴْرٻ إڂ      
ڄ١رررثٲ شرررهلٻ تټهًټرررر ټصفٵْرررٳ ٬ثّرررر تعتٙرررٽفر تټ٩ثڀرررر اًِررر٧ ڀرررڃ ڄ١رررثٲ شهلٽررريث   

 ټٽځفث٥ٰر ٨ٽَ تټن٥ثپ تټ٩ثپ.

ڄ٩ين ـ  ًّشدٟ تټن٥ثپ تټ٩ثپ خثټّٽ١ر ًطځثّر تټن٥ٿ تټٵثبځر يف تاصځر٧   
ْيررثس ّررًشدٟ تټٙررثحل تټ٩ررثپ خثټ٩ٚٴررثز تٙؼصځث٨ْررر وتذترررث       ڀررڃ تټ٩ررهًتڂ تعتررثنُ ٨ٽ   

ًخثًٰٕتن يف ٸثٰر اًٜث٨يٿس ًوټٷ ٰإڂ شهلٻ تټهًټر ټصفٵْٳ تټٙثحل تټ٩رثپ ٩ّصځره   
خٙٱر اِثِْر ًإڂ دل ّٹڃ خٙٱر ڀ١ٽٵر ٨ٽَ اِثټْح ٙ شصٙٻ خثټٝدٟ ًتټّرٽ١ر  

 خٵهي ڀث شصٙٻ خإٔدث٦ تطتثؼثز تټ٩ثڀر.

تټصنٱْى تعتدثًٔ ٨ٽَ ـثٺ تټٝرًًيذ ىرٌ ت٨ٕرٿ ت٬ٕٽرح     ًخٌٙيذ ٨ثڀر ٰإڂ ش ُِْ  
تټىُ الى خو تټٱٵو يف ٸٻ ڀڃ ًٰڄّث ًڀًٙ ًٌِيّر ًىٌ تټرىُ ڄصدنرثه ًڄىّرههس اڀرث     
ٰٹًذ تټصنٱْى تعتدثًٔ ٨ٽَ ٩ْ٘ه تعتًٰٳ تټ٩ثپس ًخثټصثرل ش ِّْو ٨ٽَ ٰٹًذ تټٙثحل 

ر اِثِثً ٨ٽَ تټٙثحل تټ٩ثپ ٰيٌ اڀً ڀًؼ٦ٌ ٨ځًٚ ًٰٵيثً ٕڂ ٰٹًذ تعتًٰٳ تټ٩ثپ ڀدنْ
تټ٩ثپس ًڀ٧ وټٷ ٰٽڃ  ڄ٩رهپ ًؼرٌن ٰٵيرثت ّ لرىًڂ خٱٹرًذ تټصنٱْرى تعتدثٔرً يف ڄ١رثٲ         

 . 1تټ٩ٵٌن تٗنتيّر

 

                                       
 ستڀصْثٌتذتثًاڀٌتٺ تٗنتيذ تټ٩ثڀر  ن. تخًتىْٿ ٨ده تټ٩ٍٍّ ْٔفث0 اٌ٘ٺ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ - 1

 .195ٖ ستِٗٹنهيّر سڀنٕ ذ تعت٩ثيٮ
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 تمىَى عاو ويعأنح انظسوف االظتثنائُح ويثدأ انشسعُح

ىٻ ش١ٽٳ ٨ٽَ ڀ٨ٌٌٜنث ؼيثٌتً ڀٱثىْځثً ىٌ $ڄ٥ًّر تټ٥رًًٮ تِٙرصعنثبْر#   
ثىْځْثً الً ىٌ ڄ٥ًّر تټًًٝيذ ٸځرث ٩ٰرٻ وټرٷ ا٬ٽرح     $ڀدها تټ٨ًْٕر# اپ ؼيثٌتً ڀٱ

ڀًشد١ررر   –ٸځررث ڄ٩ٽررٿ  –تټٱٵيررثت يف ًٰڄّررر ًڀٙررً ًِررٌيّر إڂ ڄ٥ًّررر تټٝررًًيذ      
 ڀڃ تطتثٙز تټيت شٌتؼو تٗنتيذ يف ـثٙز تټّٽٿ. تًإوخ٥ًًٮ تطتًجس ٰ ّڃ ـتڃ 

     ِ اظنررثت ڀنثٴٕررر  « ٨1ٽررَ ىررىت تِٙررثَ ٰٵرره تڄررربٍ تټررهٸصٌي ڀٙرر١ٱَ اخررٌ ٌّرره ٰيځرر

ټصّهّه اِريٿ تټنٵره ټن٥ًّرر ِرٽ١ثڂ تطترًج تټريت ٸرثڂ          »تټهٸصٌيته يف ؼثڀ٩ر خثيُّ
  .اـه تعتهت٩ٰ  ٨نيث ىٌ تِٙصثو ڀثيِْٻ ٰثټ  اٸرب اِثشىذ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ يف ًٰڄّث

٨ٽرَ ٰٹرًذ اڂ تٕڀرً ٙ     ٌّه ٰيځرِ ٩ّٽرٻ ًؼيرر ڄ٥رًه ڀ٩صځرهتً      ىنث الى تټهٸصٌي اخٌ 
ثً٘تً ٨ٽَ ش٧ٌِْ ِٽ١ثز تټٝدٟ نًڂ ٌِتىث ڀرڃ  ّص٩ٽٳ خن٥ًّر تټًًٝيذ ًټُْ ٴ

ڀ٨ٌٌٜثز تټٵثڄٌڂ تٗنتيُس خٻ تٕڀً ّص٩ٽٳ خن٥ًّر تټ٥ًًٮ تِٙصعنثبْر تټيت لتح 
اڂ ش١دٳ خثټنّدر ټّرثبً ڀٌٜر٨ٌثز تټٵرثڄٌڂ تٗنتيُ نًڂ تِرصعنثت ًخثټصرثرل ٰرنفڃ       

ٚڀرر  ًّىٸه تټهٸصٌي اخٌ ٌّه ٰيځِ اڂ تټ٩ .ـْثٺ ڀ٦ٌٌٜ ؼهّه ىٌ ڀدها تعت٨ًًْٕر
ڀثيِْٻ ٰثټ  ٸصح يف ػتٽر تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ اڄو ال١ر  ڀعرٻ تټٹرعريّڃ تټرىّڃ ٸصدرٌت يف      

 تعت٦ٌٌٜ.

ًتٕڀرررً ّص٩ٽرررٳ خن٥ًّرررر ٔرررثڀٽر $خثټٕرررٹٻ تټرررىُ اظدصرررو خ١ًّٵرررر خثټ٭رررر تټٵرررٌذ ٰٵرررو    

                                       
ڀنٕ ذ تعت٩ثيٮ  س1979 4ٞ  سػتٽُ تټهًټر سن. ڀ١ٙٱَ اخٌ ٌّه ٰيځ0ِ تټٵٝثت تٗنتيُ - 1

 .309ٖ ستِٗٹنهيّر
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س اڀث عتثوت ڄرثنٍ تټرهٸصٌي ٰيځرِ خرىټٷ تټرًاُ ؟؟س ّٵرٌٺ إڄنرث ٸنرث ڀره٨ٌٰ           1ڀًُٙ#
 نذ تټٵثڄٌڂ ـصَ يف اـٽٷ تټ٥ًًٮ.خثټ٬ًدر يف شعدْس ڀدها ِْث

ٰررٚ ٩ّررٌن تٕڀررً حتررس ٜرر٭ٟ تټٝررًًيذ إذل ڄ٥ررثپ تټهًټررر تټدٌټّْررْرس ًٸررِ    
شررصځٹڃ تٗنتيذ دتٹْنرررثً ڀٕررر٨ًًثً يف تټٵْرررثپ خ ٨دثبيررث حترررس يٴثخرررر ػتٽرررُ تټهًټرررر   
ًإًٔتٰوس ًتټنصْؽر تعتصٌلثذس ىِ تِصځًتي ڀدها تعت٨ًًْٕر ٴثبځثً ًتِرصځًتي تټًٴثخرر   

٧ْ تټ٥ًًٮ خ٭ري تِصعنثتس عتث يف وټٷ تِٙصځًتي ڀڃ ٰثبرهذ ٜرمځر   تټٵٝثبْر يف زت

 .2غتث ټٽفثٸٿ ًتحملٹٌپ

ًتطتٵْٵر اڄو إوت ڀث ٠ًاز ٨ٽرَ تټهًټرر خ ِرًىث اً ٨ٽرَ إٴٽرْٿ ڀ٩ر  ڀنريث ٤رًًٮ         
تِررصعنثبْرس ٰيررٻ ڄ١دررٳ ْٰيررث تټٵٌت٨رره تټٵثڄٌڄْررر ڄٱّرريث تټرريت ش١دررٳ يف تټ٥ررًًٮ         

شْٝٳ خثټص١دْٳ تټ٩ځٽِ اً ٴه ّْٝٳ تټص١دْٳ تټ٩ثنّر؟س اٙ نتَٕ اڂ ىىه تټٵٌت٨ه 
غتثس ْٰٵٌنڄث تٙڀً خنث إذل تڄٱؽثي ّنّٳ ڀدهت تعت٨ًًْٕر خ ًِهس ٩ًٌّن خنث إذل ڄ٥ثپ 

 تټهًټر تټدٌټّْْر. 

ڀڃ اؼٻ شٚيف وټٷ ٨ځره ػتٽرُ تټهًټرر تټٱًڄّرِ إذل خنرثت ڄ٥ًّرر ٸثڀٽررس ًشٌِر٧ْ         
٘رٱر تټٕر٨ًْر ٨ٽرَ ا٨ځرثٺ     ڀدهت تعت٨ًًْٕر يف تټ٥ًًٮ تِٙصعنثبْر طْرط نتٽر٧   

س ًٴره تلصٽرٯ   3ٸثڂ لتح اڂ ش٩صرب ؽتثټٱر ټٽٵثڄٌڂ ټٌ اكتث دترس يف تټ٥رًًٮ تټ٩ثنّرر   
تټٱٵررو يف ًٰڄّررث يف خْررثڂ ڀررهٍ تشّررث٦ ِررٽ١ر تٗنتيذ ٰرر ٠ٽٳ خ٩ٝرريٿ ٨ٽررَ ىررىه        
تټن٥ًّر تِٿ ڄ٥ًّر ِٽ١ثز تطترًجس ًؼ٩رٻ تشّرث٦ ِرٽ١ثز تٗنتيذ ڀٵٙرٌيتً ٨ٽرَ       

                                       
 .209ٖ س1955ِنر  سػتٽر تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ - 1
 .210ٖ  سػتٽُ تټهًټر سن. ڀ١ٙٱَ اخٌ ٌّه ٰيځ0ِ تټٵٝثت تٗنتيُ - 2
 .209ٖ  ستټّثخٳ تعتًؼ٧ - 3
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 ڄ١ثٲ تټٝدٟ تٗنتيُ.

تټررررىُ اًـررررَ إذل خ٩ررررٛ تټٱٵيررررثت تعتٙررررًّ  اڂ ّّررررځٌىث خن٥ًّررررر  تٕڀررررً 

 .2س ًّهيٌِىث خٙهن ڄٕثٞ تٗنتيذ يف تضتٍت تظتثٖ خثټّٽ١ر تٗنتيّر1تټًًٝيذ

ًٴه ٨ٽٽنث ڀربيتز ڀ٩ثيٜر تټصّځْر تټّثخٵر ًتظتًًغ إذل ػتثٺ ايـح ًاًِر٧ ڀرڃ   
تټصنٱْررى  ڄ٥ًّررر تټٝررًًيذ خثټٕررٹٻ تټررىُ مت ٨ًٜررو ِررثخٵًث ًتِٙررًتٮ يف ش٩ٽْررٻ        

تضتررربُ ڀررڃ لررٚٺ ٰٹررًذ تټررهٰث٦ تعتٕرر٦ًً ٬ًررري وټررٷ ًتطتٵْٵررر اڂ ڄ٥ًّررر تټررهٰث٦    
تعت٦ًًٕ هتٹڃ اڂ حتٹٿ خ٩ٛ ڄٕثٞ تٗنتيذ ټٹنيث خثټصثرل ٨ثؼٍذ ٨ڃ ش٩ٽْٻ تټصنٱْى 
تضتررربُ يف ٸثٰررر تټ٥ررًًٮ ًتعتٚخّررثز ًتٕ٘ررؿ تټصځّررٷ خًـثخررر ڄ٥ًّررر تټ٥ررًًٮ  

ُ ًشٱّررريىث ًش٩ٽْٽرريث يف ٜررٌت ڄ٥ًّررر  تِٙررصعنثبْر ًش١دْررٳ ڄ٥ًّررر تټصنٱْررى تضترررب  
تعت٨ًًْٕر نًڂ اڂ ڄٵًٙ ؼيهڄث ٨ٽَ إ٠ثي ڄ٥ًّر تټًًٝيذ تټْٝٵر تټريت ش٩ؽرٍ اڂ   
شٹٌڂ ڄ٥ًّر ْٜٵر ٔرثڀٽر ٨ٽرَ يـثخرر تټٵرثڄٌڂ تٗنتيُ ًڄٕرث٠و ًڀْهتڄرو وټرٷ اڂ        
ڄ٥ًّررر تټٝررًًيذ ڀٱررًًٚ هبررث اڂ شٹررٌڂ ڄ٥ًّررر ٨ثڀررر يف تټٵررثڄٌڂ تٗنتيُ ش٩رررب ٨ررڃ 

خصررنٱُ ڀررڃ ٸثٰررر ڀّررثـر ًىررىت ڀررث شٝرر٩نث خررو ڄ٥ًّررر تټ٥ررًًٮ           ٸثٰررر ڀّررثټٹو 
تِٙررصعنثبْرس ًيف تټٌٴررس ڄٱّررو ڄصفررًي ڀررڃ تټص٩ٽْررٻ تټررىُ شٱًٜررو ڄ٥ًّررر تټررهٰث٦       

 تټ٨ًِٕ تټيت ش٧ْٝ يف ٌتًّر ْٜٵر ڀڃ ًٌتّث تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ.

 
 

  
                                       

 ن. ًـْه ٰٹًُ ياٰس0 يف ڀىټٱو يٴثخر تټصٝځ .- 1
 .767ٖ سن. ٰىتن ڀينث0 تټّٽ١ر تٗنتيّر - 2
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 البحث التاسع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمان األػراد يف ؿواجهة اؾتنفوذ املباذر غري اؾقاـوـي

 »مواسنة حق التنفيذ املباشز«
 

تعتررىدتً تټررهًرل ټٽٵررثڄٌڂ تعتن٩ٵرره يف ٙىررثُس ِررىتٺ إذل ٬ثڄررهُ ـررٌٺ        هوجّــ
تټص٩ًّررٯ خررثطتٳس ٰررًتؾ تعتررىٸٌي ّٵٽررح ٘ررٱفثز ٨ٵٽررو ًٴٽدررو يف ڄّرر ٺ ڄٱّررو ٨ررڃ     
تضتررٌتجس ټٹررڃ نًڂ ٠ثبررٻس ًىنررث ـٝررًز ًتټهشررو ًٰاشررو ڀٹررهًنتً ڀٕرر٭ًٌٙس ًخ٩رره اڂ   

ثٺ يؼٻ إ٨ًتخرِ  ٴً ##ستطتٳ ىٌ تټٌتؼح$$٨ٽځس تټٕ٭ٻ تټٕث٬ٻ اؼثخس تخنيث ٴثبٽر0 
 .##ّث تخنيت ٸٌڄِ ټو اڀو ّٹڃ ٨دهتً$$ ّنٙؿ تخنصو0

تٌڂ خرر     ىً تټٵررثڄٌڂس تعتٌتٌڄررر خرر  ٸٱرريت تعتْررٍتڂس ًتټٱٵررو ّٙررين متٵررٳ تټصرٌر ىررىت ىرٌر ؼرٌر
تټٹٱص  نًڂ اُ شًؼْؿ ٠ً٭ْثڂ ڀڃ إـهتاث ٨ٽَ تٕلًٍس ٰٹْرٯ ـٵرٳ تټٱٵرو تٗنتيُ    

ًىٌر تټرىُ   «ًؼره تټرهٸصٌي ؼتځره ٸثڀرٻ ټْٽرو       شٽٷ تعتٌتٌڄر ًتعتٌتتڀر خ  تټٹٱرص  ؟س ټٵره  

 0 1تٓشْر إڂ شٽٷ تعتٌتٌڄر شصفٵٳ يف تټٝځثڄثز  »نيَ ڀّيدثً تټصنٱْى تعتدثًٔ

 ًٴٯ شنٱْى تټٵًتي تعتْٙح تعتصٝځڃ تټصنٱْى تعتدثًٔ.-1

 تټ٭ٝح#.  –ٴٝثت تټص٩ٌّٛ –تټًٴثخر تټٵٝثبْر تټٚـٵر $ٴٝثت تٗټ٭ثت -2

                                       
 ًڀث خ٩هىث. س333ٖ سڄ٥ًّر تټصنٱْى تعتدثًٔ يف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ 0ن. ؼتځه ٸثڀٻ ټْٽو0 - 1
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 تټّفح. -3

٨ٕځثٺ تټّٽ١ر تٗنتيّر خثټصنٱْى تعتدثًٔ  ًـتڃ خرهًيڄث ٙ ڄرًٍ   ڀٵثًڀر تًٰٙتن -4
ټًٍڀًث ټهيتِر تټٱٵًش  تټعثڄْرر ًتټعثټعرر ّٰرفح تټٵرًتي تعتنٕرا ټٽفرٳ $ٜرځڃ ڀرهذ         
ڀ٩ْنر ىِ ڀ٩ْثن تټ٩١ڃ خثٗټ٭ثت# ّهيَ يف إ٠ثي تعتٌتٌڄر تعتٕر٨ًًْر ًخر  تطتٱرث٢    

اررث ـررٳ تټ٭ررهتيذ ًـررٳ  ٨ٽررَ تطتٵررٌٲ تعتٹصّرردر ًىهٰررو حتٵْررٳ تټصررٌتٌڂ خرر  ـٵرر 

ًتٕڀررً ڄٱّررو ڄٱيررٿ   س 1تٰٕررًتن ٙ ـررٳ تٰٕررًتن ٰٵررٟ $ڄ٥ًّررر تطتٵررٌٲ تعتٹصّرردر#      
ًڄنثٴٓ ٴٝثت تٗټ٭ثت ًتټص٩ٌّٛ اڀث ڄ٥ًّر ٩ٰٻ تټص٩ٙح ًإڂ شٝرځنس ؼٌتخرثً ٨ٽرَ    

 ًڀ٧ وټٷ ڄّص٩ًٚ غتث عتثڀثً.–ٰيِ ڄ٥ًّر ڀعٽس طعثً –تلصٚٺ تټ٨ًْٕر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 سنيٝر تټ٩ًخْرتټٵثىًذ نتي تټ سن. ظًًز خه0ًُ شهيغ تټٵًتيتز تٗنتيّر ًڀدها تټ٨ًْٕر - 1

 .117ٖ  س1969
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 ادلتعهمح تىلف انتنفُر اجلربٌظًاَاخ األفساد 

ٴه ّٱًٚ تټنٗ تټٵثڄٌڄِ ًٰٳ تټصنٱْى ثؽرًن إٴثڀرر تټره٨ٌٍ ًىرِ ـرثٙز      

 ِ ڀّصمٽٙررثً وټررٷ يف ٤ررًًٮ تټرره٨ٌٍ ًشٝررث٨ْٱيثس   1ڄثخررىذ ًٴرره ّرر ڀً خررو تټٵثٜرر
 ًِندفط ًًٔٞ ًٰٳ تټصنٱْى تټٵٝثبْر يف تٓش0ِ

 ٨هپ ًؼٌن تِص٩ځثٺ ّربي تټصنٱْى تعتدث1-0ًٔ
يث يف ىىت تعتٵثپ ىِ ٸعريذ ـثٙز ًٴٯ تټصنٱْى تټيت ٨ًٜس ٨ٽَ اًٺ ڀٚـ٥ر ڄدهّ

ٌ  "س ٰٵه اـَٙ 2ػتٽُ تټهًټر يف ڀًٙ ًٌِيّر ًڀعٽيث يف ًٰڄّث ٨رهن   "ؼرٌيغ ٙڄر
تطترررررثٙز تټررررريت اڀرررررً هبرررررث ػتٽرررررُ تټهًټرررررر تټٱًڄّرررررِ خٌٴرررررٯ تټصنٱْرررررى خررررر         

ٌٰؼٌنىرررث ايخررر٧ ٨ًٕرررًّڃ ـثټرررر ىرررٻ شٵرررٌٺ إڂ تټّْثِرررر    ٨1822/1949رررثڀِ/
ِْثِررر شٵررٌپ ٨ٽررَ تعتٚتڀررر نًڂ اڂ ڄٝررْٯ ٔرر٠ًثً ؼهّررهتً ٨ٽررَ     تټٵٝررثبْر $ىررِ  

تټن٥ًّررر تټٱًڄّررْر تعتص٩ٽٵررر خٌٴررٯ تټصنٱْررى# يف ڀٙررً ًِررٌيّر شصٕررهن يف ٨نٙررً     
 تعتٌتتڀر ڄ٥ًتً ټٽفْٯ تټٕهّه تټىُ ّْٙح تًٰٕتن ڀڃ تٗنتيذ.

 ًؼٌن تِص٩ؽثٺ ّربي ًٴٯ تټصنٱْى تعتدث2-0ًٔ
ىث ّربي تټٽؽٌت إذل تټصنٱْى تعتدثًٔ ًػتٽرُ  ٴه ٙ شٹٌڂ تٗنتيذ يف تِص٩ؽثٺ ڀڃ اڀً

تټهًټر ّرتنن ٸعريتً يف تټدس ثّ ټر تِٙص٩ؽثٺ ًىٻ ىرِ ڀصرٌتًٰذ اپ ٙ شّرث٨هه يف    
 وټٷ ٤ًًٮ تطتثٺ ًڀث ىٌ ظثخس خثعتٽٱثز ًڀٌٴٯ تٗنتيذ.

ًشٵررهًّ ٰٹررًذ تِٙررص٩ؽثٺ ڀًؼ٩ررو تٗنتيذ ًىررِ شرردين ىررىت تټصٵررهًّ ٨ٽررَ تټ٥ررًًٮ   

                                       
 تعتٹصدر تټٵثڄٌڄْر. سـًِصث س2004 سنڀٕٳ سيتؼ٧ ٸصثخنث0 تټص٩ٙح اً ت٨ٙصهتت تعتثنُ - 1
 .345ٖ  سن. ؼتځه ٸثڀٻ ټْٽر0 ڄ٥ًّر تټصنٱْى تعتدثًٔ - 2
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ټصًٙٮ ًڀهٍ ااْر ىىت تټصًٙٮ خثټنّدر ټٽٙثحل تټ٩ثپ تټرىُ  تحمل١ْر هبث اظنثت ت
متصثغ إذل ٨ًِر تټصنٱْى ٰإوت وىح ػتٽُ تټهًټر إذل ڄٱِ ـرثٺ تِٙرص٩ؽثٺ ًٴرًي    
٨ٹُ وټٷ ٰيىت ٩ّين ت٨ٙصهتت ٨ٽَ ِرٽ١ر تٗنتيذس ًىرٌ ٙ ّٙرٻ إذل ڄٱرِ وټرٷ إٙ      

ڄرثٴٓ   dadoval إوت ٸثڄس تعتّ ټر ًتٜفر ًؼٽْر ٙ حتصځٻ ش ًًّٚ ٰځعًٚ يف ـٹرٿ 
تاٽرررُ ٰٹرررًذ تِٙرررص٩ؽثٺ ًتِرررصنصػ ٨رررهپ ٴْثڀيرررث ٕڂ تٗنتيذ ڀّرررص ؼًذ ټٽ٩ٵرررثي    
ًشّررص٭ٽو ًإڄررو ٙ ڀررربي ټِٚررص٩ؽثٺ يف ڄرر٦ٍ تعتٽٹْررر  ًڀررڃ اؼررٻ وټررٷ ٴٝررَ خٌٴررٯ      

 .1تټصنٱْى ـصَ ّٱٙٻ يف ٘فر تعتًٌِپ تټٙثني يف شٵًًّ تعتٙٽفر تټ٩ثڀر

 عدو اعرتاض اإلدازج عهً ولف انتنفُر

ت٨رتتٚ تٗنتيذ ٨ٽَ ًٴٯ تټصنٱْى اخٽ٫ نټْٻ ٨ٽَ ٨هپ شٌتًٰ ٨نًٙ  إڂ ٨هپ
تِٙص٩ؽثٺ ؾترث ّٕرؽ٧ تاٽرُ ٨ٽرَ تطتٹرٿ خٌٴرٯ تټصنٱْرى ًتټٌتٴر٧ اڄرو إوت تشٝرؿ           
ټرر٘نتيذ اكتررث ټّْررس يف ـثؼررر ټٽصنٱْررى تټ٩ثؼررٻ ٰإكتررث ش٩ررٌن إذل ؼررثنذ تطتررٳ ًشنصرريػ  

ي٬دصرريث يف ًٴررٯ  ا٨ًخررس تٗنتيذ يف  ٠Porssetًّررٳ تحملٹځررر ٰٱررِ ٴٝررْر نٸصررٌي  
 تټصنٱْى ًٴهي تټًٌٌّ اڂ تټصنٱْى تټ٩ثؼٻ ټُْ ًًٜيّثً. 

ًٴه ّٹٌڂ تټهت٧ٰ ټ٘نتيذ ٨ٽَ تعتٌتٰٵر ٨ٽَ تّٗٵثٮ ًؼٌن ًِْٽر الًٍ دتٹنيث ڀڃ 
حتٵْٳ ٬ًٜيث ًتټٌٌ٘ٺ إذل ىرهٰيث نًڂ إ٘رًتي ٨ٽرَ شنٱْرى تټٵرًتي تعتصنرث٦ٌ ٨ٽْرو        

 ًتعت١ٽٌج إّٵثٰو.

 

                                       
 .882ٖ  سػتځ٨ٌر اـٹثپ تاٽُ س28/9/1917تطتٹٿ تټٙثني يف  - 1
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 0انتنفُر انعاجم حيمك غسض اإلدازجوجىد وظُهح أخسي غري 
تٕ٘ٻ اڂ تټٵٝثت ٙ هتٽٷ ًٰٚ ًِْٽر ڀ٩ْنرر ٨ٽرَ تٗنتيذ ٨نره ڀٍتًټرر ڄٕرث٠يث.      
ٰيىت ټُْ ڀڃ ٔ ڄو ًتلصٙث٘وس ًتلصْثي تټٌِْٽر تعتنثِردر ًتټٌٴرس تعتٚبرٿ ّرهلٻ     
يف تلصٙثٖ تټّٽ١ر تټصٵهًّّر ټر٘نتيذ اُ ّرهلٻ يف تلصٙث٘ريث شٵرهًّ تعتٚتڀرر      

خ  تټ٥ًًٮ ًتټٌِثبٻ ًتٕىهتٮس ٰيىه تټهتبًذ ڀرتًٸر ټ٘نتيذ ًشٵهًّىث ًتعتنثِدر 
 ًىْځنصيث. 

ًټٹڃ ٴه ّص٩ًٚ تټٵٝثت ټٽّٽ١ر تټصٵهًّّر إوت ٤يً ټو ًِْٽر الرًٍ ٬رري تټصنٱْرى    

س ًٸځث ٴٽنث ِثخٵثً ٰٵًتي ڄ٦ٍ تعتٽٹْر 1تټ٩ثؼٻ شٌ٘ٻ تٗنتيذ ټ٭ًٜيث ًٙ شًٝ خثټٱًن
 اڂ تٗنتيذ ڀّص ؼًذ. ټُْ ًًٜيّثً اً ٨ثؼًٚ ٠ثعتث

وىرح تټٵٝرثت تټٱًڄّرِ إذل اڂ ىرهپ تټٹنّْرر ٙ لترٌٌ        olbe huillierٰٱِ ـٹٿ 
إوت ٸثڂ ىنثټٷ ل١ً ؼّْٿ ًْٔٷ تطتٽٌٺ ًدل ّعدس ڀڃ اًيتٲ تټره٨ٌٍ اڂ ىرىت تظت١رً ٙ    
هتٹررڃ شٱثنّررو إٙ خثغتررهپ ًإقتررث هتٹررڃ شْٰٚررو خثختررثو إؼررًتتتز ٨ررڃ ٠ًّررٳ تضتررٍت تّٓررٻ         

 .2ڀ٦ٌٌٜ تټه٨ٌٍ ټٽّٵٌٞ ـصَ ّٱٙٻ
ټٵه اشثؾ ػتٽُ تټهًټر ټنٱّو ڀًتٴدر تٗنتيذ يف نتبًذ تټّرٽ١ر تټصٵهًّّرر ٸٽځرث ًؼره ٨رهذ      
ًِررثبٻ اڀررثپ تٗنتيذ حتٵررٳ تعتٙررٽفر تټ٩ثڀررر ًتِررصد٩ه تټٌِررثبٻ تټ٩نْٱررر تټرريت ّٵرر٧ تلصْررثي     
ٙ  تٗنتيذ ٨ٽْيث ًٸعريتً ڀث ّ ڀً تاٽُ خٌٴٯ شنٱْى تټٵًتي تٗنتيُ يف خ٩ٛ اؼٍتبرو ـْرط  

 .3ًٜي ّْٙح تٗنتيذ ڀڃ ؼًتت ىىت تّٗٵثٮ

                                       
 .157ٖ  سخ٩نٌتڂ تطتًّثز تټٱًنّر ًتٗنتيذ ىٌيٌّ"ڀٌيُّ "ؼتثًٜتز  - 1
 .359ٖ  سڄ٥ًّر تټصنٱْى تعتدثًٔ يف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ 0ن. ؼتځه ٸثڀٻ ټْٽر0 - 2
 س1985ٖ  سػتځ٨ٌر اـٹثپ تاٽُ 1/4/1938ـٹٿ تاٽُ يف ٴْٝر ؼٌڂ تټٙثني يف  - 3

 .40 ٖ ستټٵّٿ تټعثټط سنتټٽٌٌ س18/5/1945ًتڄ٥ً ـٹٿ يف ٴْٝر ًٔٸر تټصٍتپ يف 
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 girard  ًاـْثڄثً ٩ّٽٳ تاٽُ ًٴٯ تټصنٱْى ٨ٽَ ًٔٞ ًىىت ڀث ـهض يف ٴٝرْر 
vogt      ـْط اًٴٯ تاٽُ ٴًتيتً ٘ثنيتً خ٭ٽٳ ڀٙن٧ ټٽځنصؽرثز تټٹْځْثبْرر ٨ًٽرٳ تّٗٵرثٮ

 .٨1ٽَ ًٔٞ ّٽٍپ تعتٙن٧ خثټٹٯ يف تطتثٺ ٨ڃ ٘ن٧ خ٩ٛ ىىه تعتٌتن تټٹْځثًّر

 0احتًال إن اء انمساز اإلدازٌ
٨ًثنذ ٙ ّٕري تاٽُ إذل تـصځثٺ تٗټ٭ثت ٰٵه متهض اڂ ـٹٿ تاٽرُ خٵٝرثّث يف شنٱْرى     

ًٴٯ تټٵًتيتز تٗنتيّر ٨ًنه ش٩ًٜو ټٽٱٙٻ يف تعت٦ٌٌٜ ـٹٿ ّٙفدو ىىه تټٵرًتيتز ًدل  

٨ٽرَ ًؼرو    س ًڀڃ اؼٻ ىىت ٙ ّٙؿ اڂ ّصٌيٞ تاٽرُ يف ٴٝرْر ٙ ٩ّرًٮ ڄصْؽصريث    2ّٽ٭ْيث
 تټص ٸْه.

  

ًإوت ٸثڂ تاٽُ ٙ ّىٸً ً٘تـر تـصځثٺ تٗټ٭ثت إٙ اڄو ًّت٨ِ ٨نره ڀٌٜر٦ٌ ًٴرٯ    
تټصنٱْى تـصځثٺ إټ٭ثت تټٵًتي ًتټٱٹًذ شّصٱثن ٜرځنثً ًشٽځْفرثً ًـٹځرو خثّٗٵرثٮ ًإڂ     

 ٸثڂ ٙ ّىٸً ًإقتث ٥ّٻ يف ٜځري تټٵٝثت.

 .3ًغتىت ّصٕهن تاٽُ ًّصځّٷ خ ِدثج ؼهّر ّىُِ ٨ٽْيث ًٴٯ تټصنٱْى 

 

 

 

 

                                       
 .111ٖ ستټٵّٿ تټعثټط س1875نتټٽٌٌ  س28/11/1973ـٹٿ تاٽُ تټٙثني يف  - 1
 .28/11/1973 سgirard vogtـٹٿ تاٽُ يف ٴْٝر  - 2
 .77ٖ  ستټٵّٿ تټعثټط 1936نتټٽٌٌ  س17/7/1936تطتٹٿ تټٙثني يف  - 3
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 ظهطح انمعاء انعادٌ يف ولف انتنفُر

ٴه ّٽؽ  تًٰٕتن يف خ٩ٛ تعتنث٨ٌرثز إذل ٴثٜرِ تٕڀرٌي تعتّرص٩ؽٽر $تټ٩رثنُ#      
ټ١ٽرح ًٴرٯ تټصنٱْرى ٠ًد٩رًث ٰررثًٰٕتن ٙ ّىِّرٌڂ ټ١ٽدريٿ ٨ٽرَ ًؼرٌن ٴررًتي إنتيُ         

خ٩هپ تٙلصٙثٖ ًٴه وىح خ٩ٝيٿ خ ڂ تټٱٙٻ خ  تضتيص   ـصَ ّنّٽح تټٵثِٜ
تٗنتيّر ًتټٵٝثبْر ٙ ًُّّ ٨ٽَ تټٵٝثت تعتّص٩ؽٻ ًـؽصيٿ يف وټرٷ ًؼرٌن ـثټرر    
ًًٜيذ ٌّؼه هبث تټٱًن ًخثټصثرل ٰثټٵٝثت تعتّص٩ؽٻ نتصٗ يف زت٧ْ تطتثٙز تټيت 

إڂ ڀدررها س ًتطتٵْٵررر 1ٙ نتررصٗ هبررث ٴررثٚ آلررً ـصررَ ڄصٱررثنٍ خررىټٷ تڄٹررثي تټ٩هتټررر 
تټٱٙررٻ خرر  تغتْةررثز ڀدررها ٨ررثپ ٙ ّّررًُ ٨ٽررَ ؼيررر ٴٝررثبْر نًڂ الررًٍ ًخثټصررثرل   
ٰثټٵٝثت تعتّص٩ؽٻ خثټن٥ً يف تعتّثبٻ تٗنتيّر ٨ًرهپ تٙلصٙرثٖ ىنرث ڀرڃ تټن٥رثپ      
تټ٩ررثپ ًهتٹررڃ تټرره٧ٰ خررو خ ّررر ـثټررر ٸثڄررس ٨ٽْيررث تټرره٨ٌٍ ًټٹررڃ ڄٚـرر٣ اڂ ٴث٨ررهذ     

ثً ًإقترث ىرِ ٴث٨رهذ ڀ٩ٵرهذ لٝر٩س      تټٱٙٻ خ  تغتْةثز ټّْس ًتٜفر ٴث٩٠ر نتبځ
يف ش١ًٌّىث ټصٱّريتز ؽتصٽٱر ًهتٹننث اڂ ـتهن  خ٨ًّر ڀٌٴ٩نث ڀڃ تعت٦ٌٌٜ ْٰځث 

 ّٽ0ِ

0 تٙلصٙثٖ تعتىٸه ټٽٵٝثت تعتّص٩ؽٻ تټ٩ثنُ يف خ٩ٛ ڀنث٨ٌثز تٗنتيذ ًوټرٷ  أوالً
 ٨نهڀث شصًٙٮ تٗنتيذ ٸثټٱًن تټ٩ثنُ ًشصد٧ ًِثبٽو ٰإڂ تعتنث٨ٌثز تټيت شنٕ  خّدح

 وټٷ شهلٻ يف تلصٙثٖ تټٵٝثت تټ٩ثنُ ًوټٷ يف تطتثٙز تٓشْر0 

 إنتيذ تعتثٺ تظتثٖ.  -1

 تټص٩هُ ًتټنٙح.  -2

                                       
 .143ٖ  945يِثټر ْٔن0ٌ - 1
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0ً تطتثٙز تټيت ّٹٌڂ تلصٙثٖ تعتّرص٩ؽٻ تټ٩رثنُ ڀٌٜر٧ ٔرٷ ًش٥يرً      ثاَُا
ىررىه تطتررثٙز ٨نررهڀث ّٙرر١هپ ڀدررهآڂ ڀٕرريٌيتڂ يف تټٵررثڄٌڂ تٗنتيُ ًاررث ڀدررهآ      

تټٵٝررثبْر ًڀدررها آلررً ّٵٝررِ خث٨صدررثي تټّررٽ١ر     تټّررٽ١ثز تٗنتيّررر ٨ررڃ تټّررٽ١ر    
 تټٵٝثبْر تطتثيِر ٨ٽَ ستثّر تعتٽٹْر تظتث٘ر ًتطتًّر تټٱًنّر.

١ٰدٵثً ټٽځدها تًٕٺ ّٹٌڂ تحملثٸٿ تٗنتيّر ًـهىث ىِ تعتمصٙر خثټٵًتيتز تٗنتيّر  
 اّثً ٸثڂ ڀ٨ٌٌٜيث. 

ّررثبٻ تعتٽٹْررر ٠ًدٵررثً ټٽځدررها تټعررثڄِ شٹررٌڂ تحملررثٸٿ تټٵٝررثبْر ىررِ تعتمصٙررر خن٥ررً ڀ
تټٱًنّررر ًًٜرر٧ تټْرره ًت٨ٙصررهتت ٨ٽررَ تطتًّررر تټٱًنّررر ًټٹررڃ ٴرره ّصٕررثخٷ تعتدررهاّڃ     
ًشص٩ٵرره ڀّرر ټر تٙلصٙررثٖ ٰځررث ىررِ تټ١ًّررٳ تټرريت هتٹررڃ هبررث تټصٌْٰررٳ خرر  ىررىت       

 تټص٩ثيٚ.

ټٵه اظثي تعت٦ٌٌٜ ؼهتًٙ ٨نْٱثً يف ؼندثز تټٱٵو تٗنتيُ ًيف اـٹثپ ؼتٹځر تټصنرث٦ٌ   
 ُ تټنرريثبِ تعتصٝررځڃ اڂ تلصٙررثٖ تټٵٝررثت تعتّررص٩ؽٻ تټ٩ررثنُ   ًټٹررڃ وټررٷ شررٌغ تټررًا

خٌٴررٯ ڄٕررثٞ تٗنتيذ ًشٙررًٰثذتث إوت ٸررثڂ ڀٌٜرر٦ٌ تټنررٍت٦ ڀررڃ تلصٙررثٖ تټٵٝررثت     
تټ٩ثنُ نًڂ ٔٷ ٰيىت تٙلصٙثٖ ّعدس اّٝثً ټٽٵٝثت تعتّص٩ؽٻ ًّّرص٧ْ١ تطتٹرٿ   
خٌٴٯ شًٙٮ تٗنتيذ ًتٕڀً خثخترثو تٗؼرًتتتز تټصفٱ٥ْرر تټٌٚڀرر طتځثّرر ـٵرٌٲ       
تًٰٕتن ـصَ ّٱٙٻ خثټصنث٦ٌ ڀڃ تحملٹځر تعتمصٙر خن٥ً تعت٦ٌٌٜ اڀث تطترثٙز تټريت   
ّٹررٌڂ تٙلصٙررثٖ ْٰيررث ڀٌٜرر٧ ٔررٷ خرر  تټٵٝررثت تٗنتيُ ًتټٵٝررثت تټ٩ررثنُ ڄ٥ررًتً  
ټٙهًي ٴًتيتز إنتيّر شص٩ٽٳ ثٌٜر٦ٌ تټنرٍت٦ ٰٵره تڄصريس ؼتٹځرر تټصنرث٦ٌ إذل ٨رهپ        

ًٴٽرررر تٗنتيذ اً تټص٩رررًٚ تلصٙررثٖ تټٵٝرررثت تعتّرررص٩ؽٻ تټ٩رررثنُ ًـًڀرررس ٨ٽْرررو ٨ 
ټٽٵررًتيتز تٗنتيّررر تټرريت ٙ ٔررٷ يف لًًؼيررث ٨ررڃ ًّٙررر تټٵٝررثت تټ٩ررثنُ إٙ إوت ٸررثڂ  
تټٱًن ٘ثـح تطتٳ تعتصنث٦ٌ ْٰو ٴه خثني خثطتٌٙٺ اًًٙ ٨ٽَ ـٹٿ يف تعت٦ٌٌٜ $ڀڃ 
تحملٹځر تټٵٝثبْر تعتمصٙر ّعدس ـٵو# ٰٱِ ىرىه تطتثټرر ّٹرٌڂ تټٵٝرثت تعتّرص٩ؽٻ      

ّ ڀً خثختثو تٗؼًتتتز تټٌٴصْر تټٌٚڀر ًتټيت دتٹڃ تټٱًن ڀڃ شنٱْى ؽتصٙثً ًټو اڂ 
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 .1تطتٹٿ تټٙثني يف تعت٦ٌٌٜ ًټٌ ڀّس شٽٷ تٗؼًتتتز تټٵًتيتز تٗنتيّر

يف تطتٵْٵر اڂ ٴثِٜ تعتّص٩ؽٻ شنفًٙ ڀيځصو ىنرث يف تټ٩ځرٻ ٨ٽرَ شّريْٻ شنٱْرى      
تطتٹٿ تټٙثني ڀڃ تحملٹځرر تټٵٝرثبْر ًٙ شٹرٌڂ تټٵرًتيتز تٗنتيّرر ڀٌٜر٩ًث ټدفعروس        
ًإوت ڀث ـهض هبث ٰىټٷ ّٹٌڂ خ١ًّٳ ٬رري ڀدثٔرً ؼرًتت تطتٹرٿ تعتّرص٩ؽٻ تعتىِرُ       

 ٨ٽَ ـٹٿ ؼتٹځر تعت٦ٌٌٜ. 
 

 ش انتنفُر ادلثاشسيىلف انفمه يٍ ايتُا

خرررثټ٬ًٿ ڀرررڃ ش٩رررهن آيتت تټٱٵيرررثت ًشٝرررثيهبث إٙ اڄرررو ڀرررڃ تعتځٹرررڃ تِرررصمٖٚ 
تټن٥ًّررر تًٕذل/ًّررهت٧ٰ ٨نرريث تټ٩ځْرره    .ڄ٥ررًّص  اِثِررْص  شررًن ىررىه تٓيتت إټْيررث  

$ًّىّررهه خ٩ررٛ تټٹصررثج# ًڀىنتىررث تټصّررٽْٿ خرر ڂ ټرر٘نتيذ تڀصْررثٌتً ٨ثڀررثً يف       "ىٌيّررٌ"
 اڂ ش لى ـٵيث خنٱّيث نًڂ ًِْٟ. تټصنٱْى تعتدثًٔ ًاكتث شّص٧ْ١

ًشدنثىررث خ٩ررهه  lalleriere erthelemyتټن٥ًّررر تټعثڄْرررس ًٴرره ٘ررث٬يث تِٙررصثو  

ًىرررِ ٨ٹرررُ تټن٥ًّرررر تًٕذل ٙ شّرررٽٿ خثټصنٱْرررى تعتدثٔرررً     Berthelmyتِٕرررصثو 
 ټ٘نتيذ ٸځدها ٨ثپ ًشًته ٠ًّٵثً تِصعنثبْثً.

ًيف ڀعرررٻ ىرررىه 2ًّنفرررثٌ تټٱٵرررو تعتٙرررًُ إذل ؼثڄرررح ىرررىه تټن٥ًّرررر تټعثڄْرررر  

                                       
 .394ٖ   سيف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ 0 ڄ٥ًّر تټصنٱْى تعتدثًٔن. ؼتځه ٸثڀٻ ټْٽر - 1
تټهٸصٌي  سًڀث خ٩هىث161ٖ س1938 ستټهٸصٌي ًـْه يتٰس0 ڀىٸًتز يف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ- 2

 تټهٸصٌي ٨عځثڂ لٽْٻ س12ٖ  س1942 سؼتځه ٌىري ؼًتڄر0 ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تعتًُٙ

تټهٸصٌي شٌْٰٳ  سًڀث خ٩هىث 21ٖ  ستٗنتيذ ًشن٥ْځيث# ستټٹصثج تًٕٺ$ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ٨0عځثڂ

تټهٸصٌي ِٽْځثڂ  سًڀث خ٩هىث 683ٖ  س55- 54تټ١د٩ر تًٕذل  سڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ 0ٔفثشر
تعتًتٰٳ تټ٩ثڀرس تٕڀٌتٺ تټ٩ثڀرس تعت٤ٌٱٌڂس ًِثبٻ تٗنتيذس تعتّىًټْر  -ث0ًُ ڄٕثٞ تٗنتيذځتټ١
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تطتررثٙز تټرريت شٌؼرره ْٰيررث ڄ٥ًّررر ڀص٩ثيٜررر ًشصمررى ٸررٻ ڄ٥ًّررر تجتثىررًث ڀٝررثنًت          
ټٽن٥ًّررثز تٕلررًٍ ش٥يررً آيتت حتررثًٺ تټصٌْٰررٳ خرر  ىررىه تټن٥ًّررثز ًتعتررٍغ خْنرريث        

ٓيتت حتثًٺ ًتټصفٵْٳ ڀڃ ـهذتث ًش١ًٰيث ًٴه ٤يًز يف ڀ٨ٌٌٜنث ػتځ٨ٌر ڀڃ ت
تټصٌْٰٳ خ  تټن٥ًّص  تټّثخٵص  ًتضتځ٧ خْنيځثس ًِنصنثًٺ تټن٥ًّص  تِٕثِْص  

 ًتٓيتت تٕلًٍ خثټًٕؾ ًتټص٩ٽْٳ.

 0يف انتنفُر ادلثاشس "هىزَى"َظسَح انعًُد  -اًًٙ 
اڂ تٗنتيذ ڀّررصٵٽر ـْررثٺ تټٵثٜررِ تٗنتيُ اُ اڂ غتررث ِررٽ١ر  "ىٌيّررٌ"ّررًٍ تټ٩ځْرره  

ًٔ ًڀٱثن شٽٷ تټّٽ١ر اڂ تٗنتيذ شّرص٧ْ١ اڂ شنٱرى ٴًتيتذترث ڀرڃ شٽٵرثت      تټصنٱْى تعتدث
ڄٱّيث نًڂ تطتثؼر ټصهلٻ تټٵثِٜ ټٽفٌٙٺ ٨ٽَ ـٹٿ ٴثخٻ ټٽصنٱْى ـصَ ټرٌ ٸرثڂ   

 وټٷ تټصنٱْى ّص٩ٽٳ خثټ٭ري ًهتُ ـٵٌٴو. 
ًّرتشح ٨ٽَ وټٷ اڂ تًٰٕتن ڀٽٍڀرٌڂ خإ٠ث٨رر وټرٷ تټصنٱْرى تعتدثٔرً إو اڂ تټره٨ثًُ       

تٰٕرًتن إذل تټٵٝررثت ٜره وټررٷ تټصنٱْرى ٙ شٌٴ٩ررو ٸٵث٨رهذ ٨ثڀررر ًإقتررث      تټريت ٩ًّٰيررث 
تِررررصعنثت اُ اڂ يٰرررر٧ تټرررره٨ٌٍ ٙ ٌّٴررررٯ شنٱْررررى تټصٙررررًٮ تٗنتيُ إٙ يف ـررررثٙز 

 تِصعنثبْر. 

                                                                                          
تټهٸصٌي ؼتځٌن ٩ِه تټهّڃ تټًّٕٯ0  سًڀث خ٩هىث 240ٖ  1954 ستټ١د٩ر تټعثڄْر ،تٗنتيّر

 167ٖ  سثؽٽُ تټهًټر تټّنر تټعثټعر خ٩نٌتڂ0 تضتير تټيت شصٌذل إ٘هتي ټٌتبؿ تټدٌټُْ سڀٵثٺ

 ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تعتًُٙ ًتعتٵثيڂ 0تټهٸصٌي ؼتځه ٨دهتهلل تټ٩ًخِ سًڀث خ٩هىث 221ً

ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ  0تټ١٩ثيتټهٸصٌي ٰىتن  س179ً 178ٖ ًڀث خ٩هىث ً 166تضتٍت تًٕٺ ٖ $

٥ًّيً ڀڃ ڀٵهڀر  سًڀث خ٩هىث 8ٖ  1955ِنر  سثًٜتز يف شن٥ْٿ تٗنتيذ تټ٩ثڀرؼت -تٗنتيُ
تعتىټٯ اڄو ّىىح ٨ٽَ ٨ٹُ تټٹصثج تټّثخٵ  إذل اڂ تټصنٱْى تعتدثًٔ ڀدها ٨ثپ يف شًٰٙثز 

 تٗنتيذ ًټُْ تِصعنثت.
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ًڀررڃ ڄصررثبػ وټررٷ تټصنٱْررى اڂ شٹررٌڂ تٗنتيذ نتبځررثً يف ًٜرر٧ تعتررهت٧ٰ ًتټٱررًن يف 
يف ڄ٥ًّصرو إذل ـره خ٩ْره ٌٰ٘رٻ إذل اڂ      "ىٌيّرٌ" ٧ًٜ تعته٨ِ  ًٴره وىرح تټ٩ځْره    

تٗنتيذ ٙ شّص٧ْ١ ٰٵٟ تِصمهتپ تټصنٱْى تعتدثًٔ ًإقتث لتح ٨ٽْيث تِرصمهتپ ىرىت   
تٙڀصْثٌس ًڀ٩نَ وټٷ اڂ تٗنتيذ ټّْس ـًذ ٠ٽْٵر ڀڃ تټٵٌْن شّصمهپ ىىت تٙڀصْثٌ 

ْيرث  تً شٽؽ  إذل ٠ًٲ تټصنٱْى تټ٩ثنّر ـّدځث دتٽْو ٨ٽْيث تټ٥رًًٮ ًإقترث ّصفرصٿ ٨ٽ   
تِصمهتپ ٠ًّٳ تټصنٱْرى تعتدثٔرً ڀرثدل شٹرڃ ؾتن٨ٌرر ڀرڃ تِرصمهتڀو خرنٗ ٘رًّؿس          
ٰٽررُْ ټًؼررٻ تٗنتيذ اڂ ّٽؽرر  إذل تټٵثٜررِ خرره٨ٌٍ ڀدثٔررًذ ٩ًّٰيررث إټْررو ټٽفٙررٌٺ  
٨ٽَ ـٹٿ ٴثخرٻ ټٽصنٱْرى إٙ ٨نرهڀث ٙ شٹرٌڂ  ټهّرو ًِرْٽر ټٽصنٱْرى تعتدثٔرً ٰن٥ًّرر          

شٵررًي تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً ٸځدررها ٨ررثپ ًتټصؽررثت تٗنتيذ ټٽصنٱْررى تټ٩ررثنُ    "ىٌيّررٌ"

اڀعٽرر ٨هّرهذ    "ىٌيّرٌ" ًٴره وٸرً تټ٩ځْره    س 1ٸثًٰٕتن ىٌ تِٙرصعنثت يف ڄٕرثٞ تٗنتيذ  
 ٸص١دْٵثز عتدها تټصنٱْى تعتدثًٔ خثټ١ًّٳ تٗنتيُ ڀنيث0 

ثز يف تټ١ًٴرثزس  تظتث٘ر خثعتًًيس اً خصٱًّٳ تټصؽځ٩ر  2اًتڀً تټدٌټُْ تټٕٱٌّر-1
اً ٰٛ تعت٥رثىًتز ًإٌتټرر ت٨ٕرٚپ اً تټٕرثيتز يف خ٩رٛ تعت٥رثىًتزس ىرىه تًٕتڀرً         

 شنٱى ڀدثًٔذ ًًتؼح ٨ٽَ تًٰٕتن إ٠ث٨صيث.

حتْٙٻ تٗنتيذ ًٜتبح ڀدثًٔذ نًڂ ـٹٿ ٴٝثبِس ٨ًٽَ ڀڃ ّصًٝي ڀڃ ڀدٽ٫ -2
  تټًّٝدر تعتًخ٠ٌر ٨ٽْو اڂ ّٽؽ  إذل تټٵٝثت ْٰځث خ٩ه. 

                                       
ًْٰيث ّٵًي اڂ  1920شٌټٌٌ  سڀثپ تټٵثِٜحتس ٨نٌتڂ ن٨ثًُ تٗنتيذ ا سيتؼ٧ يِثټر ٸٽٱثيّو - 1

 ټ٘نتيذ ـٳ تټصنٱْى تعتدثًٔ ٸځدها ٨ثپ ًاڂ تټصؽثتىث إذل تټٵٝثت ټصٵًًّ ـٵٌٴيث خ٩ه تِصعنثت.
خثټنّدر ټٽٌتبؿ تټدٌټُْ تعتٹصٌخر ًتعتنٌٖٙ ْٰيث ٨ٽَ ؼٍتت ّٹٌڂ شنٱْىىث ٨ڃ ٠ًّٳ  - 2

 .353ٖ  س1921ِنر  سيف ڀىټٱو ڀٌؼٍ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ "ىٌيٌّ"تڄ٥ً  ستټٵٝثت
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عتنٌٖٙ ٨ٽْيث يف نٰثشً تعتٕثي٠ثز ًتټيت شّرص٧ْ١ تٗنتيذ خٌتِر١صيث   تټٵٌت٨ه ت-3

 .1ّٰك تټ٩ٵٌن ڀدثًٔذ ًڀڃ شٽٵثت ڄٱّيث نًڂ شهلٻ تټٵٝثت

حتهّه تٗنتيذ ټٽهًتڀ  تټ٩ثپ ڀڃ شٽٵثت ڄٱّيثس ًوټٷ خإ٘هتي ٴًتي إنتيُ هبىت -4
 تټصفهّه. 

 ٺ ٨ثڀر.ـصَ إٙ يف تِٙصْٚت ٨ٽَ ٨ٵثيتز تټ٭ري ًإٴثڀر ڀدثڂ ًأ٭ث-5

ًټُْ ڀڃ تلصٙثٖ تټٵٝرثت تطتٹرٿ خإٌتټرر ىرىه تعتدرثڄِ تٕٔر٭ثٺ تټ٩ثڀرر ًټرٌ اكترث           

 .2ڀٽٷ تټ٭ري

                                       
ّٕري  سًڀث خ٩هىث 441 س439ٖ  س1953 سنُ ټٌخثن0ًّ ڀ١ٌٺ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُتڄهيّو  - 1

تټٹثشح إذل اڂ ټ٘نتيذ ِٽ١ر شٌٴ٧ْ ؼٍتتتز ٨ٽَ تعتص٩ثٴه ڀ٩يث ًشٙٻ ىىه تضتٍتتتز إذل ّٰك 
٧ خصٽٷ نًڂ شهلٻ تټٵٝثت ًىِ شصځص سًىىه تضتٍتتتز شٌٴ٩يث تٗنتيذ ڀدثًٔذ ستټ٩ٵه ًإكتثبو

تټّٽ١ر ـصَ ًدل ّٹڃ ڀنٌٙ٘ثً ٨ٽْيث يف تټ٩ٵه اً يف نٰثشً تعتٕثي٠ثز ٰيىه تټّٽ١ر ش٩ه 

ڀثٌّ  31ش١دْٵثً ٙڀصْثٌ تټصنٱْى تعتدثًٔ تعتٵًي ټ٘نتيذ ًّتؼ٧ يف تعت٦ٌٌٜ ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر يف 

ًڀًت٩ٰر ڀٱٌٚ  س984ٖ س1907# ػتٽر تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ deplanqueٴْٝر $1907ِنر 
 .يف ىىه تټٵْٝر "ىٌيٌّ"تطتٹٌڀر تِٕصثو 

ًّتؼ٧ يف ڀدها ٨هپ تعتّثَ خثٕٔ٭ثٺ تټ٩ثڀر تټيت دتس ٌِتت خثٗټ٭ثت اً تټص٩هّٻ ًوټٷ ڀڃ  - 2

 س1889ڄٌٰځرب  22ؼثڄح تټّٽ١ر تټٵٝثبْر ټٖـٹثپ تٓشْر0 ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄِّ 

  تټٵّٿ تټعثټط. 1892ر # ًتعتنٌٕي ثؽځ٨ٌر ِريfreyssenetّٴْٝر $
o  ِّٴْٝر $1892ٌّڄٌْ  24ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄcommune daignac ًتعتنٌٕي #

 .تټٵّٿ تټعثټط 1894ثؽځ٨ٌر ِريّر 
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شٌّّر تٗنتيذ ټهٌّكتث ڀدثًٔذس ٨ًٽَ ڀڃ ّصًٝي ڀڃ تټصٌّّر اڂ ّٽؽ  ټٽٵٝرثت  -6
 ْٰځث خ٩ه. 

ټرر٘نتيذ تڀصْررثٌتز ڀثټْررر ش١٩ْيررث ـررٳ تِرردث٪ تټٙررٱر تټصنٱْىّررر ٨ٽررَ ـٵٌٴيررثس -7
                                                                                          

o  ٴْٝر$1893ڄٌٰځرب  24ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄِّ يفville de tremcen# 

 .97تټٵّٿ تټعثټط ٖ  1895ًتعتنٌٕي ثؽځ٨ٌر ِريّر 
o ٴْٝر $1894ّنثًّ  26ِّ يف ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄlebreton ًتعتنٌٕي ثؽځ٨ٌر #

 .3ٖ  ستټٵّٿ تټعثټط 1896ِريّر 
o  ُٴْٝر $1896ـٹٿ ؼتٹځر تټصنث٦ٌ يف اًٺ ا١ّ٬prelet de la mandie#  ًتعتنٌٕي

 .104تټٵّٿ تټعثټط ٖ  1898ثؽځ٨ٌر ِريّر 

o  ٴْٝر $1900ڀثيَ  16ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر يفherronّر # ًتعتنٌٕي ثؽځ٨ٌر ِري

 .65تټٵّٿ تټعثټط ٖ  1902
o  1906ځ٨ٌر ِريّر ؽًتعتنٌٕي ث 1904ٌّټٌْ  4ـٹٿ ؼتٹځر تټنٵٛ تټٱًڄّْر يف 

  .13تټٵّٿ تًٕٺ ٖ 
o  يف ٴْٝر $1905ڀثيَ  10ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر يفberry et cheraliard ًتعتنٌٕي #

 .65ٖ  سثؽځ٨ٌر ِريّر تټٵّٿ تټعثټط
o  337ٖ  س1953 سڀ١ٌٺ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ 0نُ ټٌ خثنًّتڄهيّو ًّتؼ٧. 
o 0ًّتؼ٧ اّٝثً ڀىټٯ 

Louis Delloz: La comspetece contentieuse en motiere de emprise sur 
les proprieties prices,1926,p 62. 

  شًتؼ٧ تټًِثټر0-
Desgranges (Eugène): Essai sur la notion de voie de fait en droit 
administratif francais,1937, p 278-282. 
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 ًٸٍّر ـٳ تټصنٱْى تعتدثًٔ ٴدٻ تٗنتيتز تحملٽْر $تټٚڀًٸٍّر#.ًټ٘نتيذ تعت

شنٱْى تټٵٌتڄ  ؼربًت خرثټ١ًّٳ تٗنتيُس ًوټرٷ يف ـثټرر لٽرٌ ىرىه تټٵرٌتڄ  ڀرڃ        -8

 .1تټنٗ ٨ٽَ ؼٍتت ؽتثټٱصيث

 Berthelmy et Lafrriere0َظسَح األظتاذٍَ  -ظثڄْثً 
ټ٘نتيذ خثڀصْثٌ تټصنٱْى تعتدثًٔس ًًٍّ اڂ ڀًٸٍ تټّٽ١ر  "ًّٰٙريؼٌټْثڂ "دل ٩ّرتٮ  

ًٚ اً دترنؿ ڄٱّريث         ٦س ًٴه وىح إذل اڄرو ٙ هتٹرڃ ټر٘نتيذ اڂ شدثٔرً ٨ځر ًٕع يف ّه تعت
تڀصْرثٌتً ًتلصٙث٘رثً دل ّٵررًيه تعتٕعر٦ً غتررث. ًٴره وٸررً ٰٙرًّري اڂ ڀيځررر تعتٕعر٦ً ڀنرر٧       

ثڄٌڄْرس ًټٽځ٦ًٕ اڂ ّد  تټص٩ّٯ ًتعتّثًئ تټيت ٴه شنؽٿ ٨ڃ تِصمهتپ تټًلٗ تټٵ
 تطتثٙز تټيت ّٙٻ ْٰيث تټص٩ّٯ اً تعتّثًئ إذل ـه تضتًهتر اً ت١ًٜٙتج.

 
 عسض أداء خمتهف انفمهاء0 -ظثټعثً

 Luion Duguit0 دجيٍنُىٌ زأي انعًُد 
إٙ ضترٍت ڀرڃ تعتٌٜر٦ٌ ًىرٌ ـٙرٌٺ تٗنتيذ ٨ٽرَ ـٵٌٴيرث ًدل         "نلترِ" دل ّص٩ًٚ  

ّص٩ررًٚ عتّرر ټر تټٵررٌتڄ  ًتټٽررٌتبؿس ٰيررٌ ڀررڃ ّٵررًي ًؼررٌن تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً        
ټ٘نتيذس ًلت٩ٻ ىىت تٙڀصْرثٌ اِثِرًث ټٽصٱًٴرر خر  تټٵرثڄٌڂ تټ٩رثپ ًتټٵرثڄٌڂ تظترثٖ         

ټرر تټريت دتصر٧    $اڂ تټهً#ًّّصمهپ يف ىىت تټٙهن ٨دثيتز ًتٜرفر ٘رًمتر ْٰرىٸ0ً   
اُ ټصفٵْررٳ وټررٷ تعتًٸررٍ  -س #ثًٸررٍ ٴررثڄٌڄِ ڀ٩رر  ًهتصٽررٷ تټٵررٌذ تعتثنّررر ټصفٵْٵررو#  

ي٬ررٿ ڀ٩ثيٜررر  -اُ تٗٸررًته-شّررص٧ْ١ اڂ شّررصمهپ ڀدثٔررًذ شٽررٷ تټٵررٌذ   -تټٵررثڄٌڄِ
ٰثټهًټررر إوتً تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً اُ تټصنٱْررى اًًٙ     -اُ تټٱررًن-تټ١ررًٮ تټّررٽي  

                                       
 .354ٖ  ٠1921د٩ر ِنر  "ىٌيٌّ"تڄ٥ً ڀٌؼٍ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ټٽ٩ځْه  - 1
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َ ـٵٌٴيث ًستثّصيث ٨ًنهڀث شره٨َ ًؼرٌن ڀًٸرٍ    ٬ًًٜيث يف وټٷ ىٌ تطتٌٙٺ ٨ٽ
ٴثڄٌڄِ ټٙثطتيث ّٹٌڂ ڀرڃ تعتٕر٦ًً ت٨ٙررتتٮ غترث طرٳ تټصنٱْرى تعتدثٔرً ًىرىت ىرٌ          

ًتٜررؿ اڂ تټ٩ځْرره ً "Le bénéfice du Préalable"  10ىٌيّررٌ""ڀثّّررځْو 
٬ري اڂ  سيف ڀ٦ٌٌٜ تټصنٱْى تعتدثًٔ "ىٌيٌّ"تڄصيَ إذل ڀث ً٘ٻ إټْو تټ٩ځْه  "نلتِ"
 وٸً ڀث ّ ش0ِ  2""نلتِ

$إڂ تطتررثٸځ  اٰررًتن ٸ٭ريىررٿ نتٝرر٩ٌڂ زت٩ْررثً ټٵٌت٨رره تټٵررثڄٌڂس ًىررىه تټٵٌت٨رره     $
شٱررًٚ ٨ٽررْيٿ ًتؼدررثز ًشٙررًٰثز تطتررثٸځ  شٹررٌڂ ڀٕرر٨ًًر ًإ٠ث٨صرريث ًتؼدررر ٙ   

س ًوٸرً  #ٕكتث ٘ثنيذ ٨ڃ ٔمٗ وُ ِْثنذس ًټٹڃ ٕكتث ڀصٱٵر ڀر٧ ٴٌت٨ره تټٵرثڄٌڂ#   
ٽس ټٱٹًذ تټ٨ًْٕر ٙ هتٹڃ اڂ شصمى ا٨ځثٺ يف تټهًٺ تټيت ً٘$$0 3يف ڀ٦ٌٌٜ آلً

تٗٸرررًته إٌتت تٰٙرررًتن إٙ ٠دٵرررثً ټٽٵرررثڄٌڂ ًيف ـرررهًنه. ًٙ ّٵرررٌپ هبرررىه ت٨ٕځرررثٺ إٙ     
تعت٤ٌٱٌڂ تعتمصٌٙڂ تټىّڃ ـهنىٿ تټٵثڄٌڂس ًٸٻ ش٧ًّٕ لثٖ طځثّر تټٱرًن لترح   
اڂ مترررهن خهٴرررر تټ١رررًٲ ًتټٕرررًًٞ تټررريت هتٹرررڃ ْٰيرررث اـْثڄرررثً تٙټصؽرررثت إذل ٠ًّرررٳ  

 ##.ٸًتهتٗ

اڄو دل ّّٽٿ ڀڃ تټصنرثٴٛ يف ٨رًٚ ياّرو إو اڄرو خ٩ره       "نلتِ"٨ٽَ  ٩ًّ4ْح تټد٩ٛ 
 يف ڄ٥ًّصو يف تټصنٱْى تعتدثًٔ ٨ثن ًٸصح ڀث ّّصٱثن ڀنو اڄو ڀڃ ياٍ "ىٌيٌّ"اڂ اّه 

دل ّصنثٴٛ يف ياّو ًٙ يف ڀٌٴٱو ڀڃ تڀصْثٌ  "نلتِ"ًتطتٵْٵر اڂ  " ىنًُ خثيشٽځِ"

                                       
 .713ً 712ٖ  ستضتٍت تًٕٺ سيف ڀ١ٌٺ تټٵثڄٌڂ تټهِصٌيُ نلتِ"ټٌْڂ "يتؼ٧  -1
 .685ٖ  ستضتٍت تًٕٺ ستعت١ٌٺ يف تټٵثڄٌڂ تټهِصٌيُ تټ٩ځْه ټٌْڂ نلت0ِ  - 2
 49ڀ١ٌٺ تټٵثڄٌڂ تټهِصٌيُ تضتٍت تټعثڄِ ٘ٱفر  تټ٩ځْه ټٌْڂ نلت0ِ  - 3

 ًڀث خ٩هىث. 25ٖ  سيف يِثټصو ِثټٱر تټىٸً "ْٔنٌ"تڄ٥ً  - 4



290 
 

يف ىىت  "ىٌيٌّ"تټصنٱْى تعتدثًٔ ټ٘نتيذس ٰيٌ ًّته تڀصْثٌتً ٨ثڀثً غتث ًخىټٷ  ّصٱٳ ڀ٧ 
تعت٦ٌٌٜ ًټٹنو ٙ ـ٣ ل١ٌيذ ىىت تٙڀصْثٌ ًٰاٍ ًًٜيذ حتهّرهه ًًٜر٧ ٴْرٌن ټرو     

إو اًين  "ىٌيّررٌ"شٹررٌڂ ٜررځثڄثز طتًّررثز  تٰٕررًتنس ًىررىت ىررٌ ڄٱررُ ڀررث وىررح إټْررو  
ثٺ ىررىت تٙڀصْررثٌ ًوټررٷ طتځثّررر تطتًّررثز خ٩ررٛ تټٵْررٌن ٨ٽررَ ـررٳ تٗنتيذ يف تِررص٩ځ

 تټٱًنّر. 

يف ڄ٥ًّصررو ًّررًٍ ڀ٩ررو ًؼررٌج ٜررځثڄثز طتځثّررر   "ىٌيّررٌ"ّىّرره  "نلتررِ"رررر ٰ
تًٰٕتن ڀرڃ ٨درط تٗنتيذ ًٜرځثكتث ًتِرصدهتنىث إوت شرًٶ ىرىت تٙڀصْرثٌ ڀ١ٽٵرًث نًڂ         
ٴٌْنس ًخىټٷ هتٹڃ تټصٌْٰٳ خ  ٰٹًشِ تټّٽ١ر ًتطتًّرس ًىىت تټصنثٴٛ تټرىُ خرهت   

ڀث ىٌ إٙ شنثٴٛ ٤ثىًُ ڄصْؽر ټٽن٥ًذ تټ١ّفْر  "نلتِ"ٽد٩ٛ يف ظنثّث ٸصثخثز ټ
$إڂ تټررهًٺ تټرريت ً٘ررٽس ټٱٹررًذ تعتٕرر٨ًًْر ٙ $ٰيررٌ إو ّٵررٌٺ0  "نلتررِ"ټررًاُ تټ٩ځْرره 

هتٹڃ اڂ شّصمهپ ا٨ځثٺ تٗٸرًته إٙ ٠دٵرًث ټٽٵرثڄٌڂ ًيف ـرهًنه ًٸرٻ شٕر٧ًّ لرثٖ        
       ً ٞ تټريت هتٹرڃ اـْثڄرثً تٙټصؽرثت     طځثّرر تټٱرًن لترح اڂ مترهن خهٴرر تټ١رًٲ ًتټٕرً

ْٰيث إذل تٗٸًته إٙ ٠دٵرًث ټٽٵرثڄٌڂ ًيف ـرهًنه.. ًٸرٻ شٕر٧ًّ لرثٖ طځثّرر تټٱرًن         
لترررح اڂ مترررهن خهٴرررر تټ١رررًٲ ًتټٕرررًًٞ تټررريت هتٹرررڃ ْٰيرررث اـْثڄرررثً تٙټصؽرررثت إذل    

 .##تٗٸًته

ٙ ّٵٙه خىټٷ إټ٭ثت تڀصْرثٌ تټصنٱْرى تعتدثٔرً ټر٘نتيذ ًحترًّٿ تِرص٩ځثغتث ټرو ًإقترث          
ًّّه اڂ ّٹٌڂ تِصمهتپ وټٷ تٙڀصْثٌ يف ـهًن ٴٌتڄ  تټهًټر ًإٙ ّٹٌڂ ْٰو ت٨صهتت 
٨ٽَ ـًّثز تًٰٕتن تټيت ٸٱٽصيث تټٵرٌتڄ  إٙ خثټٕرًًٞ ًتطترهًن تعتدنْرر ْٰيرثس ٰيرٌ       

١ٽٵررثً ڀررڃ ٸررٻ ٴْرره ًإقتررث ټررو ـررهًن ًٴْررٌن ڀٵررًيذ يف  ّررًٍ إڂ ىررىت تٙڀصْررثٌ ټررُْ ڀ
تټٵٌتڄ  ًلتح ٨ٽَ تٗنتيذ ڀًت٨ثذ ىىه تټٵٌْن تعتٵٌٙن هبرث ستثّرر تطتًّرثز ـصرَ     
ٙ ٩ّه ٨ځٽيث ت٨صهتت ٨ٽَ تطتًّرر ٨ًدعرًث هبرث ؾترث ٩ًّٜريث ټٽځّرىًټْر ًىرىت تټرىُ         

ٰيځث يف خ٩ٹّوس  "ىٌيٌّ"ټُْ ڀ٧ٌٜ ت٨رتتٚ ٕـه ًدل شنثن ڄ٥ًّر  "نلتِ"ّىٸًه 
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تطتٵْٵر ڀصٱٵرثڂ ٨ٽرَ تعتدرها ٨ًٽرَ ٴْرٌنه ًټرُْ خْنريځث شنرثٴٛ ٸځرث لْرٻ ټرد٩ٛ            
ّٵٙره خرثټٱٵًذ تټّرثخٵر تټٵرٌٺ خر ڂ شنٱْرى تټٵرٌتڄ          "نلتِ"ًڀ٧ وټٷ ٰإڂ  .تټٹصثج

ًتټٽٌتبؿ لتح اڂ ّٹٌڂ خثټ١ًّٳ تټرىُ يصتصرو ىرىه تټٵرٌتڄ  ًشٽرٷ تټٽرٌتبؿس ًخرىټٷ        
ّرر ټر شنٱْررى تٗنتيذ ټٽٵررٌتڄ  ًتټٽررٌتبؿ  ّٹررٌڂ ٴرره ش٩ررًٚ خ١ًّررٳ ٬ررري ڀدثٔررً إذل ڀ  

 لٰٚررررًث عتررررث وٸررررًه خ٩ررررٛ تټٹصررررثج ڀررررڃ اڄررررو ااررررٻ تټص٩ررررًٚ غتررررىت تعتٌٜرررر٦ٌ.          
ټ٘نتيذ خثڀصْثٌ تټصنٱْى تعتدثًٔس ًًٍّ اڂ ىىت تٙڀصْثٌ  "ىنًُ خثيشٽځِ"ياُ تِٕصثو 

ىٌ تعتدها تټ٩ثپ يف شًٰٙثز تٗنتيذس ًإڂ تټصؽثتىث ټٽٵٝثت ټٽفٌٙٺ ٨ٽَ ـٹٿ ٴثخٻ 
ًٙ لته يف شٵًًّ ىرىت تعتدرها ل١رٌيذ ٨ٽرَ تٰٕرًتن إو اڂ غترٿ        سنٱْى خ٩ه تِصعنثتټٽص

نتبځثً ـٳ ي٧ٰ ن٨ٌٍ ش٩ٌّٛ ٜه تٗنتيذس ًىنث ّصهلٻ تټٵٝرثت ًټٹرڃ خ٩ره تټصنٱْرى     
ًاـْثڄًث ّّص٧ْ١ تٰٕرًتن ٠ٽرح ًٴرٯ شنٱْرى تټٵرًتي تٗنتيُ ًىرىه ٜرځثڄثز ڀٵرًيذ         

صْرثٌ تعتځنرٌؾ ټر٘نتيذ ٙڀصْرثٌتز شص٩ٽرٳ      ټًٰٖتن ًٸثْٰر طتځثّصيٿ ڀڃ ل١ً ىرىت تٙڀ 
ياّرو   "خرثيشٽځِ" خثټٙثحل تټ٩ثپ ًستثّر تاصځ٧ ًحتٵْٳ تټنٱر٧ تټ٩رثپ ټرو ًٴره ٨رًٚ      

 0ٰررىٸً يف ڀٌٜرر٧ ڀررڃ ڀٵثټررو اڄررو    مبجهااح انماااَىٌ انعاااو  خثټصٱٙررْٻ يف ڀٵررثٺ ټررو   
لتح تټصّٽْٿ ټ٘نتيذ ٸځدها ٨رثپ طرٳ تټصنٱْرى تعتدثٔرً تضترربُ ٸځرث ش١ٽرح وټرٷ         $$

ًًٜيذ شٵًًّ ىىت  خثيدتْٽِ"ىنًُ "نتيذ ټصفٵْٳ تټٙثحل تٙؼصځث٨ِ ًًٍّ ٨ځٻ تٗ
ً  «تعتدرررها  نًڂ شرررهلٻ ڀرررڃ ؼثڄرررح تټٵٝرررثت ٩ًّصٵررره اڂ تټّرررٽ١ر     »تټصنٱْرررى تعتدثٔررر

تټصنٱْىّررر اِرردٳ ڀررڃ تټّررٽ١ثز تٙلررًٍ ًاايررث ًٴرره ٸثڄررس شصځصرر٧ خثٕ٘ررٻ خررثټٵٌذ   
تعتثنّر ًٸثڄس شٹًه تًٰٕتن ٨ٽَ انتت ًتؼدثذتٿ خثټٵٌذ ًخ١ًّٳ ڀدثًٔ نًڂ شهلٻ ڀڃ 
ِررٽ١ر الررًٍ ًٴرره ـررهض ڀرر٧ تټص١ررٌي تټصررهيلتِ اڂ ٴدٽررس تٗنتيذ ًِررث٠ر تټٵٝررثت   

نيث ًخ  تًٰٕتن ًټٹڃ لتح اڂ ّٹٌڂ شهلٻ تټٵٝثت تِصعنثت ًّن ٨ٽَ تٕ٘ٻ تټ٩ثپ خْ
ًىٌ تټصنٱْى تعتدثًٔس ٸځث لتح اڂ ّٹٌڂ وټٷ تټصهلٻ ثٵصَٝ ڄٗ ٴثڄٌڄِ ٘رًّؿ  
ًخىټٷ ّٹٌڂ تټصنٱْى تٗنتيُ تعتدثًٔ ىرٌ تټٵث٨رهذ تټ٩ثڀرر يف شٙرًٰثز تٗنتيذ تټريت      
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يف إؿتثٌىث ـصَ ٙ ّٝثي تټٙثحل تټ٩ثپ ڀرڃ   شصّٿ ٬ثټدثً خثټ٨ًّر ًٙ حتصځث ش لريتً
 .##ؼًتت تټدٟت يف تټصًٙٮ

ِ ڀدرها تټصنٱْرى تعتدثٔرً $ـثټرر ـٙررٌٺ تٗنتيذ     ټٕرٵّ  "خرثيشٽځِ" ًٴره ش٩رًٚ    
٨ٽَ ـٵٌٴيث ًـثټر شنٱْرى تټٵرٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ# ٥ًّيرً يف ڀٵثټرو اڄرو ٨ځعرٿ تعتدرها يف         

 تطتثټص 0 

"Le principe est lسexécution directe des lois pour la voie 
administrative". 

اڂ يف شهلٻ تټٵٝثت تټّثخٳ ٨ٽَ تټصنٱْى تضتربُ اٸررب ٜرځثڄثً    "خثيشٽځِ"ًٴه وٸً   
ټًٰٖتن ًټٹنو دل ّّرتِٻ ڀ٧ خ٩رٛ تټٹصرثج يف تٙىصځرثپ هبرىت تضتثڄرح ًإارثٺ ڀرث        
٨ررهته ٰٵرره يت٨ررَ ؼثڄررح تٗنتيذ ًـررًٖ ٨ٽررَ دتٹْنرريث ڀررڃ ؾتثيِررر ڄٕررث٠يث ٨ٽررَ  

تٕٸځٻ ًإڄو ٸثڂ ًّؼٌ اڂ ٩ّٿ شهلٻ ټٵٝثت خ  تًٰٕتن ًتٗنتيذ ْٰځرث ّنٕرح    تټٌؼو
خْنيٿ ڀرڃ ڀنث٨ٌرثز إٙ اڄرو دل ّٙرٻ اڂ لت٩رٻ ٨رىت تټصرهلٻ  ىرٌ تعتدرها ًدل ّص١ٽرح           
اٸعررً ڀررڃ ت٨صدررثيه تِررصعنثت ٨ٽررَ تعتدررها تټصنٱْررى تعتدثٔررً خررثټ١ًّٳ تٗنتيُ ًىررىت ىررٌ   

 .تطتثنض ٩ًٰٚ

ًٙ ٔٷ اڂ شهلٻ تټٵٝثت طتّٿ تعتنث٨ٌثز ىٌ ٠ًّٳ تټّٚپ ًتٕڀڃ ٕڂ تطتٌٙٺ  
٨ٽَ ـرٳ خرثټٵٌذ ًتٗٸرًته ڀرڃ ٠رًٮ ًتـره ٴرٌٍ لترًؾ تټٕر٩ٌي تټٵرثڄٌڄِس ًإڂ ٸرثڂ            
شهلٻ تټٵٝثت نتبځثً ټٱٛ تعتنث٨ٌثز خر  تٗنتيذ ًتٰٕرًتن اڀنْرر ١ّځر٧ هبرث تضتځْر٧       

ًټُْ ڀڃ تعتٙٽفر تټ٩ثڀر تټصٕدط هبرث  إٙ اڂ ىىه تٕڀنْر ټُْ ڀڃ تټّيٻ حتٵْٵيث 
إو ٙ هتٹڃ اڂ ؿت٩ٻ ڀڃ شهلٻ تټٵٝثت ٴث٨هذ ٨ثڀر ًاڀًتً ـصځْثً  ٴدٻ إٴهتپ تٗنتيذ 
٨ٽَ تټصنٱْى تضتربُ ًخ٩ه تختثوىث ٴًتيتً ڀث ٕڂ ڀعٻ ىىت تټصهلٻ تټهتبٿ ڀرڃ ٔر ڄو   
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    ً تج اڂ ٩ًّٴٻ ڄٕثٞ تٗنتيذ اڂ ڄٙٻ إذل ىىت تټنٕرثٞ تٗنتيُ ً تټ٩ځرٻ ٨ٽرَ تٜر١
تټن٥ثپ ًتٕڀڃ ؾتث ّىنُ إذل إىهتي تطتًّر ًتًٜٗتي ثٙثحل تًٰٕتن ًشٹرٌڂ كتثّرر   
تعتدثټ٭رررر ٰرررح تټرررهٰث٦ ٨رررڃ تطتًّرررر ًتټ٩ځرررٻ ٨ٽرررَ ستثّصررريثس ًتِٗرررثتذ إذل تطتًّرررر    
ًإىرهتيىث ًإوت ٸنررث ڄّررٽٿ ټرر٘نتيذ خثڀصْررثٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً ٰٽررُْ ڀ٩نررَ وټررٷ إټ٭ررثت  

ټٝځثڄثز ڀث ّٹٱرٻ غترٿ ستثّرر ـٵرٌٴيٿ ٴدرٻ      ٜځثڄثز تًٰٕتن تټٵٝثبْر ٰٽيٿ ڀڃ ت

. 1تٗنتيذ ٨ًٽررَ ىرررىت تِٕرررثَ ّرررصٿ تټصٌْٰررٳ خررر  ڄٕرررثٞ تٗنتيذ ًـًّرررثز تٰٕرررًتن  
ٰٽٰٖررًتن اـْثڄررثً ـررٳ ٠ٽررح ًٴررٯ تټصنٱْررى تټٵررًتي تٗنتيُ ًخررىټٷ ّصررهلٻ تټٵٝررثت    
ټريتٴرح تن٨ررثتتز تٗنتيذ ًمتځررِ تٰٕررًتن ڀرڃ تِررصدهتنىث ًش٩ّررٱيث إڂ ًؼرره تټررهټْٻ   

 تټص٩ّٯ. ٨ٽَ وټٷ

شٽررٷ  "ىٌيّرٌ" ٰدررو ش ّْره ٴرٌٍ ټن٥ًّررر تټ٩ځْره     "خرثيشٽځِ" ّصٝرؿ ټنرث إڂ ياُ    
تټن٥ًّر تټيت ڀث ٌتټس  ـصَ تٓڂ اٴٌٍ تټن٥ًّثز ًاظدصيث ًاٸعًىث دتْٕثً ڀر٧ تټٌتٴر٧   
تِررصؽثخر عتررث شنٕررهه تٗنتيذ يف ڄٕررث٠يث ـصررَ ٙ شٱٕررٻ يف إنتت ٤ًْٱصرريث تظت١ررريذ     

 chinot"2"ٳ غترث تټنٱر٧ تٕٸررب ٩ًّصٵره تِٕرصثو      تعت٩ٵهذ ًـصَ حتځِ تضتځث٨ر ًحتٵ
دل ّٹڃ ڀنثً٘تً ًٙ ؼتدىتً ِٙرصمهتپ تٗنتيذ ٙڀصْرثٌ تټصنٱْرى تعتدثٔرً      "خثيشٽځِ"اڂ 

ًشًٰٙيث ڀڃ شٽٵثت ڄٱّيث نًڂ شهلٻ تټٵثِٜ ًإڄرو ّصځنرَ اڂ ٩ّرٿ شرهلٻ تټٵثٜرِ      
ٯ تټٌتٴر٧ ًٙ  نترثټ  "ٔرْنٌ" خ  تٗنتيذ ًتٰٕرًتن يف زتْر٧ تعتنث٨ٌرثز ًټٹرڃ ڀرث وٸرًه       

ٰيٌ ٌّٙي خثي شٽځرِ خٙرٌيذ     »ًڀث ِدٳ إڂ أًڄث إټْو« "خثيشٽځِ"ّصٱٳ ڀ٧ ڀث ٸصدو 
جتثىٻ ڀث نتثټٯ ياّرو    "ْٔنٌ"تعت٩رتٚ ٨ٽَ ىىت تٙڀصْثٌ ًټٹڃ تطتٵْٵْر ـصَ إڂ 

                                       
1 - J.Barthelemy: Article précis, p539. 
2 - chinot: These précis, p27. 
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٩ّصٵه اكتث شىّه ًؼير ڄ٥ً ًشرًٶ ڀرث ٨صرهتىث ؾترث      "خثيشٽځِ"ٰ ًين ٰٵًذ ڀڃ ڀٵثٺ 
ت ت٨صٵررثنه لث٠ةررثً ٙ ّٙررؿ ت٨ٙصررهتن خررو يف ڀ٩ًٰررر ياُ   ٙ ّّررنه ًڀررڃ ظررٿ ٰٵرره ؼررث 

 تټىُ ِدٳ ٨ًٜو خٌٌٜؾ ًخثټٵهي تعت١ٽٌج ټنث تٓڂ. "خثيشٽځِ"تِٕصثو 

 Roger Bonnard0زوجس تىَاز زأٌ األظتاذ 
٩ّررتٮ ټرر٘نتيذ خثڀصْررثٌ تټصنٱْرى تعتدثٔررً ًتِررصمهتڀو يف ڀٌتؼيرر تٰٕررًتن ټٽفٙررٌٺ    
٨ٽَ ـٵٌٴيث نًڂ شرهلٻ ِرثخٳ ڀرڃ ؼثڄرح تټٵٝرثت. ٰرثٗنتيذ شّرص٧ْ١ تخترثو ٴرًتي          
ڀٽٍپ ًشنٱىه ڀدثًٔذ ٴدٻ تټٱًن تټىُ ٩ّثيٚ يف تټصّٽْٿ غتٻ طٵيث ًڀٵصَٝ ىىت 

تټٵٝثبِس ًغترث ِرٽ١ر تټصنٱْرى ڀدثٔرًذ     تٙڀصْثٌ اڂ تٗنتيذ ڀ٩نثه ڀڃ تڄصيثغ تټ١ًّٳ 
ټٽفٌٙٺ ٨ٽَ ـٵٌٴيث تعتصنث٦ٌ ْٰيث ڀڃ ٴدٻ تٰٙرًتن ًهتٹرڃ ټٰٖرًتن اڂ ّٽؽةرٌت إذل     
تټٵٝثت ْٰځث خ٩ه ٩ًًٌّٜڂ ٨ٽْو ن٨ٌتىٿ ٜه تٗنتيذ ًّرتشح ٨ٽَ ىىت تٙڀصْثٌ اڂ 
د٧ شٹٌڂ تٗنتيذ ثٌٴٯ تعتهت٧ٰس ًتټٱًن يف ڀٌٴٯ تعته٨َ ًىىت تعتٌٴٯ ىٌ ٨ٹُ تعتص

خ  تٰٕرًتن يف ڀنث٨ٌرثذتٿ إو ٙ ّّرص٧ْ١ اـره اڂ ّ لرى ـٵرو خنٱّرو نًڂ تٙټصؽرثت         
يىجص يف ڀىټٱو  "خٌڄثي"إذل تټٵٝثت ټٽفٌٙٺ ٨ٽَ ـٹٿ ڀنو ٴثخٻ ټٽصنٱْى ًٴه ٸصح 

ِ   انماَىٌ اإلدازٌ إڂ تڀصْرثٌ تټصنٱْرى تعتدثٔرً تټرىُ شصځصر٧ خرو تٗنتيذ يف       $$0 1ڀرث ّر ش
٨ٌثذتررث ڀ٩يررٿ يف ڀًٸرٍ تعترره٨َ ٨ٽْررو ًشٱررًٚ ٨ٽررَ  ڀٌتؼيرر تٰٕررًتن لت٩ٽرريث يف ڀنث 

تټٱًن ڀًٸٍ تعته٨َ ًتٗنتيذ يف شًٰٙثذتث شصمى ٴًتيتً شنٱْىّثً ًش٩ٽرڃ خرو تټٱرًن ٰرإڂ     
دل ّررى٨ڃ ټررو ًخنٱررىه ٠ٌت٨ْررر تټصؽرر ز إذل شنٱْررى ٴًتيىررث ڀدثٔررًذ ًخررثټٵٌذ ٨نرره          
ُس تٙٴصٝثت نًڂ شهلٻ ِثخٳ ڀڃ ؼثڄح تټٵٝثت ًىىت ىٌ ڀث ّّځَ خثټصنٱْى تضترب

خررثټ١ًّٳ تٗنتيُس ٰررثٗنتيذ شصٙررًٮ ڀررڃ شٽٵررثت ڄٱّرريث خثختررثو ٴررًتي ڀررڃ ؼثڄدرريث         
ًش١٩ررِ تټٵررًتي تټٙررٱر تټصنٱْىّررر ًخ٩رره ىررىه تعتًـٽررر ّٹررٌڂ غتررث نًڂ إوڂ ِررثخٳ ڀررڃ  

                                       
1 - R,Bonnard: précis de droit administrative, 3e edit,1940,p240. 
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تټٵٝثت ـٳ تټصنٱْى تعتدثًٔ ًىىت تٙڀصْرثٌ تعتٵرًي ټر٘نتيذ ١٩ّْيرث ـرٳ تِرصمٖٚ       
ٽَ تټٵٝثت ټٽٱٙٻ ْٰو ًإ٘هتي ـٹرٿ  ـٵٌٴيث ڀڃ تًٰٕتن نًڂ ـثؼر ټ١ًؾ تٕڀً ٨

 .##ٴثخٻ ټٽصنٱْى ٸځث متهض يف ڀنث٨ٌثز تًٰٕتن ْٰځث خْنيٿ
ڂ تٗنتيذ ټّْرس ڀٽٍڀرر خثټصدرث٦ ٠ًّرٳ تټصنٱْرى تعتدثٔرً يف       $$ا 0"خٌڄثي"ًًٍّ  

زت٧ْ تطترثٙز ٰٽريث اڂ شصنرثٌٺ ٨رڃ تشدرث٦ ىرىه تټٌِرْٽر ًشٽؽر  إذل تټ١ًّرٳ تٗنتيُ          
٦ً  تِصمهتپ تټصنٱْى تضتربُ ١ًًّٝىث ٨ٽَ تټ٩ًٚ اًًٙ ًاـْثڄثً متًپ ٨ٽْيث تعتٕع
س ٰثټ٩ځْه خًڄثي ٙ ّصمى ڀڃ تڀصْثٌ تټصنٱْى تعتدثًٔ ڀدها ##٨ٽَ تټٵٝثت ټٽٱٙٻ ْٰو

ڀ١ٽٵًث ًإقتث ٨ٽْو ٴْرٌن ًټرو تِرصعنثتتز ختٱرٯ ڀرڃ ـهشرو ًحتځرِ تطتًّرثز ًټٹرڃ          
تعتدثٔرً انذل   خٙهن تټصفرهض ٨رڃ تِٙرصعنثتتز ًتټٵْرٌن تټرٌتينذ ٨ٽرَ ڀدرها تټصنٱْرى        

خًاُ ٙٔٷ اڄو ٬ًّح ًْٰو ڀدثټ٭ر ټّْس طثؼر إذل ش٩ٽْٳ ًّصنثٴٛ شنثٴٝرثً خْنرثً   
ڄرثي ٕاْصرو   ٌڀ٧ ياّو تټّثخٳ ًّصؽثىٻ تټٌتٴ٧ ًتټٵثڄٌڂس ًإقترث ڄعدرس ىنرث ڀرث ٸصدرو خ     

 ٬ًًتخصو.

إڂ تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً ټررُْ ڀ١ٽٵررًث ًإقتررث شررًن ٨ٽْررو تِررصعنثتتز ٰررثٗنتيذ ٙ          
ِصمهتپ ىىت تٙڀصْثٌ نتبځثً ًٙ خه ڀڃ ٠ًؾ تٕڀً ٨ٽَ تټٵٝثتس ټْ وڂ غتث شّص٧ْ١ ت

خثټصنٱْىس ًوټٷ إوت ٸثڂ ىىت تټصنٱْى ْٰو ت٨صرهتت ًڀّرثَ خثعتٽٹْرر تظتث٘رر ًـًّرر      
تٰٕررًتن ٰٱررِ ڀعررٻ ىررىه تطتررثٙز ٙ ّٹررٌڂ تټصنٱْررى إٙ ٴٝررثبًْث ًٙ لتررٌٌ ټرر٘نتيذ        

 ز إټْو ٸثڂ شًٰٙيث ٬ٙردثً إٙ إوت ٸرثڂ   تِصمهتپ تټصنٱْى تعتدثًٔ طْط اكتث إوت ضت
 ىنثٶ ڄٗ ًّ٘ؿ نتٌغتث تټصًٙٮ نًڂ شهلٻ تټٵٝثت.

١٩ِّ ټ٘نتيذ تڀصْثٌ تټصنٱْى تعتدثًٔ خٕرًٞ اڂ ٙ هترُ ـًّرثز تٰٙرًتن      "خٌڄثي"ررٰ 
ًؾتصٽٹثذتٿ إو لتح يف ىىه تطتثټر تټصؽثت تٗنتيذ ټٽٵٝرثت إوت ٸرثڂ تټصنٱْرى تعتدثٔرً     
ٙ هتررُ تطتًّررر اً تعتٽٹْررر تټٱًنّررر ٩ٰٽررَ اُ ٔررِت ّنٙررح تټصنٱْررى إوتً؟س ىررىت ىررٌ     

اِرًٮ إِرًتٰثً خْنرثً إو     "خٌڄرثي" اڂ  ڀ٧ٌٜ تټصّثقٺ ًًؼو تټص٩ؽح ًتټ٭ًتخرر ًٙ ٔرٷ  



296 
 

وىح ىىت تعتىىح تټىُ اًٴ٩و يف شنثٴٛ ًتٜؿ ًل١  ٤ثىً. ًفتٽٗ يف وټٷ اڂ 
ت٨ررتٮ ټر٘نتيذ طرٳ تټصنٱْرى تعتدثٔرً ًټٹنرو ايتن شٵْْره وټرٷ تطترٳ           "خٌڄرثي" تټ٩ځْه 

ٰ ًين وټٷ تټٵْره تټّرثټٯ تټرىٸً تټرىُ ّنٱرِ تطترٳ ًّيهڀروس ًٙ ڄصٙرٌي اڂ ٰٵْيرًث          
يتِك تټٵٿ يف ٰٵو تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ ًِّٻ تټٹٚپ ٨ٽَ ٨ٌتىنرو ًّٵر٧ يف ىرىت     ي""خٌڄثررٸ

 تټصنثٴٛ تټد . 

٨صٵه اڄو ّٵٙه هبىه تعتّر ټر شنٱْرى تټٵرٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ إو ّرًٍ اڂ تټ١ًّرٳ       اً
تټ١د٩ِْ ټصنٱْىىث ىٌ تټ١ًّٳ تټٵٝثبِ ًاڀث تټصنٱْى تضتربُ خثټ١ًّٳ تٗنتيُ ٰإڄو 

٨نرره  "خٌڄررثي"ر ًىررىت ت٨ٙصٵررثن اِثِررو ڀررث أررثي إټْررو  ّٹررٌڂ تِررصعنثت يف ىررىه تطتثټرر 
ـهّعررو ٨ررڃ ىررىت تټٵْرره إذل ٰٹررًذ تټ٭ٙررح ًإـثټصررو إذل ىررىت تعتٌٜرر٦ٌ اُ ڀٌٜرر٦ٌ     
تټ٭ٙح ًتټنٵهُ ًْٰو ّصٹٽٿ خ١ًّٳ ٬ري ڀدثًٔ ٨رڃ ًِرْٽر شنٱْرى تټٵرٌتڄ  $ًّرًٍ      

 .1اڂ شٹٌڂ خثټ١ًّٳ تټٵٝثبِ# ًؼٍتت ؽتثټٱر ىىه تټٌِْٽر

ًّصٝؿ  "خٌڄثي"ًهبىت تټصفٽْٻ ًٍّٺ تټصنثٴٛ تټىُ ٥ّيً ًٕٺ ًىٽر خ  اؼٍتت ياُ  
ّٵررًي ڀدررها تټصنٱْررى تعتدثٔررً ټرر٘نتيذ   "خٌڄررثي"ًهتٹررڃ تټٵررٌٺ خ٩رره وټررٷ خرر ڂ   سٴٙررهه

ټٽفٙررٌٺ ٨ٽررَ ـٵٌٴيررث ًْٰځررث نتررصٗ خررثټٵٌتڄ  تټرريت شص٩ٽررٳ خثطتًّررثز ًتعتٽٹْررر       
ثت إٙ يف ـرثٙز تِرصعنثبْر شّرص٧ْ١    تټٱًنّر ّٹٌڂ تټصنٱْى تضتربُ ٨ڃ ٠ًّٳ تټٵٝر 

 ْٰيث تٗنتيذ تِصمهتپ تټصنٱْى تعتدثًٔ.

 

                                       
1 - Roger Bonnard: précis de droit administrative, 3e edit, ,p211. 
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 ROLLAND 0 1ياُ تِٕصثو يًٙڂ
ًٍّ إڂ ټ٘نتيذ تڀصْرثًٌت ٨ثڀرًث يف تټصنٱْرى ٰرثټٵًتيتز تٗنتيّرر ڀرًٍنذ خٵرٌذ لث٘رر ىرِ          

خ١رثخ٧  تټٵٌذ تټصنٱْىّر ًشصځَٕ ىىه تټٵًتيتز تټصنٱْىّر ڀ٧ ڄٕثٞ تٗنتيذ تټىُ ّصّرٿ  
 تټّٽ١ر تټ٩ثڀر.

ًاڀث تټٵًتي تټصنٱْىُ تټىُ ّر ڀً خ٩ځرٻ ٔرِت اً تٙڀصنرث٦ ٨رڃ ٨ځرٻ ٔرِت ڀرث لترح اڂ          
ّى٨ڃ تًٰٕتن ًنت٩ٌٝت غتىت تټٵًتي ٰإ٠ث٨ر اًتڀً تټّٽ١ر تټ٩ثڀر اڀرً ًتؼرح ًّصفرصٿ    
اڂ شٹٌڂ تټ١ث٨ر اًًٙ ٨ًٽَ ڀڃ ّصًٝي ڀڃ شنٱْى تټٵًتي اڂ ّٽؽ  إذل تټٵٝثت ْٰځث خ٩ره  

اڂ تټٵررًتي تٗنتيُ ـرر  ّنٕررا تټصٍتڀررثً ٨ٽررَ ٨ررثشٳ تټٱررًن اً ٩ّررهٺ يف ڀًٸررٍه    ظررٿ وٸررً 
تټٵثڄٌڄِ ٰإڂ تٗنتيذ شّرص٧ْ١ اڂ شنٱرى ڀدثٔرًذ ىرىت تټٵرًتي تټرىُ ّٱرًٚ ٨ٽرَ تټٱرًن          
تټٵْثپ خثټصٍتپ ڀ٩  ًټّْس تٗنتيذ يف ـثؼر إذل ي٧ٰ تٕڀرً إذل تټٵٝرثت ټصٵًّرً ـٵيرث     

 إو غتث ـٳ تټصنٱْى تعتدثًٔ.

خ٩رره اڂ ِررٽٿ ټرر٘نتيذ خثڀصْثٌىررث تټ٩ررثپ يف تټصنٱْررى تعتدثٔررًس ًإڂ ىررىت   "ًٙڂي"ًټٹررڃ  
تٙڀصْثٌ ٙ ّٹٌڂ إٙ خنثت ٨ٽَ ڄٗ ٴثڄٌڄِ اً ًٔٞ يف ٨ٵه ڀربپ خ  تٗنتيذ ًتټٱًن 

إڂ نيتِررر اـٹررثپ تټٵٝررثت خ٩نثّررر ٥ّيررً ڀنرريث اڂ تټصنٱْررى تعتدثٔررً   $$ "0يًٙڂ"ًوٸررً 
خر  ٔرٵيت ڀٌٜر٦ٌ تټصنٱْرى اُ خر  ـثټرر        تِصعنثت ًټُْ ٴث٨هذ ٨ثڀر ًهتٍْ يًٙڂ

ـٙررٌٺ تٗنتيذ ٨ٽررَ ـٵٌٴيررث ًىنررث شّررص٧ْ١ تٗنتيذ اڂ شّررصمهپ تټصنٱْررى تعتدثٔررًس   
         ِ س ًٙ ##ًـثټر شنٱْرى تټٵرٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ ًىنرث ّٹرٌڂ تټصنٱْرى ٨رثنذ خرثټ١ًّٳ تټٵرثڄٌڄ

 خٻ ّصٱٳ ڀ٩و دتثڀثً. "ىٌيٌّ"نتصٽٯ يًٙڂ يف ىىه تټصٱًٴر ٨ڃ ڄ٥ًّر تټ٩ځْه 

 

                                       
1- Roger Bonnard: précis de droit administrative, 3e edit, ,p49,61,67 
et suis. 
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 Marcel Waline10زأٌ األظتاذ  
وٸرً إڂ ټر٘نتيذ ـرٳ تټصځصر٧ خثڀصْرثٌ تټصنٱْررى تعتدثٔرً ٸځدرها ٨رثپس ًوٸرً اڂ تټٌٜرر٧           

نتصٽٯ ٨نهڀث متهض خر  تٰٕرًتن يف ڀ٩رثڀٚذتٿ ًدل ش٭رح ٨رڃ وىنرو ل١رٌيذ ىرىت         
تعتدها ٰ ٔثي إټْيث ًخًي ڀنؿ تٗنتيذ ىىت تٙڀصْثٌ خًًٝيذ دتٹْنيث ڀرڃ إنتت ا٨ځثغترث   

 ر ًِٚڀصيث ًتحملث٥ٰر ٨ٽَ ٸْثكتث.تټ٩ثؼٽر تعتص٩ٽٵر طځثّر اڀڃ تټهًټ
إڂ يٴثخررر $$ ٨0ررڃ ستثّررر تٰٕررًتن ڀررڃ ىررىت تٙڀصْررثٌ تظت١ررري ٰٵررثٺ  "ٰررثټ "ًحتررهض 

تټٵثٜررِ ٨ٽررَ شٙررًٰثز تٗنتيذ ڀٌؼررٌنذ ًټٹنرريث يٴثخررر ٙـٵررر ًيف وټررٷ ٜررځثڂ         
ټًٰٖتن إو ّّص٩ْ١ٌڂ ڀٵثٜثذ تٗنتيذ ًڀ١ثټدصيث ٨ڃ تټص٩ٌّٛ ٨ځث اـهظصو هبٿ ڀڃ 

ڂ تٗنتيذ شٵرررٌپ خثټصنٱْررى ٨ٽرررَ ڀّررةٌټْصيث ٰرررإوت ال١رر ز تټصٍڀرررس    تٕٜررًتي ٨ٽررَ إ  

س ًاـْثڄثً ّّص٧ْ١ تًٰٕتن تٙټصؽثت ټٽٵٝرثت ٠ًٽرح ًٴرٯ شنٱْرى شٙرًٮ      2خثټص٩ٌّٛ

 .3##تٗنتيذس ًهتٹڃ ټٽٵٝثت ًٴٯ ىىت تټصنٱْى خًًٕٞ لث٘ر

 ٨ڃ شنٱْى تټٵٌتڄ  ًتټٽٌتبؿ ًٴثٺ إڂ تٗنتيذ ٙ شٽؽ  يف "ٰثټ ڀثيِْٻ "ًٴه حتهض 
ىىه تطتثټر إذل تِصمهتپ ٠ًّٳ تټصنٱْى تعتدثٔرً إٙ إوت ـٽرس تټٵرٌتڄ  ًتټٽرٌتبؿ ڀرڃ      

                                       
1 - Marcel Waline: Traite élémentaire de droit administrative, 5e edit 
1950,p398. 

 1903ٰربتًّ  27# يف zummermann$ يتؼ٧ ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄِّ ٴْٝر - 2

ىىت تطتٹٿ لثٖ خص٩ٌّٛ $س 17ٖ  ستټٵّٿ تټعثټط 1905ًتعتنٌٕي ثؽځ٨ٌر ِريّر يف 
 تًٰٕتن ٨ڃ تًٕٜتي تټيت شٽفٵيٿ ڀڃ شًٙٮ تٗنتيذ#.

ًـٹٿ آلً يف ڄٱُ  1930ٌّڄٌْ  27# يف fenaille$ يتؼ٧ ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر تټٱًڄِّ ٴْٝر - 3

# union de établissements thermaux et des stations de france$ تعت٩نَ ٴْٝر

 .ًىىتڂ تطتٹځثڂ لث٘ثڂ خٌٴٯ شنٱْى شًٙٮ تٗنتيذ1937ٌّڄٌْ  20ًٴه ٘هي ىىت تطتٹٿ يف 
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تضتررٍتت ٨ٽررَ ؽتثټٱصرريثس اً ٸثڄررس ىنررثٶ ـثټررر ٜررًًيذ شّررصه٨ِ ِرر٨ًر تټصنٱْررى         
ؼتث٥ٰر ٨ٽَ اڀڃ تټهًټر ًـً٘ثً ٨ٽَ ِرٚڀصيث إو يف ـثټرر تټٝرًًيذ إوت تڄص٥ًڄرث     

٩رًٚ تعتٙرٽفر تټ٩ثڀرر ټٽم١رً     ٴره شص  »ًٴره ّٙرهي خ٩ره ٌڀرڃ ٠ٌّرٻ     «ـٹٿ تټٵٝثت 
ًش٧ْٝ تطتٹځر ڀڃ تټٵٌتڄ  ًتټٽٌتبؿ تټيت ذتهٮ يف تټٌتٴ٧ إذل ستثّر شٽٷ تعتٙرٽفر  
ًتټ٩ځٻ ٨ٽَ حتٵْٵيثس ًڀڃ ظٿ ٰإڂ تٗنتيذ يف ىىه تطتثټص  $ـثټر لٽٌ تټٵٌتڄ  ڀڃ 

ً  –تضتررٍتت تضتنررثبِ  س 1ًـثټررر تټٝررًًيذ# شّررص٧ْ١ تِررصمهتپ ًِررْٽر تټصنٱْررى تعتدثٔرر

 .2صنٱْى ٴٝثبْثً يف ٬ري ىثش  تطتثټص ًّٹٌڂ تټ

اڂ تٗنتيذ شصځصررر٧ خثڀصْرررثٌ ٨رررثپ يف تټصنٱْرررى تعتدثٔرررً    "ٰرررثټ "ياُ  خالصاااحً
ټٽفٌٙٺ ٨ٽَ ـٵٌٴيث ًشّص٧ْ١ تِصمهتپ ىىت تٙڀصْثٌ اّٝثً ٨نره شنٱْرى تټٵرٌتڄ     
ًتټٽٌتبؿ تټيت ختٽٌ ڀڃ تضتٍتت تضتنثبِ اً يف ـثټرر تټٝرًًيذ تټريت شره٨ٌ إذل ِر٨ًر      

ٱْررى ټصٱررثنُ تٕل١ررثي ًتٜٙررًتي تټرريت ذتررهن تٕڀررڃ تټ٩ررثپ ًىررىت تټررًاُ ّصٱررٳ ڀرر٧  تټصن
 ًّّري يف تجتثىيث.  "ىٌيٌّ"ڄ٥ًّر 

 

 

                                       
1 -  Marcel Waline: Traite élémentaire de droit administrative, 5e edit 
1950,p400. 

ٰثټ  ٨ڃ تټٝدٟ تٗنتيُ ًڀهٍ ِٽ١ر تټ٭هتيذ ّصفهض $ ڀڃ تعتًؼ٧ تټّثخٳ 262تڄ٥ً ٖ  - 2

   . la police adminstrative سًيٴثخر تټٵٝثت ٨ٽْيث#
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 George Vedel10 فُدلجىزج زأٌ األظتاذ 
حتهض ٨ڃ ڀٕٹٽر تټصنٱْى تضتربُ ًوٸً اكتث شعري ت٨صدثي ّڃ ڀص٩ثيٜ  ٰځڃ ڄثـْر  

ؿترره اڂ تټصنٱْررى تضتررربُ ْٰرررو ل١ررٌيذ ٨ٽررَ تٰٕررًتن إو ْٰرررو ش٩رره ٨ٽررَ ـًّرررثذتٿ         
ًؾتصٽٹثذتٿس ًڀڃ ڄثـْر الًٍ ؿتهه ًًٜيّثً ټ٘نتيذ إو تټٙثحل تټ٩ثپ ّص١ٽدو ًـصَ 

ثّر وټٷ تټٙثحل تټ٩ثپ ٰٹْٯ حترٻ ىرىه   ٴ١ث٦ تٗنتيذ ًشصځٹڃ ڀڃ إنتت ٤ًْٱصيث طتځ
تعتٕٹٽر؟س اـْثڄثً ّصٙهٍ تعتٕع٦ً طتٽيث ْٰځنؿ تٗنتيذ ـٳ تټصنٱْى تعتدثٔرًس ًاـْثڄرثً   
الًٍ ّص١ٽح تعتٕع٦ً شهلٻ تټٵثِٜ ٴدٻ تټصؽثت تٗنتيذ ټٽصنٱْى اُ إڂ تټصنٱْى ّٹٌڂ 

 ٴٝثبْثًس يف ىىه تطتثټر.
صررهلٻ عتررنؿ تٗنتيذ تڀصْررثٌ تټصنٱْررى  ًټٹررڃ ڀررث تټررىُ متررهض إوت ِررٹس تعتٕعرر٦ً ًدل ّ   

تعتدثٔرً نًڂ شررهلٻ تټٵٝررثت اً ڀن٩يرث ڀنررو؟ اًين تِٙررصثو ْٰرهٺ ڀٌٴررٯ تټٵٝررثت يف    
ىررىه تطتثټررر $ؼتٹځررر تټصنررث٦ٌ ًػتٽررُ تټهًټررر ًؼتٹځررر تټررنٵٛ# ًٸررىټٷ ڀٌٴررٯ        
تټٵٝررثت ڀررڃ ڀٌٜرر٦ٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً ًّررصٽمٗ يف إڂ تٗنتيذ ٙ شٽؽرر  إذل ٠ًّررٳ       

ٔررًذ إٙ تِررصعنثت ًإڂ تټ١ًّررٳ تټ١د٩ْررِ ىررٌ تټ١ًّررٳ تټٵٝررثبِ   تټصنٱْررى تضتررربُ ڀدث
ًّٹٌڂ ٔ ڂ تٗنتيذ ٔ ڂ تًٰٕتن يف ىىه تطتثټرس ًيف تطتثټر تټيت ّٹٌڂ ْٰيث ټ٘نتيذ 
ـٳ تټصنٱْى تعتدثٔرً ٴْره تټٵٝرثت وټرٷ تطترٳ خٵْرٌن ٨هّرهذ إوت تِرصٽٍپ شرًٌٰ ٨رهذ           

 . 2ًًٔٞس ٬ًًٚ تټٵٝثت يف وټٷ ٸٽو ستثّر تطتًّر تټٱًنّر

                                       
1 - George Vedel: Cours de droit adminstratif,Paris,1951-1952,p901 
et suise. 

                     يف ٴْٝر$1902نّّځرب  2يتؼ٧ ـٹٿ ؼتٹځر تټصنث٦ٌ تټٙثني يف - 2

societé immobiliere de saint-just تټٵّٿ  1904ثؽځ٨ٌر ِريّر يف # ًتعتنٌٕي

ًتعتنٌٕي ثؽځ٨ٌر ؼٌيَ  1946ڄٌٰځرب  27ًٸىټٷ ـٹٿ ػتٽُ تټهًټر يف  17ٖ  ستټعثټط
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يف شهلٻ تټٵٝثت ٴدٻ تټصنٱْى اٸرب ٜرځثڂ طتځثّرر تٰٕرًتن ڀرڃ      "ْٰهٺؼٌيغ "ًًٍّ 

 .1تِصدهتن تٗنتيذ ٨ًّٱيث

٨نره تطترهّط    "De Laubadereنُ ټٌخرثنًّ   "تڄهيّرو  ًٴه وىرح تِٕرصثو   
٨رڃ ڀٌٜر٦ٌ تټصنٱْرى تعتدثٔرً إذل ڄٱرُ تټرًاُ تټرىُ وٸرًه ْٰرهٺ ٰيرٌ ّرًٍ تټصنٱْررى            
تعتدثًٔ خثټ١ًّٳ تٗنتيُ تِصعنثتس ًىىت تِٙصعنثت ٙ ّٹرٌڂ إٙ خرنٗ شٕر٩ًِّ اً يف    

                                                                                          
تټٵّٿ تټعثټط ٖ  1947ًيف ِريّر ِنر  س3377تټٵّٿ تټعثڄِ ٖ  1947ٸِٚري تضتنثبِ يف 

41. 
   ًٍّ اڂ تټٱٵو نتٽٟ خْنيځث ًّّص٩ځٽيځث ث٩نَ ًتـه سّٱًٲ ْٰهٺ خ  ت١٘ٚـ  - 1

action d,office  ًڀ٩نثه تټٵٌذ تټصنٱْىّر ټٽٵًتي تٗنتيُ ًت١٘ٚؾexécution d,office 
تټصنٱْى تعتدثًٔ ًًٍّ ْٰهٺ اڂ تټصنٱْى تعتدثًٔ خثټ١ًّٳ تٗنتيُ ٩ّصرب تڀصْثٌتً ٨ثڀثً ټ٘نتيذ ًڀ٩نثه 

تٗنتيُ ٰٽُْ تڀصْثٌتً ٨ثڀثً ًإقتث ىٌ ٠ًّٳ تِصعنثبِ شّٽٹو تٗنتيذ اڀث تټصنٱْى تعتدثًٔ خثټ١ًّٳ 
 يف ـثٙز لث٘ر.

ًىىه تټصٱًٴر ڀ٧ٌٜ ڄ٥ً إو ڀث ٴْځر ت٨صدثي تټصًٙٮ تعتدثًٔ تڀصْثٌتً ٨ثڀثً ټ٘نتيذ إوت دل ٩ّٵح  
تټصًٙٮ $ًٙ ٔٷ اڂ ىىت تٙڀصْثٌ تټ٩ثپ تټىُ ّّدٵو ْٰهٺ ٨ٽَ تٗنتيذ ستټصًٙٮ تټصنٱْى

 ًٔ# ّٱٵه ٴْځصو ًڀ٩نثه إوت ٸثڂ ڀٌٴٌٰثً ٨ٽَ شهلٻ تټٵٝثت ټْٵًي ڀث إوت ٸثڂ ّنٱى اً ٌّٴٯ. تعتدث
ًٴه انذل ْٰهٺ خد٩ٛ تٕڀعٽر تټيت ِثٴيث ٙ شٙځه اڀثپ تټنٵه ًٙ جتهُ يف ش ّْه تټصٱًٴر تټيت 

 ٙ ٬دثي ٨ٽْو–يف تِص٩ځثٺ ت١٘ٙٚـ  ث٩نَ ًتـه  –ًتطتٵْٵر اڂ ڀّٽٷ تټٱٵو  سّٵٌٺ ٨نيث
ًّصٱٳ ڀ٧ تټٌتٴ٧ ًتټٵثڄٌڂ. ٰثټصنٱْى تعتدثًٔ ّّصٽٍپ تټصًٙٮ خهتتذ ًتټصًٙٮ خهتتذ ٙ ؼهًٍ 
ڀنو إوت دل ّصد٩و تټصنٱْى ڀڃ ؼثڄح تټصًٙٮ اُ تٗنتيذ. يتؼ٧ ْٰهٺ يف ؼتثًٜتشو جبثڀ٩ر 

ًڀث خ٩هىث ًتڄ٥ً ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ ټٽهٸصٌي شٌْٰٳ ٔفثشو  897ٖ  1952خثيُّ ِنر 

 1952يف ؼتثًٜتشو جبثڀ٩ر تټٵثىًذ ِنر  "ىٌيٌّ"خ٩هىث ًٴثيڂ ڀ٧ وټٷ اڄهيّو ًڀث  676ٖ 

 ًڀث خ٩هىث. 138ٖ  سټٵّٿ تټهٸصٌيتذ
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 . 1ـثټر تټًًٝيذ ًيف ٬ري ىثش  تطتثټص  ٙخه ڀڃ شهلٻ تټٵٝثت
٨ًٜث ڀٌٴٯ تټٵٝثت ًاّرهته نًڂ ش٩ٽْرٳ    ريًڄٚـ٣ اڂ تِٕصثوّڃ ْٰهٺ ًنُ ټٌخثنّ

ٰيځث دل ّ شْث جبهّره يف تعتٌٜر٦ٌس ًټرىټٷ ٰإڄنرث ڄًؼرا تټص٩ٽْرٳ ٨ٽرَ ياّيځرث طتر           
نيتِررر اـٹررثپ تټٵٝررثت ًڀنثٴٕررصيثس ًّّررصٱثن ؾتررث ٸصدررو ْٰررهٺ اڄررو ٩ّصرررب تټصنٱْررى       
تعتدثًٔ تِصعنثتس ًاڂ تعتدها تټ٩ثپ ىٌ تټصنٱْى خ٩ه شرهلٻ تټٵٝرثت ًـّرٿ تټنرٍت٦ خر       

نتيذ  ًتًٰٕتن طٹٿ ٴثخٻ ټٽصنٱْرىس ًاڂ ىرىت تعتدرها ّّرًُ ِرٌتت خثټنّردر ټصنٱْرى        تٗ
تټٽررٌتبؿ ًتټٵررٌتڄ  اً ـٙررٌٺ تٗنتيذ ٨ٽررَ ـٵٌٴيررثس ًٙ شّررص٧ْ١ تٗنتيذ تِررصمهتپ    
ًِْٽر تټصنٱْى تعتدثًٔ إٙ ڀنفيث وټٷ تعتٕعر٦ً وټرٷ تطترٳ خرنٗ ٘رًّؿ اً يف ـثټرر       

 تټًًٝيذ.

 انتنفُر ادلثاشس0 زأٌ انفمه ادلصسٌ يف طثُعح 
ّىىح تټٱٵو تعتًُٙ إذل اڂ تټصنٱْى تعتدثًٔ ٩ّه تِصعنثت ڀڃ تعتدها تټ٩رثپ تټرىُ ّٵٝرِ    
خثشدث٦ تټ١ًّٳ تټٵٝثبِ طتّٿ تټنٍت٦ خ  تٗنتيذ ًتًٰٕتن ًتطتٙرٌٺ ٨ٽرَ ـٹرٿ ٴثخرٻ     

 ټٽصنٱْى.
ٰررثٗنتيذ لتررح اڂ ٙ شٽؽرر  إذل تټصنٱْررى إٙ خ٩رره شررهلٻ تټٵٝررثت ًٰٙررٽو يف تعتٌٜرر٦ٌ        
خإ٘هتي ـٹٿ ڀٕځٌٺ خثټنٱثو ًإوت ٸثڄس تٗنتيذ شّص٧ْ١ تڄصيثغ ِدْٻ تټصنٱْرى تعتدثٔرً   
اـْثڄثُ ٰإڂ وټٷ ٩ّه لًًؼثً ٨ٽَ تعتدها تټ٩ثپ تټّثخٳ ًٙ ّٹرٌڂ ىرىت تظترًًغ إٙ خرنٗ     

 ش٩ًِّٕ اً طٹٿ تټٵٌت٨ه تټ٩ثڀر ًـثټر تټًًٝيذ.

ثٔرً ڀٵرًيتً اڄرو ڀٱْره     ًٴه حتهض تِٕصثو تټهٸصٌي ًـْره ياٰرس ٨رڃ ـرٳ تټصنٱْرى تعتد      

                                       
 ًّٕري نُ ټٌخثنًّ سًڀث خ٩هىث 176ٖ  ٠1953د٩ر  ستڄ٥ً نُ ټٌخثن0ًّ ڀ١ٌٺ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ - 1

إذل اڄو ًإڂ ٸثڂ تټصنٱْى تعتدثًٔ خثټ١ًّٳ تٗنتيُ ّّصٽٍپ ڄٙثً ٩ّصځه ٨ٽْو إٙ اڂ تټنٌٖٙ ٸعريذ يف 

 .177ٖ  سىىت تعت٦ٌٌٜ ًڀعثغتث يف ـثټر تټٝدٟ تٗنتيُ ًتِٙصْٚت ٬ًرياث
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ټ٘نتيذ إو هتٹنيث ڀڃ شنٱْى اًتڀًىث يف تطتثٺ خرهًڂ شرهلٻ ىْةرر الرًٍ اً تِرصةىتكتث      
ًخىټٷ ّّيٻ ٨ٽْيث تټٵْثپ ثيځصيث نًڂ ش لري ـصَ ٙ شٝثي ڀٙثحل تټهًټر ًټٹڃ ىىت 
تٙڀصْثٌ $اُ ـٳ تټصنٱْى تعتدثًٔ# ل١ري نتَٕ ڀنو ٨ٽَ ـٵٌٲ تًٰٕتن ًوټٷ لتح اڂ 

ٿ ٜررځثڄثز ٸٱْٽررر طځثّررر ـٵررٌٴيٿ ڀررڃ تِررصدهتن تٗنتيذ ًٔرر١١يثس ًڀررڃ        شٹررٌڂ غترر 
تټٝځثڄثز تټٹربٍ ټًٰٖتن اڂ تٗنتيذ ٙ شّص٧ْ١ شنٱْى اًتڀًىث ًڀث شه٨ْو ټنٱّيث ڀڃ 

ٸثٕڀً تټٙثني خص١٩ْٻ ؼًّهذ اً هبهپ ڀنٍٺ اً خ٭ٽرٳ ؼترٻ اً ڀٹرثڂ    «ـٵٌٲ ًِٽ١ثز 

 ټٽٱٙٻ ْٰو. إٙ خ٩ه ٨ًٚ تٕڀً ٨ٽَ تټٵٝثت  »زت٩ْر اً ىْةر

ًتټصنٱْررى تعتدثٔررً ّٵٝررِ ٨ٽررَ ىررىه تټٝررځثڄثز ٰررٚ ڀنثٴٝررر ًٙ ٰفررٗس ًٙ    
ؼتثِدرس ًشهٴْٳ ٴدرٻ تټصنٱْرى ًڀرڃ اؼرٻ ىرىت ا٘ردؿ ـرٳ تټصنٱْرى تعتدثٔرً يف تټٌٴرس           
تطتثًٜ ڀٵْهًت خٵٌْن ٨هّرهذ خ٩ٝريث شٕر٩ًِّ ًتټرد٩ٛ تٓلرً ٴرًيه تټٱٵرو ًتټٵٝرثتس         

تټٌتٴ٧ ـٵثً تِصعنثبْثً ٙ ّٽؽ  إټْرو إٙ يف ـرثٙز   ًىىه تټٵٌْن ؼ٩ٽس ڀڃ ىىت تطتٳ يف 

 .1ڀ٩ْنر

اخررثڂ ااْررر ىررىت تٙڀصْررثٌس ًٰثبهشررو    "تټررهٸصٌي ًـْرره ياٰررس "ڂ تِٕررصثو اًڄٚـرر٣  
تټٹررربٍ ټرر٘نتيذ ظررٿ اًٜررؿ ل١ٌيشررو خثټنّرردر طتًّررثز تٰٕررًتن ًذتهّررهه ټٽٝررځثڄثز  

تټرىّڃ ّرًًڂ يف ىرىت    ًتـتثٌ إذل ؼثڄح تټٱٵيثت تټٱًڄّْ  س تعتٵًيذ طتځثّر ـٵٌٴيٿ
تٙڀصْثٌ ًإڂ تټٵث٨هذس ٨ٽَ تټصنٱْى ٨رڃ ٠ًّرٳ تټٵٝرثت ًتټٌتٴر٧ اڂ ڀٌٜر٦ٌ تټصنٱْرى       
تعتدثًٔ دل ّرهيَ يف تټٱٵرو تعتٙرًُ تټهيتِرر تټٹثْٰررس ًدل متر٣ خثټ٩نثّرر تټٌتؼدرر         
ًڀررث ٸصررح ٨نررو ٜررةْٻ ًڀٵصٝررح ًٙ ّصنثِررح ڀرر٧ ااْررر تعتٌٜرر٦ٌ ًل١ررًهس ًيف          

و عتٌٜررر٦ٌ تټصنٱْررى تعتدثٔررً شًِررٿ ل١ررث تټٱٵرررو     تطتررثٙز تټرريت ش٩ررًٚ ْٰيررث تټٱٵرر     

                                       
 ًڀث خ٩هىث.161ٖ  س1939-1937 سنٸصٌي ًـْه ياٰس0 ڀىٸًتز يف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ - 1
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ڄٝرررٿ إذل تټٹصرررثج تټرررىّڃ ٩ّصربًڄرررو تِرررصعنثت ـصرررَ ٙ شٵٝرررِ تٗنتيذ     تًس تټٱًڄّرررِ

خ٩ه اڂ ٨ًٜنث ټًاُ تټٱٵو تټٱًڄِّ يف ڀٌٜر٦ٌ   1خثٙڀصْثٌ ٨ٽَ تطتًّثز تټٱًنّر 
تټصنٱْى تعتدثًٔ $ًتټٱٵرو تعتٙرًُ ّّرري يف يٸرثج تټٱٵرو تټٱًڄّرِ# تشٝرؿ ټنرث ڀرهٍ          

صٚٮ آيتت تټٹصثج ًش٩ثيٚ ڀٌٴٱيٿ ڀڃ وټٷ تعت٦ٌٌٜ ًټ٩ٻ ڀًؼر٧ ىرىت تظترٚٮ    تل
ًتضتهٺ تټ٩نْٯ خ  تټٹصثج ًشٝثيج ًؼيرثز ڄ٥رًىٿ ىرٌ نٴرر تعتٌٜر٦ٌ ً٘ر٩ٌخصو       

 ًل١ٌيشو. 

 زأٌ اندكتىز حمًد كايم نُهه0 
ّررًٍ تعتررىٸٌي اپ ڀّرر ټر تټصنٱْررى تعتدثٔررً ًـررهذ ٙ شصؽررٍا اُ إڂ تٗنتيذ شصځصرر٧ هبررىت    

ٌ ٸځدها ٨ثپ ًدتن٧ ڀڃ تِصمهتڀو اـْثڄرثً ًخٙرٱر تِرصعنثبْرس ٬ثّرر تٕڀرً اڂ      تٙڀصْث
ىىت تعتن٧ ّٹعً يف ـثټر تټٵٌتڄ  ًتټٽٌتبؿ إو تعتٕعر٦ً ّرنٗ ٨ٽرَ تټ١ًّٵرر تټريت شنٱرى       

 هبث ًىِ ٬ثټدثً تټ١ًّٳ تټٵٝثبِ.
ًټ٩ٻ ىرىت تٙجترثه تظترثٖ خٹعرًذ ڀنر٧ تٗنتيذ ڀرڃ ًِرْٽر تټصنٱْرى تعتدثٔرً يف ـثټرر           

ى تټٵررٌتڄ  ًتټٽررٌتبؿ ىررٌ تټررىُ ـررهت خثټٹصررثج إذل ًٜرر٧ تټصٱًٴررر تټّررثخٵرس خرر    شنٱْرر
ـٙررٌٺ تٗنتيذ ٨ٽررَ ـٵٌٴيررثس ًڀّرر ټر شنٱْررى تټٵررٌتڄ  ًتټٽررٌتبؿس ٰثڀصْررثٌ تټصنٱْررى    
تعتدثًٔ ٨رثپ يف تطترثټص  إٙ إوت ٸرثڂ ىنرثٶ ڄرٗ ٘رًّؿ هتنر٧ تٗنتيذ ڀرڃ تٙټصؽرثت          

غتررث ٰٝررًٚ ٨ررڃ اڂ تٕلررى هبررث ّدررهً  إټْرروس ًخررىټٷ شٹررٌڂ تټصٱًٴررر تټّررثخٵر ٙ اِررثَ

                                       
تټهٸصٌي  س14ٖ  س1943 سٌىري ؼًتڄر0 ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ تعتًُٙتټهٸصٌي ؼتځه  - 1

تټهٸصٌي  س22ً 21ٖ  س1950تٗنتيذ ًشن٥ْځيث  ستټٹصثج تًٕٺ س٨عځثڂ لٽْٻ0 تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ
تعتًتٰٳ تټ٩ثڀرس تٕڀٌتٺ تټ٩ثڀرس تعت٤ٌٱٌڂس ًِثبٻ تٗنتيذس  -ِٽْځثڂ تټ١ځث0ًُ ڄٕثٞ تٗنتيذ

تټهٸصٌي شٌْٰٳ  س247ٖ ًڀث خ٩هىث 241ًٖ س1954 سد٩ر تټعثڄْرتټ١ ستعتّىًټْر تٗنتيّر

 تټ١د٩ر تًٙذل.س ًڀث خ٩هىث 682ٖ  سٔفثشو0 ڀدثنئ تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ
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٬ًّدررثً ًػتثْٰررثً ټٽځن١ررٳ إو ٸْررٯ ّٹررٌڂ ټرر٘نتيذ يف ِرردْٻ تطتٙررٌٺ ٨ٽررَ ـٵٌٴيررث    
تِصمهتپ تټصنٱْرى تعتدثٔرً خْنځرث ّٹرٌڂ شنٱْرى تټٵرٌتڄ         »ًىِ ـٵٌٲ ڀصنث٦ٌ ٨ٽْيث«

 .1ًتټٽٌتبؿ ًٴْځصيث تټٵثڄٌڄْر ًتٜفر ًا٤يً يف تطتثټر تًٕذل خثټ١ًّٳ تټٵٝثبِ

ٰفصرَ ٙ ڄٵر٧ يف ڀعررٻ ىرىت تټصنررثٴٛ تټرىُ ٩ّْدررو تټرد٩ٛ ٨ٽررَ تټرًاُ تټررىُ       
ّ لى هبىه تټصٱًٴر لترح ڀًت٨رثذ تټٌٜر٧ تټّرٽْٿ ٠ًد٩ْرر وټرٷ تٙڀصْرثٌ تټرىُ ٩ّره          
ًـررهذ ٙ شٵدررٻ تټصؽٍبرررس ًإڄررو إوت ٸررثڂ تِررصمهتپ تٗنتيذ ټررو ٴٽررًْٚ يف ـثټررر شنٱْررى      

٠ًّٵررر تټصنٱْررى ثررث ّصٱررٳ ڀرر٧  تټٵررٌتڄ  ٰځررث وټررٷ إٙ اڂ تعتٕعرر٦ً ايتن وټررٷ ًشٝررځڃ  
دتٹ  تٗنتيذ ڀڃ انتت ٤ًْٱصيثس ًثث متځِ ـًّثز تًٰٕتن اُ إڂ تعتٕع٦ً يت٨رَ يف  
ىىه تطتثټر تعتٕٹٽر تټيت ّعريىث ڀ٦ٌٌٜ تټصنٱْى تعتدثًٔ ًايش ٍ اڂ تطتٻ تټّرٽْٿ يف  

 ڀ٥٩ٿ تٕـْثڂ ىٌ تټ١ًّٳ تټٵٝثبِ. 

 تمىَى وتمدَس دلعأنح انتنفُر ادلثاشس

ٝررٿ إذل تټٱٵررو تټٱًڄّررِ ًتټ٩ًخررِ يف ٨ررهپ ؼررٌتٌ تټٽؽررٌت إذل تټصنٱْررى    إڄنررث ڄ
تعتدثٔررً اً ت٨ٙصررهتت ًىررٌ ڄررٗ شٕرر٩ًِّ اً ٙبفررِ ٨ًررهپ ًؼررٌن ؼررٍتت ٨ٽررَ ٨ررهپ      

 .تټصنٱْى ظٿ ڀث ىٌ ىىت تٙڀصْثٌ تټ٩ثپ تټىُ ّصٹٽٿ ٨نو تټهٸصٌي ټْٽر ىٌ ڄٱّو

ر ڄٵررٌٺ إڂ شٹٽررٿ ٨ٽررَ ٸعررًذ تِٙررصعنثتتز تټرريت لًؼررس ٨ٽررَ تټنٙررٌٖ ًڀررًذ ظثڄْرر      
ٸځث شٌٜرك ټنرث ِرثخٵًث يف شٙرنْٱنث ټٽٵرًتز تٗنتيّرر إڂ ىرىه         –تټنٌٖٙ تټٵثڄٌڄْر 

تټٵًتيتز ٙ خت٧ٝ ټّْثِر ًتـهذ ْٰځث ّص٩ٽٳ يف شنٱْىىث ؾتث ّص٩ىي ٨ٽْنث تټٹرٚپ  

                                       
1 - Chinot: These pprecitee, 1915, p32-33. 
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 . ٨1ٽَ ِْثِر ٨ثڀر ټٽصنٱْى تعتدثًٔ

ڀررڃ زتررث٦ ڀررث شٵررهپ ٰررٚ ڄّررص٧ْ١ تټٌٴررٌٮ إٙ إذل ؼثڄررح تټٱٵررو تټررىُ ّٝرر٧  
ٵْرررٌن ٨ٽرررَ تټصنٱْرررى تعتدثٔرررً ِٙرررْځث تٗنتيذ تټ٩ًخْرررر تِصٕرررًز ًٸعرررً ڄٱٌوىرررث      تټ

ًتڀصْثٌىث ًت٨صهتبيث ٨ٽَ تعتٽٹْر ًتطتًّثز تټ٩ثڀرس ًخثټصثرل ّٰرإوت ٸرثڂ ٰٵرو تٕـرًتي     
 يف ًٰڄّث ي٧ٰ ٌ٘شو ټٙثحل تطتًّر ٰنفڃ ڀڃ خثج اًذل اٴځڃ هبىت تعتٵصَٝ.

 ؼصځث٨ْر ضتځث٨ر ڀ٩ْنرٰثټٵثڄٌڂ ّنصځِ إذل شنّْٳ ڀنّؽٿ ټٽًًتخٟ تٙ 

 "Un Amenagement  harmonieux   de rapports sociaux   dans    
lune  certaine   colletive". 

ٰيٌ ّنصځِ إذل ـثټر تټّٽٿ تټرهتلٽِ ټٽؽځث٨رر تټنثجترر ٨رڃ ستثّصريث ٜره تٕٜرًتي        

س ٰيرٻ  2تعتمصٽٱر تټيت هتٹڃ اڂ شٙرْديث ًىرِ ـثټرر شصفٵرٳ خصفهّره ٨رثنٺ ټٽفًّرثز       
شًشْح تټنځٟ تٙؼصځث٨ِ ّٹٌڂ إ١٨ثت ٘ٚـْثز تټصًٙٮ خهت٨ِ حتٵْٳ تعتٙٽفر 
اپ خصفٵْررٳ نًټررر تټٵررثڄٌڂ اُ خٝرردٟ ٸررٻ شٙررًٮ شٵررٌپ خررو تٗنتيذ ًحتهّرره ـررهًنه  

 ًڄ١ثٴو. 

 

 

                                       
 .101ٖ  سڄ٥ًّر تټصنٱْى تعتدثًٔ يف تټٵثڄٌڂ تٗنتيُ 0ن. ؼتځه ٸثڀٻ ټْٽر0 - 1

نخٽٌپ  سٸٽْر تطتٵٌٲ تټهيتِثز تټ٩ٽْث سؼثڀ٩ر تټٵثىًذ ستټٝدٟ تٗنتيُن. ؼتځه ٨ٙٱٌي0  - 2

 .155ٖ ستټ٩ٽٌپ تٗنتيّر
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 زأٌ يفىض اندونح زويُى0 
تټٌتٴرر٧ إڂ ڀٕررٹٽر تټصنٱْررى تضتررربُ ًتطتٽررٌٺ عتٌتؼررح ًٜرر٩يث غتررثس إكتررث ٨ًٜررس يف    

ٌ "تټصٵًًّ تټٕيري تټىُ ا٨رهه ڀٱرٌٚ تټهًټرر     يف ٴٝرْر ٔرًٸر ِرثڂ ؼّْرس      "يًڀْر

س 1902نّّرځرب ِرنر    2تټ٩ٵثيّرس تټيت ٨ًٜس ٨ٽَ ؼتٹځرر تټصنرث٦ٌ تټٱًڄّرْر يف    
تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تضترررربُ   ًتټ٭ًّررح اڂ ٸررًٚ ڀررڃ تضترررثڄد  تټٱٵيررْ  تعتررهت٩ٰ  ٨رررڃ      

ًتعتنٹًّڃ ټو ٴه تِصمهپ ڀث ؼثت يف ىىت تټصٵًًّ ًتِصمٽٗ ٨نو تطتؽػ تټيت شىّه 
ًؼير ڄ٥ًه ًڀڃ ظٿ ٰإڂ ىىت تټصٵًًّ لتح اڂ ّٹٌڂ ڄٵ١ر تټدهتّر ضتځ٧ْ تټهيتِثز 

 تټيت شهًي ـٌٺ ىىت تټنٵ١ر. 
ٵررثڄٌڂ ًيف اڂ ڀيررثپ تټّررٽ١ر تٗنتيّررر حتځررٻ يف ٜررځثڂ شنٱْررى تټ   $$ 0"يًڀْررٌ"ّٵررٌٺ 

ٜځثڂ ـّڃ ِري تعتًتٰٳ تټ٩ثڀر ًڀرڃ ـرٳ تٗنتيذ خرٻ ڀرڃ ًتؼدريث يف ِردْٻ تټٵْرثپ        
هبررىه تعتيځررر تعتٍنًؼررر اڂ جترررب تٰٕررًتن ٨ٽررَ تـرررتتپ تًٕتڀررً تټٙررثنيذ ڀررڃ تعتٕعرر٦ً     
ڀدثًٔذ ًشٽٷ تټيت شٙهيىث ىِ ثٌؼح تٕىٽْر تټيت هتنفيث تټٵثڄٌڂ  غتث يف تټٵْثپ 

اكتررث ڄررٌتىِ ًاًتڀررًس ًتعتٌت٠نررٌڂ  »اً تڀصنررث٦ ٨ررڃ ٨ځررٻ إكتررث تټصٍتڀررثز خ٩ځررٻ«خررىټٷ 
ػتربًڂ ٨ٽَ تټ١ث٨ر ڀثنتپ اڂ ؼير تٗنتيذ إقتث شصًٙٮ ڀڃ اؼرٻ حتٵْرٳ تعتٙرٽفر    

س ٰرإوت يٰرٛ تعتٌت٠نرٌڂ    1تټ٩ٽْث ټٽځؽځ٦ٌ ًاڂ تعتٱًًٚ ْٰيث اكتث ش٩ځٻ ًٰٵرثً ټٽٵرثڄٌڂ  
حترس شٙرًٰيث    ًٔٳ ٨ٙث تټ١ث٨ر ٰځثوت دتٽٷ تٗنتيذ ـْثٺ وټٷ؟س إڂ تٗنتيذ جتره 

 . ##ؼيثٌ تٗٸًته تظتثٖ خثټّٽ١ر تټ٩ثڀر

ًټٹڃ ىٻ ڀڃ تعتٚبٿ ت٨ٙررتتٮ غترث خّرٽ١ر حتًّرٷ ىرىه تټٵرٌذ ٗٸرًته تٰٕرًتن ٨ٽرَ          
$ىنرثٶ ل١رً ٥٨رْٿ ّصيرهن تٰٕرًتن ڀرڃ       $ 0إذل وټٷ ٴٌټو "يًڀٌْ"تټ١ث٨ر؟ ًّْٝٯ 

                                       
 ٴٽنث ِثخٵثً خثڂ تټٵٌذ تټصنٱْىّر إقتث شصفٙٻ يف ػتًن ٴًّنر ٨ٽَ تعت٨ًًْٕر. - 1
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 ٴثڄٌڄنرث  ؼًتت ت٨ٙرتتٮ غتث ثعٻ ىىه تټّٽ١ر ټرىټٷ ٸرثڂ ڀرڃ تعتدرثنئ تِٕثِرْر يف     
تټ٩ثپ تټٱًڄِّ اڄو ٙ لتح اڂ شٵٌپ تٗنتيذ ڀرڃ شٽٵرثت ڄٱّريث خصفًّرٷ تټٵرٌذ تټ٩ثڀرر       
ڀررڃ اؼررٻ تټٌ٘ررٌٺ خررثټٵٌذ تضتربّررر إذل شنٱْررى ٴررًتيتز تټّررٽ١ر تټ٩ثڀرررس ًإقتررث ّٹررٌڂ  
ًٙ إذل تټّرٽ١ر تټٵٝرثبْرس تټريت غترث ًـرهىث اڂ شعدرس ـثټرر          ًًٰٜث ٨ٽْيث تٙټصؽرثت اً

تعتمثټٱرررثز ًاڂ شّرررځؿ خثِرررصمهتپ تټٌِرررثبٻ تعتثنّرررر      تټ٩ٙرررْثڂ ًاڂ ش٩ثٴرررح ٨ٽرررَ    

 .1##ټ٘ٸًته

ًټٹررڃ عتررث ٸررثڂ نًي تټٵثٜررِ ىررٌ يف تطتٵْٵررر إڄررٍتٺ تټ٩ٵررثج خثعتمررثټٱ  ٨ررڃ   
٠ًّٳ ش١دْٳ تضتٍتت تټٵثڄٌڄِ ٰإڄو ّٽٍپ ڀڃ ظٿ تڂ ّٹٌڂ ىىت تضتٍتت ڀٌؼٌنتً خثټٱ٩ٻ 

   ڀرڃ ٸرٻ ِرٚؾ    ٰإڂ دل ّٹڃ ڀنٌٙ٘ثً ٨ٽْوس ٸثڂ تټٵثٜرِ ىرٌ ًتٗنتيذ ڀ٩رثً ا٨رٍټ    
اڀثپ تعتٵثًڀر يف شنٱْى اًتڀً تټٵثڄٌڂ ًىنث شدهً تعتٕٹٽر ًٴه ا٘ردفس خ٭رري ؽترًغس    
إو ٌّؼرره ڀررڃ ؼيررر تټٵثٜررِ ًٴرره ؼررًن ڀررڃ ِررٽ١ر تٗٸررًته ٨ٽررَ تـرررتتپ تًٕتڀررً          
تټٵثڄٌڄْر ًتټٌٚڀر ټْٙثڄر تټٙرثحل تټ٩رثپس ٰصدٵرَ خرىټٷ ىرىه تًٕتڀرً ڄٙرًث ڀْصرًث ٙ         

شٌؼه تټّٽ١ر تٗنتيّر تټريت دتٽرٷ تټٵرٌذ ًټٹنريث ٨رثؼٍذ      ًڀڃ ؼير الًٍ  .ـْثذ ْٰو
٨ڃ تِصمهتڀيثس ټ٩هپ تټصًّٙؿ غتث خىټٷ $ڀڃ تټٵثِٜ# ىٻ ڀڃ تعتٵدرٌٺ اڂ شّرصځً   
ىىه تټع٭ًذ ٴثبځرر خر  تٗټرٍتپ ًتضتررب تټرىُ ّّرځؿ خصنٱْرى ىرىت تٗټرٍتپ يف ڄ٥ثڀنرث           

ڀررڃ $$ٴررثب0ًٚ  "يًڀْررٌ"تټٵررثڄٌڄِ تټٵررثبٿ ٨ٽررَ تـرررتتپ تټٵث٨ررهذ تټٵثڄٌڄْررر ؟ ًّّررصځً   
  0تعتځٹڃ شٌٙي ـٽ  غتىه تعتٕٹٽر

اڄو  0اڂ ڄن٥ً إذل ڀدها $ِْثنذ تټٵثڄٌڂ# ظٿ ڄّصمٽٗ ڀنو تټنصْؽر تټصثټْر أوالً هتٹڃ
ټُْ ٕـه اڂ متٻ ؼتٻ ِرٹٌز تټٵرثڄٌڂ  ْٰځرث دل ٌّؼره ؼرٍتت ڀنٙرٌٖ ٨ٽْرو يف        

                                       
 .139ٖ  سن. ٨ثنٺ ِْه ٰيْٿ0 تټٵٌذ تټصنٱْىّر ټٽٵًتي تٗنتيُ - 1



309 
 

اڀرث   .اڂ ّٵر٧  تټٵثڄٌڂ ٰإڂ تټصنٱْى $تټرىُ دل ٩ّره ؾتٹنرثً اڂ ّٹرٌڂ ٴٝرثبْثً# ٙ هتٹرڃ      
 ٍ ٰځرىنته اڂ ڀًٸرٍ تٙىصځرثپ ٨ٽرَ $تٕڀرً تټرىُ شٝرځنو تټٵرثڄٌڂ# ىرىت           0احلم انثااَ

تٕڀً لتح نتبځًث اڂ ّنٱى ًټىټٷ ٸرثڂ ضتيرر تٗنتيذ ٨ٽرَ ًؼرو تټرهًتپ اىٽْرر ڀرٌتٙذ        
 .##حتٵْٵو خثټٵٌذ إوت تٴصَٝ تٕڀً

 وجهح اننظس انعهثُح0 
  ٨رڃ ًؼيرر تټن٥رً تټّرٽدْر ىرىه      ًتـره ڀرڃ أريً ًا٨نرٯ  تعترهت٩ٰ      "خرثيشٽځِ" ٸثڂ 

يف تټٵرثڄٌڂ ًـرهه شٹځرڃ    $$ 0ًڄ٥ًّصو يف وټٷ ٴثبځر خًڀصيث ٨ٽَ ڄ٥ًّر ڀىنتىرث اڄرو  
تټّررْثنذ تٕ٘ررٽْر اڀررث تټّررٽ١ص  تټصنٱْىّررر ًتټٵٝررثبْر ٰٽررُْ غتځررث ِررٌٍ ِررْثنذ       
ڀٕصٵر ًڀڃ ظٿ ٰإڂ ِْثنذ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ ىىت تټنفرٌس حترًپ ٨ٽرَ تټّرٽ١ثز تعتٕرصٵر      

ٴررهيذ ٨ٽررَ ش٩ررهّٻ تٙـٹررثپ تټٵثڄٌڄْرررس ټررُْ ٰٵررٟ ًإقتررث اّٝررثً اُ      اُ تټصثخ٩رررس اُ
 ##.ؼتثًټر ټ٘ـٚٺ ؼتٻ تټنٵٛ اً تټّٹٌز يف تټٵثڄٌڂ

إڂ تټٵثِٜ اً يؼٻ تٗنتيذ ٙ هتٹنيځث ؾتثيِر ِٽ١ر $اُ تلصٙرثٖ# دل هتنفيرث    
غتررٿ تټٵررثڄٌڂ ٸځررث ٙ هتٹنرريث تٰرتتٜرريثس ًتټٌتٴرر٧ إڂ تِررصنثن ىررىت تټررًاُ إذل ـٽررٌٺ        

ىٌ إيىثٲ يف تټصمًّػس إو إڂ إ٠ٚٲ ىىت تټًاُ  ٌڂ تټ٩ٌِٜ $اُ ٴثڄٌڂ ٩ًِٜ#تټٵثڄ
ّىنُ إذل إڄٹثي ڀث ؼًٍ ٨ٽْو ػتٽُ تټهًټر ڀڃ ڀنؿ ڄٱّو ِٽ١ثز ًت٩ِر يف لٽرٳ  
تټٵٌت٨ه تټٵثڄٌڄْر $ٴثڄٌڂ تټٵثِٜ# ٸځث اڄو ّىنُ ڀڃ ؼير الًٍ  إذل تټٵٝثت ٨ٽرَ  

    ٚ  تټنصْؽرص  تعترتشدرص  ٨ٽرَ ياُ    ٸٻ تِصٵٚٺ ټٽّٽ١ر تټصنٱْىّر ٨ًٽرَ وټرٷ ٰرإڂ ٸر
ؿته ڀث ّنٱْيث يف ـٽٌٺ تټٵثڄٌڂ تټ٩ٌِٜس ًالريتً اٰٚ ّٹٌڂ ٰيځثً ٨ؽْدرثً   "خثيشٽځِ"

ټّْثنذ تټٵثڄٌڂس اڂ ڄّٽٿ خ ڂ ڀٵثًڀر إـرهٍ تٗيتنتز تظتث٘رر هتٹنريث ٔرٻ اًتڀرًه      
ٰيرٌ  خ ڂ ٸرٻ ڀرث ىرٌ اخ٩ره ڀرڃ تټٵرثڄٌڂ       $$ 0"خثيشٽځِ"ًإوت ِٽځنث ثث ٴثټو  سًڄٌتىْو ؟
س اٰٚ لتهي خنث اڂ ڄًت٨ِ اڂ ڀٵثًڀر إيتنذ تټٕرثي٦ ش٩صررب ِرٽٌٸثً ٌٰٜرٌّثًس     ##ش٩ّٱِ

ًڀڃ ظرٿ ّص٩رثيٚ ڀر٧ تٙـررتتپ تټٌتؼرح ټٽن٥رثپ تټٵرثڄٌڄِ تټرىُ ىرٌ اِرثَ تاصځر٧            
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تټّررٽٌٶ تټررىُ ّّررځؿ خصنٱْررى   0ًإڄنررث ټنصّررثتٺ اُ ڀررڃ تټّررٽٌٸ  ّدررهً اٸعررً ش٩ّررٱثً 
ًټٹڃ تټٵثِٜ ًّتٴح ڀ٨ًًْٕصيث اپ تټّٽٌٶ  تټٵثڄٌڂ خٌِثبٻ دل ّنٗ ٨ٽْيث ٴ٩١ثًس

 contre  le légal وتذترث تټىُ ّٕٻ ىىت تټصنٱْىس ًڀڃ ظٿ ٰيرٌ ٜره يًؾ تټٵرثڄٌڂ    
تټررًن ٨ٽررَ ىررىت تټصّررثقٺ ٙ ّررعري يف ياّنررث اُ ٔررٷ إڂ تټصنٱْررى تضتررربُ ټًٖتڀررً     إڂ 

  .ٴثڄٌڄْثًتٗنتيّر تټٙثنيذ ًٰٵثً ٕـٹثپ تټٵثڄٌڂ ًټص٩ثټْٿ تټٕثي٦ جته ڀث ّربيىث 

 أيا وجهح اننظس اإلجياتُح0

ٰصررىىح إذل اڂ تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تضتررربُ ڀٌؼررٌن ًاڄررو ّصٱررٳ يف تټٌتٴرر٧ ڀرر٧ شٵثټْرره       
تټٵثڄٌڂ تټ٩ثپ ًتټٵثڄٌڂ تټ٩ٌِٜ ٰځرث نتپ إڂ تغتْٹرٻ تٙؼصځرث٨ِ ٩ّصځره ٨ٽرَ تـررتتپ       
 ِ  تًٕتڀررً تټٵثڄٌڄْرررس ٰررإڂ ٸررٻ ڀّررثَ هبررىه تًٕتڀررً ٩ّصرررب ڀّثِررثً خثټٵررثڄٌڂ تټٌٜرر٩
ڄٱّرروس ًټٵرره ٸثڄررس تټ٤ٌْٱررر تِٙثِررْر ټٽّررٽ١ر نتبځررثً ىررِ تطتٱررث٢ ٨ٽررَ تټٙررثحل   
تٙؼصځث٨ِس ٰٱِ تاصځ٩ثز تټدهتبْر ّدهً تٙټصؽثت إذل تټٵٌذ ًٸ ڄو تټٌِْٽر تټ٩ٽځْر 
تعتعٽَ طتځٻ تټنثَ ٨ٽَ تـرتتپ تًٕتڀً تټيت ش٩صربىث تټّٽ١ر تطتثٸځرر ٜرًًيّر غترث    

 ټٽٵْثپ خًِثټصيث.

ڂ تٙټصؽررثت إذل تټٵررٌذ لتررح اڂ ّررٍنتن ڀرر٧ تټررٍڀڃ ٜررْٵثً يف تاصځرر٧ ًڀررڃ تټدررهّيِ إ 
تعتص١ٌي وټٷ إڂ شٵهپ تعتهّنر إقتث ّٵثَ ٩ًٰٚ ثرهٍ ًٌتٺ إڀٹثڄْرر تټص٩رًٚ ٗؼرًتت     
تټ٩نٯس ٰثاصځ٧ تعتعثرلس ّدٽ٫ كتثّر ٸځثټوس ٨نهڀث ش٩ځٻ ْٰو تضتځث٨ثز ًتٰٕرًتن يف  

٩رثپس ًىرىت تاصځر٧ تعتعرثرل دل ّرً      شٝثڀڃ ًي٬در ًشنثِٳ ڀڃ اؼٻ حتٵْٳ تټٙرثحل تټ 
تټنٌي خ٩هس ًټىټٷ ـتڃ ڀ١ًًٝڂ إذل تټصٵًًّ خ ڄو ڀرث نتپ اڂ تاصځر٧ ّنرص٥ٿ ٔرْةثً     
ٰٕررْةثً ٨ررڃ ٠ًّررٳ تټٵررٌتڄ  ٰررإڂ تٙټصؽررثت إذل تټٵررٌذ ڀررث يتٺ ـصررَ تٓڂس ڀررڃ خ٩ررٛ     
تټنٌتـِ ىٌ تټٌِْٽر تعتعٽَ ټٝځثڂ ٰث٨ٽْصو اڂ تټٵثڄٌڂ ڄٱّو ٩ّصځه يف ٠ًٲ حتٵٵو 

ثنُ إذل تټٵررٌذس ٰثټ٩هتټررر ٙ شّررثًُ ٔررْةثً ڀررڃ ٬ررري تاررثٌتذ ًتټٵّررً ٜررًًيُ يف  تعترر
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ڀ٥٩رررٿ تطترررثٙز ټٝرررځثڂ ٩ٰثټْرررر تټٵرررثڄٌڂ ًڀرررڃ ظرررٿ حتٵْرررٳ تٕڀرررڃ يف تټ٩ٚٴرررثز    

 .1تٙؼصځث٨ْر

ڀرڃ ٴدرٻ ًإڂ ٸرثڂ تڄهٰث٨رو ًيتت      "ىٌيّرٌ" ىىت ڀث وىح إټْو يًڀٌْ ًڀٵرثٺ خرو   
صيَ خرو إذل إٜرٱثت ٘رٱر تټ٩ځٌڀْرر ٨ٽرَ      $ٰٹًذ تټّٽ١ر تټ٩ثڀر# تټيت ٴثٺ هبث ًٴه تڄ

ڀث ىٌ ػتًن تِصعنثت ٰىىح إذل اڂ تټٌتؼح ّٵِٝ ٨ٽَ ؼيرر تٗنتيذ خر ڂ شّرصمهپ    
تټٵٌذ يف شنٱْى اًتڀً تټّٽ١ر تټ٩ثڀر ٸځث ټٍپ تٕڀًس إڂ ڀٕٹٽر تټصنٱْرى تضترربُ ٴره    
لٽٵيث يف ياّنثس ڀث تِصٵً يف وىڃ تټد٩ٛ ڀڃ اكترث ټّْرس ِرٌٍ ڀ٥يرً ټِٚرصدهتن      

ِْثِرْر#  –يُس ًتطتٵْٵر إڂ ٙ ِٔت ْٰيث ڀڃ وټرٷ ٩ٰرهت تطتؽرػ $تؼصځث٨ْرر     تٗنت
تټيت اًينڄثىث ش ّْهتً طتٳ تټصنٱْى تضترربُ هتٹننرث اڂ ڄرٌين ـؽؽرثً ٘رفْفر الرًٍ       

 .2ٴثڄٌڄْر
وټررٷ اڄررو ؾتررث ٙ هتٹررڃ إڄٹررثيهس اڂ تټٕررثي٦ ٙ ٩ّصرررب ىررٌ تعتٙررهي تټٌـْرره ټٽٵث٨ررهذ        

ٌ ڀرڃ ظرٿ ٨ًٜرو ټرد٩ٛ تټنٵرثبٗ تټريت ٙ       تټٵثڄٌڄْر ٰثټٵثڄٌڂ ڀڃ ٨ځٻ تٗڄّرثڂ ًىر  
شّص٧ْ١ ٰٹًذ تټّْثنذ ٨ٚؼيثس ٰثټصٕر٧ًّ ٙ نترًغ ٨رڃ ٸٌڄرو ٨نٙرً ڀرڃ ٨نث٘رً        
تټن٥ررثپ تټٵررثڄٌڄِس ًټٹنررو ټررُْ تټ٩نٙررً تټٌـْرره اً تٕىررٿس إڂ تټٱيررٿ تعت١ٽررٳ ټٱٹررًذ     
تټٵثڄٌڂ تټرىُ ؿترهه يف إّهٌّټٌؼْرر تټعرٌيذ تټٱًڄّرْر ٴره تڄٵٝرَ دتثڀرًث ٰٽٵره انز          

ثي٦ يف تطتْرررثذ تٙٴصٙرررثنّر ڄصْؽرررر تټصْرررثي تز تٙٔررررتتٸْر تطتهّعرررر إذل  ٌّرررثنذ تټٕررر
تټصّٽْٿ خر ڂ تټصٕر٧ًّ هتٹرڃ اڂ ّٹرٌڂ ڄثٴٙرًث ٸځرث هتٹرڃ اڂ ّٱٌشرو ش١رٌي تطترٌتنضس           

                                       
 .141ٖ  ستعتًؼ٧ تټّثخٳ- 1
ْٰهٺ0 تُِٕ تټهِصٌيّر  س1954يِثټر خثيُّ  سڄ0ٌ تعتدثنئ تټ٩ثڀر ټٽٵثڄٌڂ تٗنتيُؼث - 2

يّٱري0ً تټٵثِٜ تٗنتيُ ىٌ ٴثٚ متٹٿ ػتځ٨ٌر  س37-33ڄدىذ 1954 سټٽٵثڄٌڂ تٗنتيُ ًٰٵيو

 ًڀث خ٩هىث. 21ٖس1951نتټٌٌ 
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ًىنررث شدررهً ڀررهٍ ااْررر ٨ځررٻ تټّررٽ١ص  تټٵٝررثبْر ًتټصنٱْىّرررس ًٸٚاررث ڀٹٽررٯ       
ٽو تټٵثٜرِ تٗنتيُ يف  خصنٱْى تټٵثڄٌڂ إڂ ڀڃ تټ٩دط إڄٹثي تټ٧ٌٜ تظتثٖ تټىُ ّٕ٭

ڀٌتؼير تټٵرثڄٌڂ ًيف ڀٌتؼيرر تٗنتيذس إڂ تټٵٌت٨ره تټٵٝرثبْر شٕر٭ٻ ڀٹثكترث تعتًڀرٌٲ        
إذل ؼٌتڄح تټٵٌت٨ه تټيت ڀڃ ا٘ٻ ش٩ًِّٕس ًّهٺ ڀٵهتي ڀث غتىه تټٌّتخٳ تټٵٝثبْر 
ڀررڃ ااْررر يف ڄ١ررثٲ تټٵررثڄٌڂ تٗنتيُس ٨ٽررَ ڀٵررهتي تټٵررٌذ ًتټٱ٩ثټْررر تټرريت ّصځصرر٧ هبررث  

هتثيَ ِٽ١صو يف لٽٳ تټٵثڄٌڂ ٰيٌ يف وټٷ ا٘دؿ ٸځث ّٵرٌٺ تِٙرصثو   تټٵٝثت ًىٌ 
ٔدْيًث خرثټدْصٌي تټًًڀرثڄِ إڂ ڄ٥ًّرر $تعتدرثنئ تټ٩ثڀرر ټٽٵرثڄٌڂ# $ًىرِ         "نُ ټٌخثنّري"

ڀ٥يررً ټررو ڀ٭ررٍته تظتررثٖ غتررىه تټّررٽ١ر تظتٚٴررر# ٰٵرره صتفررس ًٙٔررٷ خإٜررثٰر     
ڄٌڂ ًؼيرررر ّرررًٍ ٴٌت٨ررره ؼهّرررهذ إذل تټٵرررثڄٌڂ خرررٻ ًيف اـْرررثڂ ٸرررعريذس خصٌؼْرررو تټٵرررث  

 تټٵثِٜس إكتث اٴًج إذل يًؾ تټٵثڄٌڂ ڀڃ ٤ثىً ڄٙو.

ٔٷ ْٰوس إڂ ىرىت تعتٌٴرٯ ڀرڃ ؼثڄرح تټٵثٜرِ ّن١رٌُ ٨ٽرَ ڀ٥يرً          ًؾتث ٙ 
ټن٦ٌ ڀڃ تټٵٝثت تټّْثِِ خٵهي ڀث ّن١ٌُ ٨ٽَ ڄر٦ٌ ڀرڃ تټّْثِرر تټٵٝرثبْر ٨ٽرَ      

ٌت٨رره  ًىررِ اڂ تټٵ 0اڂ وټررٷ ٸٽررو ٙ ّٵررٯ ـررثبًٚ نًڂ ت٨ٙرررتتٮ خثطتٵْٵررر تټصثټْررر      
تټٵٝثبْر ڀڃ ٔ كتث اڂ شٝٱِ تټْٙ٭ر تټٵثڄٌڄْر ٨ٽَ تټصًٰٙثز تټٱٌٲ ٴثڄٌڄْر ڀڃ 
ؼثڄررح تٗنتيذ اڂ تټنٕررثٞ $ٰررٌٲ تټٵررثڄٌڄِ# تټررىُ شٵررٌپ خررو تٗنتيذس ٙ ّٹررٌڂ خىتشررو       

ٰٝررًٚ ٨ررڃ ىررىت تِٙررصٵٚٺ تعت١ٽررٳس إڂ ىررىت تټنٕررثٞ تعتّررصٵٻ  س ڀ٥يررًتً ټِٚررصدهتن
ڄ١ثٲ ـهًن ڀ٩ْنر شٽصرٍپ ثًت٨ثذترث ًتټٌتٴر٧ إڂ    ټٽّٽ١ر تٗنتيّر لتح اڂ ّصٿ نتلٻ 

ڀًت٨ثذ ىىه تټٵٌت٨ه $ًلٽٵيث اّٝرًث يف خ٩رٛ تٕـْرثڂ# ىرِ تعتيځرر تټريت ّٹٽرٯ هبرث         

 .1تټٵثِٜ تٗنتيُ

                                       
 .143ٖ ستعتًؼ٧ تټّثخٳ - 1
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 0شسوغ انتنفُر اجلربٌ
إڂ ڀڃ ّٵًا شٵًًّ يًڀٌْس ٴًتتذ ؼتثّهذس ټْهىٓ ٸْٯ إڂ تټرد٩ٛ ٴره ًؼرهًت ْٰرو      

يذ ڀڃ ِرٽ١ر شنٱْرى ٴًتيتذترث ٨رڃ ٠ًّرٳ تټٵرٌذس       تطتؽػ تټيت شىّه ـًڀثڂ ؼير تٗنت
  0وټٷ اڂ ىىت تټصٵًًّ ٧ّٝ يف تټٌتٴ٧ ڀدهاّڃ غتځث ڄٱُ تٕاْر

ّصفٙٻ يف اڂ شنٱْى تًٕتڀرً تټٵثڄٌڄْرر ًتٗنتيّرر ىرٌ يف تټ٩رثنذ شنٱْرى        0ادلثدأ األول
 .ٴٝثبِ

ٻ ڀرًذ  ًىٌ ٨ٽَ ٴرهپ تعتّرثًتذ ڀر٧ تًٕٺ ّٝر٧ تټٵث٨رهذ تټصثټْرر ًيف ٸر        0ادلثدأ انثاٍَ
ڂ ْٰيررث تټصنٱْررى تټٵٝررثبِ ٬رري ڀّررص١ث٦ ًؼررح اڂ متررٻ ؼترٻ تټصنٱْررى تضتررربُ ټٵرره     ّٹٌر

ىىّڃ تعتدهاّڃ خثټرتشْح تټّثخٳ ًټٹڃ ىىت تټرتشْح ٴه ّرهٺ ٨ٽرَ ڀرث ايتن     "يًڀٌْ"٨ًٚ 
ٌ "خو تټٹثشح اڂ ٩ّٽٵو ڀڃ تٕاْر ٨ٽَ ٸٻ ڀنريځث ٰد٩ره اڂ ٨رًٚ     ىرىّڃ تطتٽر     "يًڀْر

تعتځٹڃ شٌٙياث خثټنّردر ټٽځٕرٹٽر تټنثٔرةر ٨رڃ تِرصفثټر ڀصثخ٩رر شنٱْرى ـٹرٿ تټٵرثڄٌڂ          
ٺ   ن   $ 0اڀرثپ تټٵٝررثت ٸصرح ّٵرٌر ن تٗنتيذ ًتعتًٸٍّررر ًخرٚر $ټررُْ ڀرڃ تټ٩ؽررح يف ًٰڄّررثس خٚر

ڂ تټن٥ررثپ تټعررثڄِ ىرٌر تټّررثبهس ًىرٌر تټن٥ررثپ تټررىُ      ڀدررها تټٱٙررٻ خرر  تټّررٽ١ثزس اڂ ّٹرٌر
نتيذ خر ڂ شصر    ٕعر٦ً ٨ٽرَ اڄرو         ّّځؿ ټ٘ر ٌذل ڀدثٔرًذ تټصنٱْرى تعترثنُ ٗٔر٩ثيتذتث ًًٕتڀرً تعت

لتررهي ڀرر٧ وټررٷ ڄ٥ررًتً ټٖل١ررثي تضتّررْځرس ًتـصځررثٙز تِٗررثتذس تټرريت شٹځررڃ يف ىررىت      
 .#تټن٥ثپس اڂ ّٵصًٙ تِص٩ځثټو ٨ٽَ تطتثٙز تټيت ٙ ّٹٌڂ ىنثٶ ڀٱً ڀڃ تِص٩ځثټو#

ِٕرردثج تعتٕرر٨ًًر تعتررربيذ  ڀررڃ ظررٿ ٩ّررهن تټٕررًًٞ تٙيخ٩ررر ټٵْررثپ ت   "يًڀْررٌ"ظررٿ يتؾ  
ٰٹرًذ   0ِٙصمهتپ تټصنٱْى تضتربُ ًټٵه ٴْرٻ اڂ ىرىه تټٕرًًٞ شص٩ٽرٳ خٱٹرًش  ارث      
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س ًيف ياّنررث اڂ تٕڀررً ّص٩ٽررٳ خٕررِت ًتـررهس ث٩نررَ اڂ    1تعتٕرر٨ًًْر ًٰٹررًذ تټٝررًًيذ 
 تًٕذل شدهً يف ڄ٥ًڄث ڀٕصځٽر ٨ٽَ تټعثڄْر.

صمهپ تٗؼًتت تعتىٸٌي ٰځٌؼح ٰٹًذ تعت٨ًًْٕرس ٙ لتٌٌ ضتير تٗنتيذ اڂ شّ 
إٙ يف شنٱْى تٙټصٍتپ تعتّرصنه اِثِرًث إذل ڄرٗ شٕر٩ًِّ ؼترهن اً إذل ڄرٗ ٘رث٬صو        
تٗنتيذ ًىِ دترثيَ تلصٙث٘ريث تټرىُ ڀنفرو غترث تټٵرثڄٌڂس لترح اڂ ّٹرٌڂ تټصنٱْرى          
ڄثخ٩ررثً ڀررڃ تټٵررثڄٌڂ ىررىت ٰٝررًٚ ٨ٽررَ اڂ تټصنٱْررى لتررح اٙ ًّڀررِ إٙ إذل ا٨ځررثٺ ىررىت 

ْر اڂ ّٝرْٯ إټْرو ٔرْةًث ڀرثس إڂ تټصنٱْرى لترح اڂ ّٹرٌڂ ڀ١ثخٵرًث         تٙټصٍتپس نًڂ إڀٹثڄ
ټًًؾ تټٵثڄٌڂ ٨ٽَ اڂ ىىت تټًٕٞ تټعثڄِ ټُْ ٴثً٘تً ٨ٽرَ تټصنٱْرى تضترربُس ًإقترث     
هتصررره إذل زتْررر٧ تټصٙرررًٰثز تٗنتيّرررر $ًلٌٙ٘رررثً إؼرررًتتتز تٕڀرررڃ# إڂ تٗؼرررًتت     

ًټرُْ يف وټرٷ    تعتٱًًٚ ټٽصنٱْى لتح اڂ ّٹٌڂ ڀصٚبځثً ڀ٧ تټٱًٚ تټىُ ّّصيهٰو
 ٌٍِ ٴث٨هذ ڀن١ٵْر ِٽْځر هتٽْيث تټٵثڄٌڂ.

شٽٷ ىِ ٴث٨هذ $ڀٚبځر تټٌِثبٻ تټٌٴثبْر# تعتصمىذ ٸثْٰر ټٽفْٽٌټر نًڂ ًٴ٦ٌ ل١ً 
تٜٙرر١ًتخثزس تڀصنرر٧ ٨ٽررَ ِررٽ١ثز تټٕررر٠ًرس إ٘ررهتي تٕڀررً ثنرر٧ ڀ٥ررثىًذ ڀرررڃ         
تعت٥ثىًتزس إو اڂ ِٽ١ثز تٕڀڃ دل ش٩ٟ ضتير تٗنتيذ إٙ ڀڃ اؼٻ تختثو تٗؼًتتتز 

اً إ٨ثنشرو إذل ڄٙرثخوس ًىنرث لترح     تټيت ٙ ٬نَ ٨نيث ټٝرځثڂ ـٱر٣  تټن٥رثپ تټ٩رثپس     
ڀٚـ٥ر ىىت تټصهتلٻس تعتّٽٿ خوس خ  ڀث ىٌ ڀ٦ًًٕ ًڀث ىرٌ ٜرًًيُس إڂ ٜرًًيذ    
تٗؼًتت ًٔٞ تعت٨ًًْٕرس إڂ ؾتث ٙٔرٷ ْٰرو اڂ تټصنٱْرى تٗيتنُ ټٖڀرً تٗنتيُ اً     
تټص٩ًِّٕ ًتڄ٩هتپ تټصفهُس ًتعتٵثًڀر لت٩ٚڂ ڀڃ ٬رري تټٵرثڄٌڄِس تِرصمهتپ ٠ًّٵرر     

                                       
 ْٰځث ـتڃ خٙهنه خث١٘ٚؾ –ـَ تټًًٝيذ# ؾتث ٌّ$ٴه ّٹٌڂ ؾتث ّىِٯ ټو اڂ ٨دثيذ - 1

ّٹٌڂ ىىت تټص٩دري ًٴه  -#utilité  تعتنٱ٩ر$ًټىټٷ تٴرتؾ تټد٩ٛ تِصمهتپ ش٩دري سـثټر تټًًٝيذ#$
 اٸعً ڀٚبځر ټٽځ٩نَ ًټٹنو ش٩دري لثٺ ڀڃ تټٵٌذ ًتټص ظري.
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تضتربُ ٕڂ تٗٸًته ّٙدؿ يف ىىه تطتثټر ٨ثيُ ٨ڃ ٸٻ ٰثبهذس ًخثعتعرٻ ٰإڄرو   تټصنٱْى 
يف ٸررٻ ڀررًذ شصررًٌٰ ْٰيررث ضتيررر تٗنتيذ ًِررْٽر ٰٵثڄٌڄْررر دتٹنرريث ڀررڃ تټٵٝررثت ٨ٽررَ       
ڀٵثًڀر تًٰٕتن اً ين٨يثس ٰإڂ تِص٩ځثٺ تټٵٌذ ّٹٌڂ ٬ري ٌٙپس ًڀڃ ظٿ ٬رري ٴرثڄٌڄِس   

تظترثٖ خ٩رهپ ًؼرٌن تِٕرٽٌج     ًټٵه ٨ځٻ تټٵٝرثت ٨ٽرَ شٌِر٧ْ ڀرهٍ ىرىت تټٕرًٞ       
تټٵررثڄٌڄِ ٰٵرره ٸررثڂ تټررصٱٹري تًٕٺ يف ىررىت تټٕررًٞ ّص٩ٽررٳ خ٩ررهپ ًؼررٌن تضتررٍتتتز         
تضتنثبْر ظٿ تڀصه خ٩ه وټٷ إذل ٨هپ ًؼٌن تضتٍتتتز تټٵٝثبْر تعتهڄْرر ًالرريتً تڀصره    

 اّٝثً إذل ٨هپ ًؼٌن تضتٍتتتز تٗنتيّر.

  0طثُعح ايتُاش انتنفُر اجلربٌ
شٽٷ ىِ تټًًٕٞ تظتث٘ر خثټصنٱْى تضتربُ ًلترح ت٨ٙررتتٮ خ كترث إوت ٸثڄرس شىّرهس      
طٹٿ تټٌتٴ٧ ًؼٌن ىرىت تټنر٦ٌ ڀرڃ تټصنٱْرىس ٰإكترث حتٙرًه يف ـرهًن ٜرْٵرس ًټٹرڃ          
ڀثىِ ٠د٩ْر ىىت تټصنٱْى؟س ىٻ لتح اڂ ڄًٍ ْٰو ڀٍتًټرر تٗنتيذ ٙلصٙرثٖ ٴرثڄٌڄِ؟س    

   ٚ اڄرو شنٱْرى ؼرربُ دل ّٙرهي خصٵًّرًه اُ       ىىت خ١د٩ْر تطتثٺ ٬ري ؾتٹرڃ ڀرثنتپ تعتٱرًً
ڄررٗ شٕرر٩ًِّس ًّدررهً اڂ ىررىه ىرِر تټٽف٥ررر تټرريت لتررح اڂ ڄررىٸً ْٰيررث خررثټص٩ًّٯ تټررىُ  

ٽر ؼرًز هبرث تټصؽًخرر غترث ڀرث ّربيىرث ٴثڄٌڄْرًث         $ 0ـْرط ٴرثٺ   "يًڀٌْ"ًينه ا #س #...$اڄرو ًِْر
ـِ ټنرث خٱٹرًش س ٰځرڃ ًؼيرر ڄ٥رً تټصثينتْرر ٩ّصررب تټصنٱْرى تضتر            ربُ ًىىت تټص٩ًّرٯ ٌّر

تڀصْثٌ ٠د٩ِْ $ټٽّٽ١ر# ًًّشدٟ جبٌىًىث ڄٱّوس ًټٵه ٸثڂ ټو ڀڃ ظٿس ڄٱُ لٟ ىرىه  
تټٱٹرررًذ $تټّرررٽ١ر ًڀٙرررريىث# إو ٨ځرررهز تټهًټرررر تټٵثڄٌڄْرررر إذل إلٝرررث٨يځث تټّرررٽ١ر     

 ّثپ نٴر ًإـٹثڀثً.ًتټصنٱْى تضتربُ ټٌٝتخٟ تعت٨ًًْٕر خ١ًّٵر ش١ًٝن ڀ٧ تٕ
ٰثٕڀً ّص٩ٽرٳ إوتً   0يف ىىه تظتٌْٙ٘رٸثڂ ٨ٽَ ـٳ دتثڀثً  "ىٌيٌّ"ًىٹىت ڄًٍ اڂ  

ثدها ٠د٩ِْ ڀنهڀػ يف تټٵثڄٌڂس ًڀن٥ٿ خٌت١ِصو لٰٚثً عتث ّىىح إټْرو ًّٰرٳ ڀرڃ    
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س  اڀررث كتثّررر تټص٩ًّررٯ تټررىُ اًينه يًڀْررٌ ٨نرره ٨ررهپ ًؼررٌن ًِررثبٻ   1تټٱٵررو تعت٩ث٘ررً
الًٍ خنثت ٨ٽَ ًًٜيذ ٜځثڂ إ٠ث٨ر تټٵثڄٌڂس ٰإكتث شعري خثټصفهّرهس ڀّر ټر شنٱْرى    

٥ْٿ تضتربُ ًلٌٙ٘ثً شٽٷ تطتهًن تټْٝٵر تټيت ّنفًٙ هبثس ٰثټصنٱْى تضتربُ تټصن
ًًٜيُ ټٹنو تِصعنثبِ ًڀڃ ظٿ ٰٚ هتٹڃ تټٵٌٺ خ ڄو $تڀصْثٌ  تًإويف ڄ٥ً يًڀٌْ ىٌ 

 ٨ثپ# ڀث نتپ ىىت تټص٩دري ٙ ّٱِ اڂ ٸٻ تټٵًتيتز هتٹڃ اڂ شٹٌڂ ؼتًٚ ټو. 

دل ٩ّره ِرٌٍ ػترًن ٔرثىه ٨ٽرَ       إڂ ىىت تٙڀصْثٌ تټ٩ثپ دل ٩ّه ټو ًؼٌنس إڄو
ٰرتذ ڀٝس ًتڄٵٝس ىِ $ٰرتذ تعتٕرْةر تټٹًهترر# ټٽهًټرر تټدٌټّْرْر ًڀر٧ وټرٷ ٰرإڂ        
تڀصْررثٌ تټصنٱْررى تضتررربُ $ـصررَ ڀرر٧ حتهّررهه ٨ٽررَ تټٌؼررو تعتصٵررهپ ًت٨صدررثيه ـثټررر           
تِصعنثبْر# ّٹٌڂ ٨نًٙتً ؼٌىًّرثً يف خدرثڂ اخ٩رثن  تټٵرًتي تٗنتيُ اڂ تٗنتيذ ٙ شٽؽر       

نٱْى ٴًتيتذتث خٌت١ِر تټٵٌذ ًتټٵيًس ًټٹرڃ ىرىت ٙ هتنر٧ ڀرڃ اڂ شّرص٧ْ١      ٨ثنذ إذل ش
وټٷ اـْثڄثًس ًاكتث شٱ٩ٻ وټٷ خثټٱ٩ٻس إڂ ِٽ١ر تٗنتيذ دتصه إذل ىىت تټصنٱْىس ًإڄٹثي 
ىىه تطتٵْٵر اً ؼتثًټر تټٕٷ يف ٨ًْٔصيثس ىرٌ ٨درط ٬رري ًتٴ٩رِس ّرربي ٨رثنذ ٨رڃ        

 .٠ًّٳ ٰيٿ ڀًّٮ يف ٨ًْٔر تٗنتيذ

إڂ ىىت تٙڀصْثٌ تټرىُ ٩ّررتٮ خرو تټٵرثڄٌڂ ٙ دتٽٹرو تٗنتيذس إٙ يف ـرهًن تطتثؼرر إټْروس          
يف ڄ٥ًشرررو إټْرررو خث٨صدرررثيه $تعتٽؽررر   "ٰرررثټ "ٰثټٝرررًًيذ شٵرررهي خٵرررهيىثس ًإوت ٸنرررث ڄٌتٰرررٳ 

                                       
ٰيىت تټٹثشح هتثظٻ  سًڀث خ٩هىث 66ٖ  سيِثټصو تټّثټٱر تټىٸً سڄ٩ين خىټٷ تټهٸصٌي ْٔنٌ - 1

تلصٙثٖ ڀن٥ٿ شن٥ْځثً ْٜٵثً# ًّدهً اڂ $ تټصنٱْى تضتربُ خثټهٰث٦ تټ٨ًِٕ تټىُ ّٙٱو خ ڄو
إو تعت٩ًًٮ اڂ تټهٰث٦ تټ٨ًِٕ  سىٌ ل١  ټٱ٥ِ ڀڃ ؼثڄدو ستٙلصٙثٖ# ىنث$ تِصمهتپ ش٩دري

ٵر ٨ٽَ تټٵثڄٌڂ ًىىه تټ٭ًٍّذ ِثخ س٬ًٍّذ ـح تټدٵثت سْٰځث ّص٩ٽٳ خثټٱًن ًخثاځ٦ٌ اّٝثً سّٵثخٻ
ًتټٵثڄٌڂ إقتث ٩ّصربىث ٕڄو ٙ ّّص٧ْ١ إڄٹثيىث ًىٌ ّن٥ځيث ـصَ ّّص٧ْ١ ڀًتٴدر  سًلثيؼر ٨نو
 ًټٹِ متٌٺ نًڂ تًِٗتٮ يف تِصمهتڀيث. ستِصمهتڀيث
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س ٰإڄررو لتررح اڂ ڄ٩رررتٮ اّٝررثً خرر ڂ تِٕرردثج تټرريت شرره٨ٌ إذل تِررصمهتپ ىررىت        1تٕلررري#
ٺ خر ڂ ىرىت تِٙرٽٌج ىٌر ػترًن ؽترًغ         تِٕٽٌج ىِ اِدثج ٘فْفرس ټرى  ټٷ ٸرثڂ تټٵٌر

ٺ يف ياّنرث    2ټٽٌٌ٘ٺ إذل ڄ٦ٌ ڀڃ تټٙرفر تټريت ىِر ؼترٻ ٔرٷ يف ڄ٥رً تټٹثشرح        س ىٌر ٴٌر
اس ٰإڀرث اڂ شٌؼره ًإڀرث اڂ ٙ شٌؼره اڄنرث ڄّرٽٿ ڀرر٧            ػترثٮ ټٽفٵْٵرر ٕڂ تټٙرفر ٙ شصؽٍر

پ# ًاڂ تټص٩ر      "خثيشٽځِ" دري  تعتنٱرًن  س خ ڂ تٙټصؽثت إذل تټٵثِٜر ىٌر تټٕرٹٻ $تحملٵرٳ ټٽّٚر
٨رررڃ تٙيتنذ ڀصد٨ٌرررثً خرررثٗٸًته خ لرررى ڀ٥يرررً ت٨ٙصرررهتت تټرررىُ ّرررىوُ تټٝرررځري تټٵرررثڄٌڄِ   

   .تطتهّط

ًټٹننث ڀ٧ وټٷ ڄًٍ إڂ إّٰثن اظً اًتڀً تټٵثڄٌڂ ًڄٌتىْو  ّٹٌڂ ت٨صهتت اٸعرً   
ل١ٌيذ ڀڃ تټّثخٳس ـْط اڄو ٩ًّٚ ـْثذ تاصځ٧ ڄٱّريث ټٽريٚٶس ًىٹرىت ڄرًٍ اڂ     

ي ِٙصمهتپ تضترب ًتٙٸًتهس إقتث ّٹځڃ يف كتثّر تٕڀرًس يف تعتن١رٳ   تعتدها تعتٱًّ ًتعترب
تټررهتلٽِ ټٽن٥ررثپ تټٵررثڄٌڄِ ڄٱّرروس ٰثټصنٱْررى تضتررربُ ىررٌ ڀررڃ ڀٵصٝررْثز تعتن١ررٳ          
تټهتلٽِ ټٽصن٥ْٿ تټٵثڄٌڄِ اڂ ٤ًْٱر تٗنتيذ شنٱْى تټٵث٨هذ تټٵثڄٌڄْر تټ٩ثڀر تاًنذ 

٨ًْر تټٵرًتيتز تټريت شصمرىىث ىرىه     ٨ٽَ تطتثٙز تټٱًنّر تعتثنّرس ىنثٶ ٴًّنر ثًٕ
تټّررٽ١ر ټٽٵْررثپ خصٽررٷ تعتيځرررس اُ ث١ثخٵررر تټٵررًتيتز تٗنتيّررر طتٹررٿ شٽررٷ تټٵث٨ررهذ    
تاررًنذ ًڀررڃ ظررٿ ٰإڄررو ٙ ّٵدررٻ ڀررڃ اـرره تٙڀصنررث٦ ٨ررڃ شنٱْررى ىررىه تټٵررًتيتز إوت          
تعتٱًًٚ ڀڃ اكتث ڀ١ثخٵر ټٽٵثڄٌڂس ٠ًث٨ر تټٵثڄٌڂ ًتؼدر ٰرإوت حترهٍ اـره تٰٕرًتن     

نتيُس تعتنٱى ټٽٵثڄٌڂ ًدل جته تٗنتيذ ًِْٽر حتځٽو هبث ٨ٽَ تټ١ث٨ر ِرٌٍ  تټٵًتي تٗ
تِصمهتپ تټٵٌذ $ٙ ٸًتىر ٨ٽَ تـرتتپ ـٹٿ تټٵثڄٌڂ تعتٱًًٚ اڂ ٴًتيىرث مترهنه يف   
ىىه تطتثټر تټٱًنّر#س ٰرٚ ٔرٷ اڂ ّٹرٌڂ ڀرڃ تټص٩ثڀرٻ اڂ ـتًڀيرث ڀرڃ وټرٷ لث٘رر          

ثٵصٝررثه ًإڂ ٸررثڂ ٙ ٌّٴررٯ    ًاڂ تټ٩١ررڃ يف ڀٕرر٨ًًْر تټٵررًتي تټررىُ ّررصٿ تټصنٱْررى    

                                       
 .44ٖ  سػتځ٨ٌر تټٵٝثّث تټٹربٍ اٽُ تټهًټر تټٱًڄِّ - 1
 .101ٖ س86ٖ  سن. ٔن0ٌْ يِثټصو تټّثټٱر - 2
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تټصنٱْى تضتربُ إٙ اڄو ڀ٧ وټٷ ّصٿ حترس ڀّرىًټْر تٗنتيذس طْرط شٽرٍپ خرثټص٩ٌّٛ ٨رڃ       
ٺ إڂ تټصنٱْررى   ٸررٻ ٜررًي ّررنؽٿ ٨نررو إوت ظدصررس ٘ررفر تن٨ررثتتز تعتنٱررى ٨ٽْرروس ـث٘ررٻ تټٵرٌر
تضتربُ ىٌ ڀڃ ڀٵصْٝثز تعتن١ٳ تټهتلٽِ ټٽن٥ثپ تټٵثڄٌڄِس ًڀڃ ظٿ ٰيٌر ّّرصٵٻ دتثڀرثً    

ٰيررٿ لررثٖ $ټٱٹررًذ تټهًټررر# ًڀررث ّصٱرر٦ً ٨نرريث ڀررڃ تٰٕٹررثي تټّْثِررْر ٸٱٹررًذ       ٨ررڃ ٸررٻ
$تعتًٰٳ تټ٩ثپ# اً $تټّٽ١ر تټ٩ثڀر# ڀعًٚ اڂ تټصنٱْى تضتربُ ًٴره ظدرس خرىټٷ جترًنه ڀرڃ      

" ٸٻ ٠ثخ٧ ِْثِِس ّٱٽس ڀڃ ٸٻ ٸثٰر تٙڄصٵثنتز تټيت ًؼيس إذل ڄ٥ًّر تټ٩ځْره    "ىٌيٌّر

 نتًغ ٨ڃ ٸٌڄو ػتًن شًزترس يف ٨ثدل تټٵرثڄٌڂس  س اڂ تټصنٱْى تضتربُ 1ٙيف ىىت تټٙهن
ټىټٷ تعتدها تعتّٽّٿ خو تعتص٩ٽٳ خًًٝيذ شٵهّٿ تټٹٻ ٨ٽَ تضتٍت ىىت ًٰٝٚ ٨رڃ اڂ شٵرهّٿ   
ڀر تضتځث٨رررس  ىًُ ټصفٵْررٳ ِرٚر ڀٙررٽفر تاصځرر٧ ٨ٽررَ ڀٙررٽفر تټٱررًن ىرٌر ٔررًٞ ؼرٌر

 ًڀڃ ظٿ ٗڀٹثڄْر  حتٵْٳ ِٚڀر ىىت تټٱًن ڄٱّو.
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 السيرة الذاتية        

 زرققخلول اؾدؽتور برفان 

 .1933 ،قرية الجنكيل )القادسية حاليًا( -قضاء الحفة –ولد في محافظة الالذقية 
 المؤهالت العلمية:

  1951ثانوية البنين)جول جمال( الالذقية عام  –الثانوية العامة الفرع العممي. 
  1958جامعة دمشق عام  –قسم المغة العربية وعموميا  –إجازة في اآلداب. 
  1965جامعة حمب عام  –إجازة في الحقوق. 
  1970ماجستير في القانون اإلداري من كمية الحقوق جامعة القاىرة عام. 
  1984جامعة المنصورة عام  –دكتوراه في الحقوق. 

 العمل المهني:

  1953-1952التدريس في ثانويات محافظة الالذقية عامي. 
 1975عامة لمتبغ والتنباك حتى عام العمل في المديرية ال. 
  2007حتى آذار  1976العمل في مينة المحاماة من بداية عام. 

 النشاط المجتمعي:

o  1975عضو في االتحاد االشتراكي فرع سوريا حتى عام. 
o  2007عضو نقابة المحامين حتى عام. 
o  2015عضو المؤتمر القومي العربي حتى وفاتو. 
o  شااارك فااي العديااد ماان الناادوات والمااؤتمرات أبرزىااا ناادوة الوقاا  التااي أقاميااا مركااز

 . 2002دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 
     مت تِٙص٩ثڄر خبرهڀثز ؼترًٶ تټدفرطGoogle      ټصرهٴْٳ ًشٙرٌّح اصترثت تعتًتؼر٧

ًتعتىټٱ س ًخ٩ٛ ؼتصٌّثز ىىت تعتىَټٯ خّدح يـْٻ تټٹثشح ٴدٻ تټنًٕس ٰثټٕٹً ٸرٻ  
 تټٕٹً ټٽٵثبځ  ٨ٽَ ىىت تحملًٶ ټٽمهڀثز تضتٽْٽر تټيت شٵهپ ټ٘ڄّثڄْر.
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