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" ٠ٕظو أ. ِؾّل ػٍٟ ئثوا١ُ٘ اٌقظجخ، اٌفَبك اٌّبٌٟ ٚاإلكاهٞ ٍٚجً ِىبفؾزٗ، ٚهلخ ػًّ ِملِخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌضبٌش ثؼٕٛاْ  

 .131َ، ص2113آ١ٌبد ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك اإلكاهٞ"، إٌّؼمل فٟ اٌوثبؽ، اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ، ِب٠ٛ 
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 .636 ص، ٠1ٕظو اٌواغت األطفٙبٟٔ، اٌّفوكاد فٟ غو٠ت اٌموآْ، كاه اٌّمبَ ٚاٌلاه اٌلِشم١خ، كِشك، ط  
2

ٕظو ك. ٘بشُ اٌشّوٞ، ٚك. ئ٠ضبه اٌفزٍٟ، اٌفَبك اإلكاهٞ ٚاٌّبٌٟ ٚآصبهٖ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ا١ٌبىٚهٞ ٌٍٕشو ٠  

 .24َ، ص 2111، 1ٚاٌزٛى٠غ، األهكْ، ؽ
3

ؽٍّٟ عّؼخ، ِلفً ِمزوػ ٌزـ٠ٛو اٌولبثخ اٌؾى١ِٛخ ػٍٝ األِٛاي اٌؼبِخ ٌّىبفؾخ اٌفَبك فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ،  ل٠ٕظو ك. أؽّ  

 ءاألهكْ ّٔٛمعب، ثؾٛس ٚأٚهاق ػًّ ٌٍّإرّو اٌؼوثٟ األٚي ثؼٕٛاْ )اٌزـ٠ٛو ٚاإلطالػ اإلكاهٞ ِٓ أعً هفغ وفبءح األكا

 .135صَ، 2113اٌّإٍَٟ ِٚٛاعٙخ اٌفَبك، األهكْ، اوزٛثو
4

وي ػجبكٞ ٠ٕظو ػٍٟ ف١ٌّ ؽّلاْ، ففب٠ب اٌفَبك رؼو٠فٗ أٍجبثٗ ٚأطٕبفٗ، آصبهٖ اٌّلِوح ٚاٍزوار١غ١خ ِىبفؾزٗ، ِو 

 .22 ص، 1،2116ٌٍلهاٍبد ٚإٌشو، طٕؼبء، ؽ
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 .13صَ، ٠2113ٕظو ك. ؽ١َٕٓ اٌّؾّلٞ ثٛاكٞ، اٌفَبك اإلكاهٞ ٌغخ اٌّظبٌؼ، كاه اٌّـجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ،  
2

اٌل٠ٓ، اٌفَبك االكاهٞ وّؼٛق ٌٍز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ، اٌّووي اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد ٚاٌزله٠ت،  ػ٠ٕظو ك. طال  

 .211 صَ، 1114اٌو٠بع،

3

 

4

5
 .22، صء، طٕؼب٠2113ٕظو ِغلٞ ؽٍّٟ، اٌفَبك، أٔٛاػٗ ٚأٍجبثٗ، ٚآ١ٌبد ِىبفؾزٗ، ِٕظّخ طؾف١بد ثال ؽلٚك،  
6

 .41اٌل٠ٓ، اٌفَبك اإلكاهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص  ػ٠ٕظو ك. طال  
9

 .2116خ ( 24ٌََٕ ثشأْ ِىبفؾخ اٌفَبك، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك )2116ٌَٕخ  ٠31ٕظو اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ هلُ   
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 .٠39ٕظو ك. ٘بشُ اٌشّوٞ ٚك. ا٠ضبه اٌفزٍٟ، اٌفَبك اٌّبٌٟ ٚأصبهٖ، ِظله ٍبثك، ص  
2

 .4، ص  ٠2113ٕظو ِغلٞ ؽٍّٟ، اٌفَبك أٔٛاػٗ، ٚآ١ٌبد ِىبفؾزٗ، ِٕظّخ طؾف١بد ثال ل١ٛك، ا١ٌّٓ،   



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

٠زّضً مٌه فٟ ػلَ اؽزواَ اٌؼًّ: ِٓ طٛه مٌه ػلَ اٌؾؼٛه ٌٍؼًّ فٟ اٌّٛاػ١ل اٌّؾلكح،  -

فٟ ِىبْ اٌؼًّ ٌفزواد ٚاٌقوٚط فٟ ٚلذ ِجىو ػٓ ٚلذ اٌلٚاَ اٌوسّٟ، ٚػلَ اٌٛعٛك 

ؿ٠ٍٛخ أصٕبء اٌلٚاَ، ٚػلَ اسزغالي ٚلذ اٌؼًّ اٌوسّٟ ألكاء اٌٛاعجبد ٚاألػّبي اٌوس١ّخ، 

ٚإٌظو اٌٝ اٌيِٓ اٌّزجمٟ ِٓ اٌؼًّ كْٚ إٌظو اٌٝ ِملاه أزبع١زٗ، ٚاالٔشغبي ثمواءح 

ّبي اٌظؾف ٚاسزمجبي اٌيٚاه ٚاٌزٕمً ِٓ ِىزت ٢فو، ٚأظواف اٌّٛظف١ٓ ٌٍم١بَ ثؤػ

 شقظ١خ أصٕبء ٚلذ اٌلٚاَ اٌوسّٟ.

اِزٕبع اٌّٛظف ػٓ أكاء اٌؼًّ اٌّـٍٛة ِٕٗ: ِٚٓ طٛه مٌه هفغ اٌّٛظف أكاء اٌؼًّ   -

اٌّىٍف ثٗ، ٚػلَ اٌم١بَ ثبٌؼًّ ػٍٝ اٌٛعٗ اٌظؾ١ؼ، اٌزؤف١و فٟ أكاء اٌؼًّ ٚػلَ أغبىٖ 

ٌزٟ رملِٙب اإلكاهح، أًٌٚب ثؤٚي؛ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ أقفبع اإلٔزبط، ٚرل٘ٛه ِسزٜٛ اٌقلِبد ا

 ٚفملاْ صمخ اٌّزؼب١ٍِٓ ِغ ٘نٖ اإلكاهح ثسجت رٍه اٌّّبهسبد ِٓ لجً ِٛظف١ٙب. 

ِٚٓ طٛهٖ ونٌه اٌزوافٟ ٚاٌىسً ٚاٌوغجخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ أوجو أعو ِمبثً ألً عٙل  -

 .8ٚرٕف١ن اٌؾل األكٔٝ ِٓ اٌؼًّ

                                           
1

 .13َ، ػّبْ، ص ٠1135ٕظو ِؾّل ػضّبْ اٌؾ١ٍٟ، ر١َت اٌؼب١ٍِٓ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ،   
2

فبٌل اٌّٙب٠ٕٟ، آ١ٌبد ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك، ٚهلخ ػًّ ِملِخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌؼوثٟ اٌضبٌش  ل٠ٕظو ك. ِؾّ  

 ِٚب ثؼل٘ب. 33َ، ص 2113ثؼٕٛاْ: " آ١ٌبد ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك اإلكاهٞ، اٌوثبؽ، اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ، ِب٠ٛ 
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ػجلاٌوؽّٓ اٌش١ّوٞ، ٚك. ِظـفٝ ػّوٚ أثٛثىو، اٌفَبك اإلكاهٞ ظٛا٘وٖ ٍٚجً ػالعٗ، ػّبكح اٌجؾش  ل٠ّٕظو ك. أؽ  

 .14َ، ص 2113اٌؼٍّٟ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،
2

 .966َ، ص 2111ك. ؽ١َٓ ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ، أطٛي اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد،  - 
3

، ٠1ٕظو ٠ؾ١ٝ لبٍُ ًٍٙ، ػّبٔبد رأك٠ت اٌّٛظف اٌؼبَ فٟ رشو٠ؼبد ا١ٌّٓ، ِووي ػجبكٞ ٌٍلهاٍبد ٚإٌشو، طٕؼبء، ؽ  

 .151-143َ، ص 1111
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 اٌّسئ١ٌٚخ اٌزؤك٠ج١خ ٚمٌه فٟ وً األؽٛاي. -1

 اٌّسئ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٚمٌه اما رورت ػٍٝ افشبء األسواه أػواه ِبك٠خ أٚ أكث١خ ثبٌغ١و. -8

اٌّسئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ٚمٌه فٟ ؽبٌخ ِب اما لوه اٌّشوع ػمٛثخ عٕبئ١خ ٌٙنٖ اٌّقبٌفبد فٟ  -4

 .1لبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ فٟ لٛا١ٔٓ ِسزمٍخ

ٚٔظذ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ ا١ٌّٕٟ ػٍٝ أْ: " افشبء األِٛه 

ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ـٍغ ػ١ٍٙب ثؾىُ ٚظ١فزٗ اما وبٔذ سو٠خ ثؾىُ ؿج١ؼزٙب أٚ ثّٛعت 

ًّب ؽزٝ ثؼل أزٙبء فلِخ اٌّٛظف ألٞ سجت  رؼ١ٍّبد رمؼٟ ثنٌه، ٠ٚظً ٘نا االٌزياَ لبئ

٠خ ٚهلخ ِٓ األٚهاق اٌوس١ّخ أٚ ٔٛع األطً ِٓ اٌٍّفبد وبْ، ٚاْ ٠ؾزفظ ٌٕفسٗ ثؤطً أ

.  ٚرُ رغو٠ّٙب فٟ لبْٔٛ 8اٌّقظظخ ٌٍؾفظ، ٌٚٛ وبٔذ فبطخ ثؼًّ ِىٍف ثٗ شقظ١ًب

اٌؼمٛثبد، ام ٔض: " رؼزجو ِٓ أسواه اٌلفبع اٌّؼٍِٛبد اٌلفبػ١خ ٚاٌس١بس١خ ٚاٌلثٍِٛبس١خ 

ٍّٙب اٌّب األشقبص اٌن٠ٓ ٌُٙ رؼٍك ٚااللزظبك٠خ ٚاٌظٕبػ١خ، اٌزٟ رمزؼٟ ؿج١ؼزٙب أٌّب ٠ؼ

ثنٌه، ٠ٚغت ِواػبح ِظٍؾخ اٌجالك أْ رجمٝ سًوا ػٍٝ ػلا ٘ئالء األشقبص... األفجبه 

ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٌمٛاد اٌّسٍؾخ ٚرشى١الرٙب ٚر٠ٍّٛٙب ٚأفواك٘ب ..."، ٠ٚؼبلت 

ا ِٓ ثبإلػلاَ وً ِٓ رؼّل اهرىبة فؼً ثمظل اػؼبف اٌمٛاد اٌّسٍؾخ ثؤْ أفشٝ سًو

ػٍٝ أْ:" ِٓ أفشٝ أسواه إٌّٙخ -أ٠ؼًب -أسواه اٌلفبع ػٓ اٌجالك. وّب ٔض اٌمبْٔٛ

٠ؼبلت ثبٌؾجا ِلح ال ري٠ل ػٍٝ سٕخ أٚ ثبٌغواِخ ِٓ وبْ ثؾىُ ِٕٙزٗ أٚ ؽوفزٗ أٚ 

ٚػؼٗ ِسزٛكع سو فؤفشبٖ فٟ غ١و األؽٛاي اٌّظوػ ثٙب لبًٔٛٔب أٚ أسزؼٍّٗ ٌّٕفؼزٗ أٚ 

ؤمْ طبؽت اٌشؤْ فٟ اٌسو ثبفشبئٗ أٚ اسزؼّبٌٗ، ٚرىْٛ ٌّٕفؼخ شقض آفو ِبٌُ ٠

ًِب اسزٛكع اٌسو أصٕبء  اٌؼمٛثخ ثٗ ِلح ال ري٠ل ػٍٝ صالس سٕٛاد اما وبْ اٌغبٟٔ ِٛظًفب ػب

 .  4أٚ ثسجت أٚ ثّٕبسجخ رؤك٠خ ٚظ١فزٗ

 

                                           
1

 .٠969ٕظو: ك. ؽ١َٓ ػضّبْ ِؾّل ػضّبْ، أطٛي اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص   
2

َ ثشأْ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ هلُ 1112ٌَٕخ  122( ِٓ اٌمواه اٌغّٙٛهٞ هلُ 21، ٠23ٕظو اٌّٛاك )  

 َ.1111( ٌَٕخ 11)

3
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٠ٕظو ك. فبٌل ػّو ثبع١ٕل، اٌمؼبء اإلكاهٞ، اٌلػٜٛ اإلكاه٠خ ٚفظٛط١خ ث١ٕبْ اإلعواءاد اإلكاه٠خ اٌمؼبئ١خ ٚغ١و   

 .125َ، ص 2114، 1اٌمؼبئ١خ، عبِؼخ ػلْ ٌٍـجبػخ ٚإٌشو، ؽ
2

اٌمبْٔٛ اإلكاهٞ، ِـجؼخ ٔٙؼخ ِظو، اٌمب٘وح، ، ٚ ك. ػبطُ أؽّل ػغ١ٍخ، أطٛي ةهفؼذ ػجل اٌٛ٘ب ل٠ٕظو ك. ِؾّ  

 .234، ص1134
3

لبَ اٌوئ١ٌ ا١ٌّٕٟ اٌَبثك ثج١غ عيء ِٓ ١ِٕبء ػلْ االٍزوار١غٟ ٚطٛاِغ ا١ٌّٕبء ٌزبعو ٖ. أ. ً. ثضّٓ ثقٌ ِغ أْ ٘نا   

ٌٚخ ِٓ ِظبٔغ َ ٚونٌه رٛى٠غ ِّزٍىبد اٌل1114ع١ًّ ٌَّبػلرٗ فٟ اعز١بػ ػلْ فٟ  كِبي ػبَ ال ٠غٛى اٌزظوف ثٗ، وو

 ٚػمبهاد ٚأهاػٟ ػٍٝ اٌّزٕفن٠ٓ ِٓ ػَىو١٠ٓ َِٚإ١ٌٚٓ شّب١١ٌٓ. ٠ٕظو رمو٠و ٘الي ٚثبطوح.



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

٠ٕظو ك. ١٘ٚجخ غبٌت فبهع، ٚآفوْٚ، آصو افالل١بد اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ فٟ اٌؾل ِٓ اٌفَبك اإلكاهٞ، اٌّؼٙل اٌٛؿٕٟ ٌٍؼٍَٛ   

 .54-53َ، ص 2113اإلكاه٠خ، ِووي اٌجؾٛس ٚاالٍزشبهاد، طٕؼبء، ِب٠ٛ 
2

٠ٕظو ػج١و طبٌؼ إٌيا٘خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌَّبءٌخ فٟ ِٛاعٙخ اٌفَبك ٚاالئزالف ِٓ أعً إٌيا٘خ ٚاٌَّبءٌخ، أِبْ، هاَ اهلل،   

 .21َ، ص 2113، 3ؽ



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

وح ِٓ طبٌؼ ػمالْ، اٌفَبك اإلكاهٞ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ، ٚهلخ ػًّ ٌٍٕلٚح إٌّؼملح ثظٕؼبء ٌٍفز ٠ٕظو ك. ؽّٛك ػجل اهلل  

اإلكاهٞ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ اٌٛالغ ٚا٢فبق"، اٌّووي ا١ٌّٕٟ ٌٍلهاٍبد  ػَ، ثؼٕٛاْ: "اإلطال١ٌٛ٠1116ٛ  21-31

 .116َ، ص 1119، 1االٍزوار١غ١خ، طٕؼبء، ؽ
2

-52ص  ٠ٕظو ك. ٘بشُ اٌشّوٞ ٚك. ا٠ضبه اٌفزٍٟ ، اٌفَبك اإلكاهٞ ٚاٌّبٌٟ ٚآصبهٖ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ِوعغ ٍبثك،  

53. 
3

٠ٕظو أووَ طبٌؼ ػٍٟ اٌؼغٟ، اٌفَبك ث١ٓ االٔزشبه ٍٚجً اٌّٛاعٙخ فٟ اٌغٙبى اٌؾىِٟٛ ا١ٌّٕٟ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ   

 .44َ، ص 2115-2114اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ، عبِؼخ اٌؾَٓ األٚي، اٌّغوة، 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

ُّشىٍخ ِٓ ِلجً  ٠ٕظو رمو٠و اٌٍغٕخ اٌجوٌّب١ٔخ اٌقبطخ ثزم١١ُ أكاء   اٌؾىِٛخ فٟ اٌغٛأت االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاأل١ِٕخ ٚاٌ

َ. ٚٔش١و ئٌٝ أْ ٘نٖ األػلاك ا٢ْ طبهد ثي٠بكح أوضو فٟ اٌغبٔت اٌؼَىوٞ ِٓ ػبَ ١ٔٛ٠2112ٛ 29ِغٌٍ إٌٛاة ثزبه٠ـ 

اٌٛؿٕٟ ٚمٌه الٍزٕياف كٚي َ ئٌٝ ا٢ْ ٟٚ٘ فزوح اٌؾوة ٔز١غخ فَبك فٟ اٌغ١ش اٌزبثغ ٌٍشوػ١خ اٌَّّٝ ثبٌغ١ش 21115

اٌؾٛصخ ئال ك١ًٌ ػٍٝ ػلَ ٚعٛك ٘نٖ اٌمٛاد ػٍٝ أهع  ١ٓاٌزؾبٌف ِٚب ٍمٛؽ اٌغجٙبد اٌزبثؼخ ٌٍغ١ش اٌٛؿٕٟ أِبَ االٔمالث١

 اٌٛالغ.



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

اعّبٌٟ اٌّٛظف١ٓ اٌّٛعٛك٠ٓ فٟ وشٛفبد اٌّورجبد ثظفخ غ١و لب١ٔٛٔخ )غ١و ِٛعٛك٠ٓ  -1

فٟ ؽٛافظ اٌلٚاَ اٌوسّٟ ٚال ٠ّبهسْٛ أ٠خ ِٙبَ أٚ أػّبي ٌلٜ ٚؽلاد اٌقلِخ اٌؼبِخ( 

( 321,731,111( ِٛظف، ٠ٚمله اعّبٌٟ ِورجبرُٙ اٌشٙو٠خ ثّجٍغ )13,131ٌؼلك )

 ١ٍِبه ه٠بي ٠ّٕٟ رمو٠ًجب. ٠12بي ٠ّٕٟ، ٚاعّبٌٟ سٕٛٞ )ه

( 181اعّبٌٟ اٌّٛظف١ٓ اٌّٛعٛك٠ٓ فٟ ؽٛافظ اٌلٚاَ ٚال ٠ّبهسْٛ أ٠خ ِٙبَ، ػلك ) -8

 .  ٠1ّٕٟ ي( ه٠ب881,711,111ِٛظف، ٚرمله ِورجبرُٙ اٌشٙو٠خ ثّجٍغ )

                                           
1

٠ٕظو ف١ظً أؽّل غبٌت، شىوٞ ػجلاٌٌّٛٝ، أٌٍ ٚئعواءاد ِؼبٌغخ االفزالالد فٟ وشف اٌوارت، ٚهلخ ػًّ ِملِخ   

-14َ،ص 2113/ك٠َّجو25-24ٚهٞ ٌم١بكاد ٚىاهح اٌقلِخ اٌّل١ٔخ ٚاٌزأ١ِٕبد إٌّؼمل فٟ ػلْ فٟ اٌفزوح ِٓ ٌٍمبء اٌزشب

( أٌف ؽبٌخ اىكٚاط ٚظ١فٟ فٟ عٙبى اٌلٌٚخ ٚمٌه فالي 61.ٚ ٠ٕظو عو٠لح اٌو٠بع ، اٌوئ١ٌ ا١ٌّٕٟ ٠ىشف ٚعٛك )15

َ، 2115ٍجزّجو  1، 13511اٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا ( ، اٌؼلك رلش١ٓ اٌجـبلخ اٌٛظ١ف١خ ثبٌجظّخ ٚاٌظٛهح ) ٚاٌزٟ ٌُ رَو إٌٛه 

 اٌظفؾخ اٌوئ١َ١خ. 
2

 .24َ، ص ٠1113ٕظو ك. ِؾّٛك ٔغ١ت ؽ١َٓ، شوػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمَُ اٌقبص، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،  
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1

ّٕٟ، كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ ٠ٕظو ك. ِؾّل ِٕظٛه ِؾّل اٌظب٠لٞ، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٕيا٘خ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ فٟ اٌزشو٠غ ا١ٌ - 

 .269َ، ص 2112اٌزشو٠غ اٌّظوٞ ٚاٌفؤَٟ، كاه اٌىزت ا١ّٕ١ٌخ، طٕؼبء، 
2

، ٠1ٕظو ١ٍٍّبْ ِؾّل اٌغو٠ش، اٌفَبك اإلكاهٞ ٚعوائُ ئٍبءح اٍزؼّبي اٌٍَـخ اٌٛظ١ف١خ، كاه اٌشوٚق األٍٚؾ، ؽ  

 .143، ص 2113
3

 .133ٍٛهح اٌجموح ا٠٢خ   
4

 ِٓ لبْٔٛ اٌغوائُ ٚاٌؼمٛثبد ا١ٌّٕٟ. ٠151ٕظو ٔض اٌّبكح   
5

َ، ٠1113ٕظو ك. ِؾّٛك ٔغ١ت ؽ١َٓ، اٌّٛعي فٟ شوػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمَُ اٌقبص، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،  

 12ص 
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ۚۚ

                                           
1

 (.161ٍٛهح آي ػّواْ ا٠٢خ )  
2

 ٟ.، ِٓ لبْٔٛ اٌغوائُ ٚاٌؼمٛثبد ا1ّٕ١ٌفموح  ٠162ٕظو ٔض اٌّبكح  
3

 ، ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. ٠2ٕظو ٔفٌ اٌّبكح اٌفموح   
4

 .215َ، ص ٠1192ٕظو ك. ِؾّٛك ٔغ١ت ؽ١َٓ، اٌغوائُ اٌّؼوح ثبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،  
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1

و٠غ ٠ٕظو ػبكي ػجلاٌؼبي فواشٟ، آ١ٌبد ِىبفؾخ عوائُ اٌفَبك فٟ ػٛء ارفبل١خ األُِ اٌّزؾلح ٌّىبفؾخ اٌفَبك ٚاٌزش  

 .43َ، ص 2115، 1ؽاٌّظوٞ ٚاٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ، شووخ ٔبً ٌٍـجبػخ، اٌمب٘وح، 
2

ػٛع ٔبطو ع١يي، ا١ٌّٓ اٌفَبك ٚ رؾل٠بد اٌٛػغ االلزظبكٞ، ا٢فبق اٌَّزمج١ٍخ، ِووي ػجبكٞ  ٠ٕظو ك. ػجلاهلل 

 .11َ، ص 2116، 1ٌٍلهاٍبد ٚإٌشو، طٕؼبء، ؽ، 
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1

( ث١ٍْٛ كٚاله ِٓ اعّبٌٟ ِظوٚفبد اٌؾىِٛخ 1ػب١ٌخ ثشىً ِٙٛي، ؽ١ش ثبغذ ) رؼل ِظوٚفبد اٌغ١ش ا١ٌّٕٟ ا٠ٌَٕٛخ - 

( ث١ٍْٛ كٚاله 16االهرفبع اٌؾبك فٟ أهثبػ إٌفؾ ٚطً اعّبٌٟ إٌبرظ ا١ٌّٕٟ ئٌٝ) غ( ث١ٍْٛ كٚاله 6ِٚٚاٌزٟ رظً ٌؾٛاٌٟ )

أٞ هلبثخ ١ٍٚـوح ِل١ٔخ فؼ١ٍخ ػ١ٍٙب. ٠ٕظو ٚثّب أْ اٌّٛاىٔخ اٌى١ٍخ ٌٍغ١ش ا١ٌّٕٟ ثٕل َِزمً فٟ اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٚال ٠ٛعل 

 .9 ص، 2116رمو٠و اٌٛوبٌخ األِو٠ى١خ ٌٍز١ّٕخ اٌل١ٌٚخ ثشأْ رم١١ُ اٌفَبك فٟ ا١ٌّٓ، 
2

٠ٕظو ك. عؼفو ؽ١َٓ ١ِٕؼُ، رأص١و اٌفَبك ػٍٝ ِٕبؿ االٍزضّبه فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ، ِغٍخ كهاٍبد الزظبك٠خ طبكهح ػٓ   

 .114َ، ص 2115ٍجزّجو -( ١ٌٛ٠ٛ 66اٌّإرّو اٌشؼجٟ، اٌؼلك )
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1

ػٛع ٔبطو ع١يي، ا١ٌّٓ اٌفَبك ٚرؾل٠بد اٌٛػغ االلزظبكٞ ٚا٢فبق اٌَّزمج١ٍخ، ِوعغ ٍبثك، ص  ٠ٕظو ك. ػجل اهلل - 

96-99. 
2

 اٌّظله: ٚصبئك عّٙٛه٠خ ا١ٌّٓ اٌل٠ّمواؿ١خ. - 
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1

اٌش١ـ كاؤٚك، اٌفَبك ٚاإلطالػ، كهاٍخ ِٓ ِٕشٛهاد ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، كِشك،  قػّبك طالػ اٌل٠ٓ ػجل اٌوىا  

 .31َ، ص 2113
2

 .٠31ٕظو ِؾّل فبٌل اٌّٙب٠ٕٟ، آ١ٌبد ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك اإلكاهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص   
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1

 .21اٌّظله اٌَبثك، ص   
2

٠ٕظو ك. كه٠ل وبًِ شج١ت، رـ٠ٛو ئكاهح ِب١ٌخ اٌلٌٚخ ٌزوش١ل االٔفبق ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك اإلكاهٞ، ٚهلخ ػًّ ِملِخ ٌٍّإرّو   

اٌؼوثٟ األٚي ثؼٕٛاْ )اٌزـٛه ٚاإلطالػ اإلكاهٞ ِٓ اعً هفغ وفبءح األكاء اٌّإٍَٟ ِٚٛاعٙخ اٌفَبك(، ػّبْ، أوزٛثو 

 .11َ، ص 2113
3

ا١ٌّٓ اٌل٠ّمواؿ١خ)ٍبثمب( ٚشو٠ه اٌؾية اٌؾبوُ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ اٌّإرّو اٌشؼجٟ اٌؼبَ فٟ  اٌؾية اٌؾبوُ ٌغّٙٛه٠خ 

َ، أٞ كِظ اٌلٌٚز١ٓ فٟ و١بْ كٌٚخ ٚاؽلح ٚو١بْ كٌٟٚ ٚاؽل، رُ ئلظبء عجوٞ ٌوِٛىٖ ا١ٌَب١ٍخ 1111اٌٛؽلح االٔلِبع١خ ػبَ 

ػالِٟ ٚاٌٛظ١فٟ، ٚونا ِظبكهح أِٛاي اٌؾية االشزواوٟ ٚل١بكرٗ اٌؼَىو٠خ ٚاأل١ِٕخ ٚاٌؾيث١خ فٟ اٌؾمً ا١ٌَبٍٟ ٚاإل

َ ٌغوع 1114-1111ِٚموارٗ ٚفه االهرجبؽ ِغ ؽٍفبئٗ ٚشووبئٗ فٟ ئكاهح اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚ ل١بكارٗ اٌؼَىو٠خ فالي اٌّلح 

اٌّوؽ١ٍخ ِٕٙب وّب ا١ٌَـوح األؽبك٠خ ػٍٝ اٌفؼبء اٌّغزّؼٟ ثّقزٍف ؽمٌٛٗ ٌٚزؾم١ك مٌه لبَ ثؼلك ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّزيإِخ ٚ

اشؤب اٌزؼل٠الد اٌلٍزٛه٠خ ِٚٓ صُ رؼل٠الد اٌمٛا١ٔٓ ٚا١ٌَـوح ػٍٝ اٌٍَـبد اٌؼبِخ ٚاٌّإٍَبد اٌؼَىو٠خ ٚاأل١ِٕخ 

 ٚاٌّل١ٔخ ِٓ فالي رؼ١١ٓ شقظ١بد ِٓ أفواك األٍوح أٚ إٌّـمخ أٚ اٌمج١ٍخ أٚ األؽياة اٌّٛا١ٌخ ٌٗ.
4

، 1ؿوق ِؼبٌغزٗ، ِٕشٛهاد االئزالف ِٓ أعً إٌيا٘خ ٚاٌَّبءٌخ، فٍَـ١ٓ، ؽ ٠ٕظو ك. أؽّل أثٛ ك٠خ، اٌفَبك أٍجبثٗ ٚ  

 .5َ، ص2114
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ِٕٙب ِب ٠زظً ثبٌج١ئخ االعزّبػ١خ ِٚب ٠سٛك٘ب ِٓ ل١ُ ٚػبكاد ٚرمب١ٌل، ِضً ِؾبثبح   -1

 األلبهة ٚرفؼ١ٍُٙ ػٍٝ ا٢فو٠ٓ. 

ِٕٚٙب ِب ٠زظً ثبٌج١ئخ اٌس١بس١خ، ٚرزّضً فٟ غ١بة أعٙيح اٌولبثخ اٌؾبسّخ ٚػلَ اٌزـج١ك  -8

اٌظبهَ ٌٍزشو٠ؼبد اٌقبطخ ثّىبفؾخ اٌفسبك، ٚٚعٛك ٔفٛم ٌٍسٍـخ اٌزٕف١ن٠خ ػٍٝ اٌسٍـز١ٓ 

اٌزشو٠ؼ١خ ٚاٌمؼبئ١خ، ِّب ٠ؼؼف للهرٙب ٚؽ١بكرٙب فٟ اٌولبثخ ٚاٌّسبءٌخ ٚرـج١ك 

اٌّالئّخ ٌٍؾل ِٓ ؽبالد اٌفسبك، ٚروافٟ اٌّسئ١ٌٚٓ اإلكاه١٠ٓ فٟ اٌؼمٛثبد اٌواكػخ، ٚ

ِؾبسجخ ِٚؼبلجخ اٌفبسل٠ٓ ٚػؼف اٌم١بكاد اإلكاه٠خ ٚللهرٙب فٟ ِّبهسخ أسب١ٌت اإلكاهح 

 اٌؼ١ٍّخ ٚأ٠ؼًب اٌزظوف ثظلق ٚأِبٔخ ٚٔيا٘خ. 

ِمبثً ػؼف ِٕٚٙب ِب ٠زظً ثبٌج١ئخ اإلكاه٠خ؛ ام رزؼلك أعٙيح اٌولبثخ ٚاٌزفز١ش اإلكاهٞ  -4

كٚه٘ب فٟ ِّبهسخ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ أٚ اٌولبثخ اٌٛلبئ١خ الوزشبف االٔؾوافبد ٚرظؾ١ؼ 

األفـبء، ٚرؾٛي طغبه اٌّٛظف١ٓ اٌٝ ػّالء ألطؾبة اٌسـٛح ٚإٌفٛم كافً اٌغٙبى 

. ٚرى١ٍف إٌّظّبد اإلكاه٠خ ثؤػجبء ٚظبئف رفٛق للهارٙب 8اإلكاهٞ ٌٍلٌٚخ ِٚٓ فبهعٙب

شو٠خ ٚاٌّبك٠خ؛ ِّب ٠ٕغُ ػٕٗ ػغي٘ب ٚلظٛه٘ب ػٓ أغبى اٌّؼبِالد أٚ ٚاِىب١ٔبرٙب اٌج

رؤف١و٘ب، ِّب ٠لفغ ثؼغ اٌّواعؼ١ٓ ٚاٌّزؼب١ٍِٓ ِغ اإلكاهح اٌٝ األسب١ٌت غ١و اٌمب١ٔٛٔخ 

ٚاٌٍّز٠ٛخ إلٔغبى٘ب ثٛلذ ألظو ٚثغٙل ألً، ِٓ مٌه رمل٠ُ اٌٙلا٠ب ٚاٌوشبٜٚ اٌزٟ رؼل 
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 .15َ، ص 2111، ٠1ٕظو ك. فبهٚق اٌى١الٟٔ، عوائُ اٌفَبك، كاه اٌوٍبٌخ اٌؼب١ٌّخ، ػّبْ، ؽ - 
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 .46َ، كْٚ ثٍل ٔشو، ص ٠2111ٕظو ك. أك٠ت ١ٍٍّبْ اٌؼ١َٟ، اٌفَبك اإلكاهٞ ٚاٌجـبٌخ،  
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رزّزغ  ٟغ فٟ البِخ اٌّئسسبد ٚا١ٌٙئبد اٌؼبِخ اٌزِٓ ِظب٘و اٌفسبك ٚأكٚارٗ، ٚاٌزٛس

ثبالسزمالي اٌّبٌٟ ٚاإلكاهٞ، ٚٚػغ اٌّٛاهك ٚاالِىب١ٔبد اٌىج١وح رؾذ رظوفٙب 

 .    1ٚاٌزسبً٘ فٟ افز١به اٌم١بكاد اإلكاه٠خ غ١و اٌّؾظٕخ أٚ اٌّئٍ٘خ إلكاهرٙب

عٛه ٚػلَ ِٛاوجخ ِٕٚٙب ِب ٠زظً ثبٌج١ئخ االلزظبك٠خ، ِضً رلٟٔ ِسزٜٛ اٌوٚارت أٚ األ -3

س١بسبد األعٛه ٚاٌّورجبد ٌٍظوٚف االلزظبك٠خ ِٚزـٍجبد اٌّؼ١شخ، ِّب ٠غؼٍٙب ػبعيح 

ػٓ رٛف١و اٌؾل األكٔٝ ِٓ االؽز١بعبد اٌؼوٚه٠خ ثٛسبئً ٚؿوق ِشوٚػخ، األِو اٌنٞ 

 ٠ؼـو ِؼٙب ثؼؼُٙ اٌٝ سل اؽز١بعبرُٙ ثٛسبئً ٚؿوق غ١و ِشوٚػخ.

ام رزجغ ع١ّغ األعٙيح اٌّؼ١ٕخ ثّىبفؾخ اٌفسبك ٌٍسٍـخ ػلَ اسزمالي اٌغٙبد اٌولبث١خ؛  -3

اٌزٕف١ن٠خ، ِّب ٠ئصو فٟ اسزمال١ٌزٙب؛ ثٛطف أْ اٌسٍـخ اٌزٕف١ن٠خ رىْٛ ٟ٘ اٌّواَلت 

ٚاٌّواِلت فٟ اٌٛلذ مارٗ ٚرزؼؼ ٘نٖ اٌزجؼ١خ )فٟ ا١ٌّٓ ػٍٝ اٌؾٛ ا٢رٟ: اٌغٙبى 

ىبفؾخ اٌفسبك، ٚا١ٌٙئخ اٌٛؿ١ٕخ اٌؼ١ٍب اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبسجخ، ٚا١ٌٙئخ اٌٛؿ١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌّ

ٌٍولبثخ ػٓ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد ٌوئبسخ اٌغّٙٛه٠خ، ٚؽلح ِىبفؾخ غسً األِٛاي، 

ٚاٌجٕه اٌّوويٞ ا١ٌّٕٟ، اإلكاهح اٌؼبِخ ٌّجبؽش األِٛاي اٌؼبِخ ٌٛىاهح اٌلاف١ٍخ، اكاهح 

 ؽّب٠خ اٌّسزٍٙه ٌٛىاهح اٌظٕبػخ ٚاٌزغبهح(. 

ًِب ث١وٚلواؿ١ًب ٠سّؼ ألفواك ِؾلك٠ٓ ٚعٛك ث١ئخ فبسلح رسب -1 ٔل ف١ٗ اٌس١بسخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ٔظب

ٌٍٛطٛي اٌٝ ِٛاهك اٌلٌٚخ ٚاٌزّزغ ثبالِز١بىاد اٌّزظٍخ ثبٌّٕظت اإلكاهٞ، ثظٛهح 

٠زورت ػ١ٍٗ سٛء االسزغالي ٌٍٛظ١فخ، ثبإلػبفخ اٌٝ سٛء اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ ٚث١وٚلواؿ١خ 

كاه١٠ٓ ٚرؼبهة افزظبطبرُٙ ثسجت ػلَ رٛى٠غ اٌم١بكاد اٌّزّضٍخ فٟ رؼلك اٌمبكح اإل

اٌظالؽ١بد ٚاالفزظبطبد اإلكاه٠خ، ٚاشغبي إٌّبطت اإلكاه٠خ اٌؼ١ٍب ثؼٕبطو غ١و 

وفٛءح، أٚطٍزٙب اٌـوق غ١و اٌّشوٚػخ اٌٝ ٘نٖ إٌّبطت؛ وبٌّؾبثبح ٚاٌز١١ّي 

ؼُٙ ٚاٌّؾسٛث١خ ٚاٌٛسبؿخ، ٚػلَ رّزغ ٘ئالء األشقبص ثبٌىفبءح اإلكاه٠خ ٚػلَ رّز

. ٚػلَ ٚعٛك هغجخ طبكلخ ِٓ اٌؾىِٛبد فٟ ِزبثؼخ ٍِفبد اٌفسبك 8ثبٌّٙبهاد اٌالىِخ

اٌىجوٜ اٌّزظٍخ ثبٌّشبه٠غ اٌؼقّخ، اٌزٟ رّا س١بس١١ٓ ٚوجبه اٌّسئ١ٌٚٓ ٚاسزّواه 

أطؾبة إٌّبطت اإلكاه٠خ ٚاٌؾى١ِٛخ فٟ ِواويُ٘، ٚػلَ ٚػغ اٌشقض إٌّبست فٟ 

 .4اٌّىبْ إٌّبست
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 .31-21َ، ص 2111-1431ٖ، 1ػبِو اٌىج١َٟ، اٌفَبك اٌؼبٌّٟ اٌغل٠ل ٚاٍزوار١غ١خ اٌّٛاعٙخ، اٌو٠بع، ؽ٠ٕظو   
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٠ٕظو ١ٔىٛال أشوف شبٌٟ، عوائُ اٌفَبك اٌلٌٟٚ ٚاٌٍٛبئً اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ أعً ِىبفؾزٙب، كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ، ئصوان ٌٍـجبػخ   

 .121َ، 2112، 1ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، ؽ
3

ٟ ثٓ ؽَٓ اٌَىوٞ، كهاٍخ ؽٛي أٌٍ ِمبِٚخ اٌفَبك اإلكاهٞ، ٚهلخ ػًّ ِملِخ فٟ ٔلٚح كٚه اٌّإٍَخ اٌّب١ٌخ ٠ٕظو فزؾ  

َ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ 2119أغَـٌ  23 -11ٚاٌّظوف١خ فٟ ِىبفؾخ غ١ًَ األِٛاي إٌّؼملح فٟ رٌٛٔ فالي اٌفزوح 

 .153-159اإلكاه٠خ، ص 
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ػالَ ٚػلَ اٌسّبػ ٌٙب أٚ ٌٍّٛاؿ١ٕٓ ثبٌٛطٛي اٌٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌسغالد غ١بة ؽو٠خ اإل -7

اٌؼبِخ ِّب ٠ؾٛي كْٚ ِّبهسزُٙ ٌلٚهُ٘ اٌولبثٟ ػٍٝ أػّبي اٌٛىاهاد ٚاٌّئسسبد 

 .1اٌؼبِخ
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 .١ٌ31بد ؽّب٠خ اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌؾل ِٓ اٌفَبك اإلكاهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص ٠ٕظو ك. ِؾّل فبٌل اٌّٙب٠ٕٟ، آ  
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رلٟٔ اٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٌألفواك، ام رٛعل شو٠ؾخ وج١وح ِٓ أفواك اٌّغزّغ رفزمو اٌٝ  -

اٌضمبفخ اٌؼبِخ، ٔب١٘ه ػٓ اٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ، ٠غؼً ِٕٗ فوطخ سٍٙخ إٌّبي ثبٌٕسجخ اٌٝ 

ّٛاؿٓ اٌجس١ؾ رؼم١ل اإلعواءاد ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌوشٛح، فبٌ -كائًّب  -اٌّٛظف اٌنٞ ٠ؾبٚي 

 ٠غل ٔفسٗ ِؼـو ٌلفغ اٌوشٛح فٟ سج١ً أغبى ِؼبٍِزٗ ثبٌسوػخ اٌّـٍٛثخ. 

ػلَ اال٘زّبَ ثغوً اٌم١ُ ٚاألفالق اٌل١ٕ٠خ فٟ ٔفًٛ األؿفبي؛ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ سٍٛو١بد غ١و  -

ؽ١ّلح ثمجٛي اٌوشٛح ٚػلَ اٌّسئ١ٌٚخ ٚػلَ اؽزواَ اٌمبْٔٛ، ٚرشجذ ثؼغ اإلكاه١٠ٓ ثجؼغ 

١خ اٌزٟ رق١ً ٌٍؼبِخ ٚوؤٔٙب ِجبكة ٚل١ُ ٍِيِخ ٌٍسٍٛن، ِغ أٔٙب رزٕبفٝ ِغ اٌم١ُ األِضٍخ اٌشؼج

اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌزسزو ػٍٝ اٌّمظو٠ٓ ٚاٌّقبٌف١ٓ ػٓ االٔؾوافبد أٚ اٌزغبٚىاد، أٚ رسّؼ ثجمبء 

اٌفبئؼ١ٓ ِٓ اٌّٛظف١ٓ أٚ رزسبً٘ ِغ ؽبالد اٌزي٠ٚو ٚاالسزغالي، ٚغ١و٘ب ِٓ اٌظٛا٘و 

كاهاد ٚاٌّظبٌؼ اٌؾى١ِٛخ اٌٝ ثئه فسبك، ِٚٓ أِضٍخ مٌه، ِمٌٛخ: ) إٌّؾوفخ، فزؾٛي اإل

لـغ األػٕبق ٚال لـغ األهىاق أٚ أطوف ِب اٌغ١ت ٠ؤر١ه ِب فٟ اٌغ١ت( ٚغ١و٘ب ِٓ 

اٌؼجبهاد، اٌزٟ رسزقلَ فٟ غ١و ِٛػؼٙب ٌزىْٛ غـبء اعزّبػ١ًب ٌٍفسبك اإلكاهٞ ٚرجو٠و 

 اٌزظوفبد اٌقبؿئخ اٌؼبهح.

ثبٌّٛظف ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ اٌسبئلح فٟ اٌّغزّغ، ِٚب رؼّٕزٗ ِٓ اٌظوٚف اٌّؾ١ـخ  -

ػبكاد ٚرمب١ٌل ٚل١ُ ٠ئِٓ ثٙب، فّضاًل اٌٛالءاد االعزّبػ١خ اٌـجم١خ ٌٍؼبئٍخ أٚ ٌٍمج١ٍخ أٚ 

ٌٍّٕـمخ أٚ ٌٍؾية.. اٌـ، ٌٙب أ٠ٌٛٚخ ػٍٝ اٌٛالء ٌٍٛؿٓ ٌٍّٚظٍؾخ اٌؼبِخ، ٚاال٘زّبَ 

٘زّبَ ثبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ؛ ام ٠زُ رظ١ٕف إٌبً ٚفك ٘نٖ ثبأللبهة ٚاألطللبء ٠ـغٝ ػٍٝ اال

األسا لجً ِٕبلشخ أٞ أِو، ٠ٕٚؼىا ػٍٝ ارقبك اٌمواهاد، ف١زُ ارقبم٘ب ػٍٝ أسبً 

شقظٟ ٚػبؿفٟ، ٚ٘ٛ ٚػغ غ١و ؿج١ؼٟ ِٚقبٌف ٌّب ٘ٛ ِزؼبهف ػ١ٍٗ فٟ اٌّغزّؼبد 

. ٚ٘ٛ ِب أفوىرٗ 1كاٌّزملِخ اكاه٠ًب، اٌزٟ رؾزُ ػٍٝ اٌّٛظف أْ ٠زظوف ثّٛػٛػ١خ ٚرغو

 -اٌؾوة األف١وح فٟ ا١ٌّٓ، فمل رج١ٓ أْ ٚالء اٌغ١ش اٌٛؿٕٟ ١ٌا ٌٍٛؿٓ، أّب ألشقبص 

اٌزٟ ِب ىاٌذ رٛعٗ أسٍؾزٙب اٌٝ  -ٌٍوئ١ا اٌسبثك ػٍٟ ػجلاهلل طبٌؼ ١ٍِٚش١بد اٌؾٛصٟ

طلٚه اٌشؼت ا١ٌّٕٟ، ِٚب مٌه اال ثسجت اٌٛالء إٌّبؿمٟ ٚاٌؼشبئوٞ ٚاٌؼبئٍٟ ٚاٌؾيثٟ 

اك ٚل١بكاد رٍه اٌٛؽلاد اٌؼسىو٠خ ِٓ أفواك ٚػجبؽ ٚلبكح أ٠ٌٛخ فٟ اٌؾوً اٌغّٙٛهٞ ألفو

اٌٛلٛف ِغ اٌشوػ١خ   -ِٚٓ ٚاعجٙب -ٚاٌمٛاد اٌقبطخ ٚغ١و٘ب، اٌزٟ ِٓ اٌّفزوع 

ٚاٌزؾبٌف ٚفٟ طفٛف اٌشؼت ٚاٌّمبِٚخ ، فبٌغ١ش ٍِه اٌشؼت ِّٚٙزٗ ؽّب٠خ اٌغّٙٛه٠خ 
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٠ٕظو ك. ؽّٛك ػجلاهلل طبٌؼ ػمالْ، اٌفَبك اإلكاهٞ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ، ٚهلخ ػًّ ٌٍٕلٚح إٌّؼملح ثظٕؼبء ٌٍفزوح ِٓ   

ق، اٌّووي ا١ٌّٕٟ ٌٍلهاٍبد َ، ثؼٕٛاْ اإلطالػ اإلكاهٞ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ اٌٛالغ ٚا٢فب١ٌٛ٠1116ٛ  21-31

 .121َ، ص 1119، 1االٍزوار١غ١خ، طٕؼبء، ؽ
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ٌغ١ش ػٍٝ اٌؼىا ٚالئٗ ألشقبص ٌّٚظٍؾخ شقظ١خ . فٙنا ا 1ٚسالِخ أهاػ١ٙب ٚإِٔٙب

ٚٔز١غخ مٌه أٙبهد اٌلٌٚخ ِٚئسسبرٙب ثسجت اٌفسبك فٟ األعٙيح اٌؼسىو٠خ ٚاأل١ِٕخ، ٚا١ٌّٓ 

 ِبىاي ٠ؼبٟٔ ِٓ ؽوة ؿبؽٕخ ال ٔؼوف ِزٝ ٔٙب٠زٙب.  -ؽب١ًٌب-

 

 

٠ئصو فٟ ِلٜ رّزغ إٌظبَ اٌل٠ّمواؿٟ ٚللهرٗ ػٍٝ اؽزواَ ؽمٛق اٌّٛاؿ١ٕٓ األسبس١خ، ٚفٟ  -

اٌؾك فٟ اٌّسبٚاح ٚرىبفئ اٌفوص ٚؽو٠خ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّؼٍِٛبد ٚؽو٠خ األػالَ، ِملِزٙب 

 وّب ٠ؾل ِٓ شفبف١خ إٌظبَ ٚأفزبؽٗ.

٠ئكٞ اٌٝ رم١ٍض كٚه ٚؽغُ اٌل٠ّمواؿ١خ ٚرلٟٔ ِسزٜٛ اٌّشبهوخ اٌس١بس١خ ٚاٌشؼج١خ ثّب  -

بوُ اٌٝ ٠قٍك ؽبٌخ ِٓ اٌزٛرو ٚػلَ االسزمواه اٌس١بسٟ، االِو اٌنٞ ٠لفغ إٌظبَ اٌؾ
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 . ِٟٓ اٌلٍزٛه ا١ٌّٕ ٠36ٕظو ٔض اٌّبكح - 
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ِٓ ٔزبئظ  -ػٍٝ مٌه  -االسزؼبٔخ ثمٛح فبهع١خ رسبػلٖ ػٍٝ اسززجبة إٌظبَ، ِغ ِب ٠زورت

 .1سٍج١خ؛ رئكٞ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ فملاْ اٌمواه اٌس١بسٟ ٚػ١بع ١٘جخ اٌلٌٚخ كاف١ًٍب ٚفبهع١ًب

٠ئكٞ اٌٝ فٍك عٛ ِٓ إٌفبق اٌس١بسٟ؛ وٕز١غخ ٌشواء اٌٛالءاد اٌس١بس١خ، ٚػؼف  -

ٌس١بس١خ ٌغ١بة اٌضمخ فٟ اٌّئسسبد اٌؼبِخ ٚأعٙيرٙب اٌولبث١خ ٚاٌّسبءٌخ، ٚػؼف اٌّشبهوخ ا

اٌولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ، أٞ ػلَ ِسبءٌخ اٌٛى٠و أٚ اٌٛىاهح أٚ رمل٠ُ االسزغٛاة، ٚرّو٠و رمو٠و 

.ٚػ١ٍٗ الثل ِٓ اػـبء اٌّغٍا اٌؾك 8اٌّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ كْٚ اٌزلل١ك فٟ فوٚلبرٗ

 غ ا١ٌّيا١ٔخ ٚرؼل٠ٍٙب فٟ اٌلسزٛه اٌمبكَ.اٌىبًِ فٟ اٌزؼبًِ ِ

٠ئكٞ اٌٝ اٌفشً فٟ عنة االسزضّبهاد اٌقبهع١خ ٚ٘وٚة هإًٚ األِٛاي اٌّؾ١ٍخ، ونٌه  -

٠زورت ػٍٝ اٌفسبك اإلكاهٞ ٚاٌّبٌٟ رواعغ اإل٠واكاد اٌؾى١ِٛخ؛ ٚ٘نا ٠ئكٞ اٌٝ رواعغ 

بهع١خ، ال س١ّب ِغ إٌّٛ االلزظبكٞ، ِّب ٠سٟء اٌٝ سّؼخ إٌظبَ اٌس١بسٟ ٚػاللزٗ اٌق

اٌلٚي اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رملَ اٌلػُ اٌّبٌٟ، ِٚب ٠زّقغ ػٕٗ ِٓ رجؼ١خ ٚفملاْ اسزمال١ٌخ اٌمواه، 

 فمل رؼغ ٘نٖ اٌلٚي شوًٚؿب لل رّا ثس١بكح اٌلٌٚخ ٌّٕؼ ِسبػلارٙب.

٠ئصو فٟ اٌملهح اٌّئسسبر١خ ٌٍؾىِٛخ، وّب ٠ئصو سًٍجب فٟ اعواءارٙب ٚاسزٕياف ِظبكه٘ب،  -

أزٙبن ِجلأ اٌّشوٚػ١خ، ٚرزواعغ فٟ ظٍٙب ِؼب١٠و اٌىفبءح ٚاٌملهح ٚاألكاء ٌشغً  ٠ٚئكٞ اٌٝ

إٌّبطت اٌؼبِخ كافً اٌّئسسبد؛ ٔز١غخ الٔزشبه اٌٛسبؿخ ٚاٌّؾسٛث١خ ٚاٌّؾبثبح، ٠ٚئكٞ 

ٚفك ِظبٌؼ شقظ١خ، كْٚ  –ؽزٝ اٌّظ١و٠خ ِٕٙب  -اٌٝ ؽبٌخ ٠زُ ف١ٙب ارقبم اٌمواهاد 

ّب ٠ئكٞ اٌٝ اٌظواػبد اٌىج١وح اما ِب رؼبهػذ اٌّظبٌؼ ث١ٓ ِواػبح ٌٍّظبٌؼ اٌؼبِخ، و

 ِغّٛػبد ِقزٍفخ. 

٠ئكٞ اٌٝ ثمبء اٌـجمبد اٌؾبوّخ فٟ ِمبػل٘ب ٌفزوح ؿ٠ٍٛخ ػٍٝ هأً وض١و ِٓ اٌّئسسبد،  -

اٌٝ رى٠ٛٓ )اٌشًٍ( ّٚٔٛ شجىبد اٌّظبٌؼ اٌزٟ رّزل  -ِغ ِوٚه اٌٛلذ  -األِو اٌنٞ ٠ئكٞ 

ٚمٌه ١ٌا غو٠ًجب أْ رّٕٛ اٌّظبٌؼ أٚ اٌغٛا٠بد ؽٛي أٞ ِسئٚي ٌزشًّ األثٕبء ٚاأللبهة، 

 . ٠4جمٝ فٟ ِٕظجٗ ٌّلح روثٛ ِٓ فّسخ ػشو ػبًِب

٠ُؼّل اٌفسبك لو٠ٓ االسزجلاك اٌس١بسٟ، ٠زؤصو و١ٍّٙب ثبألفو، ثً أْ اٌفسبك اٌس١بسٟ ٘ٛ أػٍٝ   

ل١ًب أَ الزظبك٠ًب أَ فٟ أٔٛاع اٌفسبك األفوٜ، سٛاء وبْ أفال -ثمٛح  -ِوارت اٌفسبك، ٠ٚئصو

 اعزّبػ١ًب أَ اكاه٠ًب، فٙٛ ٠سبػل ػٍٝ فٍك ث١ئخ فبسلح فٟ شزٝ اٌّغبالد.

  

                                           
1

٠ٕظو ػٍٟ أٔٛه ػٍٟ اٌؼَىوٞ، اٌولبثخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ األِٛاي اٌؼبِخ فٟ ِٛاعٙخ األٔشـخ غ١و اٌّشوٚػخ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ،   

 .1َ، ص2116عبِؼخ إٌّٛف١خ، 
2

(( ِٓ اٌلٍزٛه اٌّؼلي ػٍٝ ٚعٛة ػوع اٌّٛاىٔخ ِٓ ِلجً اٌؾىِٛخ ػٍٝ 33ع اٌلٍزٛهٞ ا١ٌّٕٟ فٟ اٌّبكح )ٔض اٌّشو  

ِغٌٍ إٌٛاة لجً شٙو٠ٓ ػٍٝ األلً ِٓ ةء إٌَخ اٌّب١ٌخ، اال أٔٗ ٔض فٟ ٔفٌ اٌّبكح ػٍٝ أٔٗ" ال ٠غٛى ٌٍّغٌٍ اْ ٠ؼلي 

ٚل١ل ػٍٝ ِغٌٍ إٌٛاة فٟ ِّبهٍزٗ الُ٘ طالؽ١برٗ اٌولبث١خ  ِشوٚع اٌّٛاىٔخ اال ثؼل ِٛافمخ اٌؾىِٛخ. ٚ٘نا فًٍ وج١و

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّبي اٌؼبَ ٚ٘ٛ عٛ٘و اٌؼ١ٍّخ اٌولبث١خ ٌٍّغٌٍ.
3

 .11-13ك. ؽ١َٕٓ اٌّؾّلٞ ثٛاكٞ، اٌفَبك اإلكاهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص  - 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

شقظ١خ فٟ اٌّشبه٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٚاٌىٍفخ اٌّبك٠خ اٌىج١وح ا٘لاه اٌّٛاهك ثسجت رلافً اٌّظبٌؼ اٌ -
ٌٍفسبك ٚػٍٝ اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ، وٕز١غخ رٙله اإل٠واكاد اٌؼبِخ، ٚاٌزجن٠و فٟ اإلٔفبق ٚػلَ 
اٌىفبءح فٟ رؾظ١ً اٌّٛاهك، ٚاٌزٙو٠ت اٌؼو٠جٟ؛ ِّب ٠ىجل اٌلٌٚخ فسبئو وج١وح فٟ اٌلفً، 

ِٟٛ؛ ِّب ٠ٕزظ ػٓ مٌه، ػٍٝ اٌّلٜ اٌمظ١و، ػٕلِب ٠مزوْ مٌه ثبٌزجن٠و فٟ اإلٔفبق اٌؼّ
أقفبع فٟ ٔٛػ١خ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٚاٌقلِبد اٌؾى١ِٛخ، ٚػٍٝ اٌّلٜ اٌـ٠ًٛ، ػٛالت سٍج١خ 
ٔمل٠خ ِزظٍخ ثب١ٌّيا١ٔخ، وّب ٠ئكٞ اٌفسبك اٌٝ رش٠ٛٗ إٌفمبد ٚاأل٠ٌٛٚبد اٌؾى١ِٛخ، ثؾ١ش 

 . 1رظجؼ )رغن٠خ  إٌظبَ(  أ٠ٌٛٚخ أُ٘ ِٓ اٌظبٌؼ اٌؼبَ
٘له اٌّبي اٌؼبَ ٚاٌقبص ٚاىك٠بك رٕبِٟ ظب٘وح اٌفمو؛ ام ٠ؼل اٌفسبك أوجو ِسجت ٌٍفمو، ِٚٓ  -

صُ فبٌفسبك ٚاٌفمو ٠غنٞ أؽلّ٘ب ا٢فو ِٓ ؽٍمخ ِؾىّخ ٠ظؼت فىٙب، ٚؽ١ش ٠سٛك اٌفمو 
ريكاك اٌٙٛح ث١ٓ األغ١ٕبء ٚاٌفمواء. ٠ٙلك اٌفسبك اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاٌزملَ فٟ اٌلٚي اٌزٟ 

ِٕٗ، ٠ٚئكٞ اٌٝ اٌفشً فٟ عنة االسزضّبهاد اٌقبهع١خ، ٚ٘وٚة هإًٚ األِٛاي  رؼبٟٔ
اٌّؾ١ٍخ، فٙٛ ٠زؼبهع ِغ ٚعٛك ث١ئخ رٕبفس١خ ؽوح، اٌزٟ رشىً شوؽ ٌغنة االسزضّبهاد 
اٌّؾ١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ػٍٝ ؽل سٛاء، ٚ٘ٛ ِب ٠ئكٞ اٌٝ ػؼف فٟ رٛف١و فوص اٌؼًّ 

 ٚرٛس١غ ظب٘وح اٌجـبٌخ ٚاٌفمو.
أُ٘ آصبه اٌفسبك االلزظبك٠خ اٌّجبشوح  ْٚغ١بة اٌؼلاٌخ فٟ رٛى٠غ اٌلفً اٌمِٟٛ، أ اٌالِسبٚاح -

٘ٛ اؽلاس فًٍ فٟ رٛى٠غ اٌلفً اٌمِٟٛ ثآ١ٌبد غ١و شوػ١خ فبهط كائوح ا١ٌ٢بد اٌشوػ١خ 
ٌزٛى٠غ اٌلفً، فبألِٛاي اٌزٟ رٙله ثسجت اٌفسبك رىْٛ فٟ اٌغبٌت ػٍٝ ؽسبة اٌفمواء اٌن٠ٓ 

، ف١زؾٛي عيء ِٓ كفٌُٛٙ اٌّؾلٚكح ٌٍظوف ػٍٝ فلِبد وبْ ٠ّىٓ ٠ؾوِْٛ ِٓ اٌقلِبد
اْ رملِٙب ٌُٙ اٌلٌٚخ ِغبًٔب أٚ ِلػِٛخ، ٚثنٌه ٠ٕقفغ كفٍُٙ ِٚسزٜٛ ِؼ١شزُٙ، فٟ ؽ١ٓ 
٠يكاك كفً اٌفبسل٠ٓ ٚاٌشووبد اٌزٟ رّبهً اٌفسبك، فزىْٛ إٌز١غخ اٌزٛى٠غ غ١و اٌؼبكي 

 .   8ٌٍضوٚح
وبٌجزوٚي ٚاٌغبى ٚاٌّؼبكْ( ٠ٚغؼً اسٙبِٙب )هك اٌم١ِٛخ ٌجٍل ِب ٠ئكٞ اٌفسبك اٌٝ رجل٠ل اٌّٛا -

فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٌٍلٌٚخ ٘بِش١ًب، ٌنٌه ٠ؼل اٌفسبك أؽل أُ٘ اٌؼمجبد أِبَ إٌشبؽ 
االلزظبكٞ، ام ٠ئكٞ اٌٝ رش٠ٛٗ اٌمواهاد االلزظبك٠خ ٠ٚٛعل ػلَ ِٛػٛػ١خ فٟ اإلٔفبق 

ب فٟ االسزضّبه ٚإٌّٛ االلزظبكٞ ٚ٘غوح اٌىفبءاد ، ٠ٚئصو سًٍج-وّب أشؤب سبثًمب-اٌؼبَ 
 . 4ٚفملاْ ِظلال١خ اٌلٌٚخ أٚ اٌسٍـخ أِبَ األؿواف اٌقبهع١خ

ٔٙت أِٛاي اٌلٌٚخ ٚرٙو٠جٙب اٌٝ اٌقبهط، ٠ئكٞ اٌٝ ػؼف اٌج١ئخ االلزظبك٠خ ٌٍلٌٚخ، ٚاػزّبك  -
ه أِٛاي اٌلٌٚخ ػٍٝ االسز١واك ِٓ اٌقبهط، ٚؽلٚس فًٍ فٟ ١ِياْ اٌّلفٛػبد، ٚا٘لا

اٌلٌٚخ، ٚسٛء اسزقلاِٙب ٚلٍخ ػبئلارٙب، وً مٌه ٠ئكٞ اٌٝ رٕبِٟ ػغي اٌلٌٚخ ػٓ سل 
اٌٝ اٌزٛسغ فٟ ؿجبػخ  -غبٌجًب  -اؽز١بعبد اٌّٛاؿ١ٕٓ األسبس١خ، ِّب ٠لفغ رٍه اٌؾىِٛبد 

                                           
1

ثبالشزوان ِغ ِإٍَبد اٌجٕه اٌلٌٟٚ، ثلػُ ا١ٌَـوح ػٍٝ اٌفَبك ك١ًٌ ٌٍجوٌّب١١ٔٓ )اٌغيء األٚي(، اػلاك اٌّووي اٌىٕلٞ  - 

 .56َ، ص2111ك٠َّجو  -ِٓ اٌٛوبٌخ اٌىٕل٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌل١ٌٚخ، ِغٍخ اإلكاهٞ اٌؾل٠ش، اٌؼلك اٌقبٌِ، أوزٛثو
2

أؽّل ثالي، اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚكٚهٖ فٟ كػُ إٌيا٘خ ٚاٌشفبف١خ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلكاه٠خ،  ٠ُٕظو ك. ػجل اٌوؽ١  

ٚاٚهاق ػًّ اٌٍّزمٝ اٌواثغ ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٚكٚه٘ب فٟ رول١خ إٌيا٘خ ٚاٌشفبف١خ فٟ اٌٛؿٓ اٌؼوثٟ، إٌّؼمل ثؾٛس 

 .141َ، ص 2119فٟ ػّبْ، ِب٠ٛ 
3

٠ٕظو ػج١و طبٌؼ، إٌيا٘خ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌَّبءٌخ فٟ ِٛاعٙخ اٌفَبك ٚاالئزالف ِٓ أعً إٌيا٘خ ٚاٌَّبءٌخ، ِوعغ ٍبثك،   

 .35ص 
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إٌمٛك ٌزغـ١خ ٔفمبرٙب، ٚ٘ٛ ِب ٠زورت ػ١ٍٗ أقفبع ِسزّو فٟ ل١ّخ اٌؼٍّخ اٌٛؿ١ٕخ ٠ٚئكٞ 
 .1زؼقُاٌٝ اٌ

اٌفشً فٟ عنة االسزضّبهاد اٌقبهع١خ، ٚ٘وٚة هإًٚ األِٛاي اٌّؾ١ٍخ؛ فبٌفسبك ٠زؼبهع  -
ِغ ٚعٛك ث١ئخ رٕبفس١خ ؽوح، اٌزٟ رشىً شوًؿب اسبس١ًب ٌغنة االسزضّبهاد اٌّؾ١ٍخ 
ٚاٌقبهع١خ ػٍٝ ؽل سٛاء، ٚ٘ٛ ِب ٠ئكٞ اٌٝ ػؼف ػبَ فٟ رٛف١و فوص اٌؼًّ ٠ٚٛسغ 

 ظب٘وح اٌجـبٌخ ٚاٌفمو.
٘غوح اٌىفبءاد االلزظبك٠خ؛ ٔظًوا ٌغ١بة اٌزمل٠و ٚثوٚى اٌّؾسٛث١خ ٚاٌّؾبثبح فٟ اشغبي  -

 إٌّبطت اٌؼبِخ
-  
- . 

 ثانًثا: آثار انفساد ػهي انمستوى االجتماػٌ
اٌفسبك ٘ٛ ٘لَ ٚرل١ِو ٌملهاد ٚصوٚاد اٌلٌٚخ ٚاالٔؾواف ثّسبه٘ب ػٓ فلِخ اٌّغزّغ     

واكٖ اٌٝ اٌزوو١ي ػٍٝ رؾم١ك ِىبست غ١و ِشوٚػخ ٚاٌولٟ ثٗ ٚاشجبع اٌؾبعبد اٌؼبِخ ألف
ٌفئخ ِؾلٚكح، ٚ٘ٛ لٛح اٌظٍُ االعزّبػٟ ٚاٌشؼٛه ثبٌظٍُ ٚػلَ اٌملهح ػٍٝ كفؼٗ، فؼاًل ػٓ 
ػلَ للهح اٌفوك ػٍٝ اشجبع اٌؾبعبد األسبس١خ ٌٕفسٗ ٌّٚٓ ٠ؼٛي، ٚثٙنا ٠زُ فٍك ث١ئخ 

ٌٚخ ٚصوٚارٙب ِٓ كْٚ ٚعٗ ؽك الٔزشبه اٌفسبك ػٍٝ ٔـبق ٚاسغ ٌّٓ ٠سزج١ؾْٛ أِٛاي اٌل
 ١ٌٕفمٛ٘ب ثجنؿ ٚاسواف ػٍٝ ٔيٚارُٙ، فٟ اٌٛلذ اٌنٞ ٠ىبك اٌؼٛى ٠فزه ثبٌّغزّغ. 

أْ اٌفسبك ٠ئكٞ اٌٝ ا١ٙٔبه اٌم١ُ األفالل١خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌظلق ٚاألِبٔخ ٚاٌؼلي  بوّ    
ح ٚإٌٛا٠ب ٚاٌّسبٚاح ٚرىبفئ اٌفوص ٚغ١و٘ب، ٠ٚسُٙ فٟ أزشبه ػلَ اٌّسئ١ٌٚخ ٚاٌالِجبال

اٌسٍج١خ ث١ٓ أفواك اٌّغزّغ، ٠ٚئكٞ اٌٝ اٌزؼظت ٚاٌزـوف فٟ األكاء ٚأزشبه اٌغو٠ّخ ووك 
فؼً ال١ٙٔبه اٌم١ُ، ٠ٚؼّك اٌشؼٛه ثبٌؾمل رغبٖ اٌسٍـخ ِٓ ِلجً اٌّزؼوه٠ٓ، ٠ٚي٠ل ِٓ ٔسجخ 
اٌفمواء، ٚى٠بكح ؽغُ اٌّغّٛػبد اٌّّٙشخ ٚاٌّزؼوهح ٚثشىً فبص إٌسبء ٚاألؿفبي 

جبة، ٠ٚئكٞ اٌٝ اٌزواعغ فٟ رمل٠ُ اٌقلِبد األسبس١خ اٌظؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، وّب ٠ئكٞ ٚاٌش
اٌفسبك  اٌٝ ػلَ ا١ٌّٕٙخ ٚفملاْ ل١ّخ اٌؼًّ ٚاٌزمجً إٌفسٟ ٌفىوح اٌزفو٠ؾ فٟ ِؼب١٠و أكاء 

 .   8اٌٛاعت اٌٛظ١فٟ ٚاٌولبثٟ ٚرواعغ اال٘زّبَ ثبٌؾك اٌؼبَ
أٚسبؽ اٌشجبة فٟ ا١ٌّٓ ٌٍجؾش ػٓ ٚس١ٍخ ٌٍؼ١ش ٔز١غخ اٌفسبك وبْ اٌفمو ٚاٌؾبعخ ث١ٓ  

فٟ اٌغجٙبد، ٔز١غخ اٌؼٛى ِمبثً أٌف ه٠بي سؼٛكٞ ُِٕٚٙ ِٓ اسزشٙل  ؽفؤٌغؤُ٘ ٌالٔقوا
 ُِٕٚٙ ِٓ فمل أؽل أػؼبئٗ ٚطبه ِؼبق.

  
 
 
 
 
 

                                           
1

٠ٕظو ك. ئثوا١ُ٘ عجً: أكٚاد اٌولبثخ اٌّزبؽخ ٌألعٙيح اٌؼ١ٍب ٌٍولبثخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبٍج١خ ٍٚجً رـٛه٘ب، كاه إٌٙؼخ  - 

 .31َ، ص 2119اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، 
2

 .٠36ٕظو ِغلٞ ؽٍّٟ، اٌفَبك ٚآ١ٌبد ِىبفؾزٗ، ِوعغ ٍبثك، ص   



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 انمبحث انثانٌ
 األساس انقانونٌ نمكافحت انفساد

 

 

                                           
1

 َ.1112( ٌَٕخ ٠9/4ٕظو اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك )  
2

 ثشأْ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ. 31( فموح)ط( ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ 3ٔض اٌّبكح هلُ ) ٠ٕظو  
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. ٠4ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
4

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. ٠6ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
5

١غ اٌٛىاهاد ٚاٌّظبٌؼ ( فموح )ط( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى ؽ١ش ػوفذ ٚؽلاد اٌغٙبى اإلكاهٞ: ع٠2ّٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

 ٚاالعٙيح اٌؾى١ِٛخ   ٚفوٚػٙب. 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

 

                                           
1

ٚاٌّؾبٍجخ. ٠ٕٚظو ك. ػجلاٌىو٠ُ اٌّالؽٟ، ٚف١ظً ػجلاٌَالَ  خ( فموح )ك( ِٓ لبْٔٛ عٙبى اٌولبث٠2ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

مبهٔخ، كْٚ كاه َ كهاٍخ 1112ٌِؼبَ 31لّؾبْ، ٚك. ػٍٟ لبٍُ ٍالَ، شوػ لبْٔٛ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ هلُ 

 . 113َ، ص 1112ٔشو، ِب٠ٛ 
2

 ( فموح)ٖ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّنوٛه.٠2ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

 َ.1112( ٌؼبَ 31( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ هلُ )٠9ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

                                           
1

 بٍجخ ا١ٌّٕٟ.. ( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾ6)( فموح 15)٠ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

 

 

                                           
1

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. 2)( اٌجٕل 5)٠ٕظو ثم١خ االفزظبطبد فٟ ٔض اٌّبكح هلُ   
2

اٌؼّوٞ، كٚه اٌولبثخ فٟ رؾم١ك االٔؼجبؽ اإلٔفبلٟ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ "كهاٍخ  ٠ٕٓظو ٔؼوٖ ؽ١َٓ ػجل اٌوؽّ  

 .143َ، ص 2113ِمبهٔخ"، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ ػلْ، 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

                                           
1

 ( اٌفمواد )أ، ة( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّنوٛه.1( اٌفمواد )أ، ى، ػ، ؽ، ٞ( ٚاٌّبكح هلُ )3)٠ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   
2

 َ ثشأْ ئعواءاد ارٙبَ ِٚؾبوّخ شبغٍٟ ٚظبئف اٌٍَـخ اٌزٕف١ن٠خ اٌؼ١ٍب.1115( ٌؼبَ 6٘نا االٍزضٕبء ٚفمًب ٌمبْٔٛ هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

 

 

                                           
1

ِٓ  21، 21، 13،11( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى اٌّنوٛه ٠ٕٚظو: اٌّٛاك 3، 9، 3، 2، 1( اٌفمواد )٠11ٕظو: اٌّبكح هلُ )  

ٖ، 1413مٚ اٌمؼلح  1َ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك اٌضبِٓ،1113( ٌَٕخ 2الئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ، إٌّشٛهح ثمواه ِغٌٍ اٌٛىهاء )

 َ.1113اثو٠ً  31اٌّٛافك 
2

 ٔفٌ اٌمبْٔٛ. ٓ( ٠13ِٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

اٌٛلف اٌّئلذ ألٞ ِٛظف ػبَ اما رؤول أْ اسزّواهٖ فٟ اٌؼًّ ٠شىً ػبئًمب ٠ؾٛي كْٚ  -
 طبرٗ.ِجبشوح اٌغٙبى الفزظب

 ارقبم اإلعواءاد اٌمب١ٔٛٔخ، السزوكاك األِٛاي اٌؼبِخ ِٓ اٌّزسجج١ٓ ٚاٌّسئ١ٌٚٓ ػٓ ػ١بػٙب. -
 ٚلف طوف أٞ ِجبٌغ ٌٍغ١و أٚ اػفبئٗ ِٓ ِجبٌغ ِسزؾمخ، اما رؤول أٔٙب غ١و لب١ٔٛٔخ. -
ٚلف رٕف١ن أٞ ارفبل١بد رؤول أٔٙب ِقبفخ ٌٍمٛا١ٔٓ إٌبفنح أٚ وبْ ِٓ شؤٔٙب اإلػواه ثّظٍؾخ  -

 ٌلٌٚخ.ا
ارقبم اإلعواءاد اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ؽك اٌّٛظف اٌنٞ ٠ورىت أؽل اٌّقبٌفبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب  -

 فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ إٌّظّخ ٚاٌمواهاد إٌبفنح.

                                           
1

 ( ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ.22، ٚ( ٚاٌّبكح هلُ )14)٠ٕظو اٌّبكح   
2

 ، ة( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى اٌّنوٛه.11، ط(، ٚ)3)٠ٕظو اٌّٛاك   
3

َ ثشأْ اٌالئؾخ 2116( ٌَٕخ 1( ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ )196، ة( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى، ٚاٌّبكح هلُ )٠11ٕظو اٌّبكح هلُ )  

 اٌلاف١ٍخ ٌّغٌٍ إٌٛاة.



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 ْٛ اٌغٙبى.( ِٓ لب29ٔٚ ٠26ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
2

َ ثشأْ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ ِىبفؾخ 2111( ٌَٕخ 11( ِٓ لواه هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ هلُ )٠165ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

 َ.2111، ٌَٕخ 21َ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 2116( ٌَٕخ 31اٌفَبك هلُ )
3

ِٓ اٌلٍزٛه ٚاٌزٟ رٕض" اٌمؼبء ٍٍـخ َِزمٍخ  (141االٍزمال١ٌخ اٌزٟ رؾزظ ثٙب اٌٍَـخ اٌمؼبئ١خ اٍزٕبكًا ٌٕض اٌّبكح )  

لؼبئ١ًب ِٚب١ًٌب ٚئكاه٠ًب..." ٚاالٍزمال١ٌخ اٌزٟ ٠مظل٘ب اٌّشوع اٌلٍزٛهٞ ٟ٘ االٍزمال١ٌخ فٟ اٌؾىُ ثبػزجبه اٌمؼبء ال ٍٍـبْ 

 ػ١ٍٗ أِب اٌغٛأت اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ، فٙٛ وغ١وٖ ِٓ اٌغٙبد ٠قؼغ ٌولبثخ اٌغٙبى.
4

َ ثشأْ اٌؾَبثبد اٌقزب١ِخ ٌزٍه اٌغٙبد، ٚ٘نٖ ِشىٍخ ٠ؼبٟٔ 2113اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ ٌؼبَ  أشبه رمو٠و اٌغٙبى  

ِٕٙب اٌغٙبى ؿ١ٍخ إٌَٛاد اٌَبثمخ ٚهفغ ثشأٔٙب ػلح ِنوواد ٌٍٍَـبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌلٌٚخ ئال أٔٗ ٚئٌٝ اٌٍؾظخ ٌُ ٠زُ ؽَّٙب ٚال 

 ىاي اٌٛػغ وّب ٘ٛ.
5

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى.9جٕل ، ا٠11ٌٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

ٌَٕخ 29( ِٓ لواه هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ 11( ِٓ لبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ ٚاٌّبكح هلُ )٠111ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

 َ، ثشأْ الئؾخ اٌغياءاد ٚاٌّقبٌفبد اٌّب١ٌخ ٚاإلكاه٠خ.1113
2

َ، 2113( ٌَٕخ13كهح ثبٌمبْٔٛ هلُ )( ِٓ اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ ٌّغٌٍ إٌٛاة اٌظب193، 199، ٠196ٕظو: اٌّٛاك )  

 َ ثشأْ اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ ٌّغٌٍ إٌٛاة.2116( ٌَٕخ 1ٚاٌّؼلٌخ ثبٌمبْٔٛ هلُ )
3

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌغٙبى.3اٌجٕل  ٠11ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
4

 َ.1114ٌَٕخ  13( ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌغيائ١خ هلُ 35(ٚ)٠34ٕظو اٌّٛاك )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

وبفخ عوائُ اٌفسبك ِٚورىج١ٙب اٌزٟ رمغ وٍٙب أٚ ثؼؼٙب أٚ عيء ِٕٙب فٟ اٌغّٙٛه٠خ أٚ اؽلٜ   -
 اٌّئسسبد اٌزبثؼخ ٌٙب فٟ اٌقبهط أ٠ًب وبٔذ ؿج١ؼخ ٚعٕس١خ ِورىج١ٙب. 

ٙب اٌزٟ رمغ فبهط اٌغّٙٛه٠خ، ٚرىْٛ اٌّؾبوُ ا١ّٕ١ٌخ ِقزظخ ثٙب ٚفك عوائُ اٌفسبك ِٚورىج١ -
لبْٔٛ اإلعواءاد اٌغيائ١خ ٚلبْٔٛ ِىبفؾخ غسً األِٛاي ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌبفنح األفوٜ، ٚونا 

 .8االرفبل١بد ٚاٌّؼب٘لاد اٌل١ٌٚخ اٌزٟ طبكلذ ػ١ٍٙب اٌغّٙٛه٠خ أٚ أؼّذ ا١ٌٙب

                                           
1

 ثشأْ ِىبفؾخ اٌفَبك.  2116ٌَٕخ  31( ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ 5( ٚ)٠3ٕظو اٌّٛاك )  
2

 ( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك.٠4ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠31ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )   



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 ( ِٓ الئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ.6( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك ا١ٌّٕٟ ٚاٌّبكح هلُ )٠5ٚ6ٚ1ٕظو اٌّٛاك )  
2

 ( فموح ى ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠1ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

( ِٓ اٌلٍزٛه ثأٔٗ" ٠زىْٛ ِغٌٍ اٌشٛهٜ ِٓ ِبئخ ٚأؽل ػشو ػؼًٛا ٠ؼ١ُٕٙ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ 126رٕض اٌّبكح هلُ )  

 ِٓ غ١و األػؼبء فٟ ِغٌٍ إٌٛاة...."



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 ( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك.٠3ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ ) - 
2

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.21كح هلُ )٠ٕظو ٔض اٌّب - 
3

 ( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك.16( فموح )٠3ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ ) - 
4

 ( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك.٠21ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 ( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك.٠32ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
2

 ( ِٓ لبْٔٛ ِىبفؾخ اٌفَبك.٠34ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠35ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
4

 ( ِٓ اٌلٍزٛه ا١ٌّٕٟ.1ٚ3اٌجٕل  131( ٚاٌّبكح هلُ )٠123ٕظو ٔض اٌّٛاك )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

َ ثشأْ ئعواءاد أرٙبَ ِٚؾبوّخ شبغٍٟ ٚظبئف اٌٍَـخ 1115( ٌَٕخ 6( ِٓ لبْٔٛ هلُ )٠11ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

ٌزٕف١ن٠خ اٌؼ١ٍب: هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ٚٔبئجٗ ٚهئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء ٚٔٛاثٗ ٚاٌٛىهاء اٌزٕف١ن٠خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌلٌٚخ. ٠مظل ثبٌٍَـخ ا

 ٚٔٛاثُٙ.
2

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠11ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

 فموح ك( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. 2)٠ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   
4

ٚ٘نا ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّجبكهح اٌق١ٍغ١خ، ؽ١ش ِٕؾذ اٌوئ١ٌ اٌَبثك ٚأرجبػٗ ؽظبٔخ ِٓ اٌغوائُ اٌّورىجخ ِٓ ِلجٍُٙ،   

 ِٚبىاي أرجبػٗ ٠ّبهٍْٛ اٌفَبك ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا(.
5

ٔض َ، ٚ٘ٛ لبئُ ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا هغُ أْ ِلرٗ لل أزٙذ أٔظو 2116ِبما ٔزٛلغ ِٓ ثوٌّبْ ِٕزٟٙ اٌظالؽ١خ ُأٔزقت ػبَ   

 ( ِٓ اٌلٍزٛه. 65اٌّبكح هلُ )
6

٠ٕظو أؽّل ٍؼ١ل اٌلٟ٘، اٌفَبك فٟ ا١ٌّٓ، األٍجبة، اٌّظب٘و، إٌزبئظ، اٌؼالط، اٌّووي اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ  

كٚي  َٓ ئٌٝ االْ فبٌّغٌٍ رشزذ ِب ث2115١. ٚفالي اٌفزوح ِٓ 31َ، ص 2116(، ٍجزّجو 41)ٚااللزظبك٠خ، اٌؼلك 

 ِضً اٌؾىِٛخ اٌّغزوثخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.، ٚأٙبهد اٌلٌٚخ ثَجت فَبك اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب. اٌغٛاه ِضٍُٙ



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

َ فٟ 3/11/2116اٌظبكه فٟ  53/ 4( ِٓ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾلح ٌّىبفؾخ اٌفَبك، هلُ 2، فموح ٠6ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

ىٛٔذ االرفبل١خ ِٓ صّب١ٔخ فظٛي ٚاؽلٜ ٍٚجؼ١ٓ ِبكح، رؼّٕذ اٌلٚهح اٌضب١ٔخ ٚاٌق١َّٓ ٚاٌّظبكلخ ػٍٝ االرفبل١خ. ٚلل ر

 ِقزٍف اٌّؼب١٠و ٚاٌزلاث١و ٚاٌمٛاػل اٌزٟ ٠ّىٓ ٌغ١ّغ اٌلٚي رـج١مٙب ٌزؼي٠ي ٔظّٙب اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٌّىبفؾخ اٌفَبك. 
2

 َ.2119 -2111َاٌّظله: رمبه٠و ِٕظّخ اٌشفبف١خ اٌؼب١ٌّخ ثشأْ ِإشو ِلهوبد اٌفَبك ٌألػٛاَ ِٓ   
3

، اٌغو٠لح 2119( ٌَٕخ 23( ِٓ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد ٚاٌّقبىْ اٌؾى١ِٛخ هلُ )٠3ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

 َ.2119(، ٌَٕخ 15)اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 
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1

 ( ِٓ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد..٠4ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
2

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.3( ٚ)٠6ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.13( ٚ)14(، ٚ)13ٛاك )٠ٕظو ٔض اٌّ  
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 أهثؼخ أشقبص ٠زُ رس١ّزُٙ ِٓ ػشو٠ٓ شقًظب ٠وشؾُٙ ِغٍا اٌٛىهاء. -1
، ٠زُ رس١ّزٗ ِٓ ث١ٓ فّسخ لؼبح ٠وشؾُٙ ِغٍا اٌمؼبء ِّضً ػٓ اٌسٍـخ اٌمؼبئ١خ -8

 األػٍٝ.
ِّضً ػٓ اٌمـبع اٌزغبهٞ ٚاٌظٕبػٟ، ٠زُ رس١ّزٗ ِٓ ث١ٓ فّسخ أشقبص ٠وشؾُٙ  -4

 االرؾبك اٌؼبَ ٌٍغوف اٌزغبه٠خ ٚاٌظٕبػ١خ.
ِّضً ػٓ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ػٍٝ أْ ٠زُ رؾل٠ل ٘نٖ إٌّظّخ ِٓ ِلجً ِغٍا  -3

 .4ٗ ِٓ ث١ٓ فّسخ أشقبص روشؾُٙ إٌّظّخ اٌّؾلكح ِٓ اٌّغٍااٌشٛهٜ، ٠ٚزُ رس١ّز

                                           
1

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠14ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
2

 اٌفموح أ( ِٓ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد اٌّنوٛه. ٠42ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

ٌمبْٔٛ هلُ  َ، ثشأْ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ2111( ٌَٕخ 53فموح أ( ِٓ لواه ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ ) ٠32ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

َ، ٚلواه 2111(، ٌَٕخ 3َ، ثشأْ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد ٚاٌّقبىْ اٌؾى١ِٛخ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك )2119( ٌَٕخ 23)

 َ.2111(، ٌَٕخ 15)َ، إٌّشٛه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 2111( ٌَٕخ 311هئ١ٌ اٌٛىهاء هلُ )
4

 ( ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ.٠49ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 ( ِٓ لبْٔٛ إٌّبلظبد ٚاٌّيا٠لاد.46و ٔض اٌّبكح هلُ )٠ٕظ  
2

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.56( ٚ)٠55ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
3

 َ.2113رمو٠و اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ ِٓ ِواعؼخ اٌؾَبثبد اٌقزب١ِخ ٌٍّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ٌؼبَ   
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1

 ٠ٕظو رمو٠و اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ، ِوعغ اٌَبثك.  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

ٔض اٌّشوع اٌلسزٛهٞ ػٍٝ أْ" أشبء اٌؼوائت اٌؼبِخ ٚرؼل٠ٍٙب ٚاٌغبإ٘ب ال ٠ىْٛ اال   -
ثمبْٔٛ ٚال ٠ؼفٝ أؽل ِٓ أكائٙب وٍٙب أٚ ثؼؼٙب أال فٟ األؽٛاي اٌّج١ٕخ فٟ اٌمبْٔٛ ٚال ٠غٛى 
رى١ٍف أؽل ثؤكاء غ١و مٌه ِٓ اٌؼوائت ٚاٌوسَٛ ٚاٌزىب١ٌف اٌؼبِخ اال ثمبْٔٛ. ٚأشبء 

. ٚٔض ػٍٝ ٠1زٙب ٚأٚعٗ طوفٙب ٚرؼل٠ٍٙب ٚاإلػفبء ِٕٙب ال ٠ىْٛ اال ثمبْٔٛ"اٌوسَٛ ٚعجب
.  ٚفٟ اٌٛالغ 8أْ اٌمٛاػل األسبس١خ ٌغجب٠خ األِٛاي اٌؼبِخ ٚاعواء طوفٙب ٠ؾلك٘ب اٌمبْٔٛ

اٌؼٍّٟ ٔغل أْ ِظٍؾخ اٌؼوائت ِسزّوح ثّٕؼ ِؼظُ ِىٍفٟ اٌقلِبد إٌفـ١خ اػفبءاد ِٓ 
إٌفـ١خ األَ ٚثظٛهح رئكٞ اٌٝ ا٘لاه وج١و  دٌٝ ارفبل١خ اٌشووبػوائت األهثبػ اسزٕبًكا ا

ٌٍّٛاهك اٌؼو٠ج١خ اٌّزؤر١خ ِٓ أٔشـخ غ١و فبػؼخ ٌٕـبق اإلػفبءاد اٌؼو٠ج١خ، ِٓ مٌه 
ػلَ افؼبع اٌّىٍف١ٓ اٌّزؼب١ٍِٓ ِغ اٌشووبد إٌفـ١خ ) شووخ طبفو ٌؼ١ٍّبد اسزىشبف 

ٕن فزواد سبثمخ، ثؾغخ رٛع١ٙبد ِٓ ٚأزبط إٌفؾ، ثزوٚ ِس١ٍخ( ِٓ ػوائت اٌلفً ِ
ٚى٠وٞ اٌّب١ٌخ اٌسبثم١ٓ، ٚ٘نا ِقبٌف ٌٍٕض اٌلسزٛهٞ اٌنٞ ٠ئول أْ أشبء اٌؼوائت 
اٌؼبِخ ٚرؼل٠ٍٙب ٚاإلػفبء ِٕٙب ال ٠ىْٛ اال ثمبْٔٛ، ٚونٌه ِقبٌف ٌٍزشو٠ؼبد اٌؼو٠ج١خ 

وج١وح ِٓ رٍه  إٌبفنح؛ ِّب ٔزظ ػٓ مٌه ؽوِبْ اٌقيأخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ِٓ ِٛاهك ػو٠ج١خ
 .      4اٌشووبد 

ٚونٌه ٔض اٌّشوع اٌلسزٛهٞ ػٍٝ أْ " ٌألِٛاي اٌؼبِخ ؽوِخ ٚػٍٝ اٌلٌٚخ ٚع١ّغ أفواك  -
اٌّغزّغ ط١بٔزٙب ٚؽّب٠زٙب ٚوً ػجذ أٚ ػلٚاْ ػ١ٍٙب ٠ؼزجو رقو٠ًجب ٚػلٚأًب ػٍٝ اٌّغزّغ، 

، ٚ٘نا ٔض طو٠ؼ ِٓ اٌّشوع اٌلسزٛهٞ 1مبْٔٛ"٠ٚؼبلت وً ِٓ ٠ٕزٙه ؽوِزٙب ٚفمًب ٌٍ
ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ األِٛاي اٌؼبِخ ٚأٔٗ ال ٠غٛى االػزلاء ػ١ٍٙب ثبٌسـٛ أٚ االفزالً أٚ 

 اٌسولخ أٚ ِب اٌٝ مٌه. 
ٚٔض ونٌه ػٍٝ أْ " اٌضوٚاد اٌـج١ؼ١خ ثغ١ّغ أٔٛاػٙب ِٚظبكه اٌـبلخ اٌّٛعٛكح فٟ ثبؿٓ  -

ل١ّ١ٍخ أٚ االِزلاك اٌمبهٞ ٚإٌّـمخ االلزظبك٠خ اٌقبٌظخ األهع أٚ فٛلٙب أٚ فٟ ا١ٌّبٖ اإل
 .7ٍِه ٌٍلٌٚخ ٟٚ٘ اٌزٟ رىفً اسزغالٌٙب ٌٍّظٍؾخ اٌؼبِخ

                                           
1

 اٌفمور١ٓ )أ( ٚ)ة(. ِٓ اٌلٍزٛه ٠13ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   
2

 ِٓ اٌلٍزٛه  ٠15ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   
3

-116َ، ص ٠2113ٕظو رمو٠و اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍولبثخ ٚاٌّؾبٍجخ ثشأْ اٌؾَبة اٌقزبِٟ ٌٍّٛاىٔخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ٌؼبَ   

119 . 
4

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا١ٌّٕٟ. ٠163ٕظو ٔض اٌّبكح   
5

 ِٓ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾلح ٌّىبفؾخ اٌفَبك.  16ٚ ٠15ٕظو ٔض اٌّٛاك   
6

 ِٓ اٌلٍزٛه ٠11ٕظو اٌّبكح هلُ   
9

 ِٓ اٌلٍزٛه ا١ٌّٕٟ. ٠3ٕظو اٌّبكح هلُ   
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ٚونٌه ٔض ػٍٝ أْ " ػمل االِز١بىاد اٌّزؼٍمخ ثبسزغالي ِٛاهك اٌضوٚح اٌـج١ؼ١خ ٚاٌّوافك  -
١ّخ اٌزٟ ٠زُ ِٕؼ اٌؼبِخ ال ٠زُ اال ثمبْٔٛ، ٠ٚغٛى أْ ٠ج١ٓ اٌمبْٔٛ اٌؾبالد ِؾلٚكح األ٘

االِز١بىاد ثشؤٔٙب ٚفمًب ٌٍمٛاػل ٚاإلعواءاد اٌزٟ ٠زؼّٕٙب، ٠ٚج١ٓ اٌمبْٔٛ أؽٛاي ٚؿوق 
اٌزظوف ِغبًٔب فٟ اٌؼمبهاد اٌٍّّٛوخ ٌٍلٌٚخ ٚاٌزٕبىي ػٓ أِٛاٌٙب إٌّمٌٛخ ٚاٌمٛاػل 
 ٚاإلعواءاد إٌّظّخ ٌنٌه. وّب ٠ٕظُ اٌمبْٔٛ و١ف١خ ِٕؼ االِز١بىاد ٌٍٛؽلح اٌّؾ١ٍخ

. ٘نا إٌض ف١ٗ رفو٠ؾ فٟ ػمبهاد اٌلٌٚخ، ام رُ 1ٚاٌزظوف ِغبًٔب فٟ األِٛاي اٌؼبِخ"
اٌزظوف ِغبًٔب ثؤهاػٟ ٚػمبهاد اٌلٌٚخ ٚاالسز١الء ػ١ٍٙب ِٓ ِلجً ٔبفن٠ٓ فٟ اٌسٍـخ 
ثّٛعت ٘نٖ إٌظٛص، ربهح ثبسُ االسزضّبه، ٚربهح أفوٜ ثبسُ اٌغّؼ١بد اٌسى١ٕخ، ٚاٌٝ 

 غ١و مٌه.  
ػٍٝ أٔٗ" ال ٠غٛى ٌٍسٍـخ اٌزٕف١ن٠خ ػمل لوٚع أٚ وفبٌزٙب أٚ االهرجبؽ ثّشوٚع وّب ٔض  -

 .٠8زورت ػ١ٍٗ أفبق ِٓ فيأخ اٌلٌٚخ اال ثّٛافمخ ِغٍا إٌٛاة"

                                           
1

 ٔفٌ اٌلٍزٛه. ٠13ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   

2

 
  
 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 .( ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبْٔٛ اٌقلح اٌّل١ٔخ، ِوعغ ٍبثك٠29ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
2

 ( ِٓ اٌالئؾخ ٔفَٙب.٠23ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

 ( ِٓ اٌالئؾخ ٔفَٙب.٠21ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
4

َ ثشأْ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ. ٠ٕٚظو ٔض اٌّبكح هلُ 1111ٌَٕخ  11( ِٓ لبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ هلُ ٠43ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

َ ثشأْ ٔظبَ 2115( ٌَٕخ 43ؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌٍمبْٔٛ هلُ )َ ثشأْ اٌالئ2116( ٌَٕخ 11( ِٓ اٌمواه اٌغّٙٛهٞ هلُ )11)

فموح أ( ِٓ لواه هئ١ٌ ِغٌٍ  1َ، ٚاٌّبكح هلُ )2116، ٌَٕخ 14اٌٛظبئف ٚاألعٛه ٚاٌّورجبد، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 

  َ.2119، ٌَٕخ 11َ ثشأْ اٌزؼ١١ٓ فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 2119( ٌَٕخ 41اٌٛىهاء هلُ )
5

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ.٠111ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
1

 ( ِٓ الئؾخ لبْٔٛ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ.233، ٠111ٕٚظو ٔض اٌّٛاك )  
2

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌغوائُ ٚاٌؼمٛثبد. 153، 152ٚ، ٠151ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
3

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد.٠162ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
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 اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. ( ٠163ِٕٓظو ٔض اٌّبكح هلُ ) 
2

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد.٠164ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.214( ٚ)٠212ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
4

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.253، 131، 1اٌجٕل  126، ٠121ٕظو اٌّٛاك )  
5

ٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك َ، ا1114ٌَٕخ  13( ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌغيائ١خ هلُ 1اٌجٕل  ٠216ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )   

 َ.1114/ط( ٌَٕخ 11)
6

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠211ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
9

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠311ٕظو اٌّبكح هلُ )  
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1

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ. 1، اٌجٕل ٠495ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  
2

ٌَٕخ  16ّب١ٌخ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌؼلك َ ثشأْ اإللواه ثبٌنِخ ا2116ٌٌَٕخ  31( ِٓ لبْٔٛ هلُ 3( ٚ)٠2ٕظو اٌّٛاك )  

2116.َ 
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.4)٠ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ   
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1

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.19، ٠15ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
2

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.٠16ٕظو اٌّبكح هلُ )  
3

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ ٔفَٗ.24، 22، 21، ٠21ٕظو ٔض اٌّٛاك )  
4

 .16َ، ص 21112 -2119ئٔغبىاد ا١ٌٙئخ اٌٛؿ١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌّىبفؾخ اٌفَبك فٟ ِغبي أٔفبم اٌمبْٔٛ   
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1

َ ثشأْ ِىبفؾخ غًَ األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإله٘بة، اٌغو٠لح 2111( ٌَٕخ 1( ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ )٠3ٕظو ٔض اٌّبكح هلُ )  

 َ.2111، ٌَٕخ 2اٌو١ٍّخ، اٌؼلك 
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