
 1 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ِجٍس ثٌذٌٚز     
 ١٘تز ِفٛػٟ ثٌذٌٚز 

 ثٌذثةشر ثألٌٚٝ –ثٌّذىّز ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍج 

 ق54ٌسٕز  16846صمش٠ش ِفٛػٟ ثٌذٌٚز فٟ ثٌطعٓ سلُ 

 ثٌّمجَ ِٓ
 ذظفطٗ""         ست١ظ ِؿٍظ جٌٛصسجء  -1

 "ذظفطٗ"          ٚص٠ش جٌخحسؾ١س  -2

 "ذظفطٗ"           جألػالَٚص٠ش  -3

 "ذظفطٗ"          جالؾطّحػٟٚص٠ش جٌطؼحِٓ  -4

 "ذظفطٗ"           جٌٕحتد جٌؼحَ  -5

 "ذظفطٗ"           ٚص٠ش جٌذفحع  -6

 ذظفطٗ""         ست١ظ ِؿٍظ جٌشٛسٜ  -7

 ػـــــــــــــذ

 جاللظشٜ فخشٞٚق١ذ  -1

 ِكّذ جٌغ١ذ ِكّذ د٠حخ  -2

  جٌك١طِٟكّذ جقّذ  -3

  جٌىفشجّٚٞذ ِكّذ طالـ ِك -4

 ِكّذ جقّذ  قغ١ٕٗ -5

 ػحتشس ِكّذ ػٍٝ  -6

 ِكّذ ػٍٝ قغٓ -7

 ِكّذ  أِحَؽحسق  -8

 ػرذ جٌشقّٓ ِكّذ أ١ِٓ -9

 ِكّذ فش٠ذ صوش٠ح -10

  شٛلٟجقّذ جٌغ١ذ  -11

 سفؼص ٠ٛٔحْ ١ِخحت١ً -12

 ضحِش ػضش ػٍٝ -13

 جاللظشٜ فخشٞػظحَ  -14

 جٌغ١ذػرذ جٌظّذ ػرذ جٌؿٛجد  -15

 جٌغ١ذ ِكّذ ئذشج١ُ٘ -16

 ِكّذ دس٠ٚش أ١ِٓ -17

 ؾّؼٗ قغٓ ِكّذ  -18

 قّحدز ػرذ جٌٍط١ف ع١ذ -19

 جٌفٕؿشٜ شٛلٟجقّذ  -20

 ع١ذ جقّذ ئذشج١ُ٘ -21

 جٌغرحػٟفحسٚق ِكّذ  -22

  ِٛجفٟػرذ جٌؼض٠ض  -23

 ػرذ جٌشقّٓ ؾّؼٗ أ١ِٓ -24

ق 55ٌسةٕز  7691ثٌةذعٜٛ سلةُ  ٚرٌه ؽعٕج عٍٝ دىُ ِذىّةز ثٌمؼةجا ثادثسٜ دجٌمةج٘شر دثٌةذثةشر ثألٌٚةٝد فةٝ

 4/3/2008ٚثٌظجدس دجٍسز 

 ثإلجشثاثس
 جإلدجس٠ةسأٚدػص ١٘ثس لؼح٠ح جٌذٌٚةس ذظةفطٙح ٔحترةس ػةٓ جٌطةحػ١ٕٓ لٍةُ وطةحخ جٌّكىّةس   2008/    4/   23ذطحس٠خ 

ِكىّةةس جٌمؼةةحء جالدجسٜ ذحٌمةةح٘شز "جٌةةذجتشز فةةٟ قىةةُ  ق ٚرٌةةه54ٌغةةٕس  16846ل١ةةذ ذةةشلُ  جٌؼ١ٍةةح ضمش٠ةةشج ذةةحٌطؼٓ

ٚجٌمحػةةٟ فةةٝ ِٕطٛلةةس " قىّةةص  2008/ 4/3ق ٚجٌظةةحدس ذؿٍغةةس 55ٌغةةٕس  7691جٌةةذػٜٛ سلةةُ  فةةٟألٌٚةةٝ" ج
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بقبول تدخل الخصوم المتدخلين إلي  انبيا الميدنيين وبيالد اليدلب المبيدل مين الارية اعداايية ب يدم جٌّكىّس 
القيااا المع يون ليي   اختصنص المحكمة والئينً ببظا الدنوى و بنختصنصرن ، وبقبول اليدنوى كيك ً وبغلءين 

ليمن تضمب  من االمتبنع نن اتخنذ اعااا ات الكفيلة بنلقصنص ألسال الحاا والمدبيين المصايين واقتضين  
 " .الارة اعدااية بنلمصاولنت الوا  المبين بأسبنا الحكم وألزامحقوقرم نلى 

جٌكىةُ جٌّطؼةْٛ ف١ةٗ  ذاٌغةحءٛع فٟ خطحَ ضمش٠ةش جٌطؼةٓ جٌكىةُ ذمرةٛي جٌطؼةٓ شةىال ٚفةٝ جٌّٛػة ٚؽٍد جٌطحػْٕٛ

 ِؿذدج:ٚجٌمؼحء 

 ذؼذَ جخطظحص جٌّكىّس ٚالت١ح ذٕظش جٌذػٜٛ -:أط١ٍح

جٌطحعةغ ٚجٌغةحذغ ػشةش ٚجٌػةحِٓ ػشةش ِظةٍكس ػةذج  أٚطةفس  رٞذؼةذَ لرةٛي جٌةذػٜٛ ٌشفؼٙةح ِةٓ  ١ةش  -جقط١حؽ١ح:

 ٚجٌطحعغ ػشش ٚسفغ جٌذػٜٛ ذحٌٕغرس ٌُٙ

 ثٌٛلجةــــــــــع

قد   والثانً األولالمطعون ضدهما حسبما جاء من األوراق ومن الحكم المطعون فٌه أن  وقابع المنازعة تخلص
وطلبا فً  13/6/2001بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة فً  الصادر فٌها الحكم المطعون فٌهالدعوى أقاما 

 )أ( إلزام المدعى علٌه األول بصفته ربٌس الحكومة .  -الحكم: –ابتداء  –ختامها 
بتسلٌم رعاٌاها المتورطٌن فً جرابم األسري والمدنٌٌن المصرٌٌن أثناء عدوان  ةبة الحكومة اإلسرابٌلٌمطال -

النص الجنابً المادة  ةوحرب االستبناؾ لمحاكمتهم أمام القضاء المصري وفقاً لمبدأ إقلٌمٌ 1967،  1956
ٌة جنٌؾ الثالثة والرابعة والمبدأ من اتفاق 2/ 146،    2/ 129( من قانون العقوبات المصري والمادتٌن 1)

 والسوابق الدولٌة.  1973لسنة  3074الخامس من القرار الصادر من األمم المتحدة رقم 
اللجوء إلً األمم المتحدة ومجلس األمن الستصدار قرار بإدانة هذه الجرابم التً ارتكبها رعاٌا إسرابٌل  -

م المتهمٌن لمصر لمحاكمتهم أمام القضاء المصري أو تشكٌل لتهدٌدها السلم واألمن الدولٌٌن وإلزامها بتسلٌ
لة لمحاكمتهم أمام القضاء المصري ، وفً حاٌن ٌمحكمة جنابٌة دولٌة )مؤقتة( لمحاكمة المتهمٌن اإلسرابٌل

بفرض الحظر االقتصادي والجوى علٌها استناداً علً سابقة ) لوكٌربً (  رفض إسرابٌل مطالبة مجلس األمن ،
 ة بالتدخل العسكري فً حالة استمرار الرفض.والمطالب

إداري بوالق الدكرور والمحرر من  2000لسنة  7143إلزام المدعً علٌه الثانً بتقدٌم أوراق المحضر رقم -
مقدمه األول عن ذات موضوع الدعوي الماثلة وتقدٌم أسباب  حفظ النٌابة له قبل استٌفاء التحقٌق وكذلك أسباب 

 مة بشأنه لمصلحة العدالة ، مع إلزام المدعى علٌه األول بالمصروفات. رفض التظلمات المقد
 وذكر المدعٌان شرحاً للدعوى :

من أسر ما ٌقرب من  ةوحرب االستنزاؾ تمكنت القوات اإلسرابٌلٌ 1967وعدوان  1956أنه إبان حرب 
ود وضباط إسرابٌل (من األسري المدنٌٌن المصرٌٌن وهو أمر ال ٌخفً على أحد ، وقد ارتكب جن65000)

والتً  1949أبشع الجرابم الإلنسانٌة بالمخالفة للقوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة وخاصة اتفاقٌة جنٌؾ الصادرة عام 
مما ٌستوجب محاكمة مجرمً حرب إسرابٌل جنابٌاً وإلزام هذه الدولة  1952ٌولٌو  6صادقت علٌها فً 

كبة فً حق هؤالء األسري ومنهم المدعى الثانً ، وقدم بالتعوٌض المادي الذي ٌتناسب مع الجرابم المرت
المدعى األول بصفته سكرتٌر عام حزب مصر العربً االشتراكً شكوى إلً السٌد النابب العام ٌطالبه فٌها  
بإقامة دعوى أمام المحكمة المختصة ضد الحكومة المصرٌة الصامتة عن المطالبة بالقصاص لهؤالء األسري 

اإلجراءات الكفٌلة بالقصاص لهم طبقاً للقوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة استناداً إلً أن المشرع قد  إللزامها باتخاذ 
فرض على النٌابة العامة التصدي لحماٌة مصلحة المجتمع والدفاع عنها بصفتها المنوط بها إقامة هذه الدعاوى 

( وارد المكتب الفنً للنابب العام فً 11163( من قانون المرافعات ، وقد قٌدت الشكوى برقم )78وفقاً للمادة )
( ومنها إلً نٌابة 24/7/2000فً 5691إلً نٌابة جنوب الجٌزة برقم صادر ) اوالذي أحاله 4/7/2000

 7143( حٌث قٌدت لدي ااألخٌرة برقم    )12/8/2000فً  3906بوالق الدكرور برقم صادر )
ي أدلً بأقواله وتأجل التحقٌق لتقدٌم مستندات وسماع بوالق الدكرور ( ، وتم استدعاء الشاكً الذ 2000لسنة

وفق شهود عٌان ولفٌؾ من المواطنٌن أن الشكوى قد  16/9/2000أقوال بعض األسري إال أنه فوجا فً 
( وآخر إلً 25/9/2000فً  423دون استٌفاء التحقٌق ، فقدم تظلماً قٌد برقم )  7/9/2000حفظت فً 

 وقد تم رفضهما.  4/10/2000فً  16203النابب العام قٌد برقم 
قد بلػ بهم الصلؾ وعدم االكتراث برد الفعل مبلؽاً دفعهم إلً  نأن اإلسرابٌلٌٌ وأضاف المدعٌان شرحاً للدعوى

وافتخروا بها وقال  1995االعتراؾ بالجرابم  التً ارتكبوها ضد األسري على صفحات جرابدهم الٌومٌة عام 
" لقد كنت سعٌداً عند زٌارتً لشرم الشٌخ عام معارٌؾ اإلسرابٌلٌة : جرٌدة أحدهم وٌدعً ) عاموس نبمان( فً



 3 

وشاهدت الهٌاكل العظمٌة التً قمت بقتل أصحابها وهً على امتداد الطرٌق الربٌسً ". وقد قامت  1976
 حٌن قتلهم الجندي ) سلٌمان خاطر( فً نالحكومة المصرٌة بدفع تعوٌضات مادٌة لقتل الجنود اإلسرابٌلٌٌ

الوقت الذي  لم تحرك ساكناً للمطالبة بتعوٌض آالؾ األسري المصرٌٌن ، كما لم تطلب معاقبة المتهمٌن جنابٌاً 
وٌترتب على ذلك قٌام تعهد من جانب  6/7/1951خاصة وأن إسرابٌل قد صادقت على اتفاقٌات جنٌؾ فً 

ع باحترام أحكام هذه االتفاقٌات فً إسرابٌل بمقتضً نص المادة األولً المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌؾ األرب
( من اتفاقٌة فٌنا لقانون  المعاهدات أن تتمسك بقانونها 27جمٌع األحوال ، وال ٌجوز لها طبقاً لنص المادة )

( بتقدٌم  1973لسنة  3074الداخلً كسبب لعدم تنفٌذ هذه االتفاقٌات ، وقد تضمن قرار مجلس األمن رقم   ) 
، بل  إن إسرابٌل ذاتها قد محاكمة إذا وجدوا مذنبٌن اب جرابم حرب ضد اإلنسانٌة للاألشخاص المتهمٌن بارتك

ومعاونٌهم حٌث اعتبر هذا القانون أن   ن( بمعاقبة المتهمٌن النازٌٌ 1950لسنة  5710أصدرت القانون رقم )
التقادم وال ٌحق أعمال التعذٌب وسوء المعاملة من جرابم الحرب والجرابم ضد اإلنسانٌة والتً ال تسقط ب

 إلسرابٌل أن تقصر هذا التشرٌع على جرابم النازي ضد الٌهود.    
بأن هذه الجرابم  29/8/1995وهو ما ٌدحض بدوره ادعاء المدعى العام اإلسرابٌلً ) مٌخابٌل بن ٌابٌر( فً 

اٌخمان  أدولؾطاؾ قد سقطت عن مرتكبٌها بالتقادم هذا فضالً عن السوابق القضابٌة الدولٌة ومنها سابقة اخت
والذي قضً بعدم  20/12/1949(  الصادر فً برلٌن فً  10،محكمتً نورمبرج وطوكٌو ، القانون رقم ) 

تقادم جرابم الحرب ، محاكمة كالوس باربً ، التعوٌضات األلمانٌة اإلسرابٌلٌة والتً ما زالت إسرابٌل تحصل 
بلٌون دوالر ( فضالً عن  38قدرت بمبلػ         )  على تعوٌضات مالٌة ضخمة عن قتل النازي للٌهود والتً

 ( ملٌون دوالر وبعد مرور أكثر من خمسٌن عاماً على ارتكاب هذه الجرابم. 618تعوٌض سنوي قدرة )
إلً أن الحكومة المصرٌة بموقفها من قضٌة  –بعد استعراض صفتهما فً رفع الدعوى  –وخلص المدعٌان 

ٌقة الدستور والمتمثل فً المحافظة على كرامة الفرد باعتبارها انعكاساً األسري تخالؾ ما ورد بإعالن وث
( من الدستور وال ٌمكن أن تتحصن األعمال المخالفة للدستور 58لكرامة الوطن  ، وكذلك ما ورد بالمادة )

أي  ( من الدستور على تحصٌن68بفكرة أعمال السٌادة بحسبان أن السٌادة للشعب وحده ، كما تحظر المادة )
 عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء.  

 وطلب المدعٌان الحكم لهما بالطلبات السالؾ ذكرها فً صدر الوقابع.
لنظر الشق العاجل من الدعوى وفٌها قررت المحكمة إحالة الدعوى  1/7/2001وقد حددت المحكمة جلسة 

ها ، وقد قامت هٌبة مفوضً الدولة إلً هٌبة مفوضً الدولة لتحضٌرها وإعداد تقرٌر بالرأي القانونً فٌ
بتحضٌر الدعوى وتهٌبتها للمرافعة على الوجه المبٌن بمحاضرها ، حٌث قدم الحاضر عن المدعٌٌن بجلسة 

من األسري المصرٌٌن  56ثالثة حوافظ مستندات طوٌت علً ) صورة ضوبٌة لشهادات عدد  22/10/2001
مكتب  4025البالغ المقدم إلً النابب العام برقم ) (  ، وصورة ضوبٌة من 1967،  1956خالل عدوان ) 

(  ، صورة ضوبٌة من طلب انضمام عضو مجلس الشورى فً الشكوى     ، الطلب  13/6/2001فنً فً 
(، بعض األخبار   18/8/2001المكتب الفنً فً 13701المقدم من المدعى األول إلً النابب العام برقم )

رار تعٌٌن المدعى األول سكرتٌراً عاماً لحزب مصر العربً االشتراكً ، المنشورة فً الصحؾ المختلفة ، ق
( بتمثٌله للحزب أمام القضاء ، الطلب المقدم من المدعى األول إلً المحامً العام 23/1997القرار رقم )

( التظلمات  المقدمة من المدعى األول 2000لسنة  7143األول ضد الحكومة المصرٌة ، المحضر رقم   )
ن حفظ الشكوى المقدمة منه ، وقد طلب كل  من محمد فرٌد زكرٌا عضو مجلس الشورى ، أحمد السٌد بشأ

شوقً الفخري تدخلهما فً الدعوى وطلبا ذات طلبات المدعى والتً قدم بشأنها مذكرة طلب فٌها إضافة طلب 
، تامر عزت على ، وقؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه ، كما طلب تدخله كل من   ) رفعت ٌونان مٌخابٌل 

وعصام فخري األقصري( وذلك بصحؾ معلنه ، وقد أعدت هٌبة مفوضً الدولة تقرٌراً بالرأي القانونً ارتأت 
 فٌه الحكم بعدم اختصاص المحكمة والبٌاً بنظر الدعوى.

لنظر الدعوى وفٌها حضر عن المدعى والخصوم المتدخلٌن محام  8/6/2004وقد حددت المحكمة  جلسة 
عدم جواز تحصٌن القرارات واألعمال المخالفة للدستور بفكرة أعمال السٌادة وطلب بإجابته إلً طلباته ودفع ب

المتضمنة إلزام المدعى علٌه األول بتقدٌم الحصر الصادر عن وزارة الشبون االجتماعٌة عن أسماء وعناوٌن 
(  ،  وأوراق المحضر رقم 1996) لجنة األمن القومً عام  الشورىاألسري ،  الدراسة الصادرة عن مجلس 

( ، التصرٌح للمدعى علٌه الثانً باستخراج حقه كأسٌر حرب ، وإحالة الدفع بعدم 2000لسنة  7143) 
، الوجه المبٌن بمحاضرها ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علىإلً المحكمة الدستورٌة  الدستورٌة
افظة مستندات طوٌت على مذكرة نٌابة بوالق قدم الحاضر عن الجهة اإلدارٌة ح 13/9/2004وبجلسة 
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قدم الحاضر عن المدعٌٌن إعالنٌن إلً  18/1/2005، وبجلسة  2000لسنة  7143الدكرور فً القضٌة رقم 
وإلً ربٌس مجلس الوزراء لتقدٌم كافة المعلومات  2000لسنة  7143النابب العام لتقدٌم أوراق المحضر رقم 

صرٌٌن وكافة الطلبات المبٌنة فً اإلعالن المشار إلٌه ، كما قدم مذكرة بدفاع المتاحة لدٌه بشأن األسري الم
( من قانون السلطة القضابٌة ، 12( من قانون مجلس الدولة والمادة )11تضمنت الدفع بعدم دستورٌة المادة )

لمحكمة وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الجهة اإلدارٌة حافظة مستندات طوٌت على صور أحكام صادرة عن ا
بهٌبة سابقة ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فً ختامها الحكم أصلٌاً : بعدم اختصاص المحكمة والبٌاً بنظر 
الدعوى على أساس أن محلها عمل من أعمال السٌادة بحسبانها تصدر عن الدولة باعتبارها سلطة حكم ، وأن 

مفهوم أعمال السٌادة  ، والتً تخرج عن  تفسٌر المعاهدات وتطبٌقها من األمور السٌاسٌة والتً تندرج فً
فإن الدعوى تمثل إصدار أمر إلً السلطة التنفٌذٌة أو جهة  –والٌة  القضاء العادي واإلداري ، ومن وجه آخر 

اإلدارة بفعل أو االمتناع عن فعل وهو ما ٌمس مبدأ الفصل بٌن السلطات ، كما أن الدفع بعدم دستورٌة  
ال ٌقوم على سند من القانون ، وطلب إلزام المدعٌن والخصوم بالمصروفات ، وبذات المادتٌن المشار إلٌهما 

) التدخل جمعه الجلسة طلب كل من فاروق محمد السباعً العشري ، عبد العزٌز موافً ، أمٌن عبد الرحمن
نابب قدم المدعى صحٌفة بإعالن وزٌر الشبون االجتماعٌة ، وال 5/4/2005إلً جانب المدعى ( ، وبجلسة 

 العام .
وقدم الحاضر عن الجهة اإلدارة حافظة مستندات طوٌت على كتاب وزارة الشبون االجتماعٌة المتضمن عدم 

قدم الحاضر عن الجهة  7/6/2005وجود حصر من أي  جهة من جهات الوزارة لألسرى وعناوٌنهم وبجلسة 
ة عن األسري المصرٌٌن ، ورد اإلدارة حافظة مستندات طوٌت على رد مجلس الشورى بشأن إجراء دراس

قدم الحاضر عن الجهة اإلدارة حافظة مستندات طوٌت  15/9/2005، وبجلسة ارة الخارجٌة على الدعوىوز
( كما قدم 21/5/2005المؤرخ  1442على صورة اتفاقٌات جنٌؾ ، كتاب نٌابة جنوب الجٌزة الكلٌة رقم )

شارة إلٌه ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات مذكرة بدفاع طلب فً ختامها ذات الدفاع السالؾ اإل
قدم الحاضر   1/11/2005طوٌت على ندوة عن جرابم الحرب اإلسرابٌلٌة ضد األسري والمدنٌٌن وبجلسة 

عن الجهة اإلدارٌة حافظة مستندات طوٌت على رد اإلدارة العامة للقضاء العسكري على الدعوى ، وبجلسة 
افظة مستندات  ، صورة من قرار لجنة األحزاب السٌاسٌة بشأن المدعى األول ، قدم المدعً ح 3/1/2006

، ابة الجٌزة الكلٌةقدم الحاضر عن الجهة اإلدارٌة حافظة مستندات طوٌت على كتاب نٌ 28/3/2006وبجلسة 
( والمتضمن أن وزارة الخارجٌة لٌس لدٌها 12/2/2006فً  7143مذكرة بالمعلومات قً القضٌة رقم ) 

علومات عن األسري، كما قدم المدعى مذكرة بدفاع صمم فٌها على طلباته مشٌراً  إلً أن اإلدارة لم تقدم م
المستندات المطلوبة، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة  حٌث قدم المدعى صحٌفة معلنه إلً وزارة الدفاع ، 

طلب عبد الصمد  28/11/2006ة  كما طلب أحمد الفضالً ، صبحً سالم تدخلهم إلً جانب المدعً ، وبجلس
حافظة  26/1/2007عبد الجواد ، أمٌن محمود ، دروٌش الضاحً وقدم الحاضر عن الجهة اإلدارٌة بجلسة 

طلب   6/3/2007خاص لفٌلم روح شاكٌد، وبجلسة  C.D، ى كتاب وزارة الخارجٌةمستندات طوٌت عل
، إبراهٌم السٌد سلٌم تدخلهم عبد اللطٌؾ سٌد حمادة مرتضً منصور ، حلمً أحمد سالم   ، أحمد الفضالً ،

فً الدعوى ، كما طلب هانً فراج تدخله فً الدعوى ، كما طلب تدخله بصحٌفة معلنة أمٌن عبد الرحمن 
جمعة ، محمد أحمد الحٌطً ، ورثة صالح محمد الكفراوي وطلبوا الحكم لهم بالتعوٌض  ، وبجلسة 

نقابة المحامٌن وعضو من النقابة العامة وطلب المدعٌان حضر محام عن لجنة الحرٌات ب 10/4/2007
والخصوم المتدخلٌن تشكل لجنة من الخبراء المختصٌن للكشؾ عن المواقع المحددة  فى الكتاب المعنون )حق 

،كما قدم الحاضر عن المدعً والخصوم ثالثة حوافظ مستندات  10/6/2002الدم( والمقدم فى الدعوى بجلسة 
علً بٌانات خاصة بالمدعى هة اإلدارٌة حافظة مستندات طوٌت قدم الحاضر عن الج 5/6/2007،وبجلسة 

، كما قدم الحاضر عن تدخل فً الدعوى طارق إمام 10/7/2007علٌه الثانً وبعض المتدخلٌن ،وبجلسة 
الجهة اإلدارٌة حافظة مستندات تضمنت رد وزارة الخارجٌة عن مجهوداتها ، كما قدم الحاضر عن الخصم 
المتدخل محمد أحمد الحٌطً  حافظة مستندات ، كما قدم المدعى مذكرة بدفاع طلب فٌها بعد  إدخال وزٌر 
الدفاع لٌندب بدوره لجنة خبراء من الطب الشرعً وأساتذة كلٌة الطب ومتخصصون من وزارة الخارجٌة 

إلزام  المدعى علٌه األول الوارد ذكرها بصحٌفة اإلدخال ، و ةالمقابر الجماعٌوكافة التخصصات للكشؾ عن 
بصفته بتقدٌم التعوٌضات التً دفعت إلً إسرابٌل تعوٌضاً عن الحادث الذي قام به الجندي سلٌمان خاطر ، وان 
المتدخلٌن إبراهٌم السٌد سلٌم وجمعه حسن محمد ، حمادة عبد اللطٌؾ سٌد ،  أمٌن محمد دروٌش قد أنهٌت 

 ) األول( فقد أكمل مدته واستبقً بالقوات المسلحة. م من األسر وأن أحده خدمتهم لسبب العودة
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وتقرر مد أجل النطق 22/1/2008قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  13/11/2007وبجلسة 
وبذات الجلسة أصدرت  4/3/2008وفٌها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة  19/2/2008بالحكم بجلسة 

 ٌر.المحكمة حكمها المبٌن بصدر هذا التقر
أن أحكام الدستور تمثل القواعد واألصول التً ٌقوم علٌها نظام الحكم ػٍٝ جعطٕحدج  ٚلذ ش١ذس ثٌّذىّز دىّٙج

فً الدولة وهً أسمً القواعد اآلمرة وأوجبها احتراماً لما  تمثله من ضمانة أساسٌة إلعالء اإلرادة الشعبٌة فً 
ضفت على أحكامه السٌادة ، وقد أفصحت عن ذلك إطار دٌمقراطً وال رٌب أن هذه الطبٌعة الخاصة قد أ

عن األهداؾ  –صاحب السٌادة  –وثٌقة إعالن الدستور الصادرة باسم جماهٌر الشعب المصري  –بجالء 
الدستورٌة المراد تحقٌقها والتً تستوي على قمتها الحرٌة إلنسانٌة المصري عن إدراك  لحقٌقة مؤكده تتمثل 

بٌعً لكرامة الوطن وأن الفرد هو حجر األساس فً بناء الوطن وبقٌمة الفرد فً أن كرامة الفرد انعكاس ط
وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهٌبته ، وان سٌادة القانون لٌست ضماناً مطلوباً لحرٌة الفرد فحسب لكنها 

 األساس الوحٌد لمشروعٌة السلطة .
خصٌة وحقه فً الحٌاة من الحقوق اللصٌقة ومن حٌث إن حق اإلنسان فً المحافظة على حٌاته وحرٌته الش

بشخص اإلنسان والتً أولتها الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة تعاضداً مع االتفاقٌات الدولٌة اهتماماً كبٌراً بحسبان 
أن الفرد هو أساس المجتمع وهدؾ التشرٌعات المنظمة لكافة مناحً الحٌاة بل والعالقات بٌن الدول بما تتضمنه 

اٌة قانونٌة له وتقرٌر حقه فً الحصول على حقوقه الدستورٌة والقانونٌة ، وإذا كان نفاذ المواطن من وسابل حم
فً دولته إلً جهات القضاء المختصة للحصول على ما ٌدعٌه حقاً قد سلب منه أو أعتداء قد  وقع علٌه ٌمثل 

العوابق التً تحول دون تسوٌة التزاماً دستورٌاً على عاتق الدولة بما ٌجب أن تٌسره له عن طرٌق إزالة 
األوضاع الناشبة عن العدوان على هذه الحقوق ، فإن دور الدولة ٌتعاظم فً حالة وقوع اعتداء على أحد 
مواطنٌها من دولة أجنبٌة لما ٌتصل بهذا النفاذ من عوابق ترفعها الدولة المعتدٌة تتصل بسٌادتها على أرضها 

 وحماٌة مواطنٌها .
ة حقوق المواطنٌن ال ٌكون فقط بالتحقق من وقوع االعتداء والضرر الماس بها وإنما بالعمل ومن حٌث إن حماٌ

على تهٌبة الدالبل والقرابن واآللٌات التً تمكن صاحب الحق من اقتضابه بالوسابل المختلفة ، وإذا كانت 
لعام فً الداخل ، فإن أجهزة أجهزة التحقٌق المختصة تقوم على هذا األمر بحسبانها القوامة على تحقٌق األمن ا

الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الخارجٌة وما ٌتبعها  من بعثات دبلوماسٌة تكون المختصة بهذا الدور 
الوطنً والقانونً حال إهدار حقوق المواطنٌن خارج حدود  البالد أو حال وقوع اعتداء وقٌام حرب من دولة 

ك بفكرة  سٌادة الدولة المعتدٌة بحسبان أن فكرة السٌادة بالمعنً التقلٌدي أجنبٌة على البالد ، وال ٌحاج على ذل
قد خفت شعاعها  فً ظل تطور قواعد القانون الدولً العام والتً ؼدت بسرٌانها ال تمثل عقبة أمام اقتضاء 

تعد مقصورة حقوق األفراد وتحقٌق العدالة ، ومن ناحٌة أخري فإن الوظٌفة الدبلوماسٌة فً العصر الحدٌث لم 
على تمثٌل الدولة فً المحافل الدولٌة والمؤتمرات العالمٌة وإنما امتدت إلً رعاٌة مصالح مواطنً الدولة 
واستهداؾ  التعاون بٌن الدول إلنقاذ البشرٌة من األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة والعمل على تفعٌل 

 االتفاقٌات الدولٌة المتصلة بحقوق اإلنسان". 
ن جرابم الحرب قد مرت بتطور عاصر تطور الحروب ذاتها سواء من حٌث مشروعٌتها وعدم ومن حٌث إ

مشروعٌتها والقواعد الحاكمة لها وٌنصرؾ مدلول جرابم الحرب إلً تلك االنتهاكات لقوانٌن الحرب أو هً 
أو  نسكرٌٌالمخالفات التً ٌعاقب علٌها القانون الدولً وٌعتبر القتل جرٌمة حرب سواء ارتكب من قبل ع

مدنٌٌن وٌندرج تحت هذا المفهوم القتل ؼٌر المبرر  وسوء معاملة األسري واالؼتٌال واالعتقال وتدمٌر المدن 
 بما ال تبرره ضرورة الحرب وسٌرها على الواقع.    

كما أنها  1956ومن حٌث إنه ولما كانت إسرابٌل قد شاركت انجلترا وفرنسا فً االعتداء على مصر عام 
والتً حسمت نتابجها لصالح العدو اإلسرابٌلً منذ بداٌاتها مما ٌنتفً معه  1967رفاً فً حرب كانت ط

الضرورة المبررة الرتكاب إسرابٌل جرابم الحرب التً كشفت عنها ما أجري من تحقٌقات وسماع ألقوال 
بٌل قد أصدروا شهود الواقعة من األسري والمتصلٌن بالحرب األخٌرة والتً أكدت على أن بعض قادة إسرا

أوامر مباشرة إلً الجنود بقتل عمال التراحٌل المصرٌٌن الذي كانوا ٌعملون فً رصؾ الطرق هذا فضالً عن 
القتل الجماعً لألسري  وبعض كتابب ووحدات القوات المسلحة التً أصبحت فً معزل عن القٌادة وذلك 

ٌن وهم مقٌدي الٌدٌن واألرجل وقد عدد من قتل األسري المصرٌ 1956استمراراً لموقؾ إسرابٌل فً حرب 
المكتب القومً للصحافة والنشر المتضمن  –) الناشر مجد  / محمد إبراهٌم  بسٌونى كتاب حق الدم للمؤلؾ

والرقم  15562/2001وثابق وشهادات عن جرابم الصهاٌنة ضد األسري المصرٌن والعرب رقم اإلٌداع 
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لدعوى أسماء لبعض قادة الحرب فً إسرابٌل الذٌن أصدروا ( المرفق أوراق  ا 977- 3/02/562الدولً 
هذه األوامر إلً الجنود لقتل األسري المصرٌٌن خالفاً ألعراؾ الحرب وقد حدد المؤلؾ المذكور فً كتابه 

والذي لم تعقب الجهة اإلدارٌة على ما ورد به أن جرابم الحرب التً ارتكبتها إسرابٌل خالل  –المشار إلٌه 
تدور حول عملٌات القتل الجماعٌة وعملٌات قتل مزرٌة لألسري فضالً عن إنزال  1967،  1956حربً عام 

كل صنوؾ التعذٌب الالنسانً والقتل الصرٌح للمدنٌٌن فً سٌناء من المدرسٌن والعمال وهو ما ٌؤكد وحشٌة ال 
ن ما ارتكبته إسرابٌل ضد حدود لها .حدد المؤلؾ بعض حاالتها تحدٌداً دقٌقاً ، وفً عموم القول ومجمله فإ

األسري المصرٌن والمدنٌٌن العاملٌن وأبناء سٌناء قد استجمع كافة صور جرابم الحرب التً ذكرتها اتفاقٌات 
جنٌؾ حصراً رؼم انتهاء العملٌات العسكرٌة وقٌام بعض الجنود باالستسالم للعدو ولم ٌبرأ الشعب المصري 

دنٌٌن إال بانتصار الشعب فً حرب أكتوبر والتً تجلت فٌها روح وٌجؾ دم الشهداء من الجنود واألسري الم
ًً لبلده وترابها واحتراماً لحقوق المهزوم وهو ما كشؾ عنه ما نشر عن حرب  ًً الجندي المصري انتماَء

 . 1973أكتوبر 
وعلى األخص رد وزارة الخارجٌة على الدعوى والمرفق  –ومن حٌث إنه وكان الثابت من أوراق الدعوى 

أنها قد قامت بإثارة الموضوع مع الجانب اإلسرابٌلً  16/1/2007فظة مستندات الجهة اإلدارٌة بجلسة بحا
بقتل األسري   نبعد نشر الصحؾ اإلسرابٌلٌة مقاالت لصحفٌٌن عن قٌام الجنود اإلسرابٌلٌٌ 1995عام 

ٌة ، وان حكومة وطلبت إجراء تحقٌق رسمً طبقاً لألعراؾ الدول 1967،  56المصرٌٌن خالل حربً   
، إال أن  1998إسرابٌل قد أصدرت قراراً بتشكٌل لجنة إسرابٌلٌة للتحقٌق فً القضٌة وانتهت من أعمالها عام 

لجنة  1995إسرابٌل لم تواؾ مصر بنتابج وتقرٌر اللجنة . وأن الحكومة المصرٌة شكلت فً نهاٌة عام   
المخابرات العامة إلعداد ملؾ حول قتل األسري قومٌة مشتركة من وزارات الخارجٌة والدفاع والعدل و

المصرٌٌن ، وقد خلصت اللجنة إلً  ضرورة وجود معلومات وبٌانات وأدلة دقٌقة موثقة تجمعها جهات 
مصرٌة وؼٌر مصرٌة إلمكانٌة إدانة  المتهمٌن اإلسرابٌلٌٌن بارتكاب جرابم فً حق األسري المصرٌٌن     ، 

( جندي مصري خالل 250عد نشر الفٌلم الوثابقً " روح شاكٌد " حول مقتل )وأضافت وزارة الخارجٌة أنه ب
على ٌد الجٌش اإلسرابٌلً أنها استدعت السفٌر اإلسرابٌلً وفرؼت محتوي الشرٌط وترجمته  1967حرب 

إلً العربٌة وموافاة جهات الدولة ووسابل اإلعالم ومجلس الشعب بصورة من التفرٌػ ، ولم ٌتضمن رد وزارة 
ثمة رد موضوعً على  5/6/2007دفاع على الدعوى والمرفق بحافظة مستندات الجهة اإلدارٌة بجلسة ال

طلبات المدعٌن والخصوم المتدخلٌن ، باستثناء بعض البٌانات الخاصة ببعض األسري وقد أفصحت وزارة 
  .  1967،  1956التضامن فً ردها على عدم وجود إحصاء لدٌها باألسري المصرٌٌن لحربً 

أن دور وزارة الخارجٌة قد اقتصر على طلب التحقٌق من  –ومن حٌث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى 
الدولة المعتدٌة التى زعمت القٌام به ولم تواؾ الوزارة المذكورة به أو نتابجه ، فإن تحدٌد عدد األسري 

لحكومة المصرٌة علٌها تحقٌقه وحاالت األسر وجرابم الحرب التً ارتكبت ضدهم أضحً واجباً على ا
وامتناعها عن ذلك ٌعتبر مخالفة ألحكام القانون وإهدار لحقوق األسري وورثتهم والٌحاج على ذلك بقصور 
لدي أجهزتها عن تحدٌد عدد األسري ونوع الجرابم التً ارتكبت ضدهم أو اقتراحها على ذوي الشأن من 

القضاء للحصول على أحكام ؼٌابٌة على مرتكبً هذه الجرابم الضحاٌا اللجوء إلً القضاء ورفع دعاوى أمام 
بحسبان أن المطروح على  المحكمة فً النزاع الماثل  هو اختصام جهة اإلدارة وتكلٌفها للقٌام بدورها 
الدستوري حٌال مواطنٌها فً المحافل الدولٌة من محاكم ومنظمات بعرض قضٌة األسري وما ارتكبه الجٌش  

وحرب االستنزاؾ على األراضً المصرٌة من جرابم حرب وهو   1967، 1956ان حربً اإلسرابٌلً  إب
أمر لن ٌحقق أثره المرتجً إال باتخاذ اإلجراءات اإلدارٌة والقانونٌة التً تحدد األسري والجرابم المرتكبة ضد 

عنه االتفاقٌة كل أسٌر أو مجموعة من األسري  خاصة وأن هذه الجرابم ال تتقادم سقوطاً وهو ما أفصحت 
المنظمة لتقادم جرابم الحرب والواردة فً النظام األساسً لمحكمة نورمٌرج العسكرٌة الدولٌة والمؤكدة 

المؤرخ فً  1/د /95،  113/2/1946( فً    1) د /   3بقراري الجمعٌة العامة لألمم المتحدة   " 
( المؤرخ  28 –)د  3074ها رقم " ، كما أكدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً قرار11/4/1946
، وقرارها رقم  15/12/1969( المتخذ فً 24 –)د  2583بأنها إذ تشٌر إلً قرارها رقم  3/12/1973

 18/1/1971( المتخذ فً 26 –)د 3840وقرارها رقم ،  15/12/1970( المتخذ فً  25)د 2712
ضرورة خاصة  دن االعتبار وجووالذي ٌأخذ بعٌ 18/12/1972( المتخذ فً 27-)د 3020وقرارها رقم 
على الصعٌد الدولً بؽٌة تأمٌن مالحقة ومعاقبة األشخاص المدنٌٌن بارتكاب جرابم حرب  تالتخاذ إجراءا

وجرابم ضد اإلنسانٌة ، واستطردت الجمعٌة العامة فً قرارها المشار إلٌه بأن تكون جرابم الحرب والجرابم 
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بت فٌه موضوع تحقٌق وٌكون األفراد مرتكبً هذه الجرابم محل تعقب ضد اإلنسانٌة أٌا كان المكان الذي ارتك
وأن تتعاون الدول بعضها مع بعض فً جمع المعلومات والدالبل التً من شأنها أن تساعد على تقدٌم 

وتنوه المحكمة إلً أن المثال العملً لتعقب مجرمً الحرب ٌتمثل فً محاكمات  –األشخاص المشار إلٌهم 
و التى قضت بأحكام  ننٌا وهً محاكمة عسكرٌة دولٌة عقدت لمحاكمة مجرمً الحرب النازٌٌنورمبرج بألما

باإلعدام جراء األفعال المرتكبة وما برحت المنظمات الٌهودٌة ترتكن إلى هذه المحاكمات فى تقاضى 
نت تأصٌالً التعوٌضات عن األضرار التى لحقت بالمضارٌن من جرابم النازى ، بل إن هذه المحاكمات قد تضم

المرتكبة  الجماعًتنصرؾ إلى جرابم القتل  التًلما ٌطلق علٌه فى فقه القانون الدولى بتأثٌم اإلبادة الجماعٌة و 
بحق األشخاص المضارٌن من هذه الجرابم ، ونظراً لجهود المهتمٌن بحقوق اإلنسان فقد أقرت األمم المتحدة 

أو النفسى الخطٌر  الجسديمرتكبٌها واعتبرت القتل و األذى  اتفاقٌة تقضى بمنع اإلبادة الجماعٌة ومحاكمة
إلى أن  وإلحاق األضرار باألوضاع المعٌشٌة للجماعة بشكل منظم بهدؾ التدمٌر ، ومن الجدٌر بالذكر اإلشارة

) نور مبرج( قد استندت فى توجٌه االتهام وصدور األحكام فضالً عن الوثابق المكتوبة على هذه المحاكمات
و األفالم المنتجة بأمر من الدولة النازٌة والتى صورت عملٌات اإلذالل و االؼتٌاالت  الفوتوؼرافًٌر التصو

فى المعسكرات وكذلك شهادات شهود العٌان سواء أكانوا من الجناة أو الناجٌن من الموت وقد شكلت كل هذه 
 مثل حتى اآلن أمراً محظور مناقشته .وكست ، والتى ما برحت تى ٌقٌن العالم بقضٌة الهلواآللٌات ما استقر ف

السى دى )روح  –ومن حٌث إنه ولما كان  الثابت من أوراق الدعوى وما قدمه أطرافها ومنها جهة اإلدارة 
شاكٌد( المعد بمعرفة السلطات اإلسرابٌلٌٌن ذاتها  ٌقطع بارتكاب إسرابٌل إبان حروبها مع مصر جرابم ضد 

ظات القناة و سٌناء جرابم حرب تمثلت فى القتل الجماعى وتعذٌب االسرى األسرى و المدنٌٌن وأبناء محاف
وإهانتهم وانتهاك كرامتهم فضالً عن تدمٌر المجتمعات واؼتصاب األراضى المصرٌة بل وأن بعضهم كما 
سطرت الوثابق قد اعترؾ بارتكابه جرابم حرب ضد األسرى من الجنود و المدنٌٌن المصرٌٌن ، وإذا كان 

ربٌس الجمهورٌة قد طلب من الجانب اإلسرابٌلى إجراء تحقٌق فى قضٌة األسرى حسبما  ورد رد السٌد/ 
وزارة الخارجٌة المرفق فإن الجهة المدعى علٌها وأجهزتها لم تفّعل هذه المطالبة وذلك بالوصول إلً  تحدٌد 

حث عما ٌطلق علٌه بالمقابر دقٌق و واٍؾ لعدد األسرى والجرٌمة  التى ارتكبت ضدهم فرادى أو جماعات و الب
الجماعٌة وتحدٌدها تحدٌداً دقٌقاً وهو دور وزارة  الدفاع والتً أجدبت أوراق الدعوى على بٌانه كذا اتخاذ 
اإلجراءات القضابٌة و القانونٌة فى االتصال بالمنظمات الدولٌة إلدانه هذه الجرابم و ما  ٌستتبع ذلك من تمكٌن 

هذه الجرابم فى الداخل بحسبان  أن  مرتكبًعلٌها منها من مستندات فى مقاضاة  لألفراد بموجب ما  ٌتحصلون
وحرب االستنزاؾ هذا فضالً عن  1967،  1956هذه الجرابم قد ارتكبت  على األراضً المصرٌة فً عامً 

مة تٌسٌر سبل اللجوء إلً المحاكم الدولٌة وصوالً إلً االقصاص العادل من مجرمً الحرب خاصة وأن الحكو
بتعوٌض إسرابٌل عما ارتكب داخل الحدود المصرٌة على الوجه  –قد سارعت  –المصرٌة على الوجه المقابل 

 المبٌن فً صحٌفة الدعوى وهو ما لم تنكره جهة اإلدارة. 
ومن حٌث إن امتناع جهة اإلدارة عن إعمال مقتضً أحكام اتفاقٌات جنٌؾ واالتفاقٌات الدولٌة بما تملكه من 

عتبارها القوامة على حماٌة المواطنٌن سواء فً الداخل أو حال حدوث اعتداء من دولة أجنبٌة على سلطات با
حقوقهم خاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الشخصٌة والجسدٌة ، وٌكون مسلكها والحال كذلك مخالفاً للمشروعٌة 

معهم القوات المسلحة فضالً عن مساسه المباشر بالشعور العام للمصرٌٌن الذي ٌقّدر لهؤالء األسري و
والمدنٌٌن العاملٌن بها دورهم البارز فً الدفاع عن الوطن الذي ٌمثل التزاماً مقدساً ٌستدعً من الجهات 
اإلدارٌة والمؤسسات ذات الصلة التعاون القتضاء حقوق األسري وذوٌهم دولٌاً وداخلٌاً ، وٌضحً والحال 

 . لى سند من الواقع والقانونكذلك طلب المدعٌن والخصوم المتدخلٌن قابماً ع

 -وإذ لم ٌلقى الحكم قبوال لدى الطاعنٌن فقد طعنوا علٌه لألسباب اآلتٌة:
 عدم اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى لتعلق األمر بأعمال السٌادة. -اوال:

دة سواء السٌا أعمال فًمن قانون السلطة القضابٌة تحول بنصها دون النظر قضابٌا  "17المادة " إنحٌث 
 أعمالما ٌنعاه المدعى من مخالفة هذا الحظر للدستور مردود علٌه بان  أنبطرٌق مباشر او ؼٌر مباشر وحٌث 

 التً القضابًمستعصٌة على موازٌن التقدٌر  – اخصابصه إلىتعتبر بطبٌعتها وبالنظر  التًالسلطة التنفٌذٌة 
 أوفوق الدستور  ألنهالسلطة القضابٌة رقابتها علٌها ال تباشر ا أال ٌنبؽًنها فً صحتها أو بطالٌقتضٌها الفصل 

ومعاٌٌر  ضوابطالن  وإنمامسبولٌتها عنها  أشكاللكل  أصدرتها التًالقانون بما ٌحول دون خضوع الجهة 
ضدهم ٌطلبون  المطعونأفرعها ، ولما كان ما تقدم وكان للسلطة القضابٌة بكل  تتهٌأمشروعٌتها ال  فًالفصل 

المصرٌٌن  لألسرىالكفٌلة بالقصاص  اإلجراءاتباالمتناع عن اتخاذ  السلبًالقرار  وإلؽاءتنفٌذ  الحكم بوقؾ
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 األمنالمتحدة ومجلس  األمم إلىجرابم الحرب وكذلك اللجؤ  فًبتسلٌم رعاٌاها المتورطٌن  إسرابٌل وإلزام
ٌتصل بسلطة الحكم ال  سٌاسًبعمل  الستصدار قرار بادانه تلك الجرابم وهذه المنازعة بحقٌقتها وطبٌعتها تتعلق

وتتعلق بسٌادة الدولة وعالقتها الخارجٌة كما تدور حول تفسٌر اتفاقٌة جنٌؾ وما ترتبه من  اإلدارةبسلطة 
 وإنمافٌها  المصريسٌاسٌة وان هذه المنازعة ال تتوقؾ على الدور  أمورالتزامات على الدول الموقعة وكلها 

القوى السٌاسٌة المؤثرة فى قرارات الهٌبات الدولٌة المطلوب منها ق وبموازٌن ٌحكمها اعتبارات سٌاسٌة تتعل
أدانه جرابم القتل والتعذٌب ولٌس صحٌحا ما ذهب الٌه الحكم المطعون وفٌه بان النزاع ال ٌتعلق بعمل من 

 سه الحكومة .أعمال السٌادة ذلك ان تقرٌر الحقوق ال ٌنفصل عن السلطة السٌاسٌة والعمل السٌاسً الذي تمار
 عدم اختصاص مجلس الدولة والئٌا بنظر النزاع الن األمر ٌتعلق بإصدار أوامر للسلطة التنفٌذٌة. -ثانٌا:

المخالفة للقوانٌن ووقؾ  اإلدارٌةالقرارات  إلؽاءالقانون وان كان قد خول مجلس الدولة سلطة  إنومن حٌث 
لرقابة تلك القرارات  أداةذلك فانه لم ٌجعل منه سوى متى قام موجب  بإلؽابهاٌقضى  أن إلىتنفٌذها مؤقتا 

لها فقد خلت  األوامر إصدارتملك  اإلدارةٌجعل منه هٌبة من هٌبات  أنرسمها دون  التًقضابٌا فى الحدود 
نصوص القانون من حكم ٌخول المجلس مثل هذا الحق ومن ثم فلٌس للمحكمة فى نطاق دعاوى الطعن على 

 أنتحل محل اإلدارة فً إصدار قرار أو تامر بأداء اى أمر معٌن أو االمتناع عنه وال  اإلدارٌة انالقرارات 
 تكرهها على شا من ذلك عن طرٌق الحكم بإلزام اإلدارة باتخاذ اإلجراء موضوع الطلب.

 عدم قبول الدعوى ابتداء لرفعها من غٌر ذى صفة او مصلحة. -ثالثا:
ادعى  التًة الدفاع والمرفق به بٌانات حالة المطعون ضدهم ومن رد وزار األوراقالثابت من  إنحٌث 

ان المطعون ضدهم التاسع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر هم  –حرب  اسريكانوا  أنهم أصحابها
فقط من انتهت خدمتهم بالعودة من األسر اما باقً المطعون ضدهم فهم من انتهت خدمتهم بالنقل الى االحتٌاط 

 اسري أو أنهم لم ٌستدل على بٌانات تخصهم وبالتالً فلم تثبت فً حقهم الصفة والمصلحة . ولم ٌكونوا
 .الدولًرفض الدعوى لمخالفة الحكم المطعون فٌه للقانون 

الحرب االسرابلٌٌن  مجرمًالدولٌة القابمة ال تقدم حال مٌسورا لتعقب  اآللٌاتان انه ومن المعروؾ  حٌث
مصر ورجالها  شهداءحٌال  التقصٌرمظنة  اإلدارةالمصرٌٌن مما ٌنؾ عن جهة  األسرىالجرابم ضد  مرتكبً

وطالب السٌد ربٌس  1995الموضوع مع الجانب االسرابٌلى منذ عام  بإثارة اإلدارٌة، فقد قامت الجهة 
الموضوع وتقدمت الحكومة المصرٌة بطلب الى الحكومة  فً تحقٌق بإجراءالجانب االسرابٌلى  الجمهورٌة

بطلب إجراء تحقٌق رسمً طبقا لألعراؾ الدولٌة وبناء على ذلك قام ربٌس  1995منذ عام  سرابٌلٌةاإل
آنبذ بإصدار قرار بتشكٌل لجنة اسرابلٌة للتحقٌق فً القضٌة والتً انتهت أعمالها فً  –الوزراء االسرابٌلى 

الحكومة المصرٌة منذ عام  قامت دٌناٌر اال أن إسرابٌل لم تواؾ مصر بنتابج وتقرٌر اللجنة ، ومن ناحٌة فق
بتشكٌل لجنة قومٌة متعددة األطراؾ والخبرات ألعداد ملؾ متكامل حول قتل األسرى المصرٌٌن خالل  1995
وخلصت اللجنة إلى انه ٌتعٌن إلمكانٌة المضً قدما فى إثبات المسبولٌة ضرورة   1967و  1956حربً 

تقدم ٌتبٌن أن جهة اإلدارة لم تألوا جهدا فً موضوع النزاع وجود معلومات وبٌانات كاملة ، ومن جماع ما 
 محل الطعن الماثل.

 الــــــــــراى القانونً
ومن حٌث إن ما ٌهدؾ إلٌه الطاعنٌٌن من طعنهم هو الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلؽاء الحكم 

 -المطعون فٌه والقضاء مجددا:
 ذٕظش جٌذػٜٛذؼذَ جخطظحص جٌّكىّس ٚالت١ح  -:أط١ٍح

ذؼةذَ لرةٛي جٌةذػٜٛ ٌشفؼٙةح ِةٓ  ١ةش رٞ طةفس أٚ ِظةٍكس ػةذج جٌطحعةغ ٚجٌغةحذغ ػشةش ٚجٌػةحِٓ ػشةش  -جقط١حؽ١ح:

 ِغ ئٌضجُِٙ جٌّظشٚفحش. ٚجٌطحعغ ػشش ٚسفغ جٌذػٜٛ ذحٌٕغرس ٌُٙ

 ِٚٓ د١ظ ثٔٗ ٚعٓ شىً ثٌطعٓ

ً ػ١ٍٙح ذا٠ذجع ضمش٠شٖ لٍُ وطحخ ، ٚأل١ُ جٌطؼٓ جٌّحغ 4/3/2008ِٚٓ ق١ع ئْ جٌكىُ جٌّطؼْٛ ف١ٗ طذس ذؿٍغس 

فأٗ ِٚٓ غُ ٠ىْٛ لذ أل١ُ فٟ ١ِؼحد جٌغط١ٓ ٠ِٛحً جٌّٕظٛص ػ١ٍٗ  23/4/2008جٌّكىّس جإلدجس٠س جٌؼ١ٍح ذطحس٠خ 

ذشأْ ِؿٍظ جٌذٌٚس ، ٚئر جعطٛفٝ جٌطؼٓ عحتش أٚػحػٗ  1972( ٌغٕس 47( ِٓ جٌمحْٔٛ سلُ )44لحٔٛٔحً فٝ جٌّحدز )

 ْ ِمرٛالً شىالً .جٌشى١ٍس جألخشٜ فأٗ ٠ىٛ

 

 

 ثٌمشثس ثٌّطعْٛ ف١ٗ ِٓ أعّجي ثٌس١جدر أِْٚٓ د١ظ ثٔٗ ٚعٓ ثٌذفع دعذَ ثخضظجص ثٌّذىّز ٚاة١ج دجعضذجس 
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أن كننل قننرار أدارى نهننابً ٌمكننن طلننب إلؽابننه  –ومننن حٌننث أن األصننل العننام المقننرر فننً فقننه القننانون االدارى 
وذلنك منن نناحٌتٌن ... الناحٌنة األولنى : أن ثمنة قنرارات علنى أن هنذه القاعندة لٌسنت مطلقنه  –بدعوى اإللؽناء 

المشرع من قابلٌتها للطعن باإللؽاء رؼم كونها قرارات إدارٌة نهابٌة وهو ما ٌعرؾ باسم أعمال  اإدارٌة ٌستثنٌه
 اما الناحٌة الثانٌة فهً القرارات التً ٌحرم الطعن علٌها بموجب قوانٌن . –السٌادة 

 فنًحٌنث ٌضنٌق هنذا المفهنوم  القنانونًادة من المسابل المختلؾ علٌها فً عالم الفكر السٌ أعمالوٌعد مصطلح 
حتنى  أخنرىدوال  فنًسنٌادة القنانون وٌتسنع  مبندأترسخ فٌمهنا  التًالدٌمقراطٌة  فًالعرٌقة  األنظمةالدول ذات 

 التنًة على سلطة الحكنم الدولة القابم أجهزةوان المسالة تثٌر نزاعا بٌن  اإلدارةٌكاد ٌشمل العدٌد من تصرفات 
 فًالمحاكم الذٌن ٌرؼبون  فً القضاةبعٌد عن رقابة القضاء وبٌن  وأعمالهاتبقى تصرفاتها  أن فًدابما  ترؼب

وان كال من  األفرادمن حق  أن حق الدولة لٌس أقوىباعتبار  اإلدارةٌبسطوا سلطانهم على جمٌع تصرفات  أن
دولنة  فنً ألننهالسٌادة من اجل استبعاد تطبٌنق حكنم القنانون  بأعمالرع الحقٌن مستمد من القانون وال ٌمكن التذ

والدولة ٌتلقى الحنق منن و وان تندخل الدولنة كل من الفرد  اإلسالمٌةالقانون ال احد فوق القانون وفى الشرٌعة 
تؽالل فً حرٌات األفراد وحرٌاتهم إنمنا ٌكنون فنى حندود الضنرورة والصنالح العنام وتطهٌنر المجتمنع منن االسن

 والفساد.
السنلطة التنفٌذٌنة تتمتنع بحصنانة ضند رقابنة  أعمنالالسٌادة بصنورة عامنة تعننى طابفنة منن  أعمالفان  وبالتالً

السنٌادة اخطنر  أعمنالرقابة التعوٌض ، لنذا تعند  أو ابة اإللؽاءمظاهرها سواء من رق أوالقضاء بجمٌع صورها 
رع بموجبها سالحا خطٌرا بٌد السلطة التنفٌذٌة فً مواجهنة حٌث ٌضع المش اإلدارٌةالشرعٌة  مبدأاستثناء على 

حقوق وحرٌات األفراد وٌصبح القاضً االدارى مكتوؾ الٌدٌن حٌال وجود النص التشرٌعً له بعندم التعنرض 
 ألعمال السٌادة باى صورة من صور الرقابة القضابٌة .

سٌاسنٌة تبنرر تخوٌنل السنلطة التنفٌذٌنة  السنٌادة منن اعتبنارات أعمنالومن حٌث انه وفى ضوء ما ٌحٌط نظرٌة 
اى انه قد  األعمالتلك  فًمدى وابعد نطاقا وفى ذات الوقت توافر مقومات القرار االدارى  أوسعسلطة تقدٌرٌة 

مصدره ٌمثل السنلطة السٌاسنٌة وٌكنون كنذلك عمنال  أنٌحمل التصرؾ االدارى فى طٌاته عمال سٌاسٌا باعتبار 
 فنًى التً واجهنت القضناء االدارالمعضالت  أهمكان من  –لذلك  – أدارٌةل سلطة باعتبار مصدره ٌمث إدارٌا

 اإلدارة أعمنالالسٌادة وتمٌٌزها عن  أعمالمعٌار لتحدٌد  إٌجاد هًالسٌادة  بأعمالتطبٌق هذا االستثناء الخاص 
السنٌادة وهنى  منالأعز ٌنمصر وفرنسا ثالثة معناٌٌر لتمٌ فً، ولحل هذه المعضلة طرح الفقه والقضاء االدارى 

ورؼننم اجتهنناد الفقننه  أن، بٌنند  ومعٌننار طبٌعننة العمننل ومعٌننار القابمننة القضننابٌة المحننددة السٌاسننًمعٌننار الباعننث 
إٌجاد تعرٌؾ جامع مانع ألعمال السٌادة وفك االشنتباك بٌنهنا وبنٌن أعمنال اإلدارة باعتبنار والقضاء فى محاولة 

وهنو  –ختلؾ عن اآلخر إال أن جمٌنع المحناوالت باتنت بالفشنل أن مصدرٌهما واحد إال إن ظروؾ كال منهما ٌ
بعجزهم عن وضع معٌار جامع مانع ألعمنال السنٌادة وكاشنؾ عنن طبٌعنة  ءاآلمر الذي وعلى ضوبه اقر الفقها

ذاتٌة تمٌزها عن األعمال اإلدارٌة العادٌة وانتهى اآلمر بالعمٌد " هورٌنو" إلنى القنول بنان العمنل الحكنومً هنو 
مقرر له القضاء االدارى وعلى رأسه محكمة التنازع هذه الصفة فالقول الفصل فً العمنل السنٌادة فنً كل عمل 

ط  –قضأاء اللاأاء  –د/ سألٌمان الطمأاوى الشأأن     الوقت الحاضر ٌكون بنالرجوع إلنى منا ٌقنرره القضناء فنً هنذا

 370ص  – 1976

 التنً اإلدارٌنة األعمنالقنررت بنان " معٌنار التفرقنة بنٌن العلٌا منذ بداٌتها ف اإلدارٌةالمحكمة  إلٌهوهو ما ذهبت 
 إلنىتباشرها باعتبارها سلطة حكنم منرده  التًالسٌادة  أعمالوبٌن  اإلدارٌةحدود وظٌفتها  فًتباشرها الحكومة 

كنان ٌعند عمنال  إذاللعمنل المطنروح علٌنه ، ومنا  القنانونًتقرٌنر الوصنؾ ترك له المشنرع سنلطة  الذيالقضاء 
السٌادة ٌمتنع علٌه النظر فٌه ، وان ما ٌعتبر فى بعض الظنروؾ  أعمالٌا ٌختص بنظره او عمال من عاد إدارٌا
ظنل الظنروؾ الجدٌندة بسٌاسنة  فنًالسنٌادة الرتباطنه  أعمنالمرتبة  إلى أخرىقد ٌرقى فى ظروؾ  أدارٌاعمال 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة " بأحوالها أوالدولة العلٌا 
ق ص 12لسأنة  – 10/12/1966جلسأة  –ق 10لسأنة  807رقأم  –كمأة الدارٌأة العلٌأا فأى الطعأن فً هذا المعنى حكم المح

365  

تحدٌدها للقضاء "  فًولذلك أشارت المحكمة الدستورٌة العلٌا منذ سنوات عدٌدة إلى أن أعمال السٌادة " المرد 
   25/7/1983ق دستورٌة بجلسة  1لسنة  3ق دستورٌة , وفى الدعوى رقم  5لسنة  5فى الدعوى رقم  من ذلك حكمها

 فنًوقند تبننى  أحكامنهالسٌادة من خالل  ألعمالٌرسم حدودا  أن المصريونتٌجة لذلك فلقد حاول مجلس الدولة 
 أحكامه أشهرالسٌادة وما ال ٌعد كذلك ولعل من  أعمالللتعرؾ على ما ٌعد من  الموضوعًالمعٌار  األمربداٌة 

 26/6/1951جلسنة  –ق 5لسنة  587الدعوى رقم  فًاء االدارى الصادر حكم محكمة القض – األمرهذا  فً
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قضناء هنذه المحكمنة قند جنرى علنى أن أعمنال السنٌادة هنً تلنك األعمنال التنً بنان "  أقرتحٌنما  ق5السنة  –
تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدارة ، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العلٌا لتنظٌم عالقاتهنا 

تتخذها اضطرارا للمحافظة على كٌنان الدولنة فنً النداخل  أوخارجٌة  أوالسلطات العامة األخرى داخلٌة كانت ب
النطنناق  أو الننداخلًتكننون تنندابٌر تتخننذ فننى النطنناق  أنالخننارج ومننن ثننم ٌؽلننب فٌهننا  فننًأو للننذود عننن سننٌادتها 

لندفع  وإماالهدوء والسالم  حالتً فًرجٌة اما لتنظٌم عالقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلٌة والخا الخارجً
الداخل والخنارج فنً حنالتً االضنطراب والحنرب فهنً تنارة تكنون أعمناال منظمنة  فًوالشر عن الدولة  األذى

تكنون تندابٌر تتخنذ ال وهو طور األجنبٌةلعالقة الحكومة بمجلسً البرلمان ، أو منظمة للعالقات السٌاسة بالدولة 
 األحكنام كنإعالنوذلنك  خنارجًلتنامٌن سنالمة الدولنة منن عندو  أو داخلًمن اضطراب للدفاع عن األمن العام 

وتندابٌر تصندر عنن  أعمنال هنً إنماالحربٌة وهذه  باألعمال الخاصةحالة الحرب او المسابل  إعالن أوالعرفٌة 
 إلىذاتها ال  فً األعمالطبٌعة  إلىٌرجع فٌه  موضوعًوالضابط فٌها معٌار  اإلدارةسلطة الحكم ال عن سلطة 

  ا من مالبسات عارضة"بهما ٌحٌط 
 أعمنالتحدٌند  فنًقند التنزم معٌنارا معٌننا  المصنريٌقطنع بنان مجلنس الدولنة  األحكناموالمالحظ من ظاهر هنذه 

السٌادة فان ذلك ابعد ما ٌكون عن الحقٌقة ولٌس من المصنادفات المحضنة ان تسنتعمل محكمنة القضناء االدارى 
دا لنفى صفة عمل السٌادة عن بعض التصرفات الداخلٌنة والتنً ترٌند اإلدارة أن تنزعهنا والعبارات السابقة تمهٌ

من رقابة القضاء استنادا إلى فكرة أعمال السٌادة وكأن المحكمة ما لجأت إلى أثارة المعٌار الموضوعً فى هذا 
الدوافع وٌجعل تحدٌد أعمأال ٌرجع إلى البواعث و – الصدد إال لقطع الطرٌق على كل تفكٌر فً األخذ بمعٌار شخصً

 377ص  –قضاء اللااء   المرجع السابق   –.  د/ سلٌمان الطماوى السٌادة موكوال الى تقدٌر السلطة الدارٌة 

ؼاٌة االتساع حٌنما لجا مجلس الدولة  فً بدأت، فقد نظرٌة مرنة ومتطورة  هًانه ونظرا الن تلك النظرٌة  إال
، ثم اخذ هذا المجال  اإلدارةعالقته مع  فًبه  أحاطت  التًنظرا للظروؾ  سٌاسًالمعٌار الباعث  إلى الفرنسً

معظم الفقهاء بالتخلص منها نهابٌا بل وان ٌنكرها فرٌنق مننهم ومرجنع هنذه المروننة النى  ناديالضٌق حتى  فً
، ولهذا وجدنا  عمالاألهذا النوع من  إلىالحاجة  تظهرتقوم علٌها النظرٌة فى الظروؾ االستثنابٌة  التًالحكمة 

الحننرب ... وٌمكننن تلخننٌص محنناوالت القضنناء  وأعمننالمعظننم تطبٌقننات النظرٌننة فننى مجننال السٌاسننة الخارجٌننة 
 -ى:فً االتتلك النظرٌة  أثارمن الحد من  الفرنسًاالدارى 

 السننٌادة بعضننها أعمننالالسننٌادة وهننو مننا اعتنقننه القضنناء فعننال وبنندا ٌخننرج مننن  أعمننالمننن دابننرة  قالتضننٌٌ -1
 نطاق. أضٌق فًوٌقصرها 

وفحنص الشنرعٌة  اإللؽناءعلنى الحصنانة ضند  أثارهناالخطٌرة المترتبة على النظرٌة بقصر  اآلثارالحد من  -2
فى قضاٌا متفرقة بالتعوٌض عنن أعمنال السنٌادة اسنتنادا النى نظرٌنة ٌحكم  الفرنسًدون تعوٌض ، فبدا القضاء 

 مام األعباء العامةتحمل التبعة إعماال لمبدأ مساواة األفراد أ
االتجاه نحو القضاء بصفة نهابٌة على هذه النظرٌة واالستؽناء عنها بنظرٌات ومبادئ أخرى كفكرة السلطة  -3

التقدٌرٌة بما تحققه من توازن بنٌن اعتبنارٌن متالزمنٌن ومتعارضنٌن مبندأ الشنرعٌة وسنٌادة القنانون وضنرورة 
 من ناحٌة أخرى.تمنع اإلدارة بقدر من حرٌة التقدٌر والتصرؾ 

لتحدٌند  الموضنوعًنه بعدما كنان ٌتبننى نظرٌنة المعٌنار نجد ا المصرياما فٌما ٌتعلق بموقف القضاء االدارى 
 والنذيوهنو معٌنار القابمنة القضنابٌة  تحدٌندا أكثنر أسلوبا األخربصورة مفردة اتبع على الجانب السٌادة   أعمال

موضنوعاتها المختلفنة  وإدراجالسنٌادة  أعمالتعرضت لفكرة  ًالتوالسوابق القضابٌة  األحكامٌعتمد على رصد 
على نحو  األعمالوالقٌاس علٌها فٌما سٌطرح من قضاٌا ذات صله بتلك  السٌادة أعمالتقرر اعتبارها من  التً

 األحكنام، لنذا تنواترت  أحكامهناتنطلنق منهنا  التنًواضح ومسنتقر وجعلنت منن تلنك السنوابق القاعندة العرٌضنة 
المتصننلة بشننبون الدولننة  واألعمننالالمتصننلة بعالقننة السننلطة التنفٌذٌننة بالبرلمننان  األعمننالعلننى اعتبننار القضننابٌة 

 وأمننهالمتعلقة بالمحافظة علنى سنالمة النوطن  واألعمالالحربٌة  واألعمال األجنبٌةالخارجٌة والعالقات بالدول 
 وكذلك المعاهدات الدولٌة . الداخلً
ان كنان واقعنا ال وعلنى القضناء االدارى  مفروضنامادٌنا  واقعاالسٌادة تمثل  أعمال أصبحتفلقد  حال أٌهوعلى 

 واو تفرٌط . إفراطالحدود دون  را واقعٌا ٌمكن تقبله ولكن فً أضٌقوان كان ٌجد له مبر قانونٌاٌجد له مبررا 
 إلنىال ٌرجنع  من رقابة القضناء ها أن استبعاد بعض قرارات اإلدارةنتٌجة مؤدا إلىوعلٌه فانه ٌخلص من ذلك 

تكننون  أنالسننٌادة ال تعنندو  أعمننال أنالظننروؾ المحٌطننة بهننا ، حٌننث  إلننىطبٌعننة تلننك القننرارات بقنندر مننا ٌرجننع 
 الظنروؾعنن هنذه  اإلفصناحالمحٌطة بها تجعل منن مصنلحة الدولنة عندم  الظروؾعادٌة ولكن  إدارٌةقرارات 
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الحنرب  وأعمنالولة الخارجٌنة دعالقات ال ًف األعمالتمركزت تلك  ولهذا –وعن الؽاٌات المرجوة من ورابها 
 . الداخلً السٌاسًذات الطابع  واألعمال

 –عندما اعتمند علنى المعٌنار الموضنوعً بجاننب معٌنار القابمنة القضنابٌة  وحسنا فعل مجلس الدولة المصري
حصنٌله فنى ضنوء ت –فهذا األمر أتاح للقاضنً االدارى سنلطة أوسنع فنى تقندٌر مجنال او نطناق أعمنال السنٌادة 

للوقابع وفهمه الصحٌح وتقدٌره للظروؾ المختلفة التً أحاطت إصدار القرار وكذلك ما تنتجه األوراق وتتكون 
معه قناعته وتتماشى مع تفسٌره الصحٌح فان هً اصطبؽت بصبؽة وسٌاسٌة دخلت ضنمن أعمنال السنادة ومنن 

اإلدارة بوصنفة سنلطة إدارٌنة أضنحت  وثم ٌمتنع النظر فٌها وان هً اصطبؽت بالصبؽة اإلدارٌنة وتولندت عنن
 .األفرادخاضعة لرقابة القضاء كل ذلك بما ٌحقق التوازن بٌن مصلحة الدولة العلٌا وبٌن حقوق وحرٌات 

اتفاقٌنات دولٌنة تمنت صنٌاؼة  أربنععبارة عنن  هًاتفاقٌة جنٌؾ  إنعلى ما تقدم وحٌث  ومن حٌث انه وبالبناء
الحنرب اى  فنً اإلنسنان األساسنٌةتتنناول حماٌنة حقنوق  1949عنام  أبرمنت وأخرهام 1846منها عام  األولى

منطقة  فً أوساحة الحرب  فًالحرب وحماٌة المدنٌن الموجودٌن  واسريطرٌقة االعتناء بالجرحى والمرضى 
كمنظمة دولٌة محاٌدة لمعالجة شبون المرضى  األحمرمنظمة الصلٌب  تأسٌسمحتلة كذلك نصت االتفاقٌة على 

اتفاقٌننة واحنندة وقنند  فننً األربعننةودمجننت النصننوص  السننابقة وقنند تننم تعنندٌل االتفاقٌننات الننثالث بالحننر واسننري
 .إلٌهاانضمت  التًالدول  أوابلدولة وكانت جمهورٌة مصر العربٌة من  190تلك االتفاقٌة  إلىانضمت 
مصنر العربٌنة علٌهنا " بعند وتوقٌنع جمهورٌنة والثالثنةوالثانٌنة  األولنى   اتفاقٌة جنٌأف إنان ذلك وحٌث ولما ك

ومنن ثنم فنان قٌنام حكمهنا حكنم التشنرٌعات الداخلٌنة  وٌأخنذ النداخلًلها  قوة القانون وجزء من القنانون  أضحت
ٌكنون تنفٌنذا للقنوانٌن الداخلٌنة وهنو منا ٌنندرج بطبٌعتنه ضنمن  أنال ٌعندو  االتفاقٌنةمضمون تلك  بأعمالالدولة 

ٌتعلنق  إنمنا دولنًٌنصب على تفسٌر معاهندة دولٌنة او اتفناق عمل ال فهو  اإلدارة وجهةللدولة  اإلدارٌةالوظٌفة 
الن االلتنزام هننا لنٌس التزامنا ببنذل  داخلنًشانها شنان اى تشنرٌع  أحكامها وإعالءبكٌفٌة تطبٌق هذه االتفاقٌات 

هنذا  م كنانٌرتب مسبولٌة الدولة ومنن ثن إنبهذا االلتزام من وشانه  اإلخاللالتزام بتحقٌق نتٌجة وان  إنماعناٌة 
االلتزام ٌنصرؾ إلى كل سلطات الدولة فانه أصبح ٌنصرؾ إلى األفراد مباشرة إذ انه أضحى بإمكانهم التمسك 

 باالتفاقٌات الدولٌة أمام القضاء الوطنً 
ال ٌنصب على معاهدة سواء من حٌث مشروعٌتها أو صحة انعقادها  ومن حٌث إنه ولما كان النزاع المعروض

السلطة المختصة  باعتبارها الممثل الوحٌد للدولة والمعبنر عنن سنٌادتها وعالقاتهنا بأشنخاص  وهو ما تباشره –
القانون الدولً ، وإنما ٌنحسنر منداه ومبتؽنً المندعى والخصنوم المتندخلٌن فٌنه   ٌندور حنول مشنروعٌة موقنؾ 

إلً اسنتداء منا ٌدعوننه  الجهة اإلدارٌة حال مباشرتها لدورها الدستوري والقانونً تجاه بعض مواطنٌها وصوالً 
حقاً لهم بالطرق الدبلوماسٌة بعد التطور الدستوري المتجه إلنً إعنالء قواعند القنانون الندولً وإدراجهنا تشنرٌعاً  
واجننب االحتننرام  بعنند موافقننة السننلطة المختصننة دسننتورٌاً علٌهننا ، لٌكننون والحننال كننذلك عنصننراً مننن عناصننر 

داري على مسلك الجهة اإلدارٌة اإلٌجابً والسنلبً ، وال ٌحناج علنى المشروعٌة التً تستدعً رقابة القضاء اإل
تصندي للمعاهندة المشنار بحسبان أنه لم ٌنتم ال 1949جنٌؾ لسنة  ذلك بأن المنازعة  تدور حول تفسٌر اتفاقٌات

دون  إلٌها إبراما  أو تفسٌرٌاً وإنما تراقب مسلك الجهة اإلدارٌة حٌال حقنوق للمنواطنٌن المصنرٌن تعلقنت بهنا ،
معنه التقرٌنر بنرفض  ٌتعنٌن النذي األمنرتدخل مباشر أو ؼٌر مباشر فً عالقة الدولة بأشخاص القانون الدولً. 

 هذا الدفع من الطعن 
 ِٚٓ د١ظ ثٔٗ عٓ ثٌذفع دعذَ لذٛي ثٌذعٜٛ أضفجا ششؽ ثٌّظٍذز ٚثٌظفز

ٌتمٌز عن شرط المصلحة ، وفى ضوء القواعد العامة للقانون فان شرط الصفة  ومن حٌث انه بادئ ذي بدا

فالمصلحة هً المساس بالمركز القانونً للمدعى فً الدعوى الموضوعٌة أو االعتداء على حقه الذاتً فً 

الدعوى الذاتٌة ، اما الصفة فً الدعوى فهً قدرة الشخص على المثول أمام القضاء فً الدعوى فهً بالنسبة 

أو وصٌا أو قٌما وهى بالنسبة للجهة اإلدارٌة كونه صاحب للفرد كونه أصٌال أو وكٌال أو ممثال قانونٌا 

صل بها لعام المدعى علٌه فى الدعوى والمتاالختصاص فً التعبٌر عن الجهة اإلدارٌة أو الشخص االعتباري ا

 موضوعا والذي تكون له القدرة الواقعٌة على مواجهتها قانونا بالرد وتقدٌم المستندات.

مسالة ذات صفة موضوعٌة ال تتضح وال تتبٌن  المصلحةبل الدخول فً الدعوى بٌنما مسالة شكلٌة تتضح قوالصفة 

إال عند فحص الموضوع فٌها ومن ثم فان التعرض للمصلحة ٌكون تالٌا للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط 

خص لقبول الدعوى بٌنما الصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء وإٌداع دفاع فٌها ذلك انه قد ٌكون الش
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صاحب مصلحة تجٌز له طلب إلؽاء القرار ومع ذلك ال ٌجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه لقٌام سبب من 

  وما بعدها 152ص –أصول إجراءات القضاء االدارى  –د/ مصطفى كمال وصفى .   أسباب عدم األهلٌة

ٌسٕز  81جٌمجْٔٛ سلُ د ِٓ لجْٔٛ ثٌّشثفعجس ٚثٌّسضذذٌز د3ئْ ثٌّجدردف اما فٌما ٌتعلق بشرط المصلحة

ؽٍد أٚ دفغ جعطٕحدج ألقىحَ ٘زج جٌمحْٔٛ أٚ أٜ لحْٔٛ  أّٞح ال ٠مرً ودػٜٛ  أٞ" ال ضمرً ػٍٝ جٔٗ " صٕض1996

. ِٚغ رٌه ضىفٝ جٌّظٍكس جٌّؼطٍّس ئرج   .............آخش . ال ٠ىْٛ ٌظحقرس ف١ٙح ِظٍكس شخظ١س ِٚرحششز ٚلحتّس

 ػشس ِكذق أٚ جالعط١ػحق ٌكك ٠خشٝ صٚجي د١ٌٍٗ ػٕذ جٌٕضجع ف١ٗ . وحْ جٌغشع ِٓ جٌطٍد جالقط١حؽ ٌذفغ 

ٚضمؼٝ جٌّكىّس ِٓ ضٍمحء ٔفغٙح ، فٝ أٜ قحٌس ضىْٛ ػ١ٍٙح جٌذػٜٛ ، ذؼذَ جٌمرٛي فٝ قحٌس ػذَ ضٛجفش جٌششٚؽ 

 جٌّٕظٛص ػ١ٍٙح فٝ جٌفمشض١ٓ جٌغحذمط١ٓ . 

كس أْ ضكىُ ػٍٝ جٌّذػٝ ذغشجِس ئؾشجت١س ال ٠ٚؿٛص ٌٍّكىّس ػٕذ جٌكىُ ذؼذَ لرٛي جٌذػٜٛ الٔطفحء ششؽ جٌّظٍ

 " .  جٌطمحػٟ فٟضض٠ذ ػٓ خّغّحتس ؾ١ٕس ئرج ضر١ٕص أْ جٌّذػٝ لذ أعحء جعطؼّحي قمٗ 

 َ ػٍٝ أٔٗ "ال ضمرً جٌطٍرحش ج٢ض١س:1972ٌغٕس  47ِٓ لحْٔٛ ِؿٍظ جٌذٌٚس سلُ  12ٚضٕض جٌّحدز 

 جٌطٍرحش جٌّمذِس ِٓ أشخحص ١ٌغص ٌُٙ ِظٍكس شخظ١س.-أ

 ............. -خ

ضٛجفش جٌّظٍكس جٌشخظ١س  جإلٌغحءفحشطشؽ ٌمرٛي دػٜٛ  جٌّذٟٔٚئرج وحْ جٌمؼحء جالدجسٜ لذ عح٠ش جٌمؼحء 

 جإلٌغحءدػٜٛ  فٟػٍٝ جٌطفشلس ذ١ٓ جٌّظٍكس  جٌشأْ٘زج  فٟششجـ جٌمحْٔٛ جالدجسٜ لذ ؾشٚج  أْ ئالجٌّرحششز 

٠طٛجفش ِؿشد جٌّظٍكس  أْ جألٌٚٝ فٟوحْ ٠ىفٝ  ئرججٔٗ  ئٌِٝٓ رٌه  جٚجٔطٙٛدػٜٛ جٌمؼحء جٌىحًِ  فٟٚجٌّظٍكس 

شخظٟ ، ٚجٌزٞ قذج ذحٌفمٗ ئٌٝ جػطّحد ٘زٖ جٌطفشلس ٔظشضٗ ػٍٝ قك  جٌّظٍكسضؼطّذ  أْجٌػح١ٔس  فٟجٌؿذ٠س فحٔٗ الذذ 

جٌخحطس ئٌٝ ؽٍرحش جإلٌغحء فأٙح ػٍٝ خالف دػحٜٚ جٌمؼحء جٌىحًِ ال ضطؼٍك ذكمٛق شخظ١س ٌٚىٕٙح ضؼشع 

ىّس ٔٛػح ِٓ جٌخظِٛس جٌؼ١ٕ١س ِكٍٙح جٌمشجس جالدجسٜ جٌّطؼْٛ ف١ٗ ذمظذ ضكم١ك ِششٚػ١طٗ ػّحٔح ػٍٝ جٌّك

ٌغ١حدز جٌمحْٔٛ ، ٠ٚشٜ ؾحٔد ِٓ جٌفمٗ ٚذكك جْ ؽؼْٛ جإلٌغحء ِٓ فثس جٌمؼحء جٌؼ١ٕٟ ٌٚىٕٙح ضكّٝ ِظحٌف 

فٟٙ ١ٌغص دػحٜٚ قغرس ٚأٔٙح  خحطس فٍٙزٖ جٌطؼْٛ دٚس٘ح فٟ قّح٠س جٌّظحٌف جٌزجض١س ٚجٌّشجوض جٌخحطس ذحإلفشجد

ال ضىْٛ ِمرٌٛس ِح ٌُ ضمُ ذحٌّذػٝ قحٌس لح١ٔٛٔس خحطس ضىْٛ ِطظٍس ذحٌمشجس جٌّطؼْٛ ف١ٗ ػٍٝ شىً ٠ؿؼً ٘زج 

 جإلٌغحءدػحٜٚ  أْجٌمشجس ِظذسج ٌألػشجس ذٙزٖ جٌكحٌس جٌمح١ٔٛٔس جٌخحطس ِٚرشسج ٌشفغ جٌطؼٓ .. ، ِٚؼٕٝ رٌه 

 شخظٟٚوزٌه ؾحٔد  جٌّششٚػ١س ِرذأل١حَ ٘زٖ جٌطؼْٛ ػٍٝ فىشز قّح٠س  ف٠ٟطّػً  ػ٠ٟٕ١ؿطّغ ف١ٙح ؾحٔد 

ذذٚٔٙح  جٌطمحػٟال ضىْٛ ِمرٌٛس ٌذٜ  ْ ٚجٌطٟضك١ّٙح ٘زٖ جٌطؼٛ جٌطٟرجض١س جٌّظحٌف ٚجٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس  ف٠ٟطّػً 

 .ٚجٌشخظٟ جٌؼ١ٕٟجرْ دػحٜٚ رجش ؽر١ؼس ِخطٍطس ضؿّغ ذ١ٓ جٌؿحٔر١ٓ  فٟٙ

أٔٗ ٠ؿد أْ ضىْٛ جٌّظٍكس شخظ١س  "ػٍٝ ٘زج جالضؿحٖ فٕظص ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍجأدىجَ ثٌّذىّز  ٚلذ سج٠شس

ئال أٔٗ ٚفٝ ِؿحي دػحٜٚ جإلٌغحء ٚق١ع ضطظً ٘زٖ جٌذػٜٛ ذمٛجػذ ٚجػطرحسجش جٌّششٚػ١س ٚجٌٕظحَ  –ِٚرحششز 

 جٌؼحَ فاْ جٌمؼحء جإلدجسٞ ٠إجصسٖ جٌفمٗ ال ٠مف فٟ ضفغ١ش ششؽ جٌّظٍكس جٌشخظ١س ػٕذ ػشٚسز ٚؾٛد قك

ٚئّٔح ٠طؿحٚص  –وّح ٘ٛ جٌكحي ذحٌٕغرس ٌذػحٜٚ جٌطؼ٠ٛغ ٚعحتش جٌذػحٜٚ جٌكمٛل١س  –٠ىْٛ لذ أ٘ذسٖ أٚ ِظ ذٗ 

 ششؽرٌه ذحٌمذس جٌزٞ ٠طفك ٠ٚغُٙ فٝ ضكم١ك ِرحدب جٌّششٚػ١س ٚئسعحء ِمطؼ١حش جٌٕظحَ جٌؼحَ ذك١ع ٠طغغ 

جفؼٙح فٝ قحٌس لح١ٔٛٔس خحطس ذحٌٕغرس ئٌٝ جٌمشجس جٌّطؼْٛ ف١ٗ ِٓ ٍكس جٌشخظٟ ٌىً دػٜٛ ئٌغحء ٠ىْٛ سجٌّظ

 ِظٍكس ؾذ٠س ٌٗ. فٟشأٔٙح أْ ضؿؼً ٘زج جٌمشجس ِإغشجً 

َ إطذثسثس ثٌّىضخ ثٌفٕٟ ثٌسٕز 26/11/1983ق جٍسز 27ٌسٕز  691فٟ ٘زث ثٌّعٕٝ دىُ ثٌّذىّز ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍج فٟ ثٌطعٓ سلُ 

29  

 ٠خضٍف فٟ ثٌّٕجصعجس ثإلدثس٠ز عٓ غ١شٖ ِٓ ثأضعز ثٌمؼجة١ز ثألخشٜ د١ذ أْ ِفَٙٛ ثٌّظٍذز أٚ ثٌظفز

ضكم١ك جٌششػ١س ٚع١حدز  فٟٚخحطس ف١ّح ٠طؼٍك ذذػحٜٚ جإلٌغحء ٔظشجً ٌّح ضشضرؾ ذٗ ضٍه جٌّٕحصػحش ذحإلعٙحَ 

 ئٌٝؼحء ٚجٌم ٗٚ٘ٛ جألِش جٌزٞ قذج ذحٌفمجٌمحْٔٛ فٝ جٌذٌٚس ٚرٌه ٌطر١ؼطٙح جإلدجس٠س جٌّشضرطس ذحٌظحٌف جٌؼحَ 

ٌّح جٌطٛعغ فٟ ِفَٙٛ وال ِٓ جٌظفس ٚجٌّظٍكس ذك١ع جٔٗ ؾؼً ضٛجفش أ٠ح ِّٕٙح ٠غٕٝ ػٓ جألخش  ٚرٌه ٔظشج 

جٌظفس فٟ جٌّظٍكس ٚ٘ٛ ِح ٠ؼرش ػٕٗ ذحٌّظٍكس ضطّطغ ذٗ جٌّٕحصػحش جإلدجس٠س ِٓ ؽر١ؼس خحطس ضٕذِؽ ف١ٙح 

ٌذػحٜٚ، وّح فشػٗ ٘ذفٙح جألعّٝ جٌزٞ جعطٕص ِٓ جٌّحٔكس ٌٍظفس فٟ جٌطمحػٟ أٚؾرطٙح جٌطر١ؼس جٌمح١ٔٛٔس ٌٙزٖ ج
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أؾٍٗ ٘زٖ جٌٛع١ٍس جٌمؼحت١س ٌطىْٛ ػّحٔحً ٌّرذأ جٌّششٚػ١س جٌزٞ ٠شضىض ػ١ٍٗ ذٕحء جٌذٚي جٌّطكؼشز، ٚجٌزٞ ٠إعظ 

 . ِٚٓ غُ فأٗ ال ٠مرً جٌطؼٓػ١ٍٗ جٌر١ٕس جٌطكط١س جٌطٟ ٠إعظ ػ١ٍٙح ذٕحء جٌكمٛق ٚجٌكش٠حش جٌّىفٌٛس دعطٛس٠حً ٚد١ٌٚحً 

ػٍٝ جٌمشجسجش جإلدجس٠س ئال ئرج ِغص ِظٍكس شخظ١س ِرحششز ٌطحٌد جإلٌغحء ٚال ٠مرً جٌطٍد ِٓ أٞ شخض 

 ٌّؿشد أٔٗ ِٛجؽٓ ٠ّٙٗ أٔفحر جٌمحْٔٛ جٌّطؼٍك ذحٌٕظحَ جٌؼحَ ٚقّح٠س جٌظحٌف جٌؼحَ 

ؼحء جإلٌغحء ضٕذِؽ طفس جٌّطمحػٝ فٟ لد  إٌٝ أْ ثٌّذىّز ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍجٚ٘ٛ ِج صُ صأو١ذٖ أوغش ِٓ ِشٖ فز٘ذش 

فٟ جٌّظٍكس ف١ىفٝ ٌمرٛي ؽٍد ئٌغحء جٌمشجس جالدجسٜ ضٛجفش ششؽ جٌّظٍكس جٌشخظ١س جٌّرحششز فٟ ٘زج جإلٌغحء 

ِّٙح وحٔص طفس سجفغ جٌذػٜٛ ، رٌه أْ ؽٍد ئٌغحء جٌمشجسجش جإلدجس٠س ٘ٛ فٟ قم١مطٗ ؽؼٓ ِٛػٛػٟ ػحَ ِرٕٝ 

جإلدجس٠س فطٍد جإلٌغحء ٘ٛ ِخحطّس ٌٍمشجس جالدجسٜ جٌّخحٌف  ػٍٝ جٌّظٍكس جٌؼحِس جٌطٟ ٠ؿد أْ ضغٛد جٌمشجسجش

ٌٍمحْٔٛ فٝ رجضٗ ِٚٓ غُ وحْ جإلٌغحء ػ١ٕ١ح ٚال ٠ٍضَ فٟ ؽحٌد جإلٌغحء أْ ٠ىْٛ ٌظحقد جٌكك قمح ٚرجض١ح ذً ٠ىفٝ 

أْ ٠ىْٛ رج ِظٍكس شخظ١س ِٚرحششز فٟ ؽٍد جإلٌغحء ، ٚ٘زٖ جٌّظٍكس ضطكمك ِطٝ وحْ جٌطحػٓ فٟ ِشوض 

خحص ِٚرحشش ٌٍمشجس جٌّطؼْٛ ف١ٗ ِحدجَ لحتّح ِٚحدجَ ٘زج جٌّشوض ٚغ١ك جٌظٍس ذحٌمشجس ذحْ ضشذطٗ ػاللس  لحٟٔٛٔ

جٍسز  – ق7ٌسٕز  1062سلُ  ثٌطعٓفٝ  ثادثس٠ز ثٌع١ٍجّذىّز ثٌ.د دىُ ِرحششز ضخطٍف قغد ٔٛػٗ ِٚٛػٛػٗ

 د2/3/1968

/ ع١ٍّحْ جٌطّحٜٚ ٚ٘ٛ ذظذد ششـ جٌظفس ر٘د جٌىػ١ش٠ٓ ِٓ ششجـ جٌمحْٔٛ ُِٕٚٙ د ٚإصثا صٍه ثاعضذجسثس

ٚجٌّظٍكس ئٌٝ جٌمٛي ذأٔٗ " ئرج وحْ ٕ٘حن خالف ذ١ٓ ِذٌٛي جٌظفس ٚجٌّظٍكس فٟ جٌذػحٜٚ جٌؼحد٠س فّشؾغ رٌه 

أْ جٌّظٍكس فٟ ٘زٖ جٌذػحٜٚ ٠ؿد أْ ضغطٕذ ئٌٝ قك ٠ؿد قّح٠طٗ الْ جٌذػٜٛ فٟ جٌكم١مس ٟ٘ ِٓ ضٛجذغ جٌكك 

طحقد جٌكك جِح فٟ ِؿحي دػٜٛ جإلٌغحء ف١ٍظ ِٓ جٌؼشٚسٞ أْ ضغطٕذ جٌّظٍكس ١ٌٚظ سجفغ جٌذػٜٛ دجتّح ٘ٛ 

ٌٚٙزث فجْ ِذٌٛي ثٌظفز ٚثٌّظٍذز ٠ٕذِججْ فٟ ِججي ع١ٍٗ  جٌّرشسز لحٔٛٔح ٌمرٛي دػٜٛ جإلٌغحء ئٌٝ قك جػطذٜ

 د174ٚ  173ٔظش٠ز ثٌّظٍذز فٟ دعٜٛ ثإلٌغجا ص –/ ِذّذ عذذ ثٌسالَ ِخٍض د د دعٜٛ ثإلٌغجا

ٚال ٕٔىش أ١ّ٘طٙح فٟٙ ضّىٓ ِكحوُ جٌمؼحء   شه ف١ٗ أْ صٍه ثٌٕظش٠ز ِٓ ثدضذث  ِجٍس ثٌذٌٚز ثٌفشٔسِّٟٚج ا

جالدجسٜ ِٓ ئؾشجء ػ١ٍّس ِٛػٛػ١س ٌرؼغ جٌّظحٌف جٜ ٠ٕشة دجتشز ِٓ جٌظفحش ٠ىفٝ ضٛجؾذ جٌطحػٓ فٟ 

 أقذج٘ح قطٝ ضمرً دػٜٛ جإلٌغحء 

ضطؼٍك  جٌطٟفٝ ؽٍرحش جإلٌغحء ٌذٌٚس جٌفشٔغٟ ئٌٝ أْ "ٚ٘ٛ ِح ضُ ضأو١ذٖ أوػش ِٓ ِشٖ  ق١ع ر٘د ِؿٍظ ج

ذّششٚػ١س جٌمشجسجش جإلدجس٠س ٚذحػطرحس أٔٙح ضػ١ش ِٕحصػس ػ١ٕ١س ٠طغغ ِفَٙٛ جٌّظٍكس جٌّشطشؽس فٝ دػٜٛ 

جإلٌغحء ػٕٗ فٝ جٌذػحٜٚ جٌمؼحت١س جألخشٜ ذك١ع ال ضطم١ذ جٌّظٍكس قشف١حً فٝ دػٜٛ جإلٌغحء ذكك أٚ ِشوض 

لذ ضخفف فٝ ششٚؽ  جٌفشٔغٌٟشجفغ دػٜٛ جإلٌغحء ، فؼالً ػٓ أْ ِؿٍظ جٌذٌٚس  شخظٟأٚ  رجضٟ لحٟٔٛٔ

فٝ لؼحتٗ أْ ٠مغ جٌّغحط ذّظٍكس سجفغ دػٜٛ جإلٌغحء فٝ ضحس٠خ سفؼٙح  ٠غطٛٞجٌّظٍكس فٝ دػٜٛ جإلٌغحء ، ئر 

شرًا طالما قدرت بالمصمحة مؤكدًا ومبا ضحس٠خ القك ، ِّٚٙح وحٔص جٌذسؾس جٌطٝ ٠ىْٛ ػ١ٍٙح ٘زج جٌّغحط فٟأٚ 
"  ABISSETحكم المجمس فى قضيــــــــة " " ) suffisament directe et certaine المحكمة كفاية هذه الدرجة "

ٚ٘ٛ ِح فغشٖ جٌفمٗ ذأْ ِح ٠ٍضَ ضٛجفشٖ فٝ جٌّظٍكس   51مجموعة أحكام ليبون عن السنة ص  44/2/4551بجمسة 

اإللغاء غير  ت١س ٘ٛ فمؾ أال ٠ىْٛ جٌّغحط ذّظٍكس سجفغ دػٜٛؽرمحً ٌٙزٖ جٌظ١غس جٌمؼح –فٝ دػٜٛ جإلٌغحء 
 LA LESION DE L'INTERET NE SOIT NI EXAGEREMENTمباشر أو غير محقق بشكل مبالغ فيه "

INDIRECTE NI EXQGEREMENT INCERTAINE EXAGEREMENT INCERTAINE   قانون
  353ب ص  444ت كرستين رقم مون 4556رنيه شابى الطبعة السادسة سنة  –القضاء اإلدارى 

ٚ ٕٝ ػٓ جٌر١ـــــحْ أٔٗ ِٓ جٌّغةطمش ػ١ٍةٗ جٔةذِحؼ جٌظةفس فةٝ جٌّظةٍكس فةٝ دػةٜٛ جإلٌغةحء ، ٚ٘ةٛ ِةح ضؼرةش ػٕةٗ 

"  جٌطمحػةٟ فةٟ" جٌّظةٍكس جٌّحٔكةس ٌٍظةفس  جٌفشٔغةٟجٌظ١غس جٌمؼةحت١س جٌطةٝ ؾةشش ذٙةح أقىـــــةـحَ ِؿٍةظ جٌذٌٚةس 
agir àintérêt donnant qualité  ( "  حكـم الـدوا ر المجتمعـــــــة فـى قضيــــــة" Comm.de Fréjus"  بجمســــــــة

  (55ذات المــــرجح ص  5/4/4553
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٘زج جٌّٕكٝ فز٘رص ِكىّس جٌمؼحء جالدجسٜ ذؿٍغطٙح جٌّٕؼمذز ذطحس٠خ  ٚلذ ٔذج ِجٍس ثٌذٌٚز ثٌّظشٞ

حدس ذٕمً ِشوض جٌششؽس ِٕٙح ئٌٝ أْ ِٛجؽٓ ذٍذز ٌٗ ِظٍكس شخظ١س فٟ جٌطؼٓ ػٍٝ جٌمشجس جٌظ 11/3/1952

جٜ أٔٙح ذظفس جٌّٕطفغ ذّشفك جألِٓ فٟ جٌطؼٓ فٟ جإلؾشجءجش جٌّطؼٍمس ذطٕظ١ّٗ" " دىُ ِذىّز ثٌمؼجا ثادثسٜ فٝ 

 ثٌطعٓ سلُ 467 ٌسٕز 5ق – ِجّٛعز 15 عجِج 

ٚجٌمؼحء أْ جٌّٕحصػس "جٌّغٍُ ذٗ فٟ جٌفمٗ  -ػٍٝ أْ: ٚرثس ثٌّعٕٝ أوذصٗ أدىجَ ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍج ف١ّج ثسضمش لؼجةٙج

جإلدجس٠س ٚذظفس خحطس دػحٜٚ جإلٌغحء ضط١ّض ذأٔٙح ئقذٜ جٌٛعحتً جٌطٟ ٔظّٙح جٌذعطٛس ٚجٌمحْٔٛ ٌطكم١ك ع١حدز 

جٌذعطٛس ٚجٌمحْٔٛ ٚئػالء جٌّششٚػ١س فٝ جٌذٌٚس ِٓ خالي أقىحَ جٌشلحذس ػٍٝ لشجسجش جإلدجسز ٚضظشفحضٙح 

٠م١ّٙح جٌّٛجؽْٕٛ رٜٚ جٌّظٍكس ٚأطكحخ جٌشأْ ؽؼٕح ذحإلٌغحء ذٛجعطس ِكحوُ ِؿٍظ جٌذٌٚس فٟ جٌذػحٜٚ جٌطٟ 

فٟ جٌمشجسجش جإلدجس٠س جٌّخحٌفس ٌٍمحْٔٛ. ٚضكم١مح ٌٙزج جٌغشع ِٚٓ غُ فاْ ٘زٖ جٌذػحٜٚ ذّح ضكممٗ ِٓ أعٙحَ فٝ 

ؿطّغ ٚأْ ضكم١ك جٌششػ١س ٚع١حدز جٌمحْٔٛ فٝ جٌذٌٚس ضط١ّض ذطر١ؼطٙح جإلدجس٠س جٌّشضرطس ذحٌظحٌف جٌؼحَ ٌٍذٌٚس ٌٍّٚ

وحْ جٌّذػْٛ ف١ٙح ِٓ أطكحخ جٌّظٍكس ٚجٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس جٌخحطس ٚػ١ٍٗ فاْ لؼحء جٌّششٚػ١س فٟ جٌّٕحصػحش 

 جإلدجس٠س ٠شجػٝ ٘زٖ جٌطر١ؼس ج١ٌّّضز ٌذػٜٛ جإلٌغحء.

 33ٌذذ٠غز ػثٌّٛسٛعز ثإلدثس٠ز ث 10/1/1993ق جٍسز 35ٌسٕز  779فٟ ٘زث ثٌّعٕٝ دىُ ثٌّذىّز ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍج ثٌطعٓ سلُ 

 "738طـ

ٚذٕحء ػ١ٍٗ وحْ ػٍٝ جٌمؼحء جإلدجسٞ قطّح ِمؼ١حً أْ ٠ؿطٙذ سأ٠ٗ ٚال ٠أٌٛ فٟ ضكذ٠ذ ِفَٙٛ جٌّظٍكس ذحٌٕغرس 

عٛجء وحٔص ِٓ دػحٚٞ جإلٌغحء أٚ ِّح جططٍف ػٍٝ ضغ١ّطٗ ذذػحٚٞ جٌمؼحء  –ٌٍذػحٚٞ جٌطٟ ضطشـ فٟ عحقطٗ 

ذٛؾٗ  –ضفغ١شجً ٠ٕأٞ ذحٌّٕحصػحش جإلدجس٠س  –ٌمرٛي جٌذػحٚٞ جٌطٟ ضشطشؽ جٌّظٍكس  -ذطفغ١ش جٌٕظٛص  –جٌىحًِ 

ػٓ أْ ضىْٛ ِٓ دػحٚٞ جٌكغرس ، ٠ٚطٛجفك فٟ رجش جٌٛلص ِغ ؽر١ؼس جٌّٕحصػحش جإلدجس٠س ٚ جٌذٚس جٌزٞ  –ػحَ 

٠مَٛ ذٗ جٌمؼحء جإلدجسٞ فٟ قشجعس جٌششػ١س ٚع١حدز جٌمحْٔٛ ، ذغ١ش ئفشجؽ ٚال ضفش٠ؾ فال ٠رغؾ فٟ ِفَٙٛ 

وً جٌرغؾ فٟ جٌّٕحصػحش جإلدجس٠س ف١طالشٝ جٌفحسق ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ دػحٚٞ جٌكغرس فال ٠ىحد ٠ر١ٓ ، ٚال ٠طشذد  جٌّظٍكس

فٟ ضكذ٠ذ ِفَٙٛ جٌّظٍكس ذّح ٠طأذٟ ٚؽر١ؼس جٌّٕحصػحش جإلدجس٠س ف١كؿد أطكحخ جٌكمٛق ٚ جٌّظحٌف ػٓ أْ 

١ٗ أْ ٠طخز ذ١ٓ رٌه عر١ال ، ٚرٌه قغد ٠طشلٛج ذحذٗ ٠ٍٚؿٛج عحقحضٗ دفحػح ػٓ ِظحٌكُٙ ٚقمٛلُٙ ، ٚئّٔح وحْ ػٍ

 جٌظشٚف ٚ جٌّالذغحش جٌطٟ ضظٙش ٌٗ فٟ جٌذػٛٞ

جٌّطمذِس فٝ شأْ جٌّظٍكس فٝ دػٜٛ جإلٌغحء لذ أٚؾرطٙح جٌطر١ؼس جٌخحطس ٌٙزٖ جٌذػٜٛ وّح  ٌّٚج وجٔش ثألدىجَ

٠شضىض  جٌزّٞششٚػ١س جعطٕص ِٓ أؾٍٗ ٘زٖ جٌٛع١ٍس جٌمؼحت١س ٌطىْٛ ػّحٔس ٌّرذأ جٌ جٌزٞفشػٗ ٘ذفٙح جألعّٝ 

٠إعظ ػ١ٍٙح ذٕحء جٌكمٛق ٚجٌكش٠حش جٌؼحِس جٌّىفٌٛس  جٌط٠ٟؼذ جٌر١ثس جٌطكط١س  ٚجٌزٞػ١ٍٗ ذٕحء جٌذٚي جٌّطكؼشز ، 

 81( ِٓ لحْٔٛ جٌّشجفؼحش ِؼذٌس ذحٌمحْٔٛ سلُ 3ال ٠ؿٛص ِؼٗ ضطر١ك أقىحَ جٌّحدز ) جٌزٞدعطٛس٠حً ٚد١ٌٚحً ، جألِش 

ؽٍرطٗ جٌؿٙس جإلدجس٠س فٝ طك١فس ؽؼٕٙح ٚعٕذج ٌذفؼٙح ذحٔطفحء  جٌزٞٚػٍٝ جٌٕكٛ  فٝ جٌٕضجع جٌّحغً 1996ٌغٕس 

ِظٍكس سجفغ جٌذػٜٛ ٚجٌّطذخ١ٍٓ ئٌٝ ؾحٔرٗ ، ٌّح ٠ّػٍٗ رٌه ِٓ ضؼحسع ِغ ؽر١ؼس جٌّٕحصػس فٝ دػٜٛ جإلٌغحء 

 .أقىحِٙح جٌؼذ٠ذز فٟأوذضٗ جٌّكىّس جإلدجس٠س جٌؼ١ٍح  جٌز٠ٞفمذ جٌٕض ششؽ جٔطرحلٗ 

ضكمك ٌُٙ  ؾّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س ِٛجؽُٕٟ٘ ِٓ  -– جٌّطؼْٛ ػذُ٘ئٔٗ ضطر١محً ٌّح ضمذَ ، ٌّٚح وحْ  ِٚٓ ق١ع

ذحػطرحسُ٘ ِٓ جألعشٞ جٌّظش١٠ٓ  أٚ ر٠ُٚٙ أٚ جٚ  ١ش ِرحششز ِظٍكس ؾذ٠س فٟ جٌذػٜٛ عٛجء أوحٔص ِرحششز 

ٍرحضُٙ فٟ ػٛء ؽٍرحش الٔطغحذُٙ ئٌٟ جٌٛؽٓ وّظش١٠ٓ ِٙط١ّٓ ذكمٛق  جإلٔغحْ ٚقش٠طٗ ٚأُٔٙ قذدٚج ؽ

 جٌغحلؾ ٚجٌطٟ  1971ِٓ دعطٛس ؼ.َ.ع  151ٚ  64ٚ  58ٚ  57ذأقىحَ جٌّٛجد  ِٓ جٌّخحؽر١ٓوّح أُٔٙ ،جٌّذػ١١ٓ

قك جٌذفحع ػٓ جٌكمٛق ٚجٌكش٠حش جٌؼحِس ٚجٌكفحظ ػٍٝ ع١حدز جٌذٌٚس ٚإِٔٙح جٌذجخٍٟ ضىفً " ٌىً ِٛجؽٓ 

 ِؼٗ جٌذػٜٛ ٚ٘ٛ ِح ٠طؼ١ٓ فٟؾ١ّؼحً طفس ِٚظٍكس  ٌٍّطؼْٛ ػذُ٘ضطٛجفش ِؼٗ  جٌزٞ" جألِش  ٚجٌخحسؾٟ

 .جٌطمش٠ش ذشفغ ٘زج جٌذفغ ِٓ جٌطؼٓ

 ِٚٓ د١ظ ثٔٗ ٚعٓ ِٛػٛ  ثٌطعٓ

جٌغحلؾ" ؾّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س دٌٚس ٔظحِٙح  1971( ِٓ دعطٛس ؾّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س " 1فاْ جٌّحدز )

جٌؼشذ١س ٠ؼًّ ػٍٝ ضكم١ك ٚقذضٙح  د٠ّمشجؽٟ ٠مَٛ ػٍٝ أعحط جٌّٛجؽٕس ٚجٌشؼد جٌّظشٞ ؾضء ِٓ جألِس

 جٌشحٍِس.". 
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( ِٓ جٌذعطٛس ػٍٝ أْ :" وً جػطذجء ػٍٝ جٌكش٠س جٌشخظ١س أٚ قشِس جٌك١حز جٌخحطس ٌٍّٛجؽ١ٕٓ 57ٚضٕض جٌّحدز )

ٚ ١ش٘ح ِٓ جٌكمٛق ٚجٌكش٠حش جٌؼحِس جٌطٟ وفٍٙح جٌذعطٛس ٚجٌمحْٔٛ ؾش٠ّس ال ضغمؾ جٌذػٜٛ جٌؿٕحت١س ٚال جٌّذ١ٔس 

 ح ذحٌطمحدَ ، ٚضىفً جٌذٌٚس ضؼ٠ٛؼحً ػحدالً ٌّٓ ٚلغ ػ١ٍٗ جالػطذجء .".جٌٕحشثس ػٕٙ

( ِٓ جٌذعطٛس ػٍٝ:" جٌذفحع ػٓ جٌٛؽٓ ٚأسػٗ ٚجؾد ِمذط، ٚجٌطؿ١ٕذ ئؾرحسٞ ٚفمحً 58ٚضٕض جٌّحدز )

 ٌٍمحْٔٛ.".

 ( ِٓ جٌذعطٛس ػٍٝ:" ع١حدز جٌمحْٔٛ أعحط جٌكىُ فٟ جٌذٌٚس ". 64ٚضٕض جٌّحدز )

( ِٓ جٌذعطٛس ػٍٝ أْ:" ست١ظ جٌؿّٙٛس٠س ٠رشَ جٌّؼح٘ذجش، ٠ٚرٍغٙح ِؿٍظ جٌشؼد ِشفٛػس 151ٚضٕض جٌّحدز )

ذّح ٠ٕحعد ِٓ جٌر١حْ، ٚضىْٛ ٌٙح لٛز جٌمحْٔٛ ذؼذ ئذشجِٙح ٚجٌطظذ٠ك ػ١ٍٙح ٚٔشش٘ح ٚفمحً ٌألٚػحع 

 جٌّمشسز...........". 

  -ص جالخطظحطحش ج٢ض١س:( ِٓ جٌذعطٛس ػٍٝ أْ:" ٠ّحسط ِؿٍظ جٌٛصسجء ذٛؾٗ خح156ٚضٕض جٌّحدز )

 ضٛؾ١ٗ ٚضٕغ١ك ِٚطحذؼس أػّحي جٌٛصجسجش ٚجٌؿٙحش جٌطحذؼس ٌٙح ج١ٌٙثحش ٚجٌّإعغحش جٌؼحِس -أ

 "خ"..........................                   "ؼ".....................        " د"........................

 جِٓ جٌذٌٚس ٚقّح٠س قمٛق جٌّٛجؽ١ٕٓ ِٚظحٌف جٌذٌٚس."ـ" ِالقظس ضٕف١ز جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌّكحفظس ػٍٝ 

( ِٓ جضفحل١س ؾ١ٕف جألٌٟٚ ٌطكغ١ٓ قحي جٌؿشقٝ ٚجٌّشػٟ ذحٌمٛجش جٌّغٍكس ػٍٝ أْ :" ػالٚز 2ٚضٕض جٌّحدز )

ػٍٝ جألقىحَ جٌطٟ ضغشٞ ٚلص جٌغٍُ ، ضطرك ٘زٖ جالضفحل١س فٟ قحٌس جٌكشخ جٌّؼٍٕس أٚ أٞ جشطرحن ِغٍف آخش ٠ٕشد 

 أٚ أوػش ِٓ جألؽشجف جٌغحذمس جٌّطؼحلذز ، فٟ ٌٛ ٌُ ٠ؼطشف أقذ٘ح ذكحٌس جٌكشخ.".  ذ١ٓ ؽشف١ٓ

ٚضطرك جالضفحل١حش أ٠ؼح فٟ ؾ١ّغ قحالش جالقطالي جٌؿضتٟ أٚ جٌىٍٟ إلل١ٍُ أقذ جألؽشجف جٌغحذمس، فٟ ٌٛ ٌُ ٠ٛجؾٗ 

 ٘زج جالقطالي ِمحِٚس ِغٍكس..........". 

جٌزوش ػٍٝ :" ضطرك ٘زٖ جالضفحل١حش ػٍٝ جٌّشػٟ ٚجٌؿشقٝ ِٓ جٌفثحش ( ِٓ جالضفحل١س عحٌفس 13ٚضٕض جٌّحدز )

 -جٌطح١ٌس :

ٚجٌٛقذجش جٌطٟ ضشىً ؾضءجً ِٓ  شأفشجد جٌمٛجش جٌّغٍكس جٌطحذؼ١ٓ ألقذ أؽشجف جٌٕضجع ، ٚوزٌه أفشجد ج١ٌٍّش١ح -1

 ٘زٖ جٌمٛجش جٌّغٍكس. 

ٕضجع أْ ضغؿً ذأعشع ِح ٠ّىٓ ؾ١ّغ جٌر١حٔحش ( ِٓ رجش جالضفحل١س ػٍٝ أْ :" ػٍٝ أؽشجف ج16ٌوّح ضٕض جٌّحدز )

جٌطٟ ضغحػذ ػٍٝ جٌطكمك ِٓ ٠ٛ٘س جٌؿشقٟ ٚجٌّشػٟ ٚجٌّٛضٝ جٌز٠ٓ ٠مؼْٛ فٟ لرؼطٙح ٠ٕٚطّْٛ ئٌٟ جٌطشف 

 -جٌخظُ ٠ٚؿد أْ ضغؿً ٘زٖ جٌّؼٍِٛحش ئرج أِىٓ ِح ٠ٍٟ :

 جعُ جٌذٌٚس جٌطٟ ٠ٕطّْٛ ئ١ٌٙح .  ) ص( ضحس٠خ ِٚىحْ جألعش أٚ جٌٛفحز . -أ

 ِؼٍِٛحش ػٓ جٌؿشٚـ أٚ جٌّشع أٚ عرد جٌٛفحز -ـ

ػٍٝ أٔٗ:" فٟ  1949أ غطظ  12( ِٓ جضفحل١س ؾ١ٕف ذشأْ ِؼحٍِس أعشٞ جٌكشخ جٌّإسخس فٟ 3ٚضٕض جٌّحدز )

قحٌس ل١حَ ٔضجع ِغٍف ١ٌظ ٌٗ ؽحذغ دٌٟٚ فٟ أسجػٟ أقذ جألؽشجف جٌغحذمس جٌّطؼحلذز ٠ٍضَ وً ؽشف فٟ جٌٕضجع 

  -قىحَ جٌطح١ٌس:ذأْ ٠طؼٓ وكذ أدٟٔ جأل

جألشخحص جٌز٠ٓ ال ٠شطشوْٛ ِرحششز فٟ جألػّحي أٌؼذجت١ٗ ذّٓ ف١ُٙ أفشجد جٌمٛجش جٌّغٍكس جٌز٠ٓ أٌمٛج ػُٕٙ  -

أعٍكطُٙ ، ٚجألشخحص جٌؼحؾضْٚ ػٓ جٌمطً ذغرد جٌّشع أٚ جٌؿشـ أٚ جالٔك١حص أٚ ألٞ عرد آخش ، ٠ؼحٍِْٛ فٟ 

ػحس ٠مَٛ ػٍٝ جٌؼٕظش أٚ جٌٍْٛ أٚ جٌذ٠ٓ أٚ جٌّؼطمذ ، أٚ جٌؿٕظ  ؾ١ّغ جألقٛجي ِؼحٍِس ئٔغح١ٔس ، دْٚ أٞ ض١١ّض

 أٚ جٌٌّٛذ أٚ جٌػشٚز أٚ أٞ ِؼ١حس ِّحغً آخش.  

( ِٓ جالضفحل١س عحذمس جٌزوش ػٍٝ أْ" أعشٞ جٌكشخ ذحٌّؼٕٟ جٌّمظٛد فٟ ٘زٖ جالضفحل١س ُ٘ 4ٚضٕض جٌّحدز )

( أؽشجف جٌمٛجش جٌّغٍكس ألقذ 1ؼس جٌؼذٚ :" )جألشخحص جٌز٠ٓ ٠ٕطّْٛ ئٌٟ جٌفثحش جٌطح١ٌس ، ٠ٚمؼْٛ فٟ لر

 أؽشجف  جٌٕضجع ٚج١ٌٍّش١حش أٚ جٌٛقذجش جٌّططٛػس جٌطٟ ضشىً ؾضءجً ِٓ ٘زٖ جٌمٛجش جٌّغٍكس .

(2(   ..............................)3 ............................. ) 

جٌٛجلغ ؾضءجً ِٕٙح.................     ( جألشخحص جٌز٠ٓ ٠شجفمْٛ جٌمٛجش جٌّغٍكس دْٚ أْ ٠ىٛٔٛج فٟ 4)

(5 ...................................) 

 ١ش جٌّكطٍس جٌز٠ٓ ٠كٍّْٛ جٌغالـ ِٓ ضٍمحء أٔفغُٙ ػٕذ جلطشجخ جٌؼذٚ ٌّمحِٚس جٌمٛجش  ٟ( عىحْ جألسجػ6)

ـ ؾٙشجً ٚأْ ٠شجػٛج جٌغحص٠س دْٚ أْ ٠طٛجفش ٌُٙ جٌٛلص ٌطشى١ً ٚقذجش ِغٍكس ٔظح١ِس ، شش٠طس أْ ٠كٍّٛج جٌغال

 لٛج١ٔٓ جٌكشخ ٚػحدضٙح ". 

( ِٓ رجش جالضفحل١س ػٍٝ أْ :" ٠مغ أعشٞ جٌكشخ ضكص عٍطس جٌذٌٚس جٌّؼحد٠س ال ضكص عٍطس 12ٚضٕض جٌّحدز )

جألفشجد ٚجٌٛقذجش جٌؼغىش٠س جٌطٟ أعشضُٙ ، ٚذخالف جٌّغث١ٌٛحش جٌفشد٠س جٌطٟ لذ ضٛؾذ ، ضىْٛ جٌذٌٚس جٌكحؾضز 
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حٍِس جٌطٟ ٠ٍمح٘ح جألعشٞ  ٚال٠ؿٛص ٌٍذٌٚس جٌكحؾضز ٔمً أعشٞ جٌكشخ ئال ئٌٟ دٌٚس ؽشف فٟ ِغثٌٛٗ ػٓ جٌّؼ

 جالضفحل١س ............................." . 

( ِٓ جالضفحل١س ػٍٝ أْ :" ِغ ػذَ جإلخالي ذأقىحَ جٌفمشز جٌػحٌػس ِٓ ٘زٖ جٌّحدز ، ضٍطضَ أؽشجف 110ٚضٕض جٌّحدز )

كشخ جٌّظحذ١ٓ ذأِشجع خط١شز أٚ ؾشجـ خط١شز ئٌٟ أٚؽحُٔٙ ذظشف جٌٕظش ػٓ جٌٕضجع ذأْ ضؼ١ذ أعشٞ جٌ

جٌؼذد أٚ جٌشضرس ، ٚرٌه ذؼذ أْ ٠ٕحٌٛج ِٓ جٌشػح٠س جٌظك١س ِح ٠ّىُٕٙ ِٓ جٌغفش ٚفمحً ٌٍفمشز جألٌٟٚ ِٓ جٌّحدز جٌطح١ٌس 

 ." 

  -ِرحششز :( ِٓ جالضفحل١س ػٍٝ أْ :" ٠ؼحد جٌّزوٛسْٚ أدٔحٖ ئٌٟ أٚؽحُٔٙ 110ٚضٕض جٌّحدز )

جٌؿشقٝ ٚجٌّشػٟ ج١ٌّثٛط ِٓ شفحتُٙ ٚجٌز٠ٓ ٠رذٚ أْ قحٌطُٙ جٌؼم١ٍس أٚ جٌرذ١ٔس لذ جٔٙحسش  -

 ذشذٖ...................... ".   

( ِٓ جالضفحل١س ػٍٝ :" ضذْٚ ٚطح٠ح أعشٞ جٌكشخ ذك١ع ضغطٛفٟ ششٚؽ طالق١طٙح قغد 120ٚضٕض جٌّحدز )

 ..ِمطؼ١حش ضشش٠غ ذٍذُ٘.................

٠ذفٓ أعشٞ جٌكشخ جٌّطٛفْٛ فٟ ِمحذش فشد٠س ذحعطػٕحء جٌكحالش جٌطٟ ضغطذػٟ ِؼٙح ظشٚف لٙش٠س جعطخذَ ِمحذش 

 ؾّحػ١س "

ِٚٓ ق١ع ئْ جٌّغطفحد ِّح ضمذَ أْ أقىحَ جٌذعطٛس ضّػً جٌمٛجػذ ٚجألطٛي جٌطٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙح ٔظحَ جٌكىُ فٟ جٌذٌٚس 

ّح  ضّػٍٗ ِٓ ػّحٔس أعحع١س إلػالء جإلسجدز جٌشؼر١س فٟ ئؽحس ٟٚ٘ أعّٟ جٌمٛجػذ ج٢ِشز ٚأٚؾرٙح جقطشجِحً ٌ

 –د٠ّمشجؽٟ ٚال س٠د أْ ٘زٖ جٌطر١ؼس جٌخحطس لذ أػفص ػٍٝ أقىحِٗ جٌغ١حدز ، ٚلذ أفظكص ػٓ رٌه ذؿالء 

ػٓ جأل٘ذجف جٌذعطٛس٠س  –طحقد جٌغ١حدز  –ٚغ١مس ئػالْ جٌذعطٛس جٌظحدسز ذحعُ ؾّح١٘ش جٌشؼد جٌّظشٞ 

ٚجٌطٟ ضغطٛٞ ػٍٝ لّطٙح جٌكش٠س إلٔغح١ٔس جٌّظشٞ ػٓ ئدسجن  ٌكم١مس ِإوذٖ ضطّػً فٟ أْ وشجِس جٌّشجد ضكم١مٙح 

جٌفشد جٔؼىحط ؽر١ؼٟ ٌىشجِس جٌٛؽٓ ٚأْ جٌفشد ٘ٛ قؿش جألعحط فٟ ذٕحء جٌٛؽٓ ٚذم١ّس جٌفشد ٚوشجِطٗ ضىْٛ 

شد فكغد ٌىٕٙح جألعحط جٌٛق١ذ ِىحٔس جٌٛؽٓ ٚلٛضٗ ١٘ٚرطٗ ، ٚجْ ع١حدز جٌمحْٔٛ ١ٌغص ػّحٔحً ِطٍٛذحً ٌكش٠س جٌف

 ٌّششٚػ١س جٌغٍطس .

ذٗ ٚ٘ٛ ِح دأذص ػٍٝ  سِٚٓ ق١ع ئْ قك جإلٔغحْ ٚجٌّكحفظس ػٍٝ ق١حضٗ ٚوشجِطٗ ِٓ جٌكمٛق جألعحع١س جٌٍظ١م

ضحو١ذز جٌذعحض١ش جٌّطؼحلرس ٚجٌّؼح٘ذجش ٚجالضفحل١حش جٌذ١ٌٚس جٌّٕظّس ٌطٍه جٌكمٛق  فأطركص ضٍه جٌكمٛق ؾضء 

ضٍه جٌّؼح٘ذجش ٚجالضفحل١حش ٚأٔشثص ِٓ جؾٍٙح جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّٕظّحش ٚجٌى١حٔحش جٌؼح١ٌّس ضأو١ذج  أعحع١ح ِٓ ٔظٛص

ٚقشطح ػٍٝ قك وً شؼٛخ جٌؼحٌُ دْٚ ض١١ّض فٝ جٌكفحظ ػٍٝ ضٍه جٌكمٛق ٚػذَ جٌّغحط ذٙح ضكص جٜ ِغّٝ 

جٌّرحدب ٌضجِح ػٍٝ ذً ٚضؼحظّص ضٍه جٌكمٛق فٟ قحالش جٌكشخ ٚؾحء جٌطأو١ذ ػ١ٍٙح وػ١شج ذً ٚ أطركص ضٍه 

ؾ١ّغ جٌذٚي جقطشجَ جٌّؼح٘ذجش ٚجالضفحل١حش جٌطٟ ضؿشَ ؾشجتُ جٌكشخ ٚجإلذحدز جٌؿّحػ١س ِٚؼحٍِس جعشٞ جٌكشٚخ 

ذ١ذ جْ  -ِؼحٍِس ال ئٔغح١ٔس ٚفك لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ٚجٌمحْٔٛ جالٔغحٔٝ جٌذٌٟٚ ٚج١ٌّػحق جٌؼحٌّٟ ٌكمٛق جإلٔغحْ  

١ٔٛٔس جٌذ١ٌٚس ٌُ ضأضٝ ػرػح أٚ ضطىْٛ ٘رحء ِٕػٛسج ذً أٔٙح ؾحءش ضشد٠ذج ٌّح ٔظص ضٍه جٌّؼح٘ذجش ٚجٌمٛجػذ جٌمح –

 ػ١ٍٗ ٚششػطٗ جٌششجتغ جٌغّح٠ٚس جٌػالغس. 

ِٚٓ ق١ع ئْ قّح٠س قمٛق جٌّٛجؽ١ٕٓ ال ٠ىْٛ فمؾ ذحٌطكمك ِٓ ٚلٛع جالػطذجء ٚجٌؼشس جٌّحط ذٙح ٚئّٔح ذحٌؼًّ 

ّىٓ طحقد جٌكك ِٓ جلطؼحتٗ ذحٌٛعحتً جٌّخطٍفس ، ٚئرج وحٔص أؾٙضز ػٍٝ ض١ٙثس جٌذالتً ٚجٌمشجتٓ ٚج١ٌ٢حش جٌطٟ ض

جٌطكم١ك جٌّخطظس ضمَٛ ػٍٝ ٘زج جألِش ذكغرحٔٙح جٌمٛجِس ػٍٝ ضكم١ك جألِٓ جٌؼحَ فٟ جٌذجخً ، فاْ أؾٙضز جٌذٌٚس 

ٛؽٕٟ جٌّخطٍفس ٚػٍٝ سأعٙح ٚصجسز جٌخحسؾ١س ِٚح ٠طرؼٙح  ِٓ ذؼػحش دذٍِٛحع١س ضىْٛ جٌّخطظس ذٙزج جٌذٚس جٌ

ٚجٌمحٟٔٛٔ قحي ئ٘ذجس قمٛق جٌّٛجؽ١ٕٓ خحسؼ قذٚد  جٌرالد أٚ قحي ٚلٛع جػطذجء ٚل١حَ قشخ ِٓ دٌٚس أؾٕر١س ػٍٝ 

جٌرالد ، ٚال ٠كحؼ ػٍٝ رٌه ذفىشز  ع١حدز جٌذٌٚس جٌّؼطذ٠س ذكغرحْ أْ فىشز جٌغ١حدز ذحٌّؼٕٟ جٌطم١ٍذٞ لذ خفص 

ٌطٟ  ذش ذغش٠حٔٙح ال ضّػً ػمرس أِحَ جلطؼحء قمٛق جألفشجد شؼحػٙح  فٟ ظً ضطٛس لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ جٌؼحَ ٚج

ٚضكم١ك جٌؼذجٌس ، ِٚٓ ٔحق١س أخشٞ فاْ جٌٛظ١فس جٌذذٍِٛحع١س فٟ جٌؼظش جٌكذ٠ع ٌُ ضؼذ ِمظٛسز ػٍٝ ضّػ١ً 

جٌذٌٚس فٟ جٌّكحفً جٌذ١ٌٚس ٚجٌّإضّشجش جٌؼح١ٌّس ٚئّٔح جِطذش ئٌٟ سػح٠س ِظحٌف ِٛجؽٕٟ جٌذٌٚس ٚجعطٙذجف  

ذ١ٓ جٌذٚي إلٔمحر جٌرشش٠س ِٓ جألٚػحع جاللطظحد٠س ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌؼًّ ػٍٝ ضفؼ١ً جالضفحل١حش جٌذ١ٌٚس  جٌطؼحْٚ

 جٌّطظٍس ذكمٛق جإلٔغحْ". 

ِٚٓ ق١ع ئْ ؾشجتُ جٌكشخ لذ ِشش ذططٛس ػحطش ضطٛس جٌكشٚخ رجضٙح عٛجء ِٓ ق١ع ِششٚػ١طٙح ٚػذَ 

جٌكشخ ئٌٟ ضٍه جالٔطٙحوحش ٌمٛج١ٔٓ جٌكشخ أٚ ٟ٘  ِششٚػ١طٙح ٚجٌمٛجػذ جٌكحوّس ٌٙح ٠ٕٚظشف ِذٌٛي ؾشجتُ

أٚ ِذ١١ٔٓ  ٓجٌّخحٌفحش جٌطٟ ٠ؼحلد ػ١ٍٙح جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ٠ٚؼطرش جٌمطً ؾش٠ّس قشخ عٛجء جسضىد ِٓ لرً ػغىش١٠
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٠ٕٚذسؼ ضكص ٘زج جٌّفَٙٛ جٌمطً  ١ش جٌّرشس  ٚعٛء ِؼحٍِس جألعشٞ ٚجال ط١حي ٚجالػطمحي ٚضذ١ِش جٌّذْ ذّح ال 

 سز جٌكشخ ٚع١ش٘ح ػٍٝ جٌٛجلغ.    ضرشسٖ ػشٚ

ِٚٓ ق١ع  ئٔٗ ٚٔظشجً ٌخطٛسز جٌكشٚخ ٚآغحس٘ح جٌّذِشز خحطس فٟ ظً جٌططٛس جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٌألعٍكس جٌّغطخذِس 

ٚظٙٛس أعٍكس جٌذِحس فمذ لحِص جٌكحؾس جٌّحعس ئٌٟ ٚؾٛد جضفحل١حش د١ٌٚس ضٕظُ ج٢غحس جٌّطشضرس ػٍٝ جٌكشٚخ 

ٌكمٛق جٌّكحسذ١ٓ ِٚح ضخٍف ػٓ جٌكشخ ِٓ أعشٞ ٚؾشقٟ ٚجٌطٟ شىٍص ِح ٚٚػغ جٌمٛجػذ جألِشز ٚجٌكحفظس 

٠غّٟ ذحٌٕظحَ جٌؼحَ جٌذٌٟٚ ٚلذ قذدش جضفحل١س ف١ٕح ٌٍّؼح٘ذجش جٌذ١ٌٚس جٌمحػذز ج٢ِشز ذٙح )جٌمحػذز جٌّمرٌٛس( 

ٚػؼطٙح جضفحل١حش ٚجٌّؼطشف ذٙح فٟ جٌّؿطّغ جٌذٌٟٚ ِٚٓ أُ٘ لٛجػذ جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ ج٢ِشز جٌمٛجػذ جإلٔغح١ٔس جٌطٟ 

جٌٍّكمس ذٙح ٚجٌطٟ ضطؼّٓ ِؼظُ ِرحدب جٌمحْٔٛ جٌذٌٟٚ جإلٔغحٟٔ جٌطٟ  شٚجٌرشٚضٛوٛال 1949ؾ١ٕف جألسذغ ٌؼحَ 

ضكذ ِٓ ٚقش١س جٌكشٚخ ٚضٙذف ئٌٟ قّح٠س جألشخحص جٌز٠ٓ ال ٠شحسوْٛ فٟ جٌمطحي أٚ جٌز٠ٓ أطركٛج ػحؾض٠ٓ 

، ٚال خالف ػٍٝ أْ غّس ٚجؾد ػٍٝ جٌذٚي أػؼحء  ػٓ جٌمطحي وحٌؿشقٝ ٚجٌّشػٟ ٚجٌؿٕٛد ٚأعشٞ جٌكشٚخ

جٌّؿطّغ جٌذٌٟٚ فٟ جضخحر جإلؾشجءجش ٚجٌغرً ٌطٕف١ز ٘زٖ جٌمٛجػذ ِّح ٠ظذس ػٕٙح ِٓ ضشش٠ؼحش ٚٔظُ وف١ٍٗ 

 ذططر١مٙح ِٚٛجؾٙس ضمظ١ش ذؼغ جٌذٚي فٟ ِؼحلرس ِؿشِٟ جٌكشخ. 

( لذِص ضؼش٠فحً ٚجقذجً ٌؿشجتُ جٌكشخ ٠ٚطّػً فٟ  جألٌٟٚ ٚجٌػح١ٔس ٚجٌػحٌػس)  ِٚٓ د١ظ إْ ثصفجل١جس ج١ٕف ثٌغالعز

جٌمطً جٌؼّذ ٚجٌطؼز٠د ٚجٌّؼحٍِس جٌإلٔغح١ٔس ٚضؼّذ ئقذجظ آالَ شذ٠ذز ٚجإلػشجس جٌخط١ش ذحٌغالِس جٌرذ١ٔس ٚجٌظك١س 

ِٓ جضفحل١حش ؾ١ٕف ئٌٟ قحالش أخز جٌش٘حتٓ ٚضذ١ِش ٚج طظحخ جٌّّطٍىحش  –ٌألعشٞ ٚلذ صجدش جالضفحل١س جٌشجذؼس 

  شٔكٛ ال ضرشسٖ ػشٚسز قشذ١س ، ٚفٟ ِؿحي قّح٠س ؾغذ جألع١ش ٚقمٛلٗ جٌطر١ؼ١س قظشش جٌرشٚضٛوٛالػٍٝ 

جٌٍّكمس ذحالضفحل١حش جٌّشحس ئ١ٌٙح ػ١ٍّحش ذطش أػؼحء جٌؿغُ ٚئؾشجء ضؿحسخ ؽر١س ٚػ١ٍّس قطٝ ٌٚٛ ذّٛجفمس 

 َ. جألع١ش ٚوزٌه ضكش٠ُ جػطرحس جٌغىحْ جٌّذ١ٔٓ أٚ جألفشجد جٌّذ١١ٔٓ ٘ذفحً ٌٙؿٛ

ٌٚمذ وحٔص ِكحوّس ٔٛسِرشؼ ٚجٌطٟ أػمرص جٌكشخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس ٟ٘ أٚي ضؿغ١ذ ػٍّٟ ٌٍّكحعرس ٚجٌّؼحلرس ػٍٝ 

ضؿحٚص ضٍه جٌّؼح٘ذجش ،.،. ِٚٓ ؾحٔد أخش ٔؿذ أْ جٌططر١ك جٌؼٍّٝ ٌّكىّس ٔٛسِرشؼ لذ قذد ذؼؼح ِٓ جألػّحي 

ء جٌطٟ لذِٙح ِغحػذ جٌّذػٝ جٌؼحَ جٌفشٔغٟ أِحَ جٌغ١ش ِششٚػس ذأٔٙح ؾشجتُ قشخ وّح ٚسد فٟ ِشجفؼس جالدػح

 جٌّكىّس عشدج ٚجٌطٟ جػطرشش ؾشجتُ قشخ ػذ ذؼغ جٌمحدز جألٌّحْ .

ضؼّٕطٙح  جٌطٟ جألفؼحيجٌكشخ ٔؿذ أْ ٕ٘حن ذؼغ  ِٚٓ د١ظ ثٔٗ ٚفٝ أؽجس صعش٠ف ثٌفعً ثٌّىْٛ ٌجش٠ّز

شز خ " ِٓ ٔظحَ ١ِػحق جٌّكىّس ػٍٝ جٔٗ " جٌّكحوّس ٚجػطرشضٙح ؾشجتُ قشخ ، فٍمذ ٔظص جٌّحدز " جٌغحدعس جٌفم

 فٟجٜ جٔطٙحن ٌمٛج١ٔٓ جٌكشخ ٚػحدجضٙح ٠ٚشًّ ٘زج جالٔطٙحن ػٍٝ عر١ً جٌّػحي ال جٌكظش ج ط١حي جال٘حٌٝ جٌّذ١ٔٓ 

جٌش٘حتٓ ، ٔٙد  ئػذجَجٚ  آخشالٜ  شع  أِٚٓ جؾً جٌؼًّ جالؾرحسٜ  أذؼحدُ٘جٌّكطٍس ، عٛء ِؼحٍِطُٙ ،  جأللح١ٌُ

 ال ضرشسٖ ِمطؼ١حش جٌكشخ " جٌزِٞس ٚجٌخحطس ضخش٠د جٌّذْ جٚ جٌمشٜ دْٚ عرد جٚ جٌم١حَ ذحٌطذ١ِش جٌؼح جألِٛجي

جٔٗ ٌُ ٠ىٓ فٝ قم١مطٗ وزٌه  ئالطٛسز ٔضجع ػٍٝ جسع  فٟٚجْ ظٙش  ثاسشثة١ٍٝ ثٌعشدِٟٚٓ د١ظ ثْ ثٌظشث  

دٌٚس ِٓ  ٚئلحِس جألعحطؼشخ ِٓ ٚؾٛد جٌ ئٔىحسذحٌٕغرس ٌٍؿحٔد جالعشجت١ٍٝ فؿٛ٘ش جٌظشجع ذحٌٕغرس ٌُٙ ٠ىّٓ فٝ 

٠فغش جعطخذجُِٙ جٌمٛز جٌّفشؽس فٝ  جٌزٞ جألِشف١ّح ِؼٕحٖ جٔٗ طشجع ِٓ جؾً جٌرمحء ٚ٘ٛ  جٌخ١ٍؽ ئٌٝجٌّك١ؾ 

ففىشز جٌظشجع ٚجٌٕضجع فٟ قذ رجضٙح ال ضؼٕٝ جٌؿحٔد جالعشجت١ٍٝ ذمذس  –ِٚكحٚالضُٙ ئفٕحء جٌخظُ قشٚذُٙ 

ٕف ٚجٌطحس٠خ ٠شٙذ ػٍٝ رٌه فٝ وً جٌكشٚخ جٌطٟ خحػطٙح ئعشجت١ً قشطُٙ ػٍٝ جعطخذجَ ألظٝ دسؾحش جٌؼ

، جرج فحْ فىشز جٌؼٕف فٝ قذ رجضٙح ٚجسضىحذٙح جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؿحصس جٌٛقش١س ذكك جٌٕغحء ٚجألؽفحي ٚجٌّذ١ٔٓ جٌؼضي 

 . ٟ٘ ِٓ ِىٛٔحش جٌشخظ١س جإلعشجت١ٍ١س ٚئٔىحس جألخش

ٌٍٛجلغ ٚجٌطحس٠خ. ٚلذ أػحد جٌظٙح٠ٕس وطحذس  دسثن ثٌظ١ٟٙٛٔثٌعٕف إدذٜ ثٌّمٛاس ثألسجس١ز ٌإل أطذخٌىً ٘زث، 

ِح ٠غّٛٔٗ )جٌطحس٠خ ج١ٌٙٛدٞ( فرؼػٛج جٌؼٕحطش جٌك١ٌٍٛس جٌٛغ١ٕس ِإوذ٠ٓ ؾٛجٔد جٌؼٕف ف١ٗ. فظٛسٚج جألِس 

( 1921- 1865ج١ٌٙٛد٠س فٟ ٔشأضٙح ؾّحػس ِكحسذس ِٓ جٌشػحز جٌٛغ١١ٕٓ جٌغضجز. ف١ّخح ؾٛص٠ف ذ١شدشفغىٟ )

جأل٠حَ جٌطٟ وحٔص ف١ٙح )سج٠حش  ئٌٝجٌٛسجء  ئ١ٌٟٙٝٛٔ، جٌشٚعٟ ج١ٌٙٛدٞ، ػٍٝ عر١ً جٌّػحي، ٠ٕظش جٌّفىش جٌظ

جألذطحي جٌّكحسذ١ٓ )ج١ٌٙٛد جألٚجتً(. وّح أٔٗ ٠ىطشف أْ غّس ض١حسجً ػغىش٠حً فٟ  ئٌٝج١ٌٙٛد ِشضفؼس(، ٠ٕٚظش 

جإلٔغحْ، ِٚٓ جٌّغّٛـ ذٗ أْ ٠ظٙش جٌطشجظ ج١ٌٙٛدٞ، فحٌكحخحَ ج١ٌؼحصس لذ ذ١ّٓ أْ جٌغ١ف ٚجٌمٛط ّ٘ح ص٠ٕس 

( صػ١ُ 1940ـ  1880ج١ٌٙٛدٞ ذّٙح ٠َٛ جٌغرص. ٘زج جٌشؤ٠س ٌٍطحس٠خ ضطؼف فٟ دػٛز فالد١ّ٠ش ؾحذٛضٕغىٟ )

، ف١رٕحجٌكشوس جٌطظك١ك١س ١ٌٍٙٛدٞ أْ ٠طؼٍُ جٌزذف ِٓ جأل ١حس. ٚفٟ خطحخ ٌٗ جٌٝ ذؼغ جٌطالخ ج١ٌٙٛد فٟ 

ئْ جٌطٛسجز … حي ذحٌغ١ف ١ٌظ جذطىحسجً أٌّح١ٔحً، ذً ئٔٗ ٍِه )ألؾذجدٔح جألٚجتً أٚطحُ٘ ذحالقطفحظ ذحٌغ١ف ألْ جاللطط

ٚجٌغ١ف أٔضال ػ١ٍٕح ِٓ جٌغّحء(، أٞ أْ جٌغ١ف ٠ىحد ٠ىْٛ جٌّطٍك، أطً جٌىْٛ ٚوً جٌظٛج٘ش. ٌٚٙزج ال ٠طشدد 

 .ؾحذٛضٕغىٟ فٟ سفغ جٌطحس٠خ ج١ٌٙٛدٞ جٌزٞ ٠غ١طش ػ١ٍٗ جٌكحخحِحش ٚجٌّفىشْٚ ج١ٌٙٛد



 18 

وً جٌظٙح٠ٕس جٌز٠ٓ وػ١شجً ِح  ئػؿحخأْ ٘زج جٌغ١ف جٌّمذط )سِض جٌزوٛسز ٚجٌمٛز ٚجٌؼٕف( وحْ ِكؾ  ٠ٚرذٚ

ػٍٝ  سجٌرشٚع١ٚجٔرٙحسُ٘ ذحٌؼغىش٠س جٌرشٚع١س جٌشجتؼس )٘زج ذحٌطرغ لرً أْ ٠ٜٙٛ ٘زج جٌغ١ف  ئػؿحذُٙػرّشٚج ػٓ 

جإلػؿحخ ذٙزج جٌغ١ف، ئر وطد فٟ  جٌشلحخ ج١ٌٙٛد٠س فٟ جٚشفطظ(. ٚضّطٍة وطحذحش ض١ٛدٚس ٘شضضي، ذؼرحسجش

ِزوشجضٗ ٠ش١ذ ذرغّحسن جٌزٞ أؾرش جألٌّحْ ػٍٝ شٓ ػذز قشٚخ، جٌٛجقذز ضٍٛ جألخشٜ، ٚذزٌه فشع ػ١ٍُٙ 

جٌٛقذز ٚذذأ ضحس٠خُٙ جٌكذ٠ع وذٌٚس ِٛقذز. فحٌؼٕف جٌؼغىشٞ ٘ٛ ٚقذز ِكشن جٌطحس٠خ جٌكم١مٟ، )ئْ شؼرٕح وحْ 

 جٌّغث١ٌٛٓذطٙحؼ فٟ صِٓ جٌكشخ(. ٚذ١ّٕح وحْ ٘شضضي ٠ٕظش ِٓ ٔحفزز أقذ ٔحتّحً صِٓ جٌغٍُ، سقد ذحٌٛقذز فٟ ج

جألٌّحْ شح٘ذ ِؿّٛػحش ِٓ جٌؼرحؽ جألٌّحْ ٠غ١شْٚ ذخطٝ ػغىش٠س، فؼرّش ػٓ جٔرٙحسٖ ذُٙ فٟ ١ِٛ٠حضٗ ٚر٘د 

٠ؼحً طٕحع : )ػرحؽ جٌّغطمرً ألٌّح١ٔح جٌطٟ ال ضمٙش(. ذً ئُٔٙ لذ ٠ىْٛٔٛ أأٌّح١ٔحجٌٝ أْ ٘إالء ُ٘ طٕحع ضحس٠خ 

 .(جٌطحس٠خ جٌظ١ٟٙٛٔ ٔفغٗ، ئر ٠ش١ش ٘شضضي جٌٝ ضٍه )جٌذٌٚس جٌطٟ ضش٠ذ ٚػؼٕح ضكص قّح٠طٙح

ذٙزٖ جٌشٚـ جٌؼغىش٠س جٌرشٚع١س فٟ شرحذٗ:  أ٠ؼح( 1980-1894ٚضغٕٝ جٌضػ١ُ جٌظ١ٟٙٛٔ ٔحقَٛ ؾٌٛذِحْ )

جٌشٚـ جٌؼغىش٠س جٌؼحٌُ. ِٚٓ ٠ش٠ذ أْ )أٌّح١ٔح ضؿغذ ِرذأ جٌطمذَ ٚٔؿذ٘ح ٚجغمس ِٓ جٌٕظش. أٌّح١ٔح عطٕطظش ٚعطكىُ 

٠ٕذَ ػٍٝ ٘زٖ جٌكم١مس ٠ٚؼرش ػٓ قضٔٗ فٍٗ أْ ٠فؼً، ٌٚىٓ ِكحٌٚس ئػحلس ٘زٖ جٌكم١مس ٟ٘ شٟء ِٓ لر١ً جٌؼٕحد 

 .(ٚؾش٠ّس ػذ ػرمش٠س جٌطحس٠خ جٌزٞ ضكشوٗ جٌغ١ٛف ٚلؼمؼس جٌغالـ

 أعطحرٖ( جألعرك ئعشجت١ًٚصسجء  ٚلذ ضرغ ِٕحق١ُ ذ١ؿٓ )ِإعظ ؾّحػس ق١شٚش )ج١ٌٍىٛد ف١ّح ذؼذ( ٚست١ظ

ؾحذٛضٕغىٟ، ٚوً جٌظٙح٠ٕس ِٓ لرٍٗ، فٟ ضأو١ذ أ١ّ٘س جٌغ١ف ذحػطرحسٖ ِكشوحً ٌٍطحس٠خ ئر ٠مٛي: )ئْ لٛز جٌطمذَ فٟ 

 ضحس٠خ جٌؼحٌُ ١ٌغص جٌغالَ ذً جٌغ١ف

ئر ٠كحٚي رسٚضٗ فٟ ئدسجن جٌؼشخ ٚجٌطحس٠خ جٌؼشذٟ،  ئٌٝٚ ٕٟ ػٓ جٌمٛي أْ جٌؼٕف جٌظ١ٟٙٛٔ جإلدسجوٟ ٠ظً 

ذؼ١ذ.  أٚجٌظٙح٠ٕس، ذغرد ِششٚػُٙ جإلذحدٞ جالقالٌٟ، أْ ٠ٍطضِٛج جٌظّص ضّحِحً ضؿح٘ٗ، فال ٠زوشٚٔٗ ِٓ لش٠د 

أْ ٠غّغّٛج ذأطٛجش ١ٌرشج١ٌس ضخرة جٌكذ جأللظٝ ِٓ جٌؼٕف. فك١ّٕح جوطشف أقذ جٌضػّحء جٌظٙح٠ٕس فٟ  أٚ

٘شضضي  ئٌٝ شؼد وّح وحْ جالدػحء، ؾشٜ ذال أسػح( أْ فٍغط١ٓ ١ٌغص 1897جٌّإضّش جٌظ١ٟٙٛٔ جألٚي )

ٚأخرشٖ ذحوطشحفٗ، فٙذأ جألخ١ش ِٓ سٚػٗ ٚلحي ٌٗ ئْ جألِش عططُ ضغ٠ٛطٗ ف١ّح ذؼذ. ٚوحْ ٘شضضي ٠ؼشف ضّحِحً و١ف 

وحٔص ضطُ ضغ٠ٛس ِػً ٘زٖ جألِٛس ػٍٝ جٌطش٠مس جالِرش٠ح١ٌس، ٚٔكٓ ٔؼشف و١ف ضّص ضغ٠ٛطٙح فٟ فٍغط١ٓ. ٚػٍٝ 

ٟٛٔ جٌّغطّش ػٓ جٌغ١ف وّكشن ٌٍطحس٠خ ١ٌظ ضؼر١شجً ػٓ س رس جٌظٙح٠ٕس فٟ ِّحسعس وً فاْ جٌكذ٠ع جٌظ١ٙ

 .س٠حػس ِكررس ٌرؼغ جٌٕفٛط ٚئّٔح ٘ٛ ضؼر١ش ػٓ ذشٔحِؽ ِكذد ٌطغ١١ش جٌٛجلغ

إْ سجً )) ٔض عٍٟ (123/37أطذسس ثٌجّع١ز ثٌعجِز ثٌمشثس سلُ) 16/12/1982َأٔٗ فٟ  رٌه ٠ؤوذ ِّٚج

صّعٓ فٟ ثٔضٙجن ثٌّذجدا ثٌٛثسدر فٟ  ٌٍسالَ، ٚأٔٙج ش أٔٙج ١ٌسش دٌٚز عؼٛث ِذذزدإسشثة١ًد ٚإجشثاثصٙج صغذ

 صٛط١ز ثٌّضشصذز ع١ٍٙج دّٛجخ ث١ٌّغجق ٚثاٌضضثِجس ثٌّضشصذز ع١ٍٙج دّٛجخ دجاٌضضثِجس ث١ٌّغجق، ٚأٔٙج ٌُ صمُ

عٓ إِذثد  ثألعؼجا ثاِضٕج  َ( ٚؽجٌذش دٕجا عٍٟ رٌه ج١ّع ثٌذٚي273/1949ثٌجّع١ز ثٌعجِز سلُ )

ِٓ دإسشثة١ًد، ٚٚلف  ٚثاِضٕج  عٓ ثلضٕجا أ٠ز أسٍذز دإسشثة١ًد دأ٠ز سالح أٚ ِعذثس ِضظٍز دٙج،

ٚثٌغمجف١ز  ثٌعاللجس ثٌذدٍِٛجس١ز ٚثٌضججس٠ز ٚثٌّج١ٌز ٚثٌضىٌٕٛٛج١ز دإلسشثة١ًد، ٚلطع ثٌّسجعذثس ثالضظجد٠ز

 وغش ِٓ عشش سٕٛثسٚلذ ٚثظذش ثٌجّع١ز ثٌعجِز عٍٝ صأو١ذ ٘زث ثٌمشثس أل ِعٙج...(

ثألُِ ثٌّضذذر، دً أوغش ِٓ رٌه فمذ  لذ ألشس ؽشد ثٌى١جْ ثإلسشثة١ٍٟ ِٓ عؼ٠ٛز ثٌجّع١ز ثٌعجِز صىْٛ ٚدزٌه

صفع١ً ٘زٖ  ٚثٌضخجري ثٌعشدٟ ٚثٌغشدٟ ٌُ ٠ضُ ثٌضٛثؽؤِع  ع١ٍٙج دظجسث عسىش٠ج ٚثلضظجد٠ج، ٌٚىٓ فشػش

ٍِضِز،  صظذس إا صٛط١جس غ١ش أْ ثٌجّع١ز ثٌعجِز ا ثٌظ١ٟٙٛٔ، صذش صعُ دجؽً ِفجدٖ ثٌعمٛدجس عٍٟ ثٌى١جْ

ثٌّضذذر، ألْ ث١ٌّغجق جعً دعغ ثٌمشثسثس  ثألُِ ٌٚىٓ ٘زث غ١ش طذ١خ ِٓ ثٌٕجد١ز ثٌمج١ٔٛٔز ِٚخجٌف ١ٌّغجق

 إرث طذسس دشأْ ٠ضعٍك دجٌسٍُ ٚثألِٓ ثٌذ١١ٌٚٓ ٚفمج ٌششٚؽ زلشثسثس ٍِضِ ثٌظجدسر عٓ ثٌجّع١ز ثٌعجِز

 .(12ِٕٗثٌّجدر)

ٚثٌزٞ ٔض عٍٝ أْ ) ثٌجّع١ز  1988د٠سّذش6( دضجس٠خ 43/58ثٌمشثس سلُ ) ِٓ أوغش ثٌمشثسثس أ١ّ٘زج ثٔٗ ٚوّ

دذّج٠ز ثٌّذ١١ٔٓ ٚلش ثٌذشح  صذ٠ٓ ثسضّشثس إسشثة١ً ٚصّجد٠ٙج فٟ ثٔضٙجن ثصفجل١ز ج١ٕف ثٌشثدعز ثٌّضعٍمز ثٌعجِز

أْ ِج صشصىذٗ  ٜأخشر ألدىجِٙج، ٚصعٍٓ ِشر دجاس خشق خط١ش ٚخجطزً ثأضٙجوجس ثٌضٟ صظفٙج ثاصفجل١ز دأٔٙج

ثٔطذجق  ٌإلٔسج١ٔز ( ٚدغذٛس زدئ٘جٔخشق خط١شر ألدىجَ صٍه ثاصفجل١ز، ٟ٘ جشثةُ دشح ٚ  إسشثة١ً ِٓ دجاس

ٚج١ٕف ثٌشثدعز ثٌخجطز دذّج٠ز  ثصفجل١ضٟ ا٘جٞ ثٌشثدعز ثٌخجطز دجدضشثَ لٛث١ٔٓ ٚأعشثف ثٌذشح ثٌذش٠ز،

وجٌذشٚصٛوٛي ثإلػجفٟ ثألٚي اصفجل١جس ج١ٕف ٚثٌعٙذ٠ٓ  ثٌّٛثع١ك ثٌذ١ٌٚز ثٌّذ١١ٔٓ ٚلش ثٌذشح، ٚج١ّع

صٕطذك عٍٝ  دجٌذمٛق ثٌّذ١ٔز ٚثٌس١جس١ز ٚوزٌه ثٌذمٛق ثالضظجد٠ز ٚثاجضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز، ثٌذ١١ٌٚٓ ثٌخجط١ٓ

شثةُ ثٌذشح ثٌضٟ ثٌذ١ٌٚز دجعضذجس٘ج ثٌّستٌٛز عٓ ج إسشثة١ً ثٌسٍطز ثٌمجةّز دجادضالي ٔظجَ ثٌّست١ٌٛز ثٌجٕجة١ز
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 ( 227ِٓ، فجٌّست١ٌٛز ثٌجٕجة١ز ثٌفشد٠ز ثٌضٟ ألشصٙج ثٌّجدر )1948ِٕز عجَ  ٠ضعشع ٌٙج ثٌشعخ ثٌفٍسط١ٕٟ

ٔٛسِذشػ ٚؽٛو١ٛ ٚؽذمضٙج  ، ٚأسسضٙج وّذذأ ِٓ ِذجدا ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ِذىّضج1919ِعج٘ذر فشسجٞ ٌعجَ 

 ِج ٠ّسضٕذ ع١ٍٙج وسٛثدك لؼجة١ز إلدثٔز ثادضالئفسٙج  ع١ًٍّج دذك ِجشِٟ ثٌذشح ثألٌّجْ ٚث١ٌجدج١١ٔٓ ٟ٘

فجشثةُ ثٌذشح ٚثٌجشثةُ ػذ ثإلٔسج١ٔز ثٌضٟ دٛوُ دّٛجذٙج  ثٌّسضّشرثاسشثة١ٍٝ غ١ش ثٌّششٚ  د١ٌٚج ٌجشثةّٗ 

صسضٛجخ  ٔٛسِذشػ ٚؽٛو١ٛ ٟ٘ ٔفس ثٌجشثةُ ثٌضٟ ٠ضعشع ٌٙج ثٌشعخ ثٌفٍسط١ٕٟ ٚثٌضٟ ِجشِٛ ثٌذشح فٟ

عٓ ثٌجشثةُ ثٌضٟ ٠ّجسسٛٔٙج، إٌٝ ججٔخ  ١ٓ ثإلسشثة١١ٍ١ٓ ٌّست١ٌٛضُٙ ثٌجٕجة١ز ثٌفشد٠زِذجوّز ثٌمجدر ٚثٌّستٌٛ

دجٌضع٠ٛغ عٓ وجفز ثألػشثس ثٌٕججّز عٓ أعّجي ثٌعذٚثْ ٚلذ ٔظش د٠ذججز  ثٌّست١ٌٛز ثٌّذ١ٔز ثٌذ١ٌٚز إلسشثة١ً

 دىجَ ثاصفجل١ز دجٌضع٠ٛغدأ ا٘جٞ ثٌشثدعز ثٌخجطز دمٛث١ٔٓ ٚأعشثف ثٌذشح ثٌذش٠ز عٍٝ إٌضثَ ِٓ ٠خً ثصفجل١ز

صغٛس ثٌّست١ٌٛز ثٌذ١ٌٚز دجعضذجسٖ ِستٛا عٓ ج١ّع ثألعّجي ثٌضٟ ٠شصىذٙج أشخجص ٠ٕضّْٛ إٌٝ لٛصٗ ثٌّسٍذز 

 ثٌعذ٠ذ ِٓ ثٌّٛثع١ك ٚثاصفجل١جس ٚثٌمشثسثس ثٌذ١ٌٚز ِٚٓ أّ٘ٙج ١ِغجق ثألُِ إلسشثة١ً عٓ جشثةّٙج دّٛجخ

جش٠ّز ثإلدجدر ثٌجّجع١ز ٚثٌّعجلذز  عٕصٛوٛي ثإلػجفٟ ثألٚي، ٚثصفجل١ز ِثٌّضذذر، ٚثصفجل١جس ج١ٕف ثألسدع ٚثٌذشٚ

ٚثٌجشثةُ ثٌّشصىذز ػذ ثإلٔسج١ٔز، ِٚذجدا ٔٛسِذشػ ثٌضٟ طجغضٙج  ع١ٍٙج، ٚثصفجل١ز عذَ صمجدَ جشثةُ ثٌذشح

جسصىجح ثٌّزٔذ١ٓ د ثٌذٌٟٚ، ِٚذجدا ثٌضعجْٚ ثٌذٌٟٚ فٟ صعمخ ٚثعضمجي ٚصس١ٍُ ِٚعجلذز ثألشخجص ٌجٕز ثٌمجْٔٛ

ثٌششع١ز ثٌذ١ٌٚز ثٌظجدسر عٓ ثٌجّع١ز ثٌعجِز  جشثةُ دشح ٚجشثةُ ػذ ثإلٔسج١ٔز، ٚوزٌه ثٌعذ٠ذ ِٓ لشثسثس

 ثٌضٟ ؽجٌّج ثٔضٙىضٙج إسشثة١ً فٟ صذذ سجفش ٌٍششع١ز ثٌذ١ٌٚز ِٚٓ أّ٘ٙج ثٌمشثس ٌألُِ ثٌّضذذر ِٚجٍس ثألِٓ،

( ثٌخجص دذك 194ٚثٌمشثس ) َ،1967عجَ  ثٌزٞ ٠طجٌخ إسشثة١ً دجأسذجح ِٓ ثألسثػٟ ثٌّذضٍز (242)

، ٚوزٌه ثٌمشثس 1967ٚ  1948أسثػ١ُٙ دعذ دشدٟ  ثٌعٛدر ٌالجت١ٓ ثٌفٍسط١١ٕ١ٓ ثٌز٠ٓ ٘جشٚث لسًشث عٓ

 .( ثٌخجص دضعش٠ف ثٌعذٚث3314ْ)

وّح أٔٙح وحٔص  1956ِٚٓ ق١ع ئٔٗ ٌّٚح وحٔص ئعشجت١ً لذ شحسوص جٔؿٍطشج ٚفشٔغح فٟ جالػطذجء ػٍٝ ِظش ػحَ 

ٚجٌطٟ قغّص ٔطحتؿٙح ٌظحٌف جٌؼذٚ جإلعشجت١ٍٟ ِٕز ذذج٠حضٙح ِّح ٠ٕطفٟ ِؼٗ جٌؼشٚسز  1967حً فٟ قشخ ؽشف

جٌّرشسز السضىحخ ئعشجت١ً ؾشجتُ جٌكشخ جٌطٟ وشفص ػٕٙح ِح أؾشٞ ِٓ ضكم١محش ٚعّحع أللٛجي شٙٛد جٌٛجلؼس 

ً لذ أطذسٚج أٚجِش ِرحششز ئٌٟ ِٓ جألعشٞ ٚجٌّطظ١ٍٓ ذحٌكشخ جألخ١شز ٚجٌطٟ أوذش ػٍٝ أْ ذؼغ لحدز ئعشجت١

جٌؿٕٛد ذمطً ػّحي جٌطشجق١ً جٌّظش١٠ٓ جٌزٞ وحٔٛج ٠ؼٍّْٛ فٟ سطف جٌطشق ٘زج فؼالً ػٓ جٌمطً جٌؿّحػٟ 

ٌألعشٞ  ٚذؼغ وطحتد ٚٚقذجش جٌمٛجش جٌّغٍكس جٌطٟ أطركص فٟ ِؼضي ػٓ جٌم١حدز ٚرٌه جعطّشجسجً ٌّٛلف 

ُٚ٘ ِم١ذٞ ج١ٌذ٠ٓ ٚجألسؾً ٚلذ ػذد وطحخ قك جٌذَ  ِٓ لطً جألعشٞ جٌّظش١٠ٓ 1956ئعشجت١ً فٟ قشخ 

جٌّىطد جٌمِٟٛ ٌٍظكحفس ٚجٌٕشش جٌّطؼّٓ ٚغحتك ٚشٙحدجش ػٓ  –ٌٍّإٌف / ِكّذ ئذشج١ُ٘  ذغ١ٛٔٝ) جٌٕحشش ِؿذ 

(  977- 3/02/562ٚجٌشلُ جٌذٌٟٚ  15562/2001ؾشجتُ جٌظٙح٠ٕس ػذ جألعشٞ جٌّظش٠ٓ ٚجٌؼشخ سلُ جإل٠ذجع 

ٜٛ أعّحء ٌرؼغ لحدز جٌكشخ فٟ ئعشجت١ً جٌز٠ٓ أطذسٚج ٘زٖ جألٚجِش ئٌٟ جٌؿٕٛد ٌمطً جٌّشفك أٚسجق  جٌذػ

ٚجٌزٞ ٌُ ضؼمد  –جألعشٞ جٌّظش١٠ٓ خالفحً ألػشجف جٌكشخ ٚلذ قذد جٌّإٌف جٌّزوٛس فٟ وطحذٗ جٌّشحس ئ١ٌٗ 

ضذٚس  1967،  1956جٌؿٙس جإلدجس٠س ػٍٝ ِح ٚسد ذٗ أْ ؾشجتُ جٌكشخ جٌطٟ جسضىرطٙح ئعشجت١ً خالي قشذٟ ػحَ 

قٛي ػ١ٍّحش جٌمطً جٌؿّحػ١س ٚػ١ٍّحش لطً ِضس٠س ٌألعشٞ فؼالً ػٓ ئٔضجي وً طٕٛف جٌطؼز٠د جٌالٔغحٟٔ 

ٚجٌمطً جٌظش٠ف ٌٍّذ١١ٔٓ فٟ ع١ٕحء ِٓ جٌّذسع١ٓ ٚجٌؼّحي ٚ٘ٛ ِح ٠إوذ ٚقش١س ال قذٚد ٌٙح .قذد جٌّإٌف ذؼغ 

ح جسضىرطٗ ئعشجت١ً ػذ جألعشٞ جٌّظش٠ٓ ٚجٌّذ١١ٔٓ قحالضٙح ضكذ٠ذجً دل١محً ، ٚفٟ ػَّٛ جٌمٛي ِٚؿٍّٗ فاْ ِ

جٌؼح١ٍِٓ ٚأذٕحء ع١ٕحء لذ جعطؿّغ وحفس طٛس ؾشجتُ جٌكشخ جٌطٟ روشضٙح جضفحل١حش ؾ١ٕف قظشجً س ُ جٔطٙحء 

جٌؼ١ٍّحش جٌؼغىش٠س ٚل١حَ ذؼغ جٌؿٕٛد ذحالعطغالَ ٌٍؼذٚ ٌُٚ ٠رشأ جٌشؼد جٌّظشٞ ٠ٚؿف دَ جٌشٙذجء ِٓ جٌؿٕٛد 

ًً ٌرٍذٖ ٚجألعشٞ جٌّذ١ٔ ًً ١ٓ ئال ذحٔطظحس جٌشؼد فٟ قشخ أوطٛذش ٚجٌطٟ ضؿٍص ف١ٙح سٚـ جٌؿٕذٞ جٌّظشٞ جٔطّحَء

 . 1973ٚضشجذٙح ٚجقطشجِحً ٌكمٛق جٌّٙضَٚ ٚ٘ٛ ِح وشف ػٕٗ ِح ٔشش ػٓ قشخ أوطٛذش 

ٚػٍٝ جألخض سد ٚصجسز جٌخحسؾ١س ٚجٌّشفك ذكحفظس ِغطٕذجش  –ِٚٓ ق١ع ئٔٗ ٚوحْ جٌػحذص ِٓ أٚسجق جٌطؼٓ 

ذؼذ ٔشش  1995أٔٙح لذ لحِص ذاغحسز جٌّٛػٛع ِغ جٌؿحٔد جإلعشجت١ٍٟ ػحَ  16/1/2007ٙس جإلدجس٠س ذؿٍغس جٌؿ

 56ذمطً جألعشٞ  جٌّظش١٠ٓ خالي قشذٟ    ٓجٌظكف جإلعشجت١ٍ١س ِمحالش ٌظكف١١ٓ ػٓ ل١حَ جٌؿٕٛد جإلعشجت١١ٍ١

ئعشجت١ً لذ أطذسش لشجسجً ذطشى١ً ٚؽٍرص ئؾشجء ضكم١ك سعّٟ ؽرمحً ٌألػشجف جٌذ١ٌٚس ، ٚجْ قىِٛس  1967، 

، ئال أْ ئعشجت١ً ٌُ ضٛجف ِظش ذٕطحتؽ ٚضمش٠ش  1998ٌؿٕس ئعشجت١ٍ١س ٌٍطكم١ك فٟ جٌمؼ١س ٚجٔطٙص ِٓ أػّحٌٙح ػحَ 

ٌؿٕس ل١ِٛس ِشطشوس ِٓ ٚصجسجش جٌخحسؾ١س ٚجٌذفحع  1995جٌٍؿٕس . ٚأْ جٌكىِٛس جٌّظش٠س شىٍص فٟ ٔٙح٠س ػحَ   

س إلػذجد ٍِف قٛي لطً جألعشٞ جٌّظش١٠ٓ ، ٚلذ خٍظص جٌٍؿٕس ئٌٟ  ػشٚسز ٚؾٛد ٚجٌؼذي ٚجٌّخحذشجش جٌؼحِ

ِؼٍِٛحش ٚذ١حٔحش ٚأدٌس دل١مس ِٛغمس ضؿّؼٙح ؾٙحش ِظش٠س ٚ ١ش ِظش٠س إلِىح١ٔس ئدجٔس  جٌّط١ّٙٓ جإلعشجت١١ٍ١ٓ 
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تمٟ " سٚـ ذحسضىحخ ؾشجتُ فٟ قك جألعشٞ جٌّظش١٠ٓ ، ٚأػحفص ٚصجسز جٌخحسؾ١س أٔٗ ذؼذ ٔشش جٌف١ٍُ جٌٛغح

ػٍٝ ٠ذ جٌؿ١ش جإلعشجت١ٍٟ أٔٙح جعطذػص جٌغف١ش  1967( ؾٕذٞ ِظشٞ خالي قشخ 250شحو١ذ " قٛي ِمطً )

 جإلعشجت١ٍٟ ٚفش ص ِكطٛٞ جٌشش٠ؾ ٚضشؾّطٗ ئٌٟ جٌؼشذ١س ِٚٛجفحز ؾٙحش جٌذٌٚس ٚٚعحتً جإلػالَ ِٚؿٍظ جٌشؼد

ارتكبت ضدهم أضحً واجباً على ومن ثم فإن تحدٌد عدد األسري وحاالت األسر وجرابم الحرب التً 
الحكومة المصرٌة علٌها تحقٌقه وامتناعها عن ذلك ٌعتبر مخالفة ألحكام القانون وإهدار لحقوق األسري 

أجهزتها عن تحدٌد عدد األسري ونوع الجرائم التً ارتكبت ضدهم  وورثتهم وال ٌحاج على ذلك بقصور لدي
وء إلً القضاء ورفع دعاوى أمام القضاء للحصول على أحكام أو اقتراحها على ذوي الشأن من الضحاٌا اللج

غٌابٌة على مرتكبً هذه الجرائم بحسبان أن المطروح على  المحكمة فً النزاع الماثل  هو اختصام جهة 
المحافل الدولٌة من محاكم ومنظمات بعرض  الدارة وتكلٌفها للقٌام بدورها الدستوري حٌال مواطنٌها فً

وحرب االستنزاؾ على األراضً   1967، 1956ا ارتكبه الجٌش  اإلسرابٌلً  إبان حربً قضٌة األسري وم
المصرٌة من جرابم حرب وهو أمر لن ٌحقق أثره المرتجً إال باتخاذ اإلجراءات اإلدارٌة والقانونٌة التً تحدد 

ال تتقادم سقوطاً األسري والجرابم المرتكبة ضد كل أسٌر أو مجموعة من األسري  خاصة وأن هذه الجرابم 
وهو ما أفصحت عنه االتفاقٌة المنظمة لتقادم جرابم الحرب والواردة فً النظام األساسً لمحكمة نورمٌرج 

,  113/2/1946( فً    1) د /   3والمؤكدة بقراري الجمعٌة العامة لألمم المتحدة      العسكرٌة الدولٌة
 –)د  3074ة العامة لألمم المتحدة فً قرارها رقم   , كما أكدت الجمع11/4/1946ٌالمؤرخ فً  1/د /95
,  15/12/1969( المتخذ فً 24 –)د  2583بأنها إذ تشٌر إلً قرارها رقم  3/12/1973( المؤرخ  28

( المتخذ فً 26 –)د 3840, وقرارها رقم  15/12/1970( المتخذ فً  25)د 2712وقرارها رقم 
 دوالذي ٌأخذ بعٌن االعتبار وجو 18/12/1972ذ فً ( المتخ27-)د 3020وقرارها رقم  18/1/1971

تأمٌن مالحقة ومعاقبة األشخاص المدنٌٌن بارتكاب  على الصعٌد الدولً باٌة تضرورة خاصة التخاذ إجراءا
جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة ، واستطردت الجمعٌة العامة فً قرارها المشار إلٌه بأن تكون جرابم 

سانٌة أٌا كان المكان الذي ارتكبت فٌه موضوع تحقٌق وٌكون األفراد مرتكبً هذه الحرب والجرابم ضد اإلن
الجرابم محل تعقب وأن تتعاون الدول بعضها مع بعض فً جمع المعلومات والدالبل التً من شأنها أن تساعد 

ٌتمثل فً وتنوه المحكمة إلً أن المثال العملً لتعقب مجرمً الحرب  –على تقدٌم األشخاص المشار إلٌهم 
و التى قضت  نمحاكمات نورمبرج بألمانٌا وهً محاكمة عسكرٌة دولٌة عقدت لمحاكمة مجرمً الحرب النازٌٌ

بأحكام باإلعدام جراء األفعال المرتكبة وما برحت المنظمات الٌهودٌة ترتكن إلى هذه المحاكمات فى تقاضى 
ى ، بل إن هذه المحاكمات قد تضمنت تأصٌالً التعوٌضات عن األضرار التى لحقت بالمضارٌن من جرابم الناز

لما ٌطلق علٌه فى فقه القانون الدولى بتأثٌم اإلبادة الجماعٌة و التى تنصرؾ إلى جرابم القتل الجماعى المرتكبة 
بحق األشخاص المضارٌن من هذه الجرابم ، ونظراً لجهود المهتمٌن بحقوق اإلنسان فقد أقرت األمم المتحدة 

أو النفسى الخطٌر  الجسديبمنع اإلبادة الجماعٌة ومحاكمة مرتكبٌها واعتبرت القتل و األذى  اتفاقٌة تقضى
وإلحاق األضرار باألوضاع المعٌشٌة للجماعة بشكل منظم بهدؾ التدمٌر ، ومن الجدٌر بالذكر اإلشارة إلى أن 

عن الوثابق المكتوبة على  هذه المحاكمات) نور مبرج( قد استندت فى توجٌه االتهام وصدور األحكام فضالً 
التصوٌر الفوتوؼرافً و األفالم المنتجة بأمر من الدولة النازٌة والتى صورت عملٌات اإلذالل و االؼتٌاالت 
فى المعسكرات وكذلك شهادات شهود العٌان سواء أكانوا من الجناة أو الناجٌن من الموت وقد شكلت كل هذه 

 ما برحت تمثل حتى اآلن أمراً محظور مناقشته . والتًٌة الهلولوكست ، ٌقٌن العالم بقض فًاآللٌات ما استقر 
ٚصجسز جٌخحسؾ١س جٚ جٌذفحع أٚ ذحلٟ أؾٙضز جٌذٌٚس  فٟجٌكىِٛس جٌّظش٠س عٛجء وحٔص ِّػٍس  ئْ ٌّٚج وجْ رٌه ٚد١ظ

ٝ ٚجٌزٞ جٌّؼ١ٕس لذ ضخحرٌص ػٓ جضخحر ِٛلف ٚجػف ِٚكذد ق١حي ضٍه جٌؿشجتُ جٌطٟ جسضىرٙح جٌؿ١ش جالعشجت١ٍ

ذً ضؼذٜ وً جألػشجف  1967ٚ  1956جػطشف ذٙح ِطفحخشج ذأٔٗ جسضىد ضٍه جٌّزجذف فٝ قك ؾٕٛدٔح ئذحْ قشخ 

ف١ٍّح ٚغحتم١ح ٠ٛغك ف١ٗ ؾشجتّٗ ٚشح٘ذ٘ح وً جٌؼحٌُ دْٚ ضخحرٜ أٚ ِٛجسذس أٚ  ٌذ١ٌٚس ٚجألخالل١س جٌؼح١ٌّس ٚجػذج

جعطذػص  أٔٙح أالٌكىِٛس جٌّظش٠س ٚػمد ذع ٘زج جٌف١ٍُ فّح وحْ ِٓ جخٛفح ِٓ جفطؼحـ أِشُ٘ ذشحْ ضٍه جٌؿشجتُ 

ضمَٛ جٌكىِٛس جٌّظش٠س  أْجٌغف١ش جالعشجت١ٍٝ ذحٌمح٘شز ٚعؿٍص جػطشجػٙح سع١ّح ػٍٝ ذع ٘زج جٌف١ٍُ فرذال ِٓ 

ِٛغمح ذشٙحدضٗ ٘ٛ  ٚجٌذٌٍِٟٚفح وحِال ػٓ ؾشجتُ جٌى١حْ جالعشجت١ٍٝ ٚٚقش١طٗ عٛجء ػٍٝ جٌّغطٜٛ جالل١ٍّٝ  ذاػذجد

 جألُِٚضطحٌد  جٌذ١ٌٚس جألؾٙضز ئٌٝٚضٍؿح ذٗ ٚضمذِٗ  عحذمح ئ١ٌٙحجٌّطكذز جٌّشحس  جأل١ُِح ِغطششذز ذمشجسجش شخظ

جٌكشخ جالعشجت١١ٍٓ ػٍٝ  شجس ِكىّس  ٌّؿشِٟذحعطظذجس لشجس ٌطشى١ً ِكىّس  جألِِٓٚؿٍظ  جٌّطكذز
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ضذ٠ٓ  جٌطٟ ٚجإلفش٠م١سذ١س جٌؼح١ٌّس ٚوزٌه جٌذٚي جٌؼش جإلٔغحْرٌه ذّٕظّحش قمٛق  فٟٔٛسِرشؼ ِذػِٛس 

ذطٍد جٌطكم١ك ِغ ِٓ لحِٛج ذٕشش ٘زج جٌف١ٍُ ٚقطٝ ٚلطٕح  فمؾ جوطفص جٌؼشذ١سجالػطذجءجش جالعشجت١١ٍس ػٍٝ جٌشؼٛخ 

فؼج  ِعٗ دِجا ثٌجٕٛد ٚثإلفشثد ثٌز٠ٓ دزٌٛث ثٌغجٌٟ ٚثٌٕف١س ِٓ ثجً سفعز  – ٔطحتؽ ٘زج جٌطكم١ك ئذشجص ُ٘زج ٌُ ٠ط

٠ذخشٚث ش١تج دضٝ ثغٍٟ ِج ٠ٍّىٛٔٗ أسٚثدُٙ لذِٛ٘ج دْٚ صشدد أٚ خٛف صجسو١ٓ ِٓ ٘زث ثٌٛؽٓ ٚدش٠ضٗ ٌُٚ 

خٍفُٙ صشثط صضذج٘ٝ دٗ ثألج١جي ج١ال ِٓ دعذ ج١ً ِٓ ثٌذطٛاس ٚثٌضؼذ١ز ػجسد١ٓ أعظُ ثٌّغً فٟ دخ ثٌٛؽٓ 

ىٍفٛث أٔفسُٙ دج١ّع ٚصثسثصٙج فٍُ ٠دسجدجس ثٌذىِٛز ثٌّظش٠ز  فٟٚثٌضؼذ١ز ِٓ ثجٍٗ ، إا إْ رٌه وٍٗ ٌُ ٠ىٓ 

ِغذز ثٌذفج  عٓ ٘ؤاا ٚثوضفٛث دئطذثس ثٌضظش٠ذجس ثٌشٔجٔز ٚعذجسثس ثٌشجخ ٚثإلدثٔز ٚثٌضذجوٟ عٍٝ دَ جٕٛدٔج 

دْٚ ثصخجر ِٛلف ٚثػخ صججٖ ٘ؤاا فٙجٔٛث ٚ٘جٔش ِعُٙ وشثِز ثٌذٌٚز ثٌّظش٠ز ٚثٌشعخ ثٌّظشٞ ٚفمذ 

صضعٍُ ثٌذىِٛجس ثٌّضعجلذز ِٓ ثٌعذٚ رثصٗ ٚثٌزٞ وً رٌه ٌُٚ  –ثٌشعخ عمضٗ دمذسر دٌٚضٗ عٍٝ دّج٠ضٗ خجسج١ج 

 .دثفع عٓ دمٛق ِٛثؽ١ٕٗ ػذ جشثةُ ثٌذضح ثٌٕجصٞ دأٌّج١ٔج ٚثلضؼٝ صع٠ٛؼجس إٌٝ ٚلضٕج ٘زث 

ثٌذشح ثاسشثة١١ٍٓ ثسضٕجدث  ِجشِٟ ٌّمجػجرِٓ طعٛدز صشى١ً ِذجوُ خجطز  ثإلدثس٠زثِج ِج صضزس  دٗ ثٌجٙجس 

فٙزج جٌمٛي ِشدٚدج ػ١ٍٗ ذأٔٗ فٟ قحٌس قذٚظ قك جالػطشجع فٟ  – ذك ثٌف١ضٌٛٗ ٌ ثٌذثعّزثسضخذثَ ثٌذٚي  إٌٝ

 :ِؿٍظ جألِٓ ػٍٝ لشجسج ِح خحص ذؿشجتُ جٌكشخ فحْ ١ِػحق جألُِ جٌّطكذز لذ قذد ؽش٠مط١ٓ

١ِغجق ثألُِ ثٌّضذذر ثٌضٟ صٕض عٍٟ أْد ٌٍجّع١ز ثٌعجِز أْ صٕشب ِٓ د ِٓ 22: د ثٌّجدر د ثٌطش٠مز ثألٌٚٝ

ثٌّجدر إٔشجا ِج ٠ّىٕٙج ِٓ أدثا  ج٠ٛٔز ِج صشثٖ ػشٚس٠ج ٌٍم١جَ دٛظجةفٙجد فٍٍجّع١ز ثٌعجِز ؽذمج ٌٙزٖثٌغ ثٌفشٚ 

ثٌذٚي ثٌذثعّز طٛسر ١٘تز ِعجٚٔز، ففٟ ثٌجّع١ز ثٌعجِز ٔفٛر  دٚس٘ج ف١ّىٓ إٔشجا ِذىّز جٕجة١ز د١ٌٚز، عٍٝ

 س دئٔشجا ثٌّذىّز ثٌّطٍٛدز. عُ فشطز طذٚس ثٌمشثس ثوذش ٠ّٚىٓ إطذثس لشث، ِٚٓ ٌٍى١جْ ثاسشثة١ٍٝ

 دك ثٌٕمغ ثٌف١ضٛ ٌٍذ١ٌٍٛز دْٚثٜ عؼٛ ِٓ ثألعؼجا ثٌذثة١ّٓ دّجٍس ثألِٓ فٟ دجٌز ثسضخذثَ :  ثٌطش٠مز ثٌغج١ٔز

ثٌس١جس١١ٓ ٚثٌعسىش٠ز ٚثألفشثد،  ثادضاليإطذثس لشثس ِٓ ِجٍس ثألِٓ دئٔشجا ِذىّز جٕجة١ز ٌّذجوّز ِجشِٟ 

، ٚلذ أعطٟ ٘زث ثٌمشثس 3/11/1950ـذد ثٌظجدس فٟ 377ثٌسٍُدعـ  ِٓ أجً ٠ّىٓ ثٌٍجٛا إٌٟ لشثسدثاصذجد

ثٌم١جَ دٛثجذجصٗ  سٍطجس صضعٍك دذفع ثٌسٍُ ٚثألِٓ ثٌذ١١ٌٚٓ، فٟ دجٌز إخفجق ِجٍس ثألِٓ فٟ ٌٍجّع١ز ثٌعجِز

ذجششر ٌٍجّع١ز ثٌعجِز أْ صٕظش فٟ ثٌّٛػٛ  ِ ِٚست١ٌٛجصٗ ثٌشة١س١ز دسذخ عذَ إجّج  ثٌذٚي ثٌذثةّز ف١ٗ ٠ذك

لشثس  إطذثس٠ّٚىٓ  ثألِٓ عٍٟ ثٌسٍُ ٚثألِٓ ثٌذ١١ٌٚٓ، ٚصذً ِذً ِجٍس ٚصظذس ثٌضٛط١جس ثٌالصِز ٌٍذفجظ

 دئٔشجا ثٌّذىّز ثٌّطٍٛدز

جٌؿحِؼس جٌؼشذ١س ذحػطرحس٘ح ِٕظّس ئل١ّ١ٍس ِؼطشفح ذٙح ٌذٜ ١٘ثس جألُِ فؼال ػٍٝ رٌه فحٔٗ ٠ّىٓ ػٓ ؽش٠ك 

ّرحدب جٌذ١ٌٚس أْ ضطمذَ ذطٍد ٌٙح ٌٍطظ٠ٛص ػٍٝ لشجس ئٔشحء ِكىّس خحطس جٌّطؿذدز ٚلحتّس ػٍٝ رجش جأل٘ذجف ٚجٌ

١س فٝ جٌٛؽٓ جٌؼشذٟ الع١ّح جْ ػذد جٌذٚي جٌؼشذ١س ٚجإلعال١ِس فٟ جألُِ ١ٌّكحوّس ِؿشِٟ جٌكشٚخ جالعشجتٍ

ٟ قحٌس دٌٚس ٚجْ جٌىػ١ش ِٓ ضٍه جٌذٚي ٌٙح ضأغ١شجش ع١حع١س ٚجلطظحد٠س ػٍٝ دٚي أخشٜ ٚرٌه ف 58جٌّطكذز ٠رٍغ 

 .جٌّطرحدٌس أٚ ذّؼٕٝ أدق ٔظش٠س جٌّظحٌفجٌّٕطمس  فِٟح جر جعطخذِص ٔظش٠س ضٛجصٔحش جٌمٜٛ 

 أِٚٚٓ ق١ع جْ جٌمؼحء ٚ٘ٛ قظٓ جٌؼذجٌس ِٚرطغٝ وً ذحقع ػٓ جٌؼذي فحٔٗ ال ٠ؼشف جٌّإجِحش جٌغ١حع١س 

١مٗ ػٍٝ جٌىحفس قىِٛس ٚشؼرح جٌمحْٔٛ ٚضطر ئٔفحرِح جٔضي هللا ذٙح ِٓ عٍطحْ وً ِح ٠ؼشفٗ ٘ٛ  جٌطٟجٌطرش٠شجش 

  .خٛفح ِٓ جقذ أٚقحو١ّٓ ِٚكى١ِٛٓ دْٚ ِؿحٍِس 

ِٚٓ ق١ع ئْ جِطٕحع ؾٙس جإلدجسز ػٓ ئػّحي ِمطؼٟ أقىحَ جضفحل١حش ؾ١ٕف ٚجالضفحل١حش جٌذ١ٌٚس ذّح ضٍّىٗ ِٓ 

ؾٕر١س ػٍٝ عٍطحش ذحػطرحس٘ح جٌمٛجِس ػٍٝ قّح٠س جٌّٛجؽ١ٕٓ عٛجء فٟ جٌذجخً أٚ قحي قذٚظ جػطذجء ِٓ دٌٚس أ

قمٛلُٙ خحطس ضٍه جٌّطؼٍمس ذكمٛلُٙ جٌشخظ١س ٚجٌؿغذ٠س ، ٠ٚىْٛ ِغٍىٙح ٚجٌكحي وزٌه ِخحٌفحً ٌٍّششٚػ١س 

فؼالً ػٓ ِغحعٗ جٌّرحشش ذحٌشؼٛس جٌؼحَ ٌٍّظش١٠ٓ جٌزٞ ٠مّذس ٌٙإالء جألعشٞ ِٚؼُٙ جٌمٛجش جٌّغٍكس ٚجٌّذ١١ٔٓ 

٠ّػً جٌطضجِحً ِمذعحً ٠غطذػٟ ِٓ جٌؿٙحش جإلدجس٠س  جٌؼح١ٍِٓ ذٙح دٚسُ٘ جٌرحسص فٟ جٌذفحع ػٓ جٌٛؽٓ جٌزٞ
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ٚجٌّإعغحش رجش جٌظٍس جٌطؼحْٚ اللطؼحء قمٛق جألعشٞ ٚر٠ُٚٙ د١ٌٚحً ٚدجخ١ٍحً ، ٠ٚؼكٟ ٚجٌكحي وزٌه ٘زج جٌذفغ 

 جٌغ١ٍُ ؾذ٠ش جٌطمش٠ش ذحٌشفغ. جٌمحٟٔٛٔػٍٝ  ١ش عٕذٖ  أل١ُلذ 

ثٌذعٜٛ صضظً دئطذثس أِش إٌٟ ثٌسٍطز ثٌضٕف١ز٠ز أٚ ِٓ أْ –ِٚٓ د١ظ إٔٗ عّج ثسضٕذس إ١ٌٗ ثٌجٙز ثإلدثس٠ز

فعً ٚ٘ٛ ِج ٠ّس ِذذأ ثٌفظً د١ٓ ثٌسٍطجس ٚدٍٛي ثٌّذىّز ِذً ثٌجٙز  ثِضٕج  عٓجٙز ثإلدثسر دفعً أٚ 

 ثإلدثس٠ز

جٌّششٚػ١س ٚجٌزٞ ٠ّىٓ جْ ٍٔخظٗ ذأٔٗ ع١حدز قىُ جٌمحْٔٛ ِٚمطؼٝ  ِرذأجٌذٌٚس جٌكذ٠ػس ضمَٛ ػٍٝ  ئْق١ع ِٚٓ 

أ جْ ضخؼغ جٌذٌٚس فٝ ضظشفحضٙح ٌٍمحْٔٛ جٌمحتُ ٚجْ ٠ّىٓ جألفشجد ذٛعحتً ِششٚػس ِٓ سلحذس جٌذٌٚس فٝ ٘ز جٌّرذ

أدجتٙح ٌٛظ١فطٙح ذك١ع ٠ّىٓ أْ ٠شد٘ح ئٌٝ ؾحدز جٌظٛجخ وٍّح ػٓ ٌٙح أْ ضخشؼ ػٍٝ قذٚد جٌمحْٔٛ ػٓ ػّذ جٚ 

ذّذٌٌٛٗ جٌؼحَ  ٠أخزمحْٔٛ ٚجٌمحْٔٛ ٕ٘ح فٝ قذٚد جٌ جإلدجسزضىْٛ ؾ١ّغ ضظشفحش  أْ، ِٚمطؼٝ ٘زج جٌّرذأ  ئّ٘حي

 .جٜ ؾ١ّغ جٌمٛجػذ جٌٍّضِس فٝ جٌذٌٚس عٛجء وحٔص ِىطٛذس جٚ  ١ش ِىطٛذس 

٠ٚؼذ جٌمشجس جالدجسٜ ِٓ أُ٘ ِظح٘ش جِط١حصجش ؾٙس جإلدجسز ٚجٌطٟ ضطّطغ ذٙح ٚضغطّذ٘ح ِٓ جٌمحْٔٛ ئر ذٛجعططٗ 

ئٔشحء جٌكمٛق أٚ فشع  –جٌخحطس فٝ جٌمحْٔٛ جٌخحص ضغطط١غ جإلدجسز ذاسجدضٙح جٌّٕفشدز ػٍٝ خالف جٌمٛجػذ 

 وْٛ جإلدجسز ضّػً جٌظحٌف جٌؼحَ جٌزٞ ٠ؿد ضغ١ٍرٗ ػٍٝ جٌظحٌف جٌخحص . ئٌٝجالٌطضجِحش ٠ٚشؾغ رٌه 

ِٚٓ غُ فحْ جٌمحػٟ جإلدجسٞ ٠شجلد ِششٚػ١س ِح ٠ظذس ػٓ ؾٙس جإلدجسز ِٓ لشجسجش ٠ٚضٔٙح ذّرذأ جٌّششٚػ١س 

ِح ئٌٟ ئػالء شأٔٙح وٛع١ٍس ِٓ ٚعحتً ضٕف١ز جٌمٛج١ٔٓ جٌّحعس ذحٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس ٌألفشجد ٚجٌّظٍكس جٌؼحِس ١ٌٕطٟٙ ئ

فأٗ ال ٠غّغ ٔحظش٠ٗ ػٓ ِغٍه جإلدجسز فٟ قغُ جٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس فٟ ػٛء أقىحَ  -آغحس٘ح سأٚ ئٌغحتٙح ٚئصجٌ

دجسز خحطس ئرج وحٔص جٌطشش٠ؼحش جٌّٕظّس ٌكمٛلُٙ ٚجٌزٞ ٠خطٍف ِٕظٛسٖ وؿٙس فظً فٟ خظِٛس ػٓ ؾٙس جإل

جٌطشش٠ؼحش جٌذعطٛس٠س ٚجٌمح١ٔٛٔس ٚجالضفحل١حش جٌطٝ ضأخز قىّٙح ضفشع فٟ غٕح٠ح٘ح ٚجؾرحً أ فٍص أٚ جِطٕؼص جإلدجسز  

ػٓ جٌم١حَ ذٗ، ٚجإلدجسز ئرج جِطٕؼص ػٓ ئطذجس لشجس ٚجٌم١حَ ذؼًّ ٘ٛ ٚجؾد ػ١ٍٙح خؼؼص ٌشلحذس جٌمحػٟ ٚال 

غٍطحش فٙٛ ِرذأ ذاؾّحع جٌمٛي ِشْ فٟ جٌططر١ك ٠كفع ٌىً عٍطس ِٓ عٍطحش ٠كحؼ ػٍٝ رٌه ذّرذأ جٌفظً ذ١ٓ جٌ

جٌذٌٚس قمٙح جٌذعطٛسٞ فٟ أدجء دٚس٘ح ٚال ٠ّٕغ فٟ رجش جٌٛلص سلحذس جٌمؼحء جإلدجسٞ ػٍٟ ِح ٠ظذس ػٓ جٌغٍطس 

ٝ أْ جٌطٕف١ز٠س ِٓ لشجسجش ٚوزٌه قحالش جِطٕحػٙح ػٓ ئطذجس لشجسجش فٟ قحالش ضغطٛؾد رٌه ، ٚال خالف ػٍ

جِطٕحع ؾٙس جإلدجسز ٠غطذػٟ سلحذس جٌمؼحء ، ٚٔىٛص جٌمحػٟ ػٓ جٌم١حَ ذذٚسٖ ال ٠خشؼ ػٓ وٛٔٗ ئٔىحسجً 

  ِكظٛسجً ٌٍؼذجٌس فٟ ِح ٠طشـ ػ١ٍٗ ِٓ ِٕحصػحش.

دػٜٛ ػ١ٕ١س ِٕحؽٙح جخطظحَ جٌمشجس جالدجسٜ رجضٗ ، ٌزٌه ٠ؼذ جٌكىُ  ٟ٘ػِّٛٙح  فٟ ثإلٌغجادعٜٛ  إِْٚٓ د١ظ 

ِٓ  ١ش  ئرٌٙح قؿ١طٙح جٌّطٍمس ػٍٝ جٌىحفس  ذحإلٌغحءجٌظحدسز  جألقىحٌٍَمشجس جالدجسٜ ِٚٓ غُ فحْ  ِحئػذج ذحإلٌغحء

 أوذضٗٚ٘ٛ ِح  جألخشِٚؼذِٚح ذحٌٕغرس ٌٍرؼغ  جألشخحصلحتّح ٌرؼغ  ػ٠ٗ١ٍىْٛ جٌمشجس جٌّطؼْٛ  أْجٌّؼمٛي 

 سأ٠ٙح ٚأعٕذشضؼطرش ِٓ جٌٕظحَ جٌؼحَ ،  ٌغحءذحإلجٌظحدسز  جألقىحَذحْ " قؿ١س  ألششجٌؼ١ٍح ق١ّٕح  جإلدجس٠سجٌّكىّس 

 جٌشٝشحٔٗ ذكىُ قحص لٛز  فٟجٌٕضجع  أٔكغُِطٝ  جٌطٕظ١ّٟجالػطرحسجش جٌّغطّذز ِٓ ........... جْ جٌّشوض  ئٌٝ

صػضػس ٌٙزج جٌٛػغ  ٟ٘ ؾذ٠ذزجٌٕضجع ف١ٗ ذذػٜٛ  إلغحسزجالدجسٜ ٔٙحت١ح فحٌؼٛدز  جٌٛػغجٌّكىَٛ ف١ٗ فمذ جعطمش ذٗ 

ٚػذَ صػضػطٙح ذؼذ  جإلدجس٠س جألٚػحع٠طفك ِغ ِمطؼ١حش جٌٕظحَ جالدجسٜ ، ٌٚزٌه وحْ جعطمشجس  ٚ٘ٛ ِح ال

٠ؿد جٌٕضٚي  جٌطٟ جألعحع١سذٗ ذّػحذس جٌمحػذز جٌطٕظ١ّ١س جٌؼحِس  جٌّمؼٟ جٌشٝٔٙحت١س قحصش لٛز  ذأقىحَقغّٙح 

جٌمحْٔٛ خٛي ١٘ثس جٌّفٛػ١ٓ ِغ  أْرٌه  ٚأ٠ٗلحِص ػ١ٍٙح ٚ٘ٝ قىّس ضشضرؾ ذحٌظحٌف جٌؼحَ  جٌطٟػ١ٍٙح ٌٍكىّس 

عٛجء جٌّكىَٛ ذٗ  جٌشٝخحٌفص لٛز  ئْ جألقىحَ فٟجٌّٕحصػس قك جٌطؼٓ  فٟشخظ١س  ِظٍكس١ٌغص ؽشفح رج  أٔٙح

دفغ ِٓ جٌخظَٛ ذٙزج جٌذفغ جَ ٌُ ٠ذفغ ِٚح رٌه ئال الْ صػضػس جٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ جٔكغّص ذأقىحَ ٔٙحت١س 

جػذ جٌطٕظ١ّ١س جٌؼحِس جألعحع١س جٌطٟ ٠ؿد ئٔضجٌٙح ػٍٝ جٌّٕحصػس جإلدجس٠س ، ضخً فٟ ٔظش جٌمحْٔٛ ذطٍه جٌمٛ

وحْ ِٛػٛػٙح ِحدجَ  أ٠حفٍٍّكىّس أْ ضٕضي ٘زٖ جٌمحػذز جألعحع١س فٟ ٔظش جٌمحْٔٛ ػٍٝ جٌّٕحصػس ِٓ ضٍمحء ٔفغٙح 
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 ١18/1/1958ج ثٌظجدس دضجس٠خ فٝ ٘زث ثٌّعٕٝ دىُ ثٌّذىّز ثإلدثس٠ز ثٌعٍد  د٘زج جٌّٛػٛع ِؼطرشج ِٓ جٌّشجوض جٌمح١ٔٛٔس

 د546ثٌسٕز ثٌغجٌغز ص

جٌمشجس  ئػذجَذّؼٕٝ جٌىٍّس ٠طشضد ػ١ٍٗ  لؼحتٟ٘ٛ قىُ  جإلٌغحءدػٜٛ  فٟ ثٌذىُ ثٌظجدس أ٠ْٕٚذٕٝ عٍٝ رٌه 

ِح وحٔص ػ١ٍٗ وأْ ٌٛ ٌُ ٠ظذس جٌمشجس ِطٍمح ِّٚٙح  ئٌٝضؼ١ذ جٌكحي  أْ جالدجسٜ ِٓ ٠َٛ طذٚسٖ ٚػٍٝ جإلدجسز

 أْق١ع  ٌإلدجسز أٚجِشجالدجسٜ  جٌمحػٟ ضٛؾ١ٗٚ٘زٖ جٌمحػذز ال ضظطذَ ذمحػذز قظش  –حتؽ وحٔص ضٍه جٌٕط

 أٚجالِطٕحع ػٕٗ ،  أٚجٌم١حَ ذؼًّ ِؼ١ٓ  جإلدجسز٠ىٍف  أْ جٌمحػٟجٔٗ ٠ّطٕغ ػٍٝ  ف٠ٟىّٓ  جألخ١شزِؼّْٛ جٌمحػذز 

ّحسعس ٚظ١فطٗ جٌمؼحت١س ط١ُّ جخطظحطحضٙح ق١ع ٠مطظش ػٍّٗ ػٍٝ ِ ف٠ٟذخً  أؾشجء أٚػًّ  ف٠ٟكً ِكٍٙح 

ِٓ ِٕحصػحش ٚأػّحال ٌّرذأ قىُ جٌمحْٔٛ ػٍٝ ِح ٠ؼشع ػ١ٍٗ  ٚئٔضجي جإلدجسز أػّحيِٓ خالي ذغؾ سلحذطٗ ػٍٝ 

جٌّششٚػ١س دْٚ أْ ٠طؿحٚص دٚسٖ فٝ ٘زٖ جٌكذٚد ئر ١ٌظ ٌٗ أْ ٠كً ضمذ٠شٖ ِكً ضمذ٠ش جإلدجسز أٚ أْ ٠مَٛ ذؼًّ 

١ٌظ  ذكغرحٔٗػ١ّٕس  أٚأْ ٠ٛؾٙٙح ئٌٝ أِش ِؼ١ٓ عٛجء ذظٛسٖ طش٠كس  جٚ أؾشجء ِّح ٘ٛ ِؼٙٛد ٌٙح جضخحرٖ أٚ

فٝ ط١ح س ضىحد ضىْٛ  جٌّظشٞٚٔظ١شٖ  جٌفشٔغِٟؿٍظ جٌذٌٚس  أقىحَست١غح ٌٙح فٙٛ ٠كىُ ٚال ٠ذ٠ش ، ٌزٌه ؾشش 

جٌمشجس  ءئٌغح ئٌٝ جٌمحػِٟح جٔطٙٝ  ٚئرج ئٌغحتٗجٌمشجس جٚ سفغ  ئٌغحءضمطظش ػٍٝ  جإلٌغحءِطٛجضشز ذحْ عٍطس لحػٝ 

 ج٢غحس.جٌّؼ١د ف١ٍظ ٌٗ جْ ٠شضد ذٕفغٗ 

٠ٕكغش  جٌّرذأفحْ ٘زج  جإلدجسزٌؿٙس  أٚجِشجالدجسٜ  جٌمحػٟدفٛع قٛي قظش ضٛؾ١ٗ  أٚ ِّٚٙج ل١ً ِٓ صذش٠شثس

جٌمشجس جٌظك١ف ذذال ِٓ جٌمشجس  ذاطذجسْ ٠مَٛ ٚذظٛسز ِرحششز وأ قىّٗ ذٕفغٗ أغحسذطٕف١ز  جٌمحػٟل١حَ  فٟ

 إلٌغحء وأغش٠طؼ١ٓ جضخحرٖ  جٌز٠ٞظذس جٌمشجس  أْ أٚذي جٌمشجس جٌّؼ١د ١ٌض٠ً ِح ٌكمٗ ِٓ ػ١ٛخ ٠ؼ أْ أٚجٌرحؽً 

ِٓ خالي قىّٗ  جإلدجسزِكً ؾٙس  جٌمحػٟضكذ٠ذج ٚ٘ٛ قٍٛي  جٌّرذأجٌمشجس جٌّطؼْٛ ػ١ٍٗ فٙزج ِح ػ١ٕٗ ٘زج 

وحٔص ؽر١ؼس جٌّٕحصػس  ئرجذ ٌٗ طذٜ ال ٠ؿ جٌّرذأجال جٔٗ ٚفٝ جٌّمحذً فحْ ٘زج  –جٌمشجس جٌظك١ف ذذال ِٕٙح  ذاطذجس

جٌمشجس جٌظك١ف ِكً  ٚئقالي جٌخطأ جألؾشجءٚ٘ٛ ضظك١ف  جألغش٠شضد ٘زج جٌزٞ ٘ٛ  ذحإلٌغحءٚجٌكىُ جٌظحدس ف١ٙح 

ضكًّ ؾٙس جإلدجسز ػِّٛح ٠مطؼٝ ٚذطر١ؼس جٌكحي  جإلٌغحء أقىحَضٕف١ز  أْرٌه جٔٗ ِٚٓ جٌّؼشٚف  –جٌمشجس جٌرحؽً 

ٚجألخش ج٠ؿحذٟ ق١ع ئْ " جٌمحػذز فٟ ضٕف١ز أقىحَ جإلٌغحء ضمطؼٝ ذطكًّ جٌؿٙس جإلدجس٠س  ذحٌطضج١ِٓ جقذّ٘ح عٍرٟ

جٌطضج١ِٓ جقذّ٘ح عٍرٟ ذحالِطٕحع ػٓ جضخحر جٜ أؾشجء ضٕف١زٞ ٠طشضد ػ١ٍٗ قذٚظ جغش جٌمشجس ذؼذ ئٌغحتٗ ٚغح١ّٔٙح 

١ٔٛس ٚرٌه ػٍٝ أعحط جفطشجع ػذَ ج٠ؿحذٟ ذحضخحر جإلؾشجءجش جٌىف١ٍس ذطٕف١ز ِإدٜ جٌكىُ ِغ ضطر١ك ٔطحتؿٗ جٌمحٔ

ِؼٕٝ ٘زج أْ جإلدجسز ٠ؿد  –طذٚس جٌمشجس جٌٍّغٝ جذطذجء ف١شد ِح وحْ ئٌٝ ِح وحْ ٚضغٜٛ جٌكحٌس ػٍٝ ٘زج جٌٛػغ 

أْ ضٕظش ئٌٝ ِٕطٛق جٌكىُ ٚأعرحذٗ ٚجٌٝ ؾٛ٘ش جٌٕضجع ٚجْ ضٕفز جٌكىُ فٝ ػٛء ٘زٖ جالػطرحسجش ؾّؼ١ح ِغ 

ال ٠مطظش ػٍٝ ِؿشد جٌؿحٔد  –جٌطٕف١ز  فٟوً ضظشف ع١ٍُ ٚٚجؾد جإلدجسز ضٛجفش قغٓ ج١ٌٕس جٌطٟ ٟ٘ أعحط 

٠غطٍضِٙح  جٌطٟجال٠ؿحذ١س  جإلؾشجءجشضطخز ؾ١ّغ  أْذحػطرحس جٌمشجس جٌٍّغٝ ِؼذِٚح ، ذً ٠طؼ١ٓ ػ١ٍٙح لحٔٛٔح  جٌغٍرٟ

ذٗ ضٍضَ  مؼٟجٌّ جٌشٌٝٚىٓ جٌمحْٔٛ ٚقؿ١س  جإلدجسز ئٌٝ أٚجِش٠ظذس  أْرٌه جالػطرحس فحٌّؿٍظ ال ٠غطط١غ 

ذحإلٌغحء ِٚٓ غُ فحْ جقطشجَ جإلدجسز ٌكؿ١س جٌشٝ ٠غطٍضِٙح جٌكىُ  جٌطٟذحضخحر وحفس جٌخطٛجش جال٠ؿحذ١س  جإلدجسز

جٌّمؼٟ ذٗ ٠كطُ ػ١ٍٙح ػٍٝ جال ضكطحي جٌطٛطً ئٌٝ ئػحدز جٌمشجس جٌٍّغٝ ئٌٝ جٌك١حز ِشز أخشٜ عٛجء فٝ طٛسضٗ 

 .ٍس ِٓ جألقىحَ ذحإلٌغحء جألٌٚٝ أٚ فٝ طٛسز ِمٕؼس الْ ٠إدٜ جٌٝ عٍغ

فحْ ضٕف١ز قىُ جإلٌغحء ال ٠مطؼٝ ئٌغحء جٌمشجس جٌّكىَٛ ذاٌغحتٗ فكغد ذً ئٌغحء وً لشجس ٠غطٕذ  ٚصشص١ذج عٍٝ رٌه

فٝ ٚؾٛدٖ جٌٝ جٌمشجس جٌّكىَٛ ذاٌغحتٗ ٚلذ قشطص جٌّكىّس جالدجسذس جٌؼ١ٍح ػٍٝ ضأو١ذ ٘زج جٌّرذأ ِٓ فؿش ٚال٠طٙح 

 جٌطٟدس ذاٌغحء لشجس ِؼ١ٓ ٠طشضد ػٍٝ ضٕف١زٖ ئٌغحء ٘زج جٌمشجس ذحٌزجش ٚؾ١ّغ جٌمشجسجش ذمٌٛٙح " جْ جٌكىُ جٌظح

لذ جضؼف ذطالْ ٘زج جألعحط فحْ جٌمشجسجش جٌطٟ ذ١ٕص ػ١ٍٙح ضٕٙحس ٌٚٛ ٌُ طذٚسٖ ع١ٍّح ِٚحدجَ  أعحطذ١ٕص ػٍٝ 

 730ص  5ثٌسٕز  1960ثدش٠ً  26دىُ ثٌّذىّز ثإلدثس٠ز ثٌع١ٍج ثٌظجدس فٝ د د  ٠طؼٓ ف١ٙح ذحإلٌغحء

جٔٗ ١ٌظ ٌإلدجسز أْ ضّطٕغ ػٓ ضٕف١ز قىُ جإلٌغحء ذكؿس ٚؾٛد طؼٛذحش ِحد٠س ِؼ١ٕس أٚ جٔٗ  ٚثصسجلج ِع ٘زث ثٌّذذأ

 ٠كًّ فٟ ؽ١حضٗ ئٌضجَ ػٍٝ ؾٙس جإلدجسز أٚ أِشج طحدسج ٌٙح .
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 جإلٌغحءضمشس ٘زج  حئّٔ جإلدجس٠سجٌمشجسجش  ذاٌغحءجٌظحدسز  جألقىحَ أِْإدج٘ح  ٔض١جز ٘جِز إٌٝٚٔخٍض ِٓ رٌه 

قؿس ػٍٝ جٌىحفس ٌٚىً شخض أْ  ذحإلٌغحءضكم١مح ٌٍظحٌف جٌؼحَ ِٚٓ غُ وحْ جٌكىُ  جإلدجس٠سٌطظ٠ٛد جٌطظشفحش 

٠طّغه ذٗ ، فال ٠ؿٛص أْ ٠ىْٛ ِٛػٛػح ٌّغحِٚس أٚ ضٕحصي ِٓ رٞ شحٔٗ ف١ٗ ٚئال وحْ رٌه ئذمحء ػٍٝ جٌّخحٌفس 

 تٗ ٚضف٠ٛطح ٌػّشز جٌكىُ جألِش جٌزٞ ٠طؼحسع ِغ جٌظحٌف جٌؼحَ .جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ شحذص جٌمشجس جٌّكىَٛ ذاٌغح

لذ طذس ِطؼّٕح ئٌغحء جٌمشجس جٌّطؼْٛ ف١ٗ ف١ّح ضؼّٕٗ ِٓ  جْ جٌكىُ جٌّطؼْٛ ػ١ٍٗ ٌّٚج وجْ رٌه ٚد١ظ

جالِطٕحع ػٓ جضخحر جإلؾشجءجش جٌىف١ٍس ذحٌمظحص ألعشٞ جٌكشخ ٚجٌّذ١١ٔٓ جٌّظش١٠ٓ ٚجلطؼحء قمٛلُٙ فحْ 

ح١ٔٛٔس ٌٙزج جٌمؼحء ٟ٘ جٌطٟ ضٍضَ ؾٙس جإلدجسز ذحضخحر جإلؾشجءجش جٌمح١ٔٛٔس ٌطظ٠ٛد جٌطظشف جٌمحٟٔٛٔ ج٢غحس جٌم

ٚػذَ جإلذمحء ػٍٝ  جٌمشجس جٌّطؼْٛ ف١ٗ ٚأػّحي جغش جٌكىُ ٚجقطشجَ قؿ١طٗ ٚذحٌطحٌٟ ال ٠ّىٓ جٌمٛي ذحْ ئسجدز 

ئْ ٘زج جٌذفغ لذ لحَ ػٍٝ  ١ش عٕذٖ  ِظذس جٌكىُ ٟ٘ جٌطٟ ٚؾٙص جٌؿٙس جإلدجس٠س جضخحر لشجسج ذؼ١ٕٗ ٚق١ع

ٚئر جخز جٌكىُ جٌّطؼْٛ ف١ٗ ذٙزج جٌّغٍه فحٔٗ ٠ىْٛ لذ طحدف  جٌظك١ف جألِش جٌزٞ ٠طؼ١ٓ ِؼٗ جٌطمش٠ش ذشفؼٗ.

 قىُ جٌمحْٔٛ ٠ٚغذٚ جٌطؼٓ ػ١ٍٗ فحلذج ٌغٕذٖ جٌمحٟٔٛٔ ؾذ٠شج جٌطمش٠ش ذشفؼٗ

 ِشثفعجس 270در ِٚٓ د١ظ ثْ ِٓ ٠خسش ثٌطعٓ ٠ٍضَ ِظشٚفجصٗ عّال دذىُ ثٌّج

 ثألسذجحفٍٙزٖ 

 ٔشٜ جٌكىُ ذمرٛي جٌطؼٓ شىال ٚسفؼٗ ِٛػٛػح ٚئٌضجَ جٌطحػ١١ٕٓ جٌّظشٚفحش
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