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 الذكخ والتقجيخ
 

يدع ريدل لدػ الحسدد  سدع " فلدنؽ كدكرتؼ يزندد  ؼ"الحسد هلل الذي بذكره تددم  الدش،ؼح ثضدا  دعا ت،دعل  

 .يشبغل لجالا مجهػ معغيؼ سلظع ػ

 "ال يذكر هللا مؽ ال يذكر الشعس" مأصلل مأسلؼ عل  سضد ع دمحم بؽ عبد هللا القعئل

فب،ددد كددكر هللا علدد   ،سددت ممشددت أتقددد  بعلذددكر الجزنددل إلدد  جسيددا أسددعتذتل ال زددال  ال،ددعملضؽ  ددل 

الدذي ت در  علدل السذرف عل  هذه الدراسدة مهشدد اسدتضتلح م مأخص بعلذ ر الد تؾر  الخلضلجعم،ة 

 .ماإلكراف عل  إعداد هذه الدراسة بعلتؾجيت

مأتؾجددت بعلذددكر أيزددعا إلدد  ايسددعتذة ال ددرا  أعزددع  لجشددة السشع ذددةح داأيددعا هللا عددز مجددل أ  ي خددذ 

 .ب يديهؼ مأ  يؾ قهؼ مأ  يجزنهؼ خضر الجزا  إ ت سسيا مجضب
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 ممخز الخسالة
أية مأهسضتهدع مالهيكدل التشغيسدل تهدف هذه الدراسدة إلد  الت،درف علد  م هدؾ  السحدعرؼ الذدر        

لهددددع مدرجعتهددددعح بعإل ددددع ة إلدددد  محعملددددة بيددددع  ما ددددا تذددددكضل السحددددعرؼ الذددددرأية  ددددل تددددعرن  الدملددددة 

اإلسالميةح ماخترعصعتهعح م ذلػ  ل الشغع  القع ؾ ل ال لدظضشلح ممدد  تظعبقدت مدا مدع جدع   دل 

  رؾص مأثكع  الذرن،ة اإلسالمية.

الؾصدد ل التحلضلددل السقددعر ح مذلددػ مددؽ سددتخدما البعث ددة السددشه  ملتحقضددا الهدددف الدددعبا ا      

  السحددددعرؼ الذددددرأية تشددددعما ال رددددل ايما م هددددؾ خددددالا تقددددديؼ هددددذه الدراسددددة إلدددد  أري،ددددة  رددددؾاح 

ت صددضل تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية عبددر الخال ددعت اإلسددالمية  مأهسضتهددعح م ال رددل ال ددع ل جددع   ددل

دث عؽ التعرن  الحديا لتذكضل السحعرؼ الذدرأية  دل الست،عقبةح  ل ثضؽ جع  ال رل ال علا لضتح

 لدظضؽ مشذ الحكؼ ال، سع ل ثت  عهد الددلظة الؾطشيدة ال لددظضشيةح مل،دل ال ردل الرابدا مايخضدر 

ردددع  أهدددؼ  ردددل دراسدددل تتشعملدددت البعث دددة بععتبعرهدددع تشعملدددا فيدددت الشغدددع  القدددع ؾ ل لتذدددكضل السحدددعرؼ 

ضؽ القزدددعةح متقدددديؼ السحدددعرؼ الذدددرأية مدرجعتهدددعح الذدددرأية  دددل  لددددظضؽ مدددؽ ثضدددا إجدددرا ات ت،ضددد

متشددددعزخ االخترددددعص بضشهددددع ميددددضؽ السحددددعرؼ الشغعميددددةح مأهددددؼ ايثكددددع  السرتبظددددة بحقددددؾ  القزددددعة 

 مماجبعتهؼ متقععدهؼ.

 م ل الختع  تؾصلا البعث ة إل  مجسؾعة مؽ الشتعئ ح ل،ل أهسهع:

ؼ الذرأيةح بعست شع  مع مرد  ل مؽ أي ت،رنف ما ح لس هؾ  السحعريخلؾ التذرنا ال لدظضشل  -

 2005مت،ديالتت لدشة  2003القع ؾ  ايسعسل ال لدظضشل الس،دا لدشة 

علدددددا السحدددددعرؼ الذدددددرأية ال لددددددظضشية علددددد   دددددؾعضؽح هسدددددع: السحدددددعرؼ االبتدائيدددددة ماالسدددددتنشعفية  -

ح الدددذي أ دددعف الشدددؾخ ال علدددا 16/2003الذدددرأيةح إلددد  دعيدددة صددددمر السرسدددؾ  الرئعسدددل ر دددؼ 



 د

ال،ليددع الذددرأية"ح لترددبح السحددعرؼ الذددرأية ال لدددظضشية علدد  تالتددة أ ددؾاخح ابتدائيددةح "السحكسددة 

 ماستنشعفح معليع

إ  السحعرؼ الذرأية ال تختص اال بشغر مدع يددشد الضهدع مدؽ مشعزعدعت محدددة بسؾجدب القدع ؾ   -

السختص بذلػح مال تسلدػ ماليدة ال ردل إال فيسدع ي،درض علضهدع مدؽ مشعزعدعت داخلدة  دل ثددمد 

 رعصهع الؾعي ل مالسكع لاخت

 م ذلػ أمصا الدراسة بسجسؾعة مؽ التؾصيعتح أهسهع:

ال،سدددل علددد  ت ،ضدددل أدمار اإلركدددعد الش ددددل ماإلصدددالثل  دددل السحدددعرؼ الذدددرأية بذدددكل أربدددرح  -

متؾسيا اخترعصعت ال،دعملضؽ  دل هدذا القددؼح بعلتحديدد إذا مدع علسشدع بؾجدؾد ارت دعخ  بضدر  دل 

 السحكسة الذرأية أعداد القزعيع السظرمثة أمع 

سدددشةح  28سدددشة للذدددخص الستقدددد  لؾعي دددة القع دددل الذدددرعلح ملددديس عسدددر  22اكدددترام عسدددر  -

 .1972لدشة  19/ب مؽ القع ؾ  ر ؼ 3مذلػ  سع  ،ل السذرخ ايرد ل  ل السعدة 

إ  االرت دددع  بذدددرم ال،لدددؼ دم  االجتهدددعد يكدددؾ  الردددؾاب  دددل اختيدددعر القع دددل الذدددرعلح  غدددراا  -

تددل  شيذددهع هددذه اييددع ح مالتددل  جددد أ  الذددهعدة الجعمشيددة تشعسددب هددذه للغددرمف الس،عصددرة ال

 الغرمف.

 رمرة إ ع ة كرم أخر  ل  ع ؾ  السحعرؼ الذرأية فيسع يخص ت،ضضؽ القع ل الذرعل ب    -

 يكؾ  القع ل ُمدريعا ممؤهالا  ل الجع ب الذرعل
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 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 مقجمة
رالة مالدال  عل  السب،ؾث رثسة لل،علسضؽح سضد ع دمحم معل  آلت الحسد هلل رب ال،علسضؽح مال     

 مصحبت ممؽ سعر عل   هجت إل  يؾ  الديؽح مي،د:

ي،تبدددر الحدددا  دددل التقع دددل أثدددد أبدددرز الحقدددؾ  السك ؾلدددة ل  ددددع   دددل الذدددرن،ة اإلسدددالمية      

بكع دة درجعتدت مالقؾا ضؽ الؾ شيةح بحضا َيسشح هذا الحا ل ل كدخص التستدا بقزدع  عدعدا م زندت 

مأ ؾاعددددددتح دم  أي تسضضددددددز بدددددددبب الجددددددشس أم اللددددددؾ  أم االعتبددددددعر السددددددعلل أم الؾ ددددددا الددددددؾعي ل 

ال يجدؾز ثرمدع  أثددهؼ مدؽ اللجدؾ  إليدتح مهسدع  علشعس جسي،هؼ سؾا  أمع  القزع ح ماالجتسععلح 

 ت،ددت ايسبعب مالغرمف. ميذلػ ي،تبر ثا التقع ل ثا تعبا لرضا بعلذخرية اإل ددع ية ال

 يجؾز تقضضده.

 ،لدؼ القزدع   درخ مدؽ علددؾ  ال قدت مهدؾ مدؽ ال،لدؾ  ال،غيسددةح إذ بدت تتحقدا دعيدة الحيدعة مهددل      

ال،ددا ممشدا الغلدؼح مهدؾ علدؼ بؾسدعئل  ذددأ الحدا مأسدعلضب إتبعتدت مطدر  السحعرسدعت ممدع يت،لددا 

 .1بإجرا ات الدعؾ  

التقع ل مؾثداا  ل مراثدل الدملدة ملؼ تذهد الدملة اإلسالمية مجؾد تشؾخ  ل القزع ح بحضا  ع  

اإلسددالميةح  لددؼ ت ددؽ هشددعق أي ت ر ددة بددضؽ  زددع  كددرعل مآخددر مددد لح إال أ  هددذا الشغددع  ا هددعر 

                                                           
ح رسددعلة معجدددتضرح جعم،ددة مؤتددةح ايرد ح دعاااوي الشاقااات وتصتيقاتيااا فااي السحاااكع الذااخعية ا ردنيااةج، ددر الرددرايرةح  1

 .1ح ص2005
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 ي رددل بددضؽمعهددر  غددع  أخددر ميذددكل  عمددل مددا تظددؾر الغددرمف التددل مددر بهددع ال،ددعلؼ اإلسددالملح 

 .1الديؽ مالدملةح مهؾ مع أخذت بت دعلبية اي غسة القع ؾ ية الحدي ة

م لدددظضؽ ماثدددة مددؽ هددذه الدددما التددل ُتر ددا مدددعئل ايثددؾاا الذخرددية  ضهددع إلدد  ثكددؼ الذددرن،ة 

اإلسددالميةح ميددذلػ   ددع  ال بددد مددؽ مجددؾد محددعرؼ خعصددة بعلسدددعئل الذددرأية تختلددأ عددؽ السحددعرؼ 

السددعئل يدشص علد  أ  " 2003الشغعمية ال،عدية. بحضا  جدد أ  القدع ؾ  ايسعسدل الس،ددا لددشة 

. ميدددذلػ  دددإ  2.."ثدددؾاا الذخردددية تتؾالهدددع السحدددعرؼ الذدددرأية مالديشيدددة م قدددعا للقدددع ؾ  الذدددرأية ماي

السذددرخ ال لدددظضشل ثددرص علدد  إ ذددع  محددعرؼ كددرأية ت ددؾ  مهستهددع الشغددر  ددل مدددعئل ايثددؾاا 

 .3الذخرية

مدددؽ التحدددديعت  اا ل دددؽ تذدددكضل هدددذه السحدددعرؼ متشغيسهدددع لدددؼ يكدددؽ بدددعيمر البددددي ح م  سدددع ماجدددت عددددد

ل،ل أبرزهع اي غسة القع ؾ ية ال،ديدة الشع ذة  ل  لدظضؽح ممد  تؾا قهدع مدا مدع جدع   مالر،ؾيعتح

  ل الذرن،ة اإلسالمية فيسع يت،لا بتذكضل السحعرؼ الذرأية متشغيسهع.

منسكدددؽ القدددؾا بددد   الجهدددعز القزدددعئل ال لددددظضشل بذدددكل عدددع  ت،دددرض لل،ديدددد مدددؽ جؾا دددب الخلدددل 

مؤسددعت الجهدعز القزدعئل بسختلدأ أ ؾاعدت فبسدع  ضهدع مالز،أ خالا الدشؾات السع ديةح كدسلا 

                                                           
ح رسدعلة حاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخة: دراساة تصتيكياة عمال الشطاام القاانػني فاي  ييشااالسعلل مؾادزم ؾح  1

 .12ح ص2010معجدتضرح جعم،ة أ  درمع  اإلسالميةح الدؾدا ح 
ح الؾ عئدددا ال لددددظضشيةح 2003مددعرس / آذار  18مددؽ القددع ؾ  ايسعسددل ال لدددظضشل الس،دددا الردددعدر بتعرنددد   101السددعدة  2

 .5ح 2003معرس / آذار  19ح 0د ال،دد
ايثدؾاا الذخرددية ت،شددل "رع ددة ايثكددع  مالسبددعدا مالسدددعئل السشغسددة لل،ال ددعت داخددل ايسددرةح ابتدددا ا مددؽ مقدددمعت الددزماج  3

فالخظبددة ح مددرمراا ب،قددد الش ددعحح ما تهددع ا بعتتددعر السترتبددة علدد  زماا الرابظددة الزمجيددةح مهددذا يذددسل أثكددع  الخظبددة مالددزماجح 
سهدددرح م  قدددة الزمجدددةح مماجبعتهدددع تجدددعه زمجهدددعح مالظدددال ح مت رندددا القع دددل بدددضؽ الدددزمجضؽح مالخلددداح مالشددددبح مالر دددعخح مال

ح م،هدد الحقدؾ ح جعم،دة بضرزنداح را  تقخياخ حاػل السحااكع الذاخعية فاي فمداصيغمثزع ة ايمالد". ا غر: محسؾد دمديؽح 
 .28ح ص2012هللاح 
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السحدددعرؼ الذدددرأية ح ماعتبدددر ت،زندددز الددددلظة القزدددعئية أثدددد أبدددرز ايهدددداف ايسعسدددية  دددل عسليدددة 

تدر االجتيدعح اإلسدرائضلل إ 2002ظضشية إلد  تحكيقهدع مشدذ عدع  اإلصالح التل تدد،  الددلظة ال لدد

ما ددح لسؤسدددعت الدددلظة القعئسددة  ددل مؾاجهددة لسشددعطا الدددلظة ال لدددظضشية ممددع را قهددع مددؽ عجددز 

متظلبدددعت السرثلدددةح مسدددع أد  إلددد  ارت دددعخ ايصدددؾات الداأيدددة إلددد  الكيدددع  بإصدددالح عدددع  مكددددعمل 

. مهددذا مددع أتددر سددلبعا علدد  تذددكضل 1إلصدالح  ع ددة مددؾاطؽ الخلددل  ددل مؤسدددعت الدددلظة ال لدددظضشية

علتحديدددح مذلددػ  غددراا لؾ دد،هع ال،ديددد مددؽ السحددعرؼ  ددل  لدددظضؽ بذددكل عددع ح مالسحددعرؼ الذددرأية ب

 الخعص مؽ الشؾاثل القع ؾ ية مالذرأية.

بشع ا عل  ذلػ  حعما  ل هذه الدراسة الؾ ؾف عشد تذكضل السحعرؼ الذرأية  سع جع   ل الذرن،ة 

اإلسدددالمية مالقدددؾا ضؽ مالؾ دددشيةح  دددل محعملدددة للؾ دددؾف علددد  ما دددا تشغددديؼ متذدددكضل هدددذا الشدددؾخ مدددؽ 

شددعثضتضؽ الشغرنددة مالتظبيكيددةح ممددد  تؾا قهددع مددا مددع جددع   ددل الذددرن،ة السحددعرؼ  ددل  لدددظضؽ مددؽ ال

  اإلسالمية.

 الجراسوحجود 
مأمع بعلشدبة للجع ب الس،رم ةح ري،ة الدراست عل  السدارس ال قهية اي  ل البعث ةسؾف ت،تسد     

 مي،ددد مذددؾار طؾنددل  ددل البحددا ي،تسددد علدد  القددع ؾ   الخظددةالقددع ؾ ل   ددع  ايسعسددل عشددد م ددا 

  , مي،دددد 1972لددددشة  19الشع دددذ  دددل تذدددكضل السحدددعرؼ مهدددؾ  دددع ؾ  تذدددكضل السحدددعرؼ ايرد دددل ر دددؼ 

   , مالبحا يجسا بضؽ القع ؾ ضؽ .2021لدشة  8مرمر الؾ ا صدر القرار بقع ؾ  ر ؼ 

 

                                                           
ح را  هللاح ثزنددرا  عسميااة اإلصاايح فااي الجياااز القزاااني الامدااصيشية مالسدددحيةح السر ددز ال لدددظضشل للبحددؾث الديعسددي 1
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 إشكالية الجراسة
سع يددة خزدد،ا  لدددظضؽ لل،ديددد مددؽ أ غسددة الحكددؼ  ددل اتم ددة ايخضددرةح بدايددةا مددؽ الدملددة ال،       

ما تهدددع  ماال تدددداب البرنظدددع لح مالحكدددؼ ايرد دددلح ماالثدددتالا اإلسدددرائضلل ال،ددددكريح مختعمدددعا بقددددم  

الدلظة ال لدظضشيةح ميذلػ  إ  هذه ايخضرة مرتا ال،ديد مدؽ اي غسدة القع ؾ يدة السب، درة مالقديسدةح 

عاح ميدذلػ  دإ  مالتل  ل مجسلهدع  ع دا ُترددر بذدكل عذدؾائلح متهددف إلد  دعيدعت سيعسدية أثيع د

الشغع  القع ؾ ل ال لدظضشل كدهد ال،ديدد مدؽ اال دظرابعتح مالتدل أتدرت بعلشهعيدة علد  مجدر  ثيدعة 

بذد   تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية مدؽ  1972  لددشة 19 ع ؾ  ر ؼ فال لدظضشضضؽ بذكل عع ح مل،ل 

هدذاح لدذلػ مأمدع   أبرز هذه القؾا ضؽ السرتبظة بعلسحعرؼ الذرأيةح مالتل مدع زالدا مظبقدة إلد  يؾمشدع

هذا الؾا ا  إ شع أمع  اكدكعلية ما دحة متس لدة  دل الددؤاا التدعلل: مدع مدد  تؾا دا القدؾا ضؽ الُسذدِكلة 

 للسحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ ما الذرن،ة اإلسالمية؟

 مشيج الجراسة
ال رصددة  ددل عسليددة بحددا  ح يعظددلأر ددر مددؽ مددشه  إتبددعخ ددل هددذا البحددا علدد   تاعتسددد      

مذلدػ لسشعسدبة ح السدشه  الؾصد ل  اراسة مؽ جسيا جؾا بت التحلضلية مالشقديةح  قد اتب،الد مؾ ؾخ

عددة جؾا دب هدل تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية ال لددظضشية  دل هذا السشه  لظبي،ة دراسة الحديا عؽ 

ح بحضا سضتؼ السقعر ة  دل  دل ال،سللالجع ب الذرعل مالجع ب القع ؾ ل مالجع ب ال،لسل مالجع ب 

 .مال،سليةمؽ مجهة  غر الشؾاثل الذرأية مالقع ؾ ية مال،لسية  الدراسة هالا هذمد لة خ
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 أىجاف الجراسة
م هددددؾ  السحدددعرؼ الذدددرأية مأهسضتهدددع مالهيكددددل تهددددف هدددذه الدراسدددة الدددد  القدددع  الزدددؾ  علددد        

التشغيسددل لهددع مدرجعتهدددعح بعإل ددع ة إلدد  محعملدددة بيددع  ما دددا تذددكضل السحددعرؼ الذدددرأية  ددل تدددعرن  

 ددل الشغددع  القددع ؾ ل ال لدددظضشلح ممددد  تظعبقددت مددا مددع  ددذلػ الدملددة اإلسددالميةح ماخترعصددعتهعح م 

 جع   ل  رؾص مأثكع  الذرن،ة اإلسالمية.

 أىسية الجراسة ومتخراتيا
 تتس ل أهسية هذه الدراسة  ل ال،ديد مؽ الشقعمح ل،ل أبرزهع:

 حع ت مت،دعل ح مأ  التحكديؼ إلد  دضدر مدع إ  إ عمة السحعرؼ الذرأية ي،تبر امت عالا يمر هللا سدب

ِنددَػ ُهددُؼ  أ ددزا هللا   ددرح معلددؼح م ددداح  ددعا هللا ت،ددعل  ".... َمَمددؽ ْلددْؼ َيْحُ ددؼ ِبَسددع َأ ددَزَا ْ ُ َ ُ ملَ 

ميعلتعلل  إ  إ عمة هدذه السحدعرؼ ال بدد أ  يكدؾ  مت دا بذدكل  عمدل مدا جدع   دل  .1"اْلَ عِ ُرم َ 

 أثكع  الذرن،ة اإلسالمية.

  ر رة مدعئل ايثؾاا الذخرية بذكل ملحؾظ  ل أرم ة السحعرؼ الذدرأية ال لددظضشيةح ميدذلػ

ال بددد لهددذه السحددعرؼ أ  ت ددؾ  ُمذددكلة م قددعا لسددع جددع   ددل أثكددع  الذددرن،ة اإلسددالميةح لزددسع  

 قيعمهع ب،سلهع عل  الذكل السظلؾب مشهع.

 ح متحرددضل السرددلحة مدر  بيددع  أهسيددة القزددع  للسجتسددا بذددكل عددع  مدمره  ددل تحقضددا ال،دددا

 الس ددة مرد الحقؾ  إل  أصحعبهع مؽ أجل مشا الخرؾمعت مالسشعزععت.

                                                           
 .44سؾرة السعئدةح اتية  1
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 تذددكضل السحددعرؼ ال لدددظضشية مددؽ عبقة مايبحددعث التددل تشعملددا كددرح  ددع ؾ   لددة الدراسددعت الددد"

مجهة  غر الذرن،ة اإلسالمية مالقع ؾ "ح ميذلػ تس ل هذه الدراسة أهسية علسية معسليدة  بضدرة 

 ة السهتسضؽ بهذا السؾ ؾخ.ل ع 

 سئمة الجراسةأ
  هؾ م هؾ  السحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ؟ ممع هل درجعتت؟مع 

 مع هؾ ما ا تذكضل السحعرؼ الذرأية  ل تعرن  الدملة اإلسالمية؟ 

  مددع هددل اخترعصددعت السحددعرؼ الذددرأية مالشغعميددة  ددل  لدددظضؽ؟ متشددعزخ االخترعصددعت فيسددع

 بضشهؼ؟

 رؼ الذرأية  ل الشغع  القع ؾ ل ال لدظضشل م ل الؾا ا ال،سلل أيزعا؟مع هؾ ما ا  ذ ة السحع 

 الجراسات الدابقة
دراسة عغ واقع السحاكع الذخعية وتصاػر القاػانيغ السعساػل ( بعشػان "2014دراسة )شػافذة، 

 بيا في فمدصيغ"

 لدظضؽح مؽ   ل بهع الس،سؾا القؾا ضؽ متظؾر الذرأية السحعرؼ ما اهد ا هذه الدراسة إل  بيع  

  ذددد تهع مشدددذ  لددددظضؽ الذدددرأية  دددل السحدددعرؼ  ردددؾاح يتشدددعما ال ردددل ايما تدددعرن  خدددالا تالتدددة

متشددعما ال ردددل ال دددع ل الحددديا عدددؽ  ددؾا ضؽ االثدددؾاا الذخردددية   السحدددعرؼح بددع ل عدددؽ ما  رددعلهع

السظبقددددة  ددددل السحددددعرؼ الذددددرأية , متشددددعما ال رددددل ال علددددا الحددددديا عددددؽ التغضددددرات التددددل أجرنددددا 

 مؽ السحعرؼ م هؾ  إل   تظر ا ضؽ االثؾاا الذخريت  ل السحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ , علصقؾا

 مالسحدددعرؼ ال، سع يددةح الدملددة  ددل السحددعرؼ است،ر ددا تددؼ االصددظالثيةح مالشعثيددة اللغؾنددة الشعثيددة

 مالسحددددعرؼ اإلسددددرائضللح االثددددتالا زمددددؽ الذددددرأية مالسحددددعرؼ البرنظددددع لح اال تددددداب أتشددددع  الذددددرأية
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 التدل الذدرأية السحدعرؼ درجدعت عدؽ ت لسدا م دذلػ ال لدظضشيةح الؾطشية الدلظة عهد  ل ةالذرأي

 عدددؽ ت لسدددا م دددذلػ الذدددرأيةح ال،ليدددع مالسحكسدددة اسدددتنشعفيةح ممحدددعرؼ ابتدائيدددةح محدددعرؼ مدددؽ تت دددؾ  

 الذدرأية السحدعرؼ عدؽ تدؼ ممدؽ الذخرديةح ايثدؾاا  يعبدة معؽ الذرعلح للقزع  ايعل  السجلس

 ممجددعالت الذددرعل القزددع  صددالثيعت است،ر ددا م ددذلػ  ح 1948 عددع  حتلددةالس  لدددظضؽ  ددل

 م ددددذلػ ماالصددددظالثيةح اللغؾنددددة الشددددعثضتضؽ مددددؽ القزددددع  بت،رنددددف  بدددددأت يشغرهددددع التددددل القزددددعيع

 تددؾلل ثكددؼ بضشددا تددؼ ممددؽ مالدددشةح ال تددعب مددؽ ذلددػ علدد  مايدلددة القزددع  مذددرمأية است،ر ددا

 مشيقدعت عدؽ بعلحدديا مختسدا الؾعيفيدةح القزعة كع أث ميضشا مذرمعضتتح مؽ مالحكسة القزع ح

ح ممؽ اهؼ مع مسضز دراستل عؽ هذه الدراسة ا دل تحددتا عدؽ تذدكضل الذرأية السحعرؼ  ل ال،سل

 .ية بذكل امسا مسع جع   ل رسعلتت السحعرؼ الذرأية مؽ  عثيت  ع ؾ 

 في فمدصيغ"( بعشػان "القزاء الذخعي والكشدي 2012بيخزيت،  –دراسة )معيج الحقػق 

 لدددظضؽ. متتزددسؽ   ددل مال شدددل الذددرعلتهدددف هددذه الدراسددة إلدد  تدددلي  الزددؾ  علدد  القزددع  

الدراسدددة مؾا ددديا ذات أهسيدددة  دددل تشغددديؼ القزدددع  الذدددرعل مال شددددل مدددؽ ثضدددا تذدددكضلت ممعليدددة 

اخترعصدددعتت مييدددع  ال،ال دددة بضشدددت ميدددضؽ القزدددع  الشغدددعمل. بعإل دددع ة إلددد  مجسؾعدددة مختدددعرة مدددؽ 

ح متسضدددزت عدددؽ هدددذه الدراسدددة عدرة عدددؽ محكسدددة االسدددتنشعف الذدددرأية مالت،لضدددا علضهدددعايثكدددع  الرددد

 بعلحديا عؽ تذكضل السحعرؼ مؽ  عثية  ع ؾ ية االمر الذي لؼ يتظر  اليت البعثا.

تذااكيل الشطااام القزاااني واإلداري الذااخعي فااي محاااكع ( بعشااػان "2005دراسااة )عتااج الػىاااب، 

 واختراصيا"السسمكة ا ردنية ومسمكة البحخيغ 

تشعملددا هددذه الدراسددة مؾ ددؾخ تذددكضل ماخترددعص الشغددع  القزددعئل ماإلداري الذددرعل  ددل محددعرؼ 

السسل دددة ايرد يدددةح متذدددكضل ماختردددعص الشغدددع  القزدددعئل ماإلداري الذدددرعل  دددل محدددعرؼ السسل دددة 
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عدة البحرنشيددة مالسقعر ددة بضشهسددعح مت سددؽ أهسيددة مأهددداف هددذه الرسددعلة بعلدرجددة ايملدد   ددل مددد  اسددت 

الشغددع  القزددعئل الذددرعل البحرنشددل مددؽ الشغددع  القزددعئل الذددرعل ايرد ددل أم ال،كددس  ددل  ددؾ  

.  سددع هدد ا الدراسددة إلد  ت صددضل ؽ تدعئ  السقعر دة التددل ت،ر دهع دراسددة البحدا ل ددل مدؽ القزدعئضض

مرجددددددا يخددددددد  القزددددددع  الذددددددرعل البحرنشددددددلح يؾ ددددددح بددددددت تذددددددكضل السحددددددعرؼ الذددددددرأية البحرنشيددددددة 

 شغع  القزعئل ماإلداري الستبا بهع.ماخترعصهعح مال

( بعشػان "عسمياة اإلصايح فاي 2015دراسة )السخ د الامدصيشي لمبحػث الدياسية والسدحية، 

 الجياز القزاني الامدصيشي"

ال لددظضشل مشددذ  ددم  الدددلظة  إلد  إلقددع  الزدؾ  علدد  مددضرة الجهدعز القزددعئلتهددف هدذه الدراسددة 

بعلجهددعز القزددعئلح اإل جددعزات التددل تددؼ تحكيقهددع  ددل هددذا  ،لقددةال لدددظضشيةح مدعددؾات اإلصددالح الست

 .مالتحديعت التل تؾاجت عسلية اإلصالح القزعئل ااح مال،كبعتلمجا

( بعشااػان "السحاااكع الذااخعية فااي قصاااا غاادة اختراصاااتيا واإلجااخاءات 2004دراسااة )الاااخا، 

 الستبعة أماميا"

مييدع  مذدرمعضتهعح م بدذة مختردرة عشهدع  دل تهدف هدذه الدراسدة إلد  الت،رندف بعلسحدعرؼ الذدرأية 

ال،رؾر السختل ةح بعإل ع ة إل  بيع  أ دع  السحعرؼ الذرأية  ل  ظعخ دزةح م جرا ات التقع ل 

أمددع  السحددعرؼ الذددرأيةح مأهددؼ مسددعئل اإلتبددعت الستب،ددة  ضهددعح مددا إ ددع ة ب،ددض ايم لددة التظبيكيددة 

 ة الستب،ة  ل محعرؼ دزة الذرأية.لبيع  صيغ الدععم  مالظلبعت ماإلجرا ات القزعئي

م ل أتشع  دراستل لهدذه الرسدعئل مجددت ا  هدذه الخظد  التدل ا تهجهدع بعث ؾهدع تختلدأ عدؽ خظدة 

الرسددعلة  قددد  ددع  اصددحعب هددذه الرسددعئل ير ددزم  علدد  جع ددب م،ددضؽ مددؽ تذددكضل م ذدد ه للسحددعرؼ 

ضل السحدعرؼ الذدرأية مهدذا ما ؾاخ مدرجعت السحعرؼ ملدؼ يتظدر  أثدد الد  الشعثيدة القع ؾ يدة  دل تذدك
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مع مضز رسعلتل عؽ بع ل الرسعئلح م د  ع ا هدذه ال تعبدعت ثدع زاا لدل علد  االسدتسرار  دل ال تعبدة 

 ما االست عدة مؽ  ل مع  تب مؽ  بل.

 محتػى البحث
أهسية البحا مأهدا تح م ككعليعت السقدمة:  كسلا مأري،ة  رؾا: تذكلا الخظة مؽ مقدمة      

 .ت الدراسةح ممشهجية البحاح مالدراسعت الدعبقةح مخظة البحاالبحاح ممحددا

 الارل ا ول: مايػم السحاكع الذخعية وأىسيتيا 

 السحاكع الذخعية مايػم   السبحث ا ول:

 السظلب ايما: الس هؾ  اللغؾي للسحعرؼ الذرأية

 السظلب ال ع ل: الس هؾ  االصظالثل مالقع ؾ ل للسحعرؼ الذرأية

 ا: ب،ض السرظلحعت ذات ال،ال ة بسرظلح السحعرؼ الذرأيةالسظلب ال عل

 أىسية السحاكع الذخعية: الثانيالسبحث 

 السظلب ايما: ايهسية القع ؾ ية مالديشية للسحعرؼ الذرأية

 السظلب ال ع ل: ايهسية االجتسعأية للسحعرؼ الذرأية

 

 السحاكع الذخعية  دراسة تاريخية في: الارل الثاني

 تذكيل السحاكع الذخعية في العيج الشتػي : لالسبحث ا و

 الشغع  القزعئل  ل ال،هد الشبؾي السظلب ايما: 

 السظلب ال ع ل: خرعئص ممضزات الشغع  القزعئل  ل ال،هد الشبؾي 

 تذكيل السحاكع الذخعية في عيج الخيفة الخاشجة: السبحث الثاني

 مػية والعباسيةالسبحث الثالث: تذكيل السحاكع الذخعية في الجولة ا 
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 السبحث الخابع: تذكيل السحاكع الذخعية في دولة ا نجلذ

 

 تاريخ تذكيل السحاكع الذخعية في فمدصيغ الارل الثالث:

  السحاكع الذخعية في الجولة العثسانية  :السبحث ا ول

 السحاكع الذخعية في فتخة االنتجاب التخيصاني: السبحث الثاني

 ذخعية في فتخة الحكع ا ردنيالسبحث الثالث: السحاكع ال

 السحاكع الذخعية في فتخة االحتيل اإلسخانيمي : الخابعالسبحث 

 السحاكع الذخعية في عيج الدمصة الػششية الامدصيشية: الخامذالسبحث 

 

 : الشطام القانػني لتذكيل السحاكع الذخعية في فمدصيغ الارل الخابع

 إجخاءات تعييغ القزاةاالول: السبحث 

 اإلسالملالذرعضضؽ  ل عل الشغع   القزعةت،ضضؽ  االما: اجرا اتلب السظ

 السجلس القزعئل لال ع ل: تذكضالسظلب 

 ال لدظضشية الذرأيةماجرا ات الت،ضضؽ  ل السحعرؼ  القزعة : ت،ضضؽال علاالسظلب 

 السبحث الثاني: تقديع السحاكع الذخعية ودرجاتيا

 ائيةالسظلب ايما: السحكسة الذرأية االبتد

 السظلب ال ع ل: محكسة االستنشعف الذرأية

 السظلب ال علا: السحكسة ال،ليع الذرأية

 والشطامية الذخعيةتشازا االختراص بيغ السحاكع السبحث الثالث: 

 السظلب ايما: ال رل بضؽ السحعرؼ الذرأية مالشغعمية 

 السظلب ال ع ل: تداخل االخترعصعت بضؽ السحعرؼ الذرأية مالشغعمية
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 السبحث الخابع: حقػق القزاة وواجباتيع وتقاعجىع

 السظلب ايما: اإلكراف مالر عبة عل  القزعة متر ضتهؼ

 السظلب ال ع ل: عد   عبلية القزعة لل،زا

 السظلب ال علا:  قل القزعة م دبهؼ

 السظلب الرابا: ت ديب القزعة ممحعرستهؼ
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 الارل ا ول
 مايػم السحاكع الذخعية وأىسيتيا

 بل البدد  بذدرح  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية الشع دذ  دل  لددظضؽح ال بدد لشدع مدؽ الؾ دؾف       

 . مأهسضتهععل  معلية السحعرؼ الذرأية 

 السبحث ا ول: مالية السحاكع الذخعية 
إ  الؾصدددؾا إلددد  م هدددؾ  ما دددح ممحددددد للسحدددعرؼ الذدددرأية يقتزدددل بيدددع  الس هدددؾ  اللغدددؾي       

ال،ال دة بسردظلح  مي،ض السرظلحعت ذات، مالس هؾ  االصظالثل مالقع ؾ ل، للسحعرؼ الذرأية

 .السحعرؼ الذرأية

 السصمب ا ول: السايػم المغػي لمسحاكع الذخعية
 مؽ  لستضؽح السحعرؼ مالذرأية. مل ل  لسة مشهع م،شد ح ةإ  جسلة "السحعرؼ الذرأية" مر ب      

ح مالحعرؼ هؾ القع دلح  ضدل للحدعرؼ "َثَ َؼ" معدة   لسة السحعرؼ هل جسا محكسةح مهل مذتقة مؽ

مالحكددؼ بعلزددؼ بس،شدد  القزددع ح مالحكددؼ بعل تحددة . 1بددضؽ الشددعس ثددعرّؼح ي ددت َيسَشددُا الغددعلؼ مددؽ الغلددؼ

دع" م دل التشزندل"الحدعرؼ"  أسسع  هللا ت،عل  اسؼ مؽ  رتدعخيُ مدؽ  مهدل أيزدعا . 2"َأَ َغْضدَر ْ ِ َأْبَتِغدل َثَ سا

ددْؽ  َمِ ْ  ِخْ ددُتْؼ ِكددَقع َ شددعزعضؽح م ددل التشزنددل "الستل بددضؽ ردلل  ددع مِّ ددْؽ أَْهِلددِت َمَثَ سا ددع مِّ َبْضِشِهَسددع َ ددعْبَ،ُ ؾا َثَ سا

 .4إل  الحعرؼ السخعصسة لسة السحعرسة أي  تلذا جع ح 3"أَْهِلَهع

                                                           
مختاار  ح الدرازي دمحم بدؽ ابدل بكدر بدؽ عبدد القدعدر ف . 541-2/540ح لداان العاخب ح" ابؽ مشغؾردمحم بؽ مكر  بؽ علل ف 1

 .1/90ح الرحاح
 .114سؾرة اي ،ع ح اتية  2
 .35سؾرة الشدع ح اتية  3
 .190ح ص1995ح 1ح إدارة إثيع  التراث اإلسالملح الظب،ة ايمل ح جالسعجع الػسيطمجسا اللغة ال،رييةح  4
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متظلا ح 1مالسحكسة تظلا عل  مقع  الحعرؼح مدلبا عل  مقع  الحعرؼ الذرعل أي القع ل      

أمع الذرأية  هل  .2ل  ل القزع ح أم مكع  ا ،قعد هضنة الحكؼرع عل  الهضنة التل تتؾل  ال أيز

مالذرن،ة  ل لغة ال،رب تظلا علد  عددة م،دع  . 3أم مؽ الذرعة مالذرن،ة"كرخ"  مذتقة مؽ معدة

 .4مالبيع  مالؾ ؾح رالغهؾ لالستقع ح م د الشعس ر مؾ م ح الؾا ح السدتكيؼالظرنا : مشهع

"ح م"اإلسددال ".  س،شعهددع  لهددع مددع السلددة ددل مددؽ "الددديؽ" م" الس،شدد ا يسعتددل "الذددرن،ة"  ددل ملددذ      

م دددد،هع مييع هددددع  بععتبددددعرهللا لشبددددعده مددددؽ أثكددددع ح مل ددددؽ هددددذه ايثكددددع  تدددددس  "كددددرن،ة"   كددددرعت

إمالئهددع علدد   ربععتبددعالخزددؾخ لهددع مالت،بددد بهددع. متدددس  "ملددة"  بععتبددعر متدددس  ديشددعا . ماسددتقعمتهع

 .5ماالستدال  لهع اال كيعد بععتبعر"  سالمعا . م الشعس

 السصمب الثاني: السايػم االصصيحي والقانػني لمسحاكع الذخعية
مددؽ خددالا  ددرا ة القدددؾا ضؽ مالتذددرن،عت الشع ددذة  ددل  لددددظضؽ فالزدد ة الغرييددة م ظددعخ ددددزة         

مرد  ددل القددع ؾ   الثددأ أ هددع تخلددؾ مددؽ أي ت،رنددف ما ددح لس هددؾ  السحددعرؼ الذددرأيةح بعسددت شع  مددع 

السدعئل الذرأية مايثؾاا "ب    2005مت،ديالتت لدشة  2003شة ايسعسل ال لدظضشل الس،دا لد

. معليدت  علسحكسدة الذدرأية  دل القدع ؾ  6"الذخرية تتؾالهع السحعرؼ الذرأية مالديشية م قدعا للقدع ؾ  

                                                           
 .  175ح ص1987ح مكتبة لبشع ح بضرمتح محيط السحيطبظرس البدتع لح  1
 .150ح ص1988ح تؾ سح السعجع العخبي ا ساس حالسشغسة ال،ريية للتريية مال قع ة مال،لؾ  2
 .12ح بدم  تعرن ح ص2ح القعهرةح جمعجع ألااظ القخآنمجسا اللغة ال،رييةح  3
ح رسددعلة السحاااكع الذااخعية فااي ضاال التحااجيات السعاصااخة: دراسااة تصتيكيااة عماال الشطااام القااانػني فااي  يشياااخسدديس علددلح 4

 .4-3ح ص2010معجدتضرح جعم،ة أ  درمع  اإلسالميةح الدؾدا ح 
ح 1985ح بضددددرمتح 1ح تحقضددددا إبددددراليؼ اييبددددعريح دار ال تددددعب ال،ريددددلح مالتعخيااااااتعلددددل الجرجددددع لح  علددددل بددددؽ دمحم بددددؽ5

 .106-105ص
 .2005مت،ديالتت لدشة  2003مؽ القع ؾ  ايسعسل ال لدظضشل الس،دا لدشة  101/1السعدة  6
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حدددا  دددل السددددعئل ايسعسدددل ال لددددظضشل ت،تبدددر جدددز  مدددؽ مشغؾمدددة القزدددع  ال لددددظضشل تتدددؾل  الب

 الذرأية ممدعئل ايثؾاا الذخرية  علش قة مالحزع ة مالسضراث مالزماج مالظال  مدضرهع. 

ميذلػ يكؾ  السذرخ ال لدظضشل  د امتشا عؽ م ا ت،رنف جعما للسحعرؼ الذرأيةح مارت   بذ ر 

القددع ؾ  مهددع  ماخترعصددعت هددذا الشددؾخ مددؽ السحددعرؼح ممشددت اسددتشتجشع الت،رنددف الدددعبا الددؾارد  ددل 

ايسعسددددل ال لدددددظضشلح مهددددذا االتجددددعه الستبددددا مددددؽ  بددددل السذددددرخ ال لدددددظضشل يتذددددعبت مددددا دعلبيددددة 

التذرن،عت ال،رييةح مالتل يسكؽ استشتعج ت،رنف السحعرؼ الذرأية مؽ خالا مدع مرد مدؽ  ردؾص 

 ع ؾ ية تدلل عل  اخترعصعتهع ممهعمهعح علد  سدبضل الس دعا  دل  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية 

ثدا القزدع   الذدرأية السحدعرؼ تسدعرسمشدت علد  " 22تشص السعدة  1972لدشة  19يرد ل ر ؼ ا

 ل االثؾاا الذخرية بضؽ السدلسضؽ بسع  ل ذلػ عقعر الؾ أ بعلحكر مزنعدتدت مالغعئدت. ممدع يشذد  

م ذم ضهددعح مذلددػ  لددت م قددعا للددراجح مددؽ  أثدددأم  الذددرأية عددؽ أي عقددد زماج سددجل لددد  السحكسددة

". ميذلػ يكؾ  السذرخ ايرد ل شي ة بعست شع  مع  ص عليت بسقتز   ؾا ضشهع الخعصةمذهب بل ث

 الذخرديةايثؾاا  السحعرؼ التل لهع ثا القزع   ل مدعئل د عرف السحعرؼ الذرأية عل  أ هع 

بعسدت شع  مدع ُ دص عليدت  دل  ؾا ضشهدع  للرأي الراجح  ل مذهب اإلمع  أبل ثشي دة م قعا  السدلسضؽبضؽ 

 .الخعصة

مهدددذا االتجدددعه ذاتدددت مدددع سدددعر عليدددت السذدددرخ الددددؾري أيزدددعاح بحضدددا عدددرف السحدددعرؼ الذدددرأية ب  هدددع 

ح مالؾ دددأح مالدددديعتح ممدددع يت،لدددا للسددددلسضؽ الذخرددديةايثدددؾاا  السحدددعرؼ التدددل تشغدددر  دددل مددددعئل"

 .1بهع"

                                                           
 .1959مؽ  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت الذرأية الدؾري لدشة  2السعدة  1
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منسكؽ ت،لضل مع سبا ب   ت،رنف السرظلحعت مالس عليؼ ليدا مؽ مهسة السذرعضؽح م  سع يترق 

ذا ايمر لل قهع ح معليت  غراا لسع سباح  حعما إيراد ب،دض الت،رن دعت ال قهيدة للسحدعرؼ الذدرأيةح ه

 بهدف الؾصؾا إل  ت،رنف ما ح لهع. 

ح بععتبدعر 1عل  تدسية السحعرؼ الذرأية بسرظلح "مجلس القزع " درج ال قهع  الستقدمضؽ       

. مأمددع 2ا السردظلح  ددل ال،ردر الحددياأ  مردظلح "السحكسدة" لدؼ يكددؽ م،رم دعا آ دذاق معهددر هدذ

 مكع "جؾا عل  تدسضتهع بسرظلح "السحعرؼ"ح م د عّر هع ب،زهؼ ب  هع    قد در ال قهع  الس،عصرم 

 عسددل مكددع . م ددذلػ هددل "3بددضؽ الشددعس" الشعكددنة مالخال ددعت الدددععم    ددل للشغددر القع ددل جلددؾس

 منددسا فيت الدععم   عليت مت،رض عسلت فيت يبعكر مالذي لجلدتتح السخرص مالسكع  القع لح

 .4 ل القزية" من رل الحكؼح منبضؽ الخرؾ ح منشع ش الذهعدةح

إلدد  القددؾا ب  هددع  ب،ددض الس،عصددرنؽذهددب  قددد مأمددع مرددظلح "السحددعرؼ الذددرأية" السر ددب         

السحدعرؼ الخعصدة ل  ت،رن هع علد  أ هدع "إخر ذهب . مالب،ض ات5هل "محعرؼ ايثؾاا الذخرية"

                                                           
ح دار السبداػ لدرخدلح دمحم بدؽ أثسدد بدؽ أبدل سدهلح اؽ درجؾا عل  هذه التدسية: الدرخدلح مؽ ال قهع  الذي 1

أبؾ ز رنع محضدل الدديؽ يحضد  بدؽ كدرف . 3/35ح السجونة. معلػ بؽ أ س ايصبحلح 16/66ح بضرمت –الس،ر ة 
 دامدة السقدسدل  ابؽ  دامةح عبد هللا بؽ أثسدد بدؽ. 11/139ح ح دار ال  رح مررالسجسػا شخح السيحبح الشؾمي 

ح ح الظب،ددة: ايملدد 1405 -بضددرمت  -ح دار ال  ددر السغشااي فااي فقااو اإلمااام أحسااج بااغ حشتاال الذاايبانيأبددؾ دمحمح 
10/42 . 

ح رسدعلة معجددتضرح دراسة عاغ واقاع السحااكع الذاخعية وتصاػر القاػانيغ السعساػل بياا فاي فمداصيغعبد ال رنؼ طؾا ذةح  2
 .10ح ص2014جعم،ة الشجعح الؾطشيةح  عبلسح 

 .123ح ص2002ح دمذاح 3ح دار ال  رح مالتشطيع القزاني في الاقو اإلسيميةدمحم مرظ   الزثضللح  3
 .329ح ص2000ح رسعلة معجدتضرح مكتبة الراكدح الرنعضح االختراص القزاني في الاقو اإلسيمي عصر الغعمديح  4
"ح ذاخعية فاي بايد ا قمياات السدامسة "تشدانياا نسػ جااً السباادئ ا ساساية إلنذااء السحااكع ال عصدر عبدد الدرثسؽ عسدرح  5

 .23ح ص2013رسعلة د تؾراهح جعم،ة أ  درمع  اإلسالميةح الدؾدا ح 
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سددددددؾا   ع ددددددا ح مية  ددددددل الدددددددما ذات اي غسددددددة القع ؾ يددددددة الغرييددددددةاإلسددددددال لذددددددرن،ةالتددددددل تظبددددددا ا

 .1خريةح أم جز  مشهع"عل  ايثؾاا الذ اخترعصعتهع كعملة أم مقتررة

مي،دددد اسدددت،راض الت،رن دددعت الددددعبقةح تدددذهب إلددد  البعث دددة إلددد  صددديعدة الت،رندددف التدددعلل للسحدددعرؼ 

لشغددر  ددل السشعزعددعت مالخرددؾمعت بددضؽ الشددعس الذددرأية ب  هددع "السكددع  الددذي يجلددس فيددت القع ددل ل

مالسرتبظدددة بسددددعئل ايثدددؾاا الذخردددية". ميدددذلػ يكدددؾ  هدددذا الت،رندددف  دددد جسدددا مدددع بدددضؽ الس هدددؾ  

 االصظالثل للسحكسة بذكل عع ح مالس هؾ  القع ؾ ل للسحكسة الذرأية.

 السصمب الثالث: بعس السرصمحات  ات العيقة بسرصمح السحاكع الذخعية
 دد تتذدعبت مدا مردظلح السحدعرؼ م ظلح "السحعرؼ الذرأية" بغضره مؽ السردظلحعتح  د يختل  مر

الذرأية  ل الس،ش ح أم  د ت ؾ   رنبة مشت. معليت  بحا  ل هذا السظلب أهؼ هذه السردظلحعت 

 رسع يلل:

 أواًل: محاكع ا حػال الذخرية
ية السشغسة ل،ال عت أ راد يسكؽ ت،رنف ايثؾاا الذخرية عل  أ هع "مجسؾعة القؾاعد القع ؾ      

 .2ايسرة بؾص هؼ أعزع   ل أسرة ماثدة تجس،هؼ عال عت الشدب مالسرعهرة"

أمدددع محدددعرؼ ايثدددؾاا الذخردددية  هدددل "السحدددعرؼ التدددل ت ردددل  دددل القزدددعيع الست،لقدددة بدددعلسرارز      

لتددل . أم هددل "السحددعرؼ ا3القع ؾ يددة التددل تترددل بعيسددرةح متترتددب علضهددع ارتبددعم الذددخص ب سددرتت"

 .4تشغر  ل  زعيع ايسرة مؽ زماجح مطال ح ممضراثح م دبح م  قةح ممع يت،لا بهع"

                                                           
 .17صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخةخسيس عللح  1
 .13ح ص2008ح دار ال  رح عسع ح فقو ا حػال الذخريةمحسؾد علل الدرطعميح  2
ح دار الشهزدة ال،رييدةح بددم  تدعرن  ممكدع   ذدرح ا حػال الذخرية لغيخ السدمسيغ في القػانيغ ا جشتيةل ر ععلح جسض 3

 .97ص
 .10صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخةخسيس عللح  4
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مالجدددير بعلدددذ ر بدد   هدددذا السرددظلح ثدددديا ملدديس بقدددديؼ  سددع هدددؾ الحددعا  دددل مرددظلح السحدددعرؼ 

الذرأيةح مل،ل الدبب  ل ثداتة هذا السرظلح هؾ ثداتة التقديؼ بدضؽ الددععميح  علقع دل  دديسعا 

يددا القزددعيع مالدددععمي دم  تسضضددزح مثدددي عا مددا تخردديص القزددع ح تددؼ تقددديؼ رددع  ي رددل  ددل جس

علسشعزعددددعت الست،لقددددة بسدددددعئل ايثددددؾاا في الدددددععميح  ع ترددددرت السحددددعرؼ الذددددرأية علدددد  ال رددددل 

 .1مدضرهع مؽ الخال عت  تؾتضا ال،قؾد , مالحرؾا عل  ثجة ثرر إرث  الذخرية

ة لسرددددظلح محددددعرؼ ايثددددؾاا الذخرددددية القددددع ؾ  ممددددؽ أبددددرز القددددؾا ضؽ الحدي ددددة السدددددتخدم       

بتدددددعرن   1الدددددد،ؾديح بعلتحديدددددد  غدددددع  السرا ،دددددعت الدددددد،ؾدي الردددددعدر بعلسرسدددددؾ  السل دددددل ر دددددؼ  /

هددددح مالدددذي أردددد علددد  أ  السحكسدددة السختردددة بدددعلشغر  دددل جسيدددا مددددعئل ايثدددؾاا 22/1/1435

لش قددة مالزنددعرة مالؾصددية الذخرددية "رددعلزماج مالظددال  مالخلددا م ددد  الش ددعح مالرج،ددة مالحزددع ة ما

 . 2مثرر الؾرتة ماإلرث م دسة التر ة" تدس  بسحكسة ايثؾاا الذخرية

متر  البعث ة عد  جؾاز تدسية السحعرؼ الذرأية بسحعرؼ ايثؾاا الذخرية  سع هؾ الحعا       

 ددل القددع ؾ  الددد،ؾديح مذلددػ  غددراا ي  مرددظلح ايثددؾاا الذخرددية  ددد يذددسل ايثددؾاا ال،ضشيددة 

لػ  علؾ أ مالهبة مالؾصية مهل التل تقا  دسؽ اختردعص السحدعرؼ السد يدة بسؾجدب مدع جدع  رذ

ح  سدع أ  مردظلح 2001لددشة  2 ل  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت السد ية مالتجعرنة ال لدظضشل ر دؼ 

ايثؾاا الذخرية معل  الردؼ مدؽ مرمده  دل ال،ديدد مدؽ  تدب ال قهدع  الس،عصدرنؽح إال أ دت دضدر 

 قدت اإلسدالمل بذدكل عدع   بدع ل القؾاعدد ال قهيدةح معليدت ال يجدؾز ت ضيدف السددعئل م،رمف لدد  ال

 الذرأية  سؽ إطعر مرظلح ايثؾاا الذخرية.
                                                           

ددتضرح جعم،دة  دعيف ال،رييدة ح رسدعلة معجمحاكع ا حػال الذخراية فاي نطاام القزااء الداعػديراكد بؽ مبعرق الركدؾدح  1
 .36ح ص2010لل،لؾ  ايمشيةح الرنعضح 

"ح مؾ ددددا مكددددة السكرمددددةح  ذددددر بتددددعرن : اختراااااص محاااااكع ا حااااػال الذخراااايةعبددددد هللا  عسددددؼ ال،شددددزيح مقددددعا ب،شددددؾا  " 2
   makkahnewspaper.com/article/217597https//: 3/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 10/9/2016

https://makkahnewspaper.com/article/217597
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مندددا علدد  ذلددػ مددع ذهددب إليددت الددب،ض بددعلقؾا ب،ددد  جددؾاز الخلدد  بددضؽ محددعرؼ ايثددؾاا الذخرددية 

شتذدددرة ثعليدددعا يقتردددر مالسحدددعرؼ الذدددرأيةح مذلدددػ علددد  الدددردؼ مدددؽ أ  جسيدددا السحدددعرؼ الذدددرأية الس

اخترعصددهع  ددل مدددعئل ايثددؾاا الذخردديةح إال أ  محددعرؼ ايثددؾاا الذخرددية ال ت،تبددر جسي،هددع 

محعرؼ كرأية إسالميةح عل  سبضل الس دعا  دل لبشدع ح تتزدسؽ محدعرؼ ايثدؾاا الذخردية محدعرؼ 

 .1كرأية مأخر  رمثية  شدية

للقدددع ؾ  الدددد،ؾدي بتددددسية السحدددعرؼ ميشدددع  علددد  مدددع سدددبا ال تت دددا البعث دددة مدددا التؾجدددت الحدددديا 

الذددرأية بسحددعرؼ ايثددؾاا الذخرددية  غددراا لسددع تددؼ إيددراده سددعبقعاح ميعلتددعلل تت ددا البعث ددة مددا تؾجددت 

 السذرخ ال لدظضشل مدضره مؽ السذرعضؽ الذيؽ أطلقؾا علضهع تدسية "السحعرؼ الذرأية".

 ثانيًا: السحاكع اإلسيمية
ح بعلتحديدد 1991 دل دملدة الردؾمعاح مت،دؾد  ذد تت إلد  ال،دع  هذا الشؾخ مؽ السحعرؼ مؾجؾد  ق  

ترتددب عليددت م  حب،ددد سددقؾم الحكؾمددة السر زنددة  ددل الرددؾمعاح ممددع  ددت  عددؽ ذلددػ مددؽ ثددرمب أهليددة

 . 2ثدمث  راغ أمشل مسيعسلح ميذلػ مجدت البالد   دهع  ل آ ع  مشغلقة

ر دتح معليدت عهدرت السحدعرؼ م ل عل الغرمف الدعبقةح  ع  ال رد ال ي مؽ عل    ددت ممعلدت مع

اإلسالمية  ل الرؾمعاح  ؾسضلة للخرمج مؽ ايزمة الدعبقةح ميذلػ ت،تبر السحعرؼ اإلسالمية  ل 

                                                           
 .19صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخةخسيس عللح  1
ح مؾ دا مر دز السددبعر للدراسدعت مالبحدؾثح تآلف الخرػم –تجخبة السحاكع اإلسيمية في الرػمال عبد الؾاثد كع ،لح  2

 /https://www.almesbar.net 3/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 23/4/2018 ذر بتعرن : 

https://www.almesbar.net/
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الرؾمعا كدكل مدؽ أكدكعا ال دؾرة الذد،بية الردؾمعليةح السددتشدة علد   ععددة  بليدة بكيدعدة كدرأيةح 

 . 1بهدف الخرمج مؽ ثعلة ال ؾ   آ ذاق

ع  عل  تؾثضد السحعرؼ اإلسالمية  ل الرؾمعا تحا مدس  "اتحعد السحعرؼ مالثقعا تؼ االت       

اإلسالمية"ح م ع  ل دل محكسدة مدؽ هدذه السحدعرؼ  درمخ خعصدة لبحدا مددعئل ايثدؾا الذخرديةح 

  . 2رعلظال  مالش قة

مجسؾعدة مدؽ السحدعرؼ الردؾمعلية ت سددا  ددل معليدت  علسحدعرؼ اإلسدالمية السقردؾد بهدع هشدع هددل "

إل  تظبضا الذرن،ة  م ع ا تد،  -1991ب،د سقؾم  غع  الحكؼ سشة  – سع  الحربمؾاجهة زع

 .3"ح متؾثدت فيسع ب،د تحا اسؼ اتحعد السحعرؼ اإلسالميةاإلسالمية ميد  ايمؽ

 ثالثًا: مجمذ القاضي )القزاء(
 خرح  تشعملهؼ  سع يلل: ل م هؾ  مختلأ عؽ اتيذضر هذا السرظلح إل  م هؾمضؽح 

 تقميجي السايػم ال
مجلدددس القزدددع  م قدددعا للس هدددؾ  التقلضددددي ي،شدددل "مكدددع  مجدددؾد  ع دددل أم مجسؾعدددة مدددؽ القزدددعة أم 

. مهدذا الس هدؾ  درج اسددت،سعلت 4أعدؾا هؼ للشغدر  ددل الخردؾمة بدضؽ الشددعس م دا الذدرن،ة اإلسددالمية"

عشددد ال قهددع  القدددام  بقددؾلهؼ "إ  مجددعلس القزددعة يتس ددل  ضهددع القزددعة للشغددر  ددل الخرددؾمة بددضؽ 

                                                           
ح مجلدة البيدع ح بددم  مكدع  متدعرن   ذدرح السحاكع اإلسيمية في الرػمال ومدتقتل القخن اإلفخيقايجالا الديؽ صعلحح  1
 .283-282ص

 .21-20صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخةخسيس عللح  2
 .3/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 12/2/2014مؾ ا الجزنرة  اح مقعا ب،شؾا  "اتحعد السحعرؼ اإلسالمية"ح  ذر بتعرن :  3

2014/2/12https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/ 
"ح رسدعلة معجددتضرح السحااكع الذاخعية فاي قصااا غادة "اختراصااتيا واإلجاخاءات الستبعاة أماماوبددع  عبدد السعلدػ ال دراح  4

 .5ح ص2004الجعم،ة اإلسالميةح دزةح 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/12
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/12
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. من،دددرف مجلدددس القزدددع   دددذلػ ب  دددت "السجلدددس الدددذي يشغدددر فيدددت القع دددل  دددل الددددعؾ ح 1الشدددعس"

مندددسا فيددت البضشددعتح منردددر فيددت ايثكددع  القزددعئيةح ملددؼ تحدددد الذددرن،ة اإلسددالمية مكع ددعا محدددداا 

 .2يجري فيت التقع لح   جعزت ذلػ  ل السدجد مالدؾ  ميضا القع ل مدضرهع مؽ ايمعرؽ"

هذا الس هؾ  بذكل  بضر ما مرظلح السحكسة الذدرأية بععتبدعر أ   دل م هدؾ  مدؽ  ميذلػ يتذعبت

هذه الس عليؼ يذضر إل  مجؾد  زعة هد هؼ الشغر  ل الخردؾمعت مالشزاعدعت بدضؽ الشدعسح ل دؽ مدع 

يسضز مرظلح مجلس القزعة بس هؾمدت التقلضددي عدؽ مردظلح السحكسدة الذدرأيةح هدؾ أ  مجلدس 

ت مالخرؾمعت بدضؽ الشدعس بكع دة أ ؾاعهدعح أمدع السحكسدة الذدرأية  هدل القزعة  ع  يشغر السشعزعع

تخدددتص  دددل السشعزعدددعت السرتبظدددة بسددددعئل ايثدددؾاا الذخردددية  قددد . بعإل دددع ة إلددد  أ  مجدددعلس 

القزدددعة  ع دددا تدددتؼ  دددل أي مكدددع  يتؾاجدددد بدددت القزدددعة متجدددري بدددت إجدددرا ات القزدددع ح علددد  عكدددس 

 ددل  ضهددع أ  تحدددث داخددل مبددع ل محددددة ممجهددزة السحددعرؼ الذددرأية يذددترم لتسددع  إجددرا ات التقع

 لتحقضا هذا الغرض.

 السايػم الحجيث 
 2002لددشة  1 ذع  مجلدس القزدع  ال لددظضشل بسؾجدب أثكدع   دع ؾ  الددلظة القزدعئية ر دؼ إتؼ 

بععتبددعره هضنددة  زددعئية عليددع مس لددة عددؽ سددلظة القزددع   ددل  لدددظضؽح م ددسع ة أسعسددية السددتقالا 

. ميددذلػ يختلددأ مجلددس القزددع  عددؽ 3اف اإلداري علدد  الجهددعز القزددعئلالدددلظة يشددعم بددت اإلكددر 

السحكسة الذرأيةح بععتبعر أ  السحكسة الذرأية جز  مدؽ مجلدس القزدع  ال لددظضشلح مهدل التدل 

ت رددل  ددل السشعزعددعت مالخرددؾمعت ميهددع تحدددث جلدددعت السحعرسددة ال،لشيددة مالدددرنةح مأمددع مجلددس 
                                                           

 .1/212 ح1989ح دار الدعؾةح تر يعح 1ج حالسعجع الػسيطإبراليؼ مرظ   مآخرم ح  1
 .1/77 ح بضرمتح دار ال تب ال،لسيةأصػل ا قزية ومشاىج ا حكامتبرخة الحكام في ابؽ  رثؾ ح  2
 5/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 12/12/2011مؾ ا مجلس القزع  ايعل ح  ل سظؾرح  ذر بتعرن :  3

aspx?id=E9pV7sa36166614aE9pV7shttps://courts.gov.ps/details_ar. 

https://courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=E9pV7sa36166614aE9pV7s
https://courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=E9pV7sa36166614aE9pV7s
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لددد  ت،زندددز اسدددتقاللية القزدددع  م دددسع   زاهتدددت م  دددع ة القزدددع   هدددؾ هضندددة  زدددعئية ععمدددة تدددد،  إ

 القزعة مالسؾع ضؽ ال،عملضؽ فيت مت هضلهؼ متدرنبهؼح متظؾنر أدا  السحعرؼ بذكل عع .

 أىسية السحاكع الذخعيةالثاني: السبحث 
تقددؾ  السحددعرؼ الذددرأية بدددمر مهددؼ يذدد،ر بددت ال ددرد بذددكل ثدددعس  ددل مجتس،شددع ال لدددظضشلح       

س الجؾا دددب الذخردددية لإسدددرةح إ دددع ة إلددد  أ هدددع ت،دددعل  دعدددعمي ثقؾقيدددة دضدددر تلدددػ بععتبعرهدددع تسددد

 . 1السرتبظة بعيسرةح  ذلػ ت،سل هذه السحعرؼ ب ثكع  الذرن،ة اإلسالمية

مل،ل الستتبا لشغع  عسل السحعرؼ الذرأية عل  السدتؾ  ال،سلل يجد أ  محعرسشدع الذدرأية       

لسدددعئل السرتبظددة بددعيثؾاا الذخردديةح م  سددع يستددد دمرهددع ال يقددأ دمرهددع عشددد  غددر السشعزعددعت ما

 دل الشدؾاثل  عا ممهسد اا بدعرز  اا ليذسل الشدؾاثل االجتسعأيدة  دذلػح بحضدا تل،دب السحكسدة الذدرأية دمر 

 االجتسعأية مالقع ؾ ية عل  ثد سؾا .

ا ميشع  عليتح مللؾصدؾا إلد  رؤندة ما دحة ثدؾا أهسيدة السحدعرؼ الذدرأيةح ال بدد مدؽ تشدعم        

 .مالشؾاثل االجتسعأية  ذلػ، ة  ل الشؾاثل القع ؾ ية مالديشيةهذه ايهسي

 السصمب ا ول: ا ىسية القانػنية والجيشية لمسحاكع الذخعية
تدد،  إلد  ة  دل ثيدعة  دل مجتسداح علد  اعتبعرهدع ت،تبر السحعرؼ بذكل عدع  مدؽ الر دعئز ايسعسدي

سددالميةح  سددؽ خاللددت تر دد  ايمددؼ متحضدد  مددؽ أهددؼ مقعصددد الذددرن،ة اإل هددؾتحقضددا ال،ددداح مالددذي 

                                                           
"ح رسددعلة درجااات التقاضااي أمااام السحاااكع الذااخعية الامدااصيشية "دراسااة نطخيااة تصتيكيااة عصددر عبددد ال،زنددز دمديددؽح  1

 .15ح ص2011معجدتضرح جعم،ة القدسح أبؾ ديسح 
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الذ،ؾبح ميعلغلؼ مالظغيع  تشهعرح لدذلػ ثدر  هللا سدبحع ت مت،دعل  الغلدؼ علد    ددتح مج،لدت بضششدع 

 .1محرمع

را  البذدر مم،تقدداتهؼح للقدؾا ضؽ البذدرنةح ثددب أ  دعر مآ م بل اإلسال   ع  الشعس يتحعرسؾ  م قدعا 

ح  قدد جدع  2 راد أصدحعب الذدرف مالقدؾة مالغلبدة دم  دضدرهؼمدعلبع مع ت ؾ  مبشية عل  مرعلح اي

أ ددت "إذا سددر  الذددرنف تر ددؾهح م ذا سددر  الزددشيف  ددضهؼ أ ددعمؾا عليددت الحددد   ددل ثددديا الرسددؾا 

. م عا القرطبل "رع ا الضهؾد تكيؼ الحدمد عل  الز، ع  مال قرا  مال يكيسؾ هع عل  اي ؾنع  3...."

. ميددذلػ  ددإ  الذددرن،ة اإلسددالمية ثعريددا  ددل هددذه 4ل هددذا ال،سددل"مايدشيددع ح  زددعرعؾا الجعهليددة  دد

ال،ددعدات مالقددؾا ضؽ الغعلسددةح مجددع ت ب ثكددع  م ؾاعددد  قهيددة تحددا الحددا لرددعثبتح متزددا ال،قددعب 

 عل  الغعلؼح مل،ل السحعرؼ الذرأية هل خضر مسضلة  ل تحقضا ذلػ.

  هدلية الددعرنة  دل  لددظضؽح متشبا أهسية السحعرؼ الذرأية مؽ أهسية تذدرن،عت ايثدؾاا الذخرد

ممدع علدضهؼ  عا تذرن،عت تشغؼ عال عت اي راد فيسدع بضدشهؼ  دل ايمدؾر ايسدرنةح  سدع متبدضؽ لهدؼ ثقؾ د

تبضؽ هذه التذرن،عت الحقؾ  السعليدة مدضدر م مؽ ماجبعت مالتزامعت تجعه اتخرنؽ  ل ذات ايسرةح 

علسرأة مترعد  كدؤم  ايسدرة متردؾ هع . إ دع ة إلد  أ  هدذه السحدعرؼ تدشغؼ عال دة الرجدل بد5السعليدة

                                                           
رسددعلة د تددؾراةح الجعم،ددة  حالختااخة القزااانية: حجيتيااا وتصتيقاتيااا فااي السحاااكع الذااخعية ا ردنيااةسددليسع  الحسددعديؽح  1

 .1ح ص2009ايرد يةح عسع ح 
 .13صح مرجا سعباح السبادئ ا ساسية إلنذاء السحاكع الذخعية عصر عبد الرثسؽ عسرح  2
ح ثدديا ر دؼ كتاب الحجود، باب  خالياة الذاااعة فاي الحاج إ ا رفاع إلال الدامصانصحيح البخعري  ل كرح  تح البعريح  3

 .8/199ح 6788
ح دار ال  ددر للظبععددة مالشذددر مالتؾزندداح بضددرمتح الجااامع  حكااام القااخآنهللا دمحم بددؽ أثسددد اي رددعري القرطبددلح  أبددؾ عبددد 4

 .3/2211ح 1995
ح مر دز السدرأة ل ركدعد متابعة إجخاءات السحاكع الذخعية فيسا يخز الشداء مغ مشطػر الشػا االجتسااعيمشعا الجشبةح  5

 .8م  تعرن   ذرح صالقع ؾ ل ماالجتسععلح را  هللاح بد
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متحع أ علضهعح مؽ ثضا "صلة الشدب مالزماج مأثكعمت ممع يشذ  عشت مؽ مردعهرة ممالدة مماليدة 

مثزع ة مثقؾ  مماجبعتح م ل مع يت،لا بعلظال  مأثكعمت مآتعره مؽ   قة معدة مدضرهدعح م دذلػ 

 .1رل مع يت،لا ب ثكع  اإلرث"

ثضدا إ  زع  الذرعل  ل  لدظضؽ بذكل عع ح ية مؽ أهسية مجؾد القمتشبا أهسية السحعرؼ الذرأ

للقزددع  الذدددرعل مشزلددة عغيسدددة مرفي،ددةح بععتبدددعره مددؽ  دددرمض ال  عيددةح م ثدددد  الؾسددعئل ال،سليدددة 

السهسددددة لتحقضددددا ايمددددر بددددعلس،رمف مالشهددددل عددددؽ السش ددددرح مثددددل السشعزعددددعت بددددضؽ أ ددددراد السجتسدددداح 

َ دعْثُ ْؼ َبْضدَشُهْؼ ِبَسدع َأ دَزَا ْ ُ َمال َتْتِبدْا أَْهدَؾاَ ُهْؼ َعْسددع  ت،دعل  "ح تظبيقدعا لقدؾا هللا2ماإلصدالح بدضؽ الشدعس

 .3"َجعَ َق ِمَؽ اْلَحاِّ 

معلدددد  السدددددتؾ  القددددع ؾ ل تغهددددر أهسيددددة السحددددعرؼ الذددددرأية  ددددل اخترعصددددعتهع الؾاسدددد،ة مال  ضددددرةح 

ح مالتدل مدؽ أهسهدع 1959لددشة  31السشرؾص علضهع  ل  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت الذدرأية ر دؼ 

الشغر  ل دععمي "الؾ أح ممدايشعت أمؾاا اييتع ح مالؾالية مالؾصدعية مالؾراتدةح مالحجدرح م ردضب 

السشعرحعت مالس عر عت مالسهر مالجهعز ممدع يدد ا علد  ثددعب الكيؼ مالؾصل معزلهسعح مالس قؾدح م 

ح رددددره عقدددد الدددزماج دددل مدددع يحددددث بدددضؽ الدددزمجضؽ منكدددؾ  مح م السهدددر مالش قدددة مالشددددب مالحزدددع ة

ح الدددععم  الست،لقددة بعيم ددعف اإلسددالميةمالتر دعتح مالددديعتح مالهبددة مالؾصددية  ددل مددرض السددؾتح م 

أم  الذرأية السحعرؼ  ل عقد زماج سجل لد م  ح ل مع يت،لا بعيثؾاا الذخرية بضؽ السدلسضؽم 

 .4"أثد م ذم ضهع ممع يشذ  عشت

                                                           
 .1صمرجا سعباح ح دراسة عغ واقع السحاكع الذخعية وتصػر القػانيغ السعسػل بيا في فمدصيغعبد ال رنؼ طؾا ذةح  1
 5/7/2020مؾ ا ديؾا   ع ل القزعة ال لدظضشل عل  اال تر اح بدم  تعرن   ذرح تعرن  الزنعرة:  2

http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=keYhnpa1896843729akeYhnp 
 .48سؾرة السعئدةح اتية  3
 .1959لدشة  31مؽ  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت الذرأية ر ؼ  2السعدة  4

http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=keYhnpa1896843729akeYhnp
http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=keYhnpa1896843729akeYhnp
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دراسدة  زدضتهؼ يدة  دل أ هدع تتديح للستخعصدسضؽ  رصدة م ذلػ تبدرز أهسيدة السحدعرؼ الذدرأية القع ؾ 

ثضدا إ  صددمر ثكدؼ  زدعئل مدؽ محكسدة كدرأية ابتدائيدة ال ي،شدل ا تهدع   دل أر در مدؽ مرثلدةح 

ت،ضد الشغر  1هذه القزيةح مع دا  يحا يثد ايطراف التقد  بدعؾ  تع ية إل  محكسة أعل  درجة

  .2 ل القزية

 ة لمسحاكع الذخعيةالسصمب الثاني: ا ىسية االجتساعي
ال يتؾ أ دمر السحعرؼ الذدرأية عشدد الشغدر  دل السددعئل ايسدرنة مدؽ الشدؾاثل الديشيدة مالقع ؾ يدةح 

م  سع يؾجدد لهدع دمر اجتسدععل متس دل  دل اإلصدالح بدضؽ ايطدرافح بععتبدعر عسليدة اإلصدالح مدؽ 

،ددعد عددؽ  ددل عؾامدددل أصددؾا كددرن،تشع اإلسددالميةح التددل تدددعؾ إلدد  التددلخل مالسحبددة مالسددؾدة ماالبت

الت ر ددة مالذددحشع ح لددذلػ  إ ددت يقددا علدد  عددعتا السحكسددة الذددرأية  بددل البددد  ب رددل الشزاعددعت مددؽ 

 .3الشؾاثل الذرأية مالقع ؾ ية محعملة الؾصؾا إل   قظة مؽ اإلصالح بضؽ الستخعصسضؽ

 ذددددع  دائددددرة اإلركددددعد إم ددددل  لدددددظضؽح يغهددددر الدددددمر االجتسددددععل للسحددددعرؼ الذددددرأية بؾ ددددؾح  ددددل 

ماإلصددالح ايسددريح بقددرار رئعسددل صددعدر عددؽ الددرئيس ال لدددظضشل الراثددل "يعسددر عر ددعت" بتددعرن  

لؾ عيددددددة السجتسددددددا مددددددؽ الت  ددددددػ مت،زنددددددز الشدددددددي  السجتس،ددددددل مالسدددددددععدة  ددددددل ثددددددل  3/1/2004

الخرددؾمعت بددضؽ أ ددراد ايسددرةح بعإل ددع ة إلدد  أ هددع أداة مسددعطة  ددل الشزاعددعت ايسددرنةح مهددل أداة 

 دددراد السجتسددداح بععتبعرهدددع دائدددرة تحدددعما إيجدددعد ثلدددؾا بديلدددة أهدددد مالت ل دددة علددد  مدددؾ رة للؾ دددا مالج

                                                           
 الثقعا  ل ال رل الرابا مؽ هذه الدراسة. تقدؼ السحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ إل  أر ر مؽ درجة سضتؼ اإلكعرة إلضهع 1
ح 2015جعم،دة بضرزنداح را  هللاح  –ح م،هدد الحقدؾ  دليمظ فاي إجاخاءات التقاضاي أماام السحااكع الذاخعيةآال  البليدلح  2
 .3ص

"ح مؾ ددا جرندددة الرنددعضح  ذددر بتددعرن : الخجمااة االجتساعيااة داخاال السحاااكع الذااخعيةهذددع  بددؽ عبددد السلددػح مقددعا ب،شددؾا  "3
 http://www.alriyadh.com/1006933 6/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 25/12/2014

http://www.alriyadh.com/1006933
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للشزاععت  بل البد  بإجرا ات التقع لح م ص القرار عل  إيجدعد أ ددع  مت رعدة عدؽ  دل دائدرة  دل 

 .1رع ة السحعرؼ الذرأية

سدل علد  دائرة اإلركعد ماإلصالح ايسري  ل السحعرؼ الذرأية مؤسددعت اجتسعأيدة ت، إ  معليت 

تقددديؼ خدددمعت متشؾعددة ي ددراد ايسددر ح م ددل هددذا الذددل  مشحهددع مهسددعت إ ددعفية علدد  السدددتؾ  

 الؾ عئل مالتؾجضهل مال،الجل.

متقددؾ  دائددرة اإلركددعد ماإلصددالح ايسددري  ددل السحددعرؼ الذددرأية بدددمرهع مددؽ خددالا تحؾنددل القع ددل 

ذلددػ يقددؾ  ال،ددعملؾ   ددل هددذا  الذددرعل للدددععمي  ددل الخال ددعت ايسددرنة لقدددؼ اإلركددعد ايسددريح ب،ددد

القددددؼ ببحدددا القزدددية مدددا جسيدددا أطرا هدددعح ماالسدددتسعخ ل دددل طدددرفح ممحعملدددة البحدددا عدددؽ ثلدددؾا 

الرلح ماالت ع  بضشهسعح م سدا  الشرح مالسذؾرة لهؼ  ذلػح م ل هذه اإلجرا ات تدتؼ بذدكل سدري 

ال  القزدددية مثيدددعديح  دددإذا  جدددح  ددددؼ اإلركدددعد ماإلصدددالح ايسدددري  دددل الؾصدددؾا للحلدددؾا يدددتؼ إدددد

م رسعا عسلية التؾا دا ماإلصدالح بدضؽ ايطدرافح م ذا لدؼ يؾ قدؾا  دل ذلدػ إلصدرار  دل طدرف علد  

 .2رسعا اإلجرا ات القع ؾ ية االعتيعدية  ضهع رأيتح يتؼ إععدة القزية إل  القزع  م 

 لددذلػ مجددب أ  ت ددؾ  اي دددع  االجتسعأيددة  ددل السحددعرؼ الذددرأية بددعرزة معددعهرة للشيددع  م ددل مكددع 

ما دحح ل ددل يددهل الؾصددؾا لهدع مالت،ددرف علضهدعح بعإل ددع ة إلد   ددرمرة تؾأيدة السجتسددا ب هسيددة 

هددذه الخدددمعت  بددل ر ددا الدددعؾ  القزددعئيةح ي  الؾصددؾا إلدد  ثددل  ددل دائددرة اإلركددعد ايسددري  ددد 

                                                           
مؾ دا كدبكة مطدؽح ديدؾا   ع دل القزدعة ال لددظضشل "السجلدس ايعلد  للقزدع  الذدرعل"ح السحدعرؼ الذدرأيةح بددم  تدعرن   1

 6/7/2020 ذرح تعرن  /الزنعرة: 
http://www.wattan.tv/data/itemfiles/92cd56810d63b412a7b0f24aca17ec21.pdf 

مؾ ددا م علددة اي بددع  مالس،لؾمددعت ال لدددظضشية "م ددع"ح دائددرة اإلركددعد ماإلصددالح ايسددريح بدددم  تددعرن   ذددرح تددعرن  الزنددعرة:  2
6/7/2020 .wafa.ps/ar_page.aspx?id=20024http://info 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20024
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يخ ددأ عددؽ القزددعة   ددرة الدددععميح إ ددع ة إلدد  أ ددت يددؾ ر ال  ضددر مددؽ الؾ ددا مالجهددد مالسرددعرنف 

 . 1طراف  ل هذه القزيةعل  جسيا اي

عقدددد دمرات ت هضليدددة متدرنبيدددة  بدددل إجدددرا  عقدددد   دددرمرة السددددتؾ  ال لددددظضشل تدددر  البعث دددة  معلددد 

مأ  ت دددرض السحدددعرؼ علددد  السقبلدددضؽ علددد  الدددزماج الحردددؾا علددد  كدددهعدات تدرنبيدددة ب،دددد الدددزماج 

ل عل  ت ،ضل أدمار ال،سمذعر تهؼ  ل الدمرات الت هضلية , ممركعت ال،سل للسقبلضؽ عل  الزماج , م 

اإلركعد الش دل ماإلصالثل  ل السحعرؼ الذرأية بذكل أربرح متؾسيا اخترعصعت ال،عملضؽ  ل 

السظرمثدة أمدع  السحكسدة هذا القدؼح بعلتحديد إذا مع علسشع بؾجؾد ارت عخ  بضدر  دل أعدداد القزدعيع 

ر ددة مددا ال تددرة ثددعالت طددال   لضلددة بعلسقع 2005-1997ثضددا كددهدت ال تددرة مددؽ عددع  الذددرأيةح 

ح مالتل سجلا هذه ال ترة ارت عععا ملحؾعدعا  دل ثدعالت الظدال  2014-2006السستدة بضؽ ععمل 

 2014.2   ل ال،ع  4725ف

مجسؾعددة مددؽ الردد عت للت،عمددل الدددليؼ مددا  أ  تتددؾ ر  ددضهؼل،ددعملضؽ  ددل هددذه الدددائرة  ددل ا منجدددر

ح مال قع دة االجتسعأيدةح مالقددرة علد  السشعزععت بظر  اجتسعأية مديدةح أهسهدع "اإلخدالصح مال،دالدة

الت،عمدددل مدددا اتخدددرنؽح ماتددددعخ الس،لؾمدددعتح مث دددأ ايسدددرار مالس،ر دددة التعمدددة بدددإجرا ات التقع دددل 

ماي غسددددة الس،سددددؾا بهددددع  ددددل السحددددعرؼ الذددددرأيةح  شغددددع  السرا ،ددددعتح م غددددع  اإلجددددرا ات الجزائيددددة 

 . 3مدضرهع"

                                                           
 .مرجا سعبامقال لجخيجة الخياض  ، الخجمة االجتساعية داخل السحاكع الذخعيةهذع  بؽ عبد السلػح  1

احرااانيات الاادواج والصاايق فااي فمدااصيغ فااي الاتااخة السستااجة مااا باايغ عااامي الجهددعز السر ددزي ل ثرددع  ال لدددظضشلح  2
 .2015ح را  هللاح 1997-2015

دور دانااخة اإلرشاااد واإلصاايح ا سااخي التابعااة لمسحاااكع الذااخعية فااي الزاااة الغخبيااة فااي  ة عبددد القددعدر صددؾالحةح سدال 3
ح رسدعلة الحااظ عمل ا سخة الامداصيشية ماغ التاكاظ وماشح الساخأة حقػقياا القانػنياة ماغ وجياة نطاخ العاامميغ فاي الاجانخة

 .44ح ص2017معجدتضرح جعم،ة الشجعح الؾطشيةح  عبلسح 
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  ال  ضدر إية أمر  رمري ال دش  عشدتح ثضدا ميذكل عع  يسكؽ القؾا ب   مجؾد السحعرؼ الذرأ

مؽ البلدا  ممشهع ال،ريية  ع ا  د تقدسا إل  دما ب،د سقؾم الخال ة ال، سع يةح ممع ترتب عليت 

 ددل دملددة دسددتؾرهع م ؾا ضشهددع السختل ددة  ما ذدد ت هددع  االسددت،سعر  ضهددعح إمددؽ اسددتقالا  ددل دملددة ب،ددد 

بسددعئل ايثدؾاا الذخردديةح  إ دت مدؽ دضدر الس،قددؾا أ  ردعلقؾا ضؽ السد يدة مالجشعئيدةح مفيسددع يت،لدا 

يددتؼ تظبضددا القددؾا ضؽ الؾ ددشية علضهددعح م ددذلػ مددؽ دضددر الس،قددؾا أ  تشغددر هددذه السشعزعددعت هضنددة 

 زعئية مذعبهة للسحعرؼ ال،عديةح   ع  ال بد مؽ مجؾد هضنعت  زعئية مخترة  ل هذه الذدؤم ح 

هع مدددؽ دملدددة يخدددر ح ميظبي،دددة الحدددعا رددددؼ مهددل مدددع ت،دددرف بعلسحدددعرؼ الذدددرأيةح متختلدددأ مددددسيعت

اختالف مت،دد السدسيعت إال أ  الغدرض ماثددح مم قدعا لسدع سدبا  دإ  مجدؾد السحدعرؼ الذدرأية أمدر 

 ايهسية مال يسكؽ االستغشع  عشت لذا س ت لؼ  ل ال رل القعد  عؽ مع يلل : بعلغ

 تأصيل تذكيل السحاكع الذخعية  

 ذخعية في العيج الشتػي تذكيل السحاكع ال: السبحث ا ول

 الشغع  القزعئل  ل ال،هد الشبؾي السظلب ايما: 

 السظلب ال ع ل: خرعئص ممضزات الشغع  القزعئل  ل ال،هد الشبؾي 

 تذكيل السحاكع الذخعية في عيج الخيفة الخاشجة: السبحث الثاني

 السبحث الثالث: تذكيل السحاكع الذخعية في الجولة ا مػية والعباسية

 حث الخابع: تذكيل السحاكع الذخعية في دولة ا نجلذالسب
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 الارل الثاني

 تأصيل تذكيل السحاكع الذخعية
مسدددسعت ال،قضددددة  ل،دددل مدددع يسضدددز التشغددديؼ القزدددعئل  دددل اإلسدددال  االعتبدددعر الدددديشل مالرمثدددلح

ا ددب لددت  ددل ثيعتددت مايخددال ح م  ددرة الحددالا مالحددرا ح مالتددل ت،ددد بس عبددة الددؾازخ الددديشل للسدددلؼ مالسر 

ح معل  ذلػ ي،تبر القزع  الذرعل جز  أسعسل مؽ مشغؾمة الدملدة 1ال،عمةح م ل القزع  خعصة

عدددؽ بدددع ل الددددلظعت  دددل الدملدددة  اسدددتقالليةّ  تاإلسدددالميةح مأثدددد أر دددع  السجتسددداح مهدددذا مدددع يسشحددد

 اإلسالمية. 

 دل مختلدأ ال،ردؾر السحعرؼ الذرأية ليدا ثدي ة الشذ ةح م  سدع  ع دا متؾاجددة   إ  ملهذا

مدؽ  اا اإلسالمية ما االختالف  ل التدسية مالتذكضل ماإلجرا ات مدضرهدع مدؽ ايمدؾر الذدكليةح بدد 

   .مدملة اي دلس، مالدملة ايمؾنة مالشبعسية، معهد الخال ة الراكدة، ال،هد الشبؾي 

 السبحث ا ول: تذكيل السحاكع الذخعية في العيج الشتػي 
الشبدددؾي الر ضدددزة ايسعسدددية للقزدددع  اإلسدددالمل  دددل مختلدددأ ال،ردددؾر ي،دددد القزدددع   دددل ال،هدددد 

اإلسددالمية الالثقددة مددؽ الشددؾاثل الذددرأية مال قهيددةح ي  هددذه السرثلددة كددهدت تؾاجددد أما  ع ددلح 

  .2مهؾ الشبل دمحم 

لؾصؾا إل  م هدؾ  محددد لتذدكضل السحدعرؼ الذدرأية  دل ال،هدد الشبدؾي ي درض علضشدع بحدا مل

خرددعئص ممسضددزات هددذا الشغددع   بعإل ددع ة إلدد  الؾ ددؾف علدد  السرثلددةحذه الشغددع  القزددعئل  ددل هدد

 .أيزعا 

                                                           
 .24صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخةخسيس عللح  1
 .6-5ح ص2016ح دار السكتبلح الظب،ة ال ع يةح دمذاح القزاء اإلسيمي في العيج الشتػي دمحم الزثضللح  2
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 السصمب ا ول: الشطام القزاني في العيج الشتػي 
 دل تدعرن  القزدع   دل اإلسدال  مهدؾ القع دل ايما  دل الدملدة  أما  دعض   ي،تبر الرسؾا 

اإللهددل لددت بددذلػح مامت ددعالا اإلسدالميةح "م ددع  القزددع  ايم ددل يتس دل فيددت مذلددػ  ددزمالا عشددد الت ليدف 

َ ددال َمَريِّددَػ ال .  ددعا ت،ددعل  "1"لآليددعت القرآ يددة التددل  ل تددت بهددذه السهسددة ال،غيسددة مالؾعي ددة السقدسددة

دددع ِمْسدددع َ َزدددْضَا َمُنَددددلِّ  ُسدددؾَق ِفيَسدددع َكدددَجَر َبْضدددَشُهْؼ تُدددْؼ ال َيِجدددُدما ِ دددل َأْ ُ ِددددِهْؼ َثَرجا ُسؾا ُيْؤِمُشدددؾَ  َثتْددد  ُيَح ِّ

عَتْدددد ِلدددَتْحُ َؼ َبدددْضَؽ الْشدددعِس ِبَسدددع َأَراَق ْ ُ   َماَل َتُ دددؽ  ِإْ دددع َأ َزْلَشدددع ِإَلْيدددَػ اْلِ تَدددعَب ِبدددعْلَحاِّ . م دددعا ت،دددعل  "2"ِليسا

ع  . 3"لِّْلَخعِئِشضَؽ َخِريسا

 .4"اْلَحاِّ  ِمؽَ  َجعَ قَ  عَعسْ  أَْهَؾاَ ُهؼْ  َتْتِباْ  َماَل  ۖ    ُْ  َأْ َزاَ  َبْضَشُهْؼ ِبَسع َ عْثُ ؼْ م عا ت،عل  "

مع ال يجتسا لغضره مؽ الدلظة التذرنشية مالدلظة القزعئية مالدلظة  ملقد اجتسا لرسؾلشع 

التش ضذيةح ي  الرسعلة التل أمر بتبليغهع هل الرسعلة الخعتسة التل ت دل بحعجدعت البذدرنة إلد  يدؾ  

ف يهرعؾ  إليدت لضبدضؽ لهدؼ ثكدؼ مدع الديؽح   ع  السدلسؾ  إذا عرض لهؼ أمر أم كجر بضشهؼ خال

 ددزا بهددؼ امت ددعالا يمددر ريددتح ثتدد  يرتددعح بددعلهؼ منظسددنؽ  لددبهؼح م ددد تزددع رت الشرددؾص متددؾاترت 

 .5 ل اإلسال  تؾل  القزع  بش دتح مأ ت أما  عض   ايخبعر عل  أ  الرسؾا 

ردب  دع  مدؽ يتدؾل  القزدع  بش ددتح دم  أي مجدؾد لسش معليت يسكؽ القؾا بد   الرسدؾا 

 سدع  دع  مد مؾراا بعلددعؾة مالتبليدغح  القع ل بذكل متخردصح ل،ددة أسدبعبح أهسهدع أ  الرسدؾا 
                                                           

ح دمذداح 11عددد   ليدة السلدػ  هدد ايمشيدةح –ح مجلدة ايمدؽ القزاء اإلسيمي في العيج الشتاػي دمحم مرظ   الزثضلدلح  1
 .20ح ص1995

 .65سؾرة الشدع ح اتية  2
 .105سؾرة الشدع ح اتية  3
 .48سؾرة السعئدةح اتية  4
مكتدب  –ح م دعئا  ددمة الدشغؼ اإلسدالمية الشطام القزاني في العيج الشتػي وعيج الخيفاة الخاشاجةمشعخ بؽ خلضل القظدع ح  5

 .353-352ح ص1984ح ح أبؾ عبل1التريية ال،ريل لدما الخلي ح مجلد 
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 ع  م مؾراا بعلحكؼ مال رل بضؽ الشعس  ل الخرؾمعت  ذلػح مهذا السشرب مت صدل  دل ثيعتدت م 

 ب  ددت " ددل ثيعتددت عليددت الدددال   ع ددا الدددعؾة درددةح تغسددر بشؾرهددع مهددذا مددع أكددعر إليددت ب،زددهؼ ح

 . 1بح  تحل الزسعئر متزععأ الذ،ؾر بعإلتؼ"القلؾ 

 ددل عددل يدد ذ  للددب،ض مددؽ الرددحعبة بعلقزددع   ددل ب،ددض القزددعيع  رددذلػ  ددع  الرسددؾا 

. مرمي أ دت عليدت الردالة مالددال  أمدر م،قدل 2ؾا عل  القزدع ثزؾره لضتدريؾا عل  الحكؼ منتسرسّ 

إ  :  زلح  عا رسؾا هللا بؽ يدعر السز ل أ  يقزل بضؽ  ؾ ح  قعا: يع رسؾا هللا مع أثدؽ أ

خردسع  يختردسع   . مجع ه 3"هللا ما القع ل مع لؼ يجر  إذا جعر تخل  عشت ملزمت الذيظع 

 قعا أ ا أمل  بذلػ مشدل يدع رسدؾا هللا  دعا م    دع   دعا  دإذا  عسرم ا ض بضشهسع يع ل،سرم  قعا

ثددشعت م   أ دا  إ  أ دا  زدضا بضشهسدع   صدبا القزدع   لدػ عذدر  زضا بضشهسدع  سدع لدل  دعا

لدب،ض أصدحعبت  دل القزدع  بسحزدرهح  ددب  م سع أذ  الرسؾا  4اجتهدت   خظ ت  لػ ثدشة

                                                           
ح دار دراسة في تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيم وتصػراتو مشح عيج الشتػة إلل عراخنا الحاضاخدمحم إبراليؼ الريعي،دةح  1

 .18ح ص2006ايرد ح  –ال تعب ال قع ل للظبععة مالشذر مالتؾزناح إريد 
مزارة ايم دعف مالذدؤم   –ة دار الحديا الحدشية ح مجلالقزاء في اإلسيم إلل عيج عسخ رضي هللا عشوأثسد سحشؾ ح  2

 .228ح ص1988ح السغربح 6مؤسدة دار الحديا الحدشيةح عدد  –اإلسالمية 
 ح  تحقضدا: 2323ح ثدديا ر دؼ فباب التغمايع فاي الحياا والخشاػةهد ح 273رماه ابؽ معجةح دمحم بؽ يزند القزمنشلح فت:  3

صااحيح ابااغ هددد ح 354 . مابددؽ ثبددع ح دمحم بددؽ ثبددع ح تف1998ل،رييددةح القددعهرةح دمحم  ددؤاد عبددد البددع لح دار إثيددع  ال تددب ا
 ح تحقضددا: كددد،ضب 5153ح ثدددديا ر ددؼ فحبااان بتختيااب عااايء الااجيغ اباااغ بمبااان الاارساااي،  تاااب القزاااء، بااااب الخشااػة

كعة السردعبيحح  . م د ثّدشت ايلبدع لح دمحم بدؽ  عصدرح تخدرن  مذد11/469 ح ف1988اير عؤممح مؤسدة الرسعلةح بضرمتح 
  .1985 ح السكتب اإلسالملح بضرمتح 3669ثديا ر ؼ ف

4  بؽ هللا عبد عؽ أبيتح عؽ ايعل ح عبد بؽ دمحم تشع:  عا ال رجح تشع:  عا الشزرح أبؾ ثدتشع  205/ 4ف أثسد أخرجت 
 ا ض: ففل،سرم  قعا يخترسع ح خرسع  مسلؼ مآلت عليت هللا صل  هللا رسؾا جع :  عا ال،عصح بؽ عسرم عؽ عسرمح

! سعلل؟ بضشهسعح  زضا  إذا:  عا   . رع  م  فف  عا. هللا رسؾا يع مشل بذلػ أمل  أ ا:  قعا   عسرم يع بضشهسع  
الحديا....  زضا أ ا إ : فف عا  )) . 

 . شيف سشد مهذا:  لا
يؽ اير ر عشد  شيف  زعلةح ابؽ هؾ. مال رج . 
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ب،زدهؼ إلد  الددبالد الحدي دة ال،هددد بعإلسدال  لي قهددؾا السددلسضؽ  ددل الدديؽح منقرئددؾهؼ القدرآ  منقزددؾا 

هللا عليدت  بضشهؼح   ع  إلضهؼ ال تية مالقزع  ممؽ أملهؼ مرد،ب بدؽ عسضدر الدذي ب، دت الشبدل صدل 

مسدددلؼ مدددا السددددلسضؽ اي ردددعر مدددؽ أهدددل ي دددرب أصدددحعب ال،كبدددة ال ع يدددةح لدددي،لسهؼ القدددرآ  مأثكدددع  

اإلسدددال ح   دددع  مرددد،ب لإ ردددعر مقرئدددعا م معمدددعاح يددددت تؾ ت  دددل الدددديؽ منلتجندددؾ  إليدددت  دددل ثدددل 

 .1مذعرلهؼ م ض خرؾمعتهؼ ممشعزععتهؼ بر تت مب،ؾث رسؾا هللا 

ضؽ القزعة يذع ههؼ بعلؾالية مالت،ضضؽ إ   ع ؾا ثع رنؽح منبضؽ عشدمع ي، م ع  رسؾا هللا 

لهددؼ ب،ددض أمددؾر القزددعةح ماخترددعص القع ددل منركدددهؼ إلدد  الظرنددا القددؾنؼ  ددل سددضر القزددع  

ماجرا اتتح مندعؾ لهؼح  سع  ،ل ما م،عذ معلل معسدرم ر دل هللا عدشهؼح م ذا  دع  الس،دضؽ دعئبدعا 

تددتح مالقزددع ح مأركددده إلدد  أهددؼ ايسددس مأخبددر السدددلسضؽ بؾاليرتددب لددت  تعبددعاح معهددد إليددت بعلؾاليددة 

 .2ح م تب أيزعا ل،سرم بؽ ثز  ثضؽ ب، ت إل  اليسؽمأمرهؼ بظععتت بعلحا مال،دا

 السصمب الثاني: خرانز وميدات الشطام القزاني في العيج الشتػي 
 ع مع يلل:يتسضز الشغع  القزعئل  ل ال،هد الشبؾي ب،ديد الخرعئص مالسضزاتح ل،ل أهسه

كهد ال،هد الشبؾي ال رنؼ مؾلد القزع   ل اإلسال ح بت سيس  ؾاعده ايسعسيةح والدة القزاء:  -

م  عمددة أر ع ددت مأعسدتددتح مت ددؾنؽ الترددؾر الدددليؼ لددتح مسددع يحقددا ال،دددا ماإلخددع  بددضؽ الشددعسح 

                                                                                                                                                                     

 الحددع أ عشددعه الددذي هددؾ مل،لددت. كددرطت علدد  أ ددت مددا   الت،جضددلفف  ددل ثتدد  الم  بترجسددةح لددت أع ددر لددؼ ايعلدد ح عبددد بددؽ ودمحم
   أعر دت لدؼ مدؽ مفيدت   ال بضدرفف  دل مالظبرا دل أثسدد رماه   : فف195/ 4   فالسجسافف  ل  عا ثضؽ - هللا رثست - الهض سل

  .17369ح ثديا ر ؼ ف1993مدشد اإلمع  أثسدح أثسد بؽ ثشبلح دار إثيع  التراث ال،ريلح بضرمتح 
 .228صمرجا سعباح ح القزاء في اإلسيمأثسد سحشؾ ح  1
 .27صمرجا سعباح ح القزاء اإلسيمي في العيج الشتػي دمحم مرظ   الزثضللح  2
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معليددت  ددع  القزددع  اإلسددالملح مهددذا مددع مضددزه عددؽ دضددره مددؽ اي غسددة القزددعئية  ددل مختلددأ 

 .1ل،رؾرح   ع  ُدرة  ل جبضؽ القزع  اإل دع ل أبد الدهرا

اجتهعداا ال مثيدعاح  دد يقدره هللا عليدت إذا  دع  صدؾابعاح مال يقدره متد   دع   رع   زع  الرسؾا  -

خظ ح م ل البداية لؼ يكؽ هشعق  عض دضرهح م د  ع ا بدايتت هذه عشدمع هعجر إل  السديشدةح 

م ع  الستخعصسع  يحزرا  إليت مختدعرنؽح فيددسا . 2ميةميدأ  ل تشغيؼ كؤم  الدملة اإلسال

اإل درارح البضشدةح ماليسدضؽح مالقددعمةح مال راسدةح : فاإلتبعت عشدده رال   دل مدشهسعح م ع دا طدر  

 .3 مالقرعة مدضرهع ةح مالكيع 

يس ل القزع  الشبؾي  عئدة  غرنة معسلية  بضرةح ترلح لبشع  ايثكع  عل  م قهع  ل أي زمع   -

ي،تبدر كدرخ متبداح مأ ؾالدت  م دل  ،دل يرددر عشدت ، ع ح ي هع صعدرة مؽ رسدؾا هللا ممك

السردددر ال ددع ل مددؽ مردددعدر أمددر مظددعخ أم  هددل مجتشددبح  هددل جددز  مدددؽ الدددشة التددل ت،ددد 

مصددددالثضتت  دل  ددددل زمددددع   مإلدراق الشعس س،ة ال قدت اإلسدالمل م  ع تددت التذرنا االسالملح

 ل ب ثكعمدددددت  ددل سدددددعثة القزدددددع  مالس،دددددعمالت الذددرأية الجعرنددة بددضؽ الشددعسحممكدددددع ح مال،سددددد

الذددرن،ة اإلسددالميةح  ددل  مت ؾنددا ال رصدددة عدددل  ايخدددذ بدددعلقؾا ضؽ الؾ دددشية التدددل ثلدددا محدددل

 .4السجتسا السدلؼ م دتؽ بهدع ر ضر مؽ  ؾاثل الحيعة التذرن،ضدة  ل الدبالد ال،ريضدة ماإلسدالميةح

                                                           
في أصػل التقاضي وشخق اإلثباات والسعااميت  القزاء الشتػي: أحكامو وأقزيتو عبد الغ ؾر دمحم إسسععضل البيدعتلح  1

ح 2016ح الظب،ددة ايملدد ح دار دضدددا  للشذددر مالتؾزندداح عسددع ح رااية والجشايااات والعقػبااات والتشايااحالساليااة وا حااػال الذخ
 .14ص

 .22صح 1964دار الشهزة ال،رييةح القعهرةح ح القزاء في اإلسيمدمحم سال  مد ؾرح  2
 .19صمرجا سعباح ح دراسة في تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيمدمحم الريعي،ةح  3

 .256-255صمرجا سعباح ح القزاء الشتػي البيعتلح  عبد الغ ؾر 4
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القزع  اإلسالمل  ل ال،هدد الشبدؾي الذدرنف طدؾ  الشجدعة للسبدعدا مالكديؼ مال،دعدات التدل  م ل -

رع ددا سددعئدة  ددل ال،رددر الجددعهللح لددذلػ  علقزددع   ددل ال،هددد الشبددؾي م ددا ايسددس مالقؾاعددد 

لتشغددديؼ القزدددع   دددل اإلسدددال  مييدددع  آدابدددت مأثكعمدددتح بععتبدددعره تظبضدددا عسلدددل د ضدددا لآليدددعت 

لقؾليددة التددل أمددرت بعل،ددداح مث ددا علدد  القزددع ح مردبددا فيددتح مثددذرت القرآ يددةح مايثعديددا ا

 .1مؽ الغلؼ مال،دما  متزضيا الحقؾ  

 السبحث الثاني: تذكيل السحاكع الذخعية في عيج الخيفة الخاشجة
مل،ددددل أهددددؼ مددددع اتدددددؼ بددددت الشغددددع  اإلداري مالقزددددعئل  ددددل هددددذه ال تددددرة هددددؾ ت ددددؾنؽ السجددددعلس 

ح مهل أبعرة عدؽ  ضهع  ص مؽ  تعب هللا أم مؽ سشة رسؾا هللا االستذعرنة للقزعيع التل ليس 

لسددددعئل القزدددعئية مجسؾعدددة مدددؽ أهدددل الحدددل مال،قدددد مدددؽ القزدددعة مال قهدددع  ي،دددرض الخلي دددة علدددضهؼ ا

الجسدععلح  قدد مرد عدؽ أبدل بكدر ر دل هللا عشدت أ دت إذا  ليدتشضر برأيهؼ عل  مبدأ الذدؾر  ماارأي

ح  ددإ  مجددد فيددت مددع يقزددل بضددشهؼ  زدد ح م   لددؼ يكددؽ  ددل مرد عليددت الخرددؼ  غددر  ددل  تددعب هللا

ال تددعب معلددؼ مددؽ رسددؾا هللا  ددل ذلددػ ايمددر  زدد  بددتح  ددإ  أأيددعه خددرج مسدد ا السدددلسضؽح م ددعا: 

أتع ل  ذا م ذاح  هل علسدتؼ أ  رسدؾا هللا  زد   دل ذلدػ بقزدع ح  ريسدع اجتسدا عليدت الش در  لهدؼ 

"الحسد هلل الذي ج،ل  ضشع مؽ يح أ عؽ  بضشعح  فيت  زع ح فيقؾا أبؾ بكر يذ ر مؽ رسؾا هللا 

جسا رؤمس الشعس مخيعرهؼ  عستذدعرهؼح  دإذا اجتسدا   إ  أأيعه أ  يجد فيت سشة مؽ رسؾا هللا 

 .2رأيهؼ عل  أمر  ز  بت"

                                                           
 .18صمرجا سعباح ح القزاء اإلسيمي في العيج الشتػي دمحم مرظ   الزثضللح  1

ح تحقضددا الذددي  محسددؾد مأثسددد عبددد السحدددؽح دار الس،ر ددةح سااشغ الااجارميأبددؾ دمحم عبددد هللا بددؽ عبددد الددرثسؽ الدددارملح  2
 .73ح ص2000بضرمتح 
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مكددهدت  تددرة تددؾلل عسددر بددؽ الخظددعب ر ددل هللا عشددت الخال ددة بدايددة التؾجددت  حددؾ إصددالح 

ةح ماتدددعخ ر ،تهددعح مزنددعدة أعددداد السدددلسضؽح ماثتيددعجهؼ إلدد  مددؽ القزددع ح تسعكدديعا مددا ثعجددة الدملدد

 .1ي قههؼ منقزل بضشهؼح  تؼ ت،ضضؽ القزعةح مأ عب الؾالة لتؾلية القزع  أم للكيع  بؾعي ة القزع 

رسددع ماتدددسا هددذه ال تددرة بؾ ددا علددؼ أصددؾا السحعرسددعت القزددعئيةح مهددذا ما ددح مددؽ  تددب 

ايمردددعرح مأهسهدددع  تدددعب عسدددر بدددؽ الخظدددعب يبدددل مؾسددد  الخل دددع  الراكدددديؽ إلددد  القزدددعة ممالة 

ايك،ريح  قد ثؾ   ل أسظره القلضلة مأبعراتت البدديظة أهدؼ تالتدة علدؾ   زدعئية فسدلؾق القع دل 

متردددددر عتت مدددددا الخردددددؾ  م ؾاعدددددد اسدددددتشبعطت للحكددددددؼح معلدددددؼ البضشدددددعت القزدددددعئيةح معلدددددؼ أصددددددؾا 

 .2السحعرسعت 

ك،ري  تعبعا اعتبر دستؾراا للقزع . ممسع جع  م د  تب عسر ر ل هللا عشت يبل مؾس  اي

مال هددؼ   ددإ  القزدددع   رنزدددة محكسدددةح مسدددشة متب،دددةح  ،لضدددػ بعل،قدددل أمددع ب،ددد:بددشص هددذا ال تددعب "

 زدددضاح  إ دددت ال  م  رة الذ رح  ع هؼ إذا أدل  إليػ الرجدل الحجددةح  ددع ض إذا  هسدداح مامددض إذا

م زددعئػح ثتدد  ال يظسددا  دتح آس بددددضؽ الشددددعس  ددل مجهددددػ ممجلدددددػيش ددددا ت لددددؼ بحددددا ال   ددددعذ لددد

مددؽ أ  ددرح  السدددعل ماليسددضؽ علدد  كددرنف  ددل ثي ددػح مال يضددد س  دددشيف مدددؽ عددددلػح البضشدددة عدددل 

ادع  ثقدع دعئبدع أم بضشدة  مالرلح جعئز بضؽ السدلسضؽ إال صلحع أثل ثرامع أم ثدر  ثدالالح ممدؽ

اسدتحللا عليدت القزديةح  دإ  ذلدػ   دإ  جدع  ببضشددة أعظضتددت ثقددت م ال ع رب لت أمدا يشتهدل إليدتح 

فيدت الضدؾ ح  راج،دا فيدت عقلدػح مهدديا فيدت  أبلغ لل،دذر مأجلد  لل،سدد ح مال يسش،ددػ  زددع   زددضا

 . ددديؼح ممراج،ددة الحددا خضددر مددؽ التسددعدي  ددل البعطددل  دددإ  الحدددا لركددددقح أ  ترجدددا إلدد  الحدددا:

                                                           
 .41ح ص2001ح دار ال تب ال،لسيةح بضرمتح الشطام القزاني اإلسيميعسؼح عبد الرثسؽ الق 1

تذااكيل الشطااام القزاااني واإلداري الذااخعي فااي محاااكع السسمكااة ا ردنيااة ومسمكااة البحااخيغ خعلددد مهبددؾب عبددد الؾهددعبح  2
 .23-22ح ص2005ح رسعلة معجدتضرح الجعم،ة ايرد يةح عسع ح واختراصيا: دراسة مقارنة



35 

عليددت مسددلؼح تددؼ  هللامسددشة رسددؾلت صددل  هللا ح مسددع لدديس  ددل  تددعب ال هددؼ فيسددع يخددتل   ددل صدددرق

ت،ددعل ح مأكددبههع هللا  اعددرف ايكددبعه مايم ددعاح م ددس ايمددؾر عشدددد ذلدددػح ماعسدددد إلدد  أ ددر بهدددع إلدد 

مجريع عليت كهعدة زمرح أم  بعلحاح السدلسؾ  عدما ب،زهؼ عدل  ب،دض  إال مجلدؾدا  ل ثدد أم

الدددرائرح مادرأ بعلبضشددعت ماييسددع ح  ت،ددعل  تدددؾل  مدددش ؼهللا   عشضشددع  ددل مال ح أم  دددب أم  رابددةح  ددإ

الخرددؾمة مالتش ددر عشددد الخرددؾمعتح  ددإ   م يددعق مالغزددب مالقلددا مالزددجر مالتددد ذي بعلشدددعس عشدددد

ايجرح منحدؽ بت الذ رح  سدؽ خلردا  ضتدت  دل  ت،عل  بدتهللا القزع  عشد مؾاطؽ الحاح يؾجب 

بضشدت ميدضؽ الشدعسح ممدؽ تخلدا للشدعس بسدع لديس  دل  لبدتح  ت،ددعل  مددعهللا الحا ملؾ عل    دت   دعه 

هللا يقبدل مدؽ الشبدعد إال مدع  دع  خعلردعح  سدع عشددػ ب ددؾاب مددؽ  ت،دعل  الهللا ت،دعل    دإ  هللا كع ت 

 .1"رثستت مالدال   ل ععجدل رز دتح مخدزائؽ

ملدددؼ يكدددؽ اسدددتقالا ماليدددة القزدددع  مع ،دددعا ل،سدددر ر دددل هللا عشدددت مدددؽ أ  ي ردددل  دددل ب،دددض 

ح مريسددع تددرق ب،ددض مالتددت يسعرسددؾ  القزددع  مددا الدددلظة التش ضذيددةح منراسددلهؼ  ددل الذددؤم  القزددعيع

القزددعئيةح  قددد راسددل السغضددرة بددؽ كددشبة  ددل أمددر القزددع ح م ددع  ماليددت علدد  البرددرة تددؼ ال ؾ دددةح 

مراسل م،عمنة ماليت عل  الذدع   دل الشدزاخ القزدعئلح مراسدل أبدع مؾسد  ايكد،ري مهدؾ ماا بدعليسؽ 

 .2القزعيع التل  غرهع هشعق  ل ك   ب،ض

                                                           
ح دار مذددهؾر بددؽ ثدددؽ آا سددلسع  أبددؾ عبضدددةح تحقضددا: إعاايم السااػقعيغ عااغ رب العااالسيغؼ الجؾزنددةح ابددؽ قددي 1

 .86ح 1/85ح 1991ال تب ال،لسيةح الظب،ة ايمل ح بضرمتح 
-368صمرجدا سدعباح ح الشطاام القزااني فاي العياج الشتاػي وعياج الخيفاة الخاشاجةمشدعخ بدؽ خلضدل القظدع ح  2

369. 
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أم مدؽ  بدل م ع  القع ل ي،ضؽ للؾالية اإلسالمية  لهعح سؾا  أرع  ت،ضضشت مؽ  بدل الخلي دةح 

 .1ح م ع  مقر القع ل ثع رة الؾاليةح م ليت ترجا الدلظة القزعئيةالؾالل

  ميذكل عع   إ  السغهر ايسعسل للشغع  القزدعئل  دل عهدد الخال دة الراكددة يتس دل  دل أ

فيسددع ي،ددرض علددضهؼ مددؽ مشعزعددعتح  الرددحعبة ر ددؾا  هللا علددضهؼ اتب،ددؾا  تددعب هللا مسددشة رسددؾلت 

لذلػ  إ  القزع   ل عهد الخال ة الراكدة ي،تبر التجرية القزعئية ايمل  للسدلسضؽ ب،دد القع دل 

 .2بسردر التذرنا ايسعسلح أال مهؾ الؾثلمرثلتت تسضزت  التل ايما رسؾلشع ال رنؼ 

ل مدددع يسضدددز القزدددع   دددل  تدددرة الخال دددة الراكددددةح هدددؾ اتخدددعذ دار خعصدددة للقزدددع ح   دددع  مل،ددد

القزدع  سدعبقعا إمدع  دل مشددزا القع دل أم  دل السددجدح إلد  أ  جددع  زمدؽ ع سدع  بدؽ ع دع  ر ددل 

. مل دؽ هدذا ال ي،شدل أ  القزدع   دل هدذه 3هللا عشتح  ضرم  ب  ت أما مؽ اتخذ للقزع  داراا خعصة

هذه الدارح م  سع سسح للقزعة الشغر  ل ب،ض الدععمي البديظة  ل السددعجد  ال ترة ا ترر عل 

مالبضددؾتح  قددد اعتبددرت دار القزددع  آ ددذاق مجلددس القزددع  الرسددسل ايسعسددلح ماعتبددر القزددع   ددل 

دضرهع است شع ح ملهذا  عا ب،ض أئسة السذاهب بكراهة القزع   ل السددجدح صدؾ عا لدت مسدع يرددر 

رذلػ امتعزت هذه ال ترة بت،ضضؽ . 4قزع ح مث عععا مشت عل  هضبة القزع عؽ الستخعصسضؽ م ا ال

دار لسسعرسددة ال،سددل القزددعئل  ددل عهددد ع سددع  بددؽ ع ددع  ر ددل هللا عشددت لت ددؾ  مكع ددعا مخررددعا 

لتح ما إب،عد الزجي  عؽ السدجدح متشزنهدت عدؽ اللغدؾ م ددح السجدعا لجسيدا الشدعس مدؽ الددخؾا 

                                                           
 .77صح 1939مظب،ة االعتسعدح مررح ح الظب،ة ال ع يةح في اإلسيم القزاءعظية مرظ  ح  1
 .45صمرجا سعباح ح محاكع ا حػال الذخرية في نطام القزاء الدعػديراكد بؽ مبعرق الركؾدح  2
 .30صمرجا سعباح ح دراسة في تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيمدمحم الريعي،ةح  3
 .4/178 هح1313 حح دار ال تب اإلسالملح القعهرةقانقتتيغ الحقانق شخح  شد الجالزنل،لح  4
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داراا للقزع   ل السديشةح تؼ كعخ ايمدر ما تذدر بعلتددرج  دل بكيدة  إليتح   ع  ع سع  أما مؽ اتخذ

 .1السد  مايمرعر

منتدددؼ القزددع   ددل عهددد الخال ددة الراكدددة  ددذلػ بع ترددعره علدد   رددل الخرددؾمعت السد يددةح أمددع 

القرعصح مالحدمدح   ع ا ترجا إل  الخل ع  ممالة ايمرعرح م ع ا ال،قؾيعت الت ديبية  علحبس 

 .2ع إال الخلي ة أم ععملتح   ع ا الدائرة القزعئية  يقةال ي مر به

 ودولة ا نجلذالسبحث الثالث: تذكيل السحاكع الذخعية في الجولة ا مػية 
تحددددضؽ يدددذ رح  عددل القزدددع   ددل الدملدددة ايمؾندددة  ددددسع  دددع   دددل عهدددد الراكددددديؽ  لددؼ يدددددخل علضدددت

بقضددددا مددددؽ  احح مالجشعيدددددعتح التدددددل علخلي ددددة هددددؾ الددددذي ي،ددددضؽ القع ددددل  ليقزددددل  ددددل دضددددر الجدددددر 

القزدع  مددتقال  اخترعص الخلي ة أم الؾاللح منشضب عشدت الدؾالة  دل ت،ضدضؽ  زدعة ماليددعتهؼح معددل

سدعر تذدكضل السحدعرؼ  دل . م 3عؽ أية سلظة أخر   سدؾا   ع دا سدلظة الخلي دة أم دضدره مدؽ الدؾالة

ي مالخال دددة الراكددددةح   ع دددا هدددد مددددعر ال،هدددد الشبدددؾ  132هدددد مثتددد   41الدملدددة ايمؾندددة مدددؽ سدددشة 

عددل  إصدددار ايثكددع ح أمدع   ددعصراا محعرؼ مؾ ؾخ تحكؼ  ل  ل الدععم  مالسشعزعدعتح ل شدت  دع  

الحددمدح متظبضدا الت،زندرات   هؾ مؽ اخترعص الخلي ة أم  ؾابت مؽ الؾالةح م ذلػ إ عمددة حتش ضذهع

هدذا مدؽ  الت ديبيدة  دعلحبس   ددإ  الشغدر  دل الجراثدعتح مال،قؾيدعتم  ح4رسع  ع   دل عهدد الراكدديؽ

                                                           
 .164ح ص1984ح بضرمتح 1ح دار ال،لؼ للساليضؽح متخاث الخمااء الخاشجيغ في الاقو والقزاءصبحل السحسرع لح  1
 .19ح ص2008ح السكتبة ايزهرنة للتراثح مررح تاريخ القزاء في اإلسيممحسؾد عر ؾسح  2
 .26صمرجا سعباح ح تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيم دراسة فيدمحم الريعي،ةح  3
 .74صح 1962مكتبة دار ال،رميةح القعهرةح ح الحدبة في اإلسيمإبراليؼ الذهعميح  4
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الشغددر  ددل  سددلظة الخلي ددة أم ععملددتح دضددر أ ددت رمي أ  م،عمنددة ج،ددل لقدددع ل مررددد  ددل عهددددهح

 .1الجراثعت

ملددؼ يدددلػ القزددعة  هدد  ع سددع  ر ددل هللا عشددت  ددل اتخددعذه دمر القزددع ح م  سددع اتخددذما السدددعجد 

قزدع   بدل عهدد ع سدع  ر دل هللا عشدتح أمعرؽ للقزع  بدالا مشهع عؾدة مشهؼ إل  مدع  دع  عليدت ال

م ددددع  م،غددددؼ  زددددعئهؼ  ددددل السدددددعجد الجعم،ددددةح أم علدددد  أبؾابهددددع مراعددددعة يثددددؾاا الس،ددددذمرنؽ مددددؽ 

يقزل  ل مدجد السديشةح معل  رأست ثرس م،هدؼ سديعمح بضشسدع  2دخؾلهعح   ع  أبؾ بكر بؽ ثز 

مذهدب عبدد  ل دارهح م بردة  ل سؾ  البررةح منقزل  ع ل البررة أ 3بؽ م،عمنة يقزل إيعس

 .4ل يقزل بعل ؾ ة  ل مدجدهع الجعماهللا بؽ  ؾف التيسل الذ،ب

منشدب ال زل للدملة ايمؾنة بعستحداث  عدر معي دل إلدارة  زدعة السحدعرؼ يزدبظؾ  بدت ال،سدل 

 القزعئلح منح غؾ  فيت ثقؾ  الستخعصسضؽ مكؾ  مؽ: 

 ترتضب كؤم ت.ت القع ل مأثكعمت م  اتدجضل إمال تترعتب للقع ل: معي  -

السشددددعدي: مهددددؾ الددددذي يجلددددس عشددددد القع ددددل لبيددددع  مكع ددددة القع ددددل مم،ر تددددت مالسشددددعداة علدددد   -
 الخرؾ .

الحعجب: مهؾ الدذي يقدأ علد  بدعب القع دل ليحجدب عشدت الشدعس أتشدع  الشغدر  دل الددععميح  -
 منرتب دخؾا الستداعضؽ عليت عشد تزاثسهؼ مت،ددهؼ. 

                                                           
 .29صمرجا سعباح ح القزاء في اإلسيمدمحم سال  مد ؾرح  1
يشدة تدؼ  ع دل السديشدةح أثدد ايئسدة ابؽ عسرم بؽ ثز  بؽ زندد بدؽ لدؾذا  اي ردعري الخزرجدل الشجدعري السدد لح أمضدر السد 2

 .314ح صسيخ أعيم الشبيءايتبعت. الذهبلح 
ايعس بؽ م،عمنة السز ل: أثد القزعة ايذ يع   دل زمع دت مماثدد مدؽ الدذي  درب بدت الس دل  دل  ظشتدت م راسدتت. دمحم علدل  3

ح 33ح ال،دددد مجمااة الاااتحح ال  فدراسددة  دل سددضرتت مدمره  ددل اإلسددثددضؽ مسددسعهر محضددل مؾسدد ح ايددعس بددؽ م،عمنددة السز ددل 
 .2-1ح ص2008السغربح 

  .173صمرجا سعباح ح القزاء في اإلسيمالزثضللح  4
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الت القزددعئية لح ددأ ايثكددع  مددؽ الزدديعخح  ددال تزدديا رسددع اسددتحدتا الدملددة ايمؾنددة  غددع  الدددج

كسدة يرجدا إليددت بدذلػ مردعلح الشبدعدح منقدؾ  القع ددل بتددجضلهعح  زدالا عدؽ اسددتحداث ديدؾا  للسح

معهر أيزعا  ل الدملة ايمؾنة  غدع  الر ،دةح بد   يكتدب الخردسع  اسدسضهسع  رل مؽ يحتعج إليت.

 تل ترتضبهسع  ل التحعرؼ يشدعدي القع دل أم القدعئؼ عل  ر ،ةح تؼ يدخال هع إل  القع لح معشدمع ي

 . 1عل  رأست  ضدخال  للتقع ل

مالجدير بعلذ ر ب   هذه ال ترة كهدت امتشعخ ب،ض ال،لسع  عؽ تؾلل مشردب القزدع  ل،ددة      

أسدبعب أهسهددع خدؾ هؼ مددؽ تددؾلل هدذا السشرددبح لسدع مرد فيددت مددؽ أثعديدا مآتددعر ترّهدب فيددتح  ددذلػ 

للخال ددعت معهددؾر ال ددر  "رعلسرجنددة" مدد الاح مسددع أد  إلدد  ا ددزما   مأيزددعا  تيجددةيسددبعب سيعسدديةح 

ب،ددض ال،لسددع  عددؽ الحيددعة الديعسدديةح مسددبب  جددؾة بددضؽ ال،لسددع  مالحكددع ح ميدددأت بعالتدددعخ ثتدد  

  .2م تشع الحع ر

أمددع القزددع   ددل دملددة اي دددلسح  قددد  ددع  ي،تبددر مددؽ أعغددؼ ايعسددعا عشددد الخعصددة مال،عمددةح      

قهددع بدد مؾر الددديؽ ماسددتقاللهع عددؽ الخال ددةح مال يقددؾ  ب أبددع  هددذا القزددع  إال مددؽ ملددل القزددع  لت،ل

 .3مععديالذرعل  ل السد  ال بر ح م ع  القزع  يشقدؼ إل  كرعل 

 :4ماتدؼ القزع   ل دملة اي دلس ب،دد مؽ السضزات أهسهع

 .عهؾر مشرب  ع ل الجسععة -

                                                           
 .180صمرجا سعباح ح تاريخ القزاء اإلسيميالزثضللح  1
دار ال ر دع  للشذدر مالتؾزنداح مؤسددة ح صدالح الدديؽ الشدعهل :تحقضداح روضة القزاة وشخياق الشجااةالدسشع لح  2

 .497ح ص1984ح رم  الرسعلة  عك
ح 2008ح القددعهرةح 1ح الدددار ال قعفيددة للشذددرح متاااريخ الحزااارة اإلساايمية فااي ا نااجلذخعلددد بددؽ دمحم مبددعرق القعسددسلح  3
 .124ص

 .57-56صمرجا سعباح ح دراسة في تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيمدمحم الريعي،ةح  4
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 ع.عل ل هؾ الغعلب  ضهعهؾر القزع  السذهبلح م ع  السذهب الس -

 .استقاللية القزع   ل السغرب ماي دلسح أر ر مؽ السذر  ال،ريل -

 "."ال قهع  السذؾرم   عهؾر أهل الذؾر  للقزع  "مجلس الذؾر "ح -

 .عهؾر التقلضد م ،أ رمح االجتهعدص"ح م عهؾر أعؾا  القع ل "رسددد خع -

ممثدددة  تقرار الحكدددؼ  ددل اي ددددلسحتقدددير الحكددع  للقزددع ح ماثتددرا  الخل ددع  للقزددعةح مذلددػ السدد -

 .لسذهب  ل الحكؼ "السذهب السعل ل"ا

 .رع   ع ل اي دلسح يدتسر أر ر مؽ السذر  ال،ريل -

 .لؼ يكؽ  ل السغرب ماي دلس تشعزخ عل  االخترعصح ملؼ يكؽ ت،دد القزعة -

 ممؽ اإلجرا ات اإلدارنة التل اتخذهع اي دلدضؾ   ل الدلظة القزعئية مع يلل:  

إلددد  مجسؾعدددة مدددؽ اي ددددع  سدددسضا بدددعلخظ ح مهدددل  اي دلددددضؾ  بتؾزندددا ال،سدددل القزدددعئلع   ددد -

ف ع ل الجسععةح م ع ل الذرطةح م ع ل السغعلؼح م ع ل الردح م ع ل السديشةح م ع ل 

 .1الدؾ  

إلد   عسل اي دلدضؾ  عل  تغضضر مرظلحعت القزعة الست،دعرف علضهدع  دل السذدر  اإلسدالمل -

اي دلدددضؾ  إلدد   م ددل  ع دل القزددعة مهددؾ اصدظالثل مذددر ل دضدرهمردظلحعت خعصددة بهدؼح 

 ع ددل الجسععددةح م ع ددل الحدددبة دضددره اي دلدددضؾ  إلدد   ع ددل الدددؾ ح م ع ددل ال،دددكر تددؼ 

 .2تغضضره إل   ع ل الجشد

                                                           
 .5ح ص1980ع  الجديدةح بضرمتح ح دار اي تاريخ قزاة ا نجلذح أبل الحدؽ الشبعهل 1
ح تذكيل الشطام القزاني واإلداري الذخعي في محاكع السسمكة ا ردنية ومسمكة البحخيغ واختراصاياخعلد عبد الؾهعبح  2

 .31صمرجا سعباح 
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أسس اي دلدضؾ  مجلدعا للقزع  مكؾ عا مؽ مجسؾعدة مدؽ ال،لسدع  يرجدا إليدت القزدعة يددراض  -

 .1االستذعرة مالذؾر  

تخد  القزددعة اي دلدددضؾ  رجددعالا أمشددع  يقؾمددؾ  بح ددأ ايمددؾاا مالؾدائددا التددل  لددأ القزددعة اسدد -

 .2بعإلكراف علضهع متشسضتهع

ال بدر ح   دؼ اي دلدضؾ  محعرؼ السؾ دؾخ مدؽ ثضدا االختردعص إلد   ددسضؽح محدعرؼ السدد  -

 .3ممحعرؼ السد  الرغر  

 اسيةالجولة العبالسبحث الخابع: تذكيل السحاكع الذخعية في 
بؾصؾا الدما الشبعسية إل  الحكؼ م عال هع لديعستهع الخعصة الستس لة  ل إعسعا الشغع  القع ؾ ل 

الددذي صددعدت أئسددة ال قهددع   ددإ  مكع ددة القزددع   ددد ارتقددا ارتقددع   بضددرااح ميددذلػ ارتبظددؾا بعيثكددع  

ر مؽ الخلي دةح أم د ع  ت،ضضؽ القزعة يرم  .4هؼ ماجب تظبيقهع ارتبعطعا متيقعا ال قهية التل م ا علض

مأثيع ددع مددؽ  بددل  دددع ل القزدددعة بعلتركددديحح ثضدددا يقدددؾ   تحئتح أم أمدددضر مدددؽ أمدددرائددمدددؽ أثدددد مزرا

 .5متركيحهؼح مالخلي ة هؾ الذي  ع  يردر  رارا بت،ضشهؼ  دع ل القزدعة بعختضدعر القزدعةح

ؾ ا   ضدراا عدؽ سدعبقت مدؽ مفيسع يت،لا بسجعلس القزع   ل ال،هد الشبعسلح  لؼ يختلأ ال       

ال،هؾدح بحضا لؼ يكدؽ للقزدع   دل دعلدب ايمردعر أمدعرؽ خعصدة بدتح بدل  دع  يدتؼ  دل السددعجد 

                                                           
 .62ح ص1966ح الدار السررنةح القعهرةح قزاء قخشبةأبؾ عبد هللا دمحم بؽ اسد القضرما ل الخذشلح  1
 .29صمرجا سعباح ح تاريخ قزاة ا نجلذح الشبعهل أبل الحدؽ 2
ح تذكيل الشطام القزاني واإلداري الذخعي في محاكع السسمكة ا ردنية ومسمكة البحخيغ واختراصاياخعلد عبد الؾهعبح  3

 .31صمرجا سعباح 
ح بضددرمتح 1زندداح مح السؤسدددة الجعمشيددة للدراسددعت مالشذددر مالتؾ فااي تاااريخ التذااخيع اإلساايميثدددؽ محسددؾد الذددع ،لح  4

 .160ح ص1992
 .43صمرجا سعباح ح دراسة في تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيمدمحم الريعي،ةح  5
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ح ةدعلبعا ميضؾت القزدع  أثيع دعاح ثضدا لدؼ ت دؽ دمر القزدع  متدؾ رة إال  دل ال،عصدسة مالسدد  ال بضدر 

ؾ  دعلبدعا  دل السددعجد يجلدد اق  دل  دل مكدع ح   دع  القزدعةملؼ ت ؽ السحكسة كعئ،ة ممتؾ رة آ ذ

هد ثضا  ع  127-هد120مؽ سشة  1أم عل  أبؾابهعح ممشهؼ القع ل خضر بؽ  شيؼ  ع ل مرر

ماستسر هذا ايمر ثت  مشترأ القر   دجد للسدلسضؽح معل  بعبت للشرعر ,يقزل دعلبعا  ل الس

عة مدددؽ ال علدددا الهجدددري إلددد  ثدددضؽ أ  أصددددر الخلي دددة الس،تزدددد  دددراراا يسشدددا بسؾجبدددت ب،دددض القزددد

الجلؾس للقزع   ل السدعجدح م ل السقعبل سدسح ير درهؼ مدؽ الجلدؾس  دل السددعجد للقزدع  بدضؽ 

 .2الشعس

 ضدؾلضهؼ  ح معي دددة  دددع ل القزددعةح الدددذي أصدددبح مرجدددا القزدددعةحاسدتحدث  ل هدددذا ال،رردد

لضهدع ما شيدة تظدؾر تس منذرف علضهؼح منت قد أثؾالهؼح مهدل تسعتدل معي دة مزنددر ال،ددداح مددا  ددؾار  

م دددد اسدددتحدتا هددددذه الؾعي ددددة  دددل زمددددؽ الركددددضدح ثضددددا اتددددد،ا  .3السجتس،دددعت اإلسدددالمية   ددددهع

 دؾل  أبدع يؾسدأ الحش ددلح صددعثب اإلمددع  أبدل ثشي ددة مدددؤملية القزددع ح   بغدداد( ععصدسة الدملدة

ر ديدؾا  القع دل ردذلػ  دع  الشبعسدضؾ  بتظدؾن .4بقع ل القزدعةح مهدؾ أما مدؽ دعدل بدذلػ مدعدعه

 ددع  عليددت  ددل الدملددة االمؾنددةح ب،دددد مددؽ السددؾع ضؽح  عل تددعبح مالحجددعبح مأعددؾا  القع ددل  عسددع

السدؤملضؽ عؽ ترتضب الدجالتح مث أ الؾتعئا القزدعئيةح متدؾلل رئعسدة الدديؾا   دل عهدد الركدضد 

 . 6ح تؼ كعخ ما تذر  ل  ل السد  مايمرعر5ج، ر البرمكل

                                                           
الكمال في تهذيب الرجالجمالالدٌنالمزيالمصريإسماعٌلأبو:وٌقالنعٌمأبوالحضرمًكرٌببنمرةبننعٌمبنخٌر

1
  

 .21صمرجا سعباح ح ي قصاا غدةالسحاكع الذخعية فبدع  عبد السعلػ ال راح  2
 .281ح صالشطع اإلسيميةثدؽ معلل إبراليؼح  3
 .43صمرجا سعباح ح دراسة في تاريخ القزاء الذخعي في اإلسيمدمحم الريعي،ةح  4
هعبدالسلطخاتموحاملالرشٌد،هارونوزٌرهوالبرمكًبشتاسفبنجامامشبنبرمكبنخالدبنٌحٌىبنجعفرالفضلأبو

المزي  تهذيب الكمال في اسماء الرجالالقادر .
5
  

 .271صمرجا سعباح ح  ل االسال   تاريخ القزاءالزثضللح  6
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معي ة  ع ل القزعةح ليذرف عل  القزدعة بذدكل عدع ح منت قدد  ماستحدث ال،رر الشبعسل

ح الددذي 2ح مأما كددخص ُعددضؽ  ددل هددذه الؾعي ددة هددؾ "أبددع يؾسددأ الحش ددل"  ددل زمددؽ الركددضد1أثددؾالهؼ

ردع  يقددؾ  ب،سليددة تركدديح القزددعة مت،ضضددشهؼح ماإلكددراف علدضهؼح  سددع أ ددت دضددر لددبس القزددعةح مج،ددل 

ة مدؽ ايكدخعص كدغلؾا هدذا السشردب م دل "يحضد  لهؼ لبعس خعص مسضز لهؼ مجدع  ب،دده مجسؾعد

 366بدؽ أرد ؼ  ع دل القزدعة عشدد السد مؾ ح مأبدؾ الحددؽ علدل بدؽ الش،سدع   ع دل  زدعة مرددر 

 .3هدح مأبؾ عبد هللا أثسد بؽ أبل دؤابح مأبؾ إسحع  إسسععضل ايزدي"

 

 

 

 

 

                                                           
 .281ح صالشطع اإلسيمية لمج تػريغ حثدؽ معلل إبراليؼ  1
 .97-96صمرجا سعباح ح تاريخ القزاء في اإلسيمعر ؾسح   2
 .43صمرجا سعباح ح الذخعي في اإلسيمدراسة في تاريخ القزاء دمحم إبراليؼ الريعي،ةح   3
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 الارل الثالث

 تاريخ تذكيل السحاكع الذخعية في فمدصيغ
مددؽ الدملددة ال، سع يددة م ع ددا القددؾا ضؽ ال، سع يددة هددل  اا جددز  1917ع  رع ددا  لدددظضؽ  بددل عدد

القددددؾا ضؽ السظبقددددة  ددددل  لدددددظضؽ بععتبعرهددددع ماليددددة مددددؽ ماليددددعت الدملددددة ال، سع يددددةح م ع ددددا الذددددرن،ة 

أثكعمددت مهددل السردددر الرئيدددل لجسيددا  عاإلسددالمية مددؽ أهددؼ السرددعدر التددل يدددتسد القددع ؾ  مشهدد

يددةح ممددا ذلددػ  قددد أدخلددا الدملددة ال، سع يددة  دددسعا  بضددراا مددؽ القددع ؾ  القددؾا ضؽ  ددل تلددػ ال تددرة الزمش

خدددر للقدددؾا ضؽ ال، سع يدددة آتددد  أصدددبح القدددع ؾ  ال ر ددددل مرددددراا ال ر ددددل  دددل مشغؾمتهدددع القع ؾ يدددة ث

 .1بجع ب الذرن،ة اإلسالمية

ميذدددكل عدددع   دددع  الشغدددع  اإلسدددالمل هدددؾ الشغدددع  السظبدددا علددد  الحيدددعة القع ؾ يدددة  دددل الدملدددة 

سع يددة مشددذ  ذدد تهع مظلددا القددر  الرابددا ال،ذددرح ي  القددع ؾ  لددؼ يكددؽ مقددشؽ آ ددذاقح ثضددا  ددع  ال، 

إعال  الدلظع  سليسع  ايما السذهب الحش ل مذلبعا رسسيعا للدملة ال، سع ية خضر دلضل عل  ذلػح 

 قدد  ع ا الدملة ال، سع ية تظبا هذا السذهب  دل القزدع  ماإل تدع   قد ح أمدع بدع ل  دؾاثل الحيدعة م 

 .2تر ا الدملة ال، سع ية ل ل كخص اتبعخ السذهب الذي يردب

لدددذلػ  دددإ  الستتبدددا لتدددعرن  تذدددكضل السحدددعرؼ الذدددرأية  دددل  لددددظضؽ يجدددد بددد   هدددذا الشدددؾخ مدددؽ 

السحعرؼ ليس ثديا ال،هدح م  سع مر بسجسؾعة مؽ السراثل مالتظدؾرات علد  ثددب  غدع  الحكدؼ. 

عرن  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية  ددل  لدددظضؽ أتشددع  ميشددع  علدد  مددع سددبا  تشددعما  ددل هددذا ال رددل تدد

                                                           
ح بحا  ذر  ل مركة عسل تحا اسؼ "مر دة القدؾا ضؽ مالتذدرن،عت الس،سدؾا نحػ قانػن فمدصيشي مػحجسليسع  الدثدمحح  1

 .1ح ص15/1/2004بهع  ل  لدظضؽ"ح را  هللاح تعرن  الشذر: 
"ح أطرمثدة د تدؾراةح جعم،دة "دراساة مقارناةدور الخىغ في تأميغ السراارف ماغ مخااشخ االنتساان مؾس   ع ل أبدعسح  2

 .63-62ح ص2014سع ا  لسشتسح برنظع يعح 
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تؼ  ل  تدرة االثدتالا ، تؼ  ل  ترة الحكؼ ايرد ل، تؼ  ل  ترة اال تداب البرنظع ل، لالحكؼ ال، سع 

 .مختعمعا  ل عهد الدلظة الؾطشية ال لدظضشية مدملة  لدظضؽ، اإلسرائضلل

 السبحث ا ول: السحاكع الذخعية في الجولة العثسانية
تهدف إلد  التل ت  ل الدملة ال، سع يةح  هعية القر  ال عمؽ عذرح سلدلة مؽ االجرا ات بدأ

ح ميددددأت هدددذه التشغيسدددعت بإصدددالح الجددديشح مالقزدددع  علددد  الجشدددؾد  دددل ميدددعديؽ كدددت  إصدددالح 

اإل  ذدددعرنةح م  ذدددع   دددر  عددددكرنة جديددددةح م دددرض التجشضدددد اإلجبدددعري علددد  جسيدددا الددددكع  مدددؽ 

 . 1ضهؾدح ب،د أ   ع  التجشضد مقرؾراا عل  السدلسضؽ  ق السدلسضؽ مالسديحضضؽ مال

ماستسرت التشغيسدعت  دل بدايدة القدر  ال،ذدرنؽح ثضدا  دع  ال، سدع ضؾ   دل هدذه ال تدرة بدإجرا        

ب،ددد تددؾلل الدددلظع  عبددد الحسضددد ال ددع ل  1876اال تخعبددعت البرلسع يددة أريددا مددراتح ايملدد : عددع  

ب،د تؾلل جسشية االتحعد  1914مالراب،ة: عع   1912عع   :عل ةمال  1908الحكؼح مال ع ية: عع  

 .2مالتر ل الدلظة  ل الدملة ال، سع ية

مفيسددع يخددص التذددكضل اإلداري للسحددعرؼ الذددرأية  ددل الدملددة ال، سع يددةح  قددد  ع ددا تقدددؼ إلدد  

الدددما درجتدضؽ: محدعرؼ بدايددةح ممحدعرؼ اسددتنشعف. ميذدكل عددع   ع دا الدملددة ال، سع يدة ت،تبددر " بلدة 

اإلسددالمية  ددل تذددرنا القددؾا ضؽ القزددعئية" بععتبعرهددع  غسددا عديددد التذددرن،عت مالقددؾا ضؽ مددؽ بضشهددع 

مدعئل ايثؾاا الذخريةح ملهع تجعرب عديدة  ل تذرن،عت  ردية استسدت أثكعمهع مدؽ الذدرن،ة 

                                                           
ح مظب،دددة الس،دددعرفح القدددعهرةح بددددم  تدددعرن ح م1911-1864اإلدارة العثسانياااة فاااي والياااة ساااػريا عبدددد ال،زندددز عدددؾضح  1

 .15ص
لدد  ايم ددعخ الديعسدية  ددل بدالد الذددع   ددل التس ضدل الشيددعبل م دؾا ضؽ اال تخعبددعت  ددل الدملدة ال، سع يددة مأترهدع عزهضدر دشددعيؼح  2

ح 7ح عددددد 13جعم،دددة آا البضددداح مجلدددد  – مجماااة السشاااارة لمبحاااػث والجراسااااتح  1914-1876 هعيدددة ال،ردددر ال، سدددع ل 
 .304ح ص2007
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  اإلسددالميةح أبرزهددع مددع تددؼ تجسي،ددت بخرددؾص  زددعيع القددع ؾ  السددد ل مال قهددل  ددل مجلددة ايثكددع

 . مالتل ال تزاا مظبقة ثت  يؾمشع هذا  ل  لدظضؽ.1ال،دلية

مل،ل مع يسضز  ترة الحكؼ ال، سع ل عؽ دضرهع مؽ ال ترات فيسع يخص السحعرؼ الذدرأية هدؾ 

عل  اخترعصعت هذه السحعرؼح  علسحكسة الذدرأية  بدل عهدد التشغيسدعت  طرأالتغضر ال بضر الذي 

عثبة االخترعص مالؾالية  ل ال رل  ل جسيا السدعئل مصدمر القؾا ضؽ التشغيسية  ع ا هل ص

  بدددأت اخترعصددعتهع بددعلتقلص 1839مالقزددعيعح مل ددؽ مددا صدددمر القددؾا ضؽ ال، سع يددة مشددذ عددع  

مالسحدمديددةح  غددراا لشذددؾ  السحددعرؼ الشغعميددةح علدد  سددبضل الس ددعا صدددر القددع ؾ  ال، سددع ل الجزائددل 

 ح م ددع ؾ  1858  السدد ل م دع ؾ  ايرا دل سدشة الستدرجؼ عدؽ القدع ؾ  ال ر ددل الؾ د،ل مالقددع ؾ 

. ميعلتدعلل ترتدب 2ح مدعلبية هذه القدؾا ضؽ مقتبددة مدؽ القدؾا ضؽ ال ر ددية1863التجعرة البحرنة سشة 

علد  صددمر هدذه القدؾا ضؽ  ذدؾ  السحدعرؼ الشغعميدة ال،عديدة التدل سدحبا االخترعصدعت القزدعئية 

 تبق  لهع مؽ  زعيع ممدعئل ايثؾاا الذخرية. مؽ السحعرؼ الذرأية ال، سع ية بعست شع  مع 

ميذلػ يسكؽ القؾا ب   اخترعصعت السحعرؼ الذرأية  دل الدملدة ال، سع يدة تحدددت بسددعئل 

ماثدددح من،ددضؽ مددؽ طددر   عيع السحدددمدةح م ع ددا تؤلددأ مددؽ  ددعض  ايثددؾاا الذخرددية مي،ددض القزدد

غؼ أم رئيس الدؾزرا "ح أيزدعا كي  اإلسال  "السشرب ايما  ل الدملة من ؾ  مشرب الردر ايع

 .3رع  القزع  الذرعل ال، سع ل يظبا أثكع  الذرن،ة اإلسالمية م قعا للسذهب الحش ل الرسسل

                                                           
تذااكيل الشطااام القزاااني واإلداري الذااخعي فااي محاااكع السسمكااة ا ردنيااة ومسمكااة البحااخيغ ح خعلددد مهضددؾب عبددد الؾهددعب 1

 .35صمرجا سعباح ح يا: دراسة مقارنةواختراص
 .193ح ص1975"ح دار ال،لؼ للساليضؽح ا وضاا التذخيعية في الجول العخبية "ماضييا وحاضخىاالسحسرع لح  2
 .20صمرجا سعباح ح دراسة عغ واقع السحاكع الذخعيةح عبد ال رنؼ طؾا ذة 3
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مت،ددؾد  ذدد ة السحددعرؼ الذددرأية االبتدائيددة إلدد  ال،هددد ال، سددع لح مالتددل بقضددا علدد  ثعلهددع مددا 

ال لددددظضشية  دددل ال،دددع  خزدددؾخ الزددد ة الغرييدددة للحكدددؼ ايرد دددل إلددد  دعيدددة  ذددد ة الددددلظة الؾطشيدددة 

ح ممشدددذ بدايدددة  ذددد ة السحكسدددة االبتدائيدددة  ع دددا هدددل التدددل تذدددرف علددد  الشغدددر  دددل جسيدددا 1994

السشعزعددعتح سددؾا   ددل القزددعيع ال،عديددةح أم  زددعيع ايثددؾاا الذخردديةح ممددا بددد  الحكددؼ ايرد ددل 

 .1أصبحا تشغر  ل مدعئل ايثؾاا الذخرية  ق 

االبتدائيددة  دل ايرد  م لدددظضؽ  ددل بدايدة  ذدد تهع  ددل  ميدعلشغر إلدد  أثددؾاا السحدعرؼ الذددرأية

ال،هد ال، سع ل  جد ب  هع لؼ يكؽ لهع أي اعتبعر مؽ  عثية تش ضذ القرارات مايثكع ح م لزا  الخرؾ  

عل  التقضد بهعح بععتبعر أ  القدرارات م تهدع  ع دا ترددر بعلترا دل بدضؽ أصدحعب ال،ال دةح بددبب 

 .2لدلظةا ظراب ايم عخ  غراا لغيعب ا

مددؽ خددالا مددع سددبا يتبددضؽ للبعث ددة بدد   التذددكضل اإلداري مالقزددعئل للسحددعرؼ الذددرأية  تددرة 

الدملة ال، سع ية يتذعبت إل  ثد  بضر ما السحعرؼ الذرأية السظبقدة ثعليدعا  دل  لددظضؽح مدؽ ثضدا 

لذدرأية االخترعصعت مالتشغيؼ القزعئل مالقؾا ضؽ مايثكدع  الس،سدؾا بهدعح بعسدت شع  أ  السحدعرؼ ا

 ال لدظضشية ثعليعا تظبا القؾا ضؽ ايرد ية.

 السبحث الثاني: السحاكع الذخعية في فتخة االنتجاب التخيصاني
 هعيتهدع  1918ترتب عل  سقؾم الدملة ال، سع ية مهزنستهع  ل الحرب ال،علسية ايملد  عدع  

ممرددر مايرد  متقددديؼ أرا ددضهع بددضؽ الدددما السشترددرةح   ددع   رددضب برنظع يددع  ددل مددؽ  لدددظضؽ 

مال،دددرا  مدضرهدددع مدددؽ الددددما ال،رييدددة. ممدددا بدايدددة االسدددت،سعر سددد،ا الددددما السشتردددرة إلددد   دددرض 

                                                           
ح دار ال قع دة للشذدر مالتؾزندداح ام القزاااء الذاخعيشاخح قاانػن أصااػل السحاكساات الذاخعية ونطاح عبدد الشعصددر مؾسد   1

 .84ح ص1999ح 1عسع ح م
 .42ح ص1986ح عسع ح 1ح مالقزاء الذخعي ا ردني في العيج الياشسيدمحم محيال ح   2
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 ذددد ت السحدددعرؼ السختلظدددة أع ؾ يدددة ايجشبيدددة علددد  السددددلسضؽح م أ غستهدددع الديعسدددية مالتذدددرنشية مالق

 1945.1ماستسر هذا الحعا إل  دعية  هعية الحرب ال،علسية ال ع ية عع  

برنظع يددع   دددهع مرن ددع للخال ددة ال، سع يددةح  قعمددا بدددم  دمائددر الظددعبؾ مالقزددع  م ددد اعتبددرت 

الذرعل  ل دائرة ماثدةح أكرف علضهع الرهضؾ ل  ؾرمع  بشتؾي تشح ممؽ تؼ تؼ تذدكضل السجلدس 

ل كدددراف علددد  ايم دددعف مالقزدددع  الذدددرعلح علددد  أ  يبقددد  دمر  1922اإلسدددالمل ايعلددد  سدددشة 

ل،دكرنة. مالسحعرؼ الذرأية  ع ا تشقدؼ مؽ ثضا الدرجدة إلد  محكسدة اإلكراف السعلل للحكؾمة ا

ايثددؾاا الذخرددية مالؾ ددأ مي،ددض السدددعئل   ددل مدددعئلاخترعصددهع م بدايددة ممحكسددة اسددتنشعفح 

ايخددددر ح  ددددل ثددددضؽ  ع ددددا علدددد  زمددددؽ الدملددددة ال، سع يددددة صددددعثبة االخترددددعص ال،ددددع   ددددل جسيددددا 

 .2رؼ الذرأية  ل القدس  ل تلػ ال ترةالسشعزععتح منغهر هذا بعلرجؾخ إل  سجالت السحع

مل،ددل مددع يسضددز هددذه ال تددرة هددؾ عهددؾر السحددعرؼ السختلظددة التددل لددؼ ت ددؽ مؾجددؾدة سددعبقعاح م ددل 

السحدعرؼ التعب،دة لدؾزارة ال،دداح مالسحدعرؼ السرتبظدة بسجلدس الدؾزرا ح مالسحدعرؼ ال،ددكرنةح مالسحددعرؼ 

عرؼ الذرأيةح مالسحعرؼ السذهبيدةح ممحدعرؼ الخعصةح ممحعرؼ القزع  ال،عدي التل تت رخ مشهع السح

الظؾائدددأح مالسحدددعرؼ الرمثيدددة لغضدددر السددددلسضؽح ممحدددعرؼ ايثدددداث الخعصدددة بعلقعصدددرنؽح ممحدددعرؼ 

 .3الرلح مالسحعرؼ االبتدائيةح مالسحعرؼ الجزائيةح ممحعرؼ االستنشعفح مالشقض

ع دا علد  درجتدضؽح مالجدير بعلذ ر ب   السحعرؼ الذرأية التل  ع ا مؾجؾدة  ل  لددظضؽ  

 ددد ثدددد اخترددعص  1934درجددة بدايددة مدرجددة اسددتنشعفح م ددع   ددع ؾ  السحددعرؼ البرنظددع ل لدددشة 

                                                           
 .24صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةال راح  بدع  عبد السعلػ1

 .4-3صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية درجات التقاضي أمامح  عصر عبد ال،زنز دمديؽ 2
 .473صمرجا سعباح ح تاريخ القزاءالزثضللح  3
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جسيا السحعرؼح مهل  رنبة مؽ ايثكع  الست،لقة بعالخترعص  ل القؾا ضؽ ايخر   سع هؾ الحعا 

 .1 ل ايرد  مالدملة ال، سع ية مؽ  بل

لددددظضؽ ممجهعئهدددع إلددد  بحدددا مؾ دددؾخ م دددل عدددل هدددذه ايم دددعخ سددد،   خبدددة مدددؽ علسدددع   

اإلكددراف علدد  السحددعرؼ الذددرأية مايم ددعف اإلسددالمية مددؽ خددالا عقددد مددؤتسر إسددالمل  ددل مديشددة 

ح م ددت  عددؽ هددذا السددؤتسر تذددكضل لجشددة لؾ ددا  غدددع  1920 ددؾ سبر مددؽ ال،ددع   9القدددس بتددعرن  

الددذي ما ددا عليددت لسجلددس إسددالمل أعلدد  لهددذا الغددرضح متددؼ تقديسددت للسشدددمب الدددعمل البرنظددع لح م 

 .2ما إبدا  ب،ض الت،ديالت

معليت  ع  السجلس اإلسالمل ايعل  بسؾجب الرالثيعت السسشؾثة إليدت برديعدة مجسؾعدة 

مددؽ القددؾا ضؽ مالتذددرن،عت السرتبظددة بعلسحددعرؼ الذددرأية مايم ددعف اإلسددالمية مالذددؤم  الديشيددةح م ددل 

ح م غدددع  ايم دددعف الخضرندددةح م دددع ؾ  " دددع ؾ  ثقدددؾ  ال،عئلدددةح م دددع ؾ  أصدددؾا السحعرسدددعت الذدددرأية

 .3ايم عف الخضرنة"

ممسددع سددبا يتبددضؽ لشددع بدد   السحددعرؼ الذددرأية  ددل  لدددظضؽ خزدد،ا إلكددراف م دارة اال تددداب 

تدددخلا الحكؾمدة البرنظع يدة  ددل عسدل السحدعرؼ تدددخالا م البرنظدع ل  غضرهدع مددؽ اي غسدة القزدعئيةح 

 زددعة السحكسددة ال،ليددع  ددع  يتددرأس السحكسددة  مبعكددرااح ممصددل ايمددر ب  ددت  ددل ثعلددة  يددعب  ع ددل

                                                           
 .40ح ص2010ح دار ال قع ة للشذر مالتؾزناح عسع ح شخح قانػن أصػل السحاكسات السجنيةصالح الديؽ كؾكعريح  1

ؾ  للظبععددة مالشذددرح دددزةح ح كددر ة  شددالقزاااء الذااخعي فااي عيااج الداامصة الػششيااة الامدااصيشيةدمحم ثدددضؽ أبددؾ سددردا ةح  2
 .13ح ص1996

"ح مؾ دا القزاء الذخعي في فمدصيغ ماغ عياج الخساػل صامل هللا عمياو وسامع إلال الياػمتيدضر التسيسلح مقعا ب،شدؾا  " 3
 https://pulpit.alwatanvoice.com.5/1/2021ح تعرن  الزنعرة: 25/1/2019د يع الؾطؽح  ذر بتعرن : 
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مددددؽ تالتددددة  زددددعةح اتشددددضؽ مددددشهؼ  مكؾ ددددة ع ددددل ا جلضددددزيح م ع ددددا محكسددددة االسددددتنشعف الجشعئيددددة 

 .1برنظع يع 

 السبحث الثالث: السحاكع الذخعية في فتخة الحكع ا ردني
يدددة اسدددتسر الشغدددع  القزدددعئل السددددتسد مدددؽ الشغدددع  ال، سدددع ل إلددد  ثدددضؽ ا  ردددعا الدملدددة ال،ري

ل مددعرة ايرد يددةح تددؼ  1921ح مقيددع  أما ثكؾمددة سددشة 1918الدددؾرنة عددؽ الدملددة ال، سع يددة سددشة 

ح ماسددددتبداا اإلمددددعرة ايرد يددددة بعلسسل ددددة ايرد يددددة 1946اعتددددراف برنظع يددددع بعسددددتقالا ايرد  سددددشة 

مددع  رددت "إ ددت مددا  1928للقددع ؾ  ايسعسددل لدددشة  58الهعكددسيةح منؤ ددد هددذا مددع مرد  ددل السددعدة 

ت شع  مع ثرل مؽ ت،ديلح م لغع  بسؾجب السشذؾراتح ماي غسدةح مالقدؾا ضؽ السدذ ؾرة  دل السدعدة اس

ح أم  بدل ذلدػ التدعرن  مالقدؾا ضؽ 1914التعليةح  علقؾا ضؽ ال، سع ية السشذدؾرة  دل أما تذدرنؽ ال دع ل 

تدعرن  هدذا  جرا  إل   أ هع م،سؾا بهع معلا مرأية اإلالتل  ذرت ب،د ذلػ التعرن ح مأذيا بإعال

القدددع ؾ  تبقدددد   ع ددددذة الس ،ددددؾا بسقددددار مددددع تدددددسح بددددت ايثدددؾاا إلدددد  أ  تلغضهددددع أم ت،دددددلهع الدددددلظة 

 .2التذرنشية بسقتز  القع ؾ  ايسعسل"

بسذدعر ة زعسدع   1949ح عقدد مدؤتسر أرنحدع عدع  1948ما ثدمث الش بدة ال لددظضشية عدع  

يرد ح بسددع ترتددب عليددت صدددمر ممجهددع   لدددظضؽح مأرددد علدد   ددرمرة مثدددة  لدددظضؽ مددا كددر  ا

ح معليددت أصددبح التذددرنا 1950القددرار التددعرنخل مددؽ مجلددس ايمددة ايرد ددل بؾثدددة الزدد تضؽ سددشة 

. لدذلػ  دإ  الشغدع  القزدعئل 3ععتبعرهسدع بلدداا ماثدداا بايرد ل هدؾ الشع دذ  دل مشدعطا الزد ة الغرييدة 

                                                           
دار ال قع دة  حشخح قانػن أصػل السحاكساات الذاخعية ونطاام القزااء الذاخعيلح عبد الشعصر مؾس  أبؾ البر1

 .17ص ح1999ح 1للشذر مالتؾزناح عسع ح م
تذااكيل الشطااام القزاااني واإلداري الذااخعي فااي محاااكع السسمكااة ا ردنيااة ومسمكااة البحااخيغ خعلددد مهضددؾب عبددد الؾهددعبح 2

 .38صح واختراصيا: دراسة مقارنة
 .24صمرجا سعباح  حدراسة عغ واقع السحاكع الذخعيةح عبد ال رنؼ طؾا ذة3
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أمددع  ددل  , دل الزدد ة الغرييدةالسظبدا  ددل السحدعرؼ الذددرأية  ددل ايرد  هدؾ ذاتددت الدذي  ددع  مظبددا 

كددرف االثددتالا اإلسددرائضلل علدد  السحددعرؼ الذددرأية أ ظددعخ دددزة  لددؼ يختلددأ الؾ ددا   ضددرااح ثضددا 

معلددد  جسيدددا الذدددؤم  الديشيدددة ماإلسدددالميةح بعإلكدددراف علضهدددع م دارتهدددعح مدددا اإلبقدددع  علددد  القدددؾا ضؽ 

 1مالتذرن،عت اإلدارنة السررنة التل  ع ا  ع ذة سعبقعا.

. 

ر هدددذا الشغدددع  القزدددعئل صددددمر ال،ديدددد مدددؽ القدددؾا ضؽ ايرد يدددة التدددل طبقدددا  دددل ممدددؽ مغدددعه

لدددشة  19مالقددع ؾ  ر ددؼ  1959لدددشة  31 لدددظضؽ م ددل  ددع ؾ  أصددؾا السحعرسددعت الذددرأية ر ددؼ 

 .1972لدشة  18بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية الس،دا بعلقع ؾ  ر ؼ  1972

 د  دسا إل  ذات الهيكليدة التدل عر تهدع  منسكؽ القؾا ب   السحعرؼ الذرأية ايرد ية  ع ا

السحددعرؼ الذددرأية  ددل أماخددر  تددرة الحكددؼ ال، سددع لح بحضددا جددع   ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية 

لضؤ دددد علددد  أ  السحدددعرؼ الذدددرأية ايرد يدددة تت دددؾ  مدددؽ السحدددعرؼ  1972لددددشة  19ايرد دددل ر دددؼ 

ية  ذلػ مالسؤل دة مدؽ رئديس معددد مدؽ االبتدائية السؤل ة مؽ  ع ل مش ردح ممؽ السحعرؼ االستنشعف

 .2ايعزع  متش،قد مؽ رئيس معزؾنؽح متردر  رارتهع بعير رنة

مالقزع  ايرد ل عرف  ديسعا محكسة كرأية تذبت  دل اخترعصدهع إلد  ثدد  بضدر السحكسدة 

ال،ليددع الذددرأية الضددؾ ح تحددا اسددؼ محكسددة التسضضددز الذددرأيةح  قددد  ددص  ددع ؾ  أصددؾا السحعرسددعت 

هد عل  مجؾد محكسة تسضضز كرأية بععتبعرهع محكسة ر عبة م دع ؾ   دل ذلدػ 1333دشة الذرأية ل

الؾ ا ما صالثية الشغر  ل السؾ ؾخح مهل مع تذبت السحكسة ال،ليع الذرأية الضدؾ ح ملدؼ يدشص 
                                                           

 .25صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح  1
تذااكيل الشطااام القزاااني واإلداري الذااخعي فااي محاااكع السسمكااة ا ردنيااة ومسمكااة البحااخيغ ح خعلددد مهضددؾب عبددد الؾهددعب 2

 .72صح مرجا سعباح واختراصيا: دراسة مقارنة
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عل  الدرجة ال ع ية مؽ درجعت التقع ل فمحكسدة االسدتنشعف ح مأسدشد الددععمي الحقؾقيدة للسحدعرؼ 

 .1الذرأية

بعالست،ع ة عؽ ل أ محكسدة التسضضدز بسحكسدة  1942د تؼ ت،ديل هذا القع ؾ  مؤ تعا عع  م 

االسددددتنشعف أيشسددددع مردتح لتذددددكل بددددذلػ درجددددة تع يددددة مددددؽ درجددددعت التقع ددددلح متدددددشد إلضهددددع أيزددددعا 

مددددؤملية الر عبدددة مالقدددع ؾ  علددد  عسدددل السحدددعرؼ الذدددرأيةح م دددذلػ السحدددعرؼ الذدددرأية  دددل  لددددظضؽ 

 . 2مؽ درجعت التقع ل فبداية ماستنشعف   حعا السحعرؼ ايرد ية ب،د الت،ديلرع ا عل  درجتضؽ 

ماستسر ال،سل بهذا القع ؾ  السشغؼ يصؾا السحعرسدعت الذدرأية مدا ت،ديالتدت الردعدرة عدع  

ح ميقددل ال،سددل  ددل ايرد  1952ح ثتدد  صدددمر دسددتؾر السسل ددة ايرد يددة الهعكددسية لدددشة 1942

. ثضددا ي،ددد هددذا 2013مخ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ل،ددع  علدد  هددذا الشحددؾ ثتدد  أ ددر مذددر 

السذرمخ بداية مرثلة جديدة  ل القزع  الذرعل ايرد دلح تؾثدد االجتهدعدات القزدعئية خرؾصدعا 

مدا ت،دددد محددعرؼ االسددتنشعف مت ددرض ر عبددة ععليددة علدد   راراتهددع مأثكعمهددعح مترا ددب اسددتقرار ال،سددل 

 .3رأيةبعلقؾا ضؽ السرأية  ل السحعرؼ الذ

 السبحث الخابع: السحاكع الذخعية في فتخة االحتيل اإلسخانيمي
سقظا بع ل ايرا ل ال لدظضشية  ل يد االثتالا اإلسرائضللح بهدف بد   1967 ل عع  

الديعدة ال عملة ماالستيظع ية عل   عمل  لدظضؽح ممع تبدا ذلدػ مدؽ ا ت ع دعت كد،بية ممؾاجهدعت 

                                                           
ح رسدعلة د تدؾراهح الصعغ في االحكام القزانية لجى السحكسة العميا الذخعية فاي ا ردنعسرا  صعلح دمحم علل ال،سدريح   1

 .43ح ص2018جعم،ة ال،لؾ  اإلسالمية ال،علسيةح عسع ح 
 .17صمرجا سعباح ح شخح قانػن أصػل السحاكسات الذخعيةح عبد الشعصر مؾس   2
مرجدا سدعباح ح الصعغ في االحكام القزانية لاجى السحكساة العمياا الذاخعية فاي ا ردنعلل ال،سريح عسرا  صعلح دمحم   3
 .43ص
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ل مالسقعممة ال لدظضشيةح ترتب علضهدع تؾقيدا ات دع  أمسدلؾ أم إعدال  مدلحة بضؽ االثتالا اإلسرائضل

 1993.1السبعدا بضؽ مشغسة التحرنر ال لدظضشية م سرائضل عع  

مع يهسشع  ل هذا اإلطعرح الؾ ؾف عشد التشغيؼ القزعئل للسحعرؼ ال لدظضشية  ل هذه ال تدرةح 

سددرائضلل  ددع  الحددعرؼ ال،دددكري بتظبضددا ميعلتحديددد السحددعرؼ الذددرأيةح   ددل خددالا  تددرة االثددتالا اإل

 القؾا ضؽ مالتذرن،عت عل  مشعطا الز ة الغريية م ظعخ دزة.

ملؼ يقأ ايمر عشد هذا الحد بل ت،داه إل  قيع  الحعرؼ ال،دكري بعلتدخل  ل عسل القزدع  

نة تذدكضل الهضندة اإلسدالمية ال،ليدع ب،زدؾ  علد ال لدظضشلح م ل السقعبل عسل القزعة ال لددظضشضضؽ 

 زددعة السحددعرؼ الذددرأية مالس تددضؽ مالشددؾاب مالددؾزرا  الدددعبقضؽ مالذخردديعت االعتبعرنددة  ددل القدددس 

مالزددد ة الغرييدددة إلدارة كدددؤم  السددددجد اي رددد  السبدددعرق مجسيدددا السقدسدددعت مايم دددعف اإلسدددالمية 

ل،ليع هدؾ مالسحعرؼ الذرأية  ل الز ة الغرييةح ممؽ أهؼ القرارات التل اعتسدتهع الهضنة اإلسالمية ا

أ  تتبددا السحددعرؼ الذددرأية  ع ددل القزددعة  ددل ايرد  متش ددذ جسيددا القددؾا ضؽ ماي غسددة مالت،ليسددعت 

اسددت ش  السحددعرؼ  1988. معلدد  ذلددػ  ددإ   ددرار  ددػ االرتبددعم ايرد ددل لدددشة 2الس،سددؾا بهددع هشددعق

لقزدعة الذرأية مدمائر ايم عف اإلسدالميةح ميقدل اإلكدراف علضهدع لدإرد  بؾاسدظة ديدؾا   ع دل ا

ممزارة ايم ددعف مالذددؤم  مالسقدسددعت اإلسددالميةح ل ددؽ هددذا الحددعا لددؼ يدددتسر   ضددرااح بحضددا أ هددا 

ح 1994الحكؾمة ايرد ية إدارتهع م كرا هع للسحعرؼ الذرأية بسؾجب  رار  ػ االرتبعم ال ع ل سشة 

 .3بعست شع  السحعرؼ الذرأية مدائرة ايم عف  ل مديشة القدس

                                                           
التظؾر التعرنخل لشغدع  التقع دل ال لددظضشل"ح بددم  تدعرن  مؾ ا م علة اي بع  مالس،لؾمعت ال لدظضشية "م ع"ح مقعا ب،شؾا  " 1

 .7/1/2021 ذرح تعرن  الزنعرة: 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3810 

 .13ح ص2009ح القدسح القزاء الذخعي في فمدصيغ، ميمح وآمال وشسػحاتديؾا   ع ل القزعةح  2
 .17ح صالقزاء الذخعي في عيج الدمصة الػششيةأبؾ سردا ةح  3
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بددضؽ للبعث ددة بدد   السحددعرؼ الذددرأية  ددل هددذه ال تددرة لددؼ يتغضددر علضهددع ممددؽ خددالا مددع سددبا يت

الذل  ال  ضرح ثضدا بقضدا تخزدا للقدؾا ضؽ ايرد يدةح معلد  الدردؼ مدؽ السحدعمالت ال،ديددة للحدعرؼ 

ال،دكري بعلتدخل  ل  ؾا ضؽ متذرن،عت السحعرؼ الذرأيةح إال أ هع  ؾيلا بعلر ض مؽ  بدل  زدعة 

ل الحددعرؼ ال،دددكرنة  ددل اختيددعر القزددعة مت،ضضددشهؼح دم  الددتحكؼ  ددل  لدددظضؽح متس لددا أمجددت تدددخ

 القؾا ضؽ مالتذرن،عت الشععسة ل،سل هذه السحعرؼ. 

ميعلتددعلل  ددإ  إدارة السحددعرؼ الذددرأية  ددل  لدددظضؽ خددالا  تددرة االثددتالا االسددرائضلل خزدد،ا 

  يؾمشدع هدذاح مجهدة لسجسؾعة مؽ الجهعتح الجهة ايرد ية بسؾجب القؾا ضؽ مالتذدرن،عت الشع دذة إلد

الحددعرؼ ال،دددكري مددؽ خددالا الددتحكؼ  ددل عسددل السحددعرؼ مت،ضددضؽ القزددعة ماإلكددراف علددضهؼ أثيع ددعاح 

مالجهددة ال عل ددة هددل اإلدارة السرددرنة بسؾجددب القددؾا ضؽ ماي غسددة الرددعدرة عددؽ الحكؾمددة السرددرنة 

 فيسع يخص عسل السحعرؼ الذرأية  ل  ظعخ دزة. 

 عية في عيج الدمصة الػششية الامدصيشيةالسبحث الخامذ: السحاكع الذخ 
بذددددكل عددددع  تقدددددؼ السحددددعرؼ  ددددل  لدددددظضؽ إلدددد  مجسؾعددددة مددددؽ اي دددددع ح السحددددعرؼ الشغعميددددة 

فرسحددددعرؼ الرددددلح مالبدايددددة مالددددشقض  مالسحددددعرؼ الذددددرأية مالديشيددددةح مالسحكسددددة الدسددددتؾرنة ال،ليددددعح 

ل هدددذه الدراسدددة السحدددعرؼ ميظبي،ددة الحدددعا مدددع يهسشدددع  دد .1مالسحددعرؼ الخعصدددة فرعلسحدددعرؼ ال،ددددكرنة 

 الذرأية دم  دضرهعح بععتبعر دراستشع تحعما كرح  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ.

معلدد  الددردؼ مددؽ صدددمر  ددرار ايرد  ب ددػ االرتبددعم القددع ؾ ل ماإلداري عددؽ الزدد ة الغرييددة 

قدؾا ضؽ ال يدزاا إال أ  ال،سدل بهدذه ال 1994ح م ذؾ  الدلظة الؾطشية ال لددظضشية سدشة 1988سشة 

سعرنعا ثت  يؾمشعا هذاح مأر ر مؽ ذلػ علا السحعرؼ الذرأية ال لدظضشية مايم عف اإلسدالمية  دل 
                                                           

ؾ  الذدددرن،ة ح مجلدددة دراسدددعت "علدددواقاااع الشطاااام القزااااني الامداااصيشي: بااايغ االساااتقيل والاعالياااةمردددظ   عبدددد البدددع لح  1
 .1611ح ص2016ح عسع ح 4ح ملحا 43مالقع ؾ "ح الجعم،ة ايرد يةح السجلد 
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مديشدددة القددددس ت،سدددل تحدددا اإلكدددراف ايرد دددل ميدددذات القدددؾا ضؽ مالتذدددرن،عت ايرد يدددة. مال يختلدددأ 

تبشية اإلدارنة مالقزعئيةح الؾ ا   ضراا عسع هؾ  ل الز ة الغريية مؽ الشعثية القع ؾ ية بعست شع  ال

 .1 هل تعب،ة للدلظة الؾطشية ال لدظضشية مت،سل بعلقؾا ضؽ ايرد ية

 

ت،تبر ات عقيعت أمسلؾ هل بدايدة عهدد الددلظة الؾطشيدة ال لددظضشيةح التدل عسلدا مشدذ البدايدة 

علددد  سدددؽ القدددؾا ضؽ مالتذدددرن،عت متغضضدددر السؤسددددعت ماسدددتحداث ب،زدددهعح م غدددراا للغدددرمف الراهشدددة 

ذاق  قدد ا تزد  الحدعا أ  يددتسر ال،سدل بدب،ض القدؾا ضؽ ماي غسدة مايمامدر التدل  ع دا سدعرنة آ د

عددؽ الددرئيس ال لدددظضشل الراثددل يعسددر عر ددعت  1/1994الس ،ددؾا سددعبقعاح معليددت صدددر القددرار ر ددؼ 

الذي  ص عل  استسرار ال،سل بعلقؾا ضؽ ماي غسة مايمامر التل  ع ا سدعرنة الس ،دؾا  بدل تدعرن  

. م ددع  مددؽ  ددسؽ هددذه القددؾا ضؽح تلددػ 2 ددل ايرا ددل ال لدددظضشية ثتدد  يددتؼ تؾثضدددهع 5/6/1967

القؾا ضؽ الشععسة ل،سل السحعرؼ الذرأية فالقؾا ضؽ ايرد ية مالسررنة ح ماستسر القزعة  دل عسلهدؼ 

الدعبا ذ ره الحديا عؽ  1/1994القرار ر ؼ  ملؼ يدت ؽِ  .3رل  ل دائرة اخترعصت م قعا للقؾا ضؽ

ثضددا جددع  بسددتؽ السددعدة ال ع يددة مشددت بدد   "تدددتسر  حسددل السحددعرؼ ممددؽ  ددسشهع السحددعرؼ الذددرأيةع

السحددعرؼ الشغعميددة مالذددرأية مالظعئفيددة علدد  اخددتالف درجعتهددع  ددل مزاملددة أعسعلهددع طبقددعا للقددؾا ضؽ 

 ماي غسة الس،سؾا بهع".

                                                           
 .6صمرجا سعباح ح درجات التقاضي أمام السحاكع الذخعيةح  عصر عبد ال،زنز دمديؽ 1
 ح ال،دد ايما.مجمة الػقانع الامدصيشيةالرعدر عؽ الرئيس الراثل يعسر عر عتح  1994لدشة  1القرار ر ؼ  2

بدد   "يددتسر الددعدة القزدعة الشغدعمضؾ  مالذددرعضؾ  مأعزدع  الشيعبدة ال،عمدة  ددل  1/1994مدؽ القدرار ر دؼ  3رددا السدعدة   3
 مسعرسة أعسعلهؼ  ل  ل دائرة اخترعصت م قع للقؾا ضؽ".
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االبتدائيةح ممحدعرؼ  ل  لدظضؽ مكؾ ة مؽ درجتضؽ: السحعرؼ  م ديسعا  ع ا السحعرؼ الذرأية

الددذي كددهد تذددكضل السحكسددة ال،ليددع الذددرأيةح مالتددل أصددبحا  2003االسددتنشعفح إلدد  ثددضؽ ال،ددع  

تس ددددل هدددددر  السحدددددعرؼ الذددددرأية ال لددددددظضشيةح مجدددددع  ت سيددددددهع بسؾجددددب السرسدددددؾ  الرئعسدددددل بتدددددعرن  

 بدددعلتزامؽ مدددا إ ذدددع  السجلدددس ايعلددد  للقزدددع  الذدددرعلح مهدددل السحكسدددة السقعبلدددة 19/9/2003

لسحكسددددة الددددشقض  ددددل القزددددع  ال،ددددعديح مهددددذا يدددددلل علدددد  أ هددددع محكسددددة  ددددع ؾ  بخددددالف السحددددعرؼ 

االبتدائية ماالستنشعف التل ت،تبر محدعرؼ مؾ دؾخ  قد ح لدذلػ  دإ  أثكدع  السحكسدة ال،ليدع الذدرأية 

 .1هل أثكع   هعئية م ظشية ماجبة الش عذ

هددد الدددلظة الؾطشيددة ال لدددظضشية ل،ددل الستتبددا لتددعرن  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية  ددل بدايددة عم  

 يجد ب   هذه السحعرؼ مرت بسجسؾعة مؽ السراثل  سع يلل: 

ت،ضددضؽ الذدددي  دمحم أبدددؾ سددردا ة م ددديالا لدددؾزارة ال،دددا لذدددؤم  السحدددعرؼ  تدددؼ 5/6/1994بتددعرن  أواًل: 

 .2الذرأية ماإل تع 

أبدؾ سدردا ة لتحددضؽ  تس لا هذه السرثلة  ل مجسؾعة مؽ اإلصالثعت التدل  دع  بهدع الذدي ثانيًا: 

القع ددل بإلغددع  ال،سددل  30/8/1994سددضر عسددل السحددعرؼ الذددرأيةح أهسهددع القددرار الرددعدر بتددعرن  

بعيختع  التل  ع ا مدت،سلة زمؽ االثتالا اإلسرائضلل ماعتسعد أختع  جديدة تحسل كد،عر الددلظة 

دد مدؽ التدشقالت بدضؽ جدرا  عد ال لدظضشيةح إ ع ة إل  إععدة تذكضل محكسدة االسدتنشعف الذدرأيةح م 

                                                           
ة ح رسدعلة معجددتضرح الجعم،داالختراص الػضياي والسكاني لمسحاكع الذخعية في قصااا غادةدمحم  سعا صعبر الدؾسلح   1

 .14ح ص2009اإلسالميةح دزةح 
 .53أبؾ سردا ةح القزع  الذرعل  ل عهد الدلظة الؾطشيةح ص 2
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 زعة السحعرؼ االبتدائيةح مت،ضضؽ م تش للسحعرؼ الذرأية  ل الز ة الغريية م ظعخ ددزةح مت،ضدضؽ 

 1عدد مؽ القزعة الذرعضضؽ السؤهلضؽ علسيعا.

فيسدددع يخدددص  1/10/1994أصددددر مجلدددس الدددؾزرا  ال لددددظضشل أثدددد أهدددؼ القدددرارات بتدددعرن  ثالثاااًا: 

  إداراتهدع مدا دمائدر ايم دعف اإلسدالمية  دل الزد ة الغرييدةح ب،دد السحعرؼ الذرأية القع ل بعستال

صدددمر  ددرار  ددػ االرتبددعمح ميعلتددعلل أصددبحا إدارة السحددعرؼ الذددرأية ال لدددظضشية ب،ددد هددذا التددعرن  

مددا الدددلظة الؾطشيددة ال لدددظضشيةح بعسددت شع  محكستددضؽ هسددع محكسددة االسددتنشعف الذددرأية مالسحكسددة 

شددة القدددسح يخزدد،ع  للحكددؼ ايرد ددل بسؾجددب الؾصددعية ايرد يددة علدد  الذددرأية االبتدائيددة  ددل مدي

 . 2السدجد اي ر  مايم عف اإلسالمية مالذؤم  الديشية فيت بسع  ضهع السحعرؼ الذرأية

بعستحداث مشرب جديد يدس  بسشرب  18/10/1994 عما الحكؾمة ال لدظضشية بتعرن  رابعًا: 

رح مهذا السشرب يكؾ  لت االستقاللية التعمة عؽ مزارة  ع ل القزعة للسحعرؼ الذرأية بدرجة مزن

ال،داح ميذلػ ألغ  استحداث هذا السشربح مشردب م ضدل مزارة ال،ددا لذدؤم  القزدع  الذدرعلح 

م ع  الذي  دمحم أبؾ سردا ة أما  ع ل  زدعة للسحدعرؼ الذدرأية م قدعا لسدع جدع  بعلسرسدؾ  الرئعسدل 

 16/1994.3ر ؼ 

ايخضددرة  ددل قيددع  الدددلظة الؾطشيددة ال لدددظضشية بع تتددعح عدددد مددؽ السحددعرؼ تس لددا السرثلددة خامدااًا: 

الذدددرأية تلبيدددة الثتيعجدددعت السدددؾاطشضؽح لتخفيدددف االرتغدددعظ عدددؽ السحدددعرؼ السؾجدددؾدة آ دددذاقح  قدددد 

                                                           
 .15صمرجا سعباح "ح القزاء الذخعي في فمدصيغ "ميمح وآمال وشسػحاتديؾا   ع ل القزعةح  1
 .29صمرجا سعباح ح دراسة عغ واقع السحاكع الذخعيةح عبد ال رنؼ طؾا ذة 2
 .90ح صء الذخعي في عيج الدمصة الػششيةالقزاأبؾ سردا ةح  3
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الحكؾمددة ال لدددظضشية  م عمدداكددهدت مددد  الزدد ة الغرييددة ا تتددعح عدددة محددعرؼ  ددل  ع ددة أ حعئهددعح 

 .1نب ال،عملضؽ  ضهع مت،ضضؽ عدد إ ع ل مؽ القزعة الذرعضضؽتظؾنر السحعرؼ الذرأية متدر ب

م ل  ظعخ دزة ثغضا السحعرؼ الذدرأية بعهتسدع  متشغديؼ  بضدرنؽ  دل عهدد الددلظة الؾطشيدة 

ال لدظضشية  قد تؼ ا تتعح محكسة ابتدائية كرأية  ل محع غة خع  يؾ سح مماثددة  دل ثدل الذدي  

ل الذدجعأيةح مراب،دة  دل السشظقدة الؾسدظ ح مخعمددة ر ؾا ح مماثدة أخدر   دل جبعليدعح متعل دة  د

.  سع ملؼ يخلؾ القظعخ مدؽ ا ذدع  1/8/2003مهل محكسة استنشعف خع  يؾ س الذرأية بتعرن  

 ذدع  السجلددس ايعلد  للقزدع  الذددرعل إح إ دع ة إلد  29/6/2003محكسدة كدرأية عليدع بتددعرن  

 25/6/2003.2 ل 

شية علددددد   دددددؾعضؽح هسدددددع: السحدددددعرؼ االبتدائيدددددة ميعلتدددددعلل علدددددا السحدددددعرؼ الذدددددرأية ال لددددددظض

ح الددذي أ ددعف الشددؾخ 16/2003ماالسددتنشعفية الذددرأيةح إلدد  دعيددة صدددمر السرسددؾ  الرئعسددل ر ددؼ 

ال علا "السحكسة ال،ليع الذرأية"ح لتربح السحعرؼ الذرأية ال لدظضشية علد  تالتدة أ دؾاخح ابتدائيدةح 

 ماستنشعفح معليع.

علدد  مجسؾعددة مددؽ القددؾا ضؽ ايسعسددية بذددكل مبعكددرح مددؽ ثضددا مت،تسددد ثعليددعا هددذه السحددعرؼ 

اإلجرا ات القزعئية الستب،ةح أم ايثكع  الذرأية ماجبة التش ضذح مهذه القؾا ضؽ هل فمجلة ايثكع  

 . إ ع ة إل  مجسؾعة 1959لدشة  31حعرسعت الذرأية ر ؼ ال،دلية ال، سع يةح  ع ؾ  أصؾا الس

                                                           
 .16صمرجا سعباح "ح القزاء الذخعي في فمدصيغ "ميمح وآمال وشسػحاتديؾا   ع ل القزعةح  1
 .27-26صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةال راح بدع  عبد السعلػ  2
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السدع دة للقؾا ضؽ ايسعسية الدعبقة أهسهع ف ع ؾ  السحعمضؽ الذرعضضؽ  مؽ القؾا ضؽ الس،دلة مال رأية

 .1ح مدضرهع ال  ضر 1972لدشة  19ح م ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ر ؼ 1952لدشة  12ر ؼ 

ال لدددظضشية القددرارات االسددتنشعفية الرددعدرة عددؽ  ةإ ددع ة إلدد  مددع سددبا تظبددا السحددعرؼ الذددرأي

"ت،تبدددر هدددذه  البدددعث ضؽرد يدددة مال لددددظضشيةح م دددل ذلدددػ يقدددؾا ب،دددض محدددعرؼ االسدددتنشعف الذدددرأية اي

القرارات بحا ترمة علسية م قهية م ع ؾ ية م زعئيةح ممراجا ذات أهسية  بدر  للقزدعة مالسحدعمضؽ 

مالبدددعث ضؽح يددددتشعر بهدددع منددددعر علددد  هدددديهع  دددل القزدددعيع الذدددرأيةح مايبحدددعث ال قهيدددة مالقزدددعئية 

 2مالقع ؾ ية".

سددبا يتبددضؽ لشددع بدد   السحددعرؼ الذددرأية ال لدددظضشية كددهدت تعرنخددعا م،قددداا مددؽ ممددؽ خددالا مددع 

اي غسة مالقؾا ضؽ التل طبقا علضهعح تب،دعا الخدتالف أ غسدة الحكدؼ  دل  لددظضؽ بذدكل عدع ح م دل 

خرح مجؾهر آيختلأ   ضراا بضؽ  غع  ثكؼ م  ذلػ تر  البعث ة ب   تذكضل السحعرؼ الذرأية لؼ يكؽ

ب  بددعلقؾا ضؽ السظبقددة مالتشغدديؼ اإلداري مددؽ ثضددا الت،ضددضؽ مالترقيددة مدضددر ذلددػح االخددتالف  ددع  يددرت

ا أيع  عمعليت  إ  التذكضل الحعلل للسحعرؼ الذرأية ال لدظضشية ال يختلأ   ضراا عسع  ع  عليت الح

 ال،هد ال، سع ل ماال تداب البرنظع ل ماالثتالا اإلسرائضلل.

 

 

 

 
                                                           

 ممع ب،دهع. 7صرجا سعباح مح درجات التقاضي أمام السحاكع الذخعيةح  عصر عبد ال،زنز دمديؽ 1
ح 1999ح مكتبددة دار ال قع دة للشذددر مالتؾزندداح عسددع ح القااخارات االسااتئشافية فااي ا حااػال الذخراايةأثسددد دمحم علددل دامدح  2
 .7ص
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 الارل الخابع
 وفيو  ذكيل السحاكع الذخعية في فمدصيغالشطام القانػني لت

 إجخاءات تعييغ القزاةاالول: السبحث 

السبحث الثاني: تقديع السحاكع الذخعية ودرجاتيا

والشطامية الذخعيةتشازا االختراص بيغ السحاكع السبحث الثالث: 

السبحث الخابع: حقػق القزاة وواجباتيع وتقاعجىع



 زاةول: إجخاءات تعييغ القا  السبحث 
يذدددضر مردددظلح القع دددل إلددد  "ردددل مدددؽ ي،ضشدددت اإلمدددع  يجدددل  ردددل الددددععمي مالخردددؾمعت 

مللؾصدؾا إلد  رؤندة ما دحة ثدؾا آليدة . 1الؾا ،ة بضؽ الشعس مثدسهعح م قدعا يثكعمهدع السذدرمعة"

 ت،ضضؽ القزعة م جرا ات الت،ضضؽ  ل السحعرؼ الذرأية ال بد مؽ الؾ ؾف عشد آلية الت،ضضؽ  دل عدل

القددؾا ضؽ ماي غسددة الؾ ددشية  ددل  لدددظضؽ  م ددذلػ  بحددا ذات ايمددر  ددل عددل، سددالملالشغددع  اإل

 .مرمراا بتذكضل السجلس القزعئل الذرعل

 ضل الشطام اإلسيميفي الذخعييغ  القزاة تعييغإجخاءات : ا ولالسصمب 
الذددرن،ة اإلسددالمية علدد  أ  ماليددة القزددع   ددل الدملددة اإلسددالمية هددل ل مددع  أم يت ددا  قهددع  

عئبتح عل  اعتبعر أ  القزع  مؽ الؾععئأ الداخلة تحا الخال ة الذرأيةح مهذا ي،شل أ  ماجب  

الخلي ة هؾ تؾلل مهشة القزع  بش دت ابتدا اح مال يؾلضهدع لغضدره إال ل،دذر م،تبدرح مالثقدعا بددأ الخل دع  

                                                           
 .52صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   1
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لددةح مالجهددعدح يقلدددم  مهشددة القزددع  لغضددرهؼ  غددراا ال ذددغعلهؼ بعلديعسددة ال،عمددةح متدددضضر كددؤم  الدم 

 .1مال تؾثعتح م دارة كؤم  الدملة ايخر  

 ميذكل عع  يسكؽ إجسعا إجرا ات اختيعر القزعة مت،ضضشهؼح  ل ايمرنؽ اتتضضؽ:

 أواًل: التعييغ بػاسصة الحاكع
للرحعبةح م ذلػ تؾلية أبؾ بكدر الردديا  ملسو هيلع هللا ىلصخضر م عا عل  هذا ايسلؾب هؾ ت،ضضؽ الشبل 

عشهسدع القزدع   دل خال تددتح ثضدا  دعا لدت "ا ددِض بدضؽ الشدعسح  ددإ ل ل،سدر بدؽ الخظدعب ر ددل هللا 

" ح مأبددع الدددردا   ددل هللا عشددت ُكددرنحعا  ع دديعا للبرددرةّ م ددذلػ عددضؽ عسددر بددؽ الخظددعب ر  .2 ددل كددغل 

 .3م،ت  ل السديشةح م ذلػ مل  عبد هللا بؽ مد،ؾد القزع  ميضا السعا

 ثانيًا: التعييغ بػاسصة الدمصة القزانية
لقع ددل الذددرعل بهددذه الظرنقددة مددؽ خددالا الدددلظة القزددعئية بقددرار مددؽ الخلي ددةح يددتؼ ت،ضددضؽ ا

مهددذه الظرنقددة تختلددأ عددؽ سددعبقتهع  ددل أ هددع عهددرت ب،ددد إ ذددع  مشرددب  ع ددل القزددعة  ددل عهددد 

الخال دة الشبعسدديةح ثضدا عددضؽ الخلي دة هددعرم  الركددضد أبدع يؾسددأ  ع ديعا للقزددعةح مأم دل لددت مهسددة 

                                                           
معخفة الخاجح مغ الخيف عمل محىب اإلمام أحسج بغ  اإلنراف فيالسرداميح علل بؽ سليسع  أبؾ الحددؽح   1

ابدؽ خلددم ح عبدد الدرثسؽ بدؽ دمحم بدؽ ح 11ح جبضرمتح تحقضا: دمحم ثعمد ال قدل -ح دار إثيع  التراث ال،ريلحشتل
السػساػعة . 221ح صح الظب،ة: الخعمددة1984 -بضرمت  -ح دار القلؼ مقجمة ابغ خمجون خلدم  الحزرملح 

 .297ح ص33ح جالاقيية
ح مجلس دائرة الس،دعرف الشغعميدة ال عئشدة  دل الهشدد الدشغ الكتخى البضهقلح أبؾ بكر أثسد بؽ الحدضؽ بؽ عللح   2

مرجددا ح تااريخ قزااة ا ناجلذ حأبدل الحدددؽ الشبدعهل. 87ح ص10ج هددح1344ببلددة ثضددر آبدعدح الظب،دة ايملد  
 .22صسعباح 

مرجددا سددعباح ح مقجمااة ابااغ خمااجون ابددؽ خلدددم ح . 22صباح مرجددا سددعح تاااريخ قزاااة ا نااجلذ حأبددل الحدددؽ الشبددعهل 3
 ممع ب،دهع. 11ص مرجا سعباح حتاريخ القزاء في اإلسيم حعر ؾسممع ب،دهعح  220ص
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عتبددعره أدر  بددتح مي،لسهددؼ م  ددع تهؼح ممددد   دددرتهؼ علدد  تحسددل هددذا اختيددعر القزددعة مت،ضضددشهؼح بع

 .1السشرب

ممدؽ خددالا مددع سددبا تجدد البعث ددة بدد   الظرنقددة ال ع يددة لت،ضدضؽ القزددعة  ددل الشغددع  اإلسددالمل 

بؾاسددظة الدددلظة القزددعئية تتذددعبت ميذددكل  بضددر مددا طرنقددة الت،ضددضؽ السظبقددة ثعليددعا  ددل  لدددظضؽح 

التل تؾصلا إلضهع اي غسة الؾ شية  دل اتم دة ايخضدرةح  هدل أ درب  بععتبعرهع مؽ أ زل الظر  

الظددر  التدددل تحقددا اسدددتقالا القزددع  م زاهتدددتح ممدددؽ كدد  هع ر دددا مكع ددة القزدددع ح بسددع يشددددجؼ مدددا 

اإلسدالمل  رنبدة  إلد  أ  الددؾابا التعرنخيدة  دل الشغدع  الس،عصدرنؽمقعصد اإلسال ح مأكعر ب،ض 

القزعة هؾ مؽ يختعر القزعة منرا ب أثؾالهؼ منت،درف علدضهؼح ثضا  ع   ع ل مؽ هذه الشغرةح 

 .2منرا ب عسلهؼ  ل دعلبية السشعطا اإلسالمية

 السصمب الثاني: تذكيل السجمذ القزاني

ي،تبددر تذددكضل السجلددس القزددعئل الذددرعل مددؽ أهددؼ  ددسع عت اسددتقالا القزددع  الذددرعل عددؽ 

السهشيدددةح لتددددضضر م دارة كدددؤم  القزدددعة  الددددلظة التش ضذيدددةح مالتدددل ت دددؾ  دضدددر مؤهلدددة مدددؽ الشعثيدددة

 .3الذرعضضؽ

                                                           
ح 2005ح رسعلة معجدتضرح الجعم،دة اإلسدالميةح ددزةح متجأ استقيل القزاء في الجولة اإلسيميةأثسد صيع  أبؾ ثسدح   1

 .127ص
. مأيزدعا دمحم عبددد 35صمرجدا سدعباح ح شاخح قاانػن أصااػل السحاكساات الذااخعية حؾ البردلعبدد الشعصدر مؾسد  أبدد 2

 .29ح ص1984ح دار ال ر ع ح عسع ح القزاء في اإلسيمالقعدر أبؾ  عرسح 
ح القزااء فاي اإلسايم حأبدل  دعرس. 262ح ص1977ح دار الشهزة ال،رييةح القعهرةح استقيل القزاء عرم  ال يال لح   3
 .272ح ص1991ح دار عسع  للشذر مالتؾزناح ايرد ح القزاء في اإلسيم وآداب القاضيال زيالتح . جبر 205ص
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 بحا  ل هذا السظلب مد لة تذكضل السجلس القزعئل الذرعل مؽ ثضا ت،رن ت متذكضلت م 

لدددشة  8 ددل عددل ال قددت اإلسددالملح م ددل عددل القددع ؾ  ال لدددظضشل  سددع جددع   ددل القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ 

 ح مختعمعا بتحديد أهؼ اخترعصعت هذا السجلس.2021

 ا ا ول: التعخيا بالسجمذ القزانيالاخ 
ي،رف السجلس القزعئل الذدرعل علد  أ دت "مجلدس ُمذدكل مدؽ  بدعر القزدعة الستخرردضؽ 

مسؽ لهؼ خبرة ماس،ة  دل مسعرسدة القزدع  م دارتدتح بحضدا يؾ دل لدت االختردعص بذدؤم  القزدع  

لقزدددعئية . من،دددرف  دددذلػ علددد  أ دددت "أعلددد  جهدددة  زدددعئية مذدددر ة علددد  ايمدددؾر ا1اإلدارندددة  ع دددة"

 .2اإلدارنةح مترتضب أم عخ القزعةح مم ا  غع  السحكسة ال،ليع الذرأية"

 في الاقو اإلسيمي الاخا الثاني: تذكيل السجمذ القزاني
فيسع يخص مدد لة تذدكضل السجلدس القزدعئل  دل ال قدت اإلسدالملح  لدؼ يدرد م دل هدذا الشغدع  

إلدد  مردظلحعت "السجلدس القزددعئل" أم   قهدع   دديسعا ال قدد أكددعر  دل القزدع  الذددرعل اإلسدالملح 

ذددددرأية الس،رم ددددة  ددددل ال،رددددر م مجسؾعددددة السحددددعرؼ الأ "مجلددددس القزددددع " علدددد  أ هددددع السحكسددددةح

 .3الحديا

                                                           
 .118صمرجا سعباح ح متجأ استقيل القزاء في الجولة اإلسيميةأثسد صيع  أبؾ ثسدح   1

ح دددزةح ح رسددعلة معجدددتضرح الجعم،ددة اإلسددالميةاآلثااار الستختبااة عماال ا حكااام القزااانيةعسددر محسددؾد  ؾ ددلح   2
 .139ح ص2009

ال عسدع لح أبدؾ بكدر . 10/96 مرجدا سدعباح حالسغشاي حابدؽ  دامدة. 7/55 مرجدا سدعباح حالسبدػ  حلدرخدلا  3
ح ح الظب،دة ال ع يدة1982 -بضدرمت  -ح دار ال تدعب ال،ريدل باجانع الراشانع فاي تختياب الذاخانعمد،ؾد بؽ أثسددح 

مرجددا  حا م حلذددع ،لا. 3/35ح بضددرمت –ل تددب ال،لسيددة ح دار االسجونااة الكتااخى معلددػح معلددػ بددؽ أ ددسح . 6/277
 .2/206 مرجا سعباح حالسجسػا شخح السيحبح لشؾمي ا. 8/320 سعباح
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 :ععبدديؽ ابدؽ يقدؾاح   الدعؾ عا لجؾاز كرط القزع  مجلس ج،لؾا ال قهع  ب،ضممؽ ذلػ أ  

.  سددع أ ددع ؾا 1"مكددرم جددؾاز الدددعؾ  مجلددس القزددع  مثزددؾر خرددستح  ددال يقزددل علدد  دعئددب"

"إذا أ  ر السدع    ل مجلس الحكؼح يقؾا صعثب السغشل ب   البضشة ماالستحالف ال يدس،ع  إال

عليددتح مكددهدت عليددت بضشددةح  ددد ا الحددعرؼ السدددعل ألددػ بضشددة؟   ثزددرهعح مسدد ا الحددعرؼ سددسععهعح 

 ل مجلدس فيحتعج ههشع أ  يذ ر بسجلس ثكست م زعئتح بخالف اإل رار ي  البضشة ال تدسا إال 

 .2الحكؼ"

عد  مجؾد مجلس  زعئل كرعل مذعبت للسجلدس الحدعلل  دل الشغدع  اإلسدالملح أ   مت،لضل

اإلسال  رسؼ خظؾطدعا عرنزدة ممر دة للقزدع  الذدرعل دم  التددخل  دل ت عصدضل الجزئيدعتح مهدذا 

ي،شدل أ  اإلسدال  ال يؾجدد فيدت مددع يسشدا مدؽ مجدؾد مجلدس  زددعئل كدرعل مهستدت ال،شعيدة بعختيددعر 

نذددرف علدد  السحددعرؼ بكع ددة درجعتهددعح منقددؾ  بددإدارة رسددع م  .3لقزددعة مت،ضضددشهؼح ممراقبددة أم ددععهؼا

كددؤم  القزددع  متشغيسددتح منحددع أ علدد  اسددتقالا ال،سددل القزددعئلح  سددع يقددؾ  بددع تراح مذددرمععت 

القددؾا ضؽ اإلدارنددة مالتشغيسيددة الست،لقددة بعلقزددع ح م صدددار القددرارات التددل ترددبح سددعرنة ب،ددد مؾا قددة 

 .4يس الدملةرئ

متت ددا البعث ددة مددا اتجعهددعت ال قددت اإلسددالمل الحدي ددة ب،ددد  السسع ،ددة  ددل تذددكضل السجددعلس 

القزعئية الذرأيةح مذلػ أ  القععدة ايسعسية  ل القزع  اإلسالمل هل إ عمة ال،دا مالحدا بدضؽ 

                                                           
حاشااية رد السختااار عماال الاجر السختااار شااخح تشااػيخ  ح 2000 -هدد 1421ابدؽ ععبددديؽح دمحم أمدضؽ بدؽ عسددرح  1

 .1543ح ص5ح جبضرمت-ح دار ال  ر للظبععة مالشذرا برار
 .432ح ص11ح ج1983ح دار ال تعب ال،ريلح بضرمتح الظب،ة الجديدةح السغشل حد هللا بؽ أثسد ابؽ  دام عب  2
 .120صمرجا سعباح ح متجأ استقيل القزاء في الجولة اإلسيميةأثسد صيع  أبؾ ثسدح   3
 .208صمرجا سعباح ح القزاء في اإلسيم حأبل  عرس 4
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دلل الشعسح بغض الشغر عؽ مسعئل تحكيقدت مدع دا  أ هدع ال تت،دعرض مدا  ؾاعدد كدرأية أخدر ح م د

 عل  ذلػ أيزعا أ  ال،رر الشبعسل كهد إ ذع  مع يدس  "ديؾا   ع ل القزعة".

 في القانػن الاخا الثالث: تذكيل السجمذ القزاني 
السذددرخ ايرد ددل السجلددس القزددعئل  ددل السددعدة ال ع يددة مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية  عددرف

 . ..."رػص عميو بيحا القانػن السجمذ القزاني السش"...ب  ت  1972لدشة  19ايرد ل ر ؼ 

بدد    1972لددشة  19 دع ؾ  تذدكضل السحددعرؼ الذدرأية ايرد دل ر دؼ مدؽ  14 ردا السدعدة م 

 رناااايذ محكسااااة-: أيؤلااااف السجمااااذ القزاااااني مااااغ خسدااااة أعزاااااء عماااال الػجااااو اآلتااااي"

-. دقاضييغ في محكسة االستئشاف أقجم-. جالذخعية مجيخ-. برنيدا – الذخعية االستئشاف

 ا  اان فاي ابحااث اياة جمداة مػضاػا يتعماق إويذتخ  فاي  لاظ اناو . الذخعية اكعالسح ماتر

اصاياره فمايذ لاحلظ العزاػ  أحاجاقاربو لغاياة الجرجاة الخابعاة أو  أحجأعزاء السجمذ أو  بأحج

ان يذتخك في تمظ الجمدة. وعشج غياب الخنيذ يحال محماو فاي رناساة السجماذ ماغ يمياو فاي 

االعزاء يزع الال  أحجالتيغ السذار الييسا أو في حالة غياب االقجمية مغ االعزاء وفي الح

 ".السجمذ القاضي الحي يميو في االقجمية

فيسدع  1972لددشة  19مؽ  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية ايرد دل ر دؼ  15م زا السعدة 

يجتسااااااااع السجمااااااااذ فااااااااي محكسااااااااة "يخددددددددص اجتسددددددددعخ السجلددددددددس القزددددددددعئل الذددددددددرعل بدددددددد   

زال االماخ باجعػة ماغ رنيداة أو ماغ قاضاي القزااة تكاػن جسياع كمسا اقت الذخعية االستئشاف

مجاوالتو سخية وال يكػن انعقاده صحيحا اال بحزػر ثيثة مغ االعزااء عاجا الاخنيذ وتراجر 

 ".السصمقة وعشج التداوي يخجح الجانب الحي فيو الخنيذ با غمتية تالقخارا
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بشدع ا علد  طلدب  2003سدشة  مت،ؾد الشذ ة ايمل  لسجلس القزدع  الذدرعل ال لددظضشل إلد 

ح يظلدددب فيدددت السؾا قدددة علددد  تذدددكضل 25/6/2003مقدددد  مدددؽ  ع دددل القزدددعة ال لددددظضشل بتدددعرن  

السجلدددس ايعلددد  للقزدددع  الذدددرعل متذدددكضل السحكسدددة ال،ليدددع الذدددرأية  درجدددة تعل دددة  دددل القزدددع  

اسدتقالا الذرعلح بهدف تظؾنر ال،سل  ل جهعز القزدع  الذدرعل مت،زندز سديعدة القدع ؾ  م زاهدة م 

مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل  14الدددلظة القزددعئية بذددقضهع الشغددعمل مالذددرعلح مدددتشداا  ددل ذلددػ إلدد  السددعدة 

مدددددؽ القدددددع ؾ  ايسعسدددددل  92م دددددذلػ السدددددعدة  1972لددددددشة  19السحدددددعرؼ الذدددددرأية ايرد دددددل ر دددددؼ 

ح متزددسؽ 19/9/2003بتددعرن   16/2003. ب،ددد ذلددػ صدددر السرسددؾ  الرئعسددل ر ددؼ 1ال لدددظضشل

 ايعل  للقزع  الذرعل. تذكضل السجلس

ممرد  ددل ذات الت،سدديؼ الدددعبا مقددر السجلددس ايعلدد  للقزددع  الذددرعل بدد   يكددؾ   ددل مديشددة 

القدسح أم أي مديشة  لدظضشية أخر  إذا ا تزا الحعجدة لدذلػح بععتبدعره السجلدس ايعلد  الؾثضدد 

يدة م ظدعخ  دل  لددظضؽح ملدت اختردعص مكدع ل لجسيدا السحدعرؼ الذدرأية  دل مشدعطا الزد ة الغري

 .2دزة

  عئبم  رئيدعاح ال،ليع الذرأية السحكسة رئيس مؽ الذرعل للقزع  عل اي السجلس نتذكلم 

  دل الذدرأية ال،ليدع للسحكسدة  ع دل أ دد  مدؽ ردل معزدؾنة للدرئيسح  عئبدعا  القزدعة  ع دل

 يسرئد أ دد م  الجشؾييةح السحع غعت  ل الذرأية ال،ليع للسحكسة  ع ل أ د م  الذسعليةح السحع غعت

 السحع غدعت  دل اسدتنشعف محكسدة رئديس أ دد م  الذدسعليةح السحع غدعت  دل اسدتنشعف محكسدة

 .3القزعئل الت تيش هضنة رئيسم  الجشؾييةح

                                                           
 .25/6/2003عرن  بت 99/339ر ؼ  / قاضي القزاة تعب   1
 .141صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   2
 .3ح صتقخيخ حػل القزاء الذخعي في فمدصيغ"ح أمع االئتالف مؽ أجل الشزاهة مالسدع لة "  3
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م ع ا محكسة ال،دا ال،ليدع ال لددظضشية  دد  زدا بععتبدعر أ   درار تذدكضل السجلدس ايعلد  

سدتؾريح ي دت  درار إداريح هدؾ  درار دضدر د 2003للقزع  الذرعل مالسحكسة ال،ليع الذدرأية سدشة 

لدددشة  19مدؽ  ددع ؾ  تذدكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد دل ر ددؼ  14مهدذا ايمددر مخدعلأ لددشص السددعدة 

التل أردت عل  أ  تذكضل مجلس القزع  الذرعل مالسحكسة ال،ليع الذدرأية يدتؼ بسؾجدب  1972

تذدددكضلت سدددشة   دددع ؾ  ملددديس  دددرار إداريح معليدددت بعتدددا جسيدددا القدددرارات الردددعدرة عدددؽ السجلدددس مشدددذ

 .1هل  رارات بعطلة 2003

 0202لدشة  8القخار بقانػن رقع : تذكيل السجمذ القزاني في الخابعالاخا 
 32/1أكددعر السذددرخ ال لدددظضشل إلدد  تذددكضل مجلددس  زددعئل كددرعل بسؾجددب أثكددع  السددعدة 

سل يد مجمذ بقانػن  القخار ىحا أحكام بسػجب يشذأ"ب  ت  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ 

 مجمذ القزاء الذخعي...".

بذدددد   القزددددع  الذددددرعل م هددددؾ  السجلددددس  2021لدددددشة  8ي،ددددرف القددددرار بقددددع ؾ  ر ددددؼ ملددددؼ 

القزعئلح عل  الردؼ مؽ أ ت  ع   د خرص ال رل الخعمس مؽ هذا القع ؾ  لتشغيؼ أثكع  هذا 

 سخػلال "الذخزالسجلسح مارت   السذرخ  ل هذا القع ؾ  بت،رنف مرظلح  ع ل القزعة ب  ت 

 درجاتياا اخاتيف الذاخعية عمال والسحااكع القزااة قاضاي دياػان ماغ الذاخعي باددارة القزااء

 .2بقاضي قزاة فمدصيغ" تصتيقو لغايات ويدسل بقانػن، القخار ىحا وفقًا  حكام ودوانخىا

مدؽ القدرار  32أمع فيسع يخص ا ذع  السجلس القزعئل الذرعل متذكضلتح  قد  را السعدة 

حكااام ىااحا القااخار بقااانػن مجمااذ يدااسل مجمااذ القزاااء يشذااأ بسػجااب أ-1"ت بقددع ؾ  علدد  أ دد

رنايذ السحكساة العمياا الذاخعية -قاضي القزاة رنيدًا. ب-الذخعي يذكل عمل الشحػ اآلتي: أ
                                                           

 .17/3/2010ح را  هللاح 180/2009محكسة ال،دا ال،ليع ال لدظضشيةح دعؾ  عدا عليع ر ؼ   1
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8السعدة ايمل  مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ   2
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اثشيغ مغ أقجم رؤسااء -ثيثة مغ أقجم رؤساء محاكع االستئشاف الذخعية. د-نانبًا لمخنيذ. ج

يذ محكسااة ابتجانيااة شااخعية يختاااره قاضااي القزاااة لسااجة رناا-محاااكع االسااتئشاف الذااخعية. ه

 رنيذ دانخة التاتير القزاني". -سشتيغ غيخ قابمة لمتججيج. و

 : اختراص السجمذ القزانيالخامذالاخا 
 بذكل عع  يختص السجلس القزعئل الذرعل بسجسؾعة مؽ االخترعصعتح أهسهع:

 1القزع  مشرب لتؾلل كرععا  السظلؾية الذرمم ثدب اَيْرَ ع  القزعة اختيعر. 

 مدع ميحدا السهشيدة مال،سليدةح  ددراتهؼ يالئدؼ بسدع متد ديبهؼح م قلهدؼح القزدعةح ترقيدة  دل الشغدر 

 .2تقديره يتؼ بسؾجب   حعزلهؼ أم حبعستقاللهؼ يت،لا

  يت،لدا الدؾعي ل الدذي ال،سدل  دل التددخل جهدة مدؽ أي ممشدا القزدع ح اسدتقالا علد  الكيدع 

 .3القزع  بذؤم  

  4مالتشغيسية اإلدارنة القزع  بذؤم   الست،لقة القؾا ضؽ مذرمععت  تراحبع الكيع. 

تتذعبت بذكل  بضدر مدا االخترعصدعت الدؾاردة  دل  دع ؾ   تمالجدير بعلذ ر ب   هذه االخترعصع

 :1972لدشة  19تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ 

  التخفيعاات فاي وضيااة القزااء تجخي التعييشات والتاشقيت و " : الت،ضضشعت مالتدشقالت 4فالسعدة

 ".بقخار مغ السجمذ وإرادة سشية تشذخ في الجخيجة الخسسية

                                                           
 .268استقالا القزع  لل يال لح ص  1
 .37كرح  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت م غع  القزع  الذرعل ل،بد الشعصر أبل البرلح ص  2
 .205القزع   ل اإلسال  يبل ال عرسح ص  3
 .119صمرجا سعباح استقالا القزع   ل الدملة اإلسالميةح أثسد صيع  أبؾ ثسدح مبدأ   4
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  خاخى ألل وضياة إل قاضي مغ سمظ القزاء ال يجػز نق" : الشغر  ل  قل القزدعة 5فالسعدة

 ".اال بسػافقة السجمذ

  ال إتاو قاضي، أو اعتباره فاقجا لػضياال يجػز عدل أي " : الشغر  ل عزا القزعة 7فالسعدة

 ".بسػافقة السجمذ وفق احكام ىحا القانػن 

  ال يجاااػز "/أ : الشغدددر  دددل ثدددعالت  ددددب القزدددعة بغضدددر عسلهدددؼ أم يعسدددعا إ دددعفية 8فالسدددعدة

ناجب  خاخى، وال يجاػزأياة وضيااة أو ميشاة أضياة القزااة ومداولاة التجاارة أو الجسع بيغ و 

 ".ال بسػافقة السجمذإضافي، إالقاضي لغيخ عسمو، أو لعسل 

 لمسجمذ ان يصماب  ال ماا ياخاه " : طلب البيع عت مايمرا  مؽ الجهعت الحكؾميدة 16السعدة ف

 ".الزما مغ التيانات وا وراق مغ الجيات الحكػمية وغيخىا التي عمييا االستجابة لصمباتو

 الشغر  ل طلبعت اإلثعلة ماالستقعلة.17السعدة ف :  

 جددرا ات التحقضددا إتشددع  أ ددل كددرة عسلهددؼ  : إصدددار  ددرارات م ددأ القزددعة عددؽ مبع25السددعدة ف

 ؼ.السحعرسة عؽ جرنسة م ،ا مشه أم

فيسددع  2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  35رددذلػ جددع  بسددتؽ ال قددرة ايملدد  مددؽ السددعدة 

"يخااتز السجمااذ وفقااًا  حكااام ىااحا القااخار يخددص اخترعصددعت مجلددس القزددع  الذددرعل ب  ددت 

 وناجبيع ونقمياع وتخقيااتيع وتثتياتيع الذاخعييغ اةلتعيايغ القزا التشدايب-بقاانػن بااآلتي: أ

-االساتقالة. جاا أو التقاعاج باإلحالاة عمال الذاخعييغ القزااة شمباات فاي الشطاخ-وإعاارتيع. ب

 متابعاة-القزااة الذاخعييغ. ىاا تطمساات فاي الشطخ-الذخعي. د القزاني الدمػك مجونة إعجاد

 الاخأي فاي إباجاء-و  بقاانػن. القخار حاى  حكام وفقاً  الذخعييغ القزاة بحق السقجمة الذكاوى 
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مأيزدعا تتذدعبت هدذه  الذاخعي". القزااء شاؤون  ماغ شاأن أي تاشطع التاي القاػانيغ مذاخوعات

االخترعصددعت مددا مهددع  مصددالثيعت السجلددس ايعلدد  للقزددع  الذددرعل الرددعدرة بسؾجددب ت،سدديؼ 

 .27/2003صعدر عؽ رئيس السجلس ايعل  للقزع  الذرعل ر ؼ 

 ع دددل القزدددعة ممهعمدددت  قدددد ذ دددر  دددع ؾ  تذدددكضل السحدددعرؼ  ا بعخترعصدددعتمأمدددع فيسدددع يت،لددد

مجسؾعددة مددؽ االخترعصددعت مالسهددع  التددل يخددتص بهددع  1972لدددشة  19الذددرأية ايرد ددل ر ددؼ 

  ع ل القزعة بعتتل:

 .1السؾا قة عل   رارات مجلس القزع  الذرعل -

في محكسة مغ  ات  معسلالقزاة ل أحجن يشتجب في حالة الزخورة أيجػز لقاضي القزاة " -

 . 10فالسعدة  "عمل مغ السحكسة السمحق بياأالجرجة أو 

معسل في محكسة مغ  ات القزاة ل أحجن يشتجب في حالة الزخورة أيجػز لقاضي القزاة " -

  .11فالسعدة  "عمل مغ السحكسة السمحق بياأالجرجة أو 

 /أ .18السعدة ف" وقزاتيا الذخعية السحاكع شخاف عمل جسيعلقاضي القزاة حق اإل" -

حكساة االساتئشاف حاق تشتياو لقاضي القزاة مغ تمقاء نادو أو بشاء عمل تشديب رنيذ م" -

لل  ل ما يقع مشيع مخالاا لػاجباتيع أو مقتزيات وضياتيع ويكػن التشتيو شااىا إالقزاة 

  .23فالسعدة " أو  تابة

 ح  قددد أمردتذددرعلبذدد   القع ددل ال 2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  11السددعدة أمددع 

 مالتل يسكؽ إجسعلهع  ل اتتل: حأهؼ مهع   ع ل القزعة

                                                           
 .1972لدشة  19السعدة الدعدسة مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ   1
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  إدارة السحدددددعرؼ الذدددددرأية مدددددؽ خدددددالا التؾقيدددددا علددددد   ع دددددة السراسدددددالت مالقدددددرارات مالت،ليسدددددعت

 مالت،سيسعت مالؾتعئا الرعدرة عشت.

  الذرعل مر ا تقعرنره إل  الرئيس.متش ضذ  رارات مجلس القزع  تس ضل القزع  الذرعلح 

  اعتسدددعد الديعسدددعت مالخظددد  مالبدددرام  لتسكدددضؽ القزدددع  الذدددرعل مدددؽ الكيدددع  بسهعمدددتح متذدددكضل

اللجع  الالزمدة ل،سدل ديدؾا   ع دل القزدعةح م دذلػ اعتسدعد مدم دة الددلؾق القزدعئل الذدرعل 

بشددع ا علدد  تشددددضب مددؽ مجلدددس القزددع  الذددرعلح مأيزدددعا اعتسددعد الهيكدددل التشغيسددل مالسؾاز دددة 

 تشغيؼ أعسعا الس ذم ضؽ الذرعضضؽ.ا إصدار الت،ليسعت بذ   الدشؾنة للديؾا ح م

  إصددددار إجدددعزات مزاملدددة مهشدددة السحعمدددعة الذدددرأية للسحدددعمضؽ الذدددرعضضؽ م قدددعا للقدددع ؾ ح م دددذلػ

القزدع  الذدرعلح مر ،دت اعتسعد التقرنر الددشؾي للقزدع  الذدرعل ب،دد إعدداده مدؽ  بدل مجلدس 

 إل  الرئيس.

  أم  ل أي تذرنا آخرهذا القرار بقع ؾ أي مهع  أخر  مشرؾص علضهع  ل  . 

بذد   القع دل الذدرعل أهدؼ  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  14مأيزعا أمردت السعدة 

مدؽ ذات القدرار  11مهع  ديؾا   ع ل القزعة مهل مشب قة عؽ السهع  الدعبا ذ رهع بستؽ السدعدة 

 بقع ؾ .

ثددد  بضددر مددا اخترعصددعت  ع ددل ميددعلشغر إلدد  هددذه االخترعصددعت  جدددهع متذددعبهة إلدد  

القزددعة  ددل الؾ ددا الحددعللح  تغضضددر لبددعس القزددعة هددؾ مددؽ  بضددل إدارة ال،سددل القزددعئل  ددل إطددعر 

السحعرؼ الذرأيةح معل  الردؼ مؽ االخترعصعت اإل دعفية التدل مردت  دسؽ القدؾا ضؽ الحدي دةح 

مية مددؽ مجؾدهددعح  عيصددل إال أ هددع تبقدد  مددؽ  بضددل ايثكددع  ال،عديددة التددل ال تسددع ا الذددرن،ة اإلسددال

  ل ايمؾر اإلبعثة مع لؼ يرد ثكؼ يحرمهع.
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 الذخعية الامدصيشيةجخاءات التعييغ في السحاكع إو  القزاة تعييغ: الثالث السصمب
ددَب َمُعددضَِّؽ ِمددْؽ ِ َبددِل عر ددا مجلددة ايثكددع  ال،دليددة ال، سع يددة القع ددل ب  ددت " الددْذاُت اْلددِذي ُ رِّ

ْلَظعِ  ِيَْجِل  َ   .1"ْرِل َمَثْدِؼ الْدْعَؾ  َماْلُسَخعَصَسِة اْلَؾاِ َ،ِة َبْضَؽ الْشعِس َتْؾِفيقاع ِيَْثَ عِمَهع اْلَسْذُرمَعةِ الدُّ

القع دل علد   قدد عدرف  1972لددشة  19 ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذدرأية ايرد دل ر دؼ أمع 

وماجيخ الذاخعية  رنيذ وأعزاء محكساة االساتئشاف الذاخعية تعشي  مسة قزاة أو قاضي:أ دت "

 .2"وماتر السحاكع الذخعية وأي قاضي مغ قزاة السحاكع االبتجانية الذخعية

تبدددأ عسليددة ت،ضددضؽ القزددعة  ددل السحددعرؼ الذددرأية ال لدددظضشية بددعإلعال  عددؽ مجددؾد كددؾادر م 

للتؾعيف  ل إثد  الرحأ السرئية السحليةح تؼ ت تل السرثلة ال ع ية بتقديؼ الظلبعت مسدؽ تتدؾ ر 

ذدددرممح تدددؼ ُيشغدددر  دددل هدددذه الظلبدددعتح مندددتؼ ت،ضدددضؽ امتحدددع ضؽ يصدددحعب الظلبدددعت السقبؾلدددةح بهدددؼ ال

امتحددع  تحرنددري مال ددع ل كدد ؾيح ميشددع ا علدد   تددعئ  االمتحع ددعت يددتؼ الت،ضددضؽ لإكددخعص الست ددؾ ضؽ 

 .3بعلشتيجة الشهعئية

 ا علدد  مي،ددد اختيددعر ايكددخعص الست ددؾ ضؽ  ددل االمتحددع  الذدد ؾي مالتحرنددري يددتؼ ت،ضضددشهؼ بشددع

 دددع ؾ  تذدددكضل السحدددعرؼ  دددرار مدددؽ السجلدددس القزدددعئلح مهدددذا مدددع  ردددا عليدددت السدددعدة الراب،دددة مدددؽ 

تجااخي التعييشااات والتااشقيت والتخفيعااات فااي وضياااة بدد   " 1972لدددشة  19الذدرأية ايرد ددل ر ددؼ 

  ".القزاء بقخار مغ السجمذ وإرادة سشية تشذخ في الجخيجة الخسسية

                                                           
 بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية. 1972لدشة  19السعدة ال ع ية مؽ القع ؾ  ايرد ل ر ؼ  1
 هد. 1876لدشة  مؽ مجلة االثكع  ال،دلية ال، سع ية 1785السعدة  2
مرجددا سددعباح ح دراسااة عااغ واقااع السحاااكع الذااخعية وتصااػر القااػانيغ السعسااػل بيااا فااي فمدااصيغعبددد ال ددرنؼ طؾا ذددةح  3

 .139ص
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ل،سلهؼ يقؾمؾ  ب دا   ددؼ اليسدضؽ أمدع  رئديس محكسدة االسدتنشعف م بل مبعكرة القزعة الجدد 

  أثكدؼ بدضؽ أردؾ  مخلردعا للسلدػ م أ  أ ددؼ بدعا ال،غديؼ ح منكؾ   ص القدؼ  سع يلل "أ1الذرأية

  التدز  سدلؾق القع دل الردعد  أخدالص م إثتر  القؾا ضؽ مأؤدي مععئ ل بكل أ  أالشعس بعل،دا م 

  .2"الذرنف

 سدددع يلدددل بذددد   القزدددع  الذدددرعل  دددص القددددؼ  2021لددددشة  8  ر دددؼ متزدددسؽ القدددرار بقدددع ؾ 

العطايع أن أحكاع بايغ الشااس بالعاجل، وأن أحتاخم الجساتػر والذاخيعة والقاانػن، وأن  بااه"أقدع 

 . 3أؤدي وضياتي بكل أمانة وإخيص، وأن ألتدم سمػك القاضي الرادق الذخيا"

جدب عليدت أ  يتدؾل  مهشدة القزدع   دل م بل البد   ل بحا الذرمم الؾاجب تؾا رهدع فديسؽ ي

السحعرؼ الذرأيةح ال بد لشع مؽ أ   شؾه إل   قظة مهسةح هدل أ  هدذه اإلجدرا ات مالذدرمم تددري 

علدددد  القزددددعة الذددددرعضضؽ  قدددد  دم  بددددع ل ال،ددددعملضؽ  ددددل السحددددعرؼ الذددددرأية  ددددعلسؾع ضؽ ال،ددددعديضؽ 

هؼ بشددع ا علدد  مددع جددع  بقددع ؾ  مالسحعسددبضؽ مال ددعتبضؽ ممددؾع ل الزددب  مالحجدد ح مالددذيؽ يددتؼ ت،ضضددش

مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ  20ح مذلػ بداللة السعدة 1998لدشة  4الخدمة السد ية ال لدظضشل ر ؼ 

باسااتثشاء  الذااخعية السحاااكع يعاايغ السػضاااػن فااي"بدد    1972لدددشة  19الذددرأية ايرد ددل ر ددؼ 

 ".السعسػل بو نطام الخجمة السجنية القزاة وفق

،ضضؽ القزعة الذرعضضؽ م قعا للقؾا ضؽ ماي غسة الؾ شيةح  إ دت يتؾجدب معشد بحا إجرا ات ت

علضشددع أ   قددأ عشددد الذددرمم الؾاجبددة تؾ رهددع فدديسؽ يتددؾل  مهشددة القزددع  الذددرعلح مهددذا مددع جددع  

                                                           
 .84ح ص2000ح 1ح دار ر د للشذرح مضسانات استقيل القزاءدمحم أثسد الرماكدةح  1
الس،دددا  1973لدددشة  18مددؽ القددع ؾ  ايرد ددل ر ددؼ  أ دديف كددرم القدددؼ لت،ضددضؽ القزددعة الذددرعضضؽ بسؾجددب السددعدة ال عل ددة 2

 بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل. 1972لدشة  19للقع ؾ  ر ؼ 
 بذ   القزع  الذرعل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  17السعدة  3
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بذدد   تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل  1972لدددشة  19برددرنح السددعدة ال عل ددة مددؽ القددع ؾ  ر ددؼ 

ردنيااااااًا متستعااااااًا أن يكااااااػن أ-: أزاااااااء الذااااااخعي مااااااا يمااااااييذااااااتخ  فاااااايسغ يتااااااػلل القبددددد   "

الداشة الثانياة والعذاخيغ ماغ عساخه  أكسالن يكاػن قاج أ-. بوالسجنياة الكامماة الذخعية با ىمية

حجى البيد إالقزاء الذخعي مغ  مية شخعية في جازة إن يكػن حاصي عمل أإ-ا قل. جعمل 

ياااة القزاااء الذااخعي فااي السسمكااة غل وضن يكااػن شااأة أو االساايمية السعتااخف بيااا، أو العخبياا

حاجى إن يكػن مغ حسمة شايادة الحقاػق ماغ ألياشسية ولع يارل بدتب مذيغ، أو ردنية اا  

خ فيااو ىااحه  ا لااع يػجااج مااغ تتااػفإبيااة أو االساايمية السعتااخف بيااا، و الجامعااات فااي الاابيد العخ 

نػنياااة التااي تترااال والقا الذااخعية متحانااا لمصااالتيغ فاااي الذااؤون إالذااخو ، فيجااخي السجماااذ 

ال إمتحاان شاتخاك باإلشاخز باإل  ين ال يداسح أويذاتخ  فاي  لاظ  الذاخعية السحااكع بأعسال

 تقل عاغ خساذ مزل مجة الأل عغ الجراسة الثانػية الكاممة و  ا  ان يحسل درجة عمسية ال تقإ

حاة ن ال يكاػن قاج حكاع عمياو بجشاياة أو جشأ-. دالذاخعية السحااكع حجىإسشيغ في رناسة قمع 

 ".ن يكػن محسػد الديخة حدغ الدسعةأ-. ىامخمة بالذخف عجا الجخانع الدياسية

 لذلػ يذترم فيسؽ يتؾل  مهشة القزع   ل السحعرؼ الذرأية أ  تتؾا ر فيت الذرمم اتتية:

 :أواًل: شخ  الجشدية 
هدددذا الذدددرم يقعبلدددت  دددل ال قدددت اإلسدددالمل أ  يكدددؾ  الذدددخص مددددلسعاح بععتبدددعر الجشددددية هدددل 

. منجد هذا الذرم أسعست القع ؾ ل  دل مدتؽ ال قدرة فأ  مدؽ السدعدة 1لة ثدي ة أمجدهع االست،سعرمد 

يذااتخ  بذدد   تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل ب  ددت " 1972لدددشة  19ال عل ددة مددؽ القددع ؾ  ر ددؼ 

اردنياااااااًا متستعاااااااًا  مدااااااامساً  ن يكاااااااػن أ-1: فااااااايسغ يتاااااااػلل القزااااااااء الذاااااااخعي ماااااااا يماااااااي

                                                           
 .76ح ص2010ح الجشعدرنة للشذر مالتؾزناح عسع ح ا حكام القزانية وشخق الصعغ فيياثدؽ دمحم مهدا ح  1
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معليت  إ  أي كخص ال يحسل الجشدية ايرد ية ال يقبل لت  ".جنية الكاممةوالس الذخعية با ىمية

 .رعل  ل السحعرؼ الذرأية ايرد يةال،سل  قع ل ك

ميرأي البعث ة يؤخذ عل  مؾ أ السذرخ ايرد ل الدعبا عدد  اكدترام الديع دة اإلسدالمية  دل 

هذه الحعلة يحا لغضر السدلؼ  الستقد  لؾعي ة القزع  الذرعل إ ع ة إل  الجشديةح مذلػ ي ت  ل

أ  يتقد  لؾعي ة القع ل الذرعلح ل،د  مجؾد  ص يذترم الديع ة اإلسدالميةح مهدذا ال ي،تبدر مدؽ 

 بضل التسضضز ال،شرري أم الديشل أم مع كعبتح ي  القع ل الذرعل يجب أ  يكؾ  ُملسعا بعلذرن،ة 

سدرنة مايمدؾر الذدرأية الهعمدة  دل ثيدعة اإلسالمية بكع دة ت عصدضلهعح بععتبدعره يبحدا السشعزعدعت اي

السجتساح  سؽ دضر الس،قؾا أ  يبحا هذه القزعيع كخص دضر مددلؼح ميشدع ا عليدت  قتدرح ت،دديل 

بإ دع ة كدرم الديع دة اإلسدالمية  دل الستقددمضؽ  1972لددشة  19/أ مؽ القع ؾ  ر ؼ 3 ص السعدة 

 لؾعي ة القزع  الذرعل.

هذا الشقص عشدمع اكترم  ل القع ل الذرعل أ  يكدؾ  م ع  السذرخ ال لدظضشل  د تدارق 

مدؽ القدرار بقدع ؾ   15مدلسعا  لدظضشيعا متست،دعا بعيهليدة القع ؾ يدة بسؾجدب ال قدرة ايملد  مدؽ السدعدة 

يذتخ  فيسغ يعيغ قاضيًا شاخعيًا أن بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل ب  دت " 2021لدشة  8ر ؼ 

 ". با ىمية القانػنية . مدمسًا فمدصيشيًا يتستع1يكػن: 

ميددذلػ يكددؾ  السذددرخ ال لدددظضشل  ددد سددعر  ددل االتجددعه الرددحيح بعكددترام الديع ددة اإلسددالمية 

 فيسؽ يتقد  بظلب التؾعيف  قع ل كرعل  ل السحعرؼ الذرأية ال لدظضشية. 

مدددددلسعاح  ددددل القع ددددل إذا  ددددع  أثددددد الخرددددؾ   اإلسددددال  اكددددترامال قددددت اإلسددددالمل علدددد  يت ددددا     

ل ؽ  حممش،ت الضهؾد الحشفيةمأجعزه  م لتحال قهع   ل جؾاز تقلضد دضر السدلؼ عل  مؽ هؼ  أمنختل
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أم بددزماج  السددلسضؽحثضدا تخدتص بدزماج  الذدرأيةحال مكدع  لهدذه السدد لة  دل تظبيقدعت السحدعرؼ 

 السدلسة.السدلؼ مؽ دضر 

 :ثانيًا: شخ  ا ىمية والعسخ
ؽ يتدؾل  مهشدة القزدع  الذدرعلح  ضدر  ال قهدع  أكعر ال قت اإلسالمل إل  مجؾب ايهلية فديس

عددد    عيدددة مجددرد البلدددؾغ مال،قددل الدددذي يت،لدددا بددت الكيدددع  بعلت ددعليف الذدددرأيةح م  سددع يذدددترم  دددذلػ 

الشزؾج ال،قلل مالقدرة عل  الشغر  ل ايمؾرح ميذلػ  عا السعرمدي "صحيح التسضضدز جضدد ال ظشدة 

 .1زعح مع أككلح م رل مع أعزل"ب،ضد عؽ الدهؾ مالغ لةح يتؾصل بذ عئت إل  إي

"يماادم أن مددؽ مجلددة ايثكددع  ال،دليددة ال، سع يددة علدد  أ ددت   1794فم ددل ذلددػ  رددا السددعدة 

زاء الرغيخ والسعتاػه وا عسال تام، وبشاًء عميو ال يجػز قيكػن القاضي مقتجرًا عمل التسييد ال

لددشة  19ؽ القدع ؾ  ر دؼ ردذلػ اكدترطا السدعدة ال عل دة مدوا صع الحي ال يدسح صػت الصخفيغ"، 

يذتخ  فيسغ يتػلل القزاء الذخعي ما بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل عل  أ ت " 1972

 ".والسجنية الكاممة الذخعية با ىميةن يكػن اردنيًا متستعًا أ-1: يمي

هدح ثضدا عماستدا ال قت اإلسالمل عل  هذا الذرم ب  ت يذترم  ل القع ل مع يذدترم بعلذد

 تقبل الذهعدة مؽ الرغضر مالسجشؾ ح   ذلػ القزع  ال يرح مشهسعح م د راعا هذا الذرم  ت الإ

 .2 ؾا ضؽ تذكضل السحعرؼ الذرأية  ل البالد ال،ريية ماإلسالميةح  حددت سشعا م،ضشة للقع ل

                                                           
ح صححت معلا عليت: دمحم ثعمد ا حكام الدمصانيةال را ح القع ل أبؾ ي،ل  دمحم بؽ الحدضؽ بؽ دمحم بؽ خلأح  1

 .65ح صبضرمتح لبشع ح الظب،ة ال ع ية - ح دار ال تب ال،لسية2000-هد 1421ال قلح 
ح بقددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددلكددرمم القع ددل  ددل الذددرن،ة اإلسددالمية مقعر ددعا ذيددعب عبددد ال ددرنؼ ذيددعب عقددلح  2

 .1724ح ص1995ح ايرد ح 4ح عدد 22ح الجعم،ة ايرد يةح مجلد العمػم اإلندانية –مجمة دراسات 
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كساال الدااشة الثانيااة أيكااػن قااج م ددل ذلددػ يذددترم فدديسؽ يتددؾل  مهشددة القزددع  الذددرعل أ  "

لدددشة  19/ب مددؽ القددع ؾ  ر ددؼ 3م قددعا لسددع جددع  بسددتؽ السددعدة  "ا قااله عماال والعذااخيغ مااغ عسااخ 

 . بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل 1972

منشب ا كرم ال،سر مؽ كرم ايهلية بذكل عع ح  علقع دل يجدب أ  يكدؾ  متست،دعا بعيهليدة 

عإل ع ة إلد  كدرم ال عملة التل ت با لت الحقؾ  مترتب عليت الؾاجبعت مترح مشت الترر عتح فب

ال،سدر يجددب أ  يكددؾ  بكعمدل  ددؾاه ال،قليددة مدضدر محجددؾر عليددت يي سدبب  ددعلجشؾ  مال،تددت مالددد ت 

 .1مالغ لة

 دل اكدتراطت إتسدع  مغدعيراا لسؾ دأ السذدرخ ايرد دل أمع السذدرخ ال لددظضشل   دع  اتخدذ مؾ  دعا 

ح ميدرأي 2  الذدرعلعسر ال عمشة مال،ذرنؽ سدشة لدد  الذدخص الدذي يرددب  دل تدؾلل مهشدة القزدع

سجسؾعددة ل  22  مشعسدب لسهشدة تددؾلل القزدع  ل دؽ يسكدؽ تدرجح عسدر 28سدؽ فث دة  جدد ب  دت البع

 مؽ ايسبعبح هل:

لددؼ يذددترم السذددرخ ال لدددظضشل  ددل القزددع  ال،ددعدي ُعسددراا محددددااح  سددع هددؾ الحددعا  ددل القزددع   -

 2002لدددشة  1 مددؽ  ددع ؾ  الدددلظة القزددعئية ال لدددظضشل ر ددؼ 16الذددرعلح ثضددا أ  السددعدة 

 الست،لقة بذرمم مؽ يتؾل  القزع  لؼ تذترم ُعسراا محدداا.

                                                           
ح دار الشهزدة ال،رييدة للظبععدة السجخل في التعخيا بالاقاو اإلسايمي وقػاعاج السمكياة والعقاػد فياودمحم مرظ   كلبلح  1

 .492ح ص1985ةح مالشذر مالتؾزناح القعهر 
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  15/2السعدة  2
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 ح م ددل السذددرخ 22ال،ديددد مددؽ التذددرن،عت السقعر ددة دضددر التذددرنا ايرد ددل اكددترطا ُعسددر الدددف -

 .1الد،ؾدي

 ددد يؾجددد أكددخعصو   ضددرم  تشظبددا علددضهؼ جسيددا كددرمم تددؾلل مهشددة القزددع  الذددرعلح بددل  ددد  -

  ب،ددددح  هدددذا إجحدددعف 28ؽ أر دددر مدددؽ دضدددرهؼح ملددؼ يبلدددغ عسدددرهؼ الددددفيكؾ ددؾا مت دددؾ ضؽ ممجتهددددي

 بحقهؼ  ل ثرمع هؼ مؽ مسعرسة مهشة القزع  الذرعل ل،د  بلؾدهؼ هذا ال،سر.

 :ثالثًا: شخ  السؤىل العمسي
جسهددؾر ال قددت اإلسددالمل إلدد  هددذا الذددرم بسرددظلح "ال،لددؼ"ح ماختل ددؾا فيددتح  قددد ذهددب  أكددعر

ح ثضدا أ دت ال 2،لؼ السذدترم الؾاجدب تدؾا ره  دل القع دل هدؾ االجتهدعدإل  أ  السقردؾد بدعل ال قهع 

  .3يجؾز تؾلية مشرب القزع  لذخص يجهل ايثكع  الذرأيةح ي ت ال يرلح لل تؾ  

ح مدؽ دضدر السجتهدد القزدع  بجدؾاز تقلددأمع ايثشعف  قد ذهبؾا إل  مخعل ة الجسهؾرح م دعلؾا 

 .5يكؾ  كعهداا فيرح أ  يكؾ   ع يعا   أ ت يرح أ  ح م علؾا مع دا4بذرم أ  يدت تل  ل أثكعمت

 ددل م هددؾ  هددذا الذددرمح  علسذددرخ ايرد ددل اكددترم  الحش ددلال قددت  مدداالسذددرخ ايرد ددل  مات ددا

فيسؽ يتقد  لؾعي ة القزع  الذرعل أ  يكؾ  ثعصدالا علد  اإلجدعزة  دل القزدع  الذدرعل أم علد  

                                                           
هدد علد  أ دت "يذدترم فديسؽ يدؾلل القزدع : أاّل تقدل 1428لددشة  78/هد مؽ  غع  القزدع  الدد،ؾدي ر دؼ  /31 را السعدة 1

اتشتددضؽ معذددرنؽ سددشة فإذا  ددع  ت،ضضشددت  ددل إثددد  سددشت عددؽ أري،ددضؽ سددشة فإذا  ددع  ت،ضضشددت  ددل درجددة  ع ددل اسددتنشعف  معددؽ 
 درجعت الدلػ القزعئل ايخر  ".

 . 6/421 مرجا سعبا حالاخواالسغشلح . 11/95 مرجا سعباح حروضة الصالتيغ، الشؾمي   2
 .161صح 2004دار الحعمد للشذر مالتؾزناح عسع ح الظب،ة ايمل ح ح نطام القزاء في اإلسيمدمحم ثسد الغرايبةح   3
مرجا ح السجسػاالشؾميح . 4/59 مرجا سعباح حروضة القزاةح الدسشع ل. 16/72 مرجا سعباح حالسبدػ الدرخدلح   4

 .18/387سعباح 
 .16/72ح 1989ح أدب القاضيح أثسد بؽ أبل أثسد الظبري الس،رمف بعبؽ القعص  5
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ح 1  التددل تدددرس مددؾاد الذددرن،ة اإلسددالميةكددهعدة جعمشيددة مددؽ  ليددة الذددرن،ةح أم مددؽ  ليددعت الحقددؾ 

بذد   تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية  1972لددشة  19/ج مدؽ القدع ؾ  ر دؼ 3مهذا مع  زا بدت السدعدة 

 ددل  ي الجسهددؾر/أ . أمددع رأ2 فبعلتحديددد السددعدة 1973لدددشة  18ايرد ددل مت،ديالتددت بعلقددع ؾ  ر ددؼ 

دة شدددعح ميدددرأي البعث دددة  دددإ  الذدددهعاكدددترام االجتهدددعد  دددل القع دددل الذدددرعل هدددؾ كدددرم ب،ضدددد  دددل ما ،

الجعمشيددة تشعسددب م تشددع الس،عصددر, ثضددا يقترددر ايمددر علدد  القزددع   ددل مؾ ددؾععت محددددة , 

 م سؽ تذرن،عت مقششة .

رسدددددع أ  السذدددددرخ  ح2البعث دددددة  دددددل هدددددذا الدددددرأي مجسؾعدددددة مدددددؽ ال قهدددددع  الس،عصدددددرنؽ ما قدددددا م 

 مددؽ خددالاثضددا اكددترام ال،لددؼ  ال لدددظضشل سددعر بددذات االتجددعه الددذي جددع  بددت السذددرخ ايرد ددل مددؽ

مددؽ القددرار  15/3السؤهددل ال،لسددل لت،ضددضؽ القع ددل الذددرعلح مذلددػ بسؾجددب مددع جددع  بسددتؽ السددعدة 

بذدد   القزددع  الذددرعل ال لدددظضشل ب  ددت "يذددترم فدديسؽ ي،ددضؽ  ع دديعا  2021لدددشة  8بقددع ؾ  ر ددؼ 

خرردعت الذدرن،ة . ثعصالا عل  الذهعدة الجعمشية ايملد  علد  اي دل  دل ت3كرأيعا أ  يكؾ : 

مالسقرؾد  اإلسالمية أم ال،لؾ  اإلسالمية أم الذرن،ة مالقع ؾ  أم القع ؾ  مؽ جعم،ة م،ترف بهع".

بعلذهعدة الجعمشية ايمل   دل هدذا الدشص هدل كدهعدة البكدعلؾرنؾسح ميدرأي البعث دة  دع  ال بدد مدؽ 

نبيدة إ دعفية  دل تس دل  دل خزدؾعهؼ لددمرات تدر يح رم إ ع ل عل  ثسلدة كدهعدة القدع ؾ  مجؾد ك

ال،لؼ ب ثكع  الذرن،ة اإلسالميةح  غراا ي  طلبة القع ؾ  ال يحرلؾ  عل  ال ؼ ال ع ل مؽ ال،لدؾ  

 خالا دراستهؼ لتخرص القع ؾ . ال قهية

                                                           
 .77صمرجا سعباح ح ا حكام القزانية وشخق الصعغ فيياثدؽ دمحم مهدا ح   1
ح مكتبدة القدع ؾ  ماال تردعد للشذدر مالتؾزنداح الرندعضح الاػافي فاي أصاػل السخافعاات الذاخعيةم دل دمحم بدؽ بدراق ال دؾزا ح   2

 . 77. مثدؽ دمحم مهدا ح ايثكع  القزعئية مطر  الظ،ؽ  ضهعح ص79-78ح ص2016
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 :رابعًا: شخ  الُخمق
يذضر هذا الذرم إل   رمرة تستا القع ل بحدؽ الدضرة مالدلؾق  ذكل مؽ أككعا كرم ال،دالة 

سالملح ب   يكؾ  القع ل ُم،تدالا مُمدتكيسعا  ل ثيعتت بدضؽ الشدعسح بسدع يزندد مدؽ تقدة  ل ال قت اإل

 . 1الشعس  ل ُث ست

معل  الردؼ مدؽ صد،ؾية الت ردد مدؽ هدذا الذدرم  دل الؾا دا ال،سلدلح إال أ دت ي،تبدر مدؽ  بضدل       

قددا مددؽ ُثدددؽ الدددلظة التقديرنددة للسجلددس القزددعئل ايعلدد  الددذي ي،تبددر الجهددة السدددؤملة عددؽ التح

 . 2سضرة مسلؾق الذخص الستقد  للقزع  الذرعل

أ  يكدؾ  القع دل دضدر  1972 ل  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ ايرد دل لددشة كرم الُخلا  ممؽ دالئل

 ف ماتدابح أم  بضرة مؽ ال بعئر.محكؾ  عليت ب ي جشعية دضر سيعسيةح أم يمر مخل بعلذر 

بحدؽ الدضرة مالددلؾق مي،دد  الُح دؼ عليدت بد ي إل  هذا الذرم   د أكعرمالسذرخ ال لدظضشل 

اسدددت شع  مدددد لة الجدددرائؼ  مل شدددت اختلدددأ مدددا السذدددرخ ايرد دددل  دددل عدددد ح 3جشعيدددة أم عقؾيدددة ت ديبيدددة

الديعسددية مددؽ الجددرائؼ التددل  ددد يكددؾ  ُث ددؼ علدد  القع ددل بهددعح متت ددا البعث ددة مددا تؾجددت السذددرخ 

ا الذدخص مال مددؽ ثدددؽ سدضرتتح  قددد يكددؾ  ايرد دلح مذلددػ أ  الجدرائؼ الديعسددية ال تحدد  مدؽ ُخلدد

كخرعا مشتسيعا يثدزاب م،عر دة ممدؽ الظبي،دل اتهعمدت بس دل هدذه الجدرائؼح ميعلتدعلل  در  بزدرمرة 

مندر  الدب،ض  است شع  الجرائؼ الديعسية مؽ الجدرائؼ التدل تسشدا الذدخص مدؽ تدؾلل مهشدة القزدع .

                                                           
ح مكتبدة القدع ؾ  ىاا1428داشة ل 78الػسيط في شخح نطام القزاء الدعػدي الججيج رقاع علل رمزع  معلل بر دعتح   1

 .108ح ص2012ماال ترعد للشذر مالتؾزناح الد،ؾديةح 
 .78صمرجا سعباح ح الػافي في أصػل السخافعات الذخعيةدمحم بؽ براق ال ؾزا ح   2
 3بذد   القزدع  الذدرعل فال قدرتضؽ الخعمددة مالدعدسدة . م دذلػ السدعدة  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  15السعدة   3

 بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ية فال قرتضؽ د مهد . 1972لدشة  19مؽ القع ؾ  ر ؼ 
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بعرهع مؽ  بضل ايخال ح مي هدع  دد ت دؾ  عد  ثتسية كسؾلية هذا الذرم للجرائؼ الديعسية ل،د  اعت

 .1يهداف  بضلة مدعيعت سعمية

هدذا الذدرم لدؼ يدرد عشدد م ح لإثدزاب الديعسدية ا تسع  القع لعد  منزعف إل  كرم الُخلا 

ثضا ألز  السذرخ ال لدظضشل عل   ل كخص يردب  ل تؾلل مهشة القزدع   حال قهع  اإلسالمضضؽ

 . 2و عشج تعييشو بأي حدب أو تشطيع سياسي""أنيل عزػيتالذرعل أ  يكؾ   د 

ميدددرأي البعث دددة هدددذا الذدددرم ت،دددد ل مال داعدددل لدددتح علددد  اعتبدددعر أ  ثدددا اال تسدددع  الديعسدددل 

ح م ددل 2003مك ددؾا بسؾجددب الشرددؾص القع ؾ يددة  ددل القددع ؾ  ايسعسددل ال لدددظضشل الس،دددا لدددشة 

يسقخاشي نيابي يعتساج عمال نطام الحكع في فمدصيغ نطام د"السعدة الخعمدة التل  را عل  أ  

التعجدية الدياسية والحدبية ويشتخب فيو رنيذ الدمصة الػششية انتخابًا مباشخًا مغ قاتل الذعب 

م دذلػ السدعدة التعسد،ة ، "وتكػن الحكػمة مدؤولة أمام الخنيذ والسجماذ التذاخيعي الامداصيشي

ييد بيشيع بدتب العخق أو الامدصيشيػن أمام القانػن والقزاء سػاء ال تسالتل  را عل  أ  "

التدل  ردا علد   26م دذلػ السدعدة "، الجشذ أو المػن أو الجيغ أو الخأي الدياساي أو اإلعاقاة

لمامداااصيشييغ حاااق السذاااار ة فاااي الحيااااة الدياساااية أفاااخادًا وجساعاااات ولياااع عمااال وجاااو أ  "

....".  انػن تذكيل ا حداب الدياسية واالنزسام إلييا وفقاًا لمقا -1الخرػص الحقػق اآلتية: 

معلددد  اعتبدددعر أ  القدددع ؾ  ايسعسدددل بس عبدددة الدسدددتؾر  دددل  لددددظضؽ  هدددؾ أعلددد  القدددؾا ضؽ مدددؽ ثضدددا 

السرتبدةح مال يجددؾز يي  ددع ؾ   رعدل أ  يت،ددعرض م،ددتح ممدؽ ايجدددر ت،ددديل القدؾا ضؽ ال رأيددة  ددل 

نعتدت هذه الحعلةح بسع يتؾجب ثذف هذا الذرمح بسع يك ل  سع  الح عظ عل  ثقدؾ  اإل ددع  مثر 

 السك ؾلة بسؾجب القع ؾ  ايسعسل ال لدظضشل.
                                                           

 .70صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةال راح بدع  عبد السعلػ   1
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  15/7السعدة   2
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 :خامدًا: شخ  السدابقة القزانية
لؼ يذدر ال قدت اإلسدالمل إلد  م دل هدذا الذدرم  دل ت،ضدضؽ القزدعةح مهدذا الذدرم تدؼ اسدتحداتت 

مدؤخراا  ددل القددؾا ضؽ الؾ ددشية  شددؾخ مددؽ التشغديؼ اإلداري. م ددع  السذددرخ ال لدددظضشل  ددد اكددترم  ددل 

الذددرعل يما مددرة اجتيددعز مدددعبقة  زددعئية تجرنهددع لجشددة الت،ضضشددعت السذددكلة مددؽ  ت،ضددضؽ القع ددل

ح ميذلػ يكؾ  السذرخ ال لدظضشل  د اتخذ مؾ  عا إيجعبيعا مؽ ثضا الح عظ 1مجلس القزع  الذرعل

علدد  مبددعدا الشزاهددة م ددسع  ال  ددع ة  ددل الؾعي ددة ال،عمددةح ماالبت،ددعد عددؽ الت،ضضشددعت القعئسددة علدد  

 ب.أسلؾب التشدض

 :سادسًا: شخ  المغة العخبية
هددذا الذدددرم أيزدددعا لدددؼ يذدددر ال قدددت اإلسدددالمل إليدددتح مهدددؾ بدددذلػ كدددرم مددددتحدث  دددل القدددؾا ضؽ 

الؾ شيةح ميعلتحديد  دل القدع ؾ  ال لددظضشلح بحضدا ي،تبدر كدرم إتقدع  اللغدة ال،رييدة فديسؽ يرددب 

ح مالتدل تسضدز  ضهدع عدؽ  ل تؾلل مهشة القزع  الذرعل أثد التؾجهعت الحدي دة للسذدرخ ال لددظضشل

ؽ القدرار مد 15ال قدرة الددعب،ة مدؽ السدعدة  مجع  هذا  دلدضره مؽ السذرعضؽح  عيرد ل مالد،ؾديح 

أرددددت علددد   دددرمرة أ  يكدددؾ  القع دددل الذدددرعل متقشدددعا للغدددة ح ثضدددا 2021لددددشة  8بقدددع ؾ  ر دددؼ 

اللغة  ي حدب لتح ال،ريية. ميرأي البعث ة هذا الذرم أسعسل متؾجت إيجعبل للسذرخ ال لدظضشل يُ 

ال،ريية هل لغتشع اي ح مماجب عل   زعتشع الذرعضضؽ مال،عديضؽ أ  يكؾ ؾا متقشضؽ لهدعح بسدع يذدسل 

 مالئية.   الؾ ؾخ  ل ايخظع  اللغؾنة ماإلاتقع  أسلؾب الت لؼ بعل رح ح معد

                                                           
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8ر بقع ؾ  ر ؼ مؽ القرا 18/1السعدة   1
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 :سابعًا: شخ  التعييغ إ ا  ان القاضي محامياً 
ح 1972لددشة  19كضل السحدعرؼ الذدرأية ايرد دل ر دؼ اكترم السذرخ ايرد ل  ل  دع ؾ  تذد

علدد  الذددخص الددذي يردددب بتددؾلل مهشددة القزددع  الذددرعل م ددع   ددل الدددعبا ي،سددل  عا إ ددعفي عا كددرط

ب،د  ت،ضضشت  ل ذات السحكسة االبتدائية الذرأية التل  ع  يسعرس أعسعا السحعمدعة مذلػ محعميعاح 

عايغ فاي وضاانف  "إ امدؽ هدذا القدع ؾ  ب  دت  13 ح مهذا مع  ردا عليدت السدعدةسشؾات 3 مدة ضهع 

السحاميغ، في يجاػز ان يكاػن مقاخ عسماو فاي السحكساة االبتجانياة التاي  اان بياا  أحجالقزاء 

 ".مخ د عسمو اال بعج مزي ثيث سشػات عمل تعييشو

 :ثامشًا: الذخو  الخاصة لمتعييغ في السحاكع الذخعية االبتجانية
ب،دض الذدرمم اإل دعفية  2021لددشة  8القدرار بقدع ؾ  ر دؼ  اكترم السذدرخ ال لددظضشل  دل

"مع مخاعاة مؽ هذا القع ؾ  ب  ت  19للت،ضضؽ  ل السحعرؼ الذرأية االبتدائيةح بحضا  را السعدة 

مغ ىحا القخار بقانػن، يعيغ قزااة السحااكع االبتجانياة الذاخعية وقزااة  15ما ورد في السادة 

القزااة الذاخعيػن الداابقػن. -ة ماغ بايغ الائاات اآلتياة: أمحاكع االستئشاف الذخعية  ول مخ 

-أعزاااء ىيئااات التااجريذ فااي  ميااات الذااخيعة أو القااانػن. د-السحااامػن الذااخعيػن. ج-ب

خخيجاااػ السعياااج القزااااني فاااي مجاااال القزااااء الذاااخعي وأقداااام القزااااء الذاااخعي فاااي  مياااات 

 .ذخعي"العاممػن في أحج الػضانف الكتابية في القزاء ال-الذخيعة. ىا

 :تاسعًا: الذخو  الخاصة لمتعييغ في محاكع االستئشاف الذخعية
فدديسؽ ي،ددضؽ  ع دديعا  ددل  2021لدددشة  8اكددترم السذددرخ ال لدددظضشل  ددل القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ 

قج شغل وضياة قاضي محكسة ابتجانياة شاخعية ماجة -3"محكسة االستنشعف الذرأيةح ب   يكدؾ  

-4اماة الذخعية ماجة ال تقال عاغ عذاخ ساشػات. ال تقل عغ خسذ سشػات، أو عسل في السح



84 

يذتخ  فيسغ يعيغ رنيدًا لسحكسة االستئشاف الذخعية أن يكػن قج جماذ لمقزااء فيياا ماجة ال 

 .1تقل عغ ثيث سشػات"

 :السحكسة العميا الذخعيةعاشخًا: الذخو  الخاصة لمتعييغ في 
ب،دض الذدرمم اإل دعفية  2021لددشة  8اكترم السذدرخ ال لددظضشل  دل القدرار بقدع ؾ  ر دؼ 

 للت،ضضؽ  قع ل  ل السحكسة ال،ليع الذرأيةح مهل:

 .2أال يقل عسر القع ل الُسراد ت،ضضشت عؽ أري،ضؽ سشة كسدية -

أ  يكؾ  القع دل الُسدراد ت،ضضشدت  دد كدغل معي دة  ع دل محكسدة اسدتنشعف كدرأية مددة ال تقدل  -

ال تقددل عددؽ تددالث عددؽ خسددس سددشؾات أم كددغل معي ددة رئدديس محكسددة اسددتنشعف كددرأية مدددة 

سددددشؾاتح أم مددددؽ أعزددددع  هضنددددعت التدددددرنس  ددددل  ليددددعت الذددددرن،ة أم القددددع ؾ   ددددل الجعم،ددددعت 

ال لددددظضشية أم الجعم،دددعت الخعرجيدددة الس،تدددرف بهدددعح بذدددرم أ  يكدددؾ  مسدددؽ أمزدددؾا سدددشة علددد  

ح اي ل  ل معي ة أستعذح أم خسس سشؾات خدمة مترلة عل  اي ل  ل معي ة أستعذ مذدعرق

عمؾ  الذيؽ معرسؾا مهشة السحعمعة الذرأية مدة عذرم  سشة متردلة علد  أم مؽ  سؽ السح

 .3اي ل

أمع فيسع يخص معي ة  ع ل رئيس السحكسة ال،ليع الذرأيةح  قدد اكدترم القدع ؾ   دل الت،ضدضؽ  -

بهدددع بعإل دددع ة إلددد  الذدددرمم الددددعبقة أ  يكدددؾ  القع دددل الُسدددراد ت،ضضشدددت  دددد جلدددس للقزدددع   دددل 

 .4مدة ال تقل عؽ أريا سشؾاتالسحكسة ال،ليع الذرأية 

                                                           
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  19مؽ السعدة  4ح 3ال قرات   1
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  20ال قرة ايمل  مؽ السعدة   2
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  20مؽ السعدة ال قرة ايمل   3
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  20ال قرة ال ع ية مؽ السعدة  4
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ح مهدل أ  مي،د عرض الذرمم الددعبقة  دإ  البعث دة ت خدذ علد  السذدرخ إد دعا مدد لة مهسدة

أم  2021لدددشة  8ح  لددؼ يددرد  ددل القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  لعبعلقدددر ال دديكددؾ  القع ددل ُمدددريعا ممددؤهالا 

القزدددعة علددد    دددع ؾ  تذدددكضل السحدددعرؼ الذدددرأية ايرد يدددة أي  ردددؾص تذدددضر إلددد   دددرمرة تددددرنب

الجؾا ب ال قهيدة مالذدرأيةح بععتبدعر أ  "السهسدة الرئيددية للقع دل الذدرعل هدؾ ال ردل بسشعزعدعت 

مل ؽ يسكؽ القؾا ب   السذرخ ال لدظضشل اسدتدرق  .1تتظلب مشت أ  يتستا بسهعرات  ع ؾ ية ععلية"

ؾجدب ت،ضضشدت علد  رل الشؾا صح عشدمع مشا ت،ضضؽ القع ل بذكل  هعئل مؽ السرة ايملد  م  سدع يت

ح ب   يكؾ  تحا ر عبة مجلس القزع  ايعل  الذي لت أ  ي،زا 2بشد التجرية  ل الدشة ايمل  لت

 .3القع ل  ل الدشة ايمل  ل،د  تحقا كرم الُخلا لديت

 السحاكع الذخعية ودرجاتيا السبحث الثاني: تقديع
الذددددرأية إلدددد   السحددددعرؼ 1965لدددددشة  12 دددددؼ  ددددع ؾ  أصددددؾا السحعرسددددعت الذددددرأية ر ددددؼ 

. ممدا  ذدؾ  الدددلظة 4درجتدضؽح هسدع: السحكسدة الذددرأية االبتدائيدةح مالسحكسدة الذدرأية االسددتنشعفية

الؾطشيدة ال لددظضشية اسددُتحدتا درجدة تعل دة للسحددعرؼ الذدرأيةح مهدل السحكسددة الذدرأية ال،ليدعح بشددع ا 

                                                           
"ح سلددلة تقدعرنر آفااقتقخيخ حػل القزااء الذاخعي فاي فمداصيغ "تحاجيات و االئتالف مؽ أجل الشزاهة مالسدع لة "آمع "ح  1

 .4ح ص2012ح را  هللاح كبعم/  براير 50
"يكااػن القاضااي الذااخعي بذدد   القزددع  الذددرعل علدد  أ   2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  18/2 رددا السددعدة  2

إعادتو السعيغ  ول مخة تحت التجريب والتجخبة لسجة سشة، ولمسجمذ بعج  لظ التػصية إلل قاضي القزاة إما بتثتيتو أو 
 إلل وضياتو الكتابية أو االستغشاء عغ خجمتو".

مجمااة الجراسااات  كددرمم القع ددل  ددل الذددرن،ة اإلسددالمية مقعر ددعا بقددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددلحذيددعب عقددلح  3
 .1728ح ص1995ح ايرد ح 4ح ال،دد 22الجعم،ة ايرد يةح السجلد  )العمػم اإلندانية(،

 .12ح ص10ح بدم  مكع  متعرن   ذرح جمجسػعة القػانيغ الامدصيشيةح معز  سيدعلؼ مآخرنؽ  4
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ضل السجلددس ح متزددسؽ تذددك19/9/2003الرددعدر بتددعرن   16/2003ر ددؼ علدد  القددرار الرئعسددل 

 . 1ايعل  للقزع  الذرعل مالسحكسة ال،ليع الذرأية

السحددعرؼ بذدد   القزددع  الذددرعل إذ  دددؼ  2021لدددشة  8ر ددؼ  مأرددد علدد  ذلددػ القددرار بقددع ؾ  

  :مهل حل  تالث درجعتإال لدظضشية الذرأية 

زماج السحكسدددة الذدددرأية االبتدائيدددة مهدددل التدددل تقدددؾ  بدددعلشغر بعلقزدددعيع الذدددرأية السختل دددة مدددؽ   1

لقدددس مالزدد ة جس،ددعت ال لدددظضشية ال بضددرة  ددل اتمطددال  مخلددا م  قددة مدضرهددع  ددل جسيددا السددد  مال

 الغريية م ظعخ دزة. 

عل  مبعكرة مؽ السحكسة الذرأية االبتدائيدة محكسة االستنشعف الذرأية التل ت تل بعلدرجة اي  2

دائيدددة ممقرهدددع  دددل مديشدددة تاالبمنقددؾ  عسلهدددع  دددل الشغدددر بعلقزددعيع السددددت   ة مدددؽ السحدددعرؼ الذددرأية 

 س م ل را  هللا م عبلس مخع ضؾ س.القد

علدد  درجددة هددل السحكسددة ال،ليددع الذددرأية التددل تشغددر بعلقزددعيع الس،رم ددة للشغددر  ضهددع ب،ددد   أ 3

االسددتنشعف مثكسهددع  ددعطا  هددعئل ال ط،ددؽ فيددت ممقرهددع القدددس مت،قددد جلدددعتهع  ددل مددديشتل را  هللا 

 .مدزة

شدعما  دل هدذا السبحدا تقدديسعت السحدعرؼ الذدرأية مدرجعتهدع الستس لدة ميشع ا علد  مدع سدبا  ت

 .مالسحكسة ال،ليع الذرأية، ممحكسة االستنشعف الذرأية،  ل السحكسة الذرأية االبتدائية

                                                           
ح جرندددة 2003سدبتسبر/ أيلددؾا  19بذد   السجلددس ايعلد  للقزددع  الذددرعل الردعدر بتددعرن   16السرسددؾ  الرئعسدل ر ددؼ   1

 .85ح ص2003أرتؾير/ تذرنؽ أما  30ح 47الؾ عئا ال لدظضشيةح ال،دد 
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 السصمب ا ول: السحكسة الذخعية االبتجانية

مخدتص ح بحضا يكؾ   دعض  ماثدد بدأ القزع  عل  مّر التعرن  اإلسالمل عل  درجة ماثدة

بجسيا القزعيعح منكؾ  ثكست بعت م هعئل م ع ذح مليس لقع ل آخر أ  يراجا ثكست أم يشقزتح 

 دعِضح مأر در  مل ؽ ثدي عا مما تدعرخ القزدعيع مالتزايدد الددكع ل أصدبح ال بدد مدؽ مجدؾد أر در مدؽ

علد  إ عمدة ال،ددا مسدالمتت معدد  ثردره  دل ثكدؼ  ع دل ماثدد  دد يتددرخ أم مؽ درجةح مثرصدعا 

ح بحضددا يتددعح للذددخص الددذي ي،تقددد ب  ددت جددع ت   ددرة ت،دددد درجددعت التقع ددل الذددرعلضددز فيددتح يتح

علدددؼ  دددل الدرجدددة ايملددد  أ  يتجدددت للدرجدددة ال ع يدددة لدددشقض الحكدددؼح   صدددبحا الدرجدددة ايملددد  هدددل 

 ح1هدددل محكسدددة االسدددتنشعف الذدددرأيةتدائيدددة صدددعثبة الؾاليدددة ال،عمدددةح مالدرجدددة ال ع يدددة السحكسدددة االب

م دددل هدددذا السظلدددب  تحددددث عدددؽ السحكسدددة الذدددرأية االبتدائيدددة مدددؽ ثضدددا  رجعتحمدضرهدددع مدددؽ الدددد

 .مصالثيعتهع ماخترعصعتهع ،م هؾمهع

 الاخا ا ول: مايػم السحكسة الذخعية االبتجانية
ُعّر ا السحعرؼ الذرأية االبتدائية عل  أ هع "السجعلس التل يؾلل اإلمع  القزعة  ضهدع الشغدر 

تددددا اح م دددا الذدددرخح علددد  أال ت خدددذ ب،دددض  راراتهدددع الدرجددددة  دددل خردددؾمعت ممشعزعدددعت خعصدددة اب

 . 2القظشية إال بسرعد ة محكسة االستنشعف مال،ليع علضهع"

مأطلا مرظلح "السحكسدة الذدرأية االبتدائيدة" علد  هدذا الشدؾخ مدؽ السحدعرؼ  غدراا ي هدع أما 

الجددعئز ر ددا محكسددة تبحددا القزددعيع منددتؼ ر ددا الدددععمي إلضهددع بذددكل مبدددئلح ثضددا إ ددت مددؽ دضددر 

 .3القزية إل  محكسة االستنشعف إال ب،د بح هع معر هع أمع  السحكسة الذرأية االبتدائية

                                                           
 .59-58ح ص1998 ح دار ال قع ة للشذر مالتؾزناح عسع حالسجنية والتشطيع القزاني أصػل السحاكساتم لح القزعةح   1
 .31ح صالسحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   2
 .135صمرجا سعباح ح شخح قانػن أصػل السحاكسات الذخعيةح عبد الشعصر مؾس   3
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مُعّر ا أيزعا ب  هع "محكسة الدرجة ايمل ح مهل صعثبة االخترعص ال،ع   دل السشعزعدعت 

 ل السؾاد الذرأيةح مال يخرج مؽ اخترعصهع هذا إال مع  ص صراثة عل  اختردعص السحكسدة 

ئيددة بددتح منكددؾ  ثكسهددع فيددت ابتدددائيعا  ددعبالا لالسددتنشعفح  سددع أ هددع تخددتص بددعلحكؼ الشهددعئل  ددل الجز 

 .1 زعيع االستنشعف التل تر ا إلضهع  ل ايثكع  االبتدائية الرعدرة مؽ السحعرؼ الجزئية"

معليت تغدم ايثكع  الرعدرة عؽ السحعرؼ الذدرأية االبتدائيدة دضدر  ظشيدة م هعئيدةح إال ب،دد 

دهع مالترديا علضهدع مدؽ  بدل محكسدة االسدتنشعف أم السحكسدة ال،ليدعح مهدذا ال ي،شدل أ  أثكدع  ت يض

م ددرارات السحكسددة االبتدائيددة الذددرأية ال ت،تبددر  ع ددذة ي هددع دضددر  ظشيددةح  ،لدد  سددبضل الس ددعا إذا 

ع  صدددر  ددرار   قددة عددؽ السحكسددة االبتدائيددةح  هددذا القددرار ماجددب التش ضددذ إذا لددؼ يددتؼ الظ،ددؽ فيددت أمدد

محكسدة االسدتنشعف الذدرأيةح مالجدددير بعلدذ ر بد   "ايثكدع  الرددعدرة عدؽ السحدعرؼ االبتدائيدة مشهددع 

مع ير ا مجؾيعا إل  محكسة االستنشعفح  علرعدرة  ل ثا القعصرنؽ أم الست،لقدة بدعلظال  م ع ددي 

ايهليةح ممشهع مع تر ا بشع ا عل  طلب أثد الخرسضؽ أم  الهسع"
2. 

سحكسة االبتدائية الذرأية الدرجدة ايملد   دل التقع دل بععتبعرهدع محكسدة معل  ذلػ تس ل ال

مؾ ؾخح تردر ايثكع   ل الدععمي الس،رم ة أمعمهعح مجرت ال،عدة عل  أ  يتؾل  الحكؼ  دل 

 .3ردهذه السحكسة  ع ل مش 

 تذكيل السحكسة الذخعية االبتجانية: الثانيالاخا 
 ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل علدد  أ  مددؽ  ددع 21 رددا ال قددرة ايملدد  مددؽ السددعدة 

االتجعه سعر السذرخ ال لدظضشل  ل تذكضل  هذا"تؤلأ السحكسة االبتدائية مؽ  ع ل مش رد"ح م ل 
                                                           

 .48-47ح ص2006ر ال تب القع ؾ يةح ح داالتقاضي في ا حػال الذخريةأثسد  رر الجشديح   1
 .32صالسرجا الدعباح ح التقاضي في ا حػال الذخريةح أثسد  رر الجشدي  2
 .26صمرجا سعباح "ح القزاء الذخعي في فمدصيغ "ميمح وآمال وشسػحاتديؾا   ع ل القزعةح   3
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 2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  53ح م قددعا للسددعدة ة االبتدائيددة الذددرأية ال لدددظضشيةالسحكسدد

حكسدددة  دددل الس ت،ددددد القزدددعةجدددؾاز إلددد  ددددظضشل لسذدددرخ ال لا  سدددع أكدددعربذددد   القزدددع  الذدددرعلح 

-3ح مهدذا مدع جدع  بسدتؽ ال قدرة ال عل دة مالراب،دة مدؽ السدعدة الددعبقة بد   "االبتدائية الذرأية الؾاثددة

مسدؽ  ي ددمهؼ الرئعسدة مت دؾ   الذدرعضضؽح القزدعة مدؽ ردعف   عددد مدؽ االبتدائيدة السحكسدة تذدكل

 الذرأية االبتدائية السحكسة هضنة تش،قد-4بقع ؾ .  القرار هذا يثكع  م قعا  الذرمم علضهؼ تشظبا

ميدرأي البعث دة هدذا  الؾاثددة". االبتدائيدة  دل السحكسدة هضندة مدؽ أر در ا ،قعد منجؾز  ردح  عض   مؽ

فيكددؾ  ل ددل  ددعض  هضنددة محكسددة بس ددرده يشغددر  ضهددع بذددكل  حالتؾجددت إيجددعبلح  غددراا ل  ددرة القزددعيع

. مخضر م عا عل  ذلػ مدع هدؾ عليدت 1ؾ   ل  غر القزيةمدتقل عؽ القزعة اتخرنؽح مال يجتس،

الحعا هذه اييع   ل ب،ض السحعرؼ الذرأية االبتدائية  ل مشعطا الز ة الغريية م ظعخ دزة مؽ 

مجدددؾد أر دددر مدددؽ  ع دددلح يقؾمدددؾ  بعالخترعصدددعت مالسهدددع  السؾ لدددة لهدددؼ بذدددكل مش دددردح دم  أي 

يع بضددشهؼ ثدددب اير ددع  ال رديددة مالزمجيددة أم تددداخل  ددل القزددعيع مالدددععميح بحضددا يقدددسؾ  القزددع

 . 2دضرهع مؽ التقديسعت

 

إ دع ةا إلد  مدع سدبا  قدد عهدرت مدد لة ت،ددد الدؾ ال   دل الخردؾمة القزدعئية  دل السحددعرؼ 

الذدرأيةح مالتدل  ددع  لل قدت رأي  ضهددعح علد  ثدددب  دؾخ الت،ددددح  قدد  دددؼ الت،ددد إلدد  أري،دة صددؾرح 

 :3هل

                                                           
مرجدا سددعباح ح عسااػل بياا فااي فمدااصيغدراساة عااغ واقااع السحااكع الذااخعية وتصاػر القااػانيغ السعبددد ال درنؼ طؾا ذددةح   1
 .32ص

 .8-7ح صمرجا سعباح االختراص الػضياي والسكاني لمسحاكع الذخعية في قصاا غدةدمحم  سعا صعبر الدؾسلح   2
 .279ح ص2008ح بدم  مكع   ذرح 36ح مجلة الحكسةح عدد تعجد الػ يء في الاقو اإلسيميعلل أبؾ البرلح  3
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 سؾ ل ب   ل ل ماثد التررف عل  اال  رادالرؾرة ايمل : أ  يررح ال

 الرؾرة ال ع ية: أ  يذترم السؾ ل اجتسعخ الؾ ال   ل التررف

الرددؾرة ال عل ددة: أ  يؾ ددل اتشددضؽ  دد ر ر  ددل عقددؾد متدلدددلةح دم  أ  يذددترم اجتسددعخ الددؾ ال   ددل 

 التررف.

اجتسععهسددع  ددل  الرددؾرة الراب،ددة: أ  يؾ ددل اتشددضؽ أم أر ددر  ددل عقددد ماثدددح منظلددا دم  أ  يذددترم

 التررف. 

ممدددع يهسشدددع  دددل هدددذا اإلطدددعر هدددل الردددؾرة ايخضدددرةح  غدددراا ال ظبع هدددع  دددل عدددل الخردددؾمعت 

ال قهددع  إلدد  مجددؾب إي ددع  الددؾ ال  لسددع م لددؾ بددت مجتس،ددضؽح ملدديس ذهددب جسهددؾر القزددعئيةح ثضددا 

ليددددتح يثدددددهؼ أ  يش ددددرد. م ددددعا الحشفيددددة: لدددديس يثدددددهؼ أ  يش ددددرد إال فيسددددع ال يسكددددؽ االجتسددددعخ ع

رعلخردؾمةح بذددرم أخددذ رأي مددؽ م دل م،ددت ال ثزددؾرهح أم فيسددع ال يحتدعج فيددت إلدد  تبددعدا الددرأيح 

 .1رإي ع  الديؽح مرد الؾدي،ة

إَذا َمْ دَل ب  دت " 1465م د أخدذت مجلدة ايثكدع  ال،دليدة بهدذا الدرأيح بحضدا جدع   دل السدعدة 

ع ِبدَ ْمر  َ َلدْيَس ِيََثدِدِهَسع  َمْثدَدُه الْتَردرُُّف ِ دل اْيَْمدِر اْلدِذي ُم ِّداَل ِبدِتح َمَلِ دْؽ إَذا َ عَ دع َ دْد َماِثدو اْتَشْضِؽ َم،ا

ح َ ِإََثددِدِهَسع َأْ  ُيددؾِ َل اْلَؾَ عَلددَة َمْثددَدُه َمأَ  دداَل ِبعْلُخُرددؾَمِةح َأْم ِبددَردِّ َمِديَ،ددة ح َأْم إيَ ددعِ  َدْيددؽ  ْمددع إَذا َمْ ددَل ُم ِّ

ح ُتْؼ َم ْ  ع ِبَذِلَػ اْيَْمِر َ َ يُُّهَسع َأْمَ   اْلَؾَ عَلَة َجعزَ َرُجالا ِبَ ْمر   ".َل َدْضَرُه َرْأسا

                                                           
دار الذددرح الرددغضرح ح أبددؾ البر ددعت أثسددد بددؽ دمحم بددؽ أثسددد الدددردير. 7/451 مرجددا سددعباح حبااجانع الرااشانعال عسددع لح  1

مرجددا  حالسغشاايابددؽ  دامددةح . 6/413 ح2006مكتبددة اليددعزجلح  حوالتتاايغ التيااانعبددد الدددال  هددعرم ح . 3/520الس،ددعرفح 
 .2/200 ح1969مظب،ة اتدابح الشجأح  حشخانع اإلسيم حج، ر بؽ الحدؽ محقا الحلل. 7/206 سعباح

https://ebook.univeyes.com/author/131793
https://www.noor-book.com/كتب-جعفر-بن-الحسن-محقق-الحلي-pdf
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مذهب الزندية مايبع يةح إل  جؾاز تررف م ضل ماثد مش ردح ملؾ م لهسع م،عاح ي  السراد 

ح مهؾ ما ا ب ثدهسعح ملؼ يقل لهسدع ال يتردرف أثدد سع إال بحزدرة اتخدرح مايصدل  دل فالترر 

 لية ال ال دلح فيددتقل الؾاثدد بدعلحكؼح مهكدذا اللغدةح مأيزدعا هسدع  عسدؼ ماثدد. مال  ددلؼ أ  ال ال  ال

 رده إجسععهسع إال أ  يذرطت  ضلدز ح بدل القردد الت،دعم  علد  التش ضدذح  دإ  تذدعجرا  ددؼ بضشهسدعح 

ال يش دددذ تردددرف أيهسدددع إال  دددل الشردددأح م بدددل القددددسةح يش دددذ تردددرف  ،دددل الددددعباح ي  ال،بدددرة  ددد

. مالددددددراجح رأي الجسهددددددؾر ي  السؾ دددددل  ددددددؾض التردددددرف إلضهسددددددع مهددددددؾ أدر  1م ددددددد م دددددا بعل ،دددددل

 .2بسرلحتت

 عدددددداا مددددؽالسحكسددددة الذددددرأية االبتدائيددددة تزددددؼ  ددددل تذددددكضلهع  ممسددددع يجدددددر ذ ددددره أيزددددعا أ 

مرد  دل  تدعب "أدب   قددالسؾع ضؽ دضر القزدعةح مالدذي سدسعهؼ ال قدت اإلسدالمل فأعدؾا  القزدعة ح 

يجب أ  يتخذ أعؾا عا بضؽ يديتح  شؾخ مؽ الح عظ عل  هضبة مجلدس القزدع ح  القزعة" أ  القع ل

 علقع ددل يحتددعج إلدد  أثددد يحزددر الخرددؾ ح مهددذا هددؾ عسددل ايعددؾا ح منقؾمددؾ   ددذلػ بزجددر مددؽ 

 .3يدتحا الزجر مؽ الخرؾ ح منذترم  ضهؼ أ  يكؾ ؾا مؽ ذمي الديؽ مايمع ة مالب،د عؽ الظسا

 يددددة تددددشغؼ أعسددددعا أعددددؾا  القزددددعة  ددددل السحددددعرؼ الذددددرأية م غددددراا ل،ددددد  مجددددؾد  رددددؾص  ع ؾ 

االبتدائيددةح  ددر  ذ ددرهؼ  قدد   ددل هددذا اإلطددعر دم  ت رددضلح ثضددا تحتددؾي السحددعرؼ االبتدائيددة هددذه 

                                                           

 ، تااريخ العاالع وأخباار ا وانالالبحاخ الدخاار، عزالدديؽالحلدل الشج دلح  القزمنشدلمهدي بؽ الحدؽ بؽ أثسد الحددضشل  دمحم 1
 حوشاااء العميال شاخح  تااب الشيال دمحم بدؽ يؾسدأ اطفديشح .6/500 هح1309، مؤسدة  عكأ الغظع ح ال،را  ،وا واخخ

 .9/544 مكتبة اإلركعدح جدةح
 .281ص مرجا سعباح حتعجد الػ يءعلل أبؾ البرلح  2

 .108ح صأدب القزاة حابؽ أبل الد   3
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اييددع  علدد  مجسؾعددة مددؽ ايعددؾا  هددؼ فرئدديس القلددؼح ممدددععدهح م عتددب الزددب ح ممجسؾعددة مددؽ 

 .1ال تبةح مالُسحزرح مالحعجب 

 أ  القزدعة لقع لل لدظضشل بعلحديا عؽ أهؼ مهع  رئيس القلؼح ب  ت "السذرخ ا م د ارت  

 ب عسدعا الذدرعل للكيدع  القع دل  يدعب ثدعا  دل الذدرأية االبتدائيدة السحكسدة  لدؼ رئديس يشتددب

 .2القزعئية" ايعسعا عدا الذرأيةح مالس،عمالت الحج  تؾتضا

ماعتبددعره جددز اا مددؽ هضنددة اتخددعذ  عتددب لددد  القع ددلح م،غددؼ القددؾا ضؽ إلدد  مجددؾب م ددد ذهبددا 

السحكسةح ملؾ  غر القع ل  ل خرؾمة مأصدر  راره  ضهدع دم  مجدؾد ال عتدب  دإ  ثكسدت سدؾف 

 .3ي د  مؽ محكسة الدرجة ال ع يةح مذلػ ل،د  ارتسعا تذكضل محكستت

 صيحيات واختراصات السحكسة الذخعية االبتجانية: الثالثالاخا 
ح 4ؼ صددالثيعت القزددعة م قددعا للسكددع  مالزمددع  مالشددؾخات ددا ال قددت اإلسددالمل علدد  جددؾاز تقدددي

القزدع  يتقضدد منتخردص بعلزمدع  مؽ مجلة ايثكع  ال،دلية ب   " 1801مأردت عل  ذلػ السعدة 

. م سع هؾ الحعا  ل ال قت اإلسالملح  قدد  ددؼ القدع ؾ  ..."تالخرؾصيعمالسكع  ماست شع  ب،ض 

االبتدائيدددة إلددد  اخترعصدددعت مؾ دددؾأية الؾ ددد،ل صدددالثيعت ماخترعصدددعت السحدددعرؼ الذدددرأية 

 حالقزددددددعيع التددددددل تشغرهددددددعأ ددددددؾاخ  الحددددددديا هشددددددع يتزددددددسؽماخترعصددددددعت مكع يددددددة مزمع يددددددة. لددددددذلػ 

 .مالقع ؾ  الؾ ،ل ماالخترعص السكع ل مالزمع ل لهعح  ل عل ال قت اإلسالمل

                                                           
 .10-8صمرجا سعباح ح لسكاني لمسحاكع الذخعية في قصاا غدةاالختراص الػضياي وادمحم  سعا صعبر الدؾسلح   1
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  55/3السعدة   2
 .69صمرجا سعباح ح شخح قانػن أصػل السحاكسات الذخعيةح عبد الشعصر مؾس   3
 .13/226 مرجا سعباح حالسغشيح . ابؽ  دامة8/113 مرجا سعباح حرد السحتارابؽ ععبديؽح   4
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 أواًل: االختراص السػضػعي والشػعي لمسحاكع الذخعية االبتجانية 
عل أم السؾ ددؾعل للقزددعة ب  ددت "ت ليددف  ع ددل بددب،ض م،ددضؽ مددؽ ي،ددرف االخترددعص الشددؾ 

 .1القزعيعح أم بدسعخ دععمي ممؾ ؾععت م،ضشةح ممش،ت مؽ سسعخ دععمي أخر "

م ددل ذلددػ  ددعا الزثضلددل "إ  القع ددل إمددع أ  يكددؾ  عددع  الشغددر  ددل جسيددا أ ددؾاخ الخرددؾمعت 

 دؾخ م،دضؽ مشهدعح أم  ندة   ل الس،دعمالت مالسشعرحدعت مالجشعيدعتح م مدع أ  يكدؾ  خدعص الشغدر  دل

خعصة دم  دضرهعح مذلدػ بتخرديص محكسدة للحددمد مالقردعصح مالجدراح فالجشعيدعت ح ممحكسدة 

للشغددر  ددل الس،ددعمالت مايمددؾااح ممحكسددة للددزماج مالظددال  مالسضددراث ممددع يت،لددا بهددع مددؽ أثكددع  

ممدع يزندد  ايسرةح أم تخريص ب،ض السحعرؼ للشغر  ل الدععمي ذات السقدر الس،ضؽ مؽ السدعاح

عشددت يشغددر لددد  محكسددة أخددر ح مجسيددا هددذه اي ددؾاخ ماالخترعصددعت  ع ددا مؾجددؾدة  ددل الدملددة 

 .2اإلسالمية"

يذضر االخترعص القزدعئل للسحدعرؼ الذدرأية  دل ال قدت اإلسدالمل إلد   دؾخ مدؽ بذكل عع  

 التشغددددديؼ اإلداري ل،سدددددل القزدددددعةح  هدددددذه االخترعصدددددعت يجدددددؾز تغضضرهدددددع متبدددددديلهع م قدددددعا لإمامدددددر

الدلظع يةح  قدد يرددر أمدر سدلظع ل ب،دد  سدسعخ دعدؾ  م،ضشدة لددبب مت،لدا بعلردعلح ال،دع ح  دال 

يجؾز للقع ل االمتشعخ عؽ تش ضذ تلػ ايمامرح ي  القزع   دؾخ مدؽ الؾاليدةح مالؾاليدة تقبدل التقضضدد 

 .3مالت،لضا

                                                           
 .41صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   1
 .83صمرجا سعباح ح أصػل السحاكسات الذخعية والسجنيةالزثضللح   2
ح 1986ح دار اثيدع  التدراث ال،ريدلح بضدرمتح شخح السجمة )مجمة ا حكام العجلياة الاقيياة(سليؼ رستؼ البعزح   3

ح دار درر الحكاام شاخح مجماة ا حكااامثضددرح علددلح . 8/113 مرجدا سدعباح حرد السحتاار. ابدؽ ععبدديؽح 1167
ح السغشاااي. ابدددؽ  دامدددةح 4/543ح بضدددرمتح تحقضدددا: ت،رندددب: السحدددعمل  هسدددل الحددددضشل -لبشدددع   -ال تدددب ال،لسيدددة 
 .6/753 مرجا سعباح حالاقو اإلسيمي وأدلتو. الزثضللح 13/626مرجا سعباح 
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اخ م ددل ال قددت اإلسددالمل االخترددعص السؾ ددؾعل إمددع أ  يكددؾ  عددع  الشغددر  ددل جسيددا أ ددؾ 

الخرؾمعتح  علس،عمالتح مالسشعرحعتح مالجشعيعت مدضرهدعح م مدع أ  يكدؾ  خدعص الشغدر  دل  دؾخ 

م،ضؽ مشهع. م عا ابدؽ  دامدة "منجدؾز أ  يقلدده خردؾص الشغدر  دل عسدؾ  ال،سدلح فيقدؾا: ج،لدا 

ح مم دددل ذلدددػ  ع دددل السشعرحدددعت مالددددؾ  1إليدددػ الحكدددؼ  دددل السددددايشعت خعصدددة  دددل جسيدددا ماليتدددل"

 في تشذأتشص عل  أ  " 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  53/1 جد السعدة  . ميذلػ2م حؾه

لياا وفقاًا  السخػلاة االختراصاات تساارس أكثاخ، أو شاخعية ابتجانياة محكساة محافطاة كال داناخة

 لمقانػن".

ما تزا الزرمرة ت،دد السحعرؼ متشؾعهع  ل  لدظضؽح مؽ ثضا السؾ ؾخ مالؾعي دةح   دع  

 ة  ل  ؾخ مؽ أ ؾاخ السحعرؼ ثدب القؾا ضؽ مالقؾاعد ايصؾلية الست،لقدة بهدع. ال بد مؽ تحديد معي

ماالختردعص الدؾعي ل يت،لدا بؾعي دة السحدعرؼ مسددلظعتهع  دل الشغدر  دل الخردؾمعت مالسشعزعددعت 

 .3مأطلا عليت  ل  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت الذرأية بعسؼ الؾعي ة

أسعسددددت القددددع ؾ ل  ددددل السددددعدة  منجددددد االخترددددعص السؾ ددددؾعل مالشددددؾعل للسحددددعرؼ الذددددرأية

السدااانل الذااخعية وا حااػال الذخرااية تتػالىااا "مددؽ القددع ؾ  ايسعسددل ال لدددظضشل بدد    101/1

 ".السحاكع الذخعية والجيشية وفقًا لمقانػن 

فيسدددع يت،لدددا بعالختردددعص  2021لددددشة  8مدددؽ القدددرار بقدددع ؾ  ر دددؼ  55/2م ردددا السدددعدة 

 الاجعاوى  فاي الارال-بااآلتي: أ الذخعية بتجانيةاال السحكسة "تختزالسؾ ؾعل مالشؾعل بد   

-لمقاانػن. جاا وفقااً  الذاخعية والسعااميت الحجاج تػثياق-ب .لمقاانػن  وفقااً  الذخعية والسدانل

                                                           
 .11/482 مرجا سعباح حالسغشي حابؽ  دامة  1
 .8/243ح نياية السحتاج حالذريضشل. 4/379 مرجا سعباح حمغشي السحتاج حالذريضشل  2
 .31صمرجا سعباح  ح دعاوي الشاقات وتصتيقاتيا في السحاكع الذخعية ا ردنيةج، ر دمحم عبد القعدر الررايرةح  3
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م ذلػ  زا السعدة ال ع ية مؽ  دع ؾ   لمقانػن". وفقاً  والدشجات القزانية والقخارات ا حكام تشايح

بعالخترعصدعت السؾ دؾأية للسحدعرؼ الذدرأية  1959لددشة  31أصؾا السحعرسعت الذرأية ر ؼ 

 بشدح  ل بشد  ضهع يس ل اخترعص. 17 ل 

ميقرا ة الشرؾص القع ؾ ية الدعبقة  دتشت  أ  السحعرؼ الذرأية االبتدائية تختص بسجسؾعة 

 :1مؽ االخترعصعت السؾ ؾأية مالشؾأيةح أبرزهع

 . أمالا: الؾ أ

 .ة بعلحج  الذرأية تع يعا: أمؾاا اييتع  مايم عف السريؾط

 .تعل عا: الؾالية مالؾصعية مالؾراتة

 .راب،عا: الحجر م تبعت الركد

 .خعمدعا: الس قؾد

 .سعدسعا: الزماج مالقزعيع السرتبظة بت

 .سعب،عا: تحرنر التر عت

م ددذلػ إذا  ددع  أثدددهسع دضددر مدددلؼ مر دديع أ   , تعمشددعا: طلبددعت الديددة إذا  ددع  ال رنقددع  مدددلسضؽ

 ع   ل ذلػ للسحعرؼ الذرأية.يكؾ  ثا القز

                                                           
رعصعت مكرثتهع م ردلتهع ماسدتشبظتهع مدؽ  دع ؾ  أصدؾا السحعرسدعت الذدرأية ايرد دل ذ رت عديد الدراسعت هذه االخت 1

الشع دذ  دل الزد ة الغرييدة أم القدع ؾ  السردري الشع دذ  دل  ظدعخ ددزةح ممدؽ أبدرز هدذه الدراسدعت: دمحم  سدعا صدعبر الدؾسددلح 
، ددر دمحم عبددد القددعدر . ج46-44صمرجددا سددعباح ح االختراااص الااػضياي والسكاااني لمسحاااكع الذااخعية فااي قصاااا غاادة

. عبددد ال ددرنؼ طؾا ذددةح 34-32صمرجددا سددعباح ح دعاااوي الشاقااات وتصتيقاتيااا فااي السحاااكع الذااخعية ا ردنيااةالرددرايرةح 
 .42-35صمرجا سعباح ح دراسة عغ واقع السحاكع الذخعية وتصػر القػانيغ السعسػل بيا في فمدصيغ
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  ل ايمؾاا السشقؾلة مدضر السشقؾلة.أم ب،زهع  تعس،عا: التخعرج مؽ التر ة  لهع 

 .كراا: الهبة  ل مرض السؾت عع

 ثعدي عذر: الؾصية إتبعتهع .

 عذر: اإلذ  للؾلل مالؾصل مالستؾلل مالكيؼ ممحعسبتهؼ مالحكؼ بشتعئ  السحعسبة. تع ل

 م عف اإلسالمية.عذر: دععمي اي تعلا

 عذر: أي كل  آخر مت،لا بعيثؾاا الذخرية بضؽ السدلسضؽ. رابا 

مالجددير بعلددذ ر أ  اخترعصدعت السحددعرؼ الذددرأية االبتدائيدة السؾ ددؾأية مالشؾأيدة لددؼ تقددأ 

أم  دددددع ؾ  أصدددددؾا السحعرسدددددعت  8/2021عشدددددد االخترعصدددددعت السدددددذ ؾرة  ع ؾ دددددعا بدددددعلقرار بقدددددع ؾ  

اسددددتحدتا اخترعصدددعت مؾ دددؾأية م ؾأيددددة جديددددة للسحدددعرؼ الذددددرأية  الذدددرأية ايرد دددلح م  سدددع

 : 1االبتدائيةح أهسهع عل  الشحؾ التعلل

بحددا  زددعيع الت رنددا بددضؽ الددزمجضؽ بدددبب الزددرر مالهجددر مالدددجؽ مالشددزاخ مالذددقع  ماإلبددرا   -

 ال،ع  أم ل،د  اإل  ع ح متؾتضا م،عمالت الظال  الؾا ،ة خعرج مجلس القزع .

زعددعت االدعددع  ال،ددع  فالحدددبة : منقرددد بهددذه الدددععمي تلددػ السرتبظددة بحددا هللا البحددا  ددل مشع -

ت،ددعل  م ددل  ددد  عقددد زماج امددرأة مهددل  ددل عرددسة رجددل آخددرح أم  دددخت لحرمددة الر ددعخ أم 

 ال ت ع  كرمم االهليةح مم ل االعتدا  عل  أمؾاا القعصرنؽ.

 مراقبة أهلة الذهؾر القسرنة. -
                                                           

مرجدا سددعباح ح خعية وتصاػر القااػانيغ السعسااػل بياا فااي فمدااصيغدراساة عااغ واقااع السحااكع الذااعبددد ال درنؼ طؾا ذددةح   1
مرجددا سددعباح ح االختراااص الااػضياي والسكاااني لمسحاااكع الذااخعية فااي قصاااا غاادة. دمحم  سددعا صددعبر الدؾسددلح 43ص
 .25صمرجا سعباح "ح القزاء الذخعي في فمدصيغ "ميمح وآمال وشسػحات. ديؾا   ع ل القزعةح 49ص
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 غيؼ أعسعا الؾ عالت الست،لقة ب عسعا السحعرؼ الذرأية.تدجضل ثج  إكهعر اإلسال ح متش -

ممددؽ خددالا مددع سددبا تجددد البعث ددة أ  مددد لة االخترعصددعت السؾ ددؾأية مالشؾأيددة للسحددعرؼ 

الذددرأية االبتدائيددة بحعجددة إلدد  إعددعدة  غددرح بدددبب أ  م،غددؼ االخترعصددعت السقددررة  ع ؾ ددعا لدديس 

ل القديؼ م ل إتبعت الركدد مالس قدؾدح م دل ذات هشعق أي ثعجة لهع مت،ؾد  ل أصلهع لل،هد ال، سع 

الؾ ددا تؾجددد اخترعصددعت تت ددرر متحدددث بذددكل يددؾمل ملددؼ يددتؼ الددشص علضهددع  ع ؾ ددعا م ددل الجع ددب 

االجتسددععل مددؽ القزددعيع الزمجيددةح م زددعيع البلددؾغح ممددد لة ر ددا سددؽ الددزماجح مرسددؾ  ممرددعرنف 

يتظلب ثدذف االخترعصدعت القديسدة أم  زعيع ايثؾاا الذخريةح مأيزعا آلية اإلتبعتح مهذا مع 

 دمجهع ماالخترعر مشهع ما إ ع ة االخترعصعت الحدي ة.

 ثانيًا: االختراص السكاني لمسحاكع الذخعية االبتجانية
يقردددد بهدددذا الشدددؾخ مدددؽ االخترعصدددعت تقدددديؼ السهدددع  بدددضؽ القزدددعة م قدددعا للسشدددعطا مايمدددعرؽح 

  دضرهدعح منذددسل اختردعص القع ددل فيكدؾ  ل ددل  ع دل اخترددعص محددد  ددل مشظقدة م،ضشددة دم 

. مهذا الشؾخ مؽ االخترعص مظبدا ثعليدعا  دل 1جسيا السشعزععت مالحقؾ   ل السشظقة الُس،ضؽ بهع

السحدعرؼ الذددرأية االبتدائيدةح م ددل السحكسدة الذددرأية االبتدائيدة  ددل ثلحدؾا تخددتص بقزدعيع مديشددة 

 مصؾرنف مال،رمب.  ثلحؾا بعإل ع ة إل  ب،ض السشعطا السجعمرة لهع م ل بضا أمر

عددضؽ عليددعا بددؽ أبددل  ملسو هيلع هللا ىلصأ  الشبددل  مايدلددة   ضددرة علدد  هددذا االخترددعص  ددل اإلسددال ح أهسهددع

 .2طعلب القزع   ل  عثية مؽ اليسؽح مم،عذ بؽ جبل  ل  عثية أخر  مشت

                                                           
 .81صمرجا سعباح ح اكسات الذخعية والسجنيةأصػل السحالزثضللح   1
ح 3/42ح صاحيح ساشغ أباي داودح مصدححت ايلبدع ل  دل 4354ح ثدديا ر دؼ كتااب الحاجودأخرجدت أبدؾ دامد  دل سدششتح   2

 .4353ثديا ر ؼ 
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م غدددؼ القددددع ؾ  مؾ ددددؾخ االخترددددعص السكددددع ل بإيجددددعد عدددددة محددددعرؼح مزعددددا علدددد  مشددددعطا 

لتيدددضر علددد  الشددعس مر ددا الحددرج عدددشهؼح مالؾصددؾا إلدد  الحدددا جغرافيددة م،ضشددةح مذلددػ مدددؽ أجددل ا

 . 1ب يدر الظر  مؽ أجل تحقضا ال،دالة السظلؾية بضؽ الشعس

بذدد   القزددع  الذددرعل  ددل  لدددظضؽ علدد  أ   2021لدددشة  8ملقددد  ددص القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ 

 دال  الرالثية السكع يدة أبدعرة عدؽ د دا كدكللح إذا لدؼ ي،تدرض السددعل علد  صدالثية السحكسدةح

يحا للسحكسة مؽ تلقع    دهع أ  تت،رض لهعح مأ  هذا الد ا ال يقبل ب،دد اإلجعبدة علد  مؾ دؾخ 

الددعؾ  ثزدؾرنعا مال ب،ددد  ردلهع  يعبيددعا مدع لددؼ يكدؽ تخلدأ السحكددؾ  عليدت عددؽ ثزدؾر السحعرسددة 

بدد    2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  52/1الغيعبيددة بس،ددذرة مذددرمعة.  سددع  رددا السددعدة 

 عمال بشااءً  القزااة قاضاي يراجره بقاخار الذاخعية لمسحااكع السكااني االخترااص داناخة جد"تحا

 تػصية مغ السجمذ".

مايصل  ل تحديد االخترعص السكع ل هؾ مكع  إ عمة السددع  عليدت داخدل ثددمد الدملدةح 

مدؽ  دع ؾ  أصدؾا السحعرسدعت الذدرأية بد   "ردل دعدؾ  تدر   دل محكسدة  3 قد  را السعدة ر ؼ 

الذي يكديؼ فيدت السددع  عليدت  دسؽ ثددمد السسل دة  دإ  لدؼ يكدؽ للسددع  عليدت محدل إ عمدة السحل 

 ددل السسل دددة  علددددعؾ  تر دددا أمدددع  السحكسدددة التدددل يكددديؼ  ضهدددع السددددعل  دددسؽ ثددددمد السسل دددة".  سدددع 

ب   "ت دؾ  مقدعر  2005لدشة  15مؽ  ع ؾ  الدلظة القزعئية ال لدظضشل ر ؼ  13م را السعدة 

مرارددز السحع غددعت". متظبيقددعا لددذلػ  جددد بدد   السحددعرؼ االبتدائيددة الذددرأية تؾجددد  محددعرؼ البدايددة  ددل

  ل مر ز  ل محع غة  لدظضشية.

 :1مندت ش  مسع سبا الدععمي اتتية

                                                           
 .34صمرجا سعباح ح دعاوي الشاقات وتصتيقاتيا في السحاكع الذخعية ا ردنيةج، ر دمحم عبد القعدر الررايرةح   1
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 دعؾ  الؾصيةح يجؾز إ عمة دعؾ  الؾصية  ل محكسة إ عمة الستؾ   أم محل مجؾد التر ة. -

أم السحكسة التل جر   ل مشظقتهع ال،قدح تجؾز رؤنة دعؾ  الش عح  ل محكسة السدع  عليت  -

متجؾز دعؾ  اال ترا   ل السحكستضؽ م ل السحكسة السحل الذي م ا فيت الحدعدث مهدؾ مكدع  

 سبب اال ترا .

لسحكسة محل إ عمدة الستدؾ   ت،ضدضؽ الحردص االرتيدة منجدؾز للسحكسدة التدل يكديؼ  ضهدع ب،دض  -

 لستؾ   خعرج ثدمد السسل ة.الؾرتة ت،ضضؽ الحرص االرتية إذا  ع  محل إ عمة ا

لسحكسدددة محدددل إ عمدددة الردددغعر م ع ددددي ايهليدددة ت،ضدددضؽ ايمصددديع  مالقدددؾا  مللسحكسدددة التدددل  دددل  -

 مشظقتهع ال،قعر إعظع  اإلذ  لهؼ.

 الدععمم  الست،لقة بعالم عف دضر السشقؾلة تر   ل محكسة السحع السؾجؾد فيت ذلػ الؾ أ . -

تدع  مايم دعف ال تدر  إال  دل محكسدة السحدل الدذي جدر  الست،لقة بسددايشعت أمدؾاا ايي الدععم   -

 .فيت ال،قد

 .الدا ا طلب عل  بشع  الد ا دعؾ    ل السحكسة تحكؼ -

لدشة  31مهذا جع  بررنح السعدة ال عل ة مؽ  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت الذرأية ايرد ل ر ؼ 

ا وقاااف غيااخ الستعمقااة ب الااجعاوى -1: ويدااتثشل مااغ  لااظ الااجعاوى اآلتيااة "....ب  ددت  1959

الستعمقااة بسااجايشات  الااجعاوى -2. السشقػلااة تااخى فااي محكسااة السحاال السػجااػد فيااو  لااظ الػقااا

الػصاية  دعاػى -3. أمػال ا يتام وا وقاف ال تخى إال في محكسة السحال الاحي جاخى فياو العقاج

رؤياة دعاػى الشكااح فاي  تجاػز-4. تقام في محكسة إقاماة الستاػفل أو فاي محال وجاػد التخ اة

                                                                                                                                                                     
 .36صمرجا سعباح ح دعاوي الشاقات وتصتيقاتيا في السحاكع الذخعية ا ردنيةج، ر دمحم عبد القعدر الررايرةح   1
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ة السااجعل عميااو أو السحكسااة التااي جااخى فااي مشصقتيااا العقااج وتجااػز دعااػى االفتااخاق فااي محكساا

السحاااكع حااق  لجسيااع-5. السحكستايغ السااح ػرتيغ وفااي محكسااة السحاال الااحي وقااع فيااو الحااادث

تقجيخ الشاقة لألصػل والاخوا والرغار وفاقجي ا ىمية والدوجات وشمب الحزانة وتقخياخ أجاخة 

تعجد السجعل عمييع و ان الحكع عمال أحاجىع حكساًا عمال البااقيغ أو  اإ -6. الخضاا والسدكغ

كان مػضػا الجعػى واحجًا تقام الجعػى في محكسة أحجىع وإ ا أقيست في محكسة امتشاع عمال 

السحكسة فاي  تحكع-7. غيخىا رؤية الجعػى ما لع تكغ مغ الجعاوى السدتثشاة في ىحا القانػن 

 ".دعػى الجفع بشاء عمل شمب الجافع

 ثالثًا: االختراص الدماني لمسحاكع الذخعية االبتجانية
يت،لا االخترعص الزمع ل للقزع  بسشح  دل  دعض  صدالثية الشغدر بعلسشعزعدعت مالحقدؾ  

القزعئية  ل م ا م،ضؽ دم  دضرهح  سشح القع ل صالثية الشغر  ل القزعيع خالا مددة م،ضشدة 

م ع ددل آخددر للشغددر  ددل آخددر الشهددعرح أم  ددل مددؽ الدددشةح أم ي،ددضؽ  ددعض  للشغددر  ددل أما الشهددعرح 

 . 1أيع  م،ضشة مؽ ايسبؾخ

مهذا الشؾخ ي هؼ مشت ب  ت يجؾز ل مع  تقلضد القع ل للقزع   ل زمؽ م،ضؽ أم م ا م،دضؽ 

. مأيزددعا يددتؼ 2بس،شدد  أ ددت بسجددرد ا تهددع  الددزمؽ  ددإ  ثكددؼ القع ددل ال يش ددذ ب،ددد ا تهددع  هددذه السدددة

دما  الرسدددسيةح  علددددما  الضدددؾمل مدددؽ الددددععة ال عمشدددة صدددبعثعا ثتددد  تظبيقدددت فيسدددع يت،لدددا ب م دددعت الددد

الدععة ال عل ة عررااح مال،ظل ايسبؾأية يؾمل الجس،ة مالدباح مأيع  ال،ظل الرسسيةح مهذا خضر 

 م عا عل  االخترعص الزمع ل للقزع  الذرعل  ل م تشع الحع ر.

                                                           
 .82صمرجا سعباح ح أصػل السحاكسات الذخعية والسجنيةالزثضللح   1
 .26ح صاالختراص الػضياي والسكاني لمسحاكع الذخعيةدمحم صعبر الدؾسلح   2
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ؾ عا  ل  قل القزعة م ددبهؼ   ثدد م جد االخترعص الزمع ل للسحعرؼ الذرأية االبتدائية  ع 

أبددرز صددؾر االخترددعص الزمددع لح بحضددا جددع  بسددتؽ السددعدة ال،عكددرة مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ 

 أحااجيجااػز لقاضااي القزاااة ان يشتااجب فااي حالااة الزااخورة "ب  ددت  1972لدددشة  19الذددرأية ر ددؼ 

لسااجة ال -. أالقزاااة لمعساال فااي محكسااة مااغ  ات الجرجااة أو اعماال مااغ السحكسااة السمحااق بيااا

اخاخى فاي الداشة  أشايخلساجة ال تدياج عمال ثيثاة -. بفاي الداشة الػاحاجة أشايختتجاوز ثيثة 

 بذدد   2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  24م ددذلػ السددعدة  ".الػاحااجة )بسػافقااة السجمااذ(

 يشاجب .أن1لآلتاي:  وفقااً  الذاخعييغ القزااة نجب القزاة لقاضي "يجػزالقزع  الذرعلح ب  ت 

 تتاػافخ الذاخعية مساغ االساتئشاف محكساة قزااة أحج الذخعية العميا السحكسة في لمعسل اً مؤقت

 فاي الداشة أشايخ ثيثاة عمال تدياج ال لساجة الذاخعية العمياا السحكساة فاي العسال شاخو  فاييع

 يشجب . أن2السجمذ.  مغ بتػصية أخخى  أشيخ ثيثة عمل تديج ال لسجة لمتسجيج قابمة الػاحجة،

 في محكسة لمعسل الذخعية االبتجانية السحاكع أو الذخعية االستئشاف محكسة اةقز أحج مؤقتاً 

 الذاخعية االساتئشاف محكساة إلال الذاخعية االبتجانياة السحكساة ماغ أو الجرجاة،  ات ماغ أخخى 

 ماغ بتػصاية واحاجة لساخة لمتسجياج قابماة الػاحاجة، الداشة فاي أشايخ ثيثاة عمال تدياج ال لساجة

 لمكياام أو إلياو باإلضاافة أو عسماو غياخ قزاانية بأعساال لمكياام تااً مؤق يشاجب . أن3السجمذ. 

 السجمذ، مػافقة بعج القزاة قاضي مغ بقخار عامة، مرمحة  لظ اقتزت قانػنية متل بأعسال

 سشػات". ثيث عغ الشجب مجة تديج أال عمل العجل، وزيخ شمب بشاًء عمل أو مشو بسبادرة

 خعيةالسصمب الثاني: محكسة االستئشاف الذ
عل  مؽ درجدة السحدعرؼ الذدرأية االبتدائيدة متشغدر أ عرؼ االستنشعف الذرأية هل محعرؼ مح

ثكعمهددع الرددعدرة مددؽ  بددل القزددعة الذددرعضضؽ  ددل السحددعرؼ أالقزددعيع التددل يددتؼ االسددتنشعف علدد   ددل 
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الذرأية االبتدائية مؽ  بل السحعمل الخعص برعثب القزية متت ؾ  مؽ عده محعرؼ  ل القدس 

 .الغريية م ظعخ دزة مالز ة

صدالثيعتهع و، متذدكضلهع م ل هذا السظلب  تحدث عؽ م هؾ  محكسة االستنشعف الذرأيةح

 .ماخترعصعتهع

 مايػم محكسة االستئشاف الذخعية الاخا ا ول: 
ت،ددرف محددعرؼ االسددتنشعف الذددرأية علدد  أ هددع "مجددعلس  زددعئية تتذددكل بسؾجددب  ددرار رئدديس 

 قعا لشغع  م،ضؽ لضشغرما فيسع ير ا إلضهؼ جؾازاا أم لزممدعا مدؽ ايثكدع  الدملةح مُن،ضؽ القزعة  ضهعح م 

 .1الرعدرة عؽ  زعة السحعرؼ االبتدائيةح للؾ ؾف عل  مد  مؾا قتهع للذرخ زنعدة  ل ال،دا"

مت،تبر محعرؼ االستنشعف الذرأية الدرجة ال ع ية مؽ درجعت التقع ل  ل السحدعرؼ الذدرأية 

ل إ ذدددع  السحكسدددة ال،ليدددع الذدددرأية أعلددد  درجدددة  زدددعئية  دددل القزدددع   دددل  لددددظضؽح م دددد  ع دددا  بددد

الذرعلح م ع ا صعثبة االخترعص  ل الشغر  ل جسيا الدععم  التل تر دا إلضهدع مدؽ السحدعرؼ 

. ممحعرؼ االستنشعف هل محعرؼ مؾ ؾخ تشغر  ل الددعؾ  السددت   ة لهدع مدؽ 2االبتدائية الذرأية

 .3السحعرؼ االبتدائية

                                                           
 .127صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدة راح بدع  عبد السعلػ ال  1
 .12صمرجا سعباح ح االختراص الػضياي والسكاني لمسحاكع الذخعية في قصاا غدةدمحم  سعا صعبر الدؾسلح   2
 .26صمرجا سعباح ح القزاء الذخعي في فمدصيغ )ميمح وآمال وشسػحات(ديؾا   ع ل القزعةح   3
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ذ ر ب   محعرؼ االستنشعف الذرأية ت،تبر محعرؼ ر عبية عسع يردر مؽ السحعرؼ مالجدير بعل

االبتدائيددة مددؽ  ددرارات مأثكددع ح متقددؾ  ببددذا الجهددد  ددل تددد ضا هددذه القددرارات الرددعدرة عددؽ السحددعرؼ 

 . 1الذرأيةح تؼ دراسة  يفية إصدار هذا الحكؼ

 1959لدددشة  31ر دؼ  مددؽ  دع ؾ  أصددؾا السحعرسدعت الذدرأية ايرد ددل 143م ردا السدعدة 

تارل محكسة االستئشاف في القزايا السدتأناة تجقيقًا دون حزػر الصخفيغ إال إ ا قخرت "ب   

شمب أحج الصخفيغ  لظ ووافقت السحكسة عمل  السحكسة االستئشافية سساا االستئشاف مخافعة أو

 ".الصمب وعمييا في حالة الخفس أن تجرج في القخار أسباب الخفس

علدد  أ  دمر محددعرؼ االسددتنشعف هددؾ ر عبددة علدد  السحددعرؼ الذددرأية االبتدائيددة مددع ممسددع يؤ ددد 

تخفااع السحاااكع "مددؽ  ددع ؾ  أصددؾا السحعرسددعت الذددرأية الدددعبا بدد    138جددع   ددل  ددص السددعدة 

ا حكام الرادرة عمل القاصخيغ وفاقجي ا ىمية وعمال  الذخعية التجانية إلل محكسة االستئشاف

م فداخ الشكااح والتاخياق والصايق والخضااا الساانع لمدوجياة واإلمياال الػقا وبيت السال وأحكاا

لمعشة والجشػن وغيخ  لظ مسا يتعمق بو حق هللا تعاالل لتاجقيقيا و لاظ بعاج مزاي ثيثايغ يػماًا 

مغ صجور الحكع ويذتخ  في  لظ أن ال يكػن الخراػم قاج اساتأناػا ىاحه ا حكاام خايل الساجة 

  ".ف في مػضػعياالسعيشة وفرمت محكسة االستئشا

بذ   القزع  الذرعل  دل  لددظضؽ  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  57م ذلػ السعدة 

 والقاخارات ا حكاام عمال والصعاػن  الصمباات فاي باالشطخ الذخعية االستئشاف محاكع "تختزب   

 وقاانػن  الذاخعية السحاكساات أصاػل لقاانػن  وفقااً  الذاخعية االبتجانياة السحااكع الراادرة عاغ

 الشافحيغ". الذخعي التشايح
                                                           

ح 1951ح دار الشذدر للجعم،دعت السردرنةح القدعهرةح الػجيد في السخافعات السجنياة والتجارياة عميح عبد السش،ؼ أثسد الذر   1
 .155ص
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 محكسة االستئشاف الذخعية  مذخوعية: الثانيالاخا 
  يكددؾ  علدد  درجددة ماثدددة  زدسع ة لحدددؼ الشددزاخ  ددل أسددرخ م دداح م ددسع ة ايصدل  ددل القزددع  أ

 لدة علدؼ القزدعة الحدعلضضؽ بعلشددبة ل،لدؼ القزدعة  دضر ال،دالة م ثقدع  الحدا أيزدعاح مثددي عا بددبب ل

  ال،سلية القزعئية الضؾ  م،قدة بدبب مجدؾد اكديع    ضدرة مددتجدة لدؼ ت دؽ  دل عهدد , مالالدعبقضؽ 

بدأ ال،سل بسبدأ ت،دد درجعت السحعرؼح مهذا أمدر جدعئز   زعة الدلأ ,  إثتسعا الخظ  مارد , لذا 

 بعلذرن،ة اإلسالمية متعبا ب دلة   ضرةح أهسهع:

يسش،ددػ  زددع   زددضتت بددعيمس تدددؼ جددع   ددل رسددعلة عسددر السذددهؾرة إلدد  أبددل مؾسدد  ب  ددت "ال  -

راج،دا فيدت   ددػح مهدديا فيددت إلد  ركدد أ  ترجدا إلد  الحدداح ي  الحدا  دديؼح مالرجدؾخ إلدد  

, أي أ دت إذا تبدضؽ للقع دل أ  الحكدؼ االما الدذي صددر 1الحا خضدر مدؽ التسدعدي  دل البعطدل"

 مشت خظ   إ ت يشبغل عليت أ  يرجا عشت , منشقزت منقزل بعلحا الذي عهر لت .

 تذكيل محكسة االستئشاف الذخعية : الثالثالاخا 
علدد  عكددس مددع تددؼ ذ ددره مدددبقعا مددؽ أ  تذددكضل السحددعرؼ االبتدائيددة يقددؾ  علدد  ايخددذ بشغددع  

القع ل الؾاثدح  إ  تذكضل محعرؼ االستنشعف ي خذ بشغع   زعة الجسععةح أم  غدع  ت،ددد القزدعة 

 .2ية ل  غر القزية الؾاثدة  ل محكسة االستنشعف الذرأ

  دل رمايدة مهذا الشغع  يخعلأ مع ذهب إليت جسهؾر ال قهدع ح بعسدت شع  رأي الحشفيدة مالحشعبلدة

الددددذيؽ أجددددعزما ايخددددذ بشغددددع  ت،دددددد القزددددعةح  عيسددددبعب التددددل ذ رهددددع الجسهددددؾرح ماعتبرمهددددع مع ،ددددة 

                                                           
هذا جز  مؽ رسعلة عسر يبل مؾس ح أخرجهع البضهقل  ل سششت ال بر ح  دل اي زدية مايثكدع ح  تدعب عسدر ر دل هللا   1

إعايم الساػقعيغ عاغ لسع   دل هدعمش  تدعب ح م دد ذ در مذدهؾر ثددؽ آا سد15ح ثدديا ر دؼ 4/206عشدت يبدل مؾسد ح 
 .2/162البؽ قيؼ الجؾزنة عشد تخرنجت لرسعلة عسر هذهح آرا  علسع  تحققؾا مؽ صحتهع. إعال  السؾ ،ضؽح  رب العالسيغ

 .132صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   2
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هؼ ح ذلدػ ي  الحكدؼ الردعدر ب،دد السذدؾرة بضددشالضدؾ الجتسدعخ  ع دضضؽ  د ر رح أمكدؽ التغلدب علضهدع 

ح ميعلتدعلل  ددعلقرار  دل محكسددة قعبدل ماثدددح مدا تدددمنؽ رأي السخدعلأيرددر بدرأي ايدلبيددةح اتشدع  م

لؼ  أياالستنشعف  رار صعدر عؽ مجسؾخ رأيضؽ مقعبل رأي ماثدح أم ات ع  اترا  عل  رأي ماثدح 

 . 1ق مجعا لتشعزخ القزعة فيسع بضشهؼي،د هشع

محكسدددة االسدددتنشعف الذدددرأية تذدددكل ثددددب  جدددع   دددل  دددع ؾ  تذدددكضل السحدددعرؼ ايرد دددل أ م 

الحعجددةح مذلددػ بشغددع  يقددره مجلددس الددؾزرا  مدددؽ آ  يخددر بسؾا قددة جاللددة السلددػح متؤلددأ محكسدددة 

االسددتنشعف مددؽ رئدديس معدددد مددؽ ايعزددع  متش،قددد مددؽ رئدديس معزددؾنؽ م ددل ثعلددة عددد  اكددتراق 

حكسددة متردددر  راراتهددع الددرئيس تش،قددد الجلدددة برئعسددة القع ددل الددذي يليددت  ددل الدرجددة مددؽ هضنددة الس

 .2بعير رنة مت ؾ  أثكعمهع  ظشية

إ ا رأت محكسااة "مدؽ  دع ؾ  أصددؾا السحعرسدعت الذدرأية علدد  أ دت  150م ردا السدعدة ر ددؼ 

االستئشاف أن السدألة الاقيية أو القانػنية التي يشبغي عميو الارل في أية قزية مدتأناة قج 

ا الابعس اآلخاخ أو  اان ماغ رأيياا العاجول ستق صجور أحكام استئشافية بذاأنيا يخاالف بعزاي

عغ اتباا متجأ تقخر في أحكام سابقة جاز ليا أن ترجر قخارىا في تمظ القزية بسا يخاه صاػابًا 

وفي ىحه الحالة تشعقج السحكسة مغ خسدة قزاة ويكسال قاضاي القزااة ىيئاة السحكساة عشجناح 

 ".بصخيق االنتجاب

 تشذأ-1"ب    2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  56بعلسعدة  ل التذرنا ال لدظضشل جع  

-3مغ العاصسة القجس وناابمذ والخميال وغادة وخاانيػنذ...  كل في شخعية استئشاف محاكع

                                                           
السكتبدة السر زندةح ددزةح  –ح محكسدة ددزة الذدرأية ميع قاضي القزااة ونانباوتعادمحم  عجل  عرس متيدضر رجب التسيسلح   1

 .18ح ص2005
 .1972لدشة  19/ب مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ 21السعدة   2
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 الخناساة وتكاػن  الذاخعييغ، القزااة ماغ كااف   عاجد ماغ الذاخعية االساتئشاف محكساة تذاكل

 فاي التدااوي  حاال وفاي بقاانػن، القاخار ىاحا فاي الاػاردة الذاخو  عمياو تشصتاق  قاجميع مساغ

 ماغ الذاخعية االساتئشاف محكساة ىيئاة تشعقاج-4ماشيع.  ساشاً  لألكتاخ تكاػن الخناساة ا قجمياة

 السكااني االختراص حجود ضسغ مغ ىيئة أكثخ تذكيل لمحاجة وفقاً  ويجػز وعزػيغ، رنيذ

 تكػن  ا قجمية في التداوي  حال ليا، وفي رنيداً  ىيئة كل في ا عزاء أقجم ويكػن  مشيا، لكل

  با غمتية". أحكاميا وترجر مشيع، سشاً  لألكتخ الخناسة

 صيحيات واختراصات محكسة االستئشاف الذخعية : الخابعالاخا 
ماخترعصددعت محكسددة االسددتنشعف "القزددعيع مايعسددعا التددل تشغرهددع هددذه  يقرددد برددالثيعت

لقزددعيع السر ؾعددة السحكسددة متقددؾ  بهددعح إ ددع ة إلدد  اخترعصددهع السكددع ل الددذي تشغددر مددؽ خاللددت ا

 .1إلضهع"

الحدددديا عدددؽ صدددالثيعت محدددعرؼ االسدددتنشعف الذدددرأية يتزدددسؽ  دددؾخ القزدددعيع التدددل   دددإ  لدددذا

 تشغرهع ماالخترعص السكع ل مالزمع ل لهعح مذلػ  سع يلل:

 أواًل: االختراص الػضياي لسحاكع االستئشاف الذخعية 
متتس دل هدذه الردالثيعت بضؽ القع ؾ  صالثيعت ماخترعصعت محعرؼ االستنشعف الذدرأيةح 

 دددل ال ردددل  دددل ايثكدددع  السددددت   ة الردددعدرة مدددؽ السحدددعرؼ الذدددرأية االبتدائيدددةح بسدددع  ضهدددع  دددرارات 

الؾعي دددة مالردددالثية ممدددرمر الدددزمؽح متر دددا السحدددعرؼ االبتدائيدددة إلددد  االسدددتنشعف الذدددرأية مجؾيدددعا 

الؾ دددأ ميضدددا السدددعا ميذددكل تلقدددعئلح ايثكدددع  الردددعدرة علددد  القعصدددرنؽح م ع دددي ايهليدددةح معلددد  

مأثكدددع   دددد  الش دددعحح مالت رنددداح مالظدددال ح مالر دددعخ السدددع ا للزمجيدددةح ماإلمهدددعا لل،شدددة مالجشدددؾ ح 

                                                           
 .134صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   1
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مدضددر ذلددػ مسددع يت،لددا بددت ثددا هللا ت،ددعل  ح لتدددقيقهعح مذلددػ ب،ددد مزددل تالتددضؽ يؾمددعا مددؽ صدددمر 

الس،ضشدة م ردلا  الحكؼح منذترم  ل ذلػ أال يكؾ  الخرؾ   د است   ؾا هذه ايثكع  خدالا السددة

مددددؽ ذات القددددع ؾ  محكسددددة االسددددتنشعف  9. ممشحددددا السددددعدة 1محكسددددة االسددددتنشعف  ددددل مؾ ددددؾعهع

الذرأية سلظة ثدؼ الخدالف علد  الردالثية بدضؽ السحدعرؼ الذدرأيةح ميسقتزد  هدذه السدعدة  إ دت 

يكددؾ  يي مددؽ طر ددل الخرددؾمة الحددا  ددل ر ددا طلددب إلدد  محكسددة االسددتنشعف الذددرأية لت،ضددضؽ 

ضلدددت إلددد  محكسدددة االسدددتنشعف علددد  أ  يقدددد  الظلدددب إلددد   ع دددل القزدددعة الدددذي بددددمره يحالسدددرجحح 

 .2الذرأية

بذ   القزع  الذرعل  دل  لددظضؽ  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  57م ذلػ السعدة 

 الذاخعية االساتئشاف محااكع "تخاتزجدع   ضهدع اخترعصدعت السحدعرؼ الذدرأية االسدتنشعفية بد   

 الذاخعية االبتجانياة السحااكع الراادرة عاغ والقاخارات ا حكام عمل والصعػن  الصمبات في بالشطخ

 .الشافحيغ" الذخعي التشايح وقانػن  الذخعية السحاكسات أصػل لقانػن  وفقاً 

 محعرؼ االستنشعف الذرأية معيفيعا  ل ايمؾر اتتية: تختص ميذكل عع 

 ية الذرأية.بحا جسيا السشعزععت السر ؾعة إلضهع مؽ السحعرؼ االبتدائ -

الر عبددة علدد  أعسددعا السحددعرؼ الذددرأية االبتدائيددةح مددؽ خددالا هضنددة الت تدديش السُذددكلة مددؽ  بددل  -

محكسددة االسدددتنشعف الذدددرأية. بحضدددا "يتجدددت  دددل عزدددؾ مدددؽ هدددذه الهضندددة  دددل  تدددرة م،ضشدددة إلددد  

                                                           
 . 1959لدشة  31أصؾا السحعرسعت الذرأية ر ؼ    مؽ  ع ؾ  138ح 137ح 135السؾاد ف  1
ح را  هللاح 2012ح جعم،ة بضرزناح  دع ؾ  أما القزاء الذخعي والكشدي في فمدصيغم،هد الحقؾ   ل جعم،ة بضرزناح   2

 .36ص
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محددعرؼ ت،ددضؽ لددت مددؽ  بددل تلددػ اللجشددةح للت تدديش عددؽ  يفيددة سددضر القزددع ح إ ددع ة إلدد   غددر 

 .1السعلية للؾ ؾف عل  مد  مظعبقتهع للؾا ا"السدتشدات 

 ثانيًا: االختراص السكاني لسحاكع االستئشاف الذخعية
ماليددة القزددع  علدد  مختلددأ محددعرؼ الدملددةح بحضددا يكددؾ  هشددع ُيقرددد بعالخترددعص السكددع ل 

ل ل محكسة  رضب مؽ مالية القزدع  بحددب مؾ ،هدع الجغرا دل  دل إ لديؼ الدملدة. منراعدل السذدرخ 

مرلحة الخرؾ ح بحضا ت ؾ  السحكسة  رنبة مشهؼح إذ ال كػ  ل أ  تيددضر التقع دلح   ل ذلػ

يقتزل تقرنب السحعرؼ مؽ الستقع ضؽح بحضا ت ؾ  ال،دالة  ل متشعما أيديهؼح مهذا التقرنب مدؽ 

 . 2ايمؾر التل ت  لهع الدملةح إعسعالا لؾاجبهع  ل  ذر ال،دالة متيدضر الحرؾا علضهع

تشذااأ -1"بدد    2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  56 رددا السددعدة  م ددل هددذا اإلطددعر

-غادة. ه-الخميال. د-نابمذ. ج-العاصسة القجس. ب-محاكع استئشاف شخعية في  ل مغ: أ

يحجد االختراص السكاني لكل مشيا بقخار مغ قاضي القزااة بشااًء عمال تػصاية -2خانيػنذ. 

 مغ السجمذ".

محكسدة اسدتنشعف كدرأية مقرهدع الددائؼ مديشدة القددس متش،قدد ثعليعا يؾجد  ل الز ة الغريية م 

مؤ تدددعا  دددل را  هللاح ملهدددع تالتدددة هضندددعت: محكسدددة االسدددتنشعف الذدددرأية السش،قددددة  دددل  دددعبلس مالتدددل 

ح ممحكسددددة االسددددتنشعف الذددددرأية السش،قدددددة  ددددل را  هللا مالتددددل ت سدددددا سددددشة 1995ت سدددددا عددددع  

 .2013 ل الخلضلح مالتل ت سدا سشة ح ممحكسة االستنشعف الذرأية السش،قدة 2009

                                                           
 .134صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   1

ح 1979ح رسدددعلة د تدددؾراهح جعم،دددة عدددضؽ كدددسسح القدددعهرةح ياااة القزاااانية واالخترااااصتحجياااج نصااااق الػالدمحم مليجدددلح   2
 .415ص
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 السصمب الثالث: السحكسة العميا الذخعية
تحدددتشع سددعبقعا بدد   السحددعرؼ الذددرأية تقدددؼ إلدد  درجتددضؽح محددعرؼ درجددة أملدد  مهددل السحددعرؼ 

الذدددرأية االبتدائيدددةح ممحدددعرؼ درجدددة تع يدددة مهدددل محدددعرؼ االسدددتنشعف الذدددرأيةح م دددل هدددذا اإلطدددعر 

للسحددعرؼ الذددرأية مالستس لددة  ددل السحكسددة ال،ليددع الذددرأيةح مذلددػ مددؽ  تحدددث عددؽ الدرجددة ال عل ددة 

 .مأبرز صالثيعتهع ماخترعصعتهع، متذكضلهع، ثضا م هؾمهع

 مايػم السحكسة العميا الذخعية : ا ولالاخا 
ت،درف السحكسددة ال،ليدع الذددرأية علدد  أ هدع "مجلددس أ ذدد  بقدرار مددؽ رئدديس الدملدةح معددضؽ  ضهددع 

م،ددضؽح لضشغددرما فيسددع ير ددا إلددضهؼ جددؾازاا أم لزممددعا مددؽ ايثكددع  الرددعدرة عددؽ القزددعةح م قددعا لشغددع  

. 1 زددددعة محددددعرؼ االسددددتنشعف الذددددرأيةح للؾ ددددؾف علدددد  مددددد  مؾا قتهددددع للذددددرخح زنددددعدة  ددددل ال،دددددا"

مالسحكسدة ال،ليدع الذدرأية هدل "الدرجددة ال عل دة مالشهعئيدة  دل التقع ددلح مهدل محكسدة  دع ؾ ح مقرهددع 

 .2كسة ماثدة ذات هضنتضؽح إثداهسع  ل القدس مال ع ية  ل دزة"القدس الذرنفح مهل مح

التددل ترا ددب تظبضددا السحددعرؼ للذددرن،ة مالشغددع ح مت،ددرف هددذه السحددعرؼ بذددكل عددع  علدد  أ هددع "

متحددع أ علدد  مثدددة ت دددضرهعح مت ددؾ  علدد   سددة أجهددزة القزددع  ال،ددعدي مت،سددل علدد  جسددا  لسددة 

 السحدعرؼ تدد،  إلد  تددارق مدع يقدا بدضؽ لشغعميدةح م القزع  عل  رأي ماثد  ل السددعئل الذدرأية ما

 3".مؽ خالف

                                                           
 .136صمرجا سعباح ح السحاكع الذخعية في قصاا غدةبدع  عبد السعلػ ال راح   1

مرجدا سددعباح ح دراساة عااغ واقااع السحااكع الذااخعية وتصاػر القااػانيغ السعسااػل بياا فااي فمدااصيغعبددد ال درنؼ طؾا ذددةح   2
 .55ص
سمدامة ممخراات ا بحااث ح السحكسدة ال،ليدع  دل  غدع  القزدع : دراسدة مقعر دة سدع  بدؽ صدعلح ال،شدزي مر دع مهددا ح ع  3

 .15ح ص2013ح الد،ؾديةح 1ح جعم،ة اإلمع  دمحم بؽ س،ؾد اإلسالميةح عدد القزانية
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 تذكيل السحكسة العميا الذخعية : الثانيالاخا 
 ص القع ؾ  علد  تذدكضل محكسدة عليدع كدرأية  دل ال،عصدسة القددسح متش،قدد مؤ تدعا  دل ددزة 

ذا مددع . مهدد2ح متتذددكل هضنتهددع مددؽ رئدديس معدددد مددؽ ايعزددع ح جسددي،هؼ مددؽ الدرجددة ال،ليددع1مرا  هللا

  بح ت  سع يلل:

ي،ضؽ رئيس السحكسة ال،ليع الذرأيةح متشتهل خدمعتت بدإرادة أواًل: رنيذ السحكسة العميا الذخعية: 

مل يدددةح مندددؤدي اليسدددضؽ السشردددؾص عليدددت  دددل السدددعدة الراب،دددة مدددؽ القدددع ؾ  الس،ددددا لقدددع ؾ  تذدددكضل 

دددظضشل  لددؼ يددرد م ددل هددذا ح مأمددع  ددل القددع ؾ  ال ل2015لدددشة  20السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل ر ددؼ 

الددددشصح ميددددرأي البعث ددددة مجددددؾب أخددددذ ذات اتجددددعه السذددددرخ ايرد ددددل  ددددل  ددددرمرة أ  ي،ددددضؽ رئدددديس 

السحكسة ال،ليع الذرأية مندؤدي اليسدضؽ مدؽ خدالا مرسدؾ  رئعسدل صدعدر عدؽ الدرئيس ال لددظضشل. 

رئيس منذترم فيسؽ ي،ضؽ  ل هذا السشرب أال تقل خدمتت  ل القزع  عؽ عذرنؽ سشةح منتؾل  

 .3السحكسة ال،ليع الذرأية رئعسة السجلس القزع  الذرعل

يذدترم  دل جسيدا أعزدع  السحكسدة ال،ليدع الذدرأية ثانيًا: أعزاء ىيئة السحكسة العميا الذخعية: 

أ  يكؾ دددؾا مدددؽ  زدددعة الدرجدددة ال،ليدددعح مدددع دامدددؾا علددد  رأس عسلهدددؼح ملدددؼ يحددددد القدددع ؾ  ثدددداا أعلددد  

ح بععتبدددعر أ  هدددذا هدددؾ ال،ددددد 4  ل،دددددهؼ هدددؾ خسددددة  زدددعةل،دددددهؼح م دددص علددد  أ  الحدددد ايد ددد

السظلددؾب للهضنددة ال،عمدددة للسحكسددة ال،ليددع الذدددرأية  ع ؾ ددعاح مذلددػ ثدددعا إصددرار محكسددة االسدددتنشعف 

الذرأية عل   رارهدع السشقدؾضح أم إذا  ع دا القزدية الس،رم دة علضهدع تددمر ثدؾا  قظدة  ع ؾ يدة 

                                                           
  ل  لدظضؽ.بذ   القزع  الذرعل  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  58ال قرة ال ع ية مؽ السعدة   1
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  58ال قرة ايمل  مؽ السعدة   2
مرجدا سدعباح ح الصعغ فاي االحكاام القزاانية لاجى السحكساة العمياا الذاخعية فاي ا ردنعسرا  صعلح دمحم علل ال،سريح  3

 .51ص
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8ع ؾ  ر ؼ مؽ القرار بق 58ال قرة ال عل ة مؽ السعدة  4
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ؾي علدد  أهسيددة ععمددةح أم إذا رأت إثددد  هضنعتهددع مدددتحدتةح أم علدد  جع ددب مددؽ الت،قضدددح أم تشظدد

الرجددؾخ عددؽ مبدددأ مقددرر  ددل ثكددؼ سددعبا صددعدر عشهددعح مددا جددؾاز أ  تش،قددد  ددل هضنددة ععديددة مددؽ 

  ايم عخ االست شعئية جعئزة  ع ؾ عاح ممؾجؾدة    ل دضر الحعالت الدعبقةح ميسع أخسدة  زعة  ق

 .1زعة دضر رئيس السحكسة ال،ليع الذرأيةما ،عاح  ع  ال بد أ  ال يقل عدد  زعتهع عؽ ستة  

بذدددد   القزددددع  الذددددرعل تت ددددؾ   2021لدددددشة  8مددددؽ القددددرار بقددددع ؾ  ر ددددؼ  58/2ميداللددددة السددددعدة 

السحكسددة ال،ليددع الذددرأية  ددل  لدددظضؽ مددؽ هضنتددضؽح ايملدد   ددل محع غددعت الزدد ة الغرييددةح ممقرهددع 

 .2رهع  ل مس  مديشة دزةالدائؼ  ل مديشة القدس. مال ع ية  ل محع غعت  ظعخ دزةح ممق

 صيحيات واختراصات السحكسة العميا الذخعية : الثالثالاخا 
ت،تبر السحكسة ال،ليع الذرأية محكسة ر عبة م ع ؾ ح  ال ت،دد درجدة مدؽ درجدعت التقع دلح 

م  سددع مهستهددع مراقبددة الحكددؼ السظ،ددؾ  فيددت مددؽ ثضددا سددالمة التظبضددا القددع ؾ ل  قدد ح دم  إعددعدة 

 .3ئا أم مؾ ؾخ الدعؾ  التل صدر الحكؼ  ضهعالبحا  ل الؾ ع

بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  59ممرد بعلسعدة 

 فاي تاجقيقاً  باالشطخ الذاخعية العمياا السحكسة "تختزاخترعصعت السحكسة ال،ليع الذرأية ب  دت 

 أي في الذخعية االستئشاف محاكع غالرادرة ع الشيانية بذأن ا حكام إلييا السخفػعة الصعػن 

 أو تصتيقاو فاي خصاأ أو القاانػن  مخالااة متشياًا عمال الصعاغ كاان إ ا-1اآلتياة:  ا حاػال ماغ

                                                           
مرجدا سدعباح ح الصعغ فاي االحكاام القزاانية لاجى السحكساة العمياا الذاخعية فاي ا ردنعسرا  صعلح دمحم علل ال،سريح  1

 .52ص
عباح مرجددا سددح دراسااة عااغ واقااع السحاااكع الذااخعية وتصااػر القااػانيغ السعسااػل بيااا فااي فمدااصيغعبددد ال ددرنؼ طؾا ذددةح  2

 .15ص
مرجدا سدعباح ح الصعغ في االحكام القزانية لاجى السحكساة العمياا الذاخعية فاي ا ردنعسرا  صعلح دمحم علل ال،سريح   3
 .48ص
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 عاغ العاجول-3 .الحكاع أثخ فاي اإلجخاءات في بصين أو الحكع في بصين وقع إ ا-2 .تأويمو

 أحكاام قاخارات أو أو مباادئ بايغ تشااقس رفاع أو الذخعية االستئشاف محاكع قخرتو سابق متجأ

 بايغ التشاازا عشاج السخاتز السخجاع تعيايغ-4 .قزاانية مباادئ إرسااء أو ساابقة اساتئشافية

 آخخ". قانػن  أي بسػجب إلييا تخفع شمبات أي-5 .السحاكع الذخعية

 متبد  السحكسة ال،ليع الذرأية ر عبتهع القع ؾ ية مؽ خالا:

ات محدددعرؼ االسدددتنشعف الذدددرأيةح إذا  ع دددا قيسدددة الشغددر  دددل الظ،دددؾ  السقدمدددة لهدددع علددد   ددرار أواًل: 

السددع  بددت أر در مددؽ سدب،ة آالف ديشددعرح م دل دعددعمي   قدعت الزمجددة أم السظلقدة التددل تزندد علدد  

مددعئتل ديشددعر كددهرنعاح م ددل دعددعمي   قددعت اي ددعرب التددل تزنددد مددؽ معئددة ديشددعر كددهرنعاح م ددل دعددعمي 

ا بددضؽ الددزمجضؽ للددردة م بددع  اإلسددال  مال قددد م دددعد الؾ ددأ م  ذددعئت ماسددتبدالت مالشددزاخ عليددتح مالت رندد

ال،قددد ميظال ددتح مالهبددة  ددل مددرض السددؾتح مالؾصددعيعح م  ددل الشدددبح مترددحيح التخددعرج م بظعلددتح 

 مالحجر للد ت مالغ لة م  ت.

الشغر  دل الظ،دؾ  السقدمدة لهدع علد   درارات محدعرؼ االسدتنشعف الذدرأية  دل دضدر الددععم  ثانيًا: 

عبقعا ب،ددددد طلددددب اإلذ  بددددعلظ،ؽح مالسؾا قددددة عليددددت  ؾ ددددت يقددددا ثددددؾا  قظددددة  ع ؾ يددددة السذددددعر إلضهددددع سدددد

 .1مدتحدتةح أم عل  جع ب مؽ الت،قضد القع ؾ لح أم يشظؾي عل  أهسية ععمة

 السبحث الثالث: تشازا االختراص بيغ السحاكع الذخعية والشطامية
ؽ السحدددعرؼ الذدددرأية مالسحدددعرؼ الشغعميدددة إ  الحدددديا عدددؽ تدددداخل االختردددعص بدددضؽ  دددل مددد

يتظلددب  هددؼ طبي،ددة التشغدديؼ القزددعئل لهددذه السحددعرؼ مأسددعس ال رددل بددضؽ هددذه السحددعرؼح مالتددداخل 

الحعصل بضؽ  ل مدؽ السحدعرؼ الذدرأية مالسحدعرؼ الشغعميدة م مكع يدة ثردؾا هدذا التدداخلح معليدت 
                                                           

مرجدا سدعباح ح الصعغ في االحكام القزانية لاجى السحكساة العمياا الذاخعية فاي ا ردنعسرا  صعلح دمحم علل ال،سريح   1
 .49ص
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ح تددؼ دراسددة التددداخل الحعصددل بددضؽ  ددال بددد مددؽ دراسددة ال رددل بددضؽ السحددعرؼ الذددرأية مالشغعميددة أ مالا

 السحعرؼ الذرأية مالسحعرؼ الشغعمية تع يعا.

 السصمب ا ول: الارل بيغ السحاكع الذخعية والشطامية 
تؾزخ السحعرؼ  ل  لددظضؽ م دا أثكدع  القدع ؾ  الد  محدعرؼ  غعميدة ممحدعرؼ خعصدة ممحدعرؼ 

منكددؾ  ل ددل مددؽ هددذه السحددعرؼ  ديشيددةح متت ددؾ   ددل مددؽ هددذه السحددعرؼ مددؽ مجسؾعددة مددؽ السحددعرؼ

 اخترعصدددددعتهع السحدددددددة لهدددددع بسؾجدددددب القدددددع ؾ ح مندددددتؼ ال ردددددل بدددددضؽ هدددددذه السحدددددعرؼ علددددد  أسدددددعس

 1االخترعص السكع ل ماالخترعص الؾعي ل.

الس،دددا للقددع ؾ  ايسعسددل  2005  مددؽ القددع ؾ  ايسعسددل الس،دددا ل،ددع  101ثددددت السددعدة ف

ثضدددا جدددع   دددل ال قدددرة ايملددد  مدددؽ السدددعدة   ح اختردددعص السحدددعرؼ الذدددرأيةح2003الس،ددددا ل،دددع  

السددددددعئل الذدددددرأية مايثدددددؾاا الذخردددددية تتؾالهدددددع السحدددددعرؼ الذدددددرأية مالديشيدددددة م قدددددعا -1 :" 101ف

 2..".للقع ؾ .

مددؽ هددذا الددشص يتبددضؽ أ  السحددعرؼ الذددرأية تدددتقل  ددل اخترعصددهع  ددل ال رددل  ددل مدددعئل 

 فيسع ثدده القع ؾ .ايثؾاا الذخرية مالسدعئل الذرأية متشحرر اخترعصعتهع 

  ل،ددددع  19  مددددؽ  ددددع ؾ  تذدددكضل السحددددعرؼ الذدددرأية ر ددددؼ ف22ثضدددا جددددع   دددل  ددددص السدددعدة ف

صدؾا السحعرسدعت الذدرأية أمدا مراعدعة مدع جدع   دل السدعدة ال ع يدة مدؽ  دع ؾ   ح مع يلل :" 1972

ثددؾاا الذخرددية زددع   ددل ايأم أي تذددرنا آخددرح تسددعرس السحددعرؼ الذددرأية ثددا الق 1959لدددشة 

السدددلسضؽ بسددع  ددل ذلددػ عقددعر الؾ ددأ بددعلحكر مزنعدتددت مالغعئددت. ممددع يشذدد  عددؽ أي عقددد زماج بددضؽ 

                                                           
 ح مؾ ا ال ترم ل  http://idpbarcelona.net/nالحقؾ  بضرزناح  القزع   ل  لدظضؽح م،هد 1
 .2005مت،ديالتت لدشة  2003القع ؾ  ايسعسل الس،دا لدشة  2

http://idpbarcelona.net/n
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م ذم ضهدددعح مذلدددػ  لدددت م قدددعا للدددراجح مدددؽ مدددذهب بدددل ثشي دددة  أثددددسدددجل لدددد  السحكسدددة الذدددرأية أم 

 ."بعست شع  مع  ص عليت بسقتز   ؾا ضشهع الخعصة

كددع  السشغسددة للسدددعئل داخددل منذددعر  ددل م هددؾ  ايثددؾاا الذخرددية إلدد   ددل مددع يت،لددا بعيث

ايسرة  علزماج مالظال ح مالسهر م  قة الزمجةح مدضدر ذلدػ مدؽ مددعئل ايسدرةح  سدع منستدد م هدؾ  

ايثدددؾاا الذخردددية إلددد  السددددعئل السعليدددة الست،لقدددة بعيسدددرة  دددعلسضراث مالؾصدددية مالؾ دددأح منبقددد  

خدددالف السحدددعرؼ اختردددعص السحدددعرؼ الذدددرأية محردددؾر  دددل  ظدددع  مددددعئل ايثدددؾاا الذخردددية ب

الشغعميدددة مالتدددل تستدددعز بعل،سؾميدددة ماخترعصدددهع  دددل  ع دددة السددددعئل إال مدددع اسدددت شل بدددشص خدددعص 

 1رعخترعص السحعرؼ الذرأية مالسحعرؼ الخعصة.

أمع عؽ السحعرؼ الشغعمية    هع تستعز بعل،سؾمية إذا تخدتص بكع دة السشعزعدعت مالخال دعت اال 

  مدؽ  دع ؾ  الددلظة 14ع جدع   دل  دص السدعدة فمع أست شل بشص  ع ؾ ل خدعصح مذلدػ بحددب مد

تشغدددر السحدددعرؼ الشغعميدددة  دددل السشعزعدددعت  ح مالتدددل  ردددا علدد :" 2002  ل،دددع  1القزددعئية ر دددؼ ف

 2".مالجرائؼ  ع ة إال مع است شل بشص خعصح متسعرس سلظة القزع  عل  جسيا ايكخعص

 -1  علدد  "2001لدددشة   5  مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الشغعميددة ر ددؼ ف2رددذلػ  رددا السددعدة ف

تشغددر السحددعرؼ الشغعميددة  ددل  لدددظضؽ  ددل السشعزعددعت مالجددرائؼ  ع ددة إال مددع اسددت شل بددشص  ددع ؾ ل 

 خعصح متسعرس سلظة القزع  عل  جسيا ايكخعص.

 3".تحدد  ؾاعد اخترعص السحعرؼ متبعكر اخترعصهع م قعا للقع ؾ  -2

                                                           
 .8 ح ص1997ح دار الش عشح عسع ح 1ح م الػاضح في شخح قانػن ا حػال الذخرية ا ردنيعسر ايكقرح  1
ح ص 40 ح ال،دددد 18/5/2002ح السشذددؾر  دل الؾ دعئا ال لدددظضشية بتدعرن  2002  لددشة 1  الددلظة القزددعئية ر دؼ ف دع ؾ  2
9. 
 .279حص38ح السشذؾر  ل الؾ عئا ال لدظضشيةح ال،دد2001  ل،ع  5 ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الشغعمية ر ؼ ف 3
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القدرار السظ،دؾ  لهدع أ :"  مللتس ضل عل  عد  االخترعص أكعرت محكسة الشقض  ل ثكؼ

مدددع  أ السشغدددؾرة  الددددعؾ  أالئل الست،لدددا بعلشغدددع  ال،دددع  ذلدددػ فيدددت مخدددعلأ لقؾاعدددد االختردددعص الدددؾ 

 ضهددددع مالتددددل خزدددد،ا يعسددددعا التدددددؾنة  السؾصددددؾ ةرض بقظ،ددددة اي الست،لقددددةمحكسددددة االسددددتنشعف 

ل  دإ  مؾ دؾخ بسؾجب إعال  التدؾنة الرعدر اصؾالا مالسزسؾ  لسحتؾندعت ملدأ الددعؾ  ميعلتدعل

مددر الددذي يخددرج هددذه الدددعؾ  مددؽ اخترددعص السحكسددة الشغعميددة الدددعؾ  الحكيقددل هددؾ السل يددة اي

 م دددؾ  ا  منددددخلهع  دددسؽ اختردددعص محكسدددة التددددؾنة مسدددع يؾجدددب  قدددض القدددرار السظ،دددؾ  فيدددت.

مدددؽ  دددع ؾ  تذدددكضل  2 السددعدةالدددؾعي ل م قدددعا لسددع  ردددا عليدددت  االخترددعصالقددرار الظ،دددضؽ خدددعلأ 

بعلتدددددؾنة مددددؽ  ظددددع   الست،لقدددةخرجدددا  غددددر  ددددل القزددددعيع أمالتددددل  2001لدددددشة  5 السحدددعرؼ ر ددددؼ

 1."اخترعص السحعرؼ الشغعمية مادخلتهع  سؽ اخترعص محعرؼ التدؾنة

ثضددا جددع  الحكددؼ بددإخراج  زددعيع التدددؾنة م ع ددة السدددعئل الداخلددة  ددل اخترددعص محكسددة 

 مالية السحعرؼ الشغعمية.التدؾنة مالتل  ص علضهع صراثة م ا أثكع   ع ؾ  التدؾنة مؽ 

م ددسؽ البحددا  ددل أسددعس ال رددل بددضؽ السحددعرؼ الذددرأية مالسحددعرؼ الشغعميددةح ال بددد مددؽ 

الحددديا عددؽ تذددكضل  ددل مددؽ السحددعرؼ الشغعميددة مالسحددعرؼ الذددرأيةح معليددت  دد   السحددعرؼ الشغعميددة 

 زمالسحكسة ال،ليع محعرؼ الرلحح ممحعرؼ البدايةح ممحعرؼ االستنشعفحتتذكل مؽ 

تذدددكضل السحدددعرؼ  م دددع ؾ   2002  لددددشة 1 دددع ؾ  الددددلظة القزدددعئية ر دددؼ ف،دددد  دددل مدددؽ من

 القع ؾ ضضؽ الشععسضؽ لتذكضل ماخترعصعت السحعرؼ الشغعمية. 2001لدشة   5فالشغعمية ر ؼ 

                                                           
  .17/9/2019ن   ح ثقؾ ح  رلا بتعر 655/2018محكسة الشقض ال لدظضشيةح ثكؼ ر ؼ  1
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  مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل 21أمددع عددؽ تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية  قددد  رددا علدد  ذلددػ السددعدة ف

 ح ثضا  را عل  تذكضل السحعرؼ الذرأية م د  ردا 1972  ل،ع  19السحعرؼ الذرأية ر ؼ ف

 عل :" 

 تؤلأ السحكسة االبتدائية مؽ  عض مش رد -أ

تؤلأ محكسة االستنشعف مؽ رئيس معدد مؽ االعزع  متش،قد مؽ رئيس معزؾنؽ مترددر  -ب

 دل ح م ل ثعلدة عدد  اكدتراق الدرئيسح  تش،قدد الجلددة برئعسدة القع دل الدذي يليدت بعير رنة راراتهع 

 ."الدرجة مؽ هضنة السحكسة

 دددإ   2021  ل،دددع  8  مدددؽ القدددرار بقدددع ؾ  ر دددؼ ف53ميحددددب مدددع جدددع   دددل  دددص السدددعدة ف

.تشذدد   ددل دائددرة  ددل محع غددة محكسددة  1السحكسددة االبتدائيددة الذددرأية تتذددكل م ددا  ددص السددعدة:" 

دع للقدع ؾ . السخؾلدة لهدع االخترعصعتابتدائية كرأية أم أر رح تسعرس  اعدعة مدع مرد .مدا مر  2 م قا

مؽ الرئيس بشع  عل   مؽ هذه السعدةح يجؾز استحداث محعرؼ ابتدائية كرأية بقرار  1ف ل ال قرة 

عدددد  ددعف االبتدائيددة مددؽ  .تذددكل السحكسددة    3 تشدددضب مددؽ  ع ددل القزددعة بتؾصددية مددؽ السجلددس.

دد مسددؽ ي دددمهؼمددؽ القزددعة الذددرعضضؽح مت ددؾ  الرئعسددة  القددرار  ع يثكددع تشظبددا علددضهؼ الذددرمم م قا

ح منجؾز ا ،قعد أر ر مؽ هضندة   رد الذرأية مؽ  عض   االبتدائية،قد هضنة السحكسة تش -4 بقع ؾ .

 1."الؾاثدة االبتدائيةالسحكسة   ل

 ح 1972  ل،دع  19معليت  إ  السذرخ  غؼ  دل مدؽ  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية ر دؼ ف

ل الشععسدع  يثكددع  السحددعرؼ الذددرأية  ح بذدد   القزددع  الذددرع2021  ل،دع  8م درار بقددع ؾ  ر ددؼ ف

 مالقزع  الذرعل.

                                                           
  .53  بذ   القزع  الذرعلح السعدة ف2021  لدشة 8القرار بقع ؾ  ر ؼ ف 1
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م ددل إطددعر  هددؼ ال رددل مددع بددضؽ السحددعرؼ الذددرأية مالسحددعرؼ الشغعميددة يقتزددل ذلددػ الرجددؾخ 

الدد  ايصددل  ددل تؾزنددا ال،سددل القزددعئل مددع بددضؽ السحددعرؼ الذددرأية مالسحددعرؼ الشغعميددةح معليددت  ددإ  

لؾاليددة ال،عمددة  ددل  غددر السشعزعددعت أي أ  ايصددل يقزددل بدد   ت ددؾ  السحددعرؼ الشغعميددة صددعثبة ا

ت ددؾ  الؾاليددة القزددعئية لهددعح م سددع تقددد  مددؽ  رددؾص السددؾاد التددل تددؼ ذ رهددع سددعبقاع  ددإ  السحددعرؼ 

الشغعمية ت،د صعثبة االخترعص مالؾاليدة مدؽ ثضدا ايكدخعص ممدؽ ثضدا السؾ دؾخح منددت ش  

الشغعميدة السحدعرؼ ال،عديدةح  مؽ ذلػ مع جر  تشغيست بسؾجدب  دؾا ضؽ خعصدةح مالسقردؾد بعلسحدعرؼ

بضشسع السحعرؼ الديشية ت،د محعرؼ خعصة تؼ تشغيسهع بسؾجب  ع ؾ  خعص  غؼ تذكضلهع مأسدشد لهدع 

 1مشعزععت م،ضشة تخرج عؽ اخترعصعت السحعرؼ الشغعمية.

بشع  عل  مع سبا  إ  السحدعرؼ الذدرأية ال تخدتص اال بشغدر مدع يددشد الضهدع مدؽ مشعزعدعت 

ع ؾ  السخددددتص بددددذلػح مال تسلددددػ ماليددددة ال رددددل إال فيسددددع ي،ددددرض علضهددددع مددددؽ محددددددة بسؾجددددب القدددد

 مشعزععت داخلة  ل ثدمد اخترعصهع الؾعي ل مالسكع ل.

 :السصمب الثاني: تجاخل االختراصات السحاكع الذخعية والشطامية

 الاخا االول:
رسددددع من ددددعر اللددددبس ثددددؾا االخترددددعص  ددددل ب،ددددض السدددددعئلح مال بددددد مددددؽ ال رددددل بددددضؽ  -1

رددعصح فممددؽ هددذه السدددعئل التددل تددعر الخددالف بذدد  هع مدددعئل الحقددؾ  ال،عئليددةح ممددرد هددذا االخت

الخالف يرجدا الد  طبي،دة هدذه الحقدؾ  بحددب اذ  ع دا ثقدؾ  ععئليدة معليدة أم دضدر معليدةح  دإذا 

رع دددا دضدددر معليدددة أي ال يسكدددؽ تقؾنسهدددع بسدددعا أي تت،لدددا بعلرابظدددة ال،عئليدددة بدددضؽ الدددزمجضؽ أم بدددضؽ 

  االختردعص  دل  غدر هدذا الشدؾخ مدؽ السددعئل هع مدعئل تستعز بعلظعبا ايدبدل  دإا اي عرب أي 

                                                           
 .56 ح ص1997ح دار ال قع ةح عسع ح 1ع سع  الت رمريح الؾجضز  ل كرح  ع ؾ  أصؾا السحعرسعت الذرأيةح م 1
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يكدددؾ  للسحدددعرؼ الذدددرأيةح مال يددددخل  دددسؽ ماليدددة السحدددعرؼ الشغعميدددة مهشدددع يدددتؼ ال ردددل  دددل اللدددبس 

  1الحعصل ثؾا هذه السد لة.

مهددددذا التددددداخل الحعصددددل بددددضؽ اخترعصددددعت السحددددعرؼ الشغعميددددة مالسحددددعرؼ الذددددرأية ي ضددددر 

كدكعلية ثددؾا تشددعزخ االخترددعص الددؾعي ل بددضؽ هددذه السحددعرؼح معلدد  الددردؼ مددؽ مجددؾد  رددؾص اإل

 ع ؾ يددة تحدددد اخترعصددعت  ددل محكسددة مددؽ السحددعرؼ إال أ  اللددبس ثددؾا هددذه االخترعصددعت ال 

يددزاا ي ددعر  ددل أدلددب ايم ددعت ملددذي يبقدد  بحعجددة إلدد   رددل هددذا التددداخل الحعصددل بددضؽ السحددعرؼ 

يددددة. مل،دددل مدددؽ أر ددددر القزدددعيع التدددل أتددددعرت اللدددبس ثدددؾا االخترددددعص الذدددرأية مالسحدددعرؼ الشغعم

ممدؽ تظبضدا هدذه الحقدؾ  مدع يت،لدا بقزددعيع  الدؾعي ل للسحدعرؼ الذدرأية مالسحدعرؼ الديشيدة مدع يلددل:

 السهر

يقددؾ  علدد  طلددب  إذا  ددع  الشددزاخ بددضؽ الددزمجضؽم ددل ذلددػ  زددا محكسددة التسضضددز ايرد يددة "

يكؽ  زاعاع عل  مهر أم جهعزح  ستت عشد ت،ذر التدليؼح ملؼمسلؾق للسدأيةح مد ا قيمرعغ تدليؼ 

أم مع هؾ عليت مؽ تؾابا السهر مالجهعزح  ت ؾ  السحعرؼ الشغعمية مليدا السحعرؼ الذرأيةح هدل 

 2السخترة بعلشغر فيتح ي  الشزاخ هؾ  زاخ عل  مل ية ايأيع ".

الشغعميددة  ددل ب،ددض السدددعئل مال بددد مددؽ ال رددل بددضؽ اخترددعص السحددعرؼ الذددرأية مالسحددعرؼ  -2

رسددع  ددل  ددزاخ أأيددع  التر ددة   ددل الشددزاخ الست،لددا بدد مؾاا دضددر مشقؾلددة أم م،عملددة تجعرنددة ليدددا مددؽ 

اخترددعص السحددعرؼ الذددرأية  دد   االخترددعص  ددل ذلددػ يكددؾ  للسحددعرؼ الشغعميددةح اذ يكددؾ  لهددع 

دضدر مشقؾلدة أم ت،لدا  صالثية الشغر  ل الديؾ  الست،لقة بعلتر ة  ل ثعا تدعر الشدزاخ ثدؾا أمدؾاا

الشزاخ بس،عملة تجعرنةح منؤ د عل  ذلػ مع  ررتت محكسة التسضضز ايرد ية  دل ثكدؼ لهدع أرددت فيدت 
                                                           

 .143 ح ص 2003ح دار مائلح عسع ح أصػل السحاكسات السجنيةعؾض الزعبلح  1
  .19/3/1988ح ثقؾ ح  رلا بتعرن  93/1988التسضضز ايرد يةح ط،ؽ ر ؼ محكسة  2
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أصددؾا السحعرسددعت الذددرأية مالتددل  مددؽ السددعدة ال ع يددة مددؽ  ددع ؾ   ال،عكددرةيدددت عد مددؽ ال قددرة علدد  "

 ةقؾلة أم  عكنة عؽ م،عملالست،لقة ب مؾاا دضر مش ثددت اخترعص السحعرؼ الذرأيةح أ  الديؾ  

القزدددع  الذدددرعلح مت دددؾ  السحدددعرؼ الشغعميدددة مختردددة بشغدددر تلدددػ  تجعرندددة تخدددرج عدددؽ اختردددعص

االستدعع   الئحةالتر ةح مثضا تبا مؽ أمرا  الدعؾ ح مخعصة مع جع   ل  الديؾ  السقعمة عل 

ضشة  ل الظلب رب رعلح مالسح ؾعةال ع ية إل   زضلة  ع ل عسع  الذالسقدمة مؽ السدعل علضهع 

مددددؾرث السدددددعل علددددضهؼ  عسح مددددؽ أ ّ االسددددالسقددددد  مددددؽ السددددذ ؾر لددددرد الدددددعؾ   بددددل الدددددخؾا  ددددل 

السبلددغ السظعلددب بددت مؾ ددؾخ الدددعؾ    ددإ السدددت   ضؽ تددعجرح مثضددا إ  الذدديػ هددؾ مر ددة تجعرنددةح

 عكناع عؽ م،عملة تجعرنة  ي ت ثرر مدؽ تدعجر ميسؾجدب كديكعت فأمرا  تجعرندة  ملدؼ تقدد  الجهدة 

  1السدت   ة خالف ذلػ".

معلدد  ذلددػ  ددإ  الشددزاخ الست،لددا بعلددديؽ يخددرج عددؽ اخترددعص السحددعرؼ الذددرأيةح ل ددؾ  أ  

الشددزاخ يت،لددا بددديؽ تجددعري مايمرا  التجعرنددة تخددرج عددؽ اخترددعص السحددعرؼ الذددرأية متدددخل  ددل 

 اخترعص السحعرؼ الشغعمية.

مالسحدددعرؼ الشغعميدددة منقردددد  دددد يحردددل التدددداخل بدددضؽ  دددل مدددؽ اختردددعص السحدددعرؼ الذدددرأية -3

بعلتداخل هشع التداخل الدؾعي ل بدضؽ  دال السحكستدضؽح مهشدع  تظدر  إلد  بحدا ثدعالت التدداخل بدضؽ 

 السحعرؼ مأثكع  هذا التداخل ممع يترتب عليت مؽ آتعر.

  ل السشعزععت الست،لقة بعلؾ أ ي ضر ذلػ إككعلية االختردعص الدؾعي ل م لد  أي محكسدة 

غدر الشددزاخح ملحدل هددذه اإلكدكعلية يسكدؽ القددؾا بد   الشددزاخ الست،لدا برددحة يددشد االختردعص  ددل  

الؾ أ مؽ عدمت يدشد الد  السحدعرؼ الذدرأية منخدرج هدذا الشدزاخ عدؽ ماليدة السحدعرؼ الشغعميدةح أمدع 

                                                           
  .16/1/2005ح ثقؾ ح  رلا بتعرن  3022/2004محكسة التسضضز ايرد يةح ط،ؽ ر ؼ  1
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 ددل الحعلددة التددل ي ددعر  ضهددع الشددزاخ ثددؾا مل يددة ال،قددعر السؾ ددؾف  ضش،قددد االخترددعص  ددل  غددر هددذا 

 1لشغعمية.الشزاخ ال  السحعرؼ ا

فبشددع  علدد  مددع تقددد   خلددص الدد   تيجدددة م عدهددع أ ددت ميددعلردؼ مددؽ مجددؾد  رددؾص  ع ؾ يدددة 

ما ددحة تحدددد اخترعصددعت السحددعرؼ ممشهددع السحددعرؼ الذددرأية مالسحددعرؼ الشغعميددةح اال ا  ذلددػ ال 

يسشا مؽ ثرؾا اللبس ثؾا اخترعص أي مؽ هذه السحعرؼ  ل أي مد لة ت،رضح ميشدع  علد  

د مؽ اإلكدكعليعت مالتدل تتسحدؾر ثدؾا م دؾخ التشدعزخ  دل االختردعص بدضؽ السحدعرؼ ذلػ ي عر ال،دي

 الذرأية مالسحعرؼ الشغعمية 

 والشطامية الذخعيةاحكام التجاخل بيغ السحاكع  الاخا الثاني:
 للخردؾ  التسددػبعلشغدع  ال،دع ح معليدت يجدؾز ف ؾاعد االختردعص الدؾعي ل للسحدعرؼ مت،لقدة  -1

 ددة  ؾاعددد االخترددعص الددؾعي ل  سددع منكددؾ  للسحكسددة ا  تت،ددرض بهددذا الددد ا  ددل ثددعا مخعل

ال  اتعرة هذا الد ا مؽ تلقع    دهعح مل،ل السذرخ أراد مؽ تحديد اخترعصعت السحعرؼ مشا 

ثرؾا تداخل  ل هذه االخترعصعت ثت  ال يترتب عل  ثدمث التداخل ثرؾا  ؾ د  

 (2منحسل ثقؾ  الستقع ضؽ. ل القزع  منت عد  بذلػ الحع  الزرر بعلدالمة ال،عمة 

فيت،ضؽ عل  أي محكسة مت  ثرل تداخل  ل االخترعص بضؽ السحعرؼ الذرأية مالسحعرؼ  -2

الشغعميدددةح ممتددد  تبدددضؽ يي مدددؽ هدددذه السحدددعرؼ أ هدددع دضدددر مختردددة معيفيادددع  دددل  غدددر الشدددزاخ 

 الس،رمض أمعمهع ا  تقرر م أ الدضر  ل الدعؾ  السقعمة أمعمهع ماالمتشعخ عؽ الشغر  ضهع

 (ما  تقرر إثعلة الدعؾ  ال  السحكسة السخترة بهع  ع ؾ اع.

                                                           
 .58القزع  الذرعل مالقزع  ال شدل  ل  لدظضؽح جعم،ة بضر زناح م،هد الحقؾ ح ص 1
 .42صمرجا سعباح ح ل السحاكسات الذخعيةالػجيد في شخح قانػن أصػع سع  الت رمريح  2
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م ل ثعا ثرؾا تداخل  ل االخترعص بضؽ  ل مؽ السحعرؼ الشغعمية مالسحعرؼ الذرأيةح  -3

م غددرت  ددل الشددزاخ أثددد هددعتضؽ السحكستددضؽ م ع ددا السحكسددة دضددر مخترددة  ددل  غددر الشددزاخ 

بدعر القدرار الردعدر مدؽ السحكسدة مأصدرت ثكسهع ال عصل  دل الشدزاخح  ضترتدب علد  ذلدػ اعت

مش،د  أي     لؼ يكؽ منحا ثضشهع عرض الشزاخ عل  الجهة السخترة بت منكؾ  لهع الحا 

 ل  غر الشزاخ ابتدا ا     لؼ يتؼ الشغر  ل الشزاخ مؽ  بلح منرجا الدبب  ل ذلػ ال   دؾ  

 1أ  تؾزنا االخترعص الؾعي ل للسحعرؼ مت،لا بعلشغع  ال،ع .

التددداخل الدذي  ددد يحردل بددضؽ السحدعرؼ الذددرأية مالسحدعرؼ الشغعميددة  دل  زددعيع  ملل ردل  دل

الديؾ  الست،لقة بعلتر ة ت ؾ  الؾالية للسحعرؼ الذرأية  ل  غر  زعيع الديؾ  السترتبة عل  التر ة 

ل ؾ هددع ما دد،ة يدددهع علدد  التر ددة ممددع يت،لددا بزددبظهع متحرنرهددعح م ددد أردددت علدد  ذلددػ محكسددة 

ة مالتدددل  دددررت  دددل ثكدددؼ لهدددع أ  معي دددة السحدددعرؼ الذدددرأية عشدددد تحرندددر التر دددعت التسضضدددز ايرد يددد

يشحرر  ل دععم  الديؾ  السترتبة عل  التر ة مال تستدد لددععم  الدديؾ  السترتبدة للتر دة اذ تددخل 

هذه الدععم   ل اخترعص السحعرؼ الشغعمية عل  اعتبعر ا  هذا الشزاخ  دزاخ مدد ل يددخل  دسؽ 

  2الشغعمية مليس السحعرؼ الذرأية .اخترعصعت السحعرؼ 

منجدر بشدع اإلكدعرة بهدذا الرددد الد  ا دت عشدد ثردؾا تدداخل  دل االختردعص بدضؽ السحدعرؼ 

الذدددرأية مالسحدددعرؼ الشغعميدددة  دددعذا  ع دددا أي مدددؽ هدددذه السحكسدددة دضدددر مختردددة  دددل  غدددر الشدددزاخ 

لسختردة ا  الس،رمض أمعمهع م ع  االختردعص للسحكسدة ايخدر   ضت،دضؽ علد  السحكسدة دضدر ا

تقددرر عددد  اخترعصددهع مرد الدددعؾ ح مال مجددعا هشددع للحددديا عددؽ اإلثعلددة بددضؽ السحددعرؼ الذددرأية 

                                                           
 .81القزع  الذرعل مال شدلح جعم،ة بضرزناح م،هد الحقؾ ح ص 1
  .1993ح ثقؾ ح  رلا  ل عع  476/1991محكسة التسضضز ايرد يةح ط،ؽ ر ؼ  2
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مالسحعرؼ الديشية إذا ا  اإلثعلة تتؼ بضؽ محعرؼ مؽ ذات الجهة القزدعئيةح مال تدتؼ بدضؽ محدعرؼ مدؽ 

 1جهعت  زعئية مختل ة  علحعا بضؽ السحعرؼ الذرأية مالسحعرؼ الشغعمية.

 خابع: حقػق القزاة وواجباتيع وتقاعجىعالسبحث ال
تب،ع لخظؾرة ال،سدل القزدعئل مأهسضتدتح ممدع تشظدؾي عليدت مدؽ مهدع  ذات خظدؾرة تتس دل  دل 

ال رددل  ددل السشعزعددعت بددضؽ اي ددراد مارجددعخ الحقددؾ  إلصددحعبهع  لددذلػ  جددد ا  التذددرن،عت ممشهددع 

ل للقزددعة ال  ضددر مددؽ الحقددؾ  التذددرنا ال لدددظضشل  ددد أملدد  هددذه الؾعي ددة عشعيددة بعلغددةح اذ  ددد ج،دد

مالزدددسع عت التدددل ت  دددل لهدددؼ أمدددشهؼ مثدددرنتهؼ مسدددالمتهؼح  دددذلػ م دددد  دددرض علدددضهؼ مجسؾعدددة مدددؽ 

الؾاجبددعت التددل ت  ددل ثدددؽ سددضر ال،دالددة مت ددرض علدد  القع ددل االلتددزا  بدد دا  عسلددت علدد  أرسددل 

 مجت.

ل السحددعرؼ مددؽ أهددؼ ثقددؾ  مماجبددعت القزددعة مددع مرد بسددتؽ السددعدة ال عمشددة مددؽ  ددع ؾ  تذددكض

ال يجؾز الجسا بضؽ معي ة القزعة ممزاملة التجعرة -أب  ت " 1972لدشة  19الذرأية ايرد ل ر ؼ 

ال بسؾا قدة إأم اية معي ة أم مهشة اخر ح مال يجؾز  ددب القع دل لغضدر عسلدتح أم ل،سدل ا دع لح 

مظددرمح  جددر ملددؾ  ددع  الشددزاخ دضددرأر مال يجددؾز للقع ددل ا  يكددؾ  محكسددعاح ملددؾ بغضدد-. بالسجلددس

الشدزاخ مدؽ ا عريدت أم اصدهعره لغعيدة الدرجدة الراب،دةح فيجدؾز لدت ا   أطراف ع   إذاال إمع  القزع  أ

 ".ي،سل محكسع بضشهؼ

يل،دددب القزدددعة دمراا مهسدددعا  دددل تحددددضؽ سدددضر ال،دالدددةح مال ردددل  دددل السشعزعدددعت القعئسدددة بدددضؽ 

السؾ لددة الدد  القزددعةح مهددؼ  السددؾاطشضؽح متظبضددا القددع ؾ  علدد  مددع ي،ددرض أمددعمهؼح متش ضددذاا للسهددع 

ي،تبددرم  جددز اا مهسددعا مددؽ الدددلظة القزددعئية مالسشغؾمددة القزددعئية  كددلح ال بددد لشددع مددؽ خددالا هددذا 
                                                           

ح 2008 ح ح دار ال قع ددة للشذددر مالتؾزندداح الجددز  ايماح عسددعشااخح قااانػن أصااػل السحاكسااات السجنيااة ذدد ت ايخددرسح  1
 .289ص
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البحددا التظددر  الدد  ثقددؾ  القزددعة مالزددسع عت التددل م رهددع لهددؼ القددع ؾ ح م ددذلػ بحددا الؾاجبددعت 

 أم بسشعسبتهع. إلضهؼالس رم ة علضهؼ اتشع  ت ديتهؼ للؾعي ة السؾ لة 

 السصمب ا ول: اإلشخاف والخقابة عمل القزاة وتخقيتيع
 تحددددث  دددل هدددذا السظلدددب عدددؽ أمجدددت اإلكدددراف مالر عبدددة القع ؾ يدددة علددد  القزدددعة الذدددرعضضؽ 

 مثعالت تر ضتهؼ م قعا يثكع  القع ؾ .

 اإلشخاف والخقابة عمل القزاة : ا ولالاخا 
القزددعةح اذ عر هددع الددب،ض مددشهؼ ت،ددددت ارا  ال،لسددع  ثددؾا م هددؾ  االكددراف مالر عبددة علدد  

ب  هع معي ة إدارندة تقدؾ  علد  مراقبدة السرؤمسدضؽ ممتدعب،تهؼ ماإلكدراف علد  عسلهدؼ لغدرض الت ردد 

مددؽ أدا  السددؾع ضؽ يعسددعلهؼ ممتعب،ددة تحقضددا الهدددف السشذددؾدح  سددع معر هددع الددب،ض ايخددر مددشهؼ 

ماإلكراف عليت مؽ أجدل مقعر دة ب  هع عسل يتؼ مؽ خاللت متعب،ة  ذعطعت معسل اي راد ممتعب،تت 

مع يتؼ إ جعزه ما مع هؾ مخظ  لت ماتخعذ مع يلز  مؽ إجرا ات مؽ أجل ت دعدي ايخظدع  التدل  دد 

 1تقا مترحيح مع م ا مشهع.

م خلددص مسددع تقددد  لت،رنددف اإلكددراف مالر عبددة علدد  القزددعة ب  ددت: قيددع  جهددة  زددعئية عليددع 

متعب،ددة أعسددعلهؼ للت رددد مددؽ صددحة أدائهددؼ يعسددعلهؼ مخؾلددة  ع ؾ اددع ل كددراف علدد  أعسددعا القزددعة م 

 م صالح اال حراف الذي  د يقا مشهؼ  ل عسلهؼح أم لسشا م ؾخ م ل هذه ايخظع .

بشددع  علدد  مددع تقددد   جددد أ  السذددرخ  ددد عددعل  ثقددؾ  مماجبددعت القزددعة مأ ددرد لهددؼ  ددل هددذا 

رقااع  قااانػن   مددؽ 18الذدد   مجسؾعددة مددؽ الشرددؾص القع ؾ يددةح ثضددا  جددده  ددد  ددص  ددل السددعدة ف

                                                           
"ح رسدعلة د تدؾراهح الجعم،دة ايرد يدةح عسدع ح اإلدارة القزاانية فاي السحااكع الذاخعيةتغرندد ي،قدؾب محسدؾد أبدؾ صدبيحح "  1

 .93 ح ص2016
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االشخاف  القزاة الحق لقاضي-أ"عل  أ دت  الذخعية السحاكع تذكيل بذأن 1972 ( لدشة19)

يدااعج ماجيخ الذاخعية قاضاي القزااة فاي مخاقباة -. بوقزااتيا الذاخعية السحاكع عمل جسيع

يعاااون ماااتر السحاااكع الذااخعية قاضااي القزاااة فااي تاتااير السحاااكع -. جالسحاااكع الذااخعية

 ".جػز لقاضي القزاة انتجاب أي قاضي لمكيام بالتاتير السح ػرالذخعية وي

ميددعلشغر  ددل  ددص السددعدة الدددعبقة  جددد أ  السذددرخ  ددد أم ددل مهسددة االكددراف مالسراقبددة علدد  

 ح  د  ص عل  هدذه 2021  لدشة 8القزعة ال   ع ل القزعةح ميعلشغر  ل القرار بقع ؾ  ر ؼ ف

يكؾ  لقع ل القزدعة ديدؾا  يقدؾ  بعلسهدع  عدة عل  :"   مشت ثضا  را الس14السهع   ل السعدة ف

 2 –ية الست،لقدة بعلسحدعرؼ الذدرأ اإلدارندةمتعب،ة الذدؤم  .  : 1- التعلية  ل سبضل تحقضا أهدا ت

الددد،ل لحددل الشزاعددعت  . -3لل،سددل القزددع  الذددرع الالزمددة ماإلدارنددةمتعب،ددة الذددؤم  السعليددة .

إعدداد الدراسدعت مالتقدعرنر الست،لقدة ب،سدل القزدع  -4ح ة بل عر دهع علد  السحدعرؼ الذدرأي الدرنة

عل  كدؤم هؼح مالشغدر  ماإلكرافالخعصة بقضد السحعمضؽ الذرعضضؽح  الدجالتتشغيؼ -5 .الذرعل

 الدد،ل لالرتقدع  -7. علد  كدؤم  السد ذم ضؽ الذدرعضضؽاإلكدراف  -6.  ؼالست،لقدة بهد  ل الذكعم  

اإلكددراف علدد  السحكسددضؽ الذددرعضضؽ  -8 .الذددرأيةبعل،سددل داخددل ديددؾا   ع ددل القزددعة مالسحددعرؼ 

 .1"لشغع  ي،ده السجلس من،تسده  ع ل القزعة لهذه الغعيةم قاع 

مالر عبدددة القزدددعئية ال يسكدددؽ ا  تدددتؼ تلقعئيادددع بدددل ال بدددد مدددؽ تؾليدددة هدددذه السهسدددة الددد  جهدددعت 

القع دل   سختردة بسؾجدب القدع ؾ ح ميعلتدعلل  دإمخترة بحضدا يدتؼ ت ،ضدل دمر الدؾالة مالجهدعت ال

مالجهددة السؾ لددة الضهددع مهسددة مراقبددة عسددل القزددعة ماإلكددراف علددضهؼ ال يسكددشهؼ مبعكددرة عسلهددؼ دم  

تشدضب لهؼح  سع منذترم ا  تتؾا ر  ضهؼ الر عت مالذرمم السقررة  ع ؾ اعح  علسراقبة القزعئية هل 

                                                           
 ح 18/3/2021  بذدد   القزددع  الذددرعلح السشذددؾر  ددل الؾ ددعئا ال لدددظضشيةح بتددعرن  2021  لدددشة 8 ددرار بقددع ؾ  ر ددؼ ف  1

 .4ح ص177ال،دد 
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  مدؽ  دع ؾ  تذدكضل 18فالسراقبة التل تتؾالهع السحعرؼ اإلدارنة مالجهدعت التدل أكدعرت إلضهدع السدعدة 

 1السحعرؼ الذرأية مالسذعر الضهع سعبقاعح مالتل تقؾ  بسهسة البا  ل السدعئل السحددة  ل القع ؾ .

بعإل ددع ة إلدد  مددع تقددد  مددؽ الر عبددة القزددعئيةح ال بددد لشددع مددؽ التظددر  إلدد  الشددؾخ اتخددر مددؽ 

ر عبدة الجسهدؾر علد  القزدعة أ ؾاخ الر عبة ماإلكراف عل  القزعة مهل الر عبة الذ،بيةح ثضدا ي،دد 

ثدددا يسعرسدددت السؾاطشددددؾ   ع دددة إذ يجددددب أ  تدددؾ ر  دددرارات القزددددعة مأثكدددعمهؼ  شععددددة مراثدددة لددددد  

السؾاطشضؽ اتجعه أثكع  القزعة مأعسعلهؼح منبق  ثا السؾاطشضؽ  ل مراقبة القزعة ثدا مقضدد تقضدده 

 2ثرنة القزعة م رامعتهؼ مالزسع عت السسشؾثة لهؼ.

إثرع  البحؾث الديعسدية مالسددحية ال لددظضشل ثدؾا اإلصدالثعت  م سؽ دراسعت جهعز

القزعئيةح تؾصل الجهعز ال  إ رار البد  بإجرا ات الت تيش مالر عبة علد  السحدعرؼ مالقزدعة ثضدا 

أرد جهعز إثردع  البحدؾث الديعسدية مالسددحية علد  البدد  بسبعكدرة أعسدعا الت تديش القزدعئل مدؽ 

م ع دددة ال،دددعملضؽ  دددل السحدددعرؼ مالجهدددعز القزدددعئل ممتدددعب،تهؼ  خدددالا الر عبدددة علددد  أعسدددعا القزدددعة

مايكدددراف علدددضهؼح مذلدددػ لزدددسع  تددد ديتهؼ يعسدددعلهؼ ممشدددا الغلددد  الؾا دددا اتشدددع  تددد ديتهؼ أعسدددعلهؼ 

 3م سع  ك ع ضتهؼح متدارق الخظ  ماال حراف مالتقرضر الذي  د يقا مشهؼ أتشع  قيعمهؼ ب،سلهؼ.

 تخقية القزاة : الثانيالاخا 
لسذدددرخ عدددعل  ترقيدددة القزدددعة م دددا مدددع  ردددا عليدددت السدددعدة التعسددد،ة مدددؽ  دددع ؾ  تذدددكضل إ  ا

تجااخي التخقيااات فااي  التخقيااات فااي الػضااانف القزااانيةالسحددعرؼ الذددرأية مالتددل  رددا علدد  :" 
                                                           

ح السجماة السغخبياة لاردارة السحمياة والتشسياة": ثدمد سلظة القع ل اإلداري  ل مجدعا السراقبدة اإلدارندةأسعمة الز عرةح "   1
 .294 ح ص2019ابرنل  -ح يشعير145-144عدد مزدمج 

ساات، عماػم دراح  2016"ح " ما دا الشغدع  القزدعئل ال لددظضشل: بدضؽ االسدتقالا مال ّ،عليدةعبدد البدع لح مردظ   ثددضؽح   2
 .1612ح ص4ح ملحا  43ح السجّلد الذخيعة والقانػن 

"ح السر ددز ال لدددظضشل للبحددؾث الديعسددية عسميااة اإلصاايح فااي الجياااز السخ اادي الامدااصيشيععئذددة مرددظ   أثسدددح "  3
 .14ص مالسدحيةح
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الػضانف القزانية حداب االقجمياة، وتقاخر االقجمياة بحداب تااريخ الجرجاة الحالياة، فاان اتحاج 

تي قتميا وىكحا حتل ا ا اتحجت االقجمية في جسيع الجرجات الداابقة التاريخ رجع الل الجرجة ال

يخجع الل اقجمية الخجمة وعشج التدااوي فاي القاجم تاخجح الكاااءة عمال اناو يجاػز لمسجماذ ان 

يتجاوز ىحه القاعجة بان يخجح مغ  ان اكثخ اىمية و ااءة في حالة التداوي في الجرجة بقصع 

 .1"الشطخ عغ االقجمية فيو

هددددؾ ما ددددح مددددؽ  ددددص السددددعدة الدددددعبقة مالتددددل ج،لددددا مشيددددعر الترقيددددة  ددددل الؾعددددعئأ  م سددددع

القزدعئية  ددعئؼ  ددل أسعسددت علدد  اي دميددة م ددع  مؾ ددأ السذددرخ صددرنح  ددل هددذا الذدد  ح  سددع عددعل  

ثعلة تدعمي اي دميدة مج،دل السشيدعر ثضشهدع ال  دع ة مايهليدةح م دد ج،دل للسجلدس القزدعئل سدلظة 

 ثضا اجعزت لت تر ضتهؼ عل  أسعس ال  ع ة مايهلية متجعمز اي دمية.تقديرنة  ل ترقية القزعة 

ميعلشغر  ل الحكؼ القزعئل أعاله يتبضؽ أ  للسجلس القزدعئل الددلظة التقديرندة  دل ترقيدة 

السددؾع ضؽ علدد  أسددعس ال  ددع ة مايهليددة ال علدد  أسددعس اي دميددة مثضددا ال ر عبددة لسحكسددة الددشقض 

حكدؼ الردعدرح مال مجدعا للت،قضدب عليدتح مثضدا أ  مجلدس القزدع  عل  الددلظة التقديرندة يبقد  ال

ايعل  اسدت،سل سدلظتت التقديرندة  دل ترقيدة القع دل علد  أسدعس ايهليدة مال  دع ة ال علد  أسدعس 

اي دميددة مهددذا مددع  رددا عليددت صددراثة السددعدة التعسدد،ة بذدد   الترقيددة  ددل الؾعددعئأ القزددعئية  دد   

  ؾ .الحكؼ السظ،ؾ  بت مت قاع مثكؼ القع

تخقية القزاة "  مؽ القرار بقع ؾ  بذ   القزع  الذرعل عل  22م ل ذلػ  را السعدة ف

تجخي تخقية القزاة الذخعييغ مغ درجة أدنل إلل درجاة أعمال شاخيصة البقااء . 1 -الذخعييغ 

تتع تخقية القزاة الذاخعييغ بقاخار ماغ الاخنيذ بشااء -2 ل.سشػات  حج أدن ثيثة عمل الجرجة 

                                                           
  .9بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأيةح السعدة ف 1972  ل،ع  19 ع ؾ  ر ؼ ف  1
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ماغ السجماذ عماال أسااس الكاااءةً  لتقاجيخ الكاايااة الداشػي السداتسج ماغ تقاااريخ  عمال تشدايب

ا لتقاجيخ الكااياة الداشػي السداتسج ماغ تقااريخ ، فادن تدااووا وفًقاا قجمياةالتاتير، مع مخاعااة 

 .1التاتير مع مخاعاة ا قجمية، فأن تداووا في ا قجمية فيقجم ا كتخ سًشا"

 جدددد أ هدددع  ددددما مشيدددعر ال  دددع ة مايهليدددة علددد  مشيدددعر  ميدددعلشغر  دددل  دددص السدددعدة الددددعبقة

اي دميدددة  دددل ترقيدددة القزدددعة الذدددرعضضؽح مج،لدددا الجهدددة السددددؤملة عدددؽ  دددرار ترقيدددة القع دددل هدددل 

الرئيس منكؾ  ذلػ بشع  عل  تشدضب مؽ مجلس القزع  ايعل ح  سع مععلجا الحعلة التل يكؾ  

السشيدددعر  دددل ذلدددػ ا  تدددتؼ الترقيدددة بشدددع  علددد  القزدددعة  ضهدددع متددددعمم   دددل ال  دددع ة مايهليدددة مج،دددل 

 اي دميةح م ل ثعلة السدعماة  ل اي دمية تتؼ الترقية بشع  عل  ايربر سشاع.

معلدد  الددردؼ مددؽ مجددؾد آليددعت محددددة مما ددحة لترقيددة القزددعة التددل  رددا علضهددع القددؾا ضؽ 

ا ثدددؾا مدددد  التدددزا  ذات الذددد   اال ا  مدددع يجدددر  مدددؽ ت،ضضشدددعت مترقيدددعت للقزدددعة ي ضدددر جددددالا  بضدددرا 

الجهعت السخترة بس،عيضر ال  ع ة مايهليةح ممد   زاهة عسليعت ت،ضدضؽ القزدعة متدر ضتهؼح ممدد  

تددددؾا ر الذددددرمم السظلددددؾب تؾا رهددددع  ددددل مددددؽ يذددددغل هددددذه السشعصددددبح مالتددددل تددددؼ تحديدددددهع بسؾجددددب 

  2القع ؾ .

علدد  ذلددػ السددعدة  أمددع عددؽ إجددرا ات كددغل الؾعددعئأ القزددعئية م جددرا ات ترقيددة القزددعة  قددد  رددا

يكدؾ  كدغل -1أ دت " ح ثضا  را علد  2002  ل،ع  1  مؽ  ع ؾ  الدلظة القزعئية ر ؼ ف18ف

الؾطشيددة ال لدددظضشية بشددع  علدد  تشدددضب مددؽ مجلددس  الدددلظة بقددرار مددؽ رئدديس القزددعئية الؾعددعئأ

  -:القزع  ايعل  م قع لسع يلل

 .بظرنا الت،ضضؽ ابتدا  -أ

                                                           
 .22 ح بذ   القزع  الذرعلح السعدة 2021  لدشة 8ف  رار بقع ؾ  ر ؼ  1
 .7ح صعسمية اإلصيح في الجياز القزانيععئذة أثسدح   2
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  .ية ما مراععة ال  ع ةالترقية عل  أسعس اي دم -ب

   …الت،ضضؽ مؽ الشيعبة ال،عمة -ج

 1ذلػ". ي،تبر الت،ضضؽ أم الترقية مؽ تعرن  القرار الرعدر بخرؾص-3

م ددل ذلددػ أكددعرت محكسددة ال،دددا ال،ليددع  ددل ثكددؼ لهددع الدد   ؾاعددد ترقيددة القزددعة اذا جددع   ددل 

ات القؾاعدد السقدررة لتحديدد لدذ ا ددمضتهؼخزعخ اعزع  الشيعبة ال،عمة بخرؾص تحديدد "ا: ثكؼ لهع

مدؽ ذات القدع ؾ  متدر ضتهؼ الد  السشعصدب االعلد   18/3ا دمية القزدعة  سدع هدؾ مبدضؽ  دل السدعدة 

 2."مشت 42عل  اسعس اال دمية ما مراععة ال  ع ة م قعا لسع مرد  ل ال قرة ال عل ة مؽ السعدة 

ؼ  ددل اخددر تقدددرنؽ لهددؼ اذ منددتؼ تحديددد   ددع ة القزددعة بشددع ا علدد  درجددة ال  ددع ة السسشؾثددة لهدد

يرشأ القع ل  دسؽ ال  دع ة السستدعزة  دل ثدعا ثردؾا القع دل علد  تقددير  ع دل  دف   دل 

أخر تقدديرنؽ لدتح ما  ال تقدل بدع ل تقدديراتهؼ الددعبقة عدؽ درجدة  دؾ  الستؾسدظةح مندتؼ الشغدر ب،دد 

ضؽ يدتؼ الشغدر الد  الشغر  ل   ع ة القع ل ال  ايهليةح م ل ثعا السدعماة  دل السشيدعرنضؽ الددعبق

اي دميددة  ددل الؾعي ددةح مأخضددرا يددتؼ التشدددضب لإ ددد  سددشاعح منددتؼ تحديددد اي دميددة بددعلشغر الدد  تددعرن  

 3ت،ضضؽ القع ل يما مرة.

مسع تقد  تخلص البعث ة ال  ا  ثقؾ  القزعة تتظلب ثرؾلهؼ عل  الترقية متد  تدؾا رت 

 دا اإلجدرا ات السحدددة بسؾجدب القدع ؾ  مالتدل الذرمم السحددة  ع ؾ اعح معليدت يدتؼ ترقيدة القزدع  م 

تتظلدددب مراعدددعة ال  دددع ة مايهليدددة مالترقيدددةح  سدددع منذدددترم ا  يرددددر  دددرار الترقيدددة مدددؽ  بدددل الجهدددة 

                                                           
ح 40 ح ال،دددد 18/5/2002 ح السشذددؾر  ددل الؾ ددعئا ال لدددظضشية بتددعرن  2002   لدددشة1 ددع ؾ  الدددلظة القزددعئية ر ددؼ ف  1
 .9ص

  .5/7/2017ح اداريح ترن  ال رل  ح را  هللا118/2016محكسة ال،دا ال،ليعح دعؾ  ر ؼ   2
هدد  أبدؾ بكدرح "  دع ؾ  الددلظة القزدعئية: ترقيدعت القزدعة ت دؾ  م قدع لإ دميدة"ح مؾ دا الضدؾ  الددعباح مرجدا ال ترم دلح   3

 . /https://www.youm7.com ح 3/8/2021 ح تعرن  الزنعرة 2021يؾلضؾ/ 27تعرن  الشذر 

https://www.youm7.com/
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السختردددة بدددذلػح منتظلدددب ثددددؽ سدددضر ال،سدددل القزدددعئل ا  تدددتؼ الستعب،دددة السددددتسرة علددد  أعسدددعا 

 القزعة.القزعة مؽ خالا االكراف مالر عبة السدتسرنؽ عل  أعسعا 

 : عجم قابمية القزاة لمعدلنيالسصمب الثا
يقرد بسبدأ عد   عبلية القزعة لل،زا بذكل عدع  هدؾ أ  "القع دل ال ي ردل ام يحدعا إلد  

الس،عش أم يدحب ت،ضضشدت أم يشقدل بدإدارة الحكؾمدة إال  دل ايثدؾاا ميعل يفيدة السبضشدة  دل القدع ؾ ح 

. من،تبر هذا السبدأ 1يخذ  عل  معي تت ممدتقبلت" ل ل يسدػ القع ل بسضزا  ال،دالةح يجب أال 

مؽ أهؼ  سع عت استقالا القزع ح مليس السقرؾد فيت عد  جؾاز عدزا القزدعة مظلقدعاح م  سدع أ  

. لدذلػ 2ايصل هؾ عد  جؾاز عزا القزعة ما مجدؾد ب،دض االسدت شع ات التدل يجدؾز  ضهدع ال،دزا

غعمددعاح  علسقرددؾد بهددذا السبدددأ إثعطتددت أمددر  ددإ  القع ددل يسكددؽ أ  ي،ددزاح  سددع هددؾ مقددرر  قهددعا م 

عزلددت بزددسع عت ت  ددل لددت أدا  مهعمددت ب مددع  ماطسنشددع ح  سددع ال يت،ددعرض هددذا السبدددأ مددا إمكع يددة 

 .3مدع لة القع ل ت ديبيعا أم ثت  جزائيعا 

مثكدؼ عزلدت عشدد ، معليت يدمر الحديا  ل هذا السظلب عؽ معليدة عدزا القع دل الذدرعل

 .اي غسة مالقؾا ضؽ الؾ شية الشع ذة ثعليعا  م ل، ال قت اإلسالمل

                                                           
"ح مؾ دا م علدة اي بدع  مالس،لؾمدعت ال لددظضشية نداىاة القاضاي "ضاسانة أساساية الساتقيل القزااءز ل ثدؽ ال يال دلح   1

 .2021أددظس/ آب  3"م ع"ح را  هللاح بدم  تعرن   ذرح تعرن  الزنعرة: 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3843 

 .260ح صمرجا سعباح اإلسيم نطام القزاء فيدمحم ثسد الغرايبةح   2
ح ال،ددزا عددؽ القزددع   ددل ال قددت اإلسددالمل م غددع  القزددع  الددد،ؾدي: دراسددة ت صددضلية  قهددعا م غعمددعا عبددد الؾاثددد السددزرمخح   3

 .654ح ص2012ح  ظرح 30ح جعم،ة  ظرح عدد مجمة  مية الذخيعة والجراسات اإلسيمية
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 الاخا ا ول: مالية عدل القاضي الذخعي
ح 1يقرد بعل،زا التشحية عؽ الؾاليةح أم إخراج الذخص عسع  ع  لت مؽ الؾاليةح أم  دخهع

 رسع الستؾل ح مرد الؾالية  د . أم هؾ 2مرد الستؾلل  سع  ع   بلهعح   د  ال،قؾد  ل البيا مدضره

 ا قدؼ ماال  دعخح ال د  إل  ال،قؾد  ل ذلػ ا قدؼ م سع البيا مدضرهح  ل ال،قؾد ر د   بلهعح رع 

ممدؽ ذلدػ ُي،درف عدزا القع دل  .3ال،لسدع  بدضؽ عليدت مت دا رلدت مهدذا ال،زا ماال ،زااح إل  هشع هع

 مذلدػ يسدبعب مؾجبدة لل،دزا الشدعسحإ علة أم تشحيدة السؾ دل بدعلحكؼ بدضؽ خردؾمعت الذرعل ب  ت "

 .4"مت،لقة ب،ضؽ القع ل أم خعرجت عؽ إرادتت

ح  ل ك   تشحية القع دل عدؽ ماليتدتح دضدر 5معبر  غع  القزع   ل  لدظضؽ بت،بضر ال،زا

أ ت لؼ يؾرد ت،رن عا خعصعا لل،زاح م    ع  السراد مؽ ال،زا هؾ ال رل مؽ معي ة القزع ح إال أ  

هؾ الحعا  دل اي غسدة القزدعئية السقعر دة.  مكع ة القع ل ج،لا ما ا الشغع  ُي،بر بعل،زاح  سع

علددد  أ   1972لددددشة  19مدددؽ  دددع ؾ  تذدددكضل السحدددعرؼ ايرد يدددة ر دددؼ  32بحضدددا  ردددا السدددعدة 

المااػم وتػقيااا أو ارجاااء الديااادة  –العقػباات التأديتيااة التااي يجااػز تػقيعيااا عماال القزااة ىااي "

كػن قخار السجمذ بياحا الذاأن الدشػية، وتخفيس الخاتب مجة معيشة وتشديل الجرجة والعدل، وي

 ".غيخ تابع لمصعغ
                                                           

ح والتعااارياح 2/407 السرااباح السشيااخ حح مال ضددؾمل14/89ح بالسجسااػا شااخح السيااحابددؽ بظددعا  ددل السهددذبح ا غددر:   1
 .513ص

 .10/127ح بضرمتح 1994ح تحقضا دمحم بؾ خبزةح دار الغرب اإلسالملح الحخيخة حكهعب الديؽ أثسد بؽ إدرنس القرا ل  2
 .127ح ص10ح ج1994ح 1ح دار الغرب اإلسالملح مالحخيخةكهعب الديؽ أثسد بؽ إدرنس القرا لح   3

معااالع عادل القاضاي فاي الاقاو اإلسايمي وتصتيقاتااو فاي قاانػن تذاكيل السحااكع الذااخعية يؾسدأ عبدد هللا الذدرن ضؽح   4
 . 1662ح ص2016ح ايرد ح 43علؾ  الذرن،ة مالقع ؾ ح الجعم،ة ايرد يةح مجلد -ح مجلة دراسعتا ردنية

الذدرعل  دل  لددظضؽ علد  ال،دزا   ثدد أكدكعا بذد   القزدع   2021لددشة  8مدؽ القدرار بقدع ؾ  ر دؼ  43 ردا السدعدة   5
"العقػبااات التأديتيااة التااي يجااػز تػقيعيااا عماال القاضااي الذااخعي ىااي: ىااا. ال،قؾيددعت الت ديبيددة الؾا ،ددة علدد  القع ددل بدد   

 العدل".
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ممرظلح عزا القع ل الذدرعل مشب دا عدؽ مردظلح عدع  آخدر هدؾ "ال،دزا مدؽ الؾعي دة" 

الذي يقرد بت ثرمع  السؾعأ مؽ السزايع السعليدة للؾعي دةح  هدؾ إذ  جدزا  أم عقؾيدةح ل شدت علد  

أم الت سضليددةح  سددع ي خددذ صددؾرة خددالف ال رددل مددؽ الخدمددة يتخددذ صددؾرة ال،قؾيددة الجشعئيددة التبشيددة 

 .1الجزا  الت ديبل  سع  ل ال رل

مهشعق أل عظ ذات صلة بعل،زا متؤدي   س الس،ش  متدتخد   ل   ضر مؽ ايمؾر مؽ هذه 

ايل ددعظ فالرجددؾخ عددؽ التؾليددةح الخلدداح الددبظال ح االسددتقعلةح ال رددلح اإلخددراج مددؽ الؾاليددةح التدددرنح 

 .2ثعلةح الر ا مؽ الؾعي ةح ال د ح اإل علةح اإل

 الاخا الثاني: حكع عدل القاضي الذخعي في الاقو اإلسيمي
ات دددا ال قدددت اإلسدددالمل علددد  جدددؾاز عدددزا القع دددل  دددل ثدددعالت  قددددا  أهلضتدددت مصدددالثيعتت 

للقزع ح  علحعالت الرحية مالجدديةح أم ا ،دا  أهلية القزع  التل  ع  يستل هع  ل أتشدع  ت،ضضشدت 

ح أم  دل ثعلدة 4أم الدبكؼ 3أم الردسؼ 2م دل ال،سد  1ح مالسرض الدائؼ5ةأم الرد 4ح  علجشؾ  3رقع ل

 .10ح أم جؾر9ح أم الركؾة8ح مالحشعبلة7ح مالذع شية6ح مالسعل ية5ال دا عل  رأي جسهؾر الحشفية

                                                           
اري ال،سل القزعئل للسؾعأ  ل القدع ؾ  ال دؾنتل متظبيقعتدت: ال ردل مال،دزا اإلدأثسد ثسؾد ال،عزمل مأسسع  صؾالحلح   1

ح 2020ح ال ؾنددداح ديددددسبر 21جعم،دددة القلدددؼ لل،لدددؾ  اإل ددددع ية التظبيكيدددةح عددددد  – مجماااة القماااعح ماإلثعلدددة للتقععدددد  سؾذجدددعا 
 .438ص
ح عادل القاضاي ماغ وضياتاو بايغ الاقاو اإلسايمي وقاانػن الدامصة القزاانية العساانيسدليسع  بدؽ مشردؾر ال،شقدؾديح   2

 .21ح ص2014يةح الدؾدا ح رسعلة د تؾراهح جعم،ة أ  درمع  اإلسالم
علددؾ  الذددرن،ة مالقددع ؾ ح  –ح مجلددة دراسددعت شتيعااة عيقااة القاضااي بالحاااكع: دراسااة فقييااة مقارنااةمهشددد  ددؤاد اسددتضتلح   3

 .219ح ص2017ح عسع ح 1ح ملحا 44الجعم،ة ايرد يةح السجلد 
 .4/590 مرجا سعباح حا حكامدرر ا حكام في شخح مجمة . ثضدرح 11/182 مرجا سعباح حاإلنرافالسرداميح   4

ح بضدددرمت –ح تحقضدددا: دمحم علددديشح دار ال  دددر حاشاااية الجساااػقي عمااال الذاااخح الكتياااخالدسدددؾ لح دمحم عر دددتح   5
4/130. 
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إال أ  ال قهددع   ددع ؾا  ددد اختل ددؾا  ددل مددد  جددؾاز عددزا القع ددل  ددل دم  الحددعالت الددددعبقةح 

 مذلػ عل  تالتة أ ؾاا:

 ا ول: جػاز عدل القاضي مصمقاً القػل 
يذهب هذا القؾا إل  جؾاز عزا القع ل بذكل مظلاح ثت  ملؾ لدؼ يكدؽ هشدعق أي سدبب 

. ماستدلؾا ب،زا 13ح مرماية عشد الحشعبلة12ح مي،ض السعل ية11مؾجب لل،زاح مهذا هؾ  ؾا الحشفية

مأملددضؽ رجدالا إذا يعدزلؽ أبدع مدرنؼح ح ثضا  دعا "14يبل مرنؼ -ر ل هللا عشت–عسر بؽ الخظعب 

                                                                                                                                                                     
البهؾتلح مشرؾر بدؽ يدؾ س . 4/380 مرجا سعباح الذريضشلح مغشل السحتعج إل  م،ر ة م،ع ل أل عظ السشهعجح 1

ح تحقضدا: هدالا مردضلحل مردظ   1402 -بضدرمت  -ح دار ال  در شاااكذاف القشاا عغ متغ اإلقبؽ إدرنسح 
 .6/297ح هالا

الحظددعبح دمحم بدؽ عبددد الددرثسؽ . 442ح صح السكتبدة ال،لسيددةشااخح حااجود ابااغ عخفااوالرصددعخح دمحم بدؽ  عسددؼح   2
ح هح الظب،ددة ال ع يددة1398 -بضددرمت -ح دار ال  ددرمػاىااب الجمياال لذااخح مخترااخ خمياالالسغريددل أبددؾ عبددد هللاح 

6/99. 
حاشاية رد السحتاار . ابدؽ ععبدديؽح 4/380 مرجدا سدعباح حمغشي السحتاج إلال معخفاة معااني ألاااظ السشيااجالذريضشلح   3

 .5/364 مرجا سعباح حعمل الجر السختار
 .6/99مرجا سعباح ح مػاىب الجميل في شخح مخترخ خميلالحظعبح   4
 .5/363مرجا سعباح ح حاشية رد السحتار عمل الجر السختارابؽ ععبديؽح   5

شااخح حااجود ابااغ . الرصددعخح 7/139ح بضددرمت –ح دار ال  ددرشااخح مخترااخ خمياالالخركددلح دمحم بددؽ عبددد هللاح  6
 .442صمرجا سعباح  حعخفو

 .4/290ح ح دار ال تعب اإلسالملأسشل السصالب شخح روض الصالباي رعريح ز رنع بؽ دمحم بؽ ز رنعح  7
 .6/297 مرجا سعباح حإلقشااكذاف القشاا عغ متغ االبهؾتلح   8
 .5/363مرجا سعباح ح حاشية رد السحتار عمل الجر السختارابؽ ععبديؽح   9

 .9/80مرجا سعباح ح السبدػ الدرخدلح دمحم بؽ أثسد بؽ أبل سهلح   10
 .7/263ح ح دار ال  رفتح القجيخابؽ الهسع ح  سعا الديؽ بؽ عبد الؾاثدح   11
 -لبشدع / بضدرمت  -ح دار ال تدب ال،لسيدة شاخح مياارةأثسد بدؽ دمحم ال عسدل السدعل لح  ميعرةح أبل عبد هللا دمحم بؽ12

 .1/18ح  ح الظب،ة ايمل ح تحقضا: عبد اللظيف ثدؽ عبد الرثسؽ2000 -هد 1420
 -بضددرمت -ح دار ال تددب ال،لسيددة الاااخوا وترااحيح الاااخواابددؽ م لددحح دمحم بددؽ م لددح السقدسددل أبددؾ عبددد هللاح  13

 .6/386ح ايمل ح تحقضا: أبؾ الزهرا  ثعز  القع ل ح الظب،ة:1418
سٌرٌن،بنودمحمهللا،عبدابنه:َوَعْنهُ.َوُعثَْمانَُعَمَر،:َعنَْرَوى.اْلَمِدٌنًِِّاْبنُقَالَهُضبٌح،بنإٌاسالكوفً،الحنفًَمْرٌَمَأَبُو

بالبصرة،قضىمنأولهو:الحاكمأحمدأبوقال.وآخرونواألعمش،
14

  



133 

تؼ عزلدتح  أبع ايسؾد الدؤلل -ر ل هللا عشت-تؾلضدة علل بؽ أبل طعلبم ذلػ  .1"رآه ال عجر  َر َ 

 .2 قعا لت: لؼ عزلتشل ممع خشا ممع جشضا؟  عا: رأيتػ ي،لؾ  المػ عل  الخرسضؽ

 القػل الثاني: عجم جػاز عدل القاضي مصمقاً 
ال يجدؾز عدزا القع دل بذدكل مظلداح مهدذا رأي  عل  عكس القؾا ايماح   دل هدذا القدؾا

ليس للسؾلل عزلت مدع  دع  مكيسدعا ح منقؾا القع ل أبؾ ي،ل  ال را   ل أثكعمت "3الحشعبلة  ل رماية

علد  الذددرائ ح ي دت بعلؾاليددة يردضر  ددععراا للسددلسضؽ علدد  سدبضل السرددلحة ال عدؽ اإلمددع . من ددعر  

 .4"ثا مؾ لت خعصةالسؾ لح  إ  لت عزلت م ضلتح ي ت يشغر  ل 

 القػل الثالث: جػاز عدل القاضي بذخو 
ح 5 عا ب،ض ال قهع  مؽ الذع شية ب،د  جؾاز عزا القع ل إذا لؼ ت ؽ تؾجدد أسدبعب ل،زلدت

م عا الذع ،ل: "ال يش،زا القع ل ي  عقد القزع  لسرلحة السدلسضؽ  ال يسلػ اإلمع  عزلدت مدا 

 .7"َيع َأيَُّهع اْلِذيَؽ آَمُشؾا َأْمُ ؾا ِبعْلُ،ُقؾدِ عا ت،عل  ". م 6صالح ثعلتح   ل عقد يجب الؾ ع  بت"

مددع  عددزا ةح مي،ددض الذددي،ةح ب  ددت ال يجددؾز ل م ددعا ب،ددض السعل يددةح مرمايددة عددؽ الحشعبلدد

ح مرمي عددؽ أبددل ثشي ددة  ددؾا: "ال يتددرق القع ددل  زددعئت علدد  أر ددر مددؽ سددشة 1القع ددل متدد  كددع 

 .2لنال يشد  ال،لؼ"
                                                           

 االلبع ل, ارما  ال،لضل , لؼ ا أ لت عل  سشد  حالاخوا وترحيح الاخوا حابؽ م لحح دمحم بؽ م لح السقدسل أبؾ عبد هللا 1
 .6/386 مرجا سعباح

االلبدع ل , ارما  ال،لضدل , لدؼ ا دأ لدت علد   ال درمخ متردحيح ال درمخحح ابؽ م لدحح دمحم بدؽ م لدح السقدسدل أبدؾ عبدد هللا  2
 .6/386 لدعباحالسرجا ا سشد 

 .10/134 مرجا سعباح حالسغشي ابؽ  دامةح .6/293ح كذف القشاا عغ متغ اإلقشاا  3
 .1/65مرجا سعباح ح ا حكام الدمصانية ،ال را ح القع ل أبؾ ي،ل  دمحم بؽ الحدضؽ بؽ دمحم بؽ خلأ  4
 .11/126 مرجا سعباح حروضة الصالتيغ الشؾميح .4/137 مرجا سعباح ححاشية الجسػقي  5
 . 6/436 مرجا سعباح حالاخواابؽ م لحح . 9/103 مرجا سعباح حالسغشيابؽ  دامةح   6
 .1سؾرة السعئدةح اتية   7
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عددددد  جددددؾاز عددددزا القع ددددل إال بذددددرمم م،ضشددددة متس لددددة  ددددل تحقضددددا هددددذا القددددؾا  مخالصددددة

ح ماسدتدلؾا بدذلػ بدع  عدزا 4ح مالذدع شية3السرلحة م حؾهع مدؽ هدذا ال،دزاح مهدذا هدؾ  دؾا السعل يدة

 .5القع ل بدم  سبب يذكل إ دعداا لقزعيع الشعسح مهؾ عبا مؽ اإلمع ح مترر ت مرع  عشت

سالمل أ  يكؾ  بعلقؾا أم بعل تعبة إليتح أم ممؽ  سؽ أثكع  عزا القع ل  ل الشغع  اإل

ح ميذلػ  عا الزر ذل "يكت   ببلؾغ ال،زا بذعهديؽح  سع أ ت ت  ل االست ع ة"ح م عا 6بتقلضد دضره

 .7ايذرعل "يك ل خبر عدا ماثدح م    ع  عبداا أم امرأة"

االسدت، ع  مثضؽ َي،زا السؾلل القع ل  ل الشغع  اإلسالمل هؾ بضؽ أمرنؽ: إمع أ  يغهدر 

ح  دإذا عزلدت لسردلحةح م دع  8منكتؼ ثعلت ليكؾ  ثع غعا لدترهح م مع أ  يخبر بحعلت مسدبب ا ،زالدت

عدالا  ،ل  اإلمع  أ  يبرئت مسع يذضشت ب   ي،لدؼ الشدعس ببرا تدتح مأ دت إ سدع عزلدت لسردلحةح منذدهر 

 ؾ  ال،زا لسرلحة ذلػ من،لشت بضؽ الشعسح مذلػ ي  ال،زا مغشة لتظر  ال ال   ل الس،زماح م 

 . 9 د تخ   عل  الشعس

                                                                                                                                                                     
 .4/148 مرجا سعباح حروضة الصالتيغ الشؾميح .5/461 مرجا سعبا حفتح القجيخ ابؽ الهسع ح  1

سرددؾرة  ددل الجعم،ددة اإلسددالمية  ددل السديشددة السخظؾطددعت ال حل فااي شااخح السمتقاالالسشتقاا الااجر عددال  الددديؽ الحرددك لح 2
 .65صمرجا سعباح ح نطام القزاء حدمحم ثسد الغرايبة. 2/156  ح1080السشؾرةح 

 .7/146 مرجا سعباح حشخح مخترخ خميلالحظعبح   3
ضدرمتح دار ال تدب ال،لسيدةح ب حالحااوي الكتياخ السدعمرديح أبدؾ الحددؽ علدل بدؽ دمحم بدؽ دمحم بدؽ ثبضدب البردري البغدداديح 4

 .16/665 هح1419لبشع ح الظب،ة ايمل ح 
 .10/122  ح2006السكتبة التجعرنة ال بر ح  ححاة السحتاج في شخح السشياجت اثسد كهعب الديؽ بؽ ثجر الهضتسلح  5
 .2/399 مرجا سعباح حأدب القاضي حابؽ القعص 6
دار  حبسيسات الاجيغ بذخح قخة العيغ السعيغ فتحزنؽ الديؽ الهشديح . 4/380 مرجا سعباح حمغشي السحتاج، الذريضشل  7

 .139ص  ح2009ح 1ابؽ ثز ح م
 .406ح ص2ج مرجا سعباح حأدب القاضي حابؽ القعص  8
 .137ح ص4جمرجا سعباح ح حاشية الجسػقي  9
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رسع  ،ل عسر بؽ الخظعب ما كدرثبضل بدؽ ثددشة إذ عزلدت عسدرح  قدعا لدت كدرثبضل: أعدؽ 

سخ  عزلتشل؟  قعا عسر: الح مل ؽ مجدت مؽ هؾ م لػ  ل الرالحح مأ دؾ  علد  عسلشدع مشدػح 

ضدددب  ددد خبر الشدددعس  لددؼ أر أ  يحدددل لدددل إال ذلدددػح  قددعا كدددرثبضل: يدددع أمضدددر السددؤمشضؽح إ  عزلدددػ ع

 . 1ب مريح   ،ل

م   عزلت اإلمع  ل ؾ ت دضر عداح  لدت أ  يبدضؽ للشدعس سدبب عزلدتح لدنال يدؾل  علدضهؼ فيسدع 

ب،دح م   عزلت ل  رة التذكل مشت أم  ت للشعسح في تل  ل رجل بسغلستدت مكدكؾاه من خدذ ثقدت مشدتح 

 .2يت بعلترا امنجب إعهعر ال،زا ثت  ال يقد  عل  إ  عذ ثكؼح مال يغتر خرؼ إل

 الاخا الثالث: حكع عدل القاضي الذخعي في القانػن الػضعي
ذ ر ددع سددعبقعا بدد   عددزا القع ددل هددؾ تشحضتددت عددؽ ماليتددتح مسددبب اسددتخدا  السذددرخ الؾ دد،ل 

لسرددظلح ال،ددزا هددؾ م ددا القع ددل ممكع تددت التددل ج،لددا مددؽ اي غسددة القع ؾ يددة تدددتخد  ت،بضددر 

بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽح  2021لدشة  8ع ؾ  ر ؼ ح  سع هؾ الحعا  ل القرار بق3ال،زا

ح مدضرهددع مددؽ اي غسددة القزددعئية 1972لدددشة  19م ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد يددة ر ددؼ 

 1972السقعر ة. ميدذلػ  ردا السدعدة الددعب،ة مدؽ  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية ايرد يدة لددشة 

اره فاقجا لػضياتاو اال بسػافقاة السجماذ وفاق احكاام ال يجػز عدل أي قاضي، أو اعتب"عل  أ ت 

 مندت عد مؽ هذه السعدة : ".ىحا القانػن 

 _ عد  جؾاز ال،زا الت،د ل للقع ل مؽ دبر مجؾد اسبعب مؾجبة لل،زا .

                                                           
 .147ح ص7. الخرك ح ج114ح ص6ج مرجا سعباح حمػاىب الجميل ،دمحم بؽ عبد الرثسؽ السغريل أبؾ عبد هللا  1
 مرجدا سدعباح حمػاىاب الجميال، دمحم بؽ عبد الدرثسؽ السغريدل أبدؾ عبدد هللا. 4/137 مرجا سعباح حية الجسػقيحاش  2
 .7/147. الخركلح 6/114
 .652صمرجا سعباح ح العدل عغ القزاء في الاقو اإلسيمي ونطام القزاء الدعػديعبد الؾاثد السزرمخح   3
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ثددت السعدة الدلظة السقرره لل،زا مهل السجلس القزعئل الذرعل مسدع يزدسؽ للقزدع  -

 حكؾمية .استقاللت منب،ده عؽ الت تضرات ال

مايمر الست ا عليت بضؽ اي غسدة القزدعئية السقعر دة هدؾ جدؾاز عدزا القع دل الذدرعلح إال 

أ  أثكددع  ممؾجبددعت مأسددبعب ال،ددزا تختلددأ مددؽ  ددع ؾ  تخددرح معليددت  بحددا  ددل هددذا ال ددرخ مددد  

مأسددبعب عدددزا القزدددعة الذدددرعضضؽ  دددل القدددع ؾ  )أواًل(،  عبليددة القع دددل الذدددرعل لل،دددزا  دددل القدددع ؾ  

 نيًا(.)ثا

 أواًل: مجى قابمية القاضي الذخعي لمعدل في القانػن 
 دل السددعدة  2005مت،ديالتدت لددشة  2003بدّضؽ القدع ؾ  ايسعسدل ال لددظضشل الس،ددا لددشة 

 ".قاانػن الدامصة القزاانية القزاة غيخ قابميغ لمعادل إال فاي ا حاػال التاي يجيدىاا"ب    99/2

القزاااة "بدد    2002لدددشة  1لقزددعئية ال لددظضشل ر ددؼ مددؽ  ددع ؾ  الدددلظة ا 27رسدع  ددررت السددعدة 

ممدا الشغدر إلد  ب،دض القدؾا ضؽ  دل  ".غيخ قابميغ لمعدل إال في ا حػال الستيشة في ىحا القاانػن 

الددددما ال،رييدددةح  إ شدددع  جدددد ب  هدددع تلتقدددل مدددا مدددع  ردددا عليدددت السدددعدتضؽ الددددعبقتضؽح  قدددد  دددص  غدددع  

"ال يكاااػن عزاااػ الدااامظ مشدددت علددد  أ دددت  12ة  دددل السدددعد 1994لددددشة  2القزدددع  الدددد،ؾدي ر دددؼ 

 ددص  ددل  1972لدددشة  49ح م ددذلػ  ددع ؾ  اسددتقالا القزددع  ايرد ددل ر ددؼ القزاااني قااابًي لمعاادل"

"ال يجاػز عادل القاضاي أو اعتبااره فاقاجًا لػضياتاو أو تشديال معدتت الخعمددة مال،ذدرنؽ علد  أ دت 

 ؾ  الددلظة القزدعئية السردري ر دؼ مأيزدعا  دص  دعدرجتو إال بقاخار ماغ السجماذ وإرادة ممكياة". 

"رجاااال القزااااء والشياباااة العاماااة، عاااجا معااااوني مشدددت علددد  أ   76 دددل السدددعدة  1972لدددشة  46

مدؽ  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية ايرد دل  7م ذلػ  ردا السدعدة  القزاة غيخ قابميغ لمعدل".
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لػضياتاو اال بسػافقاة  ال يجػز عدل أي قاضي، أو اعتباره فاقاجا"عل  أ ت  1972لدشة  19ر ؼ 

 ".حكام ىحا القانػن أالسجمذ وفق 

 عدددد   عبليدددة القزدددعه لل،ددددزامالغدددعهر مدددؽ الشردددؾص القع ؾ يدددة الددددعبقة هددددؾ الت رضدددد علددد  

. مجسيدا هدذه الشردؾص جدع ت  تظبضدا القزدع  مالقزدعه  اسدتقالاح   ثد أبدرز أمجدت  الت،د ل 

ملدةح مل دؽ مدع  الثغدت هشدع هدؾ عدد  الت رضدد  ،لل لسع مرد  ل القدؾا ضؽ ايسعسدية مالدسدعتضر ل دل د

بذددد   القزدددع  الذدددرعلح  2021لددددشة  8علددد  هدددذا السبددددأ بذدددكل صدددرنح  دددل القدددرار بقدددع ؾ  ر دددؼ 

 علسذدرخ ال لددظضشل هشدع ارت د  بعلحدديا عدؽ ال،دزا  ،قؾيدة ت ديبيدة ما ،دة علد  القع دل الذددرعل 

 تػقيعيا يجػز التي التأديتية بات.العقػ 1"مؽ هذا القع ؾ  ب    43بسؾجب مع جع  بستؽ السعدة 

معل  الردؼ مؽ أ  السذرخ ال لدظضشل  دع   دد أردد  ىي: .... ىا. العدل". الذخعي القاضي عمل

عل  استقاللية القزع  الذرعل مالقزعة الذرعضضؽ بسؾجب السعدتضؽ ال ع ية مال عل ة مؽ ذات القرار 

لػ الددذي سددل ت السذددرعؾ   ددل القددؾا ضؽ بقددع ؾ ح إال أ ددت  ددع  مددؽ ايجدددر لددت أ  يدددلػ ذات السددد

السقعر ة بعلشص بذكل ما ح عل  مبدأ عدد   عبليدة القزدعة لل،دزا  سغهدر مدؽ مغدعهر اسدتقاللية 

 القزع .

مال كددػ  ددل أ  الددشص علدد  اسددتقالا القزددع  ي،ددد  ددسع ة أسعسددية ممهسددة ثتدد  يظسددنؽ 

ح مهدددؾ مدددع يحقدددا القع دددلح مال يقدددا تحدددا أي  دددغ  ثدددعا  غدددر القزدددية أم إصددددار الحكدددؼ  ضهدددع

ال،دالةح منج،ل عسل القع ل متؾجهعا إل رار الحا مال،داح خع د،عا لالعتبدعرات الذدرأية ممراأيدعا 
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لإ غسدددة السرأيدددةح دم  أي اعتبدددعر آخدددرح مهدددؾ مدددع يحقدددا للقزدددعة ال،سدددل  دددل جدددؾ مدددؽ االسدددتقرار 

 .1  أرسل مجتمالظس  ضشة منهضئ لهؼ السشعخ السشعسب الذي يسكشهؼ مؽ أدا  رسعلتهؼ الجلية عل

ميشددع  علدد  ذلددػ  ددإ  الدددلظة التش ضذيددة ال تسلددػ ثددا عددزا القع ددلح م  سددع يسلددػ الحددا  ددل عزلددت 

جهدة أم هضندة مدؽ ذات الدددلظة القزدعئيةح ملديس هددذا  حددبح بدل إ دت ال يددتؼ عزلدت إال بشدع ا علدد  

  الحددعالت السشرددؾص علضهددع  ددل الشغددع  القزددعئلح مهددؾ مددع يلغددل  ع ددة صددؾر التهديددد أم الزددغ

. م ددل ذلددػ  الثددأ عددد  سددالمة 2الددذي  ددد يس لددت إمكع يددة عددزا القع ددل مددؽ  بددل الدددلظة التش ضذيددة

السؾ ددأ الددذي اتخددذه السذددرخ ال لدددظضشل بهددذا االتجددعهح  علسذددرخ ال لدددظضشل أرددد علدد  أ  يتددؾل  

 مجلس  رار عل  بشع ا مجلس القزع  الذرعل التشدضب للرئيس ال لدظضشل ب،زا القع ل الذرعل 

ح بسع ي،ظدل  ؾعدعا مدؽ التددخل مدؽ الددلظة التش ضذيدة  دل مدد لة عدزا 3ال،زا ديب بإيقعخ عقؾيةالت 

القزددعة الذددرعضضؽح ميرأيشددع  ددرمرة م،علجددة هددذا ايمددر  شددؾخ مددؽ تظبضددا  ددسع ة اسددتقالا القزددع  

 ال لدظضشل الؾاردة  ل القع ؾ  ايسعسل ال لدظضشل.

 ػن ثانيًا: أسباب عدل القزاة الذخعييغ في القان
تحدددددتشع سددددعبقعا علدددد  أ  القددددع ؾ   ددددص علدددد  عددددد  جددددؾاز عددددزا القزددددعة إال م قددددعا لإثددددؾاا 

 مايسبعب القع ؾ يةح مهذا مع  بح ت  ل هذا اإلطعر  سع يلل:

                                                           
ح الرندعضح فاي السسمكاة العخبياة الداعػدية، مصتػعاات معياج اإلدارة العاماة نطاام القزااءعبد السش،ؼ عبد ال،غيؼ  ضرةح   1

 .50ح ص1988
 .654ص مرجا سعباح حالعدل عغ القزاء في الاقو اإلسيمي ونطام القزاء الدعػديعبد الؾاثد السزرمخح   2
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  43/3السعدة   3
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 أواًل: اشتغال القاضي با عسال الدياسية
أي  ص يتزسؽ  1972لدشة  19لؼ يتزسؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ 

ح ثضدا 2021لددشة  8ؽ هذا الذدرمح مهدذا الذدرم اسدت شع  لسدع مرد بدعلقرار بقدع ؾ  ر دؼ الحديا ع

أ ددددت مددددؽ ايسددددبعب مالدددددماعل السؤديددددة إلدددد  عددددزا القع ددددل  ددددل  ددددع ؾ  القزددددع  الذددددرعل اكددددتغعلت 

 2021لدددشة  8مددؽ القددرار بقددع ؾ  ر ددؼ  15/7بعيعسددعا الديعسدديةح م ددد  رددا علدد  ذلددػ السددعدة 

"أنياال عزااػيتو عشااج تعييشااو بااأي حاادب أو قع ددل الذددرعل أ  يكددؾ  ب  ددت يذددترم  ددل ت،ضددضؽ ال

. متحددتشع عدؽ هدذه الحعلدة سدعبقعا عشدد اسدت،راض كدرمم ت،ضدضؽ القع دل الذدرعل 1تشطايع سياساي"

  ل السظلب ايما مؽ هذا السبحا.

 صحية الخجمة  سباب: انتياء ثانياً 
 عجدز إذا أمدع السدرضح لدذلػ أتدر  دال الحكؼ عؽ ي،جز ملؼ السرض القع ل عل  طرأ إذا

   دل الح أم بدرؤه يرجد  السدرض ردع  إذا فيسدع الت ردضل :الذدع شية عشدد: أ دؾاا  هشدعق الحكدؼ عدؽ

 عزلدتح ت،دضؽ القزدع  يسشدا مر دعا  مرض إذا :الحشعبلة معشد. 2ي،زا ال ع ية م ل ي،زاح ال ايمل 

 مشردب يت،ظدل ال ثداْ  مقعمدت دضدره إ عمدة إلد  تددعؾ الحعجدة  دعلؾا. 3يش،دزا بدل :ب،زدهؼ م دعا

 .4القزع 

                                                           
 بذ   القزع  الذرعل ال لدظضشل. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  15/7لسعدة ا  1
 .8/244 مرجا سعباح حنياية السحتاجالذريضشلح   2
 .11/182 مرجا سعباح حاإلنراف في معخفة الخاجح مغ الخيفعلل بؽ سليسع  أبؾ الحدؽح   3
ح السكتددب لشياال فااي شااخح غايااة السشتياالمصالااب أولااي ا ح 1961الرثضبددع لح مرددظ   بددؽ سدد،د بددؽ عبدددةح  4

 .6/468ح دمذا –اإلسالمل 
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مُن،ددزا القع ددل الذددرعل إذا ُأصددضب بسددرض مددزمؽ أم برددؼ أم بخددرس ال يددتسكؽ م،ددت مددؽ 

. م دددد ت،دددرض القدددرار بقدددع ؾ  بذددد   القزدددع  الذدددرعل لهدددذه 1مزاملدددة ال،سدددل علددد  الؾجدددت السظلدددؾب

ؽ  ددل مشددت بدد   "تشتهددل خدمددة القزددعة الذددرعضض 29الحعلددةح بحضددا  رددا ال قددرة الراب،ددة مددؽ السددعدة 

 القزدعئية معي تدت بسهدع  قيعمدت دم   تحدؾا التدل الردحية الليع دة عدد  تبدؾت. 4ايثدؾاا اتتيدة: 

 مؽ لجشة طبية مخترة". تقرنر بسؾجب

 القاضي  الستقالةانياء الخجمو : ثالثاً 
يقرد بعستقعلة القع ل الذرعل ترق القع ل لسشردب القزدع  مدؽ تلقدع    ددتح مهدذا مدؽ 

ع القع دددلح علددد  اعتبدددعر أ  عقدددد القزدددع  مدددؽ ال،قدددؾد الجدددعئزة  دددل ثدددا الحقدددؾ  التدددل يتستدددا بهددد

مددؽ  ددع ؾ   17. م رددا السددعدة 2القع ددلح  للقع ددل الرجددؾخ عشددت متدد  كددع  لدددبب ملغضددر سددبب

تخفااع شمبااات االسااتقالة أو -"أعلدد  أ   1972لدددشة  19تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل ر ددؼ 

لاع يداحب السداتقتل أو شالاب االحالاة اساتجعاءه االحالة عمل التقاعج الل قاضي القزااة وان 

. خيل سبعة ايام مغ تاريخ تقجيسو يحال الصمب الال السجماذ التخاا  االجاخاء السشاساب بذاأنو

رأى السجمااذ مػجبااا لمداايخ فااي االجااخاءات يااجعػ حيشئااح القاضااي السخااتز لمحزااػر  إ ا-ب

قاضاي القزااة الخصياة أو  امامو خيل ثيثة ايام مغ تدمع الصماب، وبعاج اساتعخاض ميحطاات

القاضااي أو مااغ يشيبااو يرااجر   قااػالاسااتساا اقااػال مااغ يشيبااو عماال ىااحا الصمااب واالسااتساا 

السجمذ قخاره بقتػل الصمب ورفزو ولمسجمذ ان يقخر اعتبار القاضي في اجازة حتسية بسختب 

ة عماال يقااػم قاضااي القزاااة بتشايااح قااخارات االحالاا-. جكاماال الاال ان يرااجر قااخاره فااي السػضااػا

                                                           
 .136صمرجا سعباح ح عدل القاضي مغ وضياتوسليسع  بؽ مشرؾر ال،شقؾديح   1
كعدي مرظ   أبؾ طضرح ككل الشغع  القزعئل  ل اإلسال  فدراسة مقعر ة ح رسدعلة معجددتضرح جعم،دة الخلضدلح الخلضدلح   2

 .100ح ص2017
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مددؽ القددرار  27م رددا السددعدة  ".التقاعااج وتاادول واليااة القاضااي مااغ يااػم تتميغااو قااخار السجمااذ

 الذاخعي القاضاي اساتقالة . تقتل1"بذ   القزع  الذرعل عل  أ   2021لدشة  8بقع ؾ  ر ؼ 

 شماب ساحب الذاخعي لمقاضاي القزااة".  ساا و"يجاػز قاضاي ومراادقة السجماذ ماغ بقاخار

 كاان ولاػ حتال القزااة، إلال قاضاي تقاجيسيا تااريخ ماغ يػمااً  عذاخ خسداة خايل االساتقالة

 فاي حقاو ساقػ  الذاخعي القاضاي اساتقالة عمال يتختاب . و احلظ "ال1قتػلياا" قاخر قج السجمذ

  دام  أي  دل ال،سدل ؽمد اسدتقعلتت يقدد  أ  للقع دلميعلشغر إل   جدد بد    .2السكافأة" أو التقاعج

 .كع 

 ػن :حكع عدل القاضي الذخعي في القان

يقرددد بددذلػ أ  يحرددل القع ددل علدد  درجددة متؾسدد  أم أ ددل مددؽ الستؾسدد ح م ددد  غددؼ هددذا 

 19/ج مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل ر ددؼ 3الجع ددب  ددسؽ ال رددل ايما بعلسددعدة 

ان يكااػن حاصااي عماال -: جيذااتخ  فاايسغ يتااػلل القزاااء الذااخعي مااا يمااي"ب  ددت  1972لدددشة 

مية شخعية في احجى البيد العخبية أو االسيمية السعتخف بياا، أو اجازة القزاء الذخعي مغ  

ان يكااػن شااغل وضياااة القزاااء الذااخعي فااي السسمكااة االردنيااة الياشااسية ولااع ياراال بدااتب 

مذاايغ، أو ان يكااػن مااغ حسمااة شاايادة الحقااػق مااغ احااجى الجامعااات فااي الاابيد العخبيااة أو 

خ فياو ىاحه الذاخو ، فيجاخي السجماذ امتحاناا االسيمية السعتخف بيا، وا ا لاع يػجاج ماغ تتاػف

ويذاتخ  فاي  الذاخعية السحااكع بأعساالوالقانػنياة التاي تترال  الذاخعية لمصالتيغ فاي الذاؤون 

شخز باالشتخاك باالمتحان اال ا ا  اان يحسال درجاة عمسياة ال تقال عاغ   ي لظ ان ال يدسح 

                                                           
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  27/2السعدة   1
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  27/3السعدة   2
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ي رناساااااة قماااااع الجراساااااة الثانػياااااة الكامماااااة وامزااااال ماااااجة ال تقااااال عاااااغ خساااااذ ساااااشيغ فااااا

 ".الذخعية السحاكع احجى

بذددد   القزددددع   2021لددددشة  8مدددؽ القددددرار بقدددع ؾ  ر دددؼ  47/4م دددذلػ مرد بدددشص السدددعدة 

 الذاخعي القاضاي بدحالاة القزااة لقاضاي تػصاية القزااني التاتاير دانخة "تخفعالذرعلح ب   

 لداشتيغ دون  كااياة )متػساط( فساا تقاجيخ عمال حراػلو تكاخر التأدياب متال مجماذ إلال

 متتاليتيغ".

م،شد  هددذا أ  القع دل إذا ثرددل علد  درجددة متؾسدد  أم أ دل مددؽ الستؾسد  أ  يددتغلؼ مددؽ 

القددرار إلدد  مجلددس القزددع  الذددرعل  ددإذا لددؼ ي،دددا السجلددس مددؽ التقرنددر  إ ددت يحددعا القع ددل إلدد  

التقععدددد أم إلددد  معي دددة أخدددر  مال بدددد أ  يكدددؾ  مدددؽ خدددالا تالتدددة تقدددعرنر متتعليدددة ثتددد  يدددتؼ إثعلدددة 

 ل إل  التقععد أم إل  أي معي ة أخر .القع 

 سادسًا: قيام القاضي الذخعي با مػر السحطػرة عميو الكيام بيا
علدد  أي مددؽ  1972لدددشة  19لددؼ يتزددسؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد ددل ر ددؼ 

الؾاجبددعت التددل يجددب علدد  القع دددل االلتددزا  بهددعح مأيزددعا السحغدددؾرات التددل يجددب علدد  القع دددل 

بذكل عع   2021لدشة  8عشهعح مهذا ايمر  جد ب  ت تزسؽ  ل  ص القرار بقع ؾ  ر ؼ  االبت،عد

عل  مجسؾعة مؽ ماجبعت مالتزامعت القزعة الذرعضضؽ بسع تذسل مجسؾعة مؽ ايمؾر التدل يجدب 

 37علددضهؼ الكيددع  بهددعح م ددذلػ مجسؾعددة مددؽ ايمددؾر يحغددر علددضهؼ الكيددع  بهددعح مخررددا السددعدة 

ات للقزدعة الذددرعضضؽ بذدكل خددعصح معليدت  ددإ  مخعل دة القع ددل الذدرعل لسددع الؾاجبدعت مالسحغددؾر 

سددبا ي،ر ددت للسدددع لة الت ديبيددة مال،قؾيددة الت ديبيددة التددل  ددد تستددد إلدد  عقؾيددة ال،ددزاح ب،ددد تحرنددػ 
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 القاضي بعدل الرادر القخار يؤثخ "الالدعؾ  الت ديبية مالدضر  ل إجرا اتهع مالجدير بعلذ ر ب  ت 

 .1السكافأة" أو التقاعج في قػقوح عمل الذخعي

 : نقل القزاة ونجبيعثالثالسصمب ال
رسددع أ  ايصددل هددؾ عددد   عبليددة القزددعة لل،ددزاح  ددإ  ايصددل يقزددل  ددذلػ ب،ددد   ددعبلضتهؼ 

للشقل أم الشدبح   ثد أهؼ السبعدا ايسعسية التل يقؾ  علضهع استقالا القزع ح ي  بشقل القع ل 

. لدذلػ تحدرص 2ع ل دضر مردؾب فيدت يي سدبب مدؽ ايسدبعبأم  دبت يسكؽ التخلص مؽ أي  

اي غسددة القزددعئية علدد  تشغدديؼ  قددل القزددعة م دددبهؼ تحددا يددد جهددة مخترددة بددذلػح م ب،ددعد الدددلظة 

. معليددددت تزددددا م،غددددؼ 3التش ضذيددددة عددددؽ هددددذه الرددددالثيعت خؾ ددددعا مددددؽ السدددددعس بعسددددتقالا القزددددع 

لقع ددل علدد  الشقددلح أم مددرمر مدددة زمشيددة التذددرن،عت  ددؾاب  م،ضشددة لشقددل القزددعةح ممشهددع مؾا قددة ا

م،ضشة عل  مجؾد القع ل  ل مر زه الحعلل  شؾخ مؽ الحسعية الستقاللت الؾعي لح  سع مال بد مؽ 

استقرار القع ل  ل مر زه لسدة م،ضشة مؽ الزمؽ  بل  قلتح ي  عد  اسدتقرار  دد يدؤتر علد  أدائدت 

عدد مؽ القزدعة علد   غدر الددعؾ   دل  تدرة الؾعي لح منؤتر عل  الستقع ضؽ أيزعاح مأ  ت،ع ب 

 .4زمشية  رضرة يؤتر عل  ثدؽ سضر ال،دالة

لدددشة  19معليددت  رددا السددعدة الخعمدددة مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ايرد يددة ر ددؼ 

 ".ال بسػافقة السجمذإخخى ألل وضياة إال يجػز نقل قاضي مغ سمظ القزاء "عل  أ ت  1972

                                                           
 بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ. 2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  43/4السعدة   1
 .128صمرجا سعباح ح القزاء في الجولة اإلسيميةمتجأ استقيل أثسد صيع  أبؾ ثسدح   2

ح السر ددز ال،ريددل للشذددر مالتؾزندداح دور القزاااء الجسااتػري فااي إرساااء متااجأ الاراال باايغ الداامصاتدمحم صددعلح صددعبرح   3
 .187ح ص2020القعهرةح الظب،ة ايمل ح 

 .143متح بدم  سشة  ذرح صح بضر 2ح السر ز ال،ريلح ماستقيل القزاء عرم  صبحل عبد الحليؼ ال يال لح   4
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مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ية  12   ل متؽ السعدة مللت رضد عل  مع سبا جع

م دذلػ ". ال يجػز نقال القزااة أو ناجبيع خيفاًا  حكاام ىاحا القاانػنً "ب  دت  1972لدشة  19ر ؼ 

 . ال1"بذ   القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ ب  دت  2021لدشة  8مؽ القرار بقع ؾ  ر ؼ  21السعدة 

الستيشاة  والكيفياة ا حاػال فاي إال إعاارتيع أو نجبيع أو أو نقميع الذخعييغ القزاة تخقية يجػز

 بخضاىع". إال لمقزاء الجمػس لغيخ الذخعييغ القزاة نجب يجػز . ال2في ىحا القخار بقانػن. 

رسدددع م دددا القدددع ؾ   رؾصدددعا محدددددة تبدددضؽ  دددرمرة مراعدددعة االختردددعص السكدددع ل للقزدددعة 

 10ضر السحعرؼ الس،ضشدضؽ  ضهدعح مذلدػ بردرنح السدعدة الذرعضضؽح ثضا أ ت ال يجؾز لهؼ القزع  بغ

جػز لقاضي القزااة أن يب  ت " 1972لدشة  19مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ية ر ؼ 

يشتااجب فااي حالااة الزااخورة أحااج القزاااة لمعساال فااي السحكسااة فااي  ات الجرجااة أو أعماال مااغ 

لسااجة ال تديااج . 2الػاحااجة.  ي الدااشةلسااجة ال تتجاااوز ثيثااة أشايخ فاا .1: السحكساة السمحااق بيااا

 )بسػافقة السجمذ(". عمل ثيثة أشيخ أخخى في الدشة الػاحجة

بذدددد   القزددددع  الذددددرعل  ددددل  2021لدددددشة  8مددددؽ القددددرار بقددددع ؾ  ر ددددؼ  24م دددذلػ السددددعدة 

 مؤقتااً  يشاجب .أن1لآلتاي:  وفقااً  الذاخعييغ القزااة ناجب القزااة لقاضاي "يجػز لدظضؽح ب  دت 

 فاييع تتاػافخ الذاخعية مساغ االساتئشاف محكساة قزااة أحاج الذخعية العميا سةالسحك في لمعسل

 الػاحاجة، فاي الداشة أشايخ ثيثاة عمال تديج ال لسجة الذخعية العميا السحكسة في العسل شخو 

 مؤقتااً  يشاجب . أن2السجماذ.  ماغ بتػصاية أخخى  أشيخ ثيثة عمل تديج ال لسجة لمتسجيج قابمة

 أخاخى  في محكسة لمعسل الذخعية االبتجانية السحاكع أو الذخعية فاالستئشا محكسة قزاة أحج

 ال لساجة الذاخعية االستئشاف محكسة إلل الذخعية االبتجانية السحكسة مغ أو الجرجة،  ات مغ

. 3السجماذ.  ماغ بتػصاية واحاجة لسخة لمتسجيج قابمة الػاحجة، الدشة في أشيخ ثيثة عمل تديج
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قانػنياة  بأعساال لمكياام أو إلياو باإلضاافة أو عسماو غياخ قزاانية بأعسال لمكيام مؤقتاً  يشجب أن

 أو مشو بسبادرة السجمذ، مػافقة بعج القزاة قاضي مغ بقخار عامة، مرمحة  لظ اقتزت متل

 سشػات". ثيث عغ الشجب مجة تديج أال عمل العجل، وزيخ شمب بشاًء عمل

عل،زا إذا خددددددرج عشددددددتح متذددددددضر السددددددؾاد الدددددددعبقة إلدددددد  مبدددددددأ االخترددددددعص الددددددذي يددددددرتب  بدددددد

رعالخترددعص السكددع لح مددؽ ثضددا جددؾاز ا تددداب القع ددل لل،سددل بسحكسددة أخددر  بسؾا قددة  ع ددل 

 .1القزعة أم مجلس القزع  الذرعلح "معليت ال يش ذ ثكؼ القع ل إال  ل السحكسة الُس،ضؽ بهع"

 دت ب  1972لددشة  19مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ  11السعدة جع   ل 

 بأعسااااللمكياااام  الذاااخعية لقاضاااي القزااااة ان يشتاااجب رنااايذ الكتااااب فاااي السحكساااة االبتجانياااة"

مااااجة ال تقاااال عااااغ خسااااذ سااااشيغ فااااي رناسااااة قمااااع  أمزااااي ااااان  إ االقاضااااي عشااااج غيابااااو 

 ".الذخعية السحاكع احجى

 قدل القزددعة عدؽ  دددبهؼ  دل أ   قددل القع دل يزنددل ميشدع ا علدد  السدؾاد الدددعبقة  إ دت "يختلددأ 

أمدع الشددب  دال يزندل الؾاليدة  دضرهدعحت عؽ محكستت التل ي،سل بهع إل  محكسة أم دائرة أخدر  ماليت

أمع الذي فيكؾ   ل ثعلة است شعئية ملسدة  سشؾاتحمالشقل يكؾ  ل ترة طؾنلة تستد مؽ سشة إل  عدة 

 .2" رضرة ال ترل إل  الدشة

لقدرار مجلدس القزدع   ميذكل عع  يختلأ الشقل عدؽ الشددبح  دل أ  التدشقالت تحردل م قدعا 

مدؽ  دع ؾ  تذدكضل  10الذرعل بشع ا علد  مردلحة ال،سدلح أمدع الشددب  هدؾ مدع  ردا عليدت السدعدة 

بهددف سدد ال دراغ إذا  ع دا هشدعق إجدعزات لدب،ض  1972لددشة  19السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ 

                                                           
 .1674صمرجا سعباح ح معالع عدل القاضي في الاقو اإلسيمي وتصتيقاتويؾسأ عبد هللا الذرن ضؽح   1
 .54ص مرجا سعباح حشخح قانػن أصػل السحاكسات الذخعية ونطام القزاء الذخعيح عبد الشعصر مؾس   2
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ر إلددد  القزدددعة الذدددرعضضؽ منحددددد ذلدددػ  ع دددل القزدددعة خدددالا تالتدددة أكدددهرح مي،دددد ذلدددػ ي،دددؾد ايمددد

 .1مجلس القزع  الذرعل

   تأديب القزاة ومحاكستيع: السصمب الخابع
تحددددث ال قدددت اإلسدددالمل عدددؽ ت ديدددب القزدددعة عشدددد إخاللهدددؼ بذدددرمم أم ماجبدددعت الؾعيفيدددةح 

ثضدددا أ  السددددلؼ بدددت أ  مكع دددة القزدددع  مكدددرف مهسدددتهؼ ت،شدددل أال يدددد س القع دددل هدددذه السهسدددة 

فيتح  سع لؾ خعلأ كدرطعا مدؽ كدرمم ماليدة القزدع ح ام  الذرن ة بعلؾ ؾخ فيسع ال يشبغل لت الؾ ؾف

م ا  ل محغؾر مرد الشص عل  تحرنست أم تجرنسدتح م دل مدع لدؾ  بدل الركدؾة علد  سدبضل الس دعاح 

. ممدؽ الس،لدؾ  3ح أم معرس التجعرةح  إ  هدذا ي،دد إخدالالا بؾاجبدعت مكدرمم معي تدت2أم  بل الهدية

ت مدددع يخدددل بذدددرف الؾعي دددةح مأ  يلتدددز  بعلؾاجبدددعت بعلزدددرمرة أ  مدددؽ كدددرمم القع دددل أال يقدددا مشددد

 .4السشعطة بتح   ي إخالا بؾاجبت أم م ؾخ  ل محغؾر  إ ت يش،زا

من ترض  ل القزعة أ  يقؾمؾا بت دية أعسعلت معي تهؼ عل  أرسل مجت بحضدا يت دعدما بدذلػ 

ب،دض ايخظدع  ت،ر هؼ للسدع لة الت ديبية مالجزائيةح دضر أ  ذلػ ال يسشا مؽ م ؾخ القزعة  دل 

ماال حراف عؽ سضر عسلهؼ الدليؼح   دل أتشدع  تد ديتهؼ لدؾعي تهؼ  دد يقتر دؾ  ب،دض ايعسدعا التدل 

 5تدتؾجب مدع لتهؼ ت ديبياع أم جزائياعح ما مراععة الزسع عت السسشؾثة لهؼ  ع ؾ اع.

                                                           
مرجدا سددعباح ح وتصاػر القااػانيغ السعسااػل بياا فااي فمدااصيغ دراساة عااغ واقااع السحااكع الذااخعيةعبددد ال درنؼ طؾا ذددةح   1
 .140ص

 .14/58 مرجا سعباح حالسغشيابؽ  دامةح   2
 . ابددؽ33ح صح دار ال  درح د.مح د.تفيساا يتااخدد بايغ الخرااسيغ ماغ ا حكااام معايغ الحكااامعدال  الددديؽ الظرابلددلح   3

 .14/12 مرجا سعباح  دامةح السغشلح
 .645صمرجا سعباح ح عدل عغ القزاء في الاقو اإلسيمي ونطام القزاء الدعػديالعبد الؾاثد السزرمخح   4

ح السر دز الحراانة القزاانية ومتاجأ اساتقيل القزااة فاي التذاخيع اإلسايمي، دراساة مقارناةعبدد القدعدر دمحمح الكيددلح  5
 .487 ح ص2017القؾمل ل صدارات القع ؾ يةح الظب،ة ايمل ح 
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حقضدا ما ظال اع مؽ مبدأ استقالا القزع  مالذي ي،د أثد أهؼ السبدعدا ايسعسديةح  دال بدد ملت

هذا السبدأ م سع  سيعدتت مؽ تؾ ضر  سع عت للقزعة ت  دل لهدؼ الحرندة مال رامدة أتشدع  مسعرسدتهؼ 

معي ددتهؼح معددد  جددؾاز عددزلهؼح مم ددا القؾاعددد الخعصددة لتشغدديؼ كددؤم هؼ اإلدارنددة مالسعليددةح م ددذلػ 

 دسع   ؾاعد تحدد إجرا ات محعرسة القزعة متد ديبهؼ بسدع يزدسؽ تقرندر مبددأ اسدتقالا القزدع ح م 

عد  خزؾخ القع ل  ل ت ديتت ل،سلت اال مع يسليت عليت القع ؾ ح م ل هذا الردد تتظدر  البعث دة 

الددد  دراسدددة  ؾاعدددد ت ديدددب القزدددعة ممحدددعرستهؼ م دددا مدددع هدددؾ محددددد القدددع ؾ  ميعلذدددكل الدددذي يحقدددا 

 الزسع عت للقع ل.

أعسعلدت بحا ت ديب القزعة ممحدعرستهؼ ال بدد مدؽ بحدا مددؤملية القع دل عدؽ  إطعرم ل 

القزددعئيةح  سدددؤملية القع ددل عددؽ أعسعلددت القزددعئية تتزددسؽ م ددؾخ خظدد  مددؽ القع ددل  ددل مجددعا 

ا طبيشيادعح  عسلت القزدعئل أم بددببتح مال يددخل  دل ذلدػ اي ،دعا التدل يقتر هدع القع دل برد تت  دردا

م ل أطعر بحا مدؤملية القع ل عؽ أعسعلت يقتزل ذلدػ ا  تدتؼ مددع لة القع دل مت ديبدت م دا 

 1را ات تسشا مؽ الت تضر عل  مبدأ استقالا القزعة متسشا الت تضر عل   سع عت القع ل.إج

  بذدد   تذدددكضل السحدددعرؼ 1972  ل،دددع  19  مدددؽ القدددع ؾ  ر ددؼ ف23ميحدددب  دددص السددعدة ف

لقع ددل القزددعة مددؽ تلقددع    دددت أم بشددع  علدد  تشدددضب رئدديس محكسددة للذددرأية  قددد  رددا علدد  "

   ل مع يقا مشهؼ مخعل ع لؾاجبعتهؼ أم مقتزيعت معي تهؼ منكدؾ  االستنشعف ثا تشبيت القزعة ال

مسددع أكددعرت اليددت السددعدة الدددعبقة  سدددؤملية القع ددل ابتدددا ا هددل مدددؤملية  ".التشبيددت كدد عهع أم  تعبددة

ت ديبية  بل ا  ت ؾ  مد ية أم جزائيةح اذ يتؾجب عل  القزعة ا  يكؾ ؾا محعيديؽ ممدتقلضؽح ما  

 حؾ يسشا م،ت الؾ ؾخ  ل الخظ ح  سع مأم ل السذدرخ صدالثية تشبيدت القع دل يقؾمؾا ب،سلهؼ عل  

                                                           
 .68 ح ص2016ح بضرمت لبشع ح الظب،ة ايمل ح معاييخ استقيل القزاء، الساكخة القانػنية دليل حػلمرنؼ مهشعح   1
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 ل ثعا م ؾخ مدع يخدعلأ ماجبدعتهؼ أم مخعل دة مدع تقتزديت معي دتهؼ لقع دل القزدعة أمدع مدؽ تلقدع  

   دت أم بشع  عل  تشدضب مؽ رئيس محكسة االستنشعفح م د يكؾ  التشبيت ك ؾنعا أم  تعبيعا.

ل لت ديب القزعة ممحعرستهؼ  جد ا  السذرخ أ درد  دل هدذا الذد   م ل عل التشغيؼ القزعئ

 ؾاعددد خعصددة ت ددرض سددرنة جلدددعت محعرسددة القزددعة  زددسع ة مددؽ الزددسع عت السقددررة لسرددلحة 

ت دؾ  جلددعت   مؽ  ع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية علد  أ  "30القزعةح ثضا  ص  ل السعدة ف

السر ؾعددة عليددت الدددعؾ  ا  ت ددؾ  علشيددةح منحكددؼ  السحعرسددة الت ديبيددة سددرنةح اال اذا طلددب القع ددل

السجلددس ب،ددد سددسعخ الشعئددب ال،ددع  ا  مجددد مد ددعخ القع ددل. منكددؾ  القع ددل آخددر مددؽ يددت لؼح ملددت 

السحدعمضؽح م دل تقدديؼ البضشدة مللسجلدس دائسدعا  أثددالحا  ل الحزؾر مالد عخ كخريع أم بؾاسدظة 

جعز الحكدؼ  أثدع ل ملؼ يشب عشت الحا  ل طلب ثزؾر القع ل بذخرتح  عذا لؼ يحزر الق

 1." ل دضبتت ب،د التحقضا  ل صحة تبليغت

ددع للذدد عفية  معليددت يقتزددل مبدددأ اسددتقالا القزددع  أ  ت ددؾ  جلدددعت السحعرسددة علشيددة تحكيقا

مذلددػ لتسكددضؽ الجسهددؾر مددؽ االطددالخ علدد  أعسددعا القزددعة متحددري مددد  مؾا متهددع ممؾا قتهددع لسبدددأ 

زدددددعة ممحدددددعرستهؼ بردددددؾرة علشيدددددة يت،دددددعرض م دددددا طبي،دددددة الؾعي دددددة الذددددد عفيةح اال ا  مددددددع لة الق

القزعئيةح مالتدل ي تدرض ا  يتبدا بذد  هع  ؾاعدد خعصدة تشد   بعلقزدعة عدؽ مدؾاطؽ ا د،عف ال قدة 

 2بعلقزعة منت عد  بهع االخالا بهضبة القزعة.

م دددل  ع دددة ايثدددؾاا يجدددب أ  يرددددر الحكدددؼ  دددل مددددع لة القزدددعة مددددبباع منجدددب أ  يتلددد  

  مددؽ  ددع ؾ  تذددكضل السحددعرؼ الذددرأية ذاتددت 31حكددؼ علشاددع مهددذا مددع أردددت عليددت السددعدة فمشظددؾ  ال

يجب ا  يكؾ  الحكؼ  ل الدعؾ  الت ديبية مدببعا ما  تتل  اسدبعبت عشدد الشظدا مالتل  را عل  "
                                                           

  .30 ح بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأيةح السعدة ف1972  ل،ع  19 ع ؾ  ر ؼ ف 1
 .74-73ص مرجا سعباح ح دليل حػل معاييخ استقيل القزاءمرنؼ مهشعح   2
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عهدددع علدددد  القزدددعة علدددد  الشحدددؾ التددددعلل فاللددددؾ ح متت،دددددد ال،قؾيدددعت الت ديبيددددة التدددل يسكددددؽ ايقع ".بدددت

 ت خضر الزنعدة الدشؾنةح تخفيض الراتبح تشزنل الدرجةح ال،زا .التؾقيفح 

  مدددؽ  ددع ؾ  تذدددكضل السحددعرؼ الذدددرأية ثضدددا 32م ددد  ردددا علدد  هدددذه ال،قؾيددعت السدددعدة ف

اللدؾ  متؾقيدف أم  –ال،قؾيدعت الت ديبيدة التدل يجدؾز تؾقي،هدع علد  القزدعة هدل  را السعدة علد  "

م،ضشدة متشزندل الدرجدة مال،دزاح منكدؾ   درار السجلدس  ارجع  الزنعدة الددشؾنةح متخفديض الراتدب مددة

ميددعلشغر فيسدددع اكدددعرت اليددت السدددعدة الددددعبقة  ع ددت يجدددؾز ميسؾجدددب  ".بهددذا الذددد   دضددر تدددعبا للظ،دددؽ

القع ؾ  إيقعخ أي مدؽ ال،قؾيدعت الت ديبيدة السشردؾص علضهدع  دل هدذه السدعدة علد  أي  ع دل يخدل 

تددتؾجب السددع لة الت ديبيدةح منكدؾ  القدرار  دل  بؾاجبدت الدؾعي ل أم يرت دب أي مدؽ ايعسدعا التدل

بعإل ع ة لسع تقد   قد مشح السذرخ القزعة  سع ة تت،لا  ل  هذا الذ    ظشياع دضر  عبل للظ،ؽ.

الكبض عل  القزعة مثبدهؼح م ل ذلػ  جد أ  السذرخ  غؼ  ؾاعد خعصة  ل هذا الذ   اذ مشدا 

ذ   دددل ذلددػ مدددؽ  بددل مجلدددس لحردددؾا علدد  إعة أم ثبددددهؼ اال ب،ددد االسذددرخ الكددبض علددد  القزدد

ددع  القزددع  ايعلدد ح مندددت ش  السذددرخ مددؽ ذلددػ الحعلددة التددل يددتؼ  ضهددع الكددبض علدد  القع ددل متلبدا

 24بعلجرنسددة اذ يتؾجددب ثضشهددع علدد  الشعئددب ال،ددع  أ  يبلددغ مجلددس القزددع  ايعلدد  بددذلػ خددالا 

  ايعلد  الدذي يحدا لدت سععة مؽ الكبض عليت أم ثبددتح منكدؾ  القدرار  دل ذلدػ لسجلدس القزدع

ب،د سدسعخ أ دؾاا القع دل السؾ دؾف أ  يقدرر اي دراج عشدت بك علدة أم يقدرر تسديدد تؾقي دت م دل هدذه 

 1الحعلة يت،ضؽ عل  السجلس تحديد مدة التؾقيف.

  مددددؽ  ددددع ؾ  تذددددكضل السحددددعرؼ 24م دددد  ددددص علدددد  ذلددددػ السذددددرخ ال لدددددظضشل  ددددل السددددعدة ف

لدددبس بعلجرنسدددةح ال يجدددؾز الكدددبض علددد  القع دددل أم  دددل دضدددر ثدددعالت التالذدددرأية اذ  دددص علددد  "

                                                           
مجمااة  ميااة الحقااػق لمبحااػث القانػنيااة ح عت القع ؾ يددة السددتقالا القزددعةالزددسع الس،سددريح سدد،ضد بددؽ علددل بددؽ ثدددؽح  1

 .937 ح ص2018ح 2ح ال،ددواالقترادية
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تؾقي ت اال ب،د الحرؾا عل  اذ  بذلػ مؽ السجلدس. م دل ثعلدة التلدبس يجدب علد  الشعئدب ال،دع  

عشدد الكدبض علد  القع ددل أم تؾقي دت ا  ير دا االمددر الد  السجلدس خددالا االريدا مال،ذدرنؽ سددععة 

تسرار تؾقي ددت أم اال ددراج عشددت بك علددة أم التعليددةح مللسجلددس ب،ددد سددسعخ ا ددؾاا القع ددل ا  يقددرر اسدد

بددددم هع. منحددددد السجلدددس مددددة التؾقيدددف  دددل القدددرار الدددذي يرددددره بدددعلتؾقيف أم بعسدددتسراره متراعددد  

 1".االجرا ات الدعل ة الذ ر  لسع رؤي استسرار التؾقيف ب،د ا قزع  السدة التل  ررهع السجلس

ضددددل بهددددؼ ام الت،دددددي علدددد  ل،ددددل السذددددرخ  رددددد مددددؽ هددددذا الددددشص ثسعيددددة القزددددعة مددددؽ التش 

الزددسع عت السسشؾثددة لهددؼح ممشددا التدد تضر الددذي  ددد يقددا علدد  ثيددعد القزددعة ماسددتقاللهؼح لددذلػ  ددع  

ددع علدد  السذددرخ ا  ي ددرد  ددل هددذا الذدد    ؾاعددد خعصددة تزددسؽ ثسعيددة القزددعة متشعسددب مكع ددة  لزاما

 القزعة مهضبة معي تهؼ مؽ أجل عد  االخالا  ل تقة الجسهؾر بهؼ.

ا يتس دل م د رتب ا لسذرخ عل  الكبض عل  القع ل مالتحقضا م،ت ممحعرستت أتراا مهساع جدا

 ل م أ القع ل عؽ عسلت اتشع  التحقضا م،دت أم محعرستدت مذلدػ بحددب مدع  ردا عليدت السدعدة 

يجدؾز للسجلدس ا  يد مر بكدأ يدد   مؽ  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية مالتدل  ردا علد  :" 25ف

لؾعي ددة  ددل اتشدع  اجددرا ات التحقضددا أم السحعرسدة عددؽ جرنسددة م ،ددا القع دل عددؽ مبعكددرة اعسدعا ا

لددب  ع ددل القزددعة أم الشعئددب ال،ددع  مللقع ددل طمشددت مذلددػ سددؾا  مددؽ تلقددع    دددت أم بشددع  علدد  

السك ؾ ة يده عؽ ال،سل الحا  ل ا  يتقع    ددبة مدؽ مرتبدت ال تقدل عدؽ الشردأ ثددبسع يقدرر 

ؾ ؾخ  ف الضد أم السرتب  دل  دل م دا ماذا لدؼ تدد ر السجلس الذي لت الحا  ل اععدة الشغر بس

 ".االجرا ات عؽ ادا تت  لت الحا  ل ا  يتقع   مرتبت  عمال مؽ تعرن   ف يده

                                                           
   بذ   تذكضل السحعرؼ الذرأية.1972  ل،ع  19 ع ؾ  ر ؼ ف  1
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ميسؾجدب  دص السدعدة الدددعبقة  دع  القع دل يؾ ددأ عدؽ عسلدت مبعكددرة  دؾر ثبددت ام الحكددؼ 

القع ددل  ددل هددذه  عليددت منكددؾ  ذلددػ بقددؾة القددع ؾ  دم  الحعجددة الدد  صدددمر ثكددؼ بددذلػح دضددر ا 

الحعلة يبق  مدتحقاع لراتبت اال اذا صدر عدؽ مجلدس القزدع  ايعلد   درار يقزدل اسدتحقع ت لجدز  

مدؽ راتبددت كددرم اال يقددل عدؽ  رددأ راتبددتح  ددذلػ تقتزددل طبي،دة معي ددة القزددعة ممكددع تهؼ ا  يددتؼ 

التل  ررهع  ثبدهؼ  ل أمعرؽ مدتقلة عؽ أمعرؽ الشزال  مالسؾ ؾ ضؽح من،د ذلػ مؽ أهؼ الزسع عت

دددع  دددع علددد  هضبدددتهؼ مهضبدددة القزدددع  ممش،ا السذدددرخ للقزدددعة مراعدددعة لظبي،دددة معي دددتهؼ ملسكدددع تهؼ مث ععا

مدؽ  دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ  26م زدا السدعدة  1للت،دي عل  مكدع تهؼ أم التش ضدل بهدؼح مثسدعيتهؼ.

 يجاااػز لمسجماااذ ان يجاااخي ماااا ياااخاه الزماااا ماااغ"ب  دددت  1972لددددشة  19الذدددرأية ايرد دددل ر دددؼ 

 ".التحكيقات، ولو ان يشتجب احج اعزانو لمكيام بحلظ

م جد أ  السذرخ  د م ا مجسؾعة مدؽ الزدسع عت الجزائيدة مالت ديبيدة للقع دل التدل ت  دل 

لت الحسعية متسشا التش ضل بتح مذلػ  ل ال يتؼ اتخعذ مؽ محعرسة القزعة ممدع لتهؼ سبضل للت تضر 

تقاللهؼ مثيددعدهؼح لددذلػ هدددف السذددرخ مددؽ  ددرض هددذه علدد  القزددعة مالشضددل مددشهؼ مالتدد تضر علدد  اسدد

دددع للددددلظة القزدددعئية التدددل يشتسدددل لهدددع  الزدددسع عت الددد  الح دددعظ علددد  هضندددة القزدددعةح مذلدددػ اثتراما

م ددل ذلددػ تدددق  الدددعؾ  الت ديبيددة عددؽ القع ددل إذا مددع  ددد  اسددتقعلتت م بلهددع السجلددسح  2القع ددل.

تداقط الاجعػى "حدعرؼ الذدرأية ايرد دل ب  دت مؽ  دع ؾ  تذدكضل الس 28مهذا مع أردت عليت السعدة 

التأديتيااة باسااتقالة القاضاااي وقتااػل السجماااذ ليااا وال تاااأثيخ لمااجعػى الساااح ػرة عماال الاااجعػى 

 ".الجشانية أو السجنية الشاشئة عغ ناذ الػاقعة

                                                           
 .938صمرجا سعباح ح الزسانات القانػنية الستقيل القزاةالس،سريح س،ضد بؽ علل بؽ ثدؽح  1
 .487صمرجا سعباح ح الحرانة القزانية ومتجأ استقيل القزاة في التذخيع اإلسيميح الكيدلح عبد القعدر دمحم 2
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مسع تقد  يتبضؽ أ  السذرخ  د  غؼ أثكع  مدع لة القزدعة ممحدعرستهؼح  دذلػ م دد أ درد لهدؼ 

تحكددؼ مددد لة تددر ضتهؼ مايكددراف علددضهؼ ممراقبددة أعسددعلهؼح مل،ددل السذددرخ جددع  بهددذا  ؾاعددد خعصددة 

 التشغيؼ ثسعية للقزعة ماثتراماع لسكع تهؼ.
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 الخاتسة
الحسدددد هلل رب ال،دددعلسضؽح لدددت مثدددده ال زدددل مالسشدددةح ممشدددة مثددددة التددددديد مالركدددعدح مأصدددلل 

عبد هللا معل  آلت مصحبت أجس،ضؽح  مأسلؼ عل  سضد الخلا أجس،ضؽح م بل الهد  مالشؾرح دمحم بؽ

 مي،د:

 قد مؽ هللا علل بجدؾده م رمدت متؾفيقدت بد   أررمشدل بعل تعبدة  دل مؾ دؾخ تذدكضل السحدعرؼ 

لسدع لدت مدؽ الذرأية  ل عل أثكع  الذرن،ة اإلسالمية م ذلػ  ل عل القع ؾ  الشع ذ  ل  لدظضؽح 

ية ت،تبر مدؽ اير دع  ايسعسدية لكيدع  أي أهسية  بضرة  ل ثيعتشع ال،سليةح بحضا أ  السحعرؼ الذرأ

مجتسددا أم دملددةح ميعلتددعلل  سددؽ الؾاجددب أ  ت ددؾ  علدد  ثدددب أصددؾا الذددرن،ة اإلسددالميةح ميهددذه 

الشع ذ سعبقعا  ل  1972لدشة  19الدراسة ثعملشع كرح  ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الذرأية ايرد ل ر ؼ 

 ،ة اإلسالمية. لدظضؽح ميحا مد  تظعبا أثكعمت ما مع جع   ل الذرن

بحضدددا بح دددا  دددل ال ردددل ايما البعث دددة  دددد  ددددسا دراسدددتهع إلددد  أري،دددة  ردددؾاح م ع دددا 

م هؾ  السحعرؼ الذرأية مأهسضتهعح مأمدع ال ردل ال دع ل  جدع  فيدت ت صدضل تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية 

عبددر الخال ددعت اإلسددالمية الست،عقبددةح  ددل ثددضؽ جددع  ال رددل ال علددا لضتحدددث عددؽ التددعرن  الحددديا 

تذكضل السحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ مشذ الحكؼ ال، سع ل ثت  عهد الدلظة الؾطشية ال لددظضشيةح ل

مل،دل ال رددل الرابدا مايخضددر  دع  أهددؼ  ردل دراسددل تتشعملدت البعث ددة بععتبعرهدع تشعملددا فيدت الشغددع  

عرؼ القع ؾ ل لتذكضل السحعرؼ الذرأية  ل  لدظضؽ مؽ ثضا إجرا ات ت،ضضؽ القزعةح متقديؼ السح

الذددرأية مدرجعتهددعح متشددعزخ االخترددعص بضشهددع ميدددضؽ السحددعرؼ الشغعميددةح مأهددؼ ايثكددع  السرتبظدددة 

 بحقؾ  القزعة مماجبعتهؼ متقععدهؼ.
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مالتؾصددددديعتح مالتدددددل  حدددددعما م دددددل الختدددددع  تؾصدددددلا البعث دددددة إلددددد  مجسؾعدددددة مدددددؽ الشتدددددعئ  

 است،را هع  ل هذا اإلطعر  سع يلل:

 أواًل: نتانج الجراسة
   اإلداري مالقزددعئل للسحددعرؼ الذددرأية  تددرة الدملددة ال، سع يددة يتذددعبت إلدد  ثددد  بضددر  التذددكضلإ

ما السحعرؼ الذرأية السظبقة ثعليعا  ل  لدظضؽح مؽ ثضا االخترعصعت مالتشغيؼ القزعئل 

مالقددددؾا ضؽ مايثكددددع  الس،سددددؾا بهددددعح بعسددددت شع  أ  السحددددعرؼ الذددددرأية ال لدددددظضشية ثعليددددعا تظبددددا 

 .القؾا ضؽ ايرد ية

   السحددددعرؼ الذددددرأية ايرد يددددة  ع ددددا  ددددد  دددددسا إلدددد  ذات الهيكليددددة التددددل عر تهددددع السحددددعرؼ إ

الذرأية  ل أماخر  ترة الحكؼ ال، سع لح بحضا جع   دع ؾ  تذدكضل السحدعرؼ الذدرأية ايرد دل 

لضؤ د عل  أ  السحعرؼ الذرأية ايرد ية تت ؾ  مؽ السحعرؼ االبتدائيةح  1972لدشة  19ر ؼ 

 .ؼ االستنشعفيةممؽ السحعر

  علددددا السحددددعرؼ الذددددرأية ال لدددددظضشية علدددد   ددددؾعضؽح هسددددع: السحددددعرؼ االبتدائيددددة ماالسددددتنشعفية

ح الددذي أ ددعف الشددؾخ ال علددا 16/2003الذددرأيةح إلدد  دعيددة صدددمر السرسددؾ  الرئعسددل ر ددؼ 

"السحكسددة ال،ليددع الذددرأية"ح لترددبح السحددعرؼ الذددرأية ال لدددظضشية علدد  تالتددة أ ددؾاخح ابتدائيددةح 

 .استنشعفح معليعم 

  :يسكدددؽ إجسدددعا إجدددرا ات اختيدددعر القزدددعة مت،ضضدددشهؼ  دددل عدددل الشغدددع  اإلسدددالمل  دددل أسدددلؾيضؽ

 الت،ضضؽ بؾاسظة الخلي ةح مالت،ضضؽ بؾاسظة الدلظة القزعئية.

   فيسدع يخددتص مددد لة تذددكضل السجلدس القزددعئل  ددل ال قددت اإلسددالملح  لدؼ يددرد م ددل هددذا الشغددع

  اإلسددال  رسددؼ خظؾطددعا عرنزددة ممر ددة للقزددع  الذددرعل  ددل القزددع  الذددرعل اإلسددالمل ي
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دم  التدخل  ل ت عصدضل الجزئيدعتح مهدذا ي،شدل أ  اإلسدال  ال يؾجدد فيدت مدع يسشدا مدؽ مجدؾد 

مجلس  زعئل كرعل مهستت ال،شعية بعختيعر القزعة مت،ضضشهؼح ممراقبة أم ععهؼح ماالهتسع  

 بكل ك   مؽ كؤم هؼ.

  ددددل السحدددعرؼ الذددددرأية أ  تتدددؾا ر فيددددت الذدددرمم اتتيددددة:  يذدددترم فدددديسؽ يتدددؾل  مهشددددة القزدددع 

 الجشديةح مايهلية مال،سرح مالسؤهل ال،لسلح مالُخلاح مالسدعبقة القزعئيةح ماللغة ال،ريية.

  يؤخذ عل  مؾ أ السذرخ ايرد ل الدعبا عدد  اكدترام الديع دة اإلسدالمية  دل الستقدد  لؾعي دة

القع ددل الذددرعل يجددب أ  يكددؾ  ُملسددعا بعلذددرن،ة القزددع  الذددرعل إ ددع ة إلدد  الجشددديةح ي  

اإلسددالمية بكع ددة ت عصددضلهعح بععتبددعره يبحددا السشعزعددعت ايسددرنة مايمددؾر الذددرأية الهعمددة  ددل 

 ثيعة السجتساح  سؽ دضر الس،قؾا أ  يبحا هذه القزعيع كخص دضر مدلؼ.

 "  ل الددشة ال ع يدة رسدأيكدؾ   دد اكترم السذدرخ ايرد دل فديسؽ يتدؾل  مهشدة القزدع  الذدرعل أ

 سشة. 28اي ل"ح أمع السذرخ ال لدظضشل  عكترم إتسع  عسر مال،ذرنؽ مؽ عسره عل  

  يذضر السذرخ ايرد ل بذرم السؤهل ال،لسل إل  كرم ال،لؼ  ق . أمع راي الجسهؾر مدؽ ال قدت

 اإلسالمل  عكترم  ل القع ل الذرعل كرم االجتهعدح ملؼ يكتِأ بذرم ال،لؼ  ق .

 

 عرؼ االسدتنشعف الذدرأية الدرجدة ال ع يدة مدؽ درجدعت التقع دل  دل السحدعرؼ الذددرأية ت،تبدر محد

 ل  لدظضؽح م د  ع ا  بل إ ذدع  السحكسدة ال،ليدع الذدرأية أعلد  درجدة  زدعئية  دل القزدع  

الذددرعلح م ع ددا صددعثبة االخترددعص  ددل الشغددر  ددل جسيددا الدددععم  التددل تر ددا إلضهددع مددؽ 

 السحعرؼ االبتدائية الذرأية.
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  السحعرؼ الذرأية ال تختص اال بشغر مع يدشد الضهع مدؽ مشعزعدعت محدددة بسؾجدب القدع ؾ   إ

السختص بذلػح مال تسلػ مالية ال رل إال فيسع ي،درض علضهدع مدؽ مشعزعدعت داخلدة  دل ثددمد 

 اخترعصهع الؾعي ل مالسكع ل.

 عح معليدت  ع ؾ اد إ  ثقؾ  القزعة تتظلب ثرؾلهؼ عل  الترقية متد  تدؾا رت الذدرمم السحدددة

م دددا اإلجدددرا ات السحدددددة بسؾجدددب القدددع ؾ  مالتدددل تتظلدددب مراعدددعة ال  دددع ة  يدددتؼ ترقيدددة القزدددعة

مايهليدددة مالترقيدددةح  سدددع منذدددترم ا  يرددددر  دددرار الترقيدددة مدددؽ  بدددل الجهدددة السختردددة بدددذلػح 

منتظلب ثدؽ سضر ال،سل القزعئل ا  تتؼ الستعب،ة السدتسرة علد  أعسدعا القزدعة مدؽ خدالا 

 الر عبة السدتسرنؽ عل  أعسعا القزعة.االكراف م 

  إ  القع ؾ   ص عل  عد  جؾاز عزا القزعة إال م قعا لإثؾاا مايسبعب القع ؾ يدةح  عكدتغعا

القع دددل بعيعسدددعا الديعسددديةح أم يسدددبعب صدددحيةح أم  دددل ثعلدددة االسدددتقعلةح أم عدددد  اجتيدددعزه 

   بهع.لسؾ ؾخ ال  عيةح أم بدبب قيعمت بعيمؾر السحغؾرة عليت الكيع

   السذدددرخ  دددد م دددا مجسؾعدددة مدددؽ الزدددسع عت الجزائيدددة مالت ديبيدددة للقع دددل التدددل ت  دددل لدددت إ

الحسعيددة متسشددا التش ضددل بددتح مذلددػ  ددل ال يددتؼ اتخددعذ مددؽ محعرسددة القزددعة ممدددع لتهؼ سددبضل 

 للت تضر عل  القزعة مالشضل مشهؼ مالت تضر عل  استقاللهؼ مثيعدهؼ.

 

 ثانيًا: تػصيات الجراسة
 لددد  ت ،ضدددل أدمار اإلركدددعد الش ددددل ماإلصدددالثل  دددل السحدددعرؼ الذدددرأية بذدددكل أربدددرح ال،سدددل ع

متؾسيا اخترعصعت ال،عملضؽ  ل هذا القددؼح بعلتحديدد إذا مدع علسشدع بؾجدؾد ارت دعخ  بضدر  دل 

 أمع  السحكسة الذرأية. ف زعيع الظال    أعداد القزعيع السظرمثة
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  سدددشة للذدددخص الستقدددد  لؾعي ددددة  22عسدددر تقتدددرح البعث دددة علددد  السذدددرخ ال لددددظضشل اكدددترام

/ب مدؽ 3سشةح مذلػ  سع  ،ل السذرخ ايرد ل  ل السعدة  28القع ل الذرعلح مليس عسر 

 .1972لدشة  19القع ؾ  ر ؼ 

  إ  االرت ددع  بذددرم ال،لددؼ دم  االجتهددعد يكددؾ  الرددؾاب  ددل اختيددعر القع ددل الذددرعلح  غددراا

لتددل  جددد أ  الذددهعدة الجعمشيددة تشعسددب هددذه للغددرمف الس،عصددرة التددل  شيذددهع هددذه اييددع ح ما

 الغرمف.

  ألز  السذرخ ال لدظضشل عل   ل كخص يردب  ل تؾلل مهشة القزدع  الذدرعل أ  يكدؾ   دد

"أ ه  عزؾنتت عشد ت،ضضشت ب ي ثدزب أم تشغديؼ سيعسدل"ح ميدرأي البعث دة هدذا الذدرم ت،دد ل 

ؾجدب الشردؾص القع ؾ يدة  دل مال داعل لتح عل  اعتبعر أ  ثدا اال تسدع  الديعسدل مك دؾا بس

 .2003القع ؾ  ايسعسل ال لدظضشل الس،دا لدشة 

  ددرمرة إ ددع ة كددرم أخددر  ددل  ددع ؾ  السحددعرؼ الذددرأية فيسددع يخددص ت،ضددضؽ القع ددل الذددرعل 

 ب   يكؾ  القع ل ُمدريعا ممؤهالا  ل الجع ب الذرعل.

 إععدة  غرح بدبب أ  مد لة االخترعصعت الؾعيفية للسحعرؼ الذرأية االبتدائية بحعجة إل  

أ  م،غددؼ االخترعصددعت السقددررة  ع ؾ ددعا لدديس هشددعق أي ثعجددة لهددع مت،ددؾد  ددل أصددلهع لل،هددد 

ال، سدددع ل القدددديؼ م دددل إتبدددعت الركدددد مالس قدددؾدح م دددل ذات الؾ دددا تؾجدددد اخترعصدددعت تت دددرر 

متحددددث بذدددكل يدددؾمل ملدددؼ يدددتؼ الدددشص علضهدددع  ع ؾ دددعا م دددل الجع دددب االجتسدددععل مدددؽ القزدددعيع 

 زددددعيع البلددددؾغح ممددددد لة ر ددددا سددددؽ الددددزماجح مرسددددؾ  ممرددددعرنف  زددددعيع ايثددددؾاا الزمجيددددةح م 

 الذخرية.
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  الثأ عد  سالمة السؾ أ الذي اتخذه السذرخ ال لدظضشل بهذا االتجعهح  علسذدرخ ال لددظضشل 

أردددد علددد  أ  يتدددؾل  مجلدددس القزدددع  الذدددرعل التشددددضب للدددرئيس ال لددددظضشل ب،دددزا القع دددل 

ح بسع ي،ظل  ؾععا مؽ التددخل مدؽ ال،زا الت ديب بإيقعخ عقؾية مجلس  رار عل  بشع ا الذرعل 

الدلظة التش ضذية  ل مدد لة عدزا القزدعة الذدرعضضؽح ميرأيشدع  درمرة م،علجدة هدذا ايمدر  شدؾخ 

 مؽ تظبضا  سع ة استقالا القزع  ال لدظضشل الؾاردة  ل القع ؾ  ايسعسل ال لدظضشل.
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 السرادر والسخاجع
 القرآ  ال رنؼ. -

 أواًل: السخاجع 
 .1962ح مكتبة دار ال،رميةح القعهرةح الحدبة في اإلسيمدسؾ ل الذهعميح  إبراليؼ -

 .1989ح دار الدعؾةح تر يعح 1ح جالسعجع الػسيطإبراليؼ مرظ   مآخرم ح  -

 .ح دار ال  رفتح القجيخابؽ الهسع ح  سعا الديؽ بؽ عبد الؾاثدح  -

 -ح دار القلددؼ مقجمااة ابااغ خمااجون   الحزددرملح ابددؽ خلدددم ح عبددد الددرثسؽ بددؽ دمحم بددؽ خلدددم  -
 .ح الظب،ة: الخعمدة1984 -بضرمت 

حاشاااية رد السختاااار عمااال الاااجر  ح 2000 -هدددد 1421ابدددؽ ععبدددديؽح دمحم أمدددضؽ بدددؽ عسدددرح  -
 .بضرمت-ح دار ال  ر للظبععة مالشذرالسختار شخح تشػيخ ا برار

ح ل ا قزاية ومشااىج ا حكاامتبرخة الحكام في أصاػابؽ  رثؾ ح ابراليؼ بؽ علل الي،سريح  -
 ح بضرمت.دار ال تب ال،لسية

السغشاي فاي فقاو اإلماام أحساج باغ ابؽ  دامةح عبد هللا بؽ أثسد بدؽ  دامدة السقدسدل أبدؾ دمحمح  -
 .ح الظب،ة: ايمل 1405 -بضرمت  -ح دار ال  ر حشتل الذيباني

ثددؽ آا سدلسع   مذدهؾر بدؽح تحقضدا: إعايم الساػقعيغ عاغ رب العاالسيغابدؽ قديؼ الجؾزندةح  -
 .1991ح دار ال تب ال،لسيةح الظب،ة ايمل ح بضرمتح أبؾ عبضدة

ح دار ال تدب ال،لسيدة الاخوا وتراحيح الااخواابؽ م لحح دمحم بؽ م لح السقدسل أبؾ عبدد هللاح  -
 .ح الظب،ة: ايمل ح تحقضا: أبؾ الزهرا  ثعز  القع ل1418 -بضرمت -

 ح دار الس،عرفح بضرمت.الذخح الرغيخح أبؾ البر عت أثسد بؽ دمحم بؽ أثسد الدردير -

ح دار ال قع دة شخح قاانػن أصاػل السحاكساات الذاخعية ونطاام القزااء الذاخعيأبؾ البرلح  -
 .1999ح عسع ح 1للشذر مالتؾزناح م

https://ebook.univeyes.com/author/131793
https://ebook.univeyes.com/author/131793
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ح دار تاااريخ قزاااة ا نااجلذح  دلدددلأبددؾ الحدددؽ بددؽ عبددد هللا بددؽ الحدددؽ الشبددعهل السددعلقل اال -
 .1980اي ع  الجديدةح بضرمتح 

 ح دار ال  رح مرر.السجسػا شخح السيحبح أبؾ ز رنع محضل الديؽ يحض  بؽ كرف الشؾمي  -

ح دار ال  ددر للظبععددة الجااامع  حكااام القااخآنأبددؾ عبددد هللا دمحم بددؽ أثسددد اي رددعري القرطبددلح  -
 .1995مالشذر مالتؾزناح بضرمتح 

 .1966ح الدار السررنةح القعهرةح قزاء قخشبةبد هللا دمحم بؽ اسد القضرما ل الخذشلح أبؾ ع -

ح دار ال تدب ال،لسيددةح الاػالة والقزاااةح أبدؾ عسدر دمحم بدؽ يؾسددأ بدؽ ي،قدؾب ال شدددي السردري  -
 .2003بضرمتح الظب،ة ايمل ح 

سدؾد مأثسدد عبدد ح تحقضدا الذدي  محساشغ الاجارميأبؾ دمحم عبد هللا بؽ عبدد الدرثسؽ الددارملح  -
 .2000السحدؽح دار الس،ر ةح بضرمتح 

 .1989ح أدب القاضيح أثسد بؽ أبل أثسد الظبري الس،رمف بعبؽ القعص -

السرباح السشياخ فاي غخياب الذاخح ح أثسد بؽ دمحم بؽ علل ال ضؾمل تؼ الحسؾيح أبؾ الشبعس -
 بضرمت. –ح السكتبة ال،لسية الكتيخ

ح السكتبدة التجعرندة حااة السحتااج فاي شاخح السشيااجت اثسد كهعب الدديؽ بدؽ ثجدر الهضتسدلح -
  .2006ال بر ح 

مكتبدة دار ال قع دة للشذدر ح القخارات االساتئشافية فاي ا حاػال الذخرايةدامدح أثسد دمحم علدل  -
 .1999مالتؾزناح عسع ح 

 .2006ح دار ال تب القع ؾ يةح التقاضي في ا حػال الذخريةأثسد  رر الجشديح  -

ح دار ال تدددعب أساااشل السصالاااب شاااخح روض الصالااابؽ دمحم بدددؽ ز رندددعح اي ردددعريح ز رندددع بددد -
 .اإلسالمل

 1987ح مكتبة لبشع ح بضرمتح محيط السحيطبظرس البدتع لح  -
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 -ح دار ال  ددر كذاااف القشاااا عااغ مااتغ اإلقشااااالبهددؾتلح مشرددؾر بددؽ يددؾ س بددؽ إدرنددسح  -
 .ح تحقضا: هالا مرضلحل مرظ   هالا1402 -بضرمت 

ح مجلس دائرة الس،دعرف الشغعميدة الدشغ الكتخى ثسد بؽ الحدضؽ بؽ عللح البضهقلح أبؾ بكر أ -
 .هد1344ال عئشة  ل الهشد ببلدة ثضدر آبعدح الظب،ة ايمل  

ح دار عسددع  للشذددر مالتؾزندداح ايرد ح القزاااء فااي اإلساايم وآداب القاضاايجبدر ال زدديالتح  -
1991. 

 .1969ح مظب،ة اتدابح الشجأح شخانع اإلسيمح ج، ر بؽ الحدؽ محقا الحلل -

ح دار الشهزدددة ا حاااػال الذخراااية لغياااخ السدااامسيغ فاااي القاااػانيغ ا جشتياااةجسضدددل ر دددععلح  -
 ال،رييةح بدم  تعرن  ممكع   ذر.

 .1939سررنةح القعهرةح ح مكتبة الشهزة الالشطع اإلسيميةثدؽ إبراليؼ معلل إبراليؼح  -

ح الجشعدرندة للشذدر مالتؾزنداح عسدع ح ا حكام القزانية وشاخق الصعاغ فييااثدؽ دمحم مهدا ح  -
2010. 

ح السؤسددة الجعمشيدة للدراسدعت مالشذدر في تاريخ التذاخيع اإلسايميثدؽ محسؾد الذدع ،لح  -
 .1992ح بضرمتح 1مالتؾزناح م

ح مػاىاب الجميال لذاخح مختراخ خميالبدد هللاح الحظعبح دمحم بؽ عبد الدرثسؽ السغريدل أبدؾ ع -
 .هح الظب،ة ال ع ية1398 -بضرمت -دار ال  ر

بضدددرمتح  -لبشدددع   -ح دار ال تدددب ال،لسيدددة درر الحكاااام شاااخح مجماااة ا حكاااامثضددددرح علدددلح  -
 .تحقضا: ت،رنب: السحعمل  هسل الحدضشل

لددار ال قعفيدة للشذدرح ح اتاريخ الحزارة اإلسيمية في ا ناجلذخعلد بؽ دمحم مبعرق القعسدسلح  -
 .2008ح القعهرةح 1م

 .بضرمت –ح دار ال  رشخح مخترخ خميلالخركلح دمحم بؽ عبد هللاح  -

https://www.noor-book.com/كتب-جعفر-بن-الحسن-محقق-الحلي-pdf
https://www.noor-book.com/كتب-جعفر-بن-الحسن-محقق-الحلي-pdf
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 –ح تحقضا: دمحم عليشح دار ال  ر حاشية الجسػقي عمل الذخح الكتيخالدسؾ لح دمحم عر تح  -
 .بضرمت

ة مصالااب أولاااي الشيااال فااي شاااخح غايااا ح 1961الرثضبددع لح مرددظ   بدددؽ سدد،د بددؽ عبددددةح  -
 .دمذا –ح السكتب اإلسالمل السشتيل

 .ح السكتبة ال،لسيةشخح حجود ابغ عخفوالرصعخح دمحم بؽ  عسؼح  -

ح تتايغ الحقاانق شاخح  شاد الاجقانقهددح 1313الزنل،لح  خر الديؽ ع سع  بؽ علدل الحش دلح  -
 .دار ال تب اإلسالملح القعهرة

ح 1ح دار ابدددؽ ثدددز ح مبسيساااات الاااجيغ بذاااخح قاااخة العااايغ فاااتح السعااايغزنددؽ الدددديؽ الهشدددديح  -
2009.  

 .بضرمت –ح دار الس،ر ة السبدػ لدرخدلح دمحم بؽ أثسد بؽ أبل سهلح ا -

ح دار اثيدع  التدراث ال،ريدلح شخح السجمة )مجمة ا حكاام العجلياة الاقيياة(سليؼ رستؼ البعزح  -
 .1986بضرمتح 

 ر دع  للشذدر دار الح صدالح الدديؽ الشدعهل :تحقضداح روضة القزاة وشخيق الشجااةالدسشع لح  -
 .1984ح مالتؾزناح مؤسدة الرسعلة  عكرم  

الذع ،ل أبؾ عبد هللا دمحم بؽ إدرنس بؽ الشبعس بؽ ع سع  بؽ كع ا بؽ عبد السظلب بؽ عبد  -
 .1990ح دار الس،ر ةح بضرمتح كتاب ا مح مشعف السظلبل القركل السكل

 –ح دار ال  ددر لسشياااجمغشااي السحتاااج إلاال معخفااة معاااني ألااااظ االذددريضشلح دمحم الخظضددبح  -
 .بضرمت

ح تحقضدا دمحم بدؾ خبدزةح دار الغدرب اإلسدالملح الاحخيخة حكهعب الديؽ أثسد بؽ إدرنس القرا دل -
 ح بضرمت.1994

ح 1ح دار ال،لدؼ للساليدضؽح متخاث الخمااء الخاشجيغ في الاقاو والقزااءصبحل السحسرع لح  -
 .1984بضرمتح 
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جود، باب  خالية الذااعة في الحج إ ا رفاع كتاب الحصحيح البخعري  ل كرح  تح البدعريح  -
 .8/199ح 6788ح ثديا ر ؼ إلل الدمصان

دار ال قع ة للشذدر مالتؾزنداح  حالسجنيةالسحاكسات  أصػل شخح قانػن ح الديؽ كؾكعري  صالح -
 .2010عسع ح 

ح دار ال  در ال،ريدلح نطخياة االخترااص فاي قاانػن السخافعاات الججياجعبد البعسد الجسي،لح  -
 .1975 القعهرةح

ح دار ال  در الجدعم،لح مردرح الدامصة القزاانية فاي اإلسايمعبد الحليؼ دمحم مشرؾر عللح  -
2010. 

 .2001ح دار ال تب ال،لسيةح بضرمتح الشطام القزاني اإلسيميعبد الرثسؽ القعسؼح  -

 6/413ح 2006ح مكتبة اليعزجلح التيان والتتيغعبد الدال  هعرم ح  -

ح مظب،دة الس،دعرفح م1911-1864ثسانية في والية ساػريا اإلدارة الععبد ال،زنز عؾضح  -
 القعهرةح بدم  تعرن .

في أصػل التقاضي  القزاء الشتػي: أحكامو وأقزيتو عبد الغ ؾر دمحم إسسععضل البيعتلح  -
ح وشااخق اإلثبااات والسعااااميت الساليااة وا حااػال الذخراااية والجشايااات والعقػبااات والتشاياااح

 .2016لشذر مالتؾزناح عسع ح الظب،ة ايمل ح دار دضدا  ل

ح الحرانة القزانية ومتجأ استقيل القزاة في التذخيع اإلسيميعبد القعدر دمحمح الكيدلح  -
 .2017القع ؾ يةح الظب،ة ايمل ح  تدراسة مقعر ةح السر ز القؾمل ل صدارا

ةح دار ال تددددعب ال،ريددددلح بضددددرمتح الظب،ددددة الجديددددد حالسغشاااايعبددددد هللا بددددؽ أثسددددد ابددددؽ  دددددام ح  -
1983. 

ح دار الشذدر للجعم،دعت الػجيد فاي السخافعاات السجنياة والتجارياةعبد السش،ؼ أثسد الذر عميح  -
 .1951السررنةح القعهرةح 
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ح مظبؾعدعت م،هدد نطام القزاء في السسمكة العخبية الداعػديةعبد السش،ؼ عبد ال،غيؼ  ضرةح  -
 .1988اإلدارة ال،عمةح الرنعضح 

شاخح قااانػن أصااػل السحاكساات الذااخعية ونطااام القزاااء عبدد الشعصدر مؾسدد  أبدؾ البرددلح  -
 .1999ح 1ح دار ال قع ة للشذر مالتؾزناح عسع ح مالذخعي

ح دار ال قع دةح 1ح مالاػجيد فاي شاخح قاانػن أصاػل السحاكساات الذاخعيةع سع  الت رمريح  -
 .1997عسع ح 

 .1939ح الظب،ة ال ع يةح مظب،ة االعتسعدح مررح القزاء في اإلسيمعظية مرظ  ح  -

ح السخظؾطعت السردؾرة  دل الجعم،دة الجر السشتقل في شخح السمتقلعال  الديؽ الحرك لح  -
  .1080اإلسالمية  ل السديشة السشؾرةح 

ح دار ال  ددرح فيساا يتاخدد بايغ الخرااسيغ ماغ ا حكاام معايغ الحكااامعدال  الدديؽ الظرابلددلح  -
 د.مح د.ت.

إبددراليؼ اييبددعريح دار ال تددعب ال،ريددلح ح تحقضددا التعخيااااتعلددل بددؽ دمحم بددؽ علددل الجرجددع لح  -
 .1985ح بضرمتح 1م

لدشة  78الػسيط في شخح نطام القزاء الدعػدي الججيج رقع علل رمزع  معلل بر عتح  -
 .2012ح مكتبة القع ؾ  ماال ترعد للشذر مالتؾزناح الد،ؾديةح ىا1428

ار الش ددعشح ح د1ح م الػاضااح فااي شااخح قااانػن ا حااػال الذخرااية ا ردناايعسددر ايكددقرح  -
 .1997عسع ح 

 .2003ح دار مائلح عسع ح أصػل السحاكسات السجنيةعؾض الزعبلح  -

 .1977ح دار الشهزة ال،رييةح القعهرةح استقيل القزاء عرم  ال يال لح  -

ح صددححت ا حكااام الداامصانيةال ددرا ح القع ددل أبددؾ ي،لدد  دمحم بددؽ الحدددضؽ بددؽ دمحم بددؽ خلددأح  -
بضدددرمتح لبشدددع ح  - ح دار ال تدددب ال،لسيدددة2000-هدددد 1421معلدددا عليدددت: دمحم ثعمدددد ال قدددلح 

 .الظب،ة ال ع ية



165 

ح دار ال تدعب ال،ريدل بجانع الرشانع في تختيب الذخانعال عسع لح أبؾ بكر مد،ؾد بؽ أثسددح  -
 .ح الظب،ة ال ع ية1982 -بضرمت  -

 .10ح بدم  مكع  متعرن   ذرح جمجسػعة القػانيغ الامدصيشيةمعز  سيدعلؼ مآخرنؽح  -

 .بضرمت –ح دار ال تب ال،لسية السجونة الكتخى ػح معلػ بؽ أ سح معل -

ح دار الحاوي الكتيخالسعمرديح أبؾ الحدؽ علل بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ ثبضب البرري البغداديح  -
 ه.1419ال تب ال،لسيةح بضرمتح لبشع ح الظب،ة ايمل ح 

ح 1ح الظب،ددة ايملدد ح جإدارة إحياااء التااخاث اإلساايميمجسددا اللغددة ال،رييددةح الس،جددؼ الؾسددي ح  -
1995. 

دراسااة فااي تاااريخ القزاااء الذااخعي فااي اإلساايم وتصػراتااو مشااح عيااج دمحم إبددراليؼ الريعي،ددةح  -
ايرد ح  –ح دار ال تددعب ال قددع ل للظبععددة مالشذددر مالتؾزندداح إريددد الشتااػة إلاال عرااخنا الحاضااخ

2006. 

 .2000ح 1ح دار ر د للشذرح مضسانات استقيل القزاءدمحم أثسد الرماكدةح  -

 .2012ح دار ال  ر الس،عصرح التشطيع القزاني في الاقو اإلسيميدمحم الزثضللح  -

ح دار السكتبددلح الظب،ددة ال ع يددةح دمذدداح القزاااء اإلساايمي فااي العيااج الشتااػي دمحم الزثضلددلح  -
2016. 

 ح مكتبة القدع ؾ  ماال تردعد للشذدرالػافي في أصػل السخافعات الذخعيةدمحم بؽ براق ال ؾزا ح  -
 .2016مالتؾزناح الرنعضح 

 ح مكتبة اإلركعدح جدة.شخح  تاب الشيل وشااء العميلدمحم بؽ يؾسأ اطفيشح  -

كدر ة  شدؾ  ح القزاء الذخعي في عيج الدمصة الػششية الامدصيشيةدمحم ثدضؽ أبؾ سردا ةح  -
 .1996للظبععة مالشذرح دزةح 

لشذددر مالتؾزندداح عسددع ح الظب،ددة ح دار الحعمددد لنطااام القزاااء فااي اإلساايمدمحم ثسددد الغرايبددةح  -
 .2004ايمل ح 
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 .1980ح ععلؼ ال تبح بضرمتح أخبار القزاةدمحم خلأ بؽ ثيع  م ياح  -

 .1964ح دار الشهزة ال،رييةح القعهرةح القزاء في اإلسيمدمحم سال  مد ؾرح  -

ح السر دز دور القزاء الجساتػري فاي إرسااء متاجأ الارال بايغ الدامصاتدمحم صعلح صدعبرح  -
 .2020ل للشذر مالتؾزناح القعهرةح الظب،ة ايمل ح ال،ري

 .1984ح دار ال ر ع ح عسع ح القزاء في اإلسيمدمحم عبد القعدر أبؾ  عرسح  -

 .1986ح عسع ح 1ح مالقزاء الذخعي ا ردني في العيج الياشسيدمحم محيال ح  -

ح دمذدداح 3ح دار ال  ددرح مالتشطاايع القزاااني فااي الاقااو اإلساايميةدمحم مرددظ   الزثضلددلح  -
2002. 

ح الساجخل فاي التعخياا بالاقاو اإلسايمي وقػاعاج السمكياة والعقاػد فيااودمحم مردظ   كدلبلح  -
 .1985دار الشهزة ال،ريية للظبععة مالشذر مالتؾزناح القعهرةح 

البحاخ الدخاار، ح دمحم مهدي بدؽ الحددؽ بدؽ أثسدد الحددضشل القزمنشدل الحلدل الشج دلح عزالدديؽ -
 ه.1309ح مؤسدة  عكأ الغظع ح ال،را ح وانل وا واخختاريخ العالع وأخبار ا  

ح محكسدة ددزة الذدرأية تعاميع قاضي القزاة ونانبودمحم  عجل  عرس متيدضر رجب التسيسلح  -
 .2005السكتبة السر زنةح دزةح  –

دار ال،لدددؼ ح ا وضااااا التذاااخيعية فاااي الاااجول العخبياااة "ماضاااييا وحاضاااخىا"السحسردددع لح  -
 .1975للساليضؽح 

 .2008ح السكتبة ايزهرنة للتراثح مررح تاريخ القزاء في اإلسيمعر ؾسح محسؾد  -

 .2008ح دار ال  رح عسع ح فقو ا حػال الذخريةمحسؾد علل الدرطعميح  -

اإلنراااف فااي معخفااة الااخاجح مااغ الخاايف عماال السددرداميح علددل بددؽ سددليسع  أبددؾ الحدددؽح  -
 .بضرمتح تحقضا: دمحم ثعمد ال قل -ح دار إثيع  التراث ال،ريلمحىب اإلمام أحسج بغ حشتل

ح الس  ددرة القع ؾ يددةح بضددرمت لبشددع ح الظب،ددة دلياال حااػل معاااييخ اسااتقيل القزاااءمددرنؼ مهشددعح  -
 .2016ايمل ح 
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ح دار ال قع ددة للشذددر مالتؾزندداح أصااػل السحاكسااات السجنيااة والتشطاايع القزااانيم لددح القزددعةح  -
 .1998عسع ح 

 .1988ح تؾ سح السعجع العخبي ا ساس حل،لؾ السشغسة ال،ريية للتريية مال قع ة ما -

 -ح دار ال تدب ال،لسيدة شاخح مياارةميعرةح أبل عبد هللا دمحم بؽ أثسد بؽ دمحم ال عسل السعل لح  -
 ح الظب،دددة ايملددد ح تحقضدددا: عبدددد اللظيدددف ثددددؽ عبدددد 2000 -هدددد 1420 -لبشدددع / بضدددرمت 

 .الرثسؽ

ح بضددرمتح 1ر الحزددعرة ال،رييددةح مح داالرااحاح فااي المغااة والعمااػم ددديؼ مأسددعمة مرعذددللح  -
1974. 

ح دار ال قع دة للشذدر مالتؾزنداح الجدز  شخح قانػن أصػل السحاكساات السجنياة ذ ت ايخرسح  -
 .2008ايماح عسع ح 

ح السكتدددب اإلسدددالملح بضدددرمتح الظب،دددة ال ع يدددةح روضاااة الصاااالتيغ وعساااجة الساتااايغالشدددؾميح  -
1405. 

 ثانيًا: الخسانل العمسية 

ح رسدددعلة معجددددتضرح متاااجأ اساااتقيل القزااااء فاااي الجولاااة اإلسااايميةؾ ثسددددح أثسدددد صددديع  أبددد -
 .2005الجعم،ة اإلسالميةح دزةح 

السحاكع الذخعية فاي قصااا غادة "اختراصااتيا واإلجاخاءات الستبعاة بدع  عبد السعلػ ال راح  -
 .2004ح رسعلة معجدتضرح الجعم،ة اإلسالميةح دزةح أمامو"

"ح رسدعلة د تددؾراهح اإلدارة القزاانية فااي السحااكع الذاخعية"تغرندد ي،قدؾب محسدؾد أبدؾ صدبيحح  -
 .2016الجعم،ة ايرد يةح عسع ح 

ح رسددددعلة دعاااااوي الشاقااااات وتصتيقاتيااااا فااااي السحاااااكع الذااااخعية ا ردنيااااةج، ددددر الرددددرايرةح  -
 .2005معجدتضرح جعم،ة مؤتةح ايرد ح 
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محاااكع السسمكااة  تذااكيل الشطااام القزاااني واإلداري الذااخعي فاايخعلددد مهبددؾب عبددد الؾهددعبح  -
: دراسدة مقعر دةح رسدعلة معجددتضرح الجعم،دة ايرد يدةح ا ردنية ومسمكاة البحاخيغ واختراصايا

 .2005عسع ح 

السحاكع الذخعية فاي ضال التحاجيات السعاصاخة: دراساة تصتيكياة عمال الشطاام خسيس علدلح  -
 .2010ح رسعلة معجدتضرح جعم،ة أ  درمع  اإلسالميةح الدؾدا ح القانػني في  يشيا

ح رسددعلة محاااكع ا حااػال الذخرااية فااي نطااام القزاااء الدااعػديراكددد بددؽ مبددعرق الركددؾدح  -
 .2010معجدتضرح جعم،ة  عيف ال،ريية لل،لؾ  ايمشيةح الرنعضح 

ح دعػى التاخيق بايغ الادوجيغ لعاجم اإلناااق وتصتيقاتياا فاي السحااكع الذاخعيةرنؼ الشتذدةح  -
 .2006رسعلة معجدتضرح جعم،ة الخلضلح الخلضلح 

دور دانخة اإلرشاد واإلصيح ا سخي التابعاة لمسحااكع الذاخعية سال ة عبد القعدر صدؾالحةح  -
فاي الزاااة الغخبياة فااي الحاااظ عماال ا ساخة الامدااصيشية ماغ التاكااظ وماشح السااخأة حقػقيااا 

ح رسددعلة معجدددتضرح جعم،ددة الشجددعح الؾطشيددةح القانػنيااة مااغ وجيااة نطااخ العااامميغ فااي الااجانخة
 .2017 عبلسح 

ح الختااخة القزااانية: حجيتيااا وتصتيقاتيااا فااي السحاااكع الذااخعية ا ردنيااةسددليسع  الحسددعديؽح  -
 .2009رسعلة د تؾراهح الجعم،ة ايرد يةح عسع ح 

عاادل القاضااي مااغ وضياتااو باايغ الاقااو اإلساايمي وقااانػن سددليسع  بددؽ مشرددؾر ال،شقددؾديح  -
 .2014اإلسالميةح الدؾدا ح ح رسعلة د تؾراهح جعم،ة أ  درمع  الدمصة القزانية العساني

ح رسدددعلة شاااكل الشطاااام القزااااني فاااي اإلسااايم )دراساااة مقارناااة(كددعدي مردددظ   أبددؾ طضدددرح  -
 .2017معجدتضرح جعم،ة الخلضلح الخلضلح 

دراسة عغ واقاع السحااكع الذاخعية وتصاػر القاػانيغ السعساػل بياا فاي عبد ال رنؼ طؾا ذدةح  -
 .2014ةح  عبلسح ح رسعلة معجدتضرح جعم،ة الشجعح الؾطشيفمدصيغ

السحاكع الذخعية في ضل التحجيات السعاصخة: دراسة تصتيكية عمال الشطاام علل مؾادزم دؾح  -
 .2010ح رسعلة معجدتضرح جعم،ة أ  درمع  اإلسالميةح الدؾدا ح القانػني في  ييشا
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ح رسدددعلة معجددددتضرح الجعم،دددة اآلثاااار الستختباااة عمااال ا حكاااام القزاااانيةعسدددر محسدددؾد  ؾ دددلح  -
 .2009ةح دزةح اإلسالمي

الصعغ في االحكام القزانية لجى السحكسة العمياا الذاخعية عسرا  صعلح دمحم علل ال،سدريح  -
 .2018ح رسعلة د تؾراهح جعم،ة ال،لؾ  اإلسالمية ال،علسيةح عسع ح في ا ردن

ح االختراص الػضياي والسكاني لمسحاكع الذخعية في قصاا غدةدمحم  سعا صعبر الدؾسدلح  -
 .2009رح الجعم،ة اإلسالميةح دزةح رسعلة معجدتض

ح رسدددعلة د تدددؾراهح جعم،دددة عدددضؽ تحجياااج نصااااق الػالياااة القزاااانية واالخترااااصدمحم مليجدددلح  -
 .1979كسسح القعهرةح 

دور الاااخىغ فاااي تاااأميغ السراااارف ماااغ مخااااشخ االنتساااان "دراساااة مؾسددد   ع دددل أبدددعسح  -
 .2014ح أطرمثة د تؾراةح جعم،ة سع ا  لسشتسح برنظع يعح مقارنة"

ح رسدعلة معجددتضرح مكتبدة الراكددح االختراص القزاني في الاقو اإلسيمي عصر الغعمديح  -
 .2000الرنعضح 

السباادئ ا ساساية إلنذااء السحااكع الذاخعية فاي بايد ا قمياات  عصر عبدد الدرثسؽ عسدرح  -
 .2013"ح رسعلة د تؾراهح جعم،ة أ  درمع  اإلسالميةح الدؾدا ح السدمسة "تشدانيا نسػ جاً 

درجااات التقاضااي أمااام السحاااكع الذااخعية الامدااصيشية "دراسااة عصددر عبددد ال،زنددز دمديددؽح   -
 .2011"ح رسعلة معجدتضرح جعم،ة القدسح أبؾ ديسح نطخية تصتيكية



 العمسية  والتقاريخ ثالثًا: ا بحاث

أثسددددد ثسددددؾد ال،ددددعزمل مأسددددسع  صددددؾالحلح ال،سددددل القزددددعئل للسؾعددددأ  ددددل القددددع ؾ  ال ددددؾنتل  -
جعم،دددة القلدددؼ  – مجماااة القماااع ردددل مال،دددزا اإلداري ماإلثعلدددة للتقععدددد  سؾذجدددعاح متظبيقعتدددت: ال

 .2020ح ال ؾناح ديدسبر 21لل،لؾ  اإل دع ية التظبيكيةح عدد 



170 

مجماااة دار الحاااجيث أثسدددد سدددحشؾ ح القزدددع   دددل اإلسدددال  إلددد  عهدددد عسدددر ر دددل هللا عشدددتح  -
ح 6ديا الحددددشيةح عددددد مؤسددددة دار الحددد –مزارة ايم دددعف مالذدددؤم  اإلسدددالمية  – الحداااشية
 .1988السغربح 

السجماة السغخبياة "ح ثدمد سلظة القع ل اإلداري  ل مجعا السراقبدة اإلدارندةأسعمة الز عرةح "  -
 .2019ابرنل  -ح يشعير145-144ح عدد مزدمج لردارة السحمية والتشسية

جعم،دة  – معياج الحقاػق آال  البليدلح دلضلػ  ل إجرا ات التقع ل أمع  السحدعرؼ الذدرأيةح  -
 .2015بضرزناح را  هللاح 

تقخيااخ حااػل القزاااء الذااخعي فااي فمدااصيغ االئددتالف مددؽ أجددل الشزاهددة مالسدددع لة "آمددع "ح  -
 .2012ح را  هللاح كبعم/  براير 50"ح سلدلة تقعرنر "تحجيات وآفاق

احرانيات الادواج والصايق فاي فمداصيغ فاي الاتاخة الجهعز السر زي ل ثرع  ال لددظضشلح  -
 .2015ح را  هللاح 2015-1997ما بيغ عامي  السستجة

القدددسح ح القزاااء الذااخعي فااي فمدااصيغ، ميمااح وآمااال وشسػحاااتديددؾا   ع ددل القزددعةح  -
2009. 

ذيددعب عبددد ال ددرنؼ ذيددعب عقددلح كددرمم القع ددل  ددل الذددرن،ة اإلسددالمية مقعر ددعا بقددع ؾ  تذددكضل  -
ح 22لجعم،دة ايرد يدةح مجلدد ح االعمػم اإلنداانية –مجمة دراسات السحعرؼ الذرأية ايرد لح 

 .1995ح ايرد ح 4عدد 

ح مجمااة الجراسااات )العمااػم اإلندااانية(ذيددعب عقددلح كددرمم القع ددل  ددل الذددرن،ة اإلسددالميةح  -
 .1995ح ايرد ح 4فأ ح ال،دد  22السجلد 

زهضددر دشددعيؼح التس ضددل الشيددعبل م ددؾا ضؽ اال تخعبددعت  ددل الدملددة ال، سع يددة مأترهددع علدد  ايم ددعخ  -
مجمة السشاارة لمبحاػث  ح 1914-1876ة  ل بالد الذع   ل  هعية ال،رر ال، سع ل الديعسي

 .2007ح 7ح عدد 13جعم،ة آا البضاح مجلد  – والجراسات

السخ اد الامداصيشي لمبحاػث الدياساية ععئذة أثسدح عسلية اإلصالح  ل الجهعز القزدعئلح  -
 .2004ح والسدحية
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"ح قزدعئل ال لددظضشل: بدضؽ االسدتقالا مال ّ،عليدةما ا الشغدع  العبد البع لح مرظ   ثدضؽح "  -
 .4ح ملحا  43ح السجّلد دراسات، عمػم الذخيعة والقانػن ح  2016

عبد الؾاثد السزرمخح ال،زا عؽ القزع   ل ال قت اإلسالمل م غع  القزدع  الدد،ؾدي: دراسدة  -
ح 30ح عددد ح جعم،دة  ظدرمجماة  مياة الذاخيعة والجراساات اإلسايميةت صضلية  قهدعا م غعمدعاح 

 .2012 ظرح 

ع سددع  بددؽ صددعلح ال،شددزي مر ددع مهدددا ح السحكسددة ال،ليددع  ددل  غددع  القزددع : دراسددة مقعر ددةح  -
ح 1ح عددددد جعم،دددة اإلمدددع  دمحم بدددؽ سددد،ؾد اإلسدددالميةح سمدااامة ممخراااات ا بحااااث القزاااانية

 .2013الد،ؾديةح 

رليدة السلدػ  هدد  – مجماة ا ماغدمحم مرظ   الزثضللح القزع  اإلسالمل  دل ال،هدد الشبدؾيح  -
 .1995ح دمذاح 11ايمشيةح عدد 

ح جعم،دة بضرزنداح معياج الحقاػق محسؾد دمديؽح تقرنر ثؾا السحعرؼ الذدرأية  دل  لددظضؽح  -
 .2012را  هللاح 

عسمياااة اإلصااايح فاااي الجيااااز القزااااني السر دددز ال لددددظضشل للبحدددؾث الديعسدددية مالسددددحيةح  -
 .2004ح را  هللاح ثزنرا  الامدصيشي

مجماااة البدددع لح ما دددا الشغدددع  القزدددعئل ال لددددظضشل: بدددضؽ االسدددتقالا مال ،عليدددةح مردددظ   عبدددد  -
ح عسددددع ح 4ح ملحددددا 43"ح الجعم،ددددة ايرد يددددةح السجلددددد دراسااااات "عمااااػم الذااااخيعة والقااااانػن 

2016. 

مجماااة  مياااة الس،سدددريح سددد،ضد بدددؽ علدددل بدددؽ ثددددؽح الزدددسع عت القع ؾ يدددة السدددتقالا القزدددعةح  -
  .2018ح 2ح ال،دداديةالحقػق لمبحػث القانػنية واالقتر

ح جعم،دة بضرزنداح القزاء الذخعي والكشدي فاي فمداصيغم،هد الحقؾ   ل جعم،ة بضرزناح  -
 ح را  هللا.2012رع ؾ  أما 

وقاانع ناجوة مشعخ بؽ خلضل القظع ح الشغع  القزعئل  ل ال،هد الشبؾي معهد الخال دة الراكددةح  -
 .1984ح أبؾ عبلح 1ح مجلد جمكتب التخبية العخبي لجول الخمي –الشطع اإلسيمية 
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مشددددعا الجشبددددةح متعب،ددددة إجددددرا ات السحددددعرؼ الذددددرأية فيسددددع يخددددص الشدددددع  مددددؽ مشغددددؾر الشددددؾخ  -
 ح را  هللاح بدم  تعرن   ذر.مخ د السخأة لررشاد القانػني واالجتساعياالجتسععلح 

 – مجمااة دراساااتمهشددد  ددؤاد اسددتضتلح طبي،ددة عال ددة القع ددل بعلحددعرؼ: دراسددة  قهيددة مقعر ددةح  -
 .2017ح عسع ح 1ح ملحا 44ح السجلد الجعم،ة ايرد يةعمػم الذخيعة والقانػن، 

م،دددعلؼ عدددزا القع دددل  دددل ال قدددت اإلسدددالمل متظبيقعتدددت  دددل  دددع ؾ  يؾسدددأ عبدددد هللا الذدددرن ضؽح  -
ح الجعم،ددددة عمااااػم الذااااخيعة والقااااانػن -مجمااااة دراساااااتح تذدددكضل السحددددعرؼ الذددددرأية ايرد يددددة

 .2016ح ايرد ح 43ايرد يةح مجلد 

 رابعًا: القػانيغ والقخارات القزانية 

مددددعرس/ آذار  5الرددددعدر بتددددعرن   8القددددرار بقددددع ؾ  بذدددد   القزددددع  الذددددرعل ال لدددددظضشل ر ددددؼ  -
 .4ح ص2021آذار/ معرس  18ح 177ح جرندة الؾ عئا ال لدظضشيةح ال،دد 2021

 الردددددعدر عدددددؽ الددددرئيس الراثدددددل يعسدددددر عر دددددعتح مجلدددددة الؾ دددددعئا 1994لددددددشة  1القددددرار ر دددددؼ  -
 .ال لدظضشيةح ال،دد ايما

ح را  هللاح 180/2009محكسدددددددددة ال،ددددددددددا ال،ليدددددددددع ال لددددددددددظضشيةح دعدددددددددؾ  عددددددددددا عليدددددددددع ر دددددددددؼ  -
17/3/2010. 

 هد.1428لدشة  78 غع  القزع  الد،ؾدي ر ؼ  / -

 19بذدددد   السجلددددس ايعلدددد  للقزددددع  الذددددرعل الرددددعدر بتددددعرن   16السرسددددؾ  الرئعسددددل ر ددددؼ  -
أرتددددؾير/ تذددددرنؽ أما  30ح 47ل لدددددظضشيةح ال،دددددد ح جرندددددة الؾ ددددعئا ا2003سددددبتسبر/ أيلددددؾا 

2003. 

ح السشذؾر  ل الؾ عئا ال لدظضشيةح ال،ددد 2001  ل،ع  5 ع ؾ  تذكضل السحعرؼ الشغعمية ر ؼ ف -
 .279ح ص38

  .1993ح ثقؾ ح  رلا  ل عع  476/1991محكسة التسضضز ايرد يةح ط،ؽ ر ؼ  -
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/ را  هللاح  رار اداريح تعرن  ال رل  ح  لدظضؽ158/2012محكسة ال،دا ال،ليعح دعؾ  ر ؼ  -
10/7/2013. 

 ح السشذدددؾر  دددل الؾ دددعئا ال لددددظضشية بتدددعرن  2002  لددددشة 1 دددع ؾ  الددددلظة القزدددعئية ر دددؼ ف -
 .9ح ص40 ح ال،دد 18/5/2002

 .5/7/2017 ح را  هللاح اداريح ترن  ال رل 118/2016محكسة ال،دا ال،ليعح دعؾ  ر ؼ  -

  .19/3/1988ح ثقؾ ح  رلا بتعرن  93/1988ؽ ر ؼ محكسة التسضضز ايرد يةح ط، -

  .16/1/2005ح ثقؾ ح  رلا بتعرن  3022/2004محكسة التسضضز ايرد يةح ط،ؽ ر ؼ  -

ح الؾ عئددددا 2003مدددعرس / آذار  18القدددع ؾ  ايسعسدددل ال لددددظضشل الس،ددددا الرددددعدر بتعرندددد   -
 .5ح 2003معرس / آذار  19ح 0ال لددظضشيةح ال،ددد 

ح 1972مدددعيؾ/ أيدددعر  6السشذدددؾر بتدددعرن   19السحدددعرؼ الذدددرأية ايرد دددل ر دددؼ  دددع ؾ  تذدددكضل  -
 .834ح ص2357الجرندة الرسسية ايرد يةح ال،دد 

  .17/9/2019 ح ثقؾ ح  رلا بتعرن  655/2018محكسة الشقض ال لدظضشيةح ثكؼ ر ؼ  -

 خامدًا: السػاقع اإللكتخونية

ستقالا القزدع "ح مؾ دا م علدة اي بدع  ز ل ثدؽ ال يال لح  زاهة القع ل " سع ة أسعسية ال -
أدددددظس/ آب  3مالس،لؾمدددعت ال لددددظضشية "م دددع"ح را  هللاح بددددم  تدددعرن   ذدددرح تدددعرن  الزندددعرة: 

2021. 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3843 

هد  أبؾ بكرح "  دع ؾ  الددلظة القزدعئية: ترقيدعت القزدعة ت دؾ  م قدع لإ دميدة"ح مؾ دا الضدؾ   -
 ح 3/8/2021 ح تددددعرن  الزنددددعرة 2021يؾلضددددؾ/ 27ح مرجددددا ال ترم ددددلح تددددعرن  الشذددددر الدددددعبا

https://www.youm7.com/. 
هذع  بؽ عبد السلػح مقعا ب،شؾا  "الخدمة االجتسعأية داخل السحعرؼ الذرأية"ح مؾ ا جرندة  -

 6/7/2020لزنعرة: ح تعرن  ا25/12/2014الرنعضح  ذر بتعرن : 
http://www.alriyadh.com/1006933 

https://www.youm7.com/
http://www.alriyadh.com/1006933
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مؾ دددا كدددبكة مطدددؽح ديدددؾا   ع دددل القزدددعة ال لددددظضشل "السجلدددس ايعلددد  للقزدددع  الذدددرعل"ح  -
 6/7/2020السحعرؼ الذرأيةح بدم  تعرن   ذرح تعرن  /الزنعرة: 

http://www.wattan.tv/data/itemfiles/92cd56810d63b412a7b0f24aca17ec
21.pdf 

مؾ ددا م علددة اي بددع  مالس،لؾمددعت ال لدددظضشية "م ددع"ح دائددرة اإلركددعد ماإلصددالح ايسددريح بدددم   -
 6/7/2020تعرن   ذرح تعرن  الزنعرة: 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20024 
مؾ دددا ديدددؾا   ع دددل القزدددعة ال لددددظضشل علددد  اال تر ددداح بددددم  تدددعرن   ذدددرح تدددعرن  الزندددعرة:  -

5/7/2020 
http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=keYhnpa1896843729akeYh
np 

ال،شدددزيح مقدددعا ب،شدددؾا  "اختردددعص محدددعرؼ ايثدددؾاا الذخردددية"ح مؾ دددا مكدددة عبدددد هللا  عسدددؼ  -
 3/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 10/9/2016السكرمةح  ذر بتعرن : 

https://makkahnewspaper.com/article/217597  
تدللأ الخردؾ ح مؾ دا مر دز  –المية  دل الردؾمعا عبد الؾاثد كع ،لح تجريدة السحدعرؼ اإلسد -

 3/7/2020ح تعرن  الزنعرة: 23/4/2018السدبعر للدراسعت مالبحؾثح  ذر بتعرن : 
https://www.almesbar.net/ 

ة البيدع ح جالا الديؽ صعلحح السحعرؼ اإلسالمية  ل الرؾمعا ممدتقبل القر  اإل رنقلح مجلد -
 .283-282بدم  مكع  متعرن   ذرح ص

ح 12/2/2014مؾ ددا الجزنددرة  دداح مقددعا ب،شددؾا  "اتحددعد السحددعرؼ اإلسددالمية"ح  ذددر بتددعرن :  -
 .3/7/2020تعرن  الزنعرة: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/1

2 

ح تدددعرن  الزندددعرة: 12/12/2011مؾ دددا مجلدددس القزدددع  ايعلددد ح  دددل سدددظؾرح  ذدددر بتدددعرن :  -
5/7/2020 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20024
http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=keYhnpa1896843729akeYhnp
http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=keYhnpa1896843729akeYhnp
https://makkahnewspaper.com/article/217597
https://www.almesbar.net/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/12
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/12
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https://courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=E9pV7sa36166614aE9pV7s 

تيدضر التسيسلح مقعا ب،شؾا  "القزع  الذرعل  ل  لدظضؽ مؽ عهدد الرسدؾا صدل  هللا عليدت  -
ح تددددددعرن  الزندددددددعرة: 25/1/2019مسددددددلؼ إلدددددد  الضددددددؾ "ح مؾ دددددددا د يددددددع الددددددؾطؽح  ذدددددددر بتددددددعرن : 

5/1/2021. 
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/25/483515.html 

التظدددؾر التدددعرنخل لشغدددع  مؾ دددا م علدددة اي بدددع  مالس،لؾمدددعت ال لددددظضشية "م دددع"ح مقدددعا ب،شدددؾا  " -
 .7/1/2021التقع ل ال لدظضشل"ح بدم  تعرن   ذرح تعرن  الزنعرة: 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3810 
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