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مقدمة:
اٌؼفى اٌْبًِ ٘ى ئعواء رْوَؼٍ َمٖل ثٗ ئىاٌخ اٌٖفخ اإلعواُِخ ػٓ اٌفؼً
ادلورىت ،حبُش َٖجؼ يف ؽىُ األفؼبي ادلجبؽخ اٌيت مل جيوِهب اٌمبٔىْ إٔال(.)1
وٌمل ػوفذ عً اٌؼٖىه وِؼظُ احلٚبهاد ٔظبَ اٌؼفى اٌْبًِ ِٓ ،ػٖو احلٚبهاد
اإلغوَمُخ واٌُىٔبُٔخ واٌووِبُٔخ ،ولل ٝجك اٌمبٔىْ اٌفؤٍَ اٌملمي اٌؼفى اٌْبًِ ثٖىهح
واٍؼخ حتذ ٍِٖٞؼ اإلثٞبي ،مث ثلاَخ ِٓ اٌموْ اٌضبِٓ ػْو ظهو ٍِٖٞؼ اٌؼفى اٌْبًِ
واعواء لبٔىين رَزؼٍّٗ اٌٍَٞخ اٌؼبِخ ٌٍلوٌخ يف ظووف وِٕبٍجبد االٞٙواثبد
االعزّبػُخ واٌَُبٍُخ إلؽلاس اٌزؼبَِ اٌَُبٍٍ واالعزّبػٍ(.)2
واٌمٖل ِٓ اٌؼفى اٌْبًِ ئٍلاي ٍزبه إٌَُبْ ػٓ ثؼ٘ األؽىبَ اٌيت ولؼذ يف
ظووف ِؼُٕخ أو ػًٍ ثؼ٘ اجلوائُ ،وغبٌجب ِب َىىْ ثبٌَٕجخ ٌجؼ٘ اجلوائُ اٌَُبٍُخ،
وّب أٔٗ ػبكح ِب َىىْ ئعواء مجبػٍ َٞجمٗ اٌْبهع ػًٍ رلّىػخ ِٓ األفؼبي ذلب أمهُخ
اعزّبػُخ فبٕخ(.)3
واٌؼفى اٌْبًِ َأفن ٕىهرٌن ،ػفى ؽمُمٍ َؼين ِٕؼ ػفى ػٓ اجلوائُ اٌيت مشٍهب،
ٍىاء وبْ ِٓ اهرىجهب ثبٌغب أو ؽلصبِ ،جزلءا أَ ػبئلا ،وُٕٝب وبْ أو أعٕجُب ،فبػال إٍُٔب أو
َِبمهب.
أو ػفى ّقٍٖ و٘ى أْ َأفن اٌؼفى اٌْبًِ ٝجُؼخ ّقُٖخ ػبِخ ،ثأْ َىىْ شلٕىؽب
ٌفئخ ِؼُٕخ ِٓ األّقبٓ اٌنَٓ َْهل ذلُ ِبُٙهُ ثبٍزؾمبلهُ ذلنا اٌؼفى ،وأْ َىىٔىا
موٌ ِبٗ ِْوف ٌمُبِهُ ثأػّبي ٌٖبحل اٌى ٓٝوبجملب٘لَٓ وِؼٞىيب احلوة ،وّب لل
ََزفُل ِٓ ٘نا اٌؼفى أوٌُبء أو أىواط أو أثٕبء احملبهثٌن ٙل األػلاء(.)4
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وٌىىْ اٌؼفى اٌْبًِ رؼٌٍ ًُٞؼًّ ثمبٔىْ اٌؼمىثبد ،فهى َِبً ثبٌمىح اٌمبٔىُٔخ
ٌٍٕٔ وِٓ مث ال دتٍه ٍٍٞخ ئٕلاهٖ ئال اٌٍَٞخ ادلقىٌخ ذلب ئٕلاه اٌمىأٌن.
وحتلَل اٌٍَٞخ ادلقزٖخ مبٕؼ اٌؼفى اٌْبًِ ػّىِب َزأصو ثبألٔظّخ اٌَُبٍُخ ،ففٍ
األٔظّخ اٌزؾوهَخ وبْ اٌربدلبْ خيزٔ هبنا اإلعواء ،أِب يف األٔظّخ اٌلَىزبرىهَخ فاْ
اٌؼفى اٌْبًِ ِٓ ئفزٖبٓ هئٌُ اٌلوٌخ( ،)5ثُّٕب رورت ِؼظُ اٌلٍبرًن يف اٌؼبمل اٌُىَ،
اٌؼفى اٌْبًِ  ّٓٙافزٖبٕبد اٌٍَٞخ اٌزْوَؼُخٔ ،ظوا ٌىىْ اٌؼفى اٌْبًِ رؼٌٍ ًُٞؼًّ
ثمبٔىْ اٌؼمىثبد(.)6
ووّب أٍٍفٕب اٌنوو فاْ اٌٍَٞخ ادلقزٖخ ثَٕٗ ٍ٘ اٌٍَٞخ اٌزْوَؼُخ -ادلزّضٍخ يف
اجليائو يف اٌربدلبْ ثغوفزُٗ ؽَت ادلبكح  ِٓ 7/211اٌلٍزىه( -)7وٝجمب دلجلأ اٌفًٖ ثٌن
()8

اٌٍَٞبد

اٌنٌ رأفن ثٗ ِؼظُ كوي اٌؼبمل ثٖوف إٌظو ػٓ إٌظبَ اٌَُبٍٍ اٌنٌ

رٞجمٗ ،واٌنٌ َمز ٍٚأْ رىعل صالس ٍٍٞبد يف اٌلوٌخ وٍ٘ :اٌٍَٞخ اٌزْوَؼُخ اٌيت
رمىَ ثَٓ اٌزْوَؼبد ،واٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ واٌيت ختزٔ ثزٕفُن اٌمىأٌن ،واٌٍَٞخ
اٌمٚبئُخ وِهّزهب اٌفًٖ يف ادلٕبىػبد اٌيت رؼوٗ ػٍُهب ٝجمب ٌٍمىأٌن.
و٘نا اٌفًٖ و حتلَل افزٖبٕبد وً ٍٍٞخ ٌٌُ ثبٌفًٖ اجلبِل أو ادلٍٞك ،ففٍ
اٌىالغ اٌؼٍٍّ َىعل رؼبوْ ثٌن ٘نٖ اٌٍَٞبد فبٕخ يف ظً إٌظبٌِن اٌوئبٍٍ واٌربدلبين
ؽُش روعؼ غبٌجب اٌىفخ ٌٖبحل اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ.
وِٓ ثٌن ادلهبَ اٌيت رمىَ هبب اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ واٌيت ٍ٘ ِٓ االفزٖبٕبد األٍُٕخ
ٌٍٍَٞخ اٌزْوَؼُخ ٍٓ اٌزْوَؼبد ،ؽُش دتٕؼ أغٍت كٍبرًن اٌؼبمل ٌوئٌُ اجلّهىهَخ ٘نٖ
ادلهّخ.
ويف ٘نا اٌٖلك فاْ اإلّىبي اٌنٌ َٞوػ ٔفَٗ َزّضً يف ِؼوفخ ً٘ ديىٓ أْ َٖله
اٌؼفى اٌْبًِ – و٘ى اٌمبٔىْ مو اٌٞجُؼخ االٍزضٕبئُخ -مبىعت أِو ِٓ هئٌُ اجلّهىهَخ؟
دلؼبجلخ ٘نا اإلّىبي ٔزٞوق ثلاَخ ئىل اٌزؾلَل اٌللُك ٌٕظبَ اٌؼفى اٌْبًِ ِٓ
فالي اٌزُُّي ثُٕٗ وثٌن سلزٍف األٔظّخ اٌيت رْزجٗ ِؼٌٕٗ ،زؼوٗ ئىل اٌٍَٞخ ادلقزٖخ
مبٕؼ اٌؼفى اٌْبًِ ِغ حتلَل ٝجُؼزٗ اٌمبٔىُٔخ ،وأفًنا ٔؼوط ػًٍ سلزٍف اِصبه إٌبجتخ
ػٕٗ.
أوال  /التمييز بني العفو الشامل وما يشتبه معه من األنظمة:
ؤزٞوق ئىل أُ٘ األٔظّخ اٌْجُهخ ثبٌؼفى اٌْبًِ أال وٍ٘ :اٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ اٌنٌ
٘ى واؽل ِٓ ادلزٍٞجبد اٌزمٍُلَخ ٌوئٌُ اٌلوٌخَ ،ىّٓ يف ئػفبء أّقبٓ زلىىَ ػٍُهُ
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ِٓ لجً احمل بوُ ثىً أو جبيء ِٓ ػمىثبرٗ ،أو ِٓ ختفُف اٌؼمىثخ ئىل ػمىثخ ألً ،وً
ّقٔ ِؼين ديىٓ أْ َٚغ ٍٝجب ثبٌؼفى(.)9
وأٍجبة اإلثبؽخ اٌيت ٍ٘ ؽبالد وهكد يف اٌمبٔىْ ػًٍ ٍجًُ احلٖو ،ختوط اٌفؼً
ِٓ كائوح اٌزغومي ئىل كائوح اإلثبؽخ ،فُغلو ِجبؽب ثؼل ِب وبْ رلوِب هغُ اّزّبٌٗ ػًٍ
ادلظهو اخلبهعٍ ٌٍغوديخ ،ولل ؽلكهتب ادلبكح  ِٓ 99لبٔىْ اٌؼمىثبد ثمىذلب" :ال عوديخ:
ئما وبْ اٌفؼً لل أِو أو أمْ ثٗ اٌمبٔىْ.
ئما وبْ اٌفؼً لل كفؼذ ئٌُٗ اٌٚووهح احلبٌخ ٌٍلفبع ادلْووع ػٓ إٌفٌ أو ػٓ اٌغًن
أو ػٓ ِبي شلٍىن ٌٍْقٔ أو ٌٍغًن ثْو ٛأْ َىىْ اٌلفبع ِزٕبٍجب ِغ عَبِخ اإلػزلاء".
 - 1اٌؼفى اٌْبًِ واٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ:
َزُّي اٌؼفى اٌْبًِ ػٓ اٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ يف أٔٗ َزورت ػٍُٗ زلى مجُغ إٌزبئظ
ادلزورجخ ػٓ اجلوديخ ،فهى مو ٝجُؼخ ِىٙىػُخ ،فهى ال خئ وال َزقن ٌْقٔ ِؼٌن ،ثً
َزقن يف أٔىاع ِٓ اجلوائُ رورىت يف ظووف وِٕبٍجبد فبٕخ.
واٌؼفى اٌْبًِ افزٖبٓ إًُٔ ٌٍٍَٞخ اٌزْوَؼُخ أِب اٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ فهى ِٓ
افزٖبٓ اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ وَىىْ ػٓ ٝوَك ِوٍىَ ِٓ هئٌُ اجلّهىهَخ ؽُش رٕٔ
ادلبكح  ِٓ 9/77اٌلٍزىه ػًٍ أٍَْٞٚ ":غ هئٌُ اجلّهىهَخ ،ثبإلٙبفخ ئىل اٌٍَٞبد اٌيت
ختىذلب ئَبٖ ٕواؽخ أؽىبَ أفوي يف اٌلٍزىه ثبٌٍَٞبد واٌٖالؽُبد اِرُخ ٌٗ ... :ؽك
ئٕلاه اٌؼفى وؽك ختفُ٘ اٌؼمىثبد واٍزجلاذلب".
وّب ٖٔذ ادلبكح  ِٓ 667لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ يف فموهتب األفًنح ِب ٍٍَ «:ئْ
اإلػفبء اٌىٍٍ أو اجليئٍ ِٓ اٌؼمىثخ ثٞوَك اٌؼفى َمىَ ِمبَ رٕفُن٘ب اٌىٍٍ أو اجليئٍ».
فبٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ هفٖخ شلٕىؽخ ٌوئٌُ اجلّهىهَخ وىٍٍُخ ٌزٖؾُؼ أفٞبء
لٚبئُخ َٖؼت رلاهوهب وئٕالؽهب ،أو ٌزلاهن ِب لل حيلس رٕفُن اٌؼمىثخ ِٓ رٕبل٘ ِغ
ادلٍٖؾخ اٌؼبِخ ٔزُغخ ألوٙبع اعزّبػُخ علَلح ،فهٍ ٍٍٞخ ٌوئٌُ اجلّهىهَخ فُغىى ٌٗ
أْ َٖله ػفىا إلٍمب ٛاٌؼمىثخ األٍُٕخ وَزَغ ٘نا اٌمواه جلُّغ احملىىَ ػٍُهُ.
وَؼل اٌؼفى اٌْبًِ ٍججب ِٓ أٍجبة ئٔمٚبء اٌلػىي اٌؼّىُِخ ،فهى ََوٌ ثأصو هعؼٍ
َؼىك ئىل ولذ اهرىبة اٌفؼً (ادلبكح  66ق ا ط) ،ثُّٕب ديضً اٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ ٍججب ِٓ
أٍجبة ٍمى ٛاٌؼمىثخ ال ََوٌ أصوٖ ئال ِٓ ربهَـ ٕلوهٖ.
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 - 2اٌؼفى اٌْبًِ وأٍجبة اإلثبؽخ:
َزفك اٌؼفى اٌْبًِ ِغ أٍجبة اإلثبؽخ ِٓ ؽُش أْ والمهب ما ٝجُؼخ ِىٙىػُخ َٕفٍ
اٌووٓ اٌْوػٍ ٌٍغوديخ ثأْ َيًَ ػٓ اٌفؼً وٕفٗ اجلوٍِ ،وِٓ مث فاْ أصومهب ال َمزٖو
ػًٍ اٌفبػً األٍٍٕ وؽلٖ ثً ديزل ئىل ّووبئٗ.
ئال أْ ٕ٘بن فوولب رؼًٍ وً ِٕهّب ،فبٌؼفى اٌْبًِ َورج ٜغبٌجب جبوائُ اهرىجذ يف
ظووف ِؼُٕخ أو فالي فزوح زللكح ٍبكهتب ٘نٖ اٌظووف ،وَىىْ ِٓ ٍِٖؾخ اجملزّغ ،ئِب
ئٍلاي اٌَزبه ػًٍ مووَبهتب ،وئِب رغًن وعهخ إٌظو ئٌُهب ثَجت اٌجبػش ػًٍ اهرىبهبب ،أو
أزفبء فىوح االػزلاء أو األٙواه فُهب ،وَىىْ اٌؼفى اٌْبًِ ػبكح يف ظووف اإلٔمالثبد
اٌَُبٍُخ ئما أكد ئىل ئؽالي ٔظبَ ٍُبٍٍ ِؼٌن زلً آفو ورىىْ زلٍٗ –يف ادلؼزبك-
اجلوائُ اٌَُبٍُخ أو رٍه اٌيت ولؼذ ٌجبػش ٍُبٍٍ ،أِب أٍجبة اإلثبؽخ فززَُ ثمله أورب
ِٓ اٌؼّىُِخ جتبوى االهرجب ٛثظووف ٍبكد فزوح ِؼُٕخ ،وئمنب رىّٓ فٍَفزهب يف أْ اٌفؼً
ادلمزوْ ثَجت ئثبؽخ َٕزفٍ ػٕٗ ٕفخ االػزلاء ػًٍ احلك ادلواك محبَزٗ ثٕٔ
اٌزغومي(.)11
ثانيا /الشلطة املختصة مبنح العفو الشامل وطبيعته القانونية:
ئْ اإلعبثخ ػًٍ اإلّىبي ادلٞووػ وادلزّضً يف ئِىبُٔخ ئٕلاه اٌؼفى اٌْبًِ مبىعت
أِو ِٓ هئٌُ اجلّهىهَخ ،عبءد ثٗ ادلبكح  ِٓ 211اٌلٍزىه اجليائوٌ ٌَٕخ ،)11(2996
اٌيت رٕٔ ػًٍ أٌْ ":وئٌُ اجلّهىهَخ أْ َْوع ثأواِو يف ؽبٌخ ّغىه اجملٌٍ اٌْؼيب
اٌىٝين ،أو ثٌن كوهيت اٌربدلبْ ،وَؼوٗ هئٌُ اجلّهىهَخ إٌٖىٓ اٌيت اختن٘ب ػًٍ وً
غوفخ ِٓ اٌربدلبْ يف أوي كوهح ٌٗ ٌزىافك ػٍُهب ،رؼل الغُخ األواِو اٌيت ال َىافك ػٍُهب
اٌربدلبْ ،ديىٓ ٌوئٌُ اجلّهىهَخ أْ َْوع ثأواِو يف احلبٌخ االٍزضٕبئُخ ادلنوىهح يف ادلبكح
 ِٓ 99اٌلٍزىه ،رزقن األواِو يف رلٌٍ اٌىىهاء".
وٝجمب ذلنح ادلبكح ٌوئٌُ اجلّهىهَخ اٌزلفً يف اجملبي اٌزْوَؼٍ اٌنٌ ٘ى
االفزٖبٓ األًُٕ ٌٍٍَٞخ اٌزْوَؼُخ ومٌه ثأواِو ،يف ؽبٌخ ّغىه اجملٌٍ اٌْؼيب
اٌىٝين أو ثٌن كوهيت اٌربدلبْ أو يف احلبٌخ االٍزضٕبئُخ.
ومبب أْ اٌؼفى اٌْبًِ ٘ى رؼٌٍ ًُٞؼًّ ثمبٔىْ اٌؼمىثبد – وّب ٍجك وأْ موؤب -فهى
رْوَغ ،فٍوئٌُ اجلّهىهَخ ؽك ئٕلاهٖ ؽَت ادلبكح  211ثىاٍٞخ أِو يف ؽبٌخ ّغىه
اجملٌٍ اٌْؼيب اٌىٝين ،أو ثٌن كوهيت أؼمبك اٌربدلبْ ،أو دلؼبجلخ احلبٌخ االٍزضٕبئُخ وٌى ِغ
وعىك اٌربدلبْ.
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وثْو ٛأْ رؼوٗ اٌربدلبْ يف أوي كوهح ٌٗ ٌُىافك ػٍُهب أو ٍَغُهب ،ألْ ٘نا
االفزٖبٓ ِب ٘ى ئال اٍزضٕبء فوٙزٗ أوٙبع غًن ٝجُؼُخ أو غًن ِزىلؼخ لل رزؼوٗ ذلب
اٌلوٌخ.
ٌُٞوػ اٌَإايِ :ب ٍ٘ اٌٞجُؼخ اٌمبٔىُٔخ ٌألواِو اٌٖبكهح ثبٌؼفى اٌْبًِ اٌيت
َٖله٘ب هئٌُ اجلّهىهَخ ،فهً رؼزرب أػّبال ئكاهَخ أَ أهنب رْوَؼبد ،لجً ِىافمخ اٌربدلبْ
أو ثؼل ِىافمزٗ؟
ثبٌَٕجخ ٌٍؾبٌخ األوىل أٌ لجً ِىافمخ اٌربدلبْ ػًٍ األواِوَ ،ىعل ّجٗ ئمجبع
فمهٍ( ،)12ػ ًٍ أْ رٍه األواِو ثبٌوغُ ِٓ أْ ذلب لىح اٌزْوَغ ،ألهنب رَزُٞغ أْ رؼلي أو
رٍغٍ اٌزْوَؼبد ،فاهنب رظً ِزّزؼخ ثبٌٞجُؼخ اإلكاهَخ ثىً إٌزبئظ ادلزورجخ ػًٍ مٌه،
أفنا ثبدلؼُبه اٌْبئغ ٌٍزُُّي ثٌن أػّبي سلزٍف اذلُئبد اٌؼبِخ يف اٌلوٌخ ،أال و٘ى ادلؼُبه
اٌؼٚىٌٌ ،نٌه جيى ى اٌٞؼٓ يف رٍه األواِو لٚبئُب أِبَ رلٌٍ اٌلوٌخ ٝبدلب أهنب رؼل
أػّبال ئكاهَخ وٌَُذ رْوَؼبد ،وّب أهنب ٝجمب ٌٕٔ ادلبكح  ِٓ 261اٌلٍزىه جيىى أْ
ختٚغ ٌولبثخ اجملٌٍ اٌلٍزىهٌٝ ،بدلب أهنب رؼل مبضبثخ رٕظُّبد ثؼل ئفٞبه اجملٌٍ
ثىاٍٞخ هئٌُ اجلّهىهَخ أو هئٌُ اجملٌٍ اٌْؼيب اٌىٝين أو هئٌُ رلٌٍ األِخ ،وٌىٓ
ومبب أْ اٌربدلبْ غًن ِىعىك ،فأٗ ال َزٖىه ػّال وال َؼمً أْ َمىَ هئٌُ اجلّهىهَخ
ثافٞبه اجملٌٍ اٌلٍزىهٌٌ ،نٌه فاْ فٚىع رٍه األواِو ٌولبثخ اجملٌٍ اٌلٍزىهٌ رىىْ
َِأٌخ ّجٗ َِزؾٍُخ ِٓ إٌبؽُخ اٌؼٍُّخ(.)13
أِب ثبٌَٕجخ ٌٍؾبٌخ اٌض بُٔخ أٌ ثؼل ِىافمخ اٌربدلبْ ػًٍ األواِو فمل أصبهد فالفب
فمهُب ،فن٘ت اٌجؼ٘ ئىل أهنب رجمً زلزفظخ ثٞجُؼزهب اإلكاهَخ ػًٍ اٌوغُ ِٓ ِىافمخ
اٌربدلبْ ػٍُهب ثبٌٕظو ٌٍغهخ ِٖلهح ٘نٖ األواِو وٍ٘ اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ.
وٌىٓ ومبب أْ اٌربدلبْ و٘ى اٌٍَٞخ اٌزْوَؼُخ ٕبؽجخ االفزٖبٓ األًُٕ لل وافمذ
ػًٍ ٘نٖ األواِو فإٔجؾذ ثمىح اٌمبٔىْ رْوَؼبد ،ؽىت وٌى وبْ ِٖله٘ب اٌٍَٞخ
اٌزٕفُنَخ.
وػًٍ ٘نا األٍبً فإٔب ٔؼزمل أْ اٌوأٌ اٌنٌ ٍَٖؼ ٌٍزٞجُك يف اجليائو ٘ى اٌوأٌ
اٌواعؼ يف اٌفمٗ( ،)14اٌنٌ َؼزرب أْ رٍه األواِو ؽىت وئْ وبٔذ ِزّزؼخ ثؼل ِىافمخ
اٌربدلبْ ػٍُهب ثبٌٞجُؼخ اإلكاهَخ ِزّزؼخ ثمىح اٌزْوَغ ،فاهنب رزؾىي ثؼل ِىافمخ اٌربدلبْ
ػٍُهب ئىل رْوَؼبد ّأهنب يف مٌه ّأْ اٌزْوَؼبد اٌٖبكهح ِٓ اٌربدلبْ ،ثىً ِب َزورت ػًٍ
مٌه ِٓ ٔزبئظ ،ومبب أْ اجليائو ال رأفن ثبٌولبثخ اٌمٚبئُخ ػًٍ كٍزىهَخ اٌمىأٌن ،فّؼىن
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مٌه أ ٔٗ ال جيىى اٌٞؼٓ فُهب لٚبئُب ثؼل ِىافمخ اٌربدلبْ ػٍُهب ،وثبٌزبيل ٍزجمً فبٙؼخ
ٌولبثخ اجملٌٍ اٌلٍزىهٌ ئما ِب أفٞو ٝجؼب(.)15
ِغ اإلّبهح ئىل أْ ٘نٖ ادلىافمخ ٍ٘ ِىافمخ ّىٍُخ ثبػزجبه٘ب رزُ ثْىً رٖىَذ
ثلوْ ِٕبلْخ وال رؼلًَ ،شلب َفمل وَٚؼف وَمًٍ ِٓ كوه اٌربدلبْ وَمىٌ يف ٔفٌ اٌىلذ
اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ (ادلبكح  ِٓ 211اٌلٍزىه ،وادلبكح  ِٓ 98اٌمبٔىْ اٌؼٚىٌ ٌٍربدلبْ

()16

اٌيت رٕٔ ػًٍ أَٔٗٞ":جك ئعواء اٌزٖىَذ ثلوْ ِٕبلْخ ػًٍ األواِو اٌيت َؼوٙهب
هئٌُ اجلّهىهَخ ػًٍ وً غوفخ ٌٍّىافمخ ،وفمب ألؽىبَ ادلبكح  ِٓ 211اٌلٍزىه ،ويف ٘نٖ
احلبٌخ ال ديىٓ رملمي أٌ رؼلًَ.
َؼوٗ إٌٔ ثىبٍِٗ ٌٍزٖىَذ وادلٖبكلخ ػٍُٗ كوْ ِٕبلْخ يف ادلىٙىع ،ثؼل
االٍزّبع ئىل رموَو اٌٍغٕخ ادلقزٖخ").
ويف ؽبٌخ اػزواٗ اٌربدلبْ ػًٍ األواِو اٌٖبكهح ثبٌؼفى رٖجؼ الغٌُُٗٞ ،وػ
اٌزَبؤي ؽىي ًِٖن اِصبه اٌيت رورجذ ػًٍ األواِو اٌٖبكهح ثبٌؼفى اٌْبًِ وٍ٘ ئٝالق
ٍواػ احملىىَ ػٍُٗ؟
ئْ األواِو -رمىي ادلبكح  -211اٌيت ال َىافك ػٍُهب اٌربدلبْ رؼل الغُٗ ،وِؼىن مٌه
أْ َيوي ِب وبْ ذلب ثأصو هعؼٍ ،فٍُغً اٌؼفى اٌْبًِ اٌٖبكه مبىعت أِو ٌزٍغً ِؼٗ وً
اِصبه وادلواوي اٌمبٔىُٔخ إٌبجتخ ػٕٗ وَوعغ احملىىَ ػٍُهُ ادلَزفُلَٓ ِٕٗ ئىل اٌىٙؼُخ
اٌيت وبٔىا ػٍُهب لجً ٕلوه ٘نا األِو.
وهغُ أْ ٘نٖ احلبٌخ مل رٞوػ يف اٌىالغ اٌؼٍٍّ وَٖؼت ؽىت رٖىه٘ب ،ئال أهنب
ِفزوٙخ لبٔىٔب ،وثبٌزبيل ديىٓ ؽٖىذلب ،ويف مٌه َِبً ثمىح وؽغُخ األؽىبَ اٌمٚبئُخ
وثبٌٍَٞخ اٌمٚبئُخ.
ٌنٌه فّٓ األعله وِٓ ادلٕٞك رون ِهّخ ئٕلاه األواِو ثبٌؼفى اٌْبًِ ٌٖبؽت
االفزٖبٓ األًُٕ رفبكَب ٌإلّىبالد اٌيت لل رٞوػ.
ثالثا /آثار العفو الشامل:
ٌٍؼفى اٌْبًِ آصبه عٕبئُخ وأفوي ِلُٔخ وصبٌضخ ِٓ اٌىعهخ اٌزأكَجُخٔ ،زٕبوذلب
رجبػب.
 - 1اِصبه اجلٕبئُخ ٌٍؼفى اٌْبًِ:
وَزورت ػًٍ اٌؼفى اٌْبًِ اِصبه اجلٕبئُخ اٌزبٌُخ:
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اٌؼفى اٌْبًِ جيوك اٌفؼً اٌنٌ ولغ ِٓ اٌٖفخ اإلعواُِخ ،فُقوعٗ ِٓ كائوح
اٌزغومي ئىل كائوح اإلثبؽخ ،وَٖله يف أٌ ولذ ٍىاء لجً هفغ اٌلػىي أو ثؼل هفؼهب ولجً
احلىُ ،أو ثؼل ٕلوه ؽىُ فُهب.
فاما ٕله لجً هفغ اٌلػىي فهى حيىي كوْ هفؼهب ثبػزجبه أْ اٌفؼً ادلْووع ال رْٕأ
ػٕٗ كػىي عٕبئُخ ،وئما ٕله ثؼل هفغ اٌلػىي فُغت ػًٍ اٌمب ٍٙئٕلاه لواه ثأْ ال
وعٗ ٌٍّزبثؼخ اجليائُخ أو مبٕغ احملبوّخ ،أو ثْٞت اٌلػىي ؽَت ادلوؽٍخ اٌيت آٌذ ئٌُهب
ألهنب إٔجؾذ غًن ماد ِىٙىع ،وئما ٕله ثؼل احلىُ إٌهبئٍ ثبٌؼمىثخ وبْ ٍججب
الٔمٚبئهب ،فزٕم ٍٚمجُغ آصبه ٘نا احلىُ ثأصو هعؼٍ ،فهى َورل ِٓ ؽُش رأصًنٖ يف ٔؼٍ
اٌٖفخ اإلعواُِخ ٌٍفؼً ئىل حلظخ اهرىبثٗ ،فىأٔٗ ِْووع ِٕن ٘نٖ اٌٍؾظخ ،فزٕمٍٚ
مجُغ آصبه ٘نا احلىُ ثأصو هعؼٍ ،وَزورت ػًٍ ٘نا ػلَ ئِىبُٔخ ئػبكح ادلزبثؼخ ػًٍ ٔفٌ
اٌفؼً اٌنٌ ٕله ثْأٔٗ اٌؼفى اٌْبًِ ثأٌ رىُُف أو وٕف علَل.
وٌٍؼفى اٌْبًِ أصو ػبَ ديزل ئىل مجُغ ِٓ ٍبُ٘ يف اجلوديخ ٍىاء أوبْ ثىٕفٗ
فبػال إٍُٔب ذلب أو ّوَىب ٌٍفبػً األٍٍٕ فُهب ثٞوَمخ ِٓ ٝوق االّزوان احمللكح يف
اٌمبٔىْ ،وّب ًَّْ اٌؼفى مجُغ أٔىاع اٌؼمىثبد األٍُٕخ واٌزجؼُخ واٌزىٍُُّخ(.)17
وَزورت ػٓ ٘نا أٔٗ رؼىك ٌٍّؼفً ػٕٗ مجُغ ؽمىلٗ وأٍُ٘زٗ اٌيت فمل٘ب ثَجت
احلىُ ثاكأزٗ ،وّب ال َؼزل ثٗ وَبثمخ يف اٌؼىك ،وال جيىى ٌٍّؾىىَ ػٍُٗ ٍٝت هك االػزجبه
(ادلبكح  679ق ا ط) ،وال ََغً يف ٕؾُفخ اٌَىاثك اٌمٚبئُخ.
ثبإلٙبفخ ئىل مٌه ال حتًٖ اٌغواِبد وال ادلٖبهَف ادلَزؾمخ ٌٍقيَٕخ اٌؼبِخ
ٌٍلوٌخ ،غًن أْ األُّبء واٌىٍبئً ادلَزؼٍّخ يف اهرىبة اجلوديخ واٌيت دتذ ِٖبكههتب ،فاْ
لبٔىْ اٌؼفى اٌْبًِ وهغُ جتوَل اٌفؼً ِٓ اٌٖفخ اإلعواُِخ ،ال ديٕغ ِٓ اػزجبه٘ب
شلٕىػخ ال ثل ِٓ ِٖبكههتب ثبٌٞوق اإلكاهَخ ػٓ ٝوَك إٌُبثخ اٌؼبِخ(.)18
وّب أٔٗ ال رأصًن ٌٍؼفى اٌْبًِ ػًٍ ِب مت رٕفُنٖ ِٓ ػمىثبد لجً ٕلوهٖ ،وثبٌزبيل
ال حيك ٌٍّؾىىَ ػٍُٗ ادلٞبٌجخ ثبٌزؼىَ٘ ػٓ األٙواه اٌيت إٔبثزٗ ٔزُغخ رٕفُن
اٌؼمىثبد احملىىَ ػٍُٗ هبب واٌيت ٕله ثْأهنب اٌؼفى ،ئال ئما ر ّٓٚاٌؼفى اٌْبًِ ِب َفُل
ثغًن مٌه ،ألْ اٌؼفى اٌْبًِ ِٕؾخ رؼرب ػٓ رَبِؼ ادلْوع وٌٌُ ئعواء ِمٖىك ثٗ
اٌزؼىَ٘.
وَزًٖ اٌؼفى اٌْبًِ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ،وِٓ مث ال ديىٓ ٌٍّزهُ أْ َزٕبىي ػٕٗ وأْ ٍَٞت
زلبوّزٗ زلزغب ثأْ ٌٗ ٍِٖؾخ يف مٌه وٍ َضجذ ثواءرٗ.
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 - 2اِصبه ادللُٔخ ٌٍؼفى اٌْبًِ:
اٌؼفى اٌْبًِ ٔظبَ عٕبئٍ حبذ وِٓ مث َٕؾٖو رأصًنٖ ػًٍ اٌٖفخ اإلعواُِخ ٌٍفؼً
وِب َزفوع ػٓ ٘نٖ اٌٖفخ ِٓ آصبه عٕبئُخ ،وٌىٓ ال رأصًن ٌٍؼفى اٌْبًِ ػًٍ اِصبه ادللُٔخ
ٌٍفؼً ،فاما وبْ لل رورت ػٍُٗ ٙوه ،فٍٍّٚووه أْ ٍَٞت ؽمٗ يف اٌزؼىَ٘ وِب َموهٖ ٌٗ
اٌمبٔىْ ِٓ كػىي ِلُٔخ اللزٚبء ٘نا احلك ال َزأصو ثبٌؼفى اٌْبًِ ،فهى ال ديٌ حبمىق
اِفوَٓ(.)19
فاما هفؼذ كػىي ػّىُِخ ئىل اجلهخ اٌمٚبئُخ ادلقزٖخ ثبحملبوّخ لجً ْٔو ٘نا
اٌمبٔىْ رجمً ٘نٖ اجلهخ اٌمٚبئُخ سلزٖخ ٌٍجذ ػٕل االلزٚبء يف اٌلػىي ادللُٔخ(.)21
ومبفهىَ ادلقبٌفخ فأٗ ئما ٕله لبٔىْ اٌؼفى اٌْبًِ لجً هفغ اٌلػىي اٌؼّىُِخ
اٌٖبكه يف ؽمهب ٘نا اٌمبٔىْ ،فٌٍُ ٌٍّٚووه ئال اٌمٚبء ادللين ثبػزجبهٖ ٕبؽت
االفزٖبٓ األًُٕ ٌٍّٞبٌجخ ثبٌزؼىَ٘ ،فبحملىّخ اجليائُخ ال دتٍه االفزٖبٓ ثبٌٕظو
يف اٌلػىي ادللُٔخ اٌزجؼُخ ئم ال ِربه ٌالٌزغبء ئىل اٌٞوَك اجليائٍ ثؼل أمٚبء اٌلػىي
اٌؼّىُِخ.
وّب أٔٗ ال رأصًن ٌٍؼفى اٌْبًِ ػًٍ أؽىبَ اٌزمبكَ ثبٌَٕجخ ٌٍلػىي ادللُٔخ اٌزجؼُخ،
فهبرٗ األفًنح رزمبكَ وفك أؽىبَ اٌمبٔىْ ادللين(( )21ادلبكح  ِٓ 26ق ا ط).
 - 3آصبه اٌؼفى اٌْبًِ ِٓ اٌىعهخ اٌزأكَجُخ(:)22
ٌزىُٙؼ أصو اٌؼفى اٌْبًِ ِٓ اٌىعهخ اٌزأكَجُخ فأٗ َٕجغٍ اٌزفولخ ثٌن أِوَٓ:
أوذلّب أْ َىىْ احملىىَ ػٍُٗ لل ؽوَ حبىُ اٌمبٔىْ وثزأصًن احلىُ اجلٕبئٍ اٌٖبكه ٙلٖ
ِٓ اٌمجىي يف وظُفخ أو اٌزؾٍٍ ثورجخ أو ْٔبْ ،يف ٘نٖ احلبٌخ َؼُل اٌؼفى اٌْبًِ ئٌُٗ
ؽزّب اٌٖفخ اٌيت فمل٘ب وال ػربح ثبحلىُ اٌزأكَيب ِب كاَ لل ثين ػًٍ رلوك اإلٝالع
ػًٍ احلىُ اجلٕبئٍ اٌنٌ زلبٖ اٌؼفى.
أِب األِو اٌضبين فُزؼٍك حببٌخ ِب ئما هفؼذ ػًٍ احملىىَ ػٍُٗ كػىي رأكَجُخ مل
َمزٖو فُهب ػًّ ٍٍٞخ اٌزأكَت ػًٍ رلوك رَغًُ احلىُ اجلٕبئٍ ثً ولؼذ ػٍُٗ
اٌؼمىثخ ثؼل حبش اٌىالؼخ ِٓ علَل ،فاْ اٌؼفى اٌْبًِ ال َىىْ ٌٗ رأصًن ػًٍ ٘نٖ
اٌؼمىثخ ،ألْ أٍبً ٘نٖ اجلياءاد اٌزأكَجُخ ٘ى اػزجبهاد أفوي ال رمزٖو ػًٍ رلوك
اٌٖفخ اجلٕبئُخ يف اٌفؼً ؽىت ريوي ثيواذلب وٌنٌه فاْ ثمبء احلىُ اٌزأكَيب ال َزؼبهٗ
ِغ ىواي احلىُ اجلٕبئٍ.
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خامتة:
وأفًنا ،وئْ ألوهٔب حبزُّخ لُبَ ػاللخ رؼبوْ ثٌن وً ِٓ اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ
واٌزْوَؼُخ ،وأوضو ِٓ ٘نا ،وئْ وعلد اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ ٔفَهب رلربح ٌٍزلفً يف
افزٖبٕبد رْوَؼُخ ٌؼلَ ِملهح اٌربدلبْ( )23ػًٍ ٍٓ مجُغ اٌزْوَؼبد اٌٚووهَخ ،ئال أْ
٘نا اٌزلفً ال ثل وأْ رىىْ ٌٗ ؽلوك ٕوحيخ وواٙؾخ وزللكحِٕ ،هب ٙووهح رون ِهّخ
ئٕلاه األواِو ثبٌؼفى ػٓ اجلوديخ ئىل ػٚى اٌزْوَغ األًُٕ ادلّضً احلمُمٍ ٌٍْؼت
وادلؼرب ػٓ ئهاكرٗ وإٌٔ ػًٍ مٌه ٕواؽخ يف اٌلٍزىه دلب ٌؼىٌ مٌه ِٓ آصبه ٍٍجُخ لل
دتٌ أو رؼٖف حبمىق األفواك وؽوَبهتُ وؽىت ثبدلٍٖؾخ اٌؼبِخ.
وجتٕجب ٌنٌه ٔلػى ئىل ئػبكح إٌظو يف ادلبكح  ِٓ 211اٌلٍزىه ثزمُُل٘ب ووٙغ
اٍزضٕبءاد ػٍُهب ػًٍ ٍجًُ احلٖو ؽىت َؼزرب اٍزؼّبي األواِو رمُٕخ اؽزُبُٝخ ٍَغأ
ئٌُهب هئٌُ اجلّهىهَخ وٌٌُ األًٕ٘ ِٓ ،نٖ االٍزضٕبءاد ػلَ ٍٓ رْوَؼبد رؼ ًٞاٌؼًّ
ثمبٔىْ اٌؼمىثبد-اٌؼفى اٌْبًِ ،-ؤزون ثبلٍ االٍزضٕبءاد ثفزؼ ثبة اٌجؾش فُهب.
ؤًْن ئىل ػلَ رٕظُُ ادلْوع اجليائوٌ ٌٍمىاػل اٌؼبِخ اٌيت حتىُ اٌؼفى اٌْبًِ
وونا اٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ يف ٖٔىٓ لبٔىْ ػمىثبرٗ و٘ى ِب جيله اٌمُبَ ثٗ(.)24
وّب ٔلػى ئىل أْ رزُ ِىافمخ اٌربدلبْ ػًٍ األواِو اٌٖبكهح ِٓ هئٌُ اجلّهىهَخ
ثْىً رٖىَذ ثؼل ِٕبلْخ وِٓ مث رؼلًَ ادلبكح  ِٓ 98اٌمبٔىْ اٌؼٚىٌ ٌٍربدلبْ ؽىت
ََزٍُ اٌربدلبْ كوهٖ احلمُمٍ ،ومٌه ٌـ:
اؽزواَ ِجلأ اٌفًٖ ثٌن اٌٍَٞبد ادلوْ وٌٌُ اجلبِل ألْ ٔظبَ األواِو َؼٖف
ثأٍبً ٘نا ادلجلأ ،اٌنٌ َؼل فًن ّٙبْ ٌزىوٌَ كوٌخ اٌمبٔىْ.
ألْ ٌوئٌُ اجلّهىهَخ ِىٕخ أفوي ََزُٞغ ِٓ فالذلب شلبهٍخ ؽك اٌؼفى وٍ٘ اٌؼفى
ػٓ اٌؼمىثخ.
ألْ أٍبً اٌزْوَغ ثأواِو اٌنٌ َٕجين ػًٍ ػلَ رىفو اٌىلذ واٌٚووهح ال ِربه ٌٗ
فبٕخ وأْ اٌربدلبْ ثاِىبٔٗ ػمل كوهح اٍزضٕبئُخ ػلا اٌلوهاد اٌؼبكَخ ،واٌزَوَغ يف
ئعواءاد اإلػلاك واٌزٖىَذ.
اهلوامش:
( )2زلّىك صلُت ؽَينّ :وػ لبٔىْ اٌؼمىثبد ،كاه إٌهٚخ اٌؼوثُخ اٌمب٘وحٍٕ ،خ .918 ٓ ،2979
)1( Merle et Vetu: Traité de droit criminel, droit pénal général, CUJAS, 2ième édition, année
1974, p 943.

(ٍٍ ) 9ىي رىفُك ثىًن ،ػٍٍ محىكح :اجلياء اجلٕبئٍ "اٌؼمىثخ" ،عبِؼخ ؽٍىاْ وٍُخ احلمىق ،اٌؼبَ اجلبِؼٍ
.179 ٓ ، 1662/1666
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1 Merle et Vetu, Op cit, p 947.
( ) 1غَبْ هثبػ :اٌىعُي يف اٌؼفى ػٓ األػّبي اجلوُِخ" ،كهاٍخ ِمبهٔخ يف اٌزْوَؼبد اٌؼوثُخ"ِْٕ ،ىهاد
احلٍيب احلمىلُخ ،اٌٞجؼخ األوىلٍٕ ،خ .99 ٓ ،1668
( )6ػوفذ اجليائو ِٕن اٍزمالذلب ٔظبَ اٌؼفى اٌْبًِ:
األوي وبْ مبىعت األِو هلُ  61-61ادلإهؿ يف .2961-67-26
واٌضبين مبىعت اٌمبٔىْ هلُ  29-96ادلإهؿ يف  ،2996-68-21واألِو هلُ  21-91ادلإهؿ يف -61-11
 2991ادلز ّٓٚرلاثًن اٌومحخ،
واٌؼفى اٌْبًِ مبىعت اٌفًٖ اٌضبين ِٓ لبٔىْ اٌىئبَ ادللين هلُ  68-99ادلإهؿ يف َ 29ىٌُى  2999اٌنٌ
ٔٔ ػًٍ اإلػفبء ِٓ ادلزبثؼبد ٌٕىع ِؼٌن ِٓ اجلوائُ ،فمل اٍزضىن مبىعت ادلبكرٌن ِ ِٕٗ 1 ،9ورىيب
اجلوائُ ادلٕٖىٓ ػٍُهب يف ادلبكح  ِٓ 87ق ع اجليائوٌ ،وّب اٍزضىن ادلزىهٌٝن يف عوائُ اٌلَ واإلغزٖبة
واٍزؼّبي ادلزفغواد يف األِبوٓ اٌؼّىُِخ.
وأفًنا األِو هلُ  62-66ادلإهؿ يف  1666-61-17ادلز ّٓٚرٕفُن ُِضبق اٌٍَُ وادلٖبحلخ اٌىُٕٝخ.
( )7رٕٔ ادلبكح ادلبكح  ِٓ 7/211اٌلٍزىه ػًٍ أَْْ":وع اٌربدلبْ يف ادلُبكَٓ اٌيت خيٖٖهب ٌٗ اٌلٍزىه،
وونٌه يف اجملبالد اِرُخ -7...:لىاػل لبٔىْ اٌؼمىثبد واإلعواءاد اجليائُخ ،ال ٍُّب حتلَل اجلٕبَبد
واجلٕؼ ،واٌؼمىثب د ادلقزٍفخ ادلٞبثمخ ذلب واٌؼفى اٌْبًِ ،ورٍَُُ اجملوٌِن ؤظبَ اٌَغىْ".
( ) 8ولل وٙغ ِجلأ اٌفًٖ ثٌن اٌٍَٞبد اٌفٍَُىف اٌفؤٍَ ِىٔزَُىُى يف ِإٌفٗ " هوػ اٌْوائغ" ؽُش
لبي  ":ئْ احلوَخ ال رىىْ ٍِٞمب ئما ِب اعزّؼذ اٌٍَٞخ اٌزْوَؼُخ واٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ يف ّقٔ واؽل أو
ُ٘ئخ ؽبوّخ واؽلح ،اٌُْئ اٌنٌ جيؼً اإلٍزجلاك ََىك".
هاعغ ِىٔزَُىُى :هوػ اٌْوائغ ،اجليء 2و ، 1رومجخ ػبكي ىػُزو ،اٌٍغٕخ اٌلوٌُخ ٌزومجخ اٌووائغ
اإلَٔبُٔخ (األؤَىى) ،كاه ادلؼبهف مبٖوٍٕ ،خ .2911
)9( Phillippe Ardant: Institutions politiques et droit constitutionnel, 8ième éditions, delta.
L.G.D.G. France, année 1997, P 475.

( ) 26مجًُ ػجل اٌجبلٍ اٌٖغًن :إٌظوَخ اٌؼبِخ ٌٍؼمىثخ ،كاه إٌهٚخ اٌؼوثُخ ثبٌمب٘وحٍٕ ،خٓ ،2997
.116-129
( َٕٔ )22اٌلٍزىه ادلٖوٌ يف ادلبكح  ": 217ئما ؽلس يف غُجخ رلٌٍ اٌْؼت ِب َىعت اإلٍواع يف اختبم
رلاثًن ال حتزًّ اٌزأفًن عبى ٌوئٌُ اجلّهىهَخ أْ َٖله يف ّأهنب لواهاد رىىْ ذلب لىح اٌمبٔىْ ،وجيت
ػوٗ ٘نٖ اٌمواهاد ػًٍ رلٌٍ اٌْؼت فالي َ 21ىِب ِٓ ربهَـ ٕلوه٘ب ئما وبْ اجملٌٍ لبئّب ،ورؼوٗ يف
أوي ئعزّبع ٌٗ يف ؽبٌخ احلً أو ولف عٍَبرٗ ،فاما مل رؼوٗ ىاي ثأصو هعؼٍ ِب وبْ ذلب ِٓ لىح اٌمبٔىْ
كوْ ؽبعخ ئىل ئٕلاه لواه ثنٌه ،وئما ػوٙذ ومل َمو٘ب اجملٌٍ ىاي ثأصو هعؼٍ ِب وبْ ذلب ِٓ لىح
اٌمبٔىْ ،ئال ئما هأي اجملٌٍ ئػزّبك ٔفبم٘ب يف اٌفزوح اٌَبثك أو رَىَخ ِب رورت ػًٍ آصبه٘ب ثىعٗ آفو".
أِب ادلْوع اٌفؤٍَ فمل الزٖو يف ادلبكح  ِٓ 26كٍزىه فؤَب ػًٍ ِٕؼ هئٌُ اجلّهىهَخ احلك يف اختبم
اإلعواءاد اٌٚووهَخ دلىاعهخ اٌظووف اإلٍزضٕبئُخ فم.ٜ
( ) 21زلّىك أثى اٌَؼىك ؽجُت :اإلفزٖبٓ اٌزْوَؼٍ ٌوئٌُ اٌلوٌخ يف ظً اٌظووف اإلٍزضٕبئُخ ،كاه
اٌضمبفخ اجلبِؼُخٍٕ ،خ .272 ٓ ،2996

- 218 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .فيعدة بن عوو – جامع املسسل
(ِ )29واك ثلهاْ :اإلفزٖبٓ اٌزْوَؼٍ ٌوئٌُ اجلّهىهَخ مبمز ًٚادلبكح  ِٓ 211اٌلٍزىه" إٌظبَ
اٌمبٔىين ٌألواِو" ،رلٍخ ادللهٍخ اٌىُٕٝخ ٌإلكاهح ،اجملٍل  ،26اٌؼلك ٍٕ ،1خ .19،11ٓ ،1666
(ٍٍُّ ) 21بْ زلّل اٌّٞبوٌ :اٌىعُي يف اٌمٚبء اإلكاهٌ ،كاه اٌفىو اٌؼويبٍٕ ،خ .129 ٓ ،2981
(ِ )21واك ثلهاْ :ادلوعغ اٌَبثك.11 ٓ ،
( )26اٌمبٔىْ اٌؼٚىٌ هلُ ِ 61-99إهؿ يف  16مٌ اٌمؼلح ػبَ  2129ادلىافك ِ 8بهً  ،2999احمللك
ٌزٕظُُ اجملٌٍ اٌْؼيب اٌىٝين ورلٌٍ األِخ ،وػٍّهّب ،وونا اٌؼاللبد اٌىظُفُخ ثُٕهّب وثٌن احلىىِخ.
( )27وّب ٖٔذ ػٍُٗ ادلبكح اخلبَِخ ِٓ اٌمبٔىْ هلُ  29-96ادلإهؿ يف  2996-68-21ادلز ّٓٚاٌؼفى
اٌْبًَِ ":زورت ػًٍ اٌؼفى اٌْبًِ اٌؼفى ػٓ وً اٌؼمىثبد األٍُٕخ واٌزجؼُخ واٌزىٍُُّخ ،وونا وً ِب َزؼٍك
ثفملاْ األٍُ٘خ أو ٍمى ٛاحلك إٌبعُ ػٕهب".
(ٍٍُّ ) 28بْ ثبهُّ :وػ لبٔىْ اإلعواءاد اجليائُخ ،اجليائو ،كاه اٌْهبةٍٕ ،خ .266 ٓ ،2986
( )29رٕٔ اٌفموح اٌضبُٔخ ِٓ ادلبكح  ِٓ 76ق ع ادلٖوٌ ػًٍ أْ " :اٌؼفى ال ديٌ ؽمىق اٌغًن ئال ئما ٔٔ
اٌمبٔىْ اٌٖبكه ثبٌؼفى ػًٍ فالف مٌه".
( )16ادلبكح  ِٓ 68اٌمبٔىْ  29/96ادلإهؿ يف  21غْذ َ 2996ز ّٓٚاٌؼفى اٌْبًِ.
( )12رٕٔ ادلبكح  ِٓ 2/26لبٔىْ اٌؼمىثبد ػًٍ أ ٔٗ ":رزمبكَ اٌلػىي ادللُٔخ وفك أؽىبَ اٌمبٔىْ ادللين".
(٘ ) 11اليل ػجل اٌالٖ أمحل :زلبٙواد يف إٌظوَخ اٌؼبِخ ٌٍؼمىثخ ،اٌٞجؼخ اٌضبٌضخ ،كاه إٌهٚخ اٌؼوثُخ
اٌمب٘وحٍٕ ،خ .161 ٓ ،2992
( ) 19لل روعغ ػلَ ِملهح اٌربدلبْ ػًٍ ٍٓ مجُغ اٌزْوَؼبد اٌٚووهَخ ئىل ػلَ وعىك اٌىلذ اٌىبيف ،ثٞئ
اإلعواءاد ،اإلؽزُبط ئىل اٌَوَخ يف ثؼ٘ احلبالد ،ػلَ أَغبَ أػٚبئٗ ،رغٍُت اٌٞبثغ احلييب ػًٍ
اٌٞبثغ اٌزّضٍٍُ ٌٍى ،ٓٝأؼلاَ اٌضمبفخ اٌمبٔىُٔخ ٌلي إٌىاةٙ ،ؼف اٌربدلبْ ٔزُغخ ٙؼف ٔىاثٗ....
وِهّب وبٔذ األٍجبة فمُبَ اٌٍَٞخ اٌزٕفُنَخ جبيء ِٓ ِهبَ اٌربدلبْ -األٍبٍُخَ -يَل ِٓ ٙؼف ٘نا
األفًن ػىٗ إٌهىٗ ثٗ.
( )11ػىٌ ِب فؼً ادلْوع ادلٖوٌ يف ِىاك لبٔىْ ػمىثبرٗ:
ادلبكح " : 71اٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ احملىىَ هبب َمز ٍٚئٍمبٝهب وٍهب أو ثؼٚهب ،أو ئثلاذلب ثؼمىثخ أفف ِٕهب ِموهح
لبٔىٔب.
وال رَم ٜاٌؼمىثبد اٌزجؼُخ وال ا ِصبه اجلٕبئُخ األفوي ادلزورجخ ػًٍ احلىُ ثبإلكأخ ِب مل رٕٔ يف أِو
ػًٍ فالف مٌه".
ادلبكح " : 71ئما ٕله اٌؼفى ثاثلاي اٌؼمىثخ ثأفف ِٕهب رجلي ػمىثخ اإلػلاَ ثؼمىثخ اٌَغٓ ادلإثل.
وئما ػفٍ ػٓ زلىىَ ػٍُٗ ثبٌَغٓ ادلإثل أو ثلٌذ ػمىثزٗ وعت وٙؼٗ ؽزّب حتذ ِوالجخ اٌجىٌٌُ ِلح
مخٌ ٌٍٕن.
واٌؼفى ػٓ اٌؼمىثخ أو ئثلاذلب ئْ وبٔذ ِٓ اٌؼمىثبد ادلموهح ٌٍغٕبَبد ال ًَّْ احلوِبْ ِٓ احلمىق وادلياَب
ادلٕٖىٓ ػٕهب يف اٌفمواد
األوىل واٌضبُٔخ واخلبَِخ واٌَبكٍخ ِٓ ادلبكح اخلبَِخ واٌؼْوَٓ ِٓ ٘نا اٌمبٔىْ.
و٘نا وٍٗ ئما مل َٕٔ يف اٌؼفى ػًٍ فالف مٌه".
ادلبكح " : 76اٌؼفى اٌْبًِ ديٕغ أو َىلف اًٌَن يف اعواءاد اٌلػىي أو ديؾى ؽىُ اإلكأخ.
وال ديٌ ؽمىق اٌغًن ئال ئما ٔٔ اٌمبٔىْ اٌٖبكه ثبٌؼفى ػًٍ فالف مٌه".
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