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 ّجٔس الكْاعد امليظن٘ ملرحليت االشتدالل ّالتخكٔل

 ّضناىات ّحكْم املتَه ّالدفاع فَٔنا 

 

 الفصل األّل

 مرحل٘ االشتدالالت

 متَٔد حْل تعرٓف االشتدالل ّمفَْمُ : 

ُتعد مرحلة جمػ  الستػتدسسب ثمبةثػة مرحلػة تحةػلرلة ىلػدجنا الىج،ةفلػة ل رحػة الىمرحلػة الىتػةث،ة جللحػة  ل ر لحػة 
جمػػػ  الىمعلنمػػػةب نالىثلة،ػػػةب الىرةمػػػة ثةىجرلمػػػة ل جػػػف ارلػػػؽ الىتحػػػر  ج،حػػػة نالىثحػػػ  جػػػف رةجللحػػػة ثػػػةىارؽ  لػػػتـ

نالىنتػػػةفؿ الىمعػػػرنجة نالى،ة،ن،لػػػة ل نثةىتػػػةىة اللجػػػدالد ىة،ت،ػػػةؿ الىػػػد مرحلػػػة  الىتح،لػػػؽ السثتػػػدالفة رػػػة الىجػػػرالفـ الىتػػػة 
ىجػػػرالفـ الىتػػػة س لنجػػػ  الى،ػػػة،نف يف تتػػػتلـأ يف لتػػػث،حة تح،لػػػؽ ين الس،ت،ػػػةؿ مثةعػػػرم  الىػػػد مرحلػػػة الىمحة مػػػة رػػػة ال

لتػػث،حة تح،لػػؽ الىػػدجنا الىج،ةفلػػة ل ناػػت  اللجػػرالذالب تمػػةلر ثحػػتال الىمع،ػػد بجػػرالذالب الىتح،لػػؽ السثتػػدالفة ل  نمػػ دا 
 تىؾ يف الىدجنا الىج،ةفلة س تتحرؾ بس ثةىتح،لؽ  نس تعتثر ي،حة قد ثديب ثأ  بجرالذ مف بجرالذالب الستتدسؿ .

ف ياػػـ مرالحػؿ الىعدالىػػة  ندنر  مػأمنر  الىةػثا الى،ةػػةفة رلحػة ثػػةىت ال املػة نتػػأتة نمرحلػة جمػ  الستػػتدسسب مػ
ياملتػػف رػػة نجػػن  ت،لػػد  ثةىعػػرجلة الىدتػػتنرلة نالى،ة،ن،لػػة ل ةػػمة، ة ى  ةىػػة الىح،ػػنؽ نالىحرلػػةب الى ردلػػة ل  نةػػمةف 

ة مػػة ل حتػػد ىمعػػرنجلة يجمػػةؿ الىتػػلاة حػػةؿ ثحبحػػة جػػف مرت ثػػة الىجػػرالفـ تمحلػػد ال ىل،ػػثم جلػػلحـ  نت،ػػدلمحـ ىلمح
 تتـ معةقثتحـ ىتح،لؽ الىردع الىعةـ نالىرةص .

نتتمبػؿ الجػػرالذالب الستػتدسؿ ثمػػ ة جةمػة رػػد قلػػةـ مػأمنر  الىةػػثا ثتل،ػد الىتثللمػػةب نالىعػ ةنا الىمتعل،ػػة ثػػةىجرالفـ 
نالجػػرالذ الىتحرلػػةب جػػف الىنقػػةف  الىتػػد لعلمػػنف ثحػػة نالىحمػػنؿ جلػػد السلةػػةحةب نجمػػ  الى،ػػرالفف الىمةدلػػة ن ػػتال رػػد 

 ح ظ جلد الدىة الىجرلمة نجلد السعرةص رد السنةةع نثةىعرنا الىم،ررم رد الى،ة،نف . الجرالذالب الىت
نسل،تمػػػر جمػػػ  الستػػػتةسسب جلػػػد رجػػػةؿ الىةػػػثالة الى،ةػػػةفلة ثػػػؿ لرػػػنؿ الى،ػػػة،نف ىمتػػػةجدلحـ الى،لػػػةـ ثجملػػػ  

نأ ىحػػ سذ السلةػػةحةب نالجػػرالذ الىمعةل،ػػةب نالترػػةت الىنتػػةفؿ الىةأمػػة ىلمحةرظػػة جلػػد الدىػػة الىجرلمػػة  لػػر ي،ػػف س لجػػ
الىمتةجدلف مثةعرم الجرالذالب الى،ػثم نالىت تػلا الىتػد لرنىحػة الى،ػة،نف ىمػةمنرا الىةػثا الى،ةػةفد مػف تل،ػةذ ال، تػحـ 

. 
ن ستعػد الجمػةؿ الستػتدسؿ نىػن رػد حةىػة الىتلػثي ثةىجرلمػة ناللػة  ػةف مػف لثةعػراة مػف الجػرالذالب الىػدجنا الىج،ةفلػة 

 نمف بـ  س تتنقؼ جلد ال  الن بتف .
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 ل املبخح األّ

 ضناىات املتَه الدشتْرٓ٘ ّأٍنٔ٘ دّر الدفاع يف مرحل٘ االشتدالالت :

الىمعػػػدؿ جػػػددال  مػػػف الىةػػػمة،ةب الس،تػػػة،لة  5155مػػػف دتػػػتنر  69ل  11ل  15ل  15ل  15تةػػػم،ب  الىمػػػنالد  
نالسجرالفلػة الىتػػة تعػػد حػؽ ى ػػؿ ب،تػػةف  ػةىحؽ رػػة الى رالمػػة الىتػة س لجػػنأ الىمتػػةي ثحػة  نالىتػػأالـ  الىدنىػػة ثةحترالمحػػة 
نحمةلتحػػة  ل نتجػػرلـ الىتعػػتل  ثجملػػ  مػػنر  نيعػػ ةىف نالجتثػػةر  جرلمػػة س تتػػ،ا ثةىت،ػػةدـ ل نالف الىحرلػػة الىعرمػػلة 
حػؽ اثلعػػة ل نال،حػػة ممػن،ة س ُتمػػي ل ن ال،ػػف رلمػة جػػدال حةىػػة الىتلػثيل س لجػػنأ الى،ػػثم جلػد يحػػدل ين ت تلعػػفل 

ىتح،لػػؽ ل نلجػػ  يف ُلثلػػت رػػنرال   ػػؿ مػػف ين حثتػػف ل ين ت،للػػد حرلتػػف ثػػأ  قلػػد بس ثػػأمر قةػػةفة متػػث  لتػػتلأمف ال
ت،لػػد حرلتػػف ثأتػػثة  تىػػؾ ل نلحػػةا ثح،نقػػف  تةثػػة ل نلم ػػف مػػف الستمػػةؿ ثتنلػػف نثمحةملػػف رػػنرال  ل نيف ل،ػػدـ بىػػد 
تػػػلاة الىتح،لػػػؽ رػػػةؿ يرثػػػ  نجعػػػرلف تػػػةجة مػػػف نقػػػب ت،للػػػد حرلتػػػف ل نس لثػػػدي الىتح،لػػػؽ معػػػف بس رػػػة حةػػػنر 

محػػةـل مػػ  تػػنرلر الىمتػػةجدم الىةأمػػة ىػػتن  اللجةقػػةل نر،ػػة  ى جػػرالذالب  محةملػػفل رػػمف ىػػـ ل ػػف ىػػف محػػةـل ،ػػد  ىػػف
الىم،ػػررم رػػة الى،ػػة،ن ف ل نيف ى ػػؿ مػػف ت،لػػد حرلتػػفل نىملػػر ل حػػؽ الىػػتظلـ يمػػةـ الى،ةػػةذ مػػف تىػػؾ اللجػػرالذل نالى مػػؿ 

س نج  اللررالج ج،ف رنرال  .  رلف رةؿ يتثنع مف تىؾ اللجرالذل نال 
ة الىمتحـ رة الىجػرالفـ الىتػة لجػنأ الىحػثي رلحػة بس ثحةػنر محػةـ من ػؿ ني،ف نرة جمل  ال حنالؿ س لجنأ محة م

 ين ٌم،تد .
نيف  ؿ مف ل،ثم جللػفل ين لحػثي ل ين ت،لػد حرلتػف تجػ  معةملتػف ثمػة لح ػظ جللػف  رالمتػف ل نس لجػنأ تعتلثػف 

ة يمػػة ف مرممػػة ل نس ترالثػػف ل نس ب رالاػػف ل نس بلػػتال   ثػػد،لة  ين مع،نلػػة  ل نس ل ػػنف حجػػأ  ل ين حثتػػف بس رػػ
 ىتىؾ سف،ة ب،تة،لة  نمحلة ل نتلتـأ الىدنىة ثتنرلر نتةفؿ اللتةحة ىألعرةص تن  اللجةقة.

 نمرةى ة عةذ مف تىؾ جرلمة لعةق  مرت ثحة نر،ة  ىل،ة،نف.
نىلمػػتحـ حػػؽ الىمػػمب. ن ػػؿ قػػنؿ لبثػػب ي،ػػف مػػدر مػػف محتجػػأ تحػػب ناػػأم عػػةذ ممػػة ت،ػػدـل ين الىتحدلػػد ثعػػةذ 

 ؿ جللف.م،فل لحدر نس لعن 
ني،ػػف ىلحلػػةم الىرةمػػة حرمػػةل ناػػة ممػػن،ة س تمػػي. نىلمرالتػػةب الىثرلدلػػةل نالىثرقلػػةل ناللى ترن،لػػةل نالىمحةدبػػةب 
الىحةت لػػةل ن لراػػة مػػف نتػػةفؿ الستمػػةؿ حرمػػةل نتػػرلتحة م  نىػػةل نس تجػػنأ ممػػةدرتحةل ين الساػػةع جللحػػةل ين 

 الىتة لثل،حة الى،ة،نف. رقةثتحة بس ثأمر قةةفة متث ل نىمدم محددمل نرة ال حنالؿ
 مة تلتـأ الىدنىة ثحمةلة حؽ الىمنالا،لف رػة التػتردالـ نتػةفؿ الستمػةؿ الىعةمػة ث ةرػة يعػ ةىحةل نس لجػنأ تعاللحػة 

 ين نق حة ين حرمةف الىمنالا،لف م،حةل ثع ؿ تعت ةل نل،ظـ الى،ة،نف تىؾ.
ةل نس ت تلعػػػحةل نس مرالقثتحػػػة ين نيف ىلم،ػػةأؿ حرمػػػةل نرلمػػة جػػػدال حػػةسب الىراػػػر ل ين الستػػتمةبة س لجػػػنأ درنىحػػ

الىت،مب جللحة بس ثأمر قةةفة متث ل لحدد الىم ةفل نالىتنقلبل نالىمرم م،ػفل نتىػؾ  لػف رػة ال حػنالؿ الىمثل،ػة 
اةجحػـ جلػد  رة الى،ة،نفل نثةى ل لة الىتة ل،ص جللحةل نلج  ت،ثلف مف رػة الىم،ػةأؿ ج،ػد درنىحػة ين ت تلعػحةل نال 

لد تىؾ رأنؿ ح،نؽ  الىمػتحـ يف س لثػدي ي   بجػرالذ  ىمػأمنر  الىةػثا الى،ةػةفة  ال مر الىمةدر رة اتال الىعأف.نج
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مػػف الجػػرالذالب الىتحػػر  نجمػػ  الستػػتدسسب جػػف ي   جرلمػػة بس رػػة الاػػةر الىمعػػرنجلة الى،ة،ن،لػػة نجلػػد تػػ،د مػػف 
ة،ن،ة الى،ة،نف نثمة ل  ؿ الىمعػرنجلة  ىتحرلػؾ اللجػرالذالب الىج،ةفلػة ةػد الىمػتحـ رػة جرلمػة نس ج،نثػة بس ثػ،ص قػ

ل نجلد تىؾ س لجنأ ىمػأمنر الىةػثا الى،ةػةفة الرت ػة  جرلمػة ث،مػد الى عػؼ جػف جرلمػة يرػرال مبػؿ التػترالؽ 
 الىتم  ين الىتمنلر رلتة  ل ين رلؽ الىجرلمة ثةىتحرلم جللحة   .

 نيف الىمتحـ ثرئ حتد تبثب بدال،تف رة محة مة قة،ن،لة جةدىةل ت  ؿ ىف رلحة ةمة،ةب الىدرةع جف ، تف .
: ل نف دنر الىدرةع رة ات  الىمرحلة ثةىت ال املة ىحمةلة ح،نؽ الىمػتحـ رلحػة نثمػة س ل،ػؿ ياملػة جػف  نجلد تىؾ

 مرحلة الىتح،لؽ قثؿ الىنمنؿ الىد مرحلة الىمحة مة  ف مرحلة الىتحر  لحتةج رلحة الىمتحـ ىحمةلة ات  الىح،نؽ 
نتعدللػف رػة مرحلػة مػة ثعػد  5155ةلر نان مة جعل،ة مف الىماةىثلف ث ؿ عدم الثةف الجدالد دتتنر مة ثعد بنرم ل،ػ 

ىمد ةمة،ة نجن  حةنر محةـ مػ  الىمػتحـ تثػدي مػف ىحظػة الى،ػثم جللػف ل نىألتػؼ ىػـ تػتـ  5152بنرم لن،لن 
الستػػتجةثة ىػػتىؾ ل نظلػػب الىحمةلػػة قةمػػرم جلػػد مرحلػػة الىتح،لػػؽ نالف التتػػعب قلػػلة جمػػة  ػػةف جللػػف الىنةػػ  رػػة 

 لجنأ الىحثي رلحة .رةمتدب الىد جمل  الىجرالفـ الىتة  5695دتتنر 
نت مف ياملة الىدرةع رة ات  الىمرحلة رة يف حمةلة الىمتحـ مف تجةنأ ةػنالثا الىمعػرنجلة  الىدتػتنرلة نالى،ة،ن،لػة 
ىن جةذب رة مرحلة الىمحة مة ر،ػا ت ػنف متػأررم نقػد س ت لػد الىمػتحـ  بلػر ال ثعػد يف ت ػنف ح،نقػف قػد ياػدرب رػة 

 مرحلة الىتحر  .
ت ػػنلف ج،لػػدتحة جلػػد مػػة جػػةذ ثمحةةػػر جمػػ  الستػػتدسسب ثةجتثةراػػة معػػأأم اػػتال نقػػد تعػػنؿ الىمح مػػة رػػة  

 ىمة تةقتف مف يدىة مة دالمب تلؾ الىتحرلةب قد جرةب جلد ثتةا الىثح  يمةـ الىمح مة  .
ػػة ى،رل،ػػة الىثػػرالذم ثةجتثةراػػة مثػػدي تػػلةد  لحػػلمف جلػػد  ةرػػة مرالحػػؿ اللجػػرالذالب الىج،ةفلػػة ل تػػرم ثػػرالذم مػػػف  ندجم 

  الترةت يلة بجرالذالب مةتة ثحرلتف الىعرملة. لرة  ىةتحةـ حةؿ
 

 املبخح الجاىٕ

 مأمْرّ الطبط الكطاٜٙ الكاٜنني علٙ اعنال مجع اإلشتدالالت

 
م،ػػف   52ل،،تػـ مػةمنرن الىةػػثا الى،ةػةفد حتػػ  الىت،تػلـ الىػػنالرد ث،ػة،نف السجػرالذالب الىج،ةفلػػة الىممػر  رػػة الىمػةدم 

ىػػػػد جملػػػػ  ال،ػػػػنالع الىجػػػػرالفـ ل نالىبػػػػة،ة تن  السرتمػػػػةص الىػػػػد رفتػػػػلف . السنؿ تن  السرتمػػػػةص الىعػػػػةـ ثةى،تػػػػثة ال
 الىرةص ثةى،تثة الىد ،نع معلف مف الىجرالفـ .

نتم،ح م ة الىةثالة الى،ةةفلة الىرةمة ث،رالر مف نألر الىعدؿ ثةست ةؽ م  الىػنألر الىمرػتص نتىػؾ ثةى،تػثة الىػد 
،مػػػنص الىػػػنالردم رػػػد الىجػػػرالفـ الىتػػػد ت،ػػػ  رػػػد دنالفػػػر الرتمةمػػػحـ نت ػػػنف متعل،ػػػة ثةجمػػػةؿ نظػػػةف حـ . نتعتثػػػر الى

الى،نال،لف نالىمرالتلـ نالى،رالرالب السررا ثعةف ترنلؿ ثعػم الىمػنظ لف الرتمػةص مػةمنرا الىةػثا الى،ةػةفد ثمبةثػة 
 .  الىعدؿ ثةست ةؽ م  الىنألر الىمرتصقرالرالب مةدرم مف نألر 
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ّٓيخصر اختصاص مأمْرٚ الطبط الكطاٜٙ ذّٚ االختصاص العاو االتٙ بٔاىَه فٙ الدّاٜر التٙ ٓؤدٌّ 

 َٔا ّظاٜفَه ٍّه . ف

 الجةةذ الى،لةثة الىعةمة نمعةن،ناة . -5
 ةثةا الىعراة نالم،ة اة نالى ن،تتثةب نالىمتةجدنف .  - 5
 ر تةذ ،،ا الىعراة .  - 2
 الىعمد نمعةلخ الىثةد نمعةلخ الىر ر .  - 5
الىعػػةـ ،ظػػةر نن ػػةذ محاػػةب الىتػػ ؾ الىحدلدلػػة الىح نملػػة . نىمػػدلرا المػػف الىمحةرظػػةب نممػػلحة الىت تػػلا  - 1

 ثنأالرم الىدالرللة الف ل دنال السجمةؿ الىتد ل،نـ ثحة مةمنرن الىةثا الى،ةةفد رد دنالفر الرتمةمحـ .
 ّٓكٌْ مً مامْرٚ الطبط الكطاٜٙ فٙ مجٔع احناٛ اجلنَْرٓ٘ . 

 مدلرنال نةثةا الدالرم الىمثةح  الىعةمة ثنأالرم الىدالرللة نررنجحة ثمدلرلةب السمف . - 5
ـ نر تةذ الىم ةت  نالىم تعنف نالىةػثةا نالم،ػةذ الىعػراة نالى ن،تػتثةب نالىمتػةجدنف مدلرنال السدالرالب نالسقتة -5

 نثةحبةب الىعراة الىعةملنف ثمملحة السمف الىعةـ نرد عع  الىثح  الىج،ةفد ثمدلرلةب السمف .
 ةثةا مملحة الىتجنف .  - 2
 دالرم . مدلرنال السدالرم الىعةمة ىعراة الىت ة الىحدلد نالى،،ؿ نالىمنالمةب نةثةا اتم الس - 5
 قةفد نةثةا التةي اجة،ة الىعراة .  -1
 مفتعْا ّزارٗ الصٔاح٘ .  -6

 نل نف مأمنرن الىةثا الى،ةةفة تةثعلف ىل،ةف  الىعةـ نرةةعلف لعرالرف رلمة لتعلؽ ثأجمةؿ نظل تحـ.
ن سل  ػػد مجػػػرد  ػػػنف الىعػػرص مػػػف رجػػػةؿ الىعػػػراة ىم،حػػة مػػػ ة الىةػػػثالة الى،ةػػةفلة سف اػػػتم الىمػػػ ة تػػػرتثا 

 ثةىدرجة الىعت رلة .ثةىنظل ة س
ن لرالجد الف ىمدلرا م ةرحة الىمردرالب نالقتةمحة نررنجحة نمعةن،لحة مف الىةػثةا نالم،ػةذ الىعػراة نالى ن،تػتثةب 
نالىمتةجدلف السنؿ نالىبنال،د م ة مةمنرا الىةثا الى،ةةفد رد ال،حػةذ الىجمحنرلػة رػد الىجػرالفـ الىم،مػنص جللحػة 

 . 5691ىت،ة  585رد الى،ة،نف رقـ 
مللف ثممػػلحة السمػػف الىعػػةـ نرػػد عػػع  الىثحػػ  الىج،ػػةفد ثمػػدلرلةب السمػػف الىعػػةـ ثمػػة رػػلحـ ةػػثةا نىلةػػثةا الىعػػة

م ةت  الىمثةح  الىج،ةفلة ثةسقتةـ نالىث،ةدر نالىمرال أ ثمرتلؼ رتثحـ تلاة الىةػثالة ثمػ ة جةمػة نعػةملة جملػ  
 الىجرالفـ حتد مة ةف م،حة قد الرردب ىف م ةت  رةمة 

عػػدؿ ثةست ػػةؽ مػػ  نألػػر الىعػػفنف السجتمةجلػػة رػػة دنالفػػر الرتمةمػػحـ تػػلاةب نىلمػػنظ لف الىػػتلف لعلػػ،حـ نألػػر الى
الىةػػثا الى،ةػػةفة رلمػػة لرػػتص ثػػةىجرالفـ الىتػػة ت،ػػ  مػػف ال حػػدال  ين ثحػػةسب الىتعػػرم ىة،حػػرالؼ الىتػػد لنجػػدنف 

 رلحة .
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نلعتثػػػر ةػػػثةا م ةتػػػ  حمةلػػػة السحػػػدال  مػػػف مػػػةمنرا الىةػػػثا الى،ةػػػةفد رل،ثتػػػا الرتمةمػػػحـ جلػػػد مةلرت ثػػػة 
جػػرالفـ نلمتػػد الىػػد  لػػراـ مػػف  لػػر السحػػدال  حمةلػػة ىحػػ سذ نم ةرحػػة ستػػتمةىحـ التػػتمةس  لػػر  السحػػدال  مػػف

 معرنع الن تحرلةحـ جلد الىثمةذ الن الىتتنؿ الن الرت ة  الىجرالفـ 
 نلعد ةثةا الىمثةح  ثةىحلفة الىعةمة ىلثرلد مف مةمنرا الىةثا الى،ةةفد .

لة ىلنسلػة جلػد الىمػةؿ مػف رجػةؿ الىةػثا الى،ةػةفد رػد نلعتثر الىمعةن،نف الىتلف للح،نف ثمحة ـ السحنالؿ الىعرمػ
 رمةفص السجمةؿ الىتد ت،ةا ثحـ نالب،ةذ تةدلتحة . 

ن الف ىمػػػدلرا بدالرالب الىت تػػػلا نن ةفحػػػـ ثمرالقثػػػةب الىتمػػػنلف مػػػ ة الىةػػػثا الى،ةػػػةفد رػػػد ت، لػػػت الح ػػػةـ الىمرتػػػنـ 
را نتحدلػػد السرثػػة  رػػد ثعػػةف الىتتػػعلر الىجثػػ 5681ىتػػ،ة  516الىمعػػدؿ ثةى،ػػة،نف  5651تػػ،ة  61ث،ػػة،نف رقػػـ 

  ةرة الرجةذ الىمحةرظة الىتد لعملنف ثمدلرلة تمنل،حة .
 مػػة لعتثػػر الىم تعػػنف الىثلارلػػنف مػػف مػػةمنرا الىةػػثالة رلمػػة لرػػتص ثةػػثا نالبثػػةب الىمرةى ػػةب سح ػػةـ الى،ػػة،نف 

 51الىرػةص ث،مػ  الىمػا نالىتػدىلي نالى،ػة،نف رقػـ  5681ىتػ،ة  519الىمعدؿ ثةى،ة،نف رقػـ  5655ىت،ة  58رقـ 
ثعػةف الىأرالجػة نتىػؾ رلمػة  5699ىتػ،ة  12ثعةف مرالقثة الس تلة نت،ظلـ تػدالنىحة ن ػتال الى،،ػنف رقػـ  5699ىت،ة 

 لتعلؽ ثةجمةؿ نظةف حـ .
نلعتثر م تعن الىمحة مف مةمنرا الىةػثالة الى،ةػةفلة رلمػة لرػتص ثةىمرةى ػةب الىتػد تتعلػؽ ثةسجمػةؿ الىم،ناػة 

 ثحـ .
الى،ةػػػةفد رلمػػػة لتعلػػػؽ ثجػػػرالفـ الىتحرلػػػ  نمرةى ػػػة الى،ػػػنال،لف نالىلػػػنالفح   مػػػة يف ىرجػػػةؿ ر ػػػر الىتػػػنالحؿ مػػػ ة الىةػػػثا

 الىمعمنؿ ثحة رد الىجحةب الىرةةعة سرتمةص مملحة ر ر الىتنالحؿ .
نتىػػػؾ رلمػػػة  5692ىتػػػ،ة  69نلعتثػػػر مػػػةمنرن الىجمػػػةرؾ مػػػف رجػػػةؿ الىةػػػثالة الى،ةػػػةفلة ثم،تةػػػد الى،ػػػة،نف رقػػػـ 

 لتعلؽ ثةجمةؿ نظةف حـ .
ة رمف م،ةا م،ححـ م ة الىةثالة الى،ةةفلة ان نقنع جرلمػة الىمنظػؼ الب،ػةذ مثةعػرتة يمة يجةةذ الىرقةثة السدالرل

نظل تػة الن الف ت ػػنف جلػد نعػػؾ الىنقػنع نمػػف بػـ ت،حتػػر مػ ة الىةػػثالة الى،ةػةفلة جػػف رجػؿ الىرقةثػػة التال الرت ػػ  
الجةػػةذ الىجرلمػػة الحػػد مػػف الى،ػػةي مػػةىـ ل ػػف اررػػة رػػد الىجرلمػػة الىتػػد الرت ثحػػة الىمنظػػؼ رع،ػػد فػػتال تمتػػد الىلػػة نسلػػة 

 الىرقةثة السدالرلة الجمةس ىح ـ الىةرنرم .
نلةحظ ي،ف سلتجرد مةمنر الىةثا الى،ةةفد مف م تة رد  لر النقةب الىعمؿ الىرتػمد ثػؿ تظػؿ الاللتػة ىمثةعػرم 
السجمةؿ الىتد ،ةاة ثحة الى،ة،نف قةفمة .حتد الف  ةف رد الجةأم الن جالة رتملة .مةىـ لنقػؼ جػف جملػة الن لمػ،ح 

 الجةأم الجثةرلة 
 بخح الجالح امل

 اختصاصات مأمْرٚ الطبط الكطاٜٙ ّ حدّدٍا ّضْابطَا  

 قبْل التبلٔػات ّمجع االشتدالالت 
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ي،ةا الى،ة،نف ثمأمنر  الىةػثا الى،ةػةفة  الترػةت مػةللـأ مػف السحتلةاػةب ى عػؼ الىجػرالفـ نةػثا الىمتحمػلف رلحػة ل 
الىػلحـ ثعػةف الىجػرالفـ نالف لثعبػنال ثحػة رػنرال  رأنج  جللحـ ن جلد مر نتلحـ الف ل،ثلنال الىتثللمةب نالىع ةنا الىتد تػرد

الىد الى،لةثة الىعةمة نيف لحملنال جلػد جملػ  السلةػةحةب نلجػرنال الىمعةل،ػةب الىةأمػة ىتتػحلؿ تح،لػؽ الىنقػةف  الىتػد 
تثلػػت الىػػلحـ الن الىتػػد لعلمػػنف ثحػػة ثةلػػػة  ل لػػة  ة،ػػب رلحػػـ يف لتػػل نال ين لترػػػتنال يلػػة نتػػللة تػػأتة ثمعلنمػػةب جػػػف 

تػػػـأ ثةى،نالجػػػد الىعةمػػػة ىمػػػحة مثةعػػػرم اللجػػػرالذ نمعػػػرنجلتف ني،ػػػةا ثحػػػـ  الف لترػػػتنال جملػػػ  الىجرلمػػػة ثعػػػرا يف لل
 الىنتةفؿ الىتح ظلة الىةأمة ىلمحةرظة جلد الدىة الىجرلمة .

نىف  يب،ةذ مرحلة جم  الستتدسسب الف لتم   يقنالؿ مف ل ػنف ىػدلحـ معلنمػةب جػف الىنقػةف  الىج،ةفلػة نمرت ثلحػة 
لف  ثةساثػػةذ ن لػػراـ مػػف الاػػؿ الىرثػػرم نلالػػ   ريلحػػـ عػػ ةاة الن  تةثػػة   مػػ  نالف لتػػأؿ جػػف تىػػؾ نىػػف الف لتػػتع

 مرجةم ي،ف س لجنأ ىف  تحللؼ الىعحند الن الىرثرالذ الىلملف الس التال رلؼ الس لتتاةع رلمة ثعد تمةع الىعحةدم   .
قثػة ت، لػت ن لجنأ ىمةمنر الىةثا الى،ةةفد رد دالفرم الرتمةمة درنؿ الىمحةؿ الىعةمػة الن الىمتنحػة ىلجمحػنر ىمرال

الى،نال،لف نالىلنالفح نان الجرالذ الدالرا سلتعدا تىؾ الىتعػرم ىحرلػة السعػرةص الن التت عػةؼ السعػلةذ الىممل،ػة  لػر 
الىظػةارم . رػةتال الدرؾ مػػةمنر الىةػثا الى،ةػػةفد ثحتػف قثػؿ الىتعػػرم ىةعػلةذ الىممل،ػػة  ،ػف مةرلحػة ممػػة لجعػؿ المػػر 

رػػد اػػتم الىحةىػػة قةفمػػة جلػػد حةىػػة الىتلػػثي سجلػػد حػػؽ حلةأتحػػة الن الحرالأاػػة جرلمػػة تثػػلح الىت تػػلا رل ػػنف الىت تػػلا 
 الرتلةد الىمحةؿ الىعةمة الىمت نرم .

تال ثدي مةمنر الىةثا الى،ةةفد اللجرالذالب جلد التةي نقنع الىنالقعة رد الرتمةمػة رػةف الرتمةمػة لمتػد الىػد  نال 
لرنىػػة ىػػة جملػػ  مػػف العػػتر نال رلحػػة نالتمػػلنال ثحػػة الل،مػػة  ػػة،نال نلجعػػؿ ىػػة الىحػػؽ ج،ػػد الىةػػرنرم رػػد مثةعػػرم  ػػؿ مة

 الى،ة،نف مف الجرالذالب تنالذ رد حؽ  لرم مف الىمتمللف ثةىجرلمة نىن تـ تىؾ رةرج دالفرم الرتمةمة الىم ة،د 
نلج  يف تبثب جمل  اللجرالذالب الىتد ل،نـ ثحػة مػأمنرن الىةػثا الى،ةػةفد رػد محةةػر منقػ  جللحػة مػ،حـ لثػلف 

ةػر ألػةدم جلػد مػة ت،ػدـ تنقلػ  الىعػحند ثحة نقب بترػةت اللجػرالذالب نم ػةف حمػنىحة نلجػ  يف تعػمؿ تلػؾ الىمحة
 نالىرثرالذ الىتلف تمعنال نترتؿ الىمحةةر بىد الى،لةثة م  ال نرالؽ نال علةذ الىمةثناة 

نىمػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفد يف لتػػتعلف رػػد تحرلػػر محةػػر جمػػ  الستػػتدسسب ثملػػر  رػػة لعػػترا يف لحػػرر  ثلػػد  
ىػلي ثػةـأ رحػن الىمتػفنؿ نحػدم جػف مػحة نى ف لج  يف ل نف تىؾ رد حةرتف نتحب ثمر  ل  لر يف تىػؾ 

 مة دنف ثمحةةر  . 
نلجػنأ ىلمحػػةملف الىحةػنر جػػف تنا الىعػأف يب،ػػةذ الجػرالذالب الستػػتدسسب نسلجػنأ مػػ،عحـ مػف الىحةػػنر رػػد ال  

 منرم ين  ا تث .
 إجراٛ التخرٓات 

ة ين ، ل ػػة ىنقػػنع الىجرلمػػة نُل،مػػد ثةىتحرلػػةب جمػػ   ةرػػة الى،ػػرالفف نال دىػػة الىتػػة ت لػػد رػػة الىتنمػػؿ بىػػد الىح،ل،ػػة ببثةت ػػ
ن،تثتحة بىد رةجلحة . رحة تع،د ثجم  الىمعلنمػةب نالىثلة،ػةب لبثػةب الىح،ل،ػةل نتأ لػد اللدال،ػة رػة حػؽ الىمػتحـ ين 

 تثرفتف ممة ،ت  بىلف مف التحةـ.



   7102 – 7102الوىسن الثقافً                                      ضوانات و حقىق الوتهن فً هرحلتً االستدالالت والتحقٍق

 law.com-www.seoudi 9                                                                               هجوىعة سعىدي القانىنٍة     

نىلتحرلػػةب ياملػػة  ثلػػرم ثةى،تػػثة ىػػثعم بجػػرالذالب الىتح،لػػؽ بت لعػػنؿ جلػػد جدلػػة اػػت  الىتحرلػػةب رػػة اللتف  
ىم،ػػػةأؿ نال عػػػرةص ىةػػػثا ال عػػػلةذ الىرةمػػػة ثةىجرلمػػػة الىتػػػة لجػػػر  جمػػػ  الستػػػتدسسب ين الىتح،لػػػؽ ثت تػػػلا ال

 ثعأ،حةل رمتال  ة،ب ات  الىتحرلةب  لر جدلةل رة لجنأ اللتف ثةىت تلا.
جلد ي،ف للـأ  ة ت نف الىتحرلةب م،تجة آلبةراة يف ت نف متعل،ػة ثجرلمػة نقعػب رعػة ل رػة لجػنأ ىمػأمنر  

 يف لتدرؿ ث علف رة رلؽ الىجرلمةل ين الىتحرلم جلد م،ةررتحة . الىةثا الى،ةةفة
نمػػف الىمتػػت،ر جللػػف رػػة قةػػةذ الىػػ،،م يف الىتحرلػػةب س تمػػلح نحػػداة  ػػدىلؿ لم ػػف الىتعنلػػؿ جللػػف  رػػة بدال،ػػة 

 الىمتحـ ل رةثد حتد لم ف الستت،ةد الىلحة رةة جف جدلتحة يف لعأأاة دىلؿ آرر  .
 ط الكطاٜٕ فَٔا ّحدّدٍا  :حال٘ التلبض ّّاجبات مأمْر الطب 

م،ػػف ت ػػنف حػػةؿ الرت ػػة  الىجرلمػػة ين  21حةىػػة الىتلػػثي جلػػد مػػة نرد تعرل حػػة ث،ػػة،نف السجػػرالذالب الىج،ةفلػػة ثةىمػػةدم 
ج،  الرت ةثحة ثثراػة لتػلرم ل ين بتال تثػ  الىمج،ػة جللػف مرت ثحػة ل ين تثعتػف الىعةمػف مػ  الىمػلة  ببػر نقنجحػة ل ين 

قػػب قرلػػ  حػػةمة  آسب ين يتػػلحة ين يمتعػػة ين ينرالقػػة ين يعػػلةذ يرػػرا لتػػتدؿ بتال نجػػد مرت ثحػػة ثعػػد نقنجحػػة ثن 
 م،حة جلد ي،ف رةجؿ ين عرلؾ رلحةل ين بتال نجدب ثف رة اتال الىنقب آبةر ين جةمةب ت لد تىؾ

ن قػػد ينجػػ  الى،ػػة،نف جلػػد مػػأمنر  الىةػػثا الى،ةػػةفد سرػػد حةىػػة الىتلػػثي ثج،ةلػػة الن ج،حػػة   الف ل،ت،ػػؿ رػػنرال الىػػد 
ة نيف لراػػػر الى،لةثػػػة رػػػنرال ثة،ت،ةىػػػف ل نلعػػػةلف السبػػػةر الىمةدلػػػة ىلجرلمػػػة نلحػػػةرظ جللحػػػة نلبثػػػب حةىػػػة محػػػؿ الىنالقعػػػ

ال مة ف نال عرةص ن ؿ مةل لد رػد  عػؼ الىح،ل،ػة نلتػم  القػنالؿ مػف  ػةف حةةػرال الن مػف لم ػف الىحمػنؿ م،ػف 
ة الن السثتعػةد ج،ػف ين  جلد اللةةحةب رد عةف الىنالقعة نمرت ثحة ل نىف يف لم،  الىحةةرلف مف تػرؾ م ػةف الىنالقعػ

لػأمراـ ثعػدـ الىتحػرؾ ث،مػد التػت،رالر الى،ظػةـ رػد اػتال الىم ػةف حتػد لػتـ الىمحمػة الىتػد حةػر مػف الجلحػة نحتػد لػتـ 
تحرلر محةر ل نىف الف لتتحةر رد الىحةؿ مف لم ف الىحمػنؿ م،ػف جلػد اللةػةحةب ثعػأف الىنالقعػة نس لعتثػر 

 ي  مف ات  السجرالذالب قثةة .
ثي الىتلثي ثةىج،ةلةب الن الىج،ح الىتد لعةق  جللحة ثػةىحثي ىمػدم تألػد جلػد بةبػة العػحر نىف يلةة رة يحنالؿ الىتل

الف لةمر ثةى،ثم جلد الىمتحـ الىحةةر الىتا تنجد دسفػؿ  ةرلػة جلػد التحةمػف ل رػمتال ىػـ ل ػف الىمػتحـ حةةػرال  جػةأ 
حةةر ل نلت ر تىؾ رة الىمحةر .  ىمأمنر الىةثا الى،ةةفة يف لمدر يمرال  ثةثاف نال 

لر حةىة الىتلػثي بتال نجػدب دسفػؿ  ةرلػة جلػد التحػةـ عػرص ثةرت ػة  ج،ةلػة الن ج،حػة تػرقة الن ،مػ  يمة رد  
الن تعد عدلد الن م،ةنمة ىرجةؿ الىتلاة الىعةمة ثةى،نم نالىع،ؼ جػةأ ىمػةمنر الىةػثا الى،ةػةفد الف لترػت السجػرالذالب 

 .ى،لةثة الف تمدر المرال ثةى،ثم جللفالىتح ظلة الىم،ةتثة نالف لال  رنرال مف ال
 

 التفتٔغ

 تفتٔغ املتَه ّغريِ يف حال٘ التلبض  

نرػػػد حةىػػػة الىتلػػػثي  مػػػة رػػػة  ػػػؿ السحػػػنالؿ الىتػػػد لجػػػنأ رلحػػػة الى،ػػػثم قة،ن،ػػػة جلػػػد الىمػػػتحـ لجػػػنأ ىمػػػةمنر الىةػػػثا 
الى،ةػػةفد الف ل تعػػف . نالتال  ػػةف الىمػػتحـ ي،بػػد نجػػ  الف ل ػػنف الىت تػػلا ثمعررػػة ال،بػػد ل،ػػدثحة ىػػتىؾ مػػةمنر الىةػػثا 

 الى،ةةفد .
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ت تلا متحـ قرالفف قنلة ةد الىمتحـ الن عػرص منجػند معػف جلػد ال،ػف لر ػد معػف عػلفة ل لػد رػد  نالتال قةمب الب،ةذ
  عؼ الىح،ل،ة جةأ ىمةمنر الىةثا الى،ةةفد الف ل تعف .

مػػػ  مرالجػػػةم ي،ػػػف سلجػػػنأ الىت تػػػػلا الس ىلثحػػػ  جػػػف السعػػػلةذ الىرةمػػػػة ثةىجرلمػػػة الىجػػػةرا جمػػػ  الستػػػػتدسسب الن 
رد م،أؿ الىمتحـ النرالؽ مرتنمة الن ممل،ة ثةلة ارل،ػة الرػرا رػة لجػنأ حمنؿ الىتح،لؽ ثعأ،حة ل ني،ف بتال نجدب 

 ىمةمنر الىةثا الى،ةةفد الف ل ةحة .
نم  تىؾ التال ظحر جرةة الب،ةذ الىت تلا نجند العلةذ تعد حلةأتحة جرلمة الن ت لد رػد  عػؼ الىح،ل،ػة رػد جرلمػة  

 الررا جةأ ىمةمنر الىةثا الى،ةةفد الف لةثاحة .
ال  ػةف الىػت   عػؼ ج،حػة بجػرالذ لجػةنأ حػدند الىمػرم مػف الىت تػلا  ل رػمتال مػدر اللتف نس ت،نـ حةىػة الىتلػثي بت

ىمػأمنر الىةػػثا ثت تػػلا متػػ ف ىلثحػػ  جػف يتػػلحة رػػة لجػػنأ ىمػػأمنر الىةػثا الى،ةػػةفة يف ل ػػم نرقػػة مػػملرم 
 جبػر جللحػة ثػػلف الػةب رػرالا الىمػػتحـ ثػدجنا ي،ػػف ل،ػنـ ثت، لػت بتف الى،لةثػػةل ر ػة اػػت  الىحةىػة ل ػنف قػػد تعتػؼ رػػة
ت، لت بتف الىت تلا بتال يف ال علةذ الىمرالد الىثح  ج،حة ثػةىت تلا س لع،ػؿ يف ت ػنف رػة الىنرقػة الىمػملرم الىتػة جبػر 

 جللحة رمتال  ةف قد نجد رلحة مردر ال رمف حةىة الىتلثي س ت،نـ نس لجنأ ىف ةثا اتال الىمردر  .
 تفتٔغ امليازل  

حمةلػػػة الى،ة،ن،لػػػة الىدتػػػتنرلة ل ن،مػػػب الىمػػػةدم     مػػػف يحةاػػب الىدتػػػةتلر الىمتعةقثػػػة حرمػػػة الىمتػػػ ف ثتػػػلةج مػػف الى
 الىمعدؿ جلد ي،ف :  5155دتتنر 

ىلم،ػػػةأؿ حرمػػػة ل نرلمػػػػة جػػػدال حػػػةسب الىراػػػػر ل ين الستػػػتمةبة س لجػػػنأ درنىحػػػػة ل نس ت تلعػػػحةل نس مرالقثتحػػػػة ين 
رػػة ال حػػنالؿ الىت،مػػب جللحػػة بس ثػػأمر قةػػةفة متػػث  ل لحػػدد الىم ػػةف ل نالىتنقلػػب ل نالىمػػرم م،ػػف ل نتىػػؾ  لػػف 

الىمثل،ػػػة رػػػة الى،ػػػػة،نفل نثةى ل لػػػة الىتػػػػة لػػػ،ص جللحػػػةل نلجػػػػ  ت،ثلػػػف مػػػػف رػػػة الىم،ػػػةأؿ ج،ػػػػد درنىحػػػة ين ت تلعػػػػحةل 
اةجحـ جلد ال مر الىمةدر رة اتال الىعأف.  نال 

نجلد تىؾ س لجنأ الىمتةي ثحؽ الل،تػةف رػة حلةتػف الىعرمػلة رػة متػ ،ف بس ثم،تةػد ثػأمر قةػةفة متػث  
 قةةة الىتح،لؽ  . –لةثة الىعةمة مف الىتلاة الىمرتمة سالى،

نالىح مػػة مػػف تىػػؾ يف الىمتػػة ف اػػة م مػػف يتػػرالر الل،تػػةف ل نرػػة الىلػػنـ الىػػت  ت،تحػػؾ رلػػف اػػت  الىحرمػػة تمػػثح 
الىحرلػػػةب الىعةمػػػة رػػػة راػػػرل تػػػنالذ  ة،ػػػب تلػػػؾ ال تػػػرالر معػػػرنجة ين  لػػػر معػػػرنجةل نثةىتػػػةىة لعػػػ ؿ ال،تحة حػػػة 

 جرلمة ج،ةفلة  .
 تفتٔغ األىجٙ : 

تال  ػػةف الىمػػر  الد ت تلعػػف ي،بػػد ل رلجػػ  يف ل ػػنف الىت تػػلا ثمعررػػة ي،بػػد ل،ػػدثحة ىػػتىؾ مػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفة  ل نال 
ناة قةجدم تالب التمةؿ ثةى،ظةـ الىعةـ ثحل  ىػن يجػرا رجػؿ الىةػثا الى،ةػةفة اػتال الىت تػلا ُلعػد ثػةاة ل  ن ن،ػف 

حة   مػف ال ،بػد ل نلجػػنأ مػف الى،ظػةـ الىعػةـ لػ د  بىػد يف الىت تػػلا ل،ػ  ثػةاة  حتػد نىػن  ػةف ا،ػػةؾ رةػةذ ال مػرل
الىتمتػػؾ ثحػػػتال الىػػػثاةف نىػػػن  نؿ مػػػرم يمػػةـ مح مػػػة الىػػػ،،م ل  لػػػر يف تىػػػؾ ل،تمػػر جلػػػد الىمنالةػػػ  الىتػػػة تعػػػد 
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ت تلعة رة م مف الىتر رة لعد ت تلعة يف ت نف ال ،بد ممتػ ة ثػةدالم الىجرلمػة ين محلحػة س مػةدم مرػدرم ين تػة  
 ةفة ثةى،نم  .مبة   ثلداة نل،تأجحة م،حة مأمنر الىةثا الى،ة

 تفتٔغ املتاجر ّاحملال التجارٓ٘ :

التت،ر قةةذ الىػ،،م جلػد الرتثػةا ت تػلا الىمتػةجر نالىمحػةؿ الىتجةرلػة ثةىعػرص رػة يحػنالؿ معل،ػة نثةىمتػ ف رػة 
يحػنالؿ يرػػرال رػػةىمتجر ل ػػنف مرتثا ػػة ثةىعػرص ج،ػػد نجػػند  رلػػفل نمػػف الىمم ػف يف لػػرتثا ثمتػػ ،ف بتال  ػػةف مػػف 

ػة يب،ػةذ الى،حػةرل نجلػد  ملح،ةب اتال الىمت ف ين رة حةىة  لة   مةحثف ، تف تنالذ   ػةف الىمتجػر ممل، ػة يـ م تنح 
تىػػؾ رم،ػػف لجػػنأ ىمػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفة ت تػػلا الىمتجػػر  لمػػة  ػػةف جػػةفأ ال ت تػػلا عػػرص ج،ػػد نجػػند  رلػػف بتال 

مػػف تػػنالررب حةىػػة الىتلػػثي دنف التتمػػدالر يمػػر قةػػةفة ل يمػػة بتال الرتػػثا الىمتجػػر ثمتػػ ف الىعػػرص  مػػة ىػػن  ػػةف 
ملح،ةتػػف ين رػػة حةىػػة  لػػة  مػػةحثف ج،ػػف رػػة لجػػنأ ت تػػلا الىمتجػػرل نىػػن رػػة حةىػػة الىتلػػثيل بس ثمػػدنر يمػػر 

 قةةفة متث  .
 تفتٔغ الصٔارات :

نمػػػػف الىمت ػػػػؽ جللػػػػف ر،ح ػػػػة نقةػػػػةذ  يف الىتػػػػلةرالب ىلتػػػػب متػػػػ ،ة ل نىػػػػتىؾ رػػػػمف ت تػػػػلا الىتػػػػلةرالب س لرةػػػػ  بىػػػػد 
جلػػػد تىػػػؾ قةػػػد ثػػػأف احرمػػػة الىتػػػلةرالب الىرةمػػػة متػػػتمدم مػػػف  الىةػػػمة،ةب نالى،نالجػػػد الىم،ػػػررم ىلمتػػػة فل نث،ػػػةذ  

 التمةىحة ثعرص مةحثحة ين حةفأاةا .
ناػتال لع،ػػة جػػنالأ ت تػػلا الىتػػلةرم رػػة ال حػػنالؿ الىتػػة لتػػمح الى،ػػة،نف ثت تػػلا حةفأاػػةل رػػمتال  ػػةف مػػف ةػػمف يجمػػةؿ 

ين مػػف يجػػؿ  مػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفة بل،ػػةؼ الىمر ثػػةب الىرةمػػة مػػف يجػػؿ الىتأ ػػد مػػف التثػػةع قنالجػػد الىتػػرالرلص
الىثحػػ  جػػف مجػػـر اػػػةر  ين الىتأ ػػد مػػف عرمػػلة ر ةثحػػػةل رػػمف اػػتال اللل،ػػةؼ س لرػػػنؿ ىمػػأمنر الىةػػثا ت تػػػلا 

 الىتلةرمل اةىمة ىـ تتنالرر يلة حةىة مف حةسب الىتلثي الىتة تتلح تلاة ت تلا الىر ة  ين الىتلةرم.
رت ح ػـ الىم ػةف الىمتػ نف رػة ثػد مػف يمة بتال  ة،ب الىتلةرم الىرةمة دالرؿ يحد ملح،ةب الىمت فل رمف ت تلعحة لأ

 التتمدالر يمر قةةفة متث  قثؿ الىت تلا .
 الكبض ّ االشتٔكاف ّ التعرض املادٖ ّضْابط التفرق٘ بٔيَه  

ال مػػؿ يف بجػػرالذالب الستػػتدسؿ لجػػ  يس تمػػي ح،ػػنؽ ال عػػرةص نحرلػػةتحـ الى ردلػػةل نتػػ،تعرم ىحػػت  الىح،ػػنؽ 
 ة مف قثؿ مأمنر الىةثا .ن،اةؽ الىمعرنجلة نالىثاةف يب،ةذ الىتعرم ىح

 . االشتٔكاف :0

الستػتل،ةؼ بجػػرالذ رتػرتف يح ػػةـ الى،ةػةذ نالتترلمػػتحة مػف نظل ػػة الىةػثا اللدالر  ناػػة الىمحةرظػة جلػػد الى،ظػػةـ 
الىعػػةـ نم،ػػػ  نقػػنع الىجػػػرالفـ نالىتػػػدرؿ ىةتت تػػةر رػػػة  ػػػؿ حةىػػة لةػػػ  الىعػػرص ، تػػػف ثمرالدتػػػف رػػة منةػػػ  الىعػػػؾ 

تػػتل،ةؼ بتف س لتػػتمد تػػ،د  مػػػف ،مػػنص قػػة،نف اللجػػرالذالب الىج،ةفلػػػة نالىرلثػػة ىلنقػػنؼ جلػػد ح،ل،ػػة يمػػػر  ل رةس
،مة ان مف متتمد مف تاثل،ةب يح ةـ  الى،ةةذ  .  نال 

نىلتب ا،ةؾ مدم معل،ػة ىةتػتل،ةؼ ل  لػر يف الى ،ػف نالى،ةػةذ تػنالترال جلػد يف اػت  الىمػدم محػددم ثػةى ترم الىتػة لػتـ 
 ننجحتف نان يمر س لتتمرؽ رترم أم،لة انللة. الىتأ د رلحة مف عرملة الىمعتثف رلف نمعررة انلتف نت ،ف
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أالىػػػة  ،مػػػة مجػػػرد تعالػػػؿ حر تػػػف مػػػف يجػػػؿ الىتحػػػر  نال  ػػػةل بتال ىػػػلي تػػػلث ة ىحرلػػػة الىعػػػرص نال  نالستػػػتل،ةؼ ىػػػلي قثة 
الىعػػ نؾل رمجػػرد التػػتل،ةؼ الىدنرلػػة الىللللػػة  عػػرةص تػػةفرلف جلػػد ال قػػدالـ رػػة م،تمػػؼ الىللػػؿ رػػة م ػػةف  لػػر 

ػػة ل ثػػ ؿ اػػن متػػمن  ثػػفل نس ثػػد يف ت ػػنف الىمةلػػة مػػف الستػػتل،ةؼ اػػة  عػػؼ ح،ل،ػػة ماػػرنؽ ىلمػػةرم س لعػػد قثة 
الىعػرص نتثدلػػد الىعػػ نؾ حنىػف نيف س لتعػػدا تىػػؾل مػػ  ةػرنرم تػػنالرر حتػػف الى،لػػة ىػدا رجػػؿ الىعػػراةل ي  ي،ػػف 
 ة،ػػب ىدلػػف عػػثحة مع،نىػػة رػػة تمػػررةب تىػػؾ الىعػػرص ين متػػل فل نيف س لمتػػد حػػؽ رجػػؿ الىعػػراة بىػػد حجػػأ 

ي بػػر ممػػة لجػػ ل  مػػة س لجػػنأ القتلػػةد تىػػؾ الىعػػرص ج،ػػنم بىػػد قتػػـ الىعػػراة بس بتال المت،ػػ  الىعػػرص ين تعاللػػف 
 جف اللجةثة جلد ال تفلة جف انلتف ين بةر التحةـ ح،ل،ة حنىف .

ن،ظرال  ى نف الستتل،ةؼ س لعدن يف ل ػنف محػم بجػرالذ نقػةفةل س لرقػد بىػد ممػةؼ الىةػثا ين الى،ػثمل نمػف 
،ةةفة ت تلا الىعرص ث،ةذ  جلد تىػؾل نتىػؾ التػت،ةدال  بىػد ي،ػف لنالجػف عرمػة  بـ رحن س لرنؿ مأمنر الىةثا الى
،مة معتثف رلف .  س لعد متحمة ل نال 

نجلد الىر ـ مف يف الستتل،ةؼ س لرقد ىم حنـ الى،ثم جلد ،حن مػة تػثؽ ت ػر  ل بس ي،ػف قػد ل ػنف نتػللة  
الىةػثا الى،ةػةفة ثحنالتػف الىمةدلػة ل الت  ىل،ثم نالىت تلا بتال نقعب جرةة يب،ةذ الستتل،ةؼ جرلمة يدر حة مأمنر
 لت ر تىؾ جف حةىة مف حةسب الىتلثي الىتة تجلأ الى،ثم نالىت تلا  .

 . الكبض :7

الى،ػثم اػن ت،للػد حرلػػة عػرص ننةػعف تحػب تمػػر ؼ الىتػلاة الىمرتمػة ى تػرم أم،لػػة نجلػأم ثحػدؼ م،عػف مػػف 
 الى رالر تمحلد ال ىت،دلمف الىد تلاةب الىتح،لؽ  .

الىمعػدؿ ثػأف ل،ػدـ الىمػتحـ بىػد تػلاة الىتح،لػؽ رػةؿ يرثػ   5155حتػثمة نرد رػة دتػتنر ن مدم الى،ثم محدندم 
 نجعرلف تةجة مف نقب ت،للد حرلتف .

نلج  يف تتـ معةملتػف رػةؿ اػت  الى تػرم ثمػة لح ػظ جللػف  رالمػة الل،تػةفل نس لجػنأ بلػتالذ  ثػد،ل ة ين مع،نل ػةل  مػة 
تمةؿ ثتنلف لثة حـ ثمة حد  نالستػتعة،ة ثمحػةمة جلػد لج  منالجحتف ثأتثة  الى،ثم جللفل نتم ل،ف مف الس

 ،حن مة تلؼ 
 املادٖ ّمتٔٔسِ عً  الكبض :ـ التعرض  3

للػـأ الىت رقػة ثػلف الى،ػثم نالىتعػرم الىمػةد  الىػت  لثةعػر  ال عػرةص الىعػةدلنف ين رجػةؿ الىتػلاة الىعةمػة مػف  لػر 
ة الىحػثي السحتلػةاةل نتىػؾ ىم،ػ  الىعػرص مأمنر  الىةثا ج،دمة لعةادنف جرلمة متلثت ػة ثحػة لجػنأ رلحػة قة،ن، ػ

الىمتلثي ثةىجرلمة مف الى رالر نتتللمف بىد يقر  مػأمنر ةػثا دنف حةجػة بىػد يمػر ين التف ثػتىؾ  ل رُلتػمح ىحػـ 
 ثأف لحةرنال الىمتحـ نلتلمن  بىد يقر  مأمنر  الىةثا الى،ةةفة   .

رػػتةؼ الآلبػػةر الىمترتثػػة جلػػد مثةعػػرم نلترتػػ  جلػػد السرػػتةؼ رػػة الىاثلعػػة الى،ة،ن،لػػة ىل،ػػثم نالىتعػػرم الىمػػةد  ال
ي  م،حة ل رثل،مة لمػح ت تػلا الىمػتحـ متػد مػح الى،ػثم جللػف جلػد الجتثػةر يف الىت تػلا مػف متػتلأمةب الى،ػثم 
نتىؾ ىلثح  جف ال دىة الىمةدلة الىجرلمة رمف الىتعرم الىمةد  ل،تمر جلد تجرلد الىمتحـ ممة لحملػف مػف يتػلحة 

ا ث، تػف ين ثملػر  ل رػػمتال جمػد الى ػرد الىعػةد  ين رجػؿ الىتػلاة الىعةمػة مػػف ين يعػلةذ قػد لتػتردمحة رػة بىحػةؽ ال ت
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 لر مأمنر  الىةثالة الى،ةةفلة بىد الىحمنؿ جلد الىدىلؿ الىمةد  رة الىجرلمة نتىػؾ ثتػعلف ىلثحػ  الىػدقلؽ رػة 
 جتـ الىمتحـ نمةثتف جد تىؾ  لر معرنع ل نس لعتد ثةى،تةفج الىتة لت ر ج،حة اتال الىت تلا  .

لػػد مػػة ت،ػػدـل ل،ػػ  الى،ػػثم ثػػةاة  متػػد قػػةـ مػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفة ثػػةى،ثم جلػػد الىمػػتحـ رػػة  لػػر نتأتلت ػػة ج
ال حػػنالؿ الىممػػر  ثحػػة قة،ن، ػػة ل ناػػن مػػة لرتػػ  ثاػػةف  ػػؿ اللجػػرالذالب الىتػػة تترتػػ  جللػػفل ن ػػؿ دىلػػؿ لتػػتمد م،ػػف 

  ةثا ال تلحة ين ال نرالؽ ين ال علةذ الىتة يت ر ج،حة ت تلا الىمتحـ
 كبْض علُٔ :حكْم املتَه امل 

لجػ  نر،ػة ىألح ػةـ الىدتػتنرلة تػةى ة الىثلػةف نيح ػةـ قػة،نف السجػرالذالب الىج،ةفلػة يف ُلثلػت رػنرال   ػؿ مػف ت،لػد حرلتػػف 
ثأتثة  تىؾ ل نلحةا ثح،نقف  تةثة ل نلم ف مف الستمةؿ ثتنلف نثمحةملػف رػنرال  ل نيف لتػم  رػنرال القػنالؿ الىمػتحـ 

يف ل،ػػدـ بىػػد تػػلاة الىتح،لػػؽ رػػةؿ يرثػػ  نجعػػرلف تػػةجة مػػف نقػػب الىمةػػثنا رػػمتال ىػػـ لػػأب ثمػػة لثرفػػف تعػػلف الف 
 ت،للد حرلتف 

نلجػػ  جلػػػد تػػلاة الىتح،لػػػؽ ممبلػػػة رػػة الى،لةثػػػة الىعةمػػػة يف تتػػتجنثف رػػػد ظػػرؼ الرثػػػ  نجعػػػرلف تػػةجة بػػػـ تػػػةمر 
 ثةى،ثم جللة الن ثةاةؽ ترالحف ثةمةف ين ثملر ةمةف  

تػػتجنالثة نل ػػنف تػػ الؿ الىمػػتحـ ثةحةاتػػة جلمػػة نل،تمػػر حػػؽ مػػةمنر الىةػػثا الى،ةػػةفد جلػػد تػػ الؿ الىمػػتحـ دنف ال
ثةىتحمػػة الىمتػػ،دم الىلػػػة نالبثػػةب القنالىػػف ثعػػػأ،حة رػػد الىمحةػػر نس لجػػػنأ ىمػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػػةفة منالجحػػة الىمػػػتحـ 
ثةىعػػحند ين ثملػػر  مػػف الىمتحمػػلف بت تعتثػػر الىمنالجحػػة  ةستػػتجنال  مػػف الجػػرالذالب الىتح،لػػؽ الىمحظػػنر قة،ن،ػػة جلػػد 

 اة .مةمنر الىةثا الى،ةةفد الترةت
 حل مأمْر الطبط يف اختاذ اإلجراٛات التخفظٔ٘

ىمأمنر  الىةثا الى،ةةفد الف لة   السرتةـ جلػد السمػة ف الىتػد ثحػة البػةر الن العػلةذ ت لػد رػد  عػؼ الىح،ل،ػة نىػف 
الف ل،ػػلـ  حرالتػػة جللحػػة . نلجػػ  جللػػف  الراػػةر الى،لةثػػة الىعةمػػة ثػػتىؾ رػػد الىحػػةؿ نجلػػد الى،لةثػػة التال مػػةريب ةػػرنرم 

رػػ  السمػػر الىػػد الى،ةةػػد الىجأفػػد سقػػرالر  نىحػػةفأ الىع،ػػةر الف لػػتظلـ المػػةـ الى،ةةػػد مػػف السمػػر الىػػتا تىػػؾ السجػػرالذ ر 
 المدر  ثعرلةة ل،دمحة الىد الى،لةثة نجللحة رر  الىتظلـ الىد الى،ةةد رنرال .

 مة يف ىف  الف لةثا  السنرالؽ نالستلحة نالآلسب ن ؿ مة لحتمؿ الف ل ػنف قػد التػتعمؿ رػد الرت ػة  الىجرلمػة الن 
الرت ةثحػػة الن مػػة نقعػػب جللػػة الىجرلمػػة ن ػػؿ مةل لػػد  عػػؼ الىح،ل،ػػة . نتعػػرم اػػتم السعػػلةذ جلػػد الىمػػتحـ ،ػػتج جػػف 

نلال  م،ف الثدالذ مةحظةتف جللحة نلت ر تىؾ رة الىمحةػر الىػت  لنقػ  جللػف مػف الىمػتحـ الن لػت ر رلػف المت،ةجػف 
 جف الىتنقل  .

 ة ين الىعت رلة   .نىف يلةة رة حةىة قلةمف ثنالجثف الف لتتعلف مثةعرم ثةى،نم الىعرال
جلػػد ي،ػػف س لجػػنأ قلػػةـ مػػأمنر  الىةػػثا الى،ةػػةفد ثعمػػؿ مػػف الجمػػةؿ الىتح،لػػؽ الس بتال ،دثتػػف الى،لةثػػة الىعةمػػة  ثػػأمر 
م،حػػة ل نس لم،ػػ  تىػػؾ مػػف قلػػةمحـ ثةىتحرلػػةب ىتتػػحلؿ تح،لػػؽ الىنقػػةف  الىج،ةفلػػة نالترػػةت جملػػ  الىنتػػةفؿ الىتح ظلػػة 

 ىلتم ف مف بثنب تلؾ الىنقةف  .
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 ابعاملبخح الر

 رجال الصلط٘ العام٘ ّالتفرق٘ بٔيَه ّبني مأمْرٖ الطبط الكطاٜٕ

مػػػف قػػة،نف السجػػرالذالب الىج،ةفلػػػة اػػـ  ػػؿ مػػػف ل،ػػةا ثػػف قة،ن،ػػػة  28رجػػةؿ الىتػػلاة الىعةمػػة حتػػػثمة حػػددتحـ الىمػػةدم 
الىمحةرظة جلد الى،ظةـ نال مف الىعػةـ نجلػد ال رػص م،ػ  الىجػرالفـ نةػثاحة نحمةلػة ال رنال  نال جػرالم نال مػنالؿ 

 ، لت مة ت رةف جللحـ الى،نال،لف نالىلنالفح مف ت ةىلؼ .نت
،مػة لعتثػر جلػد ال قػؿ ي،ػف  تال ررج مأمنر الىةثا الى،ةةفد جف دالفرم الرتمةمف رم،ف س ل ،ػد تػلاة نظل تػف نال  نال 

 مف قة،نف اللجرالذالب الىج،ةفلة  28مف رجةؿ الىتلاة الىعةمة الىتلف يعةر بىلحة الىعةرع رد الىمةدم 
رد الىج،ح الىمتلثي ثحة الىتد لجنأ الىح ػـ رلحػة ثػةىحثي يف لحةػرنال الىمػتحـ نلتػلمن  بىػد نىرجةؿ الىتلاة الىعةمة 

يقر  مأمنر مف مأمنرا الىةثا الى،ةةفد نىحـ تىؾ يلةة رد الىجرالفـ ال ررا الىمتلثي ثحػة بتال ىػـ لم ػف معررػة 
 عرملة الىمتحـ 

،مػػة اػـ مػػف رجػةؿ الىتػػ لاة الىعةمػة رلػػلي ىحػـ ثمػػ ة نس لعػد  ػؿ رجػػةؿ الىعػراة مػػف مػأمنرا الىةػػثا الى،ةػةفد نال 
،مػػة  ػػؿ مػػة ىحػػـ اػن بحةػػةر الىجػػة،د رػػد الىجػػرالفـ الىمتلػػثي ثحػػة نتتػػللمف بىػػد  مال،ػة يف لجػػرنال قثةػػة ين ت تلعػػة نال 

 يقر  مأمنر ةثا قةةفد .
 نل نف مف الرتمةص رجةؿ الىتلاة الىعةمة ت، لت ينالمر الىةثا نالسحةةر ناللجرالذالب الىتح ظلة .

ؿ رػػد يا محػػؿ متػػ نف بس رػد ال حػػنالؿ الىمث،لػػة رػػد الى،ػة،نف ين رػػد حةىػػة الػػ  نس لجػنأ ىرجػػةؿ الىتػػلاة الىػدرن 
 الىمتةجدم مف الىدالرؿ ين رد حةىة الىحرلؽ ين الىمرؽ ين ممة عةثف تىؾ

نلحؽ ىرجؿ الىتلاة الىعةمة رد تثلؿ الىتحرا جف الىجرالفـ ن عؼ مرت ثلحة بتتل،ةؼ الىعػرص الىػتا لةػ  ، تػف 
رتلػػةرال رػػد منةػػ  الىرلػػ  نالىظػػف نىػػف رػػد اػػت  الىحةىػػة بقتلػػةد الىمتػػتنقؼ بىػػد مػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفد  انالجلػػة نال 

 ستتلةةحف نالىتحرا جف ح،ل،ة يمر  نلعتثر تىؾ مجرد تعرم مةدا 
نمػف الىم،ػػرر قة،ن،ػة ي،ػػف لجػنأ ىرجػػةؿ الىتػلاة الىعةمػػة رػد دنالفػػر برتمةمػحـ درػػنؿ الىمحػةؿ الىعةمػػة ين الىم تنحػػة 

ن بجػػرالذ بدالرا س لتعػػدا تىػػؾ بىػػد الىتعػػرم ىحرلػػة ال عػػػرةص ين ىلجمحػػنر ىمرالقثػػة ت، لػػت الى،ػػنال،لف نالىلػػنالفح ناػػ
 بتت عةؼ ال علةذ الىممل،ة  لر الىظةارم 

 املبخح اخلامض 

 يف تصرفات الئاب٘ العام٘ يف التَن٘ بعد مجع االشتدالالت

جلػػد يجةػػةذ الى،لةثػػة يف لػػةمرنال ثمتػػتل ةذ محةةػػر جمػػ  الستػػتدسسب الىتػػد تػػرد بىػػلحـ  لػػر نالرلػػة نلجػػ  جلػػد 
جةػػةذ الى،لةثػػة مرالجػػةم يف ت ػػنف محةةػػر جمػػ  الستػػتدسسب الىتػػد تػػرد بىػػلحـ مػػف يقتػػةـ نمرال ػػأ الىعػػراة م،لػػدم ي

ثرقـ ج،ةلة ين ج،حة ين مرةى ة ين عػ نا الن جػنالرم رػمتال الرػتلا السمػر جلػد رجػؿ الىعػراة رػد عػأف الىنمػؼ 
ثػػة ثألػػة حػػةؿ مػػف السحػػنالؿ رتػػؿ الىػػد الى،لةت الى،ػػة،ن،د ىلنالقعػػة رلجػػ  جلػػلحـ قلػػد الىمحةػػر ثػػرقـ عػػ نا ثحلػػ  س

محةةػػر جملػػ  الستػػتدسسب دنف قلػػداة جلػػد الىنجػػف الىتػػةثؽ . نس لجػػنأ مال،ػػة بث،ػػةذ يا محةػػر رػػد الى،لةثػػة 
 دنف يف ل نف م،لدال ثرقـ قةةفد .
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تال ريب الى،لةثة الىعةمة مف محةر جم  الستتدسسب يف س محؿ ىلتلر رة الىدجنا  . ل تأمر ثح ظ ال نرالؽ نال 
تال يمػػػدرب الى، ىػػػد الىمػػػدجة ثػػػةىح،نؽ  لةثػػػة الىعةمػػػة يمػػػرال  ثػػػةىح ظنال  ل نجػػػ  جللحػػػة يف تعل،ػػػف بىػػػد الىمج،ػػػة جللػػػف نال 

 . ل  ةف اللجةف ىنربتف جملة  رة محؿ بقةمتف ل رمتال تنرة يحدامةة الىمد،ل
تال ريب الى،لةثػػة الىعةمػػة رػػة مػػنالد الىمرةى ػػةب نالىجػػ،ح يف الىػػدجنا مػػةىحة ىررعحػػة ث،ػػةذ  جلػػد الستػػتدسسب الىتػػػة  نال 

 ت لؼ الىمتحـ ثةىحةنر مثةعرم  يمةـ الىمح مة الىمرتمة.جمعب 
 . نىل،لةثة الىعةمة رة منالد الىج،ح نالىج،ةلةب يف تال  ،د  قةم ىلتح،لؽ ين يف تتنىد اة الىتح،لؽ

مػف قػة،نف الىع،نثػةب س الىجػرالفـ الىرةمػة ثةسمت،ػةع  552م  مرالجةم ي،ف رلمة جدال الىجرالفـ الىمعةر بىلحة رػة الىمػةدم 
ةـ الى،ةػػةفلة نت، لػػت الى،ػػة،نف   س لجػػنأ ىملػػر الى،ةفػػ  الىعػػةـ ين الىمحػػةمة الىعػػةـ ين رفػػلي الى،لةثػػة جػػف ت، لػػت ال ح ػػ

الىعةمػػة ررػػ  الىػػدجنا الىج،ةفلػػة ةػػد منظػػؼ ين متػػتردـ جػػةـ ين يحػػد رجػػةؿ الىةػػثا ىج،ةلػػة ين ج،حػػة نقعػػب م،ػػف 
 يب،ةذ تأدلة نظل تف ين ثتثثحة.

 الفصل الجاىٙ

 مرحل٘ التخكٔل 

 

 املبخح األّل

 ّٚ ّاجب٘ التخكٔلالدعا

لج  جلد الجةةذ الى،لةثة الف لثةعرنال ثة، تحـ تح،لؽ مػنالد الىج،ةلػةب نالف لثػةدرنال الىػد الل،ت،ػةؿ ىتح،لػؽ مػةلثلمنف 
ثػػػف مػػػف حنالدبحػػػة ل نىحػػػـ ج،ػػػد اللقتةػػػةذ ،ػػػد  مػػػأمنرا الىةػػػثا ىمثةعػػػرم الا الجػػػرالذ مػػػف الجػػػرالذالب الىتح،لػػػؽ جػػػدال 

ن،د الى،لةثػػػة ىتح،لػػػػؽ قةػػػلة ثرمتحػػػة نتىػػػػؾ رلمػػػة جػػػػدال اللتػػػتجنال  نالىمنالجحػػػة ل  مػػػػة لجػػػنأ ىحػػػػـ ،ػػػد  الحػػػد معػػػػة
 ال عرةص الىتلف لتتلـأ الى،ة،نف رلمف لثةعر الىتح،لؽ درجة معل،ة . 

 نلعتثر الجرالذ الىتح،لؽ اللثتدالفد رد منالد الىج،ةلةب قثؿ رر  الىدجنا المةـ الىمح مة سأمة ىمحة الىح ـ رلحة .
نالد الىجػػ،ح نالىمرةى ػػةب نى ػػف لتعػػلف تح،لػػؽ الىجػػ،ح الىحةمػػة نسلنجػػ  الى،ػػة،نف الجػػرالذ الىتح،لػػؽ ثمعررػػة الى،لةثػػة رػػد مػػ

 ة .ت،دراثةى،ظر الىد جتةمتحة الن العرةص الىمتحملف الن الىمج،د جللحـ رلحة الن  لر تىؾ مف الىظرنؼ الىتد 
نلتنىد الىمحةمة الىعةـ  الن رفلي الى،لةثة الى للة تح،لؽ الىج،ةلةب نالىجػ،ح الىتػد ت ػنف ىحػة الاملػة رةمػة نىحػـ ج،ػد 

الل ت ػػةذ ثةلعػػرالؼ جلػػد الىتح،لػػؽ الىػػتا لجرلػػف الجةػػةذ الى،لةثػػة الىمرتمػػنف الن ،ػػد  القػػدـ ال جةػػةذ اللقتةػػةذ . 
ثةى،لةثػػةب الى للػػة لجػػرالذ اػػتال الىتح،لػػؽ نس لجػػنأ ت للػػؼ الا جةػػن مػػف الجةػػةذ الى،لةثػػة ثةلعػػرالؼ جلػػد تح،لػػؽ 

  لر  لف اتال اللعرالؼ م،نا ثةىمحةمد الىعةـ الن رفلي الى،لةثة الى للة نحد  . فلجرل
لجػ  جلػػد الجةػػةذ الى،لةثػػة الف لتنىػػنال ثة، تػػحـ تح،لػػؽ جملػ  مةلتػػ،د الىػػد ةػػثةا الىعػػراة متػػد تةػػمف التحػػةمحـ ن 

 .ثأجمةؿ نظةف حـملة الب،ةذ تأدلة نظل تحـ الن ثتثثحة الن ىـ ل ف ىف  الرت ة  ج،ةلة الن ج،حة ن تنالذ  ةف تىؾ
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الى،ػػنالب الىمتػػػلحة ثةرت ػػة  جػػػرالفـ نلجػػرا الىتح،لػػؽ ثمعررػػػة الجةػػةذ الى،لةثػػػة رػػد الى،ةػػةلة الىتػػػد لػػتحـ رلحػػػة ةػػثةا 
ستتمػػػػؿ ثتأدلػػػػة الجمػػػػةؿ نظػػػػةف حـ نل ػػػػنف ىحػػػػـ رلحػػػػة عػػػػرلؾ الن متػػػػةاـ مػػػػف  لػػػػر الىرةةػػػػعلف ى،ػػػػة،نف ال ح ػػػػةـ 

 الىعت رلة ممة ترتص الى،لةثة الىعةمة ثتح،ل،ف .
نلتػػنىد الجةػػةذ الى،لةثػػة ثأ، تػػحـ تح،لػػؽ جملػػ  الىحػػنالد  الىتػػد ت،ػػ  رػػد الىتػػجنف الس مػػةل نف م،حػػة قللػػؿ ال املػػة 
.رلجػػنأ ىحػػـ ج،دفػػت  ،ػػد  مػػدلر الىتػػجف الن مػػأمنر   ىتح،ل،حػػة مػػةىـ ت ػػف الىعػػ نا رػػد حػػؽ الحػػد مػػنظ د الىتػػجف 
رلتعلف جلد الجةػةذ الى،لةثػة الى،لػةـ ثأ، تػحـ ثتح،ل،حػة رػد الىلػنـ الىػتا لحػدد ىػتىؾ ثملػر تأجلػؿ ل نلحتػف الل،ت،ػةؿ 

 جن،لف .ىلتجف ىلتح،لؽ ل نرةمة التال دجة ال مر الىد ت الؿ جدد مف منظ لف الن مت
نلجػػ  جلػػد الجةػػةذ الى،لةثػػة الف لح،،ػػنال ثأ، تػػحـ الىحػػنالد  الىجتػػلمة مػػف نقػػةف  الى،تػػؿ الىراػػأ الن اللمػػةثة ثةامػػةؿ 
ن ػػتىؾ مػػةل نف ىػػة الاملػػة رةمػػة م،حػػة  ػػةىتد لتعػػدد رلحػػة الىمتنرػػنف الن الىممػػةثنف نالس لتنال،ػػنال جػػف تح،لػػؽ تلػػؾ 

 الىنقةف   لمة القتةد ال مر تىؾ 
ة ىم ةف الىحةد  ثأ، تحـ رد اتال الى،نع مف الى،ةػةلة  لمػة نجػدنال رةفػدم مػف نرالذ تىػؾ  مة الف جللحـ الجرالذ الىمعةل،

 م  الررةؽ رتنـ ترالالة لرالجد رد الجدالداة الىنةن  نالىدقة .
نجلد الجةةذ الى،لةثة الىمثةدرم ثةل،ت،ةؿ ىتح،لػؽ جملػ  حػنالد  الىحرلػؽ الىتػد ت،ػ  رػد ال م ،ػة الن ال عػلةذ الىمػ مف 

نقػػ  ،تلجػػة الامػػةؿ الن ثةى،ةػةذ نالى،ػػدر ل نس ل ػػنتحـ رػػد الىتح،لػػؽ تػػ الؿ  ػػؿ تا حػػؽ جللحػة نىػػن  ػػةف الىحرلػػؽ قػػد 
 رد الىمةؿ الىتا المتد الىلة الىحرلؽ .

 نالةحة لتتظحةر الىح،ل،ة ثعأف تلؾ ال تثة   فنجللحـ اللةة تح،لؽ حنالد  الىحرلؽ الىتد ست نف التثةث
 

 املبخح الجاىٙ

 صفات احملكل ّمعآري التخكٔل العادل   

للمػةب الى،لةثػة الىعةمػة جلػد جػدد مػف الىمػ ةب الىتػة لتعػلف يف لتتػـ ثحػة الىمح،ػؽ نالىمعػةللر الىتػة تةػمف ي ػدب تع
 جدالىة الىتح،لؽ نمف يامحة : ي،ف 

ػ لجػػػ  الف ل ػػػنف الىمح،ػػػؽ م م،ػػػة ثرتػػػةىتف رػػػد التػػػتظحةر الىح،ل،ػػػة نالترػػػةت  ػػػؿ الىنتػػػةفؿ الى ةعػػػ ة ج،حػػػة نالف  5
 ةلتة الىم،عندم . نتح،لؽ الىعدالىة امة ادرة ن  ةالىنمنؿ الىد الىح،ل،

ػ لتعػلف الف للػثي جةػن الى،لةثػة بػن  الى،ةةػد ج،ػد مثةعػرتة الىتح،لػؽ رلتحلػد ثةىحلػدم تحرلػة ىلحػؽ الل،مػة  ػةف  5
 تنالذ الدا الىد القةمة الىدىلؿ قثؿ الىمتحـ ، د اللتحةـ الىنالق  جلد جةت،ة . 

ل،ػػنـ ثتح،ل،ػػف ل نيف  ػ لجػػ  الف لجػػرد جةػػن الى،لةثػػة ، تػػف مػػف  ػػؿ تػػأبلر ل،ػػ  جللػػف ثم،ةتػػثة الىحػػةد  الىػػتا 2
لثةعر الىتح،لؽ جلد التةي ال،ػف رػةىد الىػتاف مػف الا جلػـ تػةثؽ ثػف نس لجػنأ الف لتػتم  الىػد رناللػة جػف الىنالقعػة 
رػػػد  لػػػر جلتػػػة الىتح،لػػػؽ الن يف لجعػػػؿ ىمػػػة ت،عػػػر  الن تتلعػػػف نتػػػةفؿ اللجػػػةـ جػػػف الىحػػػةد  الا يبػػػر رػػػد تمػػػنر 

 ىتمنر .مجرلةتف الن اللتجة  ثةىتح،لؽ التجةاة معل،ة ردمة ىحتال ال
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ػ لج  الف لتمؼ الىمح،ػؽ ثجمػةؿ الىرلػؽ ل نالحتػرالـ الىػتالب ن قػنم الىعرمػلة ن حتػف الىمظحػر نتػمن الىعػعنر  5
 ناللدرالؾ ل حتد ل تت  ب،ة الىرمنـ نلرتخ الجت،ةد الى،ةي رد تةمة الجرالذالب الىتح،لؽ .

رؽ ثلػػ،حـ رػػد ػ لتعػػلف الف ل ػػنف جةػػن الى،لةثػػة جػػدس رػػد معةملػػة الىرمػػنـ ىػػدا مثةعػػرتة ىلتح،لػػؽ ثػػأف سل ػػ 1
 الىمعةملة محمة ت ةنتب مرال أاـ اللجتمةجلة الن مظةاراـ الىعرملة ل ت ةدلة ىمظ،ة الىملؿ الن الىمحةثةم .

تة الىتح،لػػؽ   الف للتػػـأ ثةػػثا الىػػ، ي نس لتتتػػلـ ىلمةػػ  ين الىمػػلظ ين ر ػ جلػػد جةػػن الى،لةثػػة س ىػػدا مثةعػػ 9
عػؼ جمػة لػدؽ الن لممػم مػف المػنر الىتح،لػػؽ نالف الىتػلارم ىلملػنؿ نالىمرالفػأ نالف لتحلػد ثةىمػثر نالىمبػةثرم رػد الى 

لتأ،د رد الىح ـ جلد قلمػة الىػدىلؿ م،لثػة الىػريا جلػد  ةرػة نجناػف حتػد لتػل،ف مػف ماةث،تػف ىم،تةػد الىحػةؿ دنف 
 الىتأالـ ثةىتأبلر ال نؿ الىتا لتثةدر الىد تا،ف جف الىحةد  .

ؽ ثػةىتح،لؽ مػف العػرةص ننقػةف  ل ػ لتعلف الف لتمؼ الىمح،ػؽ ث،ػنم الىمةحظػة رلر ػأ ال،تثةاػة الىػد  ػؿ مػةلتعل 9
نلةحػػػظ م ػػػةف الىجرلمػػػة حػػػلف الىمعةل،ػػػة ل تعػػػةؼ ثعػػػم ال بػػػةر الىمةدلػػػة الىتػػػد ت لػػػد رػػػد التػػػتظحةر  ل لػػػة نقػػػنع 

 الىجرلمة نتعرؼ الىح،ل،ة .
ػ لج  الف ل نف الىمح،ؽ ترل  الىرةار نالف ل نف قنا الىتال رم حتد لػتم ف مػف الىػرثا ثػلف ال حػدال  الىمرتل ػة  8

 ،ل،ة .ل نمنس الىد الىح
ػ لرالجػػد جةػػن الى،لةثػػة الف تتػػلر الجػػرالذالب الىتح،لػػؽ ثةىتػػرجة الىنالجثػػة ل،جػػةأ  درعػػة نالحػػدم ل الن رػػد جلتػػةب  6

 قرلثة متةح،ة ل نتىؾ ثملر الادالر ىح،نؽ الىرمنـ الن الرةؿ ثم،تةلةب الىدرةع . 
رالذ الىػتا لػرالم تػللمة ػ لج  الف لتتـ جةن الى،لةثة ثعدـ الىتثةا  رد جم  ال دىػة نالس لتػردد رػد مثةعػرم ال جػ 51

 حتد ستةل  الى ةفدم مف الترةتم رد نقتف الىم،ةت  .
 ػ لج  الف لتمؼ جةن الى،لةثة ثترجة الىتمرؼ دنف متةي ثةىعدالىة تح،ل،ة لتت،رالر مرال أ الىرمنـ . 55
ػ لتعػػػلف الف ل ػػػنف الىمح،ػػػؽ  تنمػػػة ىمجرلػػػةب الىتح،لػػػؽ ةػػػمة،ة ىتػػػلرم رػػػد ارل،ػػػة الىاثلعػػػد نجػػػدـ الىمتػػػةي  55

جلػد  –الجتمةدال جلد مةلتالع مػف معلنمػةب  –رمنـ ثملر م،تم رةة جف تج،  تحةلر الىدرةع ثممةىح الى
 ،حن ل دا الىد ةلةع الىح،ل،ة .

ػ لجػػ  الف ل ػػنف الىمح،ػػؽ جلػػد جلػػـ تػػةـ ثأح ػػةـ الى،ػػة،نف الىج،ػػةفد ل نثعلػػـ اللجػػرالـ ل نثعلػػـ الىع،ػػة  ل نالف  52
ل نالف ل ػػنف ملمػػة ثمرتلػػؼ الىظػػرنؼ الىمحلاػػة ل ػػنف جلػػد دراللػػة ثمثػػةدئ الىاػػ  الىعػػرجد نجلػػـ الىػػ، ي الىج،ػػةفد 

ثػػةىمجتم  ل نثةىمعلنمػػةب الىعةمػػة الىتػػد تتمػػؿ ثةىنقػػةف  الىتػػد لتػػنىد تح،ل،حػػة ل  مػػة لجػػ  الف ل ػػنف جلػػد جة،ػػ  
  ثلر مف الىب،ةرة الىعةمة مت،نع اللاةع نالىمعةرؼ الىتد تتمؿ ثةىحلةم الىثعرلة جلد مرتلؼ منراة ناثةفعحة .

نتىػػؾ ثةلثتعػػةد جػػف ال تػػةىل  نالىعثػػةرالب ’ ملػػة مػػ  الىمػػتحـ الحتػػرالـ  رالمتػػة نالدملتػػة ػ لرالجػػد الىمح،ػػؽ رػػد تعة 55
الىتػػد تتةػػمف المتحة،ػػػة ى رالمػػة الل،تػػػةف ل  مػػة سلجػػػنأ ال ىتجػػةذ الىػػد الىتعػػػتل  الثتمػػةذ الىحمػػػنؿ جلػػد اللجتػػػرالؼ 

 ثمقترالؼ الىحةد  الىتا لجرا الىتح،لؽ رلة . 
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جػف ارلػؽ ال تػفلة  فالن الف لحػةنؿ الىنقلعػة ثػ فىع،ػة  ج،ػػ سلجنأ ىلمح،ػؽ الف لعػد الىمػتحـ ثعػلخ  تر لػؼ ال 51
ين ثة لحػػػةـ ثنقػػػةف   لػػػر مػػػحلحة  ػػػةىأجـ ثػػػمجترالؼ مػػػتحـ الرػػػر جللػػػة الن عػػػحةدم الرػػػرلف ةػػػدم  فالىلػػػ فالىتػػػد تنجػػػ

 نمنس الىد الجترالرة ثمرت ةثة الىجرلمة .
الىلػة ل لػد اللتػتحة،ة ػ لج  جلد الىمح،ؽ الحترالـ الىعةاد نحتف معةملتة نت ةدا تنجلة الا تلمػلح الن تمػرلح  59

 ثعأ،ة ل حتد سلمؿ الىد حةىة مف ال، ةر الىعحةدم تةةر ثحة الىعدالىة .
ػ سلتػنغ ىلمح،ػؽ الف لظحػر المػةـ الىعػحند ثمظحػر الىمتعػ ؾ رػد القػنالىحـ ثةثػدالذ مةحظػةب الن العػةرالب تثعػ   59

 مف ح،ةفؽ .  فالىرنؼ رد ، نتحـ نتعرقؿ الىت،تحـ جف ت،رلر مة الأمعنال اللدسذ ث
جػػ  الف لتعػػث  الىتعةمػػؿ مػػ  مػػنظ د قلػػـ الى تػػة  ثةى،لةثػػة ثػػرن  الىت ػػةاـ ىمػػة رلػػة مػػةىح الىعمػػؿ مػػ  تػػنالرر ػ ل 58

 الىحـأ الىةـأ رد الىرقةثة ناللعرالؼ جلد الجمةىحـ رجةلة ىمةىح الىتح،لؽ نتةمة نترجة ت، لت قرالرالتة .
مػػؿ نالحتػػرالـ منالجلػػدم ػ لتعػػلف الف ل ػػنف الىمح،ػػؽ قػػدنم حتػػ،ة ى ةتػػ  الىتح،لػػؽ رػػد الىحػػرص جلػػد ال،جػػةأ الىع 56

 نالتثةع الح ةـ الى،ة،نف .
ػ لجػػ  جلػػد الىمح،ػػؽ الف ت ػػنف جةقتػػة ثمػػةمنرا الىةػػثا الىػػتلف تػػرثاحـ ثػػة دنالجػػد الىتح،لػػؽ جةقػػة قةفمػػة  51

جلد الىمندم نحتف الىت ةاـ ل مف  لر الف ل،عأ معحـ جةقةب مف ،نع رػةص تػ بر جلػد ممػلحة الىتح،لػؽ ل الن 
مة مأمنر الىةثا ردمة ىمػ تة ال رػرا  أحػد الىمتػفنىلف جػف ال مػف ل مػف الف لتأبر ثتمنلر معلف ىلحةد  ل،د

 عأ،ة الف ل تا الىعدالىة الن لظلـ الثرلةذ .
ػ لج  الف للـ الىمح،ػؽ ثجحػةب الىرثػرم الىتػد ت لػدم رػد مثةعػرم الجمػةؿ الىتح،لػؽ ل نثمرتمػةص  ػؿ جحػة مبػؿ  55

ةفلػػة ل حتػػد لنجػػة الجرالذالتػػة الىنجحػػة الىاػػ  الىعػػرجد نممػػلحة الىرثػػرالذ نالىمعةمػػؿ الىج،ةفلػػة نممػػلحة ال دىػػة الىج،
الىمػػحلحة نلتعػػلف الف ت ػػنف الىعةقػػة ثل،ػػة نثػػلف رثػػرالذ تلػػؾ الىجحػػةب قةفمػػة جلػػد اللحتػػرالـ الىمتثػػةدؿ نالف لحػػرص 
جلػػػد اللتمػػػةؿ الىعرمػػػد نالىمثةعػػػر ثحػػػـ الت الف تىػػػؾ الجػػػدا رػػػد الىنمػػػنؿ الىػػػد الى،تلجػػػة مػػػف مجػػػرد الىمرالتػػػةب 

 اللدالرلة الىتد ت،نـ ثل،ة نثل،حـ .
   جالحالاملبخح 

 حماضر التخكٔل 

لج  تحرلر محةةر الىتح،لؽ ثمعررة  ةت  مف منظ د الى،لػـ الىج،ػةفد ثةى،لةثػة الىمرتمػة الىػتا جللػف الف لتحػرا 
 الىدقة نالىنةن  نالى،ظةرة رد تدنلف الىمحةر . 

ؽ نلع،نف محةر الىتح،لػؽ ثثلػةف الى،لةثػة الىتػد ت،ػنـ ثػف نلمػدرثتةرلخ الىلػنـ نالىتػةجة نم ػةف الىتح،لػؽ نالتػـ الىمح،ػ
ننظل تػػػف نالتػػػـ الى،لةثػػػة الىتػػػد لعمػػػؿ رلحػػػة المػػػة نالتػػػـ الى،لةثػػػة الىتػػػد اػػػن م،تػػػد  ىحػػػة التال  ػػػةف م،تػػػدثة نالتػػػـ  ةتػػػ  
الىتح،لػػؽ تػػنالذ ال ػػةف مػػف  تػػة  الى،لةثػػػة الن الرػػر ،دثػػف الىمح،ػػؽ ثعػػد حلػػؼ الىلمػػػلف بػػـ لػػت ر ،ػػص ثػػةغ الىحػػػةد  

 نتةرلخ نتةجة نمنىف الىد جةن الى،لةثة ننقب قلةـ الآلرلر ىلتح،لؽ .
ر محةػر الىتح،لػؽ ثرػا نالةػح ثملر عػا ين عػا  ين تحعػلر نتػرقـ مػ حةتف ثأرقػةـ متتةثعػة نلنقػ   ػػؿ نلحػر 

قػرالر  ثأ،ػف  مف الىمح،ؽ نالى ةت  ثممةةفف ثحػد الس،تحػةذ مػف تػمةع يقػنالؿ  ػؿ عػةاد ين مػتحـ نثعػد تةنتحػة جللػف نال 
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رتمػف ين ىػـ لم ،ػف تىػؾ تعػلف  مت،  الىعةاد ين الىمػتحـ جػف نةػ  بمةػةفة ينالممر جللحة نتنقلعف ث،حةلتحة رمتال 
تثة  الىتد لثدلحة نلة  الى ةت  بمةة   مػ  جةػن الى،لةثػة جلػد جملػ  مػحؼ ببثةتف رد الىمحةر م  ثلةف ال 

الىمحةر نجلد  ؿ تمحلح ينس ثأنؿ رمتال  ةف الىتمػحلح ين الىعػا  ين الىترػرلج رةمػة ثػأقنالؿ عػةاد ين مػتحـ 
 جللف معحمة .  فلعتمد ثتنقلع

محةر التـ الىمتحـ نالتـ الىعحرم بف نجد نتػةرلخ الىمػلةد ثػةىلنـ نالىعػحر نالىتػ،ة نجحػة الىمػلةد نلج  يف لبثب ثةى
نالىمحةرظػػة الىتػػػد ت،ػػػ  رلحػػػة نالىج،تػػلة مػػػف نالقػػػ  الىثاةقػػػةب الىعرمػػلة نالىعةفللػػػة ين جػػػنالأالب الىتػػػ ر ين يا متػػػت،د 

الىػرقـ الىماثػنع ىلثاةقػة  ثػةىمتحـ نلػدنف دالفمػة فنجةقتػ فنتػ ، فنمػ،ةجت فتـ الىعةاد نى،ثالرتمد آرر  مة لدنف 
قػػرلف الىػػرقـ الىمتلتػػؿ الىمعاػػد ىلثاةقػػة مػف جحػػة مػػدنراة نتبثػػب يتػػمةذ مػػف تػػمعب يقػػنالىحـ  فنالىرمػأ الىم،تػػرف ثػػ
 عةاد البثةب ين عةاد ، د ين متحمة. ثمة التال  ةف فقرلف ثداللة يقنالؿ  ؿ م،حـ م  الىت،نل رثحنالما الىمحةة

لجػػ  يف تبثػػب الآلتػػفلة الىتػػد تنجػػف ىلمتحمػػلف نالىعػػحند ن ػػتىؾ السجةثػػة ج،حػػة رػػد محةػػر الىتح،لػػؽ  ةملػػة دنف ن 
 يقتةة  ين حتؼ ين ت،،لح نتىؾ تحب العةؼ الىح،ؽ.

نلجػػػ  يف لبثػػػب ثةىت مػػػلؿ يتػػػمةذ الىمػػػدجلف ثػػػةىحؽ الىمػػػد،د نمػػػ تحـ رػػػد الىػػػدجنا نقلمػػػة الىمثػػػةىت الىمػػػدجد ثحػػػة 
ذ الىمد،د رد الىثلدم الىتػد ثحػة مر ػأ الىمح مػة الىتػد لحػرا رلحػة الىتح،لػؽ التال ىػـ نـ السدجةمتم ررنالىمحؿ الىتا لت

 ل ن،نال م،لملف رلحة.
نلجػػػ  جلػػػد جةػػػن الى،لةثػػػة الىمح،ػػػؽ يف لتح،ػػػؽ مػػػف يف  ةتػػػ  الىتح،لػػػؽ قػػػد ثػػػةدر الىػػػد براػػػةر الىرمػػػنـ ثػػػةىلنـ 

لػػػؽ قػػػرلف قػػػرالرالب قػػػةـ ثػػػمجةف الىعػػػحند الىمالػػػنثلف نلػػػدنف ثحػػػةما محةػػػر الىتح، فالىمحػػػدد ىلتح،لػػػؽ نم ة،ػػػة نال،ػػػ
الى،ػرالر نلرالجػد دالفمػة يف ل ػنف ت، لػت  فالىتأجلؿ مة تـ ،حن ت، لتاة م  بلةة  تةرلخ نرقـ الى تة  الىػتا ، ػت ثمنجثػ

 الى،رالرب ث ت  مف يمؿ نمنرم نلحت ظ ثةىمنرم رد الى،ةلة .
نرم نلجػػنأ رػػد حةىػػة الىةػػرنرم ،ػػد   لػػر  ةتػػ  الىتح،لػػؽ الىمرػػتص ىتػػدنلف محةػػر الىتح،لػػؽ نت،ػػدلر اػػتم الىةػػر 

 من نؿ ىتلاة الىتح،لؽ تحب بعرالؼ مح مة الىمنةنع .
نجلػػد تىػػؾ رػػمف ت للػػؼ جةػػن الى،لةثػػة ج،ػػد ب،ت،ةىػػة ىلتح،لػػؽ ىعػػرص  لػػر  ةتػػ  الىتح،لػػؽ نثعػػد تحلل ػػة الىلمػػلف 

جةػن الى،لةثػة مػف   مػف قػة،نف السجػرالذالب الىج،ةفلػة يمػر جػةفأ قة،ن،ػة مػةدالـ مػة الترػت 92التتب،ةذ مف ح ـ الىمػةدم 
 مع،ة  بثنب حةىة الىةرنرم ى،د   ةت   لر ةت  الىتح،لؽ . ،د  نتحللؼ لملف

التتمحة   ةتػ  ىتدنل،ػة نمػف بػـ رػمف الىمحةػر الىػتا   نلعترا الى،ة،نف سجرالذ الىتح،لؽ مف الىتلاة الىتد تثةعر 
لحػرر  مػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفد ثة،تػػدال  مػػف الى،لةثػػة الىعةمػة مػػف دنف المػػاحة  الى ةتػػ  س لعػػد محةػػر تح،لػػؽ 

،مة ل نؿ المر    بىد بجتثةر   محةر جم  التتدسسب.نال 
مػػػف قػػػة،نف السجػػػرالذالب الىج،ةفلػػػة يف الى،ػػػة،نف ىػػػـ لنجػػػ  ممػػػةحثة الى ةتػػػ   566ل92نمػػػ دا مػػػة نرد ثةىمػػػةدتلف 

ىلمح،ؽ بس رد الجػرالذالب الىتح،لػؽ الىتػد تتػتلـأ تحرلػر محةػر  تػمةع عػحةدم الىعػحند نالتػتجنال  الىمػتحـ نالجػرالذ 
جػػف تىػػؾ  فالىػد مجرلػػةب الىتح،لػػؽ ثحلػػ  ستعنقػػ  ال،مػػرالؼ الىمح،ػػؽ ث  ػػر اللجػػرالذالب تتػػتلـأ   الىمعةل،ػة التال الف اػػت

 تةثػػػة الىمحةػػػػر المػػػة تػػػػةفر الجػػػرالذالب الىتح،لػػػػؽ  ػػػة نالمر الىمػػػػةدرم ثػػػةىحثي نالى،ػػػػثم نالىت تػػػلا رحػػػػد ثاثلعتحػػػػة 
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رلحػػة  ةتػػ   فال مػػللة نس تنجػػ  ثةىتػػةىد الف لمػػةحث فستتػتلـأ تحرلػػر محةةػػر تمػػرؼ ر ػػر الىمح،ػػؽ جػػف مح،تػ
 .جللحة  فلنق  م،

جلػػد ظحػػر محةػػر  فنالتال دجػػب ةػػرنرم تػػ الؿ مػػتحـ الن تػػمةع عػػةاد ثملػػر لمػػلف نقػػةـ ثػػتىؾ جةػػن الى،لةثػػة ، تػػ
 تتدسسب . ةساللتتدسسب نثملر حةنر  ةت  رمف تىؾ سلعد محةر تح،لؽ ثؿ مجرد تمةع القنالؿ تمةمة 

 

  الرابع املبخح 

 اجراٛات التخكٔل

 اشتجياٛ خاص جبراٜه العكْٚ 

رػػد الىجػػرالفـ الىتػػة لعػػترا الى،ػػة،نف رلحػػة ىررػػ  الىػػدجنا الىج،ةفلػػة ت،ػػدلـ دذ رػػة الجػػرالذالب الىتح،لػػؽ ي،ػػف لرالجػػد قثػػؿ الىثػػ
ع نا الن الىحمنؿ جلد التف الن ال  مػف الىمج،ػد جللػة الن  لػر   ػةىجرالفـ الىرةمػة ثتحرلػ  الى،،ػد نجرلمػة الىأ،ػة 

 لجػػنأ الترػػةت الجػػرالذالب س  نجرلمػػة الىتػػرقة الىتػػد ت،ػػ  ثػػلف ال مػػنؿ نالى ػػرنع ين مػػف يحػػد الىػػأنجلف جلػػد ال رػػر 
الىتح،لػػؽ رلحػػة الن الى،ػػثم جلػػد الىمػػتحـ نىػػن  ة،ػػب الىجرلمػػة متلثتػػة ثحػػة الس ثعػػد ت،ػػدلـ الىعػػ نا الن الىحمػػنؿ جلػػد 
اللتف الن الىالػػ  ممػػف لملػػؾ تىػػؾ قة،ن،ػػة نل،تمػػر اػػتال الى،لػػد جلػػد ،اػػةؽ الىجرلمػػة الىتػػد رمػػحة الى،ػػة،نف ثةػػرنرم 

اة نىػػن  ة،مػػب مرتثاػػة ثحػػة لنلعتثػػر اللدجػػةذ الىمثةعػػر ت،ػػدلـ الىعػػ نا الن الىحمػػنؿ جلػػد التف الن الػػ  دنف تػػنال
ثمبةثػة عػ نا ل مػػة سلحتتػ  لػػنـ الىعلػـ مػػف مػدم الىبةبػػة عػحنر الىم،مػػنص جللحػة رػػد الىمػةدم الىبةىبػػة مػف قػػة،نف 

 219ن212مػف ن 581اللجرالذالب الىج،ةفلػة لجلػد ال،ػف  رػد جػرالفـ الىتػ  نالى،ػتؼ الىم،مػنص جللحػة رػد الىمػنالد 
نثةب التال  ةف الىمج،د جللة منظ ة جةمة الن عرمػة تال مػ ة ،لةثلػة جةمػة الن م ل ػة مف قة،نف الىع، 218ن219ن

لجػػنأ الترػػةت الجػػرالذالب  –ثردمػػة جةمػػة ن ػػةف الرت ػػ  الىجرلمػػة ثتػػث  الدالذ الىنظل ػػة الن الى،لةثػػة الن الىردمػػة الىعةمػػة 
 الىتح،لؽ رلحة دنف الىحةجة الىد ت،دلـ ع نا ين ال  ين بتف 

أف جػػرالفـ الىمرػػػدرالب متػػػت،لة نمتملػػػأم ثع،ةمػػػراة الى،ة،ن،لػػػة جػػػف قةػػػة ثػػػنرػػة عػػػأف الىجػػػرالفـ الىتػػػة ت،تةػػػة اللتف 
 .لؽ رلحة الىد التف مف مدلر الىجمةرؾجرالفـ الىتحرل  الىجمر د ل ستحتةج الى،لةثة رد الترةت الجرالذالب الىتح،

 ضْابط مساع العَْد  : 

نف رلػػػف نلجػػػ  جلػػػد جةػػػن الى،لةثػػػة الىمح،ػػػؽ يف لعمػػػؿ جلػػػد نةػػػ  الىمتحمػػػلف نعػػػحند اللبثػػػةب رػػػد م ػػػةف ل ن،ػػػ
م،عأىلف ثعةحـ جف ثعم نجف الى،ةي ةمة،ة ىعدـ تل لؽ الىعػحةدالب نت ةدلػة ىمػة جتػد يف ل،ػ  مػف الىمػتحـ مػف 
تػػأبلر جلػػد عػػحند اللبثػػةب . بػػـ لبثػػب عرمػػلة الىمػػتحـ ثثلػػةف التػػمف نالتػػـ الىعػػحرم بف نجػػد نتػػةرلخ الىمػػلةد ثػػةىلنـ 

نتىػػػؾ مػػػف نالقػػػ  الساػػػةع جلػػػد الىثاةقػػػةب  نالىعػػػحر نالىتػػػ،ة نجحػػػة الىمػػػلةد نالىمحةرظػػػة الىتػػػد ت،ػػػ  ثحػػػة نالىج،تػػػلة
بثػػةب مػة لعػػف ىػػف مػػف  الىعرمػلة ين الىعةفللػػة ين جػػنالأالب الىتػ ر ين يا متػػت،د رتػػمد آرػػر نثعػد رحػػص الىمػػتحـ نال 
مةحظػػةب لثػػدي ثتػػ الىف عػػػ نلة جػػف الىتحمػػف الىمتػػػ،د  بىلػػف ثعػػد يف لحلاػػف جلمػػػة ثحػػة رػػأف الجتػػػرؼ ثحػػة ثػػةدر بىػػػد 

تال ي، راة لتأىف جمػة بتال  ػةف ىدلػف درػةع لرلػد بثػدالذ  ناػؿ التتجنالثف ت ملة م  الىع،ةلة ثمثرالأ  مة لعأأ الجترالرف نال 
ىدلػػف عػػحند ، ػػد لثمػػد الستتعػػحةد ثحػػـ نلبثػػب اػػتال الىػػدرةع نيتػػمةذ الىعػػحند رػػد الىمحةػػر بػػـ لتػػأىف جمػػة بتال  ػػةف 

مر أرنف لبثػػػػب تىػػػػؾ رػػػػد الىمحةػػػػر  ػػػػتىؾ بػػػػـ لػػػػرػػػػلرلػػػد يف لتتعػػػػحد ثملػػػػراـ رػػػػمف قػػػػرر يف ىػػػػلي ىدلػػػػف عػػػػحند آ
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نلةعحـ رػد م ػةف م،عػأؿ حتػد لحػلف دنر تػ الىحـ بػـ لتػت مؿ الىتح،لػؽ  ل حـ الىمتحـ ث حةةر مف التتعحدثأتت
ثتػػ الؿ عػػػحند اللبثػػةب حتػػػ  ترتلػػػ  ياملػػتحـ نل،ةقعػػػحـ ستػػػتجةذ يقػػنالىحـ نتعػػػرؼ مػػػدا ،مػػلثحة مػػػف الىح،ل،ػػػة 

مةمػف نل،ةقعػحـ يال ثػف نلنالجححـ ثمة ل ن،نف قد قررن  مف يقنالؿ رػد محةػر جمػ  الستػتدسسب مرةى ػة ىمػة عػحدن 
عرةص الىتلف تثؽ ت الىحـ رد محةر جمػ  الستػتدسسب ثنمػ حـ عػحندال بتال  ػة،نال رلحة نىف يس لعلد ت الؿ ال 

يف ت ػنف ىدلػف معلنمػةب رػد  ىـ لعحدنال ثعدذ نس ترجد رةفد  مف بجةدم تػ الىحـ ن لمػة نرد التػـ عػرص لحتمػؿ
 .  رنرال نلتأؿ جف معلنمةتف فالىحةد  لالث

ثتدالر الىعةاد ثأتفلة معل،ػة رػد ت مػلةب الىتح،لػؽ ثػؿ لجػ  الف لتػرؾ الىعػةاد لثػدا معلنمةتػة النس مػف نسلجنأ ال
 لر الف لتتنق ة الىمحػؽ بس التال تثػلف ىػف ثنةػن  جػدـ التمػةؿ مةل،نىػة ثمنةػنع الىتح،لػؽ لبػـ لأرػت رػد م،ةقعػتة 

م ين تعػػةرم ثل،حػػة نثػػلف رلمػػة الدىػػد ثػػف مػػف القػػنالؿ ل ىلجلػػن مػػةل نف قػػد عػػةثحة مػػف  مػػنم نرلمػػة ثػػدال مػػف ت،ػػةق
القػػنالؿ مػػف ت،ػػدمنم ين رلمػػة لػػرا ال،حػػة ستت ػػؽ مػػ  الىنالقػػ  ن الىمع،ػػنؿ ين  لػػر تىػػؾ ممػػة لنجػػ  الىم،ةقعػػة نلرالجػػد 
تتلتؿ الىتح،لؽ نترالثاة لالمة  برم ال تفلة  لر الىمجدلػة رػة لج،ػد الىمح،ػؽ م،حػة بس ةػلةع الىجحػد تػدا نالىثعػد 

ةجف الىػػدرةع مةقػد لعػػنثة مػف الةػػارال  ين لعػػؼ ج،ػة مػػف اللحػػةذ ثػةىتح،لؽ جػػف مػنالاف الىدقػػة نلجعلػػة اػدرة ىماػػ
نمثة تػػة ل نلجػػػ  جلػػد قػػػدر اللم ػػػةف الف لتتنةػػح الىعػػػةاد أمػػػةف نم ػػةف الىحػػػةد  نالى ةجػػػؿ ىػػة ن ل لػػػة نقنجػػػة 

جلػد الى عػؼ جمػة نالىثةج  ىة ل نس لمل  جف را،ة الىمح،ؽ يف الىدقة نال ،ةم نالىمبةثرم نتعة الىمدر تعلف  بلرال 
 .منردؽ ين  مم مف ي

تال المت،ػػ  رجػػةؿ الىعػػراة  جػػف ت ػػر  ل لػػة ةػػثا مػػتحـ ين  ل لػػة جلمػػف ثػػأف ثعػػم الىج،ػػةم حػػةؿ تػػ الىحـ  عػػحند نال 
الجتأمنال الرت ة  جرلمة مة ل رل ت د ثمبثةب تىؾ رد محةػر الىتح،لػؽ ل نس لالػ  م،ػف ثلػةف مػة بمت،ػ  جػف ت ػرم 

 بس التال القتةب مملحة الىتح،لؽ تىؾ .
 ضْابط اشتجْاب املتَه 

الىمتحـ بتال ىـ ل ف قد ثةدر ثأتتجنالثف ثعد ت الىف عػ نلة جػف الىتحمػة الىمتػ،د  الىلػف نالجترالرػف ثحػة نلنالجحػف لتتجن  
ثةآلدىػف الىتػد قةمػػب ةػد  نلتػأىف جمػػة بتال  ػةف ىدلػػف مػة ل ،ػداة . بػػـ لأرػت رػػد تح،لػؽ درةجػف بف  ػػةف ىػف درػػةع . 

مػتحـ مثةعػرم الت،ػةذ ىمػة جتػة  يف لحمػؿ نلج  جللف يف لثةدر ثتمةع عحند الى، د ثعد الس،تحةذ مف التػتجنال  الى
مف تل،لف الىعحةدالب الىتد تنالرؽ يقنالؿ الىمػتحـ . نس لجػنأ الىترالرػد رػد تػمةجحـ الجتمػةدال جلػة يف الىمػتحـ محثػني 
بت ىػػلي ثةىعتػػلر جللػػف ين جلػػػد تنلػػف الستمػػةؿ ثحػػػ سذ الىعػػحند . نلرالجػػد منالجحػػػة الىمتحمػػلف نالىعػػحند ثعةػػػحـ 

 ثثعم رلمة ترتلؼ رلف يقنالىحـ .
تال الجتػػرؼ الىمػػػتحـ رػػد الىتح،لػػػؽ ثةىتحمػػة الىمتػػػ،دم الىلػػة رػػػة ل ت ػػد ثحػػػتال اللجتػػرالؼ ثػػػؿ لجػػ  جلػػػد الىمح،ػػػؽ الف  نال 
لثحػػػ  جػػػف ال دىػػػة الىتػػػد تعػػػأأ اػػػتال اللجتػػػرالؼ لف اللجتػػػرالؼ ىػػػلي الس دىػػػلة لحتمػػػؿ الىم،ةقعػػػة  ملػػػرم مػػػف الدىػػػة 

 اللبثةب .
ؼ ثةجتثػػةر مبػػؿ اػػتال اللجػػرالذ مػػف قثلػػؿ ال  ػػرالم نسلجػػنأ التػػتعمةؿ الىع،ػػةقلر الىمرػػدرم ىحمػػؿ الىمػػتحـ جلػػد اللجتػػرال

الىمػػػةدا الىػػػتا لثاػػػؿ اللتػػػتجنال  الىػػػتا لػػػتـ جػػػف ارل،ػػػة نلحػػػدر اللجتػػػرالؼ الىمترتػػػ  جللػػػة نلعتثػػػر ت،ػػػنلـ الىمػػػتحـ 
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مم،ةالتػػلة نالتػػتجنالثة ةػػرثة مػػػف ةػػرن  الل ػػرالم الىمػػةدا لثاػػػؿ الجترالرػػة نس لملػػر مػػف تىػػػؾ رةػػةذ الىمػػتحـ ثػػػة 
 م،دمة 

أ  عؼ الى ت  ىلحمنؿ جلد الجترالؼ الىمتحـ  ف اتم الىنتػللة لحػنا ،تةفجحػة ثعػم  مة سلجنأ التتردالـ جحة
الىعؾ نىتىؾ ىف لمثح ىحة قلمة جلملة تنحد ث،در  ةؼ مف الىب،ة رد دقة مة تت ر ج،ػف ،تػةفج اػتال الىجحػةأ مػف 

 دسسب.
ح،لػػؽ نل،تمػػر نلجػػ  الىت رقػػة ثػػلف تػػ الؿ الىمػػتحـ نالتػػتجنالثة رتػػ الؿ الىمػػتحـ ل ػػنف ج،ػػد حةػػنرم  نؿ مػػرم رػػد الىت

جلػد الحةاتػػة جلمػػة ثةىتحمػة الىمتػػ،دم الىلػػة نالبثػػةب القنالىػة ثعػػة،حة رػػد الىمحةػػر دنف الف لتػتتث  تىػػؾ تنجلػػة التػػفلة 
 الىلة المة اللتتجنال  رحن منالجحة الىمتحـ ثأدىة الىدجنا نم،ةقعتة رلحة .

لػػػد جةػػػن ين الحػػد الىعػػػحند ىلتعػػرؼ جللػػػة ل رلجػػ  ج فنالتال القتةػػد الىتح،لػػػؽ جػػرم الىمػػػتحـ جلػػد الىمج،ػػػد جللػػػ
الى،لةثػػة الىمح،ػػؽ الف لترػػت اللحتلػػةا الىػػةـأ حتػػد ستتعػػرم جمللػػة الىعػػرم  ا اعػػف ل نمػػف تىػػؾ جػػدـ تم ػػلف 

الىمػػتحـ قثػػؿ جرةػػة جللػػة نت ػػةدا مػػدنر الا جثػػةرم ين حر ػػة ين العػػةرم قػػد تلتػػر  الىمج،ػػد ين الىعػػةاد مػػف ر لػػة
ثلػػةف تػػف  ػػؿ مػػ،حـ نمحػػؿ الىتعػػرؼ جللػػة لنالبثػػةب التػػمةذ مػػف التػػتردمنال رػػد جمللػػة الىعػػرم رػػد الىمحةػػر مػػ  

القةمتػة نمةثتػػة نلحتػػف الف ل ػػنف اػػ سذ رػػد مبػػؿ تػػف الىمػػتحـ نعػػ لة ث،ػػدر اللم ػػةف ل  مػػة لحتػػف الف لثػػدي ثػػلف 
العرةص الررلف نلرةة جلد الىمج،د جللة ين الىعةاد ل نل،  تىؾ رد  ؿ جمللة التػتعرالؼ تجرلحػة الى،لةثػة حتػد 

 ت نف محُة ىلب،ة ناللجتثةر .
 لتخكٔل مع املتَه بدٌّ حطْر حمامُٔ ؟!ٍل جيْز البدٛ يف ا

مػػف الىم،ػػرر رػػة  قػػة،نف السجػػرالذالب الىج،ةفلػػة ي،ػػف س لجػػنأ ىلمح،ػػؽ رػػة الىج،ةلػػةب نرػػة الىجػػ،ح الىمعةقػػ  جللحػػة  
ثػػةىحثي نجنثػػة  يف لتػػتجن  الىمػػتحـ ين لنالجحػػف ثملػػر  مػػف الىمتحمػػلف ين الىعػػحند بس ثعػػد دجػػنم محةملػػف ىلحةػػنر 

 ثتث  الىرنؼ مف ةلةع ال دىة جلد الى،حن الىت  لبثتف الىمح،ؽ رة الىمحةر. جدال حةىة الىتلثي نحةىة الىترجة
نجلػػػد الىمػػػتحـ يف لعلػػػف التػػػـ محةملػػػف ثت،رلػػػر ىػػػدا قلػػػـ  ت ػػػة  الىمح مػػػة ين بىػػػد مػػػأمنر الىتػػػجفل ين لراػػػر ثػػػف 

 الىمح،ؽل  مة لجنأ ىمحةملف يف لتنىد اتال اللجةف ين اللراةر.
تال ىـ ل ف ىلمتحـ محةـل ين ىـ لحةر محةمل ف ثعد دجنتفل نج  جلد الىمح،ػؽل مػف تل،ػةذ ، تػفل يف ل،ػد  ىػف نال 

 محةملة .
نت،دلر الىترجة نالىرنؼ مف ةػلةع السدىػة الىمعػةر الىلػف تاثل،ػة ىػتىؾ متػرنؾ ىلمح،ػؽ لثةعػر  تحػب رقةثػة مح مػة 

 الىمنةنع .
رػػػة م،ػػػف جلػػػد ي،ػػػف س لثػػػدي الىتح،لػػػؽ مػػػ  الىمػػػتحـ بس  15الىمعػػػدؿ تةػػػمف  رػػػة الىمػػػةدم  5155 لػػػر يف دتػػػتنر 

 .مف ىـ ل ف ىف محةـ ل ،د  ىف محةـحةنر محةملف ل ر
نجللف ر،حف ،را يف ات  الىةمة،ة الىتػة الرت،ػب الىػد ممػةؼ الىةػمة،ةب الىدتػتنرلة مػترب نالجثػة الىتاثلػؽ ثملػر 

 .الىمتحـ لجر  رة  لر حةنر محةملف قلد ين عرا ين التتب،ةذ رل،  ثةاة  ؿ تح،لؽ م 
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لر رد قلـ  تة  الىمح مة ين الىػد مػأمنر الىتػجف  مػة لجػنأ ىمحةملػة الف نجلد الىمتحـ الف لعلف التـ محةملة ثت،ر 
 لتنىد اتال اللقرالر الن اللجةف .

نلجػػ  الىتػػمة  ىلمحػػةمد ثػػةلاةع جلػػد الىتح،لػػؽ رػػد الىلػػنـ الىتػػةثؽ جلػػد اللتػػتجنال  الن الىمنالجحػػة مػػةىـ ل،ػػرر 
 معة الب،ةذ الىتح،لؽ . الىمح،ؽ  لر تىؾ نرد جمل  ال حنالؿ سلجنأ الى مؿ ثلف الىمتحـ نمحةملة الىحةةر

 نىلمحةمة يف لبثب رة الىمحةر مة لعف ىف مف درنع ين الثةب ين مةحظةب.
نلج  جلد الىمح،ؽ الف لجرا الىتح،لؽ رد منالجحػة مػف لرلػد الىحةػنر مػف الىرمػنـ ناػـ الىمػتحـ نالىمج،ػد جللػة 

،لؽ الىػػػتا لجرلػػػة قػػػةا نالىمػػػدجد ثػػػةىح،نؽ الىمد،لػػػة نالىمتػػػفنؿ ج،حػػػة نن ةفحػػػـ نتعتثػػػر الى،لةثػػػة رلمػػػة لتعلػػػؽ ثػػػةىتح
الىتح،لػػػؽ نمػػػف رػػػد ح مػػػة الن متتعػػػةر اللحةىػػػة ج،ػػػدمة لجػػػرا تح،ل،ػػػة ت ملللػػػة ةػػػمف الىرمػػػنـ الىػػػتلف لحػػػؽ ىحػػػـ 

 حةنر الىتح،لؽ . 
نىلمح،ؽ الف لجرا الىتح،لؽ رد  لثة الىرمنـ متػد ريا ةػرنرم تىػؾ لظحػةر الىح،ل،ػة ثػةى،ظر الىػد ،ػنع الى،ةػلة 

حةىػة اللتػتعجةؿ ل نثمجػرد ال،تحػةذ تلػؾ الىةػرنرم لثػلح ىحػـ اللاػةع الن رعلة الىتأبلر جلد الىعحند ل ن تىؾ رد 
جلػػد الىتح،لػػػؽ ل نىػػػف الف لثةعػػػر ثعػػػم الجػػػرالذالب رػػػد  لثػػػة الىرمػػػنـ مػػػ  الىتػػػمة  ىحػػػـ ثػػػةلاةع جلػػػد ال نرالؽ 

 الىمبثتة ىحتم اللجرالذالب .
حػػـ نس للػػـأ نلجػ  جلػػد الجةػةذ الى،لةثػػة جػدـ الىتنتػػ  رػد ح،حػػـ رػػد الجػرالذ الىتح،لػػؽ رػد  لثػػة الىرمػنـ ين ن ةف

حتد رػد ال حػنالؿ الىتػد لت،ػرر رلحػة تىػؾ مػ،عحـ مػف حةػنر جلتػةب الىتح،لػؽ حتػد الرػر الدنالرم ل مػ  مرالجػةم مػة 
ىلمػػتحـ مػػف الىحػػؽ دالفمػػة رػػد التتمػػحة  محةملػػف  لمػػة دجػػد ىلتح،لػػؽ حتػػد رػػد ال حػػنالؿ الىتػػد ل،ػػرر رلحػػة جةػػن 

 الى،لةثة الجرالذ الىتح،لؽ رد  لثة الىرمنـ .
 ضْابط أخرٚ عام٘ 

 جلد الىمح،ؽ الجةف الىرمنـ ثةىلنـ الىتا لثةعر رلة الىتح،لؽ نم ة،ة نلج  
نلرالجػد جػػدـ حةػػنر رجػػةؿ الىعػراة الب،ػػةذ الىتح،لػػؽ ل حتػػد سلػػ بر حةػنراـ جلػػد الرالدم الىرمػػنـ الب،ػػةذ الدسفحػػـ 
ثةقنالىحـ . جلمة ثأف مجػرد حةػنر رجػةؿ الىعػراة الب،ػةذ الىتح،لػؽ جلػد ،حػن مػة تاػ  الىلػف قةػةذ الىػ،،م  سلعػد 

ل بر جلد السجترالؼ الىمدىد ثف ل الس التال بثب الف الىرعلة م،ف قد يبرب رعػة جلػد الرالدتػة رحملتػف جلػد الف ال رالاة 
 لةتد ثمة الدىد ثف .

نىلمح،ػػؽ الدرالؾ مع،ػػد العػػةرالب ال ث ػػـ نال مػػـ ثملػػر اللتػػتعة،ة ثرثلػػر مػػةدالـ رػػد اللتػػتاةجة تثػػلف مع،ػػد تلػػػؾ 
 اللعةرالب .

ىد الراػةر الىعػراة رػد ثداللػة الىتح،لػؽ ث،لػد الى،ةػلة ثػرقـ ج،ةلػة الن نلج  جلد جةن الى،لةثة الىمح،ؽ الف لثةدر ال
ج،حة ين مرةى ة ثحت  ال حنالؿ نالف لمؼ الىنالقعة ل نلػت ر الىمػةدم الى،ة،ن،لػة الىم،اث،ػة جللحػة ث،ػدر مةتتػمح ثػة 
الىمرحلػػػة الىتػػػد ل ػػػنف الىتح،لػػػؽ قػػػد قاعحػػػة لجلػػػد الف لعػػػدؿ الى،لػػػد نالىنمػػػؼ رلمػػػة ثعػػػد جلػػػد ةػػػنذ مػػػةل،تحد الىلػػػة 

تال التتع ؿ جللة نمؼ الى،ةلة الثتدالذ رلال  قلداة م قتة  ثدرتر الىع ةنا اللدالرلة  الىتح،لؽ  نال 
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ــات جملػػ  الىتح،ل،ػػةب الىتػػد تجرلحػػة الى،لةثػػة ت،لػػد حتػػ  تةرلرحػػة رػػد درتػػر رػػةص لتػػمد  ــر التخكٔك ــح حص  دف
 ثتػةرلخ    نل عر المةـ  ؿ م،حػة ثةىتمػرؼ الى،حػةفد رػد ال نرالؽ ثرػا جةػن الى،لةثػة الىمح،ػؽ مػتلة ثتنقلعػة م،رن،ػة

الىتمػػرؼ ل نجلػػد الىعةػػن الى،ػػةفـ ثػػمدالرم الى،لةثػػة مرالجعػػة اػػتال الىػػدرتر رػػد الرػػر  ػػؿ عػػحر ىلتح،ػػؽ مػػف ال،تظةمػػة نالف 
لنق  جللة ثمة ل لد تىؾ ل نس لم،د الى،لد رد اتال الىدرتر جػف قلػد الىتح،ل،ػةب الىمػت نرم رػد جػدالنؿ الى،لةثػة ال رػرا 

 ين جنالرم جلد حت  ال حنالؿ ثنم حة ج،ةلة ين ج،حة ين مرةى ة ين ع نا الدالرلة 
لجنأ ىل،لةثة الف تم،  التمػةؿ الىمحثػني ثملػر  مػف الىمحثنتػلف الن ألػةرم الحػد ىػف نتىػؾ ثػدنف الرػةؿ ثحػؽ الىمػتحـ 
رة الستمةؿ دالفمة ثمحةملػف جلػد ال، ػرالد نرػد اػت  الىحةىػة لجػ  الف تػأتف الى،لةثػة  تةثػة ثحػت  الىم،ةثلػة تػنالذ  ة،ػب 

 مد الىن لؿ ج،ف الن الىمحةمد الىتا ال،تدثتف الىمح مة ىلدرةع ج،ف .ث،ةذ جلد ال  الىمتحـ الن ال  الىمحة
 ىدب غري أعطاٛ الئاب٘ إلجراٛ مً اجراٛات التخكٔل ّضْابطُ  : 

ىن لػؿ الى،لةثػة رػػد حةىػة الجػرالذ الىتح،لػػؽ الف ل لػؼ الحػػد مػف مػأمنرا الىةػػثا الى،ةػةفد ثعمػؿ الن ال بػػر مػف الجمػػةؿ 
ا ثت، لػت التف الى،ةةػػد الىجأفػد ثمرالقثػػة تلل ػنف الىمػػتحـ نت رلػػت الىتح،لػؽ ل نمػػف بػـ لمػػح ،ػد  ن لػػؿ الى،لةثػة ىلةػػةث

الىتتػػجلةب الىرةمػػة ثةىمحةدبػػةب الىتلل ن،لػػة .نلجػػ  الف تثػػلف ثنةػػن  الىمتػػةفؿ الىمالػػن  تح،لحػػة ل ناللجػػرالذالب 
الىمالػن  الترةتاػة لنىلم،ػػدن  الف لجػرا الا جمػؿ الرػػر مػف الجمػةؿ الىتح،لػػؽ متػد  ػةف متمػػة ثةىعمػؿ الىم،ػػدن  

 نس لجنأ الى،د  ىتح،لؽ قةلة ثرمتحة . –عؼ الىح،ل،ة ىة نسأمة رد  
ممػػػف المػػدرم نلررػػؽ المػػؿ ال مػػر الىمػػةدر ثةى،ػػد  ثػػػأنرالؽ  فف ل ػػنف الى،ػػد  بةثتػػة ثةى تةثػػة نمنقعػػة جللػػينلجػػ  

 الىتح،لؽ التال ىـ ل ف قد البثب رد محةر الىتح،لؽ تالتة . 
تلػةاد الن ىأالنىحػة نل ػنف السرػرالج نجنثلػة ان الرةذ تػثللف ىعػدـ تػنالرر مثثػرالب الىحػثي السح :االفراج عً املتَه 

 رة حةسب نجنالألة رة حةسب الررا جلد الى،حن الىمثلف رة الىمةدتلب الىتةىلتلف 
 551الىمةدم 

التال  ػةف متحمػة رػة ج،حػة الىحػد السقمػد ىلع،نثػة الىم،ػررم  -سي   . يجب االفراج عن المتهم  فتا الالت الال االهيت 
مة معرنؼ رة ممر نىـ ل ػف جةفػد نىػـ لتػثؽ الىح ػـ جللػف ثػةىحثي ىحة سلتجةنأ ت،ة نالحدم ن ةف ىف محؿ القة

ال بر مف تػ،ة نتىػؾ التال مةػب بمة،لػة اللػةـ مػف تػةرلخ التػتجنالثف . س   التال المػدرب تػلاة الىتح،لػؽ رػة الىنالقعػة 
الىمتػػػ،دم الىلػػػف نالىمحثػػػني الحتلةالػػػة جلػػػد تمتحػػػة قػػػرالر ثةسنجػػػف سقةمػػػة الىػػػدجنا الىج،ةفلػػػة . سب  التال ثلمػػػب مػػػدم 

حتلةاد تتة عحنر دنف الف لعلف الىمتحـ ثةحةىتف الىد الىمح مة ىمرتمػة قثػؿ ال،تحػةذ اػت  الىمػدم الن ىػـ الىحثي الس
 الن ىـ لمدر المر مف الىمح مة الىمرتمة التال  ة،ب الىتحمة ج،ةلة لمد الىحثي السحتلةاد . 

د نىػن  ة،ػب نلجنأ ىل،لةثة الف ت رج جف الىمتحـ رة الا نقب ث  ةىة الن ثملر   ةىػة نىحػة الف ت ػرج جػف الىمػتحـ حتػ
قد الثب مد حثي الىمتحـ الحتلةالة التػتجلثب ىالثةاػة نتىػؾ التال جػدب ثعػد الىحػثي دنالع ت،تةػد السرػرالج نلظػؿ 
اػػتال الىحػػؽ ىل،لةثػػة اةىمػػة  ػػةف الىتح،لػػؽ رػػة لػػداة نسلجػػنأ السرػػرالج جػػف الىمػػتحـ ث  ةىػػة دنف التػػتجنال  جمػػة ثمػػة 

ىج،ةفلػة . نسلجػنأ السرػرالج جػف الىمتحمػلف رػة الىمنالجلػد مػف قػة،نف السجػرالذالب ال 29ت،رر  الى ،رم الىبة،لة مف الىمػةدم 
 الىمحددم ىعرةحـ جلد الى،ةةذ ىتجدلد الىحثي التال ىـ لجد رة السنرالؽ جدلد . 
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نالتال الحللػب الىػػدجنا الىػػدجنا الىػد الىمح مػػة الن متتعػػةر السحةىػػة رػمف تػػلاة السرػػرج ت ػػنف رػة لػػد الىجحػػة الىمحةىػػة 
 الىلحة .

ح الىمتػػػأ، ة م،ع،ػػدم رػػة  ررػػػة الىمعػػنرم حتػػ  ج،ػػػد جػػرم مػػد حػػػثي لجػػنأ ىل،ةةػػد الىجأفػػػد الن ىمح مػػة الىجػػ،
 الىمتحملف ثةسررالج الىم قب ج،حـ .

ل نف السررالج الىجنالأا ث  ةىة الن ثملر   ةىػة نلعػترا ىتمةمػف الف لعػلف الىمػتحـ الىم ػرج محػة ىػف رػة الىجحػة الى ػةفف 
ل ر مػف ت، لػت الىح ػـ الىػتا لم ػف ثحة مر أ الىمح مة الف ىـ ل ف م،لمة رلحة نالف لتعحد ثةىحةنر  لمة ال  نثةس

 الف لمدر ةد  .
ب الى،لةثة جدـ تعللؽ السررالج جلد ت،دلـ الى  ةىة رل ت د ىةررالج ثمة ت،دمف مػف ثاةقػةب عرمػلة الن جةفللػة يالتال ر 

 الن متت،دالب دالىة جلد عرملة نمحؿ القةمتف .
ع رأال،ػػف الىمح مػػة التال قػػدمب رػػة م،ػػف الن مػػف  لػػر  نتػػند -نت،ثػػؿ الى  ةىػػة الىم،ػػررم رػػة حةىػػة السرػػرالج جػػف الىمػػتحـ 

منالجلد الىعمؿ الىرتملة م  الراةر الىتجف ثةسررالج جف الىمتحـ رنر ت،دلـ الى  ةىة . رةتال الػ  درػ  الىمثلػت الىم،ػدر 
ىل  ةىة رة  لر منالجلد الىرتملة رلج  الف ل،دـ مثةعرم الىتجف الىمرتص حتػد ل ػرج جػف الىمػتحـ رػنرال نلجػنأ الف 

نملػػة الن مةػػمن،ة مػػػف الىح نمػػة  مػػة لجػػنأ الف ل،ثػػػؿ مػػف الا عػػرص مػػػؿذ ت ػػنف الى  ةىػػة ،،ػػندال الن تػػػ،دالب ح 
الىتعحد ثدر  الىمثلت الىم،در ىل  ةىة التال الرؿ الىمتحـ ثعرنا السررالج نل رت جللف الىتعحػد ثػتىؾ رػة محةػر الىتح،لػؽ 

 الن ثت،رلر رة قلـ الى تة  نل نف ىلمحةر الن الىت،رلر قنم الىت،د الىنالج  الىت، لت . 
عةمة المرال ثةلررالج جف الىمتحـ ل رلجنأ ىحة الجةدم الى،ثم جللة نحثتػة الحتلةالػة التال قنلػب نالتال المدرب الى،لةثة الى

 ال دىة ةدم الن الرؿ ثةىعرنا الىم رنةة جللة الن جدب ظرنؼ تتتدجد الترةت اتال اللجرالذ .
 نلرالجد الف الىح ـ الىملةثد الىمةدر رة منالد الىج،ةلةب سلتػ،ا ثػةى،ثم جلػد الىمػتحـ الس التال مػةح  اػتال الى،ػثم
حةنر الىمتحـ الىمحة مػة سجػةدم الى،ظػر رػة الىػدجنا المػة التال قػثم جللػف ناػر  قثػؿ جلتػة الىمحة مػة الن حةػر 
مػػػف تل،ػػػةذ ، تػػػف مترالفلػػػة ال،ػػػف تلحةػػػر الىجلتػػػة نى ،ػػػف ىػػػـ لحةػػػراة رة،ػػػف سمع،ػػػد ىتػػػ،نا الىح ػػػـ السنؿ نسمع،ػػػد 

لتعػلف الف لث،ػد م،ثنةػة  ىمدنر ح ـ جدلد نم،تةد تىؾ ال،ف سمحؿ ىةررالج جف الىمػتحـ ثعػد الى،ػثم جللػف ثػؿ
جللة جلد تمة مح مة الىج،ةلةب الت لعتثر الىح ـ الىملػةثد الىػتا لظػؿ ثملػر تػ،نا حتػد لعػةد الى،ظػر رػة الىػدجنا 
ثحةػنر  تػػ،دال مػةىحة ثتالتػػف ىل،ػثم جلػػد الىمح ػػنـ جللػف ثمػػم الى،ظػر جمػػة التال  ػػةف قػد قػػدـ مػف قثػػؿ ىلمح مػػة 

در ثت،دلـ الىمح نـ جللف الىد مح مػة الىج،ةلػةب ىل،ظػر رػة م،ثنةة جللف الن م رجة ج،ف رلج  جلد الى،لةثة الف تثة
مػػف قػػة،نف السجػػرالذالب الىج،ةفلػػة نثمػػدنر قػػرالر مح مػػة الىج،ةلػػةب رػػة عػػأف  281حثتػػف الحتلةالػػة جمػػة ثةىمػػةدم 

اػػتال الىحػػثي ل،تحػػد م عػػنؿ الىح ػػـ الىملػػةثد  تػػ،د ىل،ػػثم . المػػة التال حمػػؿ الى،ػػثم رػػة  لػػر دنر ال،ع،ػػةد مح مػػة 
 515السمػر جلػد مح مػة الىجػ،ح الىمتػتأ، ة م،ع،ػدم رػة  ررػة الىمعػنرم جمػة ثةىمػةدم  الىج،ةلةب رة،ف لج  جرم

 مف قة،نف السجرالذالب الىج،ةفلة . 
نالتال رالب الى،لةثػػة مػػف ظػػرنؼ الىمػػتحـ الىرةمػػة الف حةىتػػف ستتػػمح ثت،ػػدلـ   ةىػػة رلحػػة الف تلأمػػة ثت،ػػدلـ ، تػػف الىػػػد 

السرػرالج مػ  الراػةر جحػة الىعػراة ثػتىؾ .  مػة جحىة الىعراة رػة منالجلػد معل،ػة مػف  ػؿ التػثنع تحػدداة ىػف المػر 
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لجنأ اللةة رة ات  الىحةىة الف تال  مػف الىمػتحـ الرتلػةر م ػةف ىةقةمػة  لػر م ػةف نقػنع الىجرلمػة الن الف ترظػر 
 جللف الىتردد جلد الم ،ة معل،ة  ةىحة،ةب نالىمحةؿ الىمعتثف رة مراة نالستنالؽ نالىمنالىد نالىعنالرع الىمأدحمة . 

رػػرالج جػػف مػػتحـ ثج،ةلػػة الن ج،حػػة اةمػػة مػػف رجةلػػة الىدنىػػة الن مػػف السجة،ػػ  م،عػػف مػػف نىلمح،ػػؽ الف ل،ػػرر ج،ػػد الس
الىتػػ ر الىػػد الىرػػةرج ممػػر التال ريا ىػػتىؾ محػػة ن ة،ػػب ممػػلحة الىتح،لػػؽ ت،تةػػلف  لػػر ال،ػػف سلجػػنأ الترػػةت اػػتال 

 السجرالذ رة حؽ الحد السعرةص الس التال تنالررب الىع،ةمر نقةمب الىدسفؿ جلد م،ةررتف ىجرلمة معل،ة .
 ٝياف قرارات اإلفراج اشت

نىل،لةثة الىعةمة الف تتتأ،ؼ السمر الىمػةدر مػف قةةػد الىتح،لػؽ ثػةسررالج الىم قػب جػف الىمػتحـ رػة ج،ةلػة نسلجػنأ 
ىحة الف تتتة،ؼ المر السررالج الىمػةدر رػة ج،ةلػة الن ج،حػة مػف الى،ةةػد الىجأفػد الن مػف مح مػة الىجػ،ح الىمتػتة، ة 

ة . نل ػػنف الستػتف،ةؼ ثت،رلػر رػػة قلػـ الى تػة  رػػة ملعػةد الرثػػ  م،ع،ػدم رػة  ررػػد الىمعػنرم الن مػف متتعػػةر السحةىػ
نجعػػرلف تػػةجة مػػف تػػةرلخ مػػدنر السمػػر . نلررػػ  الستػػتف،ةؼ الىػػد مح مػػة الىجػػ،ح الىمتػػتأ، ة م،ع،ػػدم رػػة  ررػػة 
الىمعػػػنرم نل مػػػؿ رلػػػف جلػػػػد نجػػػف الستػػػتعجةؿ . نسلجػػػػنأ ت، لػػػت السمػػػر الىمػػػةدر ثػػػػةسررالج الىم قػػػب جػػػف الىمػػػػتحـ 

ىتا لجنأ الت،ت،ةرف قثؿ ال،،ةةذ ملعػةد الستػتف،ةؼ نسقثػؿ الى مػؿ رلػف رلػف التال ررػ  رػة اػتال الىمحثني الحتلةالة نال
 الىملعةد نالتال ىـ ل مؿ رة الستتف،ةؼ رةؿ بةبة اللةـ مف تةرلخ الىت،رلر ثف نج  ت، لت السمر ثةسررالج رنرال .

 حملف الىمحثنتلف الحتلةالة. سلجنأ ىل،لةثة التتف،ةؼ الى،رالرالب الىمةدرم مف الى،ةةد الىجأفد ثةسررالج جف الىمت
 

  اخلامض املبخح 

 اإلدعاٛ املدىٙ اثياٛ التخكٔل

مػػدجلة ثح،ػػنؽ مد،لػػة رػػد الىعػػ نا الىتػػد ل،ػػدمحة الىػػد  فى ػػؿ مػػف لػػدجد حمػػنؿ ةػػرر مػػف الىجرلمػػة الف ل،ػػلـ ، تػػ
الىحةىػػة ال رلػػرم ل،ػػنـ مػػأمنر الىةػػثا الى،ةػػةفد   الى،لةثػػة الىعةمػػة الن الىػػد الحػػد مػػأمنرا الىةػػثا الى،ةػػةفد نرػػد اػػت

نجلػد الى،لةثػة ج،ػد الحةىػة الىػدجنا الىػد قةةػد الىتح،لػؽ الف   ثتحنلؿ الىع نا الىد الى،لةثة م  الىمحةػر الىػتا لحػرر 
 الىع نا الىم،دمة مف الىمدجد ثةىحؽ الىمد،د . فتحلؿ مع

ةػػرر مػػف الىجرلمػػة الف لػػدجد ثح،ػػنؽ مد،لػػة المػػةـ الحػػدا تػػلاةب الىتح،لػػؽ تػػنالذ  ة،ػػب الى،لةثػػة الن  فىمػػف ىح،ػػن 
تعػػػةر الىم،ػػػدن  ىػػػة ين متتعػػػةر اللحةىػػػة التال الجػػػرا ث، تػػػة تح،ل،ػػػة ت ملللػػػة رػػػد الىػػػدجنا قةةػػػد الىتح،لػػػؽ الن الىمت

نس ل ػنف قػرالر الىػررم مػف الى،لةثػة  فنت مؿ الى،لةثة رد قثنؿ اللدجةذ الىمػد،د المةمحػة رػةؿ بةبػة اللػةـ مػف ت،دلمػ
ررػػة الىمعػػنرم الىاعػػف رػػد قػػرالر الىػػررم المػػةـ مح مػػة الىجػػ،ح الىمتػػتأ، ة م،ع،ػػدم رػػد   ف،حةفلػػة ل نىمػػف ررػػم الثػػ

 رةؿ بةبة اللةـ مف نقب الجة،ة ثةى،رالر 
 فل رم،ػ فثمنجػ  الػ  ث،لػـ الى تػة  رػد  لػر ال لػةـ الىمحػددم ىلتح،لػؽ رلػ  التال ت،دـ الىمدجد ثةىحؽ الىمد،د ثدجنالن 

لتعػػلف جلػػد جةػػن الى،لةثػػة الىمح،ػػؽ البثػػةب نالقعػػة اللدجػػػةذ ت مػػلة ثمحةػػر الىتح،لػػؽ رػػد النؿ جلتػػة تةىلػػة مػػػ  
 .الد الىرتنـ ين اللج ةذ م،حة البثةب نالقعة تد
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ةذ الىمدجد الىمد،د  ةرػة الىح،ػنؽ الىمترتثػة جلػد  الج فسلعترا الف ل نف قثنؿ اللدجةذ ث،رالر مرلح رلعتثر قثنس ى
 الدجةفة مبؿ الىتمة  ثحةنر جلتةب الىتح،لؽ .

درم رػد اػتال لج  جلد الىمدجد ثةىحؽ الىمد،د الف لدر  الىرتػنـ الىمتػتح،ة جػف دجػنالم الىمد،لػة نر،ػة ىل،ػنال،لف الىمػة
 الىعأف  

سلجػػنأ اللدجػػةذ الىمػػد،د رػػد الى،ةػػةلة الىتػػد ترػػتص ثحػػة محػػة ـ ال حػػدال  الن الىمحػػة ـ الىعتػػ رلة ين محػػة ـ المػػف ن 
 .الىدنىة . نسلملؾ الىمةرنر مف تلؾ الىجرالفـ  لر ال ىتجةذ ىل،ةةذ الىمد،د 

نىلمح،ػؽ الجػرالذ الىتح،لػؽ  ى ؿ مف الىمدجد ثةىح،نؽ الىمد،لة نالىمتفنؿ ج،حة الف لحةر جمل  الجرالذالب الىتح،لػؽن 
ةع جلػد الىتح،لػؽ ل مػ  اػالل فمتد ريا ةرنرم لظحةر الىح،ل،ة نثمجرد ال،تحةذ تلؾ الىةػرنرم لثػلح ىػ فرد  لثت

تىػػؾ رللمح،ػػؽ الف لثةعػػر رػػد حةىػػة اللتػػتعجةؿ ثعػػم الجػػرالذالب الىتح،لػػؽ رػػد  لثػػة الىمػػدجد الىمػػد،د ين الىمتػػفنؿ 
اللجػػرالذالب نى ػػؿ م،حمػػة الىحػػؽ دالفمػػة رػػد   الؽ الىمبثتػػة ىحػػتةع جلػػد ال نر اػػنى ػػؿ م،حمػػة الىحػػؽ ثعػػد تىػػؾ رػػد الل

 رد الىتح،لؽ .  فالتتمحة  ن لل
 جلد الىمح،ؽ الراةر الىمدجد ثةىحؽ الىمد،د ثةىلنـ الىتا لثةعر رلة الجرالذالب الىتح،لؽ نثم ة،حة .ن 
ح،لػؽ رعلػد التال ىـ لعلف الىمدجد ثةىحؽ الىمد،د محة رػد الىثلػدم الى ػةفف ثحػة مر ػأ الىمح مػة الىتػد لجػرا رلحػة الىتن 

 محلحة  فث فرد قلـ  تة  تلؾ الىمح مة ث ؿ مةللـأ الجة، فالىمح،ؽ الجة،
 فىلمػػػدجد ثػػػةىحؽ الىمػػػد،د الف ل،ػػػدـ ىلمح،ػػػؽ الىػػػدرنع نالىالثػػػةب الىتػػػد لػػػرا ت،ػػػدلمحة الب،ػػػةذ الىتح،لػػػؽ نلجػػػ  الجة،ػػػن 

 ثأنالمر الىمح،ؽ الىتد ىـ ت ف مدرب رد منالجحتة رد ظرؼ الرثعة نجعرلف تةجة مف تةرلخ مدنراة .
ىلمػػػدجد ثػػػةىحؽ الىمػػػد،د الف لالػػػ  جلػػػد ، ،تػػػة الب،ػػػةذ الىتح،لػػػؽ مػػػنرال مػػػف الآلنرالؽ اللػػػة  ػػػةف ،نجحػػػة بس التال  ػػػةف 

 نث،ةذ جلد قرالر مةدر ثتىؾ .  الىتح،لؽ حةمة ثملر حةنر 
 لجنأ تمةع الىمدجد ثةىحؽ الىمد،د  عةاد جلد الف لحلؼ الىلملف .

الثػدالذ مةحظةتػة جلػد القػنالؿ  فالىدجنا نلجػنأ ىػىلمدجد ثةىحؽ الىمد،د الف لال  الىد الىمح،ؽ تمةع عحند رد ن 
 الىعةاد ثعد الل،تحةذ مف تمةجحة نالف لال  تمةع القنالؿ اتال الىعةاد جف ،،ا الررا ىـ لبثتحة . 

 ثةىدجنا . الن ل نف رد ملمتة متةي ثةىملر . س لتعلؽت الؿ   ال فنىلمح،ؽ دالفمة الف لررم تنجل
،ػة ثػةىحثي اللحتلػةاد ناللرػرالج الىم قػب لتمػةىحمة ثةىػدجنا ىلي ىلمدجد ثةىحؽ الىمد،د الف ل،ػدـ الثػةب متعلن 

 الىج،ةفلة دنف الىمد،لة .
لقةمػة الىػدجنا  فثػةى،رالر الىمػةدر ثعػدـ نجػند نجػ فلج  الراةر الىمدجد الىمػد،د ثػأمر الىح ػظ  مػة لجػ  الجة،ػن 

الىمػةدر ثعػدـ  نلجػنأ التػتف،ةؼ الى،ػرالر فجملػة رػد محػؿ القةمتػ فل ػنف اللجػةف ىنربتػ فالىج،ةفلػة ل نرػد حةىػة نرةتػ
 فالىػػد منظػػؼ جػػةـ ىجرلمػػة نقعػػب م،ػػ ةلقةمػػة الىػػدجنا الىج،ةفلػػة بس التال  ػػةف مػػةدر رػػد تحمػة منجحػػ فنجػند نجػػ

ين ثتثثحة ل نل نف اللتتف،ةؼ المةـ متتعةر اللحةىػة ين مح مػة الىجػ،ح الىمتػتأ، ة م،ع،ػدم رػد  تفالب،ةذ تأدلة نظل 
ةى،،م رػػػد ال مػػػر الىمػػػةدر مػػػف اللحمػػػة ثػػػررم  مػػػة لجػػػنأ الىاعػػػف ثػػػ -جلػػػد حتػػػ  ال حػػػنالؿ  - ررػػػة الىمعػػػنرم 

 .اللتتف،ةؼ الىمررنع م،ف
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  الصادطاملبخح 

 التسّٓر ّالطعٌْ بالتسّٓر

 االبالغ عً التسّٓر 

قدمب رد دجنا مد،لػة مررنجػة رعػة يس ت نف الىنرقة  التال نرد ىل،لةثة الىعةمة ثةغ جف تأنلر نرقة جررلة رلج 
يمػةـ تلػؾ  ع ال ح ػةـ الىرةمػة ثػةىاعنف ثػةىتأنلرةتثػالغ ثةىاعف ثػةىتأنلر م،دـ الىثةجلد ل رمتال  ةف ال مر  تىؾ 

. المة التال تثلف الف الىنرقة الىمدجد ثتأنلراة ىـ ت،دـ رد دجنا مد،لػة الن  ة،ػب قػدمب نىػـ ل،ػرر  الىمح مة الىمد،لة 
نالىتمػرؼ رػػد تح،لػؽ الىنالقعػة لجػنأ الىاعػف ثػػةىتأنلر المػةـ الى،لةثػة ن جللحػة الىاعػف ثػةىتأنلر رلحػة المػةـ الىمح مػة ر
التال  ة،ػػػب نالقعػػػة الىتأنلػػػر الىمػػػدجد ثحػػػة قلللػػػة ال املػػػة رلجػػػنأ ىل،لةثػػػة ج،ػػػد  فالىػػػدجنا حتػػػثمة لظحػػػر . جلػػػد ال،ػػػ

 الىةرنرم الف ت،د  الحد مأمنرا الىةثا الى،ةةفد ىتح،ل،حة . 
نالتال قػػدـ ثػػةغ جػػف تأنلػػر رػػد ج،ػػند الن النرالؽ الن العػػحةدالب الن الجةمػػةب الن الح ػػةـ رل ت ػػد ثتػػمةع القػػنالؿ الىمثلػػت 

  ملة بـ ترتؿ ال نرالؽ الىد الىمحةمد الىعةـ ين رفلي الى،لةثة الى للة لتتاةع الىرالا رلمة لتث  .ت
نالتال القتةد تح،لؽ نالقعة تأنلر مةةاةم الىراػنا رػة ل ت ػد ثمتػت تة  الىعػرص الىمػرالد الجػرالذ الىمةػةاةم جلػد 

ررلػة معتػرؼ ثحػة محػررم ل ثػؿ لجػ  جلػد جةػن الى،لةثػة الف ل لػؼ اررػد الى،ػأالع ثت،ػدلـ النرالؽ رتػملة الن ج فرا
ثرا تىؾ الىعرص رد تػةرلخ معةمػر الن قرلػ  ث،ػدر اللم ػةف مػف تػةرلخ الىنرقػة الىماعػنف رلحػة  ف تىػؾ ل ػنف 
الجػػدا رػػد الجػػرالذ الىمةػػةاةم رةػػة جػػف الف تىػػؾ الىعػػرص قػػد لعمػػد الىػػد الىتمػػ،  رػػد اللتػػت تة  نقػػد تةػػار  

 . فرل بر تىؾ جلد را ف، تة حةؿ التت تةث
تال تثلف مف الىتح،ل ؽ الف ا،ةؾ النرالقة قد تمػلح ىلمةػةاةم منجػندم رػد الحػدا الىجحػةب الىح نملػة ين  لراػة ممػة نال 

قد سلتلتر  حد اررد الى،أالع التتحةةراة ثملػر ج،ػةذ ين الةػةجة الىنقػب رلجػ  جلػد الى،لةثػة الثحػة مثةعػرم مػف 
 الىجحة الىمرتمة .

حػة  الىتأللػؼ نالىتأنلػر ثممػلحة الىاػػ  الىػد قتػـ الثة الىمػدجد رلحػة ثػػةىتأنلر مل ػةب الى،ةػةل ثةرتػةؿالى،لةثػة  نت،ػنـ
الىحةىػػة لجػػ  الف تررػػؽ ثةى،ةػػلة مػػت رم تثػػلف ثحػػة الىمأمنرلػػة   دجػػب الىػػد تىػػؾ ةػػرنرم ل نرػػد اػػت متػػدالىعػػرجد 

 الىمالن  الدال اة .
الراةر ،لةثػة الىعػفنف الىمةىلػة نالىتجةرلػة ثم تػ  الى،ةفػ  الىعػةـ ثجػرالفـ تأنلػر نالتػتعمةؿ ال نرالؽ  جلد الى،لةثة نلج 

 لمدراة الىث،ؾ الىمر أا ن تال جرالفـ تأنلر نالتتعمةؿ النرالؽ الى،،د ثمجرد تثللت الى،لةثة ثحة . الىمةىلة الىتد
 الطعٌْ بالتسّٓر

ىل،لةثػػة نىتػػةفر الىرمػػنـ رػػد اللػػة حةىػػة  ة،ػػب جللحػػة الىػػدجنا الىاعػػف ثػػةىتأنلر رػػد اللػػة نرقػػة مػػف النرالؽ الى،ةػػلة 
 نم،دمة رلحة .

الىنرقػػة الىماعػػنف  فر المةمحػػة الىػػدجنا نلجػ  الف تعػػلف رلػنلحمػؿ الىاعػػف ثت،رلػر رػػد قلػػـ  تػة  الىمح مػػة الىم،ظػن 
 رلحة ثةىتأنلر نال دىة جلد تأنلراة نس لم،  تىؾ مف قثنؿ الدىة الررا الب،ةذ تح،لؽ الىاعف .
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نالتال ريب الىجحػػة الىم،ظػػنرم المةمحػػة الىػػػدجنا نجحػػة ىلتػػلر رػػػد تح،لػػؽ الىتأنلػػر تحلػػػؿ ال نرالؽ الىػػد الى،لةثػػة نىحػػػة الف 
رػػد الىتأنلػػر مػػف الىجحػػة الىمرتمػػة التال  ػػةف الى مػػؿ رػػد الىػػدجنا الىم،ظػػنرم المةمحػػة تنقػػؼ الىػػدجنا الىػػد الف ل مػػؿ 

 لتنقؼ جلد الىنرقة الىماعنف رلحة .
نلعػد رػد  ػؿ ،لةثػػة درتػر ت،لػد رلػة ت،ػػةرلر الىاعػف ثػةىتأنلر الىتػػد تػرد مػف الىمح مػة الىمد،لػػة ثمجػرد نرنداػة ثأرقػػةـ 

ة الىمد،لػػػة الىرةمػػػػة نالتػػػـ الىاػػػةجف نالتػػػػـ متلتػػػلة حتػػػ  تػػػػةرلخ نرنداػػػة مػػػ  ثلػػػػةف تػػػةرلخ الىػػػنرند نرقػػػػـ الى،ةػػػل
 نجمل  اللجرالذالب الىتد الترتتحة الى،لةثة رد الىاعف .  الىماعنف ةد

 ثةىدرتر . فنلرمص ى ؿ اعف ملؼ ل،لد ثةىرقـ الىمتلتؿ الىمعاد ى
نلجػػ  جلػػد الجةػػةذ الى،لةثػػة الف لجػػرنال تح،ل،ػػة رػػد الىاعػػف ى،اػػ  الىمػػدم الىمحػػددم ل،،ةػػةذ الىػػدجنا الىج،ةفلػػة نالف 

 . فمف الىمح مة الىمد،لة ج،   ؿ جلتة مف الىجلتةب الىمحددم ى،ظر الىاعف المةمحة جمة لتـ رللتتلعمنال 
رلجػ  جلػػد الى،لةثػة التػت مةؿ الىتح،لػؽ رػػد  فرػمتال قةػب الىمح مػة الىمد،لػػة ،حةفلػة ثػرد نثاػةف الىتػػ،د الىماعػنف رلػ

 نالقعة الىتأنلر نالىتمرؼ رد الىدجنا حتثمة لظحر .
 دجنا الىتأنلر رت،لد ال نرالؽ ثدرتر الىع ةنا نتح ظ الدالرلة المة التال قةب الىمح مة ،حةفلة ثررم 

ثػػةىاعف رػػد  فنالتال  ػػةف الىح ػػـ الىمػػةدر رػػد دجػػنا الىتأنلػػر  لػػر ،حػػةفد رلجػػ  التػػتدجةذ الىمح ػػنـ ةػػدم نت حلمػػ
 ترةت اتال اللجرالذ التال عةذ حتد ستث،ػد الىتح،ل،ػةب معل،ػة دنف تمػرؼ  فالىح ـ نر،ة ىل،ة،نف ل م  تحدلد الجؿ ى

 مثرر  ،حةفد ثملر
نسلجنأ  جةػةذ الى،لةثػة ج،ػد تح،لػؽ الىاعػف ثػةىتأنلر رػد ج،ػد مػف ج،ػند الىػأنالج ين عػحةدالب الىاػةؽ ،ػأع اػتم 
الىنبػػةفؽ مػػف درةتراػػػة ل نال،مػػة ل ت ػػػد ثػػةلاةع جللحػػػة ل نالىتأعػػلر ثمػػة ل لػػػد تىػػؾ ل نالتال القتةػػػد الىتح،لػػؽ رحػػػص 

الثحػة  الىتأللػؼ نالىتأنلػر ثممػلحة الىاػ  الىعػرجد الىنبل،ة الىماعنف رلحة ثةىتأنلر رلرتؿ الىدرتر  ةمة الىد قتػـ 
 لجرالذ الى حص الىمالن  .

 فلرػتـ جللػ الؽ الىماعنف رلحة ثةىتأنلر الىد ملؼ الىتح،لؽ ثؿ لج  نةعحة رػد مظػرنؼنر ن لرالجد الس تةـ ال 
 ثرةتـ الى،لةثة نلندع الىرأال،ة الىمرممة ىتىؾ ثةىمح مة . فثرتـ جةن الى،لةثة دنف الل ت ةذ ثرتم

فمػػة ج،ػػد الرتػػةؿ الى،ةػػةلة الىػػد الى،ةػػة  رػػد م،ػػةأىحـ ين الىػػد اللػػة جحػػة الرػػرا الىتح،ػػؽ مػػف تػػلخ السنرالؽ نلرالجػػد دال
 الىماعنف رلحة ثةىتأنلر م،حة ناللدالجحة رأال،ة الىمح مة .

رػةتال رالب الى،لةثػػة الرتػػةؿ الىمتػػت،دالب الىماعػػنف رلحػػة ثػػةىتأنلر الىػػد قتػػـ الثحػػة  الىتأللػػؼ نالىتأنلػػر ثممػػلحة الىاػػ  
ةػػ  تلػػؾ الىمتػػػت،دالب رػػد الحػػرالأ ممل،ػػػة لرػػتـ جللحػػة ثػػػةىجم  ثأرتػػةـ تػػللمة م،ػػػرنذم الىعػػرجد ى حمػػحة رلجػػػ  ن 

ثحلػػ  سلم ػػف رةػػحة دنف التػػةؼ ال رتػػةـ نت تػػ  محتنلػػةب الىحػػرأ جلػػد الىمػػةؼ مػػ  ثلػػةف التػػـ الى،لةثػػة نرقػػـ 
 الى،ةلة ثرا نالةح .

ة الىتػػد  ة،ػػب الىػػدجنا رػػد الا نقػػب نىػػة الىت،ػػدـ ثحػػتال الىت،ػػةأؿ الىػػد الىمح مػػ فنىلاػػةجف ثػػةىتأنلر الىت،ػػةأؿ جػػف اع،ػػ
م،ظػنرم المةمحػػة قثػػؿ الل،ةرحػػة نس للػػـأ الىمح مػػة ثةىتػػلر رػػد تح،لػػؽ الىاعػػف ثػػةىتأنلر ثعػػد الىت،ػػةأؿ ج،ػػة ل نىلمح مػػة 

 الىتلر رد اتال الىتح،لؽ التال ريب ةرنرم لظحةر نجة الىحؽ رد الىدجنا .
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ثةىمةفحػػػة الن تمػػػحلححة نالتال ح ػػػـ ثتأنلػػػر نرقػػػة رتػػػملة  لحػػػة الن ثعةػػػحة تػػػأمر الىمح مػػػة الىتػػػد ح مػػػب ثػػػةىتأنلر 
 حت  ال حنالؿ نلحرر ثتىؾ محةر ل عر جلد الىنرقة ثم،تةةم .

 إثبات التسّٓر : 

لرةػػػ  البثػػػةب الىتأنلػػػر نت،ػػػدلر ال دىػػػة رلػػػة ى ةرػػػة الى،نالجػػػد الىتػػػد تح ػػػـ ،ظرلػػػة اللبثػػػةب الىج،ػػػةفد الت الف الى،ػػػة،نف 
ىع،لػػدم رلحػػة دنف الىت،لػػد ثػػدىلؿ الىج،ػػةفد ىػػـ لحػػدد اػػرؽ البثػػةب معل،ػػة رػػد دجػػةنا الىتأنلػػر نمػػف بػػـ ل ػػنف ت ػػنلف ال

 معلف .
نس لجنأ البثةب ج ي مةجػةذ ثمحةةػر اللبثػةب نال ح ػةـ التال ت ػر رػد الحػدالاة الجػرالذ مػف اللجػرالذالب قػد رنجػد 

 الب،ةذ ،ظر الىدجنا يس ثارلؽ الىاعف ثةىتأنلر .
نرم سلترتػ  جللػة حتمػة نجدـ الىعبنر جلد الىنرقة الىمأنرم سلم،  مف قلةـ جرلمة الىتأنلر  مة الف ر،ػد الىنرقػة الىمػأ 

جػػدـ بثػػنب جرلمػػة الىتأنلػػر الت الف ال مػػر رػػد تىػػؾ مرجعػػة الىػػد الم ػػةف قلػػةـ الىػػدىلؿ جلػػد حمػػنىحة ن،تػػثتحة الىػػد 
 الىمتحـ.

 

 الصابعاملبخح 

 احْال ىدب قاضٙ التخكٔل 

 بتال ريب الى،لةثػػػة الىعةمػػػة رػػػة مػػػنالد الىج،ةلػػػةب نالىجػػػ،ح يف تح،لػػػؽ الىػػػدجنا ثمعررػػػة قةةػػػة الىتح،لػػػؽ ي بػػػر مةذمػػػة
ثػػةى،ظر بىػػد ظرنرحػػة الىرةمػػةل جػػةأ ىحػػة رػػة يلػػة حةىػػة  ة،ػػب جللحػػة الىػػدجنا يف تالػػ  مػػف الىمح مػػة السثتدالفلػػة 
الىمرتمػػة ،ػػد  يحػػد قةػػةتحة ىمثةعػػرم اػػتال الىتح،لػػؽل نل ػػنف الى،ػػد  ث،ػػرالر مػػف الىجمعلػػة الىعةمػػة ىلمح مػػة ين مػػف 

دن  اػن الىمرػتص دنف  لػر  ت نةف رة تىؾ رػة ثداللػة  ػؿ جػةـ قةػةفةل نرػة اػت  الىحةىػة ل ػنف الى،ةةػة الىم،ػ
 ثمجرالذ الىتح،لؽ مف نقب مثةعرتف ىف.

نلجػنأ ىلمػتحـ ين ىلمػػدجة ثػةىح،نؽ الىمد،لػةل بتال ىػػـ ت ػف الىػدجنا منجحػػة ةػد منظػؼ ين متػػتردـ جػةـ ين يحػػد 
رجةؿ الىةثا ثجرلمة نقعب م،ف يب،ةذ تأدلة نظل تػف ين ثتػثثحةل يف لالػ  مػف الىمح مػة السثتدالفلػة بمػدالر قػرالر 

ل نتمدر الىجمعلة الىعةمة ىلمح مة ين مف ت نةف الى،رالر بتال تح،،ب ال تػثة  الىمثل،ػة ثػةى ،رم الىتػةث،ة  د ثحتال الى،
 ثعد تمةع يقنالؿ الى،لةثة الىعةمة.

 . نتتتمر الى،لةثة الىعةمة رة الىتح،لؽ حتد لثةعر  الى،ةةة الىم،دن  رة حةىة مدنر قرالر ثتىؾ
تعػػةر ىتح،لػػؽ جرلمػػة معل،ػػة ين جػػرالفـ مػػف ،ػػنع معػػلف نىػػنألر الىعػػدؿ يف لالػػ  مػػف مح مػػة الستػػتف،ةؼ ،ػػد  مت

 ر نل ػػػنف الى،ػػػد  ث،ػػػرالرمف الىجمعلػػػة الىعةمػػػة نرػػػد اػػػتم الىحةىػػػة ل ػػػنف الىمتتعػػػةر الىم،ػػػدن  اػػػن الىمرػػػتص دنف  لػػػ
 ثمجرالذ الىتح،لؽ مف نقب مثةعرتف ىلعمؿ .

ف الى،لةثػة الىعػحند نلج  الف لحةر الحد الجةةذ الى،لةثة الىتح،لؽ رد الى،ةةلة الىتد لتنىد الى،ةةػد تح،ل،حػة ل نتعلػ
الىػػػتلف ل،ػػػرر قةةػػػد الىتح،لػػػؽ تػػػمةجحـ نل ػػػنف تىػػػؾ ثنالتػػػاة الىمحةػػػرلف الن رجػػػةؿ الىتػػػلاة الىعةمػػػة . نالتال ت،ػػػدـ 
ىل،لةثػة عػحند  لػر مػػف الػثحـ الى،ةةػد نرػػد نقػب لمػع  ت،ػدلمحـ الىلػػة رعللحػة البثػةب تىػػؾ رػد محةػر نتػػمةع 

 قر  نقب مم ف . القنالؿ الىعحند رلف ثةلجةأ نت،دلمحـ م  الىمحةر الىد الى،ةةد رد ال
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نالتال نرد ىل،لةثة محةر ثتحرلػةب الىعػراة رػد قةػلة لثةعػر تح،ل،حػة قعلػد الى،لةثػة رحػص تلػؾ الىتحرلػةب ىمعررػة 
 مدا جدلتحة نتمةع القنالؿ الىعحند مف نرد ت راـ رلحة ثةلجةأ نت،دلـ الىمحةر ى،ةةد الىتح،لؽ

،لةثػة الف تعل،حػة ىحػـ رػد مػدا الرثػ  نالتال مدرب النالمر قةةد الىتح،لؽ رد  لػر منالجحػة الىرمػنـ رلجػ  جلػد الى
 نجعرنف تةجة مف تةرلخ مدنراة .

نالتال قثم جلد الىمػتحـ رػد دالفػرم ،لةثػة  لػر الىتػد لجػرا رلحػة الىتح،لػؽ ثمعررػة الى،ةةػد رلجػ  جلػد الى،لةثػة الىتػد 
بػـ قثم جللة رة دالفرتحة الف تتح،ؽ مف عرملتف نتحلاف جلمة ثةىنالقعة الىم،تنثة الىلف نتدنف القنالىة رد عػة،حة 

 ترتلة م  الىمحةر الىد الى،لةثة الىتد لجرا رد دالفرتحة الىتح،لؽ ىت،دلمة الىد الى،ةةد 
ل لحلػػؿ الىمػػتحـ بىػػد  ريا يف الىنالقعػػة مرةى ػػةال،تحػػد بىػػد الىػػتال نثعػػد يف لثةعػػر قةةػػة الىتح،لػػؽ الجػػرالذالب الىتح،لػػؽ ب

 الىمح مة الىجأفلةل نل رج ج،ف بف ىـ ل ف محثنتة  ىتث  آرر.
تال ريا قةةة الىتح،لؽ ن  ل لحلؿ الىمػتحـ بىػد الىمح مػة الىجأفلػة مػة ىػـ ت ػف الىجرلمػة مػف الىجػ،ح  يف الىنالقعة ج،حةال 

جػدال الىجػ،ح الىمةػرم ثػأررالد الى،ػةيل رلحللحػة بىػد مح مػة  -الىتة ت،  ثنالتاة الىمحؼ ين  لراة مف ارؽ الى،عر 
 الىج،ةلةب.

أفلػػة الىتػػد ت،ػػنـ ثةرتػػةؿ نجلػػد الى،لةثػػة ج،ػػد مػػدنر الى،ػػرالر مػػف قةةػػد الىتح،لػػؽ ثةحةىػػة الىػػدجنا الىػػد الىمح مػػة الىج
جمل  ال نرالؽ الىد قلـ  تة  الىمح مة رد ظػرؼ لػنملف لجػةف الىرمػنـ ثةىحةػنر المػةـ الىمح مػة . رػد القػر  

 جلتة نرد الىمنالجلد الىمحددم .
تال ريا قةةػػة الىتح،لػػؽ يف الىنالقعػػة ج،ةلػػة نيف ال دىػػة جلػػد الىمػػتحـ  ةرلػػة لحلػػؿ الىػػدجنا بىػػد مح مػػة الىج،ةلػػةب ن  ال 

 عةمة ثمرتةؿ ال نرالؽ بىلحة رنرال .نل لؼ الى،لةثة الى
 اشتٝياف اّامر قاضٙ التخكٔل

ىل،لةثػػة الىعةمػػة الف تتػػتأ،ؼ نىػػن ىممػػلحة الىمػػتحـ حملػػ  ال نالمػػر الىتػػد لمػػدراة قةةػػد الىتح،لػػؽ تػػنالذ مػػف تل،ػػةذ 
 ، تحة الن ث،ةذ جلد ال  الىرمنـ . نلحمؿ اللتتف،ةؼ ثت،رلر رد قلـ الى تة  

الىجأفلػة ثةجتثػػةر الىنالقعػة ج،حػػة الن مرةى ػة اث،ػػة  ةةدر ثةلحةىػػة الىػد الىمح مػػىل،لةثػة نحػػداة التػتف،ةؼ ال مػػر الىمػن 
مف قة،نف اللجرالذالب الىج،ةفلػة نىحػة نحػداة  ػتىؾ الف تتػتأ،ؼ ال مػر الىمػةدر رػد ج،ةلػة  519ن  511ىلمةدتلف 

ال ثػػػةلررالج جػػػف الىمػػػتحـ الىمحثػػػني الحتلةالػػػة نىلمػػػتحـ يف لتػػػتأ،ؼ ال مػػػر الىمػػػةدر ثحثتػػػف الحتلةالػػػة  ين ثمػػػد اػػػت
 الىحثي.

نل نف ملعةد اللتتف،ةؼ الرثعة نجعرلف تةجة رد حةىػة التػتف،ةؼ ال مػر الىمػةدر رػد ج،ةلػة ثػةلررالج جػف الىمػتحـ 
الىمحثػػػني الحتلةالػػػة المػػػة رػػػد الىحػػػةسب ال رػػػرا رل ػػػنف ملعػػػةد اللتػػػتف،ةؼ جعػػػرم اللػػػةـ مػػػف تػػػةرلخ مػػػدنر ال مػػػر 

 ثةى،تثة ىثةقد الىرمنـ . فثةى،تثة الىد الى،لةثة نمف تةرلخ الجة،
لررػػ  اللتػػتف،ةؼ الىػػد مح مػػة الىجػػ،ح الىمتػػتأ، ة م،ع،ػػدم رػػد  ررػػة الىمعػػنرم الس التال  ػػةف ال مػػر الىمتػػتأ،ؼ مػػةدرال ن 

 مح مة الىج،ةلةب م،ع،دم رة  ررة الىمعنرم .ثةس نجة لقةمة الىدجنا رد ج،ةلة رلرر  اللتتف،ةؼ الىد 
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لررػؽ ثت،رلػر اللتػتف،ةؼ مػػت رم  جلػد جةػن الى،لةثػة الىػتا قػرر التػتف،ةؼ ال مػر الىمػةدر مػف قةةػد الىتح،لػؽ الفن 
الى،لةثػة ثمجػرد نمػنؿ   ف لثػةدر الىػد الرتػةؿ ملػؼ الى،ةػلة الىػد الى،لةثػة الى للػة نجلػد اػتين  فنالرلة منقعة جللحػة م،ػ

م،ع،ػدم رػػد  ررػػة الىمعػػنرم ى،ظػر اللتػػتف،ةؼ رػػد القػػر   الىمح مػػةالمػػةـ ىلحةػػنر الى،ةػلة الىلحػػة الف تعلػػف الىرمػنـ 
 نقب .

ف،ةؼ ال نالمػػر الىمػػةدرم مػػف قةةػػة الىتح،لػػؽ ثػػأف س نجػػف لقةمػػة الىػػدجنا بس بتال ىلمػػدجة ثػػةىح،نؽ الىمد،لػػة التػػتن 
 ػػةف ال مػػر مػػةدرال  رػػة تحمػػة منجحػػة ةػػد منظػػؼ ين متػػتردـ جػػةـ ين يحػػد رجػػةؿ الىةػػثا ىجرلمػػة نقعػػب م،ػػف 

 مف قة،نف الىع،نثةب. 552يب،ةذ تأدلة نظل تف ين ثتثثحة مة ىـ ت ف مف الىجرالفـ الىمعةر بىلحة رة الىمةدم 
 

  الجامًبخح امل

 حكْم ّّاجبات الدفاع فٙ مرحل٘ التخكٔل

الى،ةػػةذ رػة تح،لػػؽ الىعدالىػة ل ل،حةػػنف ثرتػةىتحـ التػػحةمة رػد تح،لػػؽ منجثػةب الى،ػػة،نف ىل،لةثػة ن الىمحػةمنف عػػر ةذ 
دنف  لػراـ حػؽ الىحةػنر جػف الىرمػنـ المػةـ الىمحػة ـ نالى،لةثػةب ثجملػ   نىحػـنتلتلرال ىلعدالىة جلد الىمػنالا،لف ل 

جلػػػد الجةػػػةذ الى،لةثػػػة الف ن ر الىعػػػراة ن لراػػػة مػػػف الىجحػػػةب الىتػػػد لمػػػةري الىمحػػػةمد مح،تػػػة المةمحػػػة ال،نالجحػػػة ندنالفػػػ
 ل،دمنال ىلمحةملف الىتتحلةب الىتد ل،تةلحة الى،لةـ ثنالجثحـ نس لجنأ ررم الثةتحـ ثدنف متنغ قة،ن،د . 

الن لنالجحػػف تحـ الىمػػالف لتػػتجن  نالىجػػ،ح الىمعةقػػ  جللحػػة ثػػةىحثي سلجػػنأ ىعةػػن الى،لةثػػة الىمح،ػػؽ رػػد الىج،ةلػػةب ن 
 فمػػف الىمتحمػػلف الن الىعػػحند الس ثعػػد دجػػنم محةملػػة ىلحةػػنر الف نجػػد . نجلػػد الىمػػتحـ الف لعلػػف التػػـ محةملػػ  ثملػػر 

الف لتػػػنىد اػػػتال اللقػػػرالر ين  فثت،رلػػػر ل تػػػ  رػػػد قلػػػـ  تػػػة  الىمح مػػػة ين الىػػػد مػػػأمنر الىتػػػجف  مػػػة لجػػػنأ ىمحةملػػػ
 اللجةف . 

الىم،مػنص جللحػة رػد الىمػةدم الىتػةث،ة الف لبثػب رػد محةػر لتعلف جلػد جةػن الى،لةثػة الىمح،ػؽ رػد اػت  الىحةىػة ن 
ىلحةػػػنر بف نجػػػد ين البثػػػةب جػػػدـ نجػػػند محػػػةمد   اللػػػة فاللتػػػتجنال  ل المػػػة حةػػػنر محػػػةمد الىمػػػتحـ ل ين دجنتػػػ

 .   فىلمتحـ ثعد ت الؿ الىمتحـ ج،
ثةى عػػؿ ثعػػرا الف ت ػػنف الىػػدجنم رػػد نقػػب م،ةتػػ    نل  ػػد مجػػرد دجػػنم الىمحػػةمد ىلحةػػنر ل نس لعػػترا حةػػنر 

ن،ػد   مف الىحةنر ل نس ل،نـ جةن الى،لةثة الىمح،ؽ ثةلتتجنال  ين الىمنالجحف يس ثعػد مةػد اػتال الىنقػب فم ،ل
 .  محةـ 

سللػػـأ جةػػن الى،لةثػػة الىمح،ػػؽ ثتأجلػػؿ الىتح،لػػؽ الىػػد الىمنجػػد الىػػتا ل،ترحػػة الىمحػػةمد الف ريا الف اػػتال الىتأجلػػؿ قػػد 
 لةر ثتلر الىتح،لؽ . 

،لػػػؽ رػػػد الىلػػنـ الىتػػػةثؽ جلػػػد اللتػػتجنال  ين الىمنالجحػػػف مػػػةىـ ل،ػػػرر لجػػ  الىتػػػمة  ىلمحػػػةمد ثػػةلاةع جلػػػد الىتح
مةىح الىتح،لؽ نل نف الىتمة  ىلمحػةمد ثػةلاةع جلػد ملػؼ  فجةن الى،لةثة الىمح،ؽ  لر تىؾ اث،ة ىمة ل،تةل

 الىتح،لؽ  ةمة متةم،ة  ةرة اللجرالذالب الىتد ثنعرب نىن  ة،ب قد تمب رد  لثة الىمتحـ . 
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الن منالجحتف نرد جملػ  ال حػنالؿ سلجػنأ الى مػؿ ثػلف الىمػتحـ  فىتح،لؽ قثؿ التتجنالثاةع جلد النلحؽ ىلمتحـ الس
 الىحةةر معة الب،ةذ الىتح،لؽ .  فنمحةمل

 قثؿ الىتح،لؽ دنف حةنر الحد مف رجةؿ الىتلاة الىعةمة .  فلجنأ ىلمتحـ اللرتةذ ثمحةمل
الىرػػةص نرػػد  فنالىجػػ،ح ثمتػػمىلمحػػةمد تحػػب الىتمػػرلف حةػػنر الىتح،ل،ػػةب المػػةـ الىعػػراة نالى،لةثػػة رػػد الىمرةى ػػةب 

 .   فتـ الىمحةمد الىتا لتمرف ثم تثةالىج،ةلةب ث
 فرػد الىحةػنر محةملػة الرػر تحػب متػفنىلت فرممة المللة ين ن لة رد دجنا الف ل،ل  ج، ىلمحةمد تنالذ  ةف

 ل نتىؾ رد حدند الى،ة،نف مةىـ ل ف رد الىتن لؿ مةلم،  تىؾ .  فدنف تن لؿ رةص م،
نجػػ   فالف لػػت لـ بس التال التف جةػػن الى،لةثػػة الىمح،ػػؽ ل رػػمتال ىػػـ لػػأتف ىػػ فلجػػنأ ىػػ التال حةػػر محػػةمد الىمػػتحـ رػػة

جلػػد مرالقثػػة حلػػدم ف البثػػةب تىػػؾ رػػد الىمحةػػر ل نس تتػػم  مػػف الىمحػػةمد مرالرعػػة الب،ػػةذ الىتح،لػػؽ ل نت،تمػػر محمتػػ
 ثػػػدايمػػػف درػػػنع نالثػػػةب نمةحظػػػةب جلػػػد القػػػنالؿ الىعػػػحند  تةثػػػة الن عػػػ ةاة ل نالتال  فالىتح،لػػػؽ نالثػػػدالذ مػػػةلعف ىػػػ
 فنجػ  جللػ فاللرتمةص ين  لر تىػؾ مػف الىػدرنع ل نريا جةػن الى،لةثػة جػدـ نجةاتػ ـالىمحةمد درعة ررجلة ثعد

 تتمرالر رد الىتح،لؽ . رد الىمحةر نالس فالبثةت
قػنالؿ الىعػةاد الف لثػػدا يثعػد الل،تحػػةذ مػف تػمةع  ف،مػة لجػنأ ىػال  سلتػمح ىلمحػةمد ثم،ةاعػة الىعػةاد الب،ػةذ تػػ الىف ن ن 

مةلعػػةذ مػػف التػػفلة ل جلػػد الف ل ػػنف تنجلحػػة ىلعػػةاد جػػف ارلػػؽ جةػػن الى،لةثػػة  فلنجػػف ىػػجللحػػة ل نالف  فةتػػظمةح
 الىمح،ؽ . 

متةتػػػة  فجةقػػػة ثةىػػػدجنا . ين الف ل ػػػنف رػػػد مػػػلمتف الا تػػػ الؿ ىػػػلي ىػػػ فنىعةػػػن الى،لةثػػػة الىمح،ػػػؽ ررػػػم تنجلػػػ
   فثةىملر رمتال المر الىمحةمد جلد تنجلحف ىلعةاد رلبثب الىت الؿ رد ثةىمحةر دنف تنجلحف الىل

مػف الىمتػجن،لف نثػأس لػأنرم الحػد نتىػؾ ثػدنف الرػةؿ ثحػؽ   ،لةثة الف تأمر ثعدـ التمةؿ الىمتحـ الىمحثػني ثملػر ىلن 
الىحةىػػػة لجػػػ  الف تػػػأتف الى،لةثػػػة  تةثػػػة ثحػػػت    دنف حةػػػنر الحػػػد نرػػػد اػػػت فالىمػػػتحـ ثةلتمػػػةؿ دالفمػػػة ثةىمػػػدالر  ج،ػػػ

 الىمح مة ىلدرةع .  فالىتا ال،تدثت الىم،ةثلة تنالذ  ة،ب ث،ةذ جلد ال  الىمتحـ ين الىمحةمد الىن لؿ الن الىمحةمد
ىعةػػػن الى،لةثػػػة الىمح،ػػػؽ رػػػد حةىػػػة الىةػػػرنرم ناللتػػػتعجةؿ ل الف لثةعػػػر الجػػػرالذالب الىتح،لػػػؽ رػػػد  لثػػػة الىرمػػػنـ ن 

نثمجرد ال،تحةذ الىحةىة الىمنجثة ىتىؾ لج  الىتمة  ىلرمنـ نن ةفحػـ ثػةلاةع جلػد الىتح،لػؽ نال رنرالؽ الىمبثتػة 
 .   فلجرالذالت

ىلمػػدجد ثػةىح،نؽ الىمد،لػػة نالىمتػػفنؿ ج،حػة الف لالثػػنال جلػد ، ،ػػتحـ مػنرال مػػف ال نرالؽ اللػػة ن  فىلمػتحـ نىلمج،ػػد جللػ
 تال  ةف الىتح،لؽ حةمة ثملر حةنراـ ث،ةذ جلد قرالر مةدر ثتىؾ . ب ةف ،نجحة بس 

 لعةق  مػف الاػةف محةملػة ثةلعػةرم الن الى،ػنؿ ين الىتحدلػد الب،ػةذ قلةمػة ثأجمػةؿ مح،تػة نثتػثثحة ثةىع،نثػة الىم،ػررم رػدن 
مػف  522الى،ة،نف ىمف لرت   اتم الىجرلمة جلد الحد الجةةذ الفة الىمح مة ل نثتىؾ لتعػلف تاثلػؽ ح ػـ الىمػةدم 

 الىحةىة .   قة،نف الىع،نثةب رد ات
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جػرالذالب نالىتػد حػررب ثحػة مػدن،ةب الىملػؼ الىرػةص التال  ةف الىمػتحـ سلعػرؼ ثمػنرم  ةرلػة الىلمػة الىتػد تػتـ ثحػة الل
مة ترجمة  ةرة الىمحةةػر نال نرالؽ ثلمػة ل حمحػة الىمػتحـ ين تم ػلف الىمػتحـ مػف ثةىتح،لؽ رم حؽ الىدرةع الف لال  ال
 رحـ مةجةذ ثحة ثنالتاة مترجـ . 

لنجػػ  الى،ػػة،نف جلػػد الىمحػػةمد الف لت،لػػد رػػد تػػلن ة الىمح،ػػد نالىعرمػػد ثمثػػةدئ الىعػػرؼ ناللتػػت،ةمة نالى،أالاػػة ل ن 
الىػدالرلد ى،،ةثػة الىمحػةملف نالدال  الىمحةمػةم  قػة،نف الىمحةمػةم نالى،ظػةـ فنالف ل،نـ ثجمل  الىنالجثةب الىتد ل رةػحة جللػ

 نت،ةىلداة . 
 الىمحةملف .  فلج  جلد الىمحةمد الس لحلد جف اللحترالـ الىنالج  ىل،ةةم نىأمةفن 
لج  جلد الىمحةمد الف لتدد دممة الىمحةمةم ج،د الىحةنر المةـ الى،لةثة مةىـ ل ػف قػد تػدداة رػد الىػدجنا تالتحػة ن 

 جنا الىنالحدم تعددب الىدممة . قثؿ تىؾ نالتال تعدد الىمحةمنف رد الىد
 بس التال تدد الىدممة .  فنس ت،ثؿ الى،لةثة حةنر الىمحةمد الن النرالقة م،

الىمحػػةمد متػػفنؿ قثػػؿ من لػػة جػػف الدالذ مةجحػػد الىلػػة الىلػػة اث،ػػة  ح ػػةـ الى،ػػة،نف نعػػرنا الىتن لػػؿ نجللػػة اللمت،ػػةع 
ة لمػػي عػػررة الن  رالمتػػة مػػةىـ جػػف تػػ  رمػػـ من لػػة ين ت ػػر ال مػػنر الىعرمػػلة الىتػػد تتػػلخ الىلػػة الن التحةمػػة ممػػ

 تتتلـأ تىؾ حةىة الىدجنا ين ةرنرم الىدرةع جف مملحة من لة . 
ىلمحػػةمد الف لمت،ػػ  جػػف الدالذ الىعػػحةدم جػػف الىنقػػةف  ين الىمعلنمػػةب الىتػػد جلػػـ ثحػػة جػػف ارلػػؽ مح،تػػة الس التال  ػػةف 

 ت راة ىة ث،مد الرت ة  ج،ةلة ين ج،حة . 
الىتح،لػؽ ثتػث  مح،ػتحـ ن ػتىؾ ثػةقد الىرمػنـ ىلمحةرظػة جلػد لج  جلد الىمحةملف ث جتثػةراـ ممػف لحةػرنف 

 الترالر الىتح،لؽ الس ىمف لرا الىمح،ؽ ىمملحة الىتح،لؽ حةنراـ . 
ل،نـ ،،ل  الىمحػةملف ثتمبلػؿ الى،،ةثػة ىػدا الىجحػةب الى،ةػةفلة ناللدالرلػة نالمػةـ الىملػر نىػة الف لترػت مػ ة الىمػدجد ل 

 رد  ؿ قةلة تتعلؽ ث رالمة الى،،ةثة الن الحد الجةةفحة.  الن ثنالتاة مف ل،لثة مف الىمحةملفف نالف لتدرؿ ث، ت
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