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 ملخص البحث :
االقاعدة االااةدديااددااالقددانائاالن دداشااائااليعددب الددالالاا ددجاعمددالاالعدماتااراباةدداارالذدداااعب ددا،افالمدد ةلاالدد  اا،  ددجا  دد  ااددال ةلارل ددائا

اد اافاةددلاالب دداقلاالقدداناناالمنبقيدديارل ددلااليعددب ااددااباددتاالنددار اررعب ددا،ا ا انان دديا ددةالتددبلاعددلاالقاعددة االااةدديا  عددبب الماقددا اعمددالا
نددباشثاوتددا اا،  افيددااادداا،ةددلاةاددال ا اعددابااللددلاائاالعددماتارليتدد اي ددا، اارااالااا،  ددجااددااادد ااال ةل رايبمدد ااقيدداااالقددانائاباددتاال

الن دداشاااليبلمددياال ة  ددياالبدداالنددجاائا  رددب ااايددااا،ام االااعدد االنبة دديار،  ددا االعددماتااراباةدداارنب نبدد  ااي الددلاباددتاالنددباشثاالبدداا
الن اشااعمالاع ربا،ة ااي اعةافالاالاا ارنب نب اااااغمجاارلاالاااةي ااااا هاالنار اال ةلاكا ربااداا  داقلا   ا ااايااالقرةاا

االنبقييارقب جاالقانائالياااوا،افاا اش ياةتبماي 
Abstract 

It is a general rule in the criminal law that the legislator, when punishing criminal behavior, does not take 

into account the time in which it was committed. Time is not part of the legal composition of the crime, 

but the legislator may in some cases and for legal considerations deviate from the general rule. Therefore, 

and in order to punish some crimes, proving their commission at a certain time becomes a requirement. 

Interpretation of this is that the behavior does not represent a danger unless it was committed at this 

specific time.Criminal law jurists differed in determining the time phase in which the criminal will of the 

perpetrator is followed to commit the criminal behavior as well as its result. There are some crimes in 

which the criminal intent includes a temporal element that separates the act from its result in most cases. 

In these cases, time becomes an element in the formation of the crime and the law has different criminal 

rules towards it. 

 املقدمة 
لديانئاُلاةاالقرةاالن اشااصا، االبكلااليا ا ااااالنباشثاالايةلياة  افةالياعيةاالبق ال ارصا، االقاانالا عبب الماقا اعمدالاالندباشثاالاية

ا،  تتاعلا رة؛األئاالقرةاالن اشاال ع اعلاناا، االعبارالاةرائاع ةاصال  ارقظيبا،رل ااإلاباة يارإ،ام  ااآلويي ارالقردةااا  ائا ة
الن اشاااداا اا د االااعد اا،ام د ار،  دا االنبقيدي ارالااةد اال ة داايدقوباادااالقردةاالن داشا الالانئام،ادياالقردةا بنقدنااداااليدة اال ة داا

 اماالقرةارة اشب االعمات ااإالاا اا جااألةبائامرئا باٍخاكائاالقرةابع  اف انةاالالاااةبةاالااص اال ة داافا ييداااقدةاا بدبئاال  الار افالاق
االقرةابعتنااإلصبا،

 مشكلة البحث:
ةلا االي اشدب الد اار بيت الش ال ياال نثااداانئاالقردةاالن داشااةعدبليابا   ديا بندبماةدلاك انيداااليدام االيميدان ارقرداجانئايدبماعمايدااالد

لالااابئااسبظيا،هايباار اااام ب اةلاابقيياللالانيب ا اار افاكتاباف ارإئاا ببائاالقردةاالن داشاابدال ةلاةعدالياعمدالاااندجاكتادباةدلااألاي دي 
لاال ةل انراننياالدثايبب جاعمالاا ااالبااصبانباشجاةتبماي رنغمجاالة،اسا االباا  ارلتاالقرةاالن اشاالثا بك اعمالاالاال يافالاالقرةاربا

 بك اعمالاال ةلاالاللنارعال ب ابالقرةاالن داشا راألةبالد بابداليالا دا ااال ندثاادااالقردةاالن داشاابندةاالا د انةدباةاذد البامقد ابال االداا
ا،ا مامي رق لاراليقاصةالتف ي ا  فالالاا ببئاف ةلارلن ارنئاةااكبجااااا اااليذيا،انغم  اضاةبرايبر انيثاال التال اامثاي معمالاس 

ال،اا استجاالللاللالاصاابيااسبظيا،اال االا اركع االنقاشناال اع ي ارانا باا ااعمالاشنيااليبااااراليرام،االيبامقيافي ااالياضا  
 :اهمية البحث

ردةاالن داشااةدلامرئا   ااااي ياال ندثاةدلاائاالقردةاالن داشااليتد االدبكلااليا دا اادااالندباشثاالايةلديارالبعدبقاا اكقاعدة اعاةديا ابدةابالق
قيديا بوبهابال ةلاالاللن الالا بينا،اااي ياا ااالياضا ااااائاالااة اال ة اايةي ااااالب اقلاالقاناناالمبكلااليا ا ارةلاودثا  داقلاالنبا

ارةاالي ااالااة اال ة ااالاللناةلااوا،اةتبماياةلالاثاارسبةرلابية اي ا، االقرةاالن اشاالة االنانا 
 منهجية البحث:

اعبيددةنااادداابنت دددااعمددالااليددد يجاالبنمامددااراللددلاةدددلايدداللا نماددد اال ردداباالقانان دددياادداا ددانائاالاقابدددا اسدداااانرددداباالقعددثاالادددام اارا
انراباالقعثاالتاب 

 هيكلية البحث:    
بإلندا،ا ابقدفاالقردةاالن داشاارالكدبار ةاا بذتا ت اياال نثا قع ي اعمالاوالوياة الث:الي نثااألرل:اةاه دياالقردةاالن داشا افا دتا  د ا
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ع اصددبه ارننااعدد  الي نثاالتددانا:انوددباالااةدد اال ة دداااددااالقرددةاالن دداشا االكددب ا  دد اعال ددياالقرددةاالن دداشاابال ةل الي نددثاالتالددث:اعال دديا
 القرةاالن اشاابال ةلاالاللن 

 ماهية القصد اجلنائي املبحث األول
 الن اشاارع اصبهارننااع ابيااي عنثاةاالنثاال نث اااا ااالي نثا ابقفاةاا المقرةا

: اددةم االبابقاددا ارايبمادتابددايبال ارايددا اال ظددب ارعال دياكدد اةددلااإل،ام ارالامددثابالقردةارنوبايدداا  دد  ارلادد اأواًل: تعريففا قصد ففج قصي فف   
نيددددياللددددالا نقاددددناادددد هاالا اصددددبانراللددددالانفددددب،ا ابقددددفاايدددداافددددالااإل،ام ارالامددددث ارنئاباالقرددددةاالن دددداشااعمددددثابا اصددددباالنبقيدددديارإ،ام اةب

 ابقددفاالقرددةاالي اشددبابقالدد :ا)القرددةاالنبةددااادداا اا دد االااعدد اا33ر  ددارلا ددانائاالاقابددا االابا دداااددااالاقددب ااألرلددالاةددلااليددام ا(1) تاليدداب
ا34ابة ديانيب (ر  دارلاادااالاقدب ا اةدلااليدام ال،ام  اللالاا،  ا االاا االي ائالمنبقيياااماافاللالانب نياالنبقيياالباار اتانرانليانب نيا

عببضا ابقفاالقرةاارلبيالاابقال ا) اةاالنبقيياعيةلدياكد للالالاا ا دااالااعد انبداشجالاباة ديالاامد ااب دةماعم د ا دافالفااليتدا ب ابندةرويا(راا
بددالببكا اا33 دداشاااددااالاقدب ااألرلددالاةددلااليددام اعقابددا اببندد اباعددبو ا ددانائاالاقابدا االابا ددااالقرددةاالنا33عمدالاالبابقددفاالدداا،ماادداااليدام ا

عمالال،ام االااعد االيبنيدياللدالاا،  دا االنبقيديامرئااإلشدا، االااضدنياللدالارادا اعمدثاالااعد ابب،كدائاالنبقيدياالبداايب  تيداار برايدا اراداا
بباضاببند با دةالايدثاةدلااد ااالبابقدفانئارنااجاعمالاا ااارع(2)نقصااااالبابقفالت ابيا اهال ان العقااع ربافاةلاع اصبه اراااالامثب

االيعب االابا االق ثاالقرةاالنبةااعمالاع ربااإل،ام  ارنابقةاببئاالر غياالبداا دبفااايدااالد صا اادةال اةدياالقردةاالنبةداابارسدب اماللدال
لالااددااةقةةددياضددبر،قيالااددامال،ام ارا  ددياااع رددبقلاايددااالامددثاراإل،ام انةدداانندد اندباددالابددإيباماكميدديااإل،ام اايدد ااةددبمهالئااإل،ام ا ابددبضاالامددث 

ا (3) ن اابياا بقةب
لئاالقرةاالن اشاالقاماعمالاع رب االامثاراإل،ام  ارا ائاالا ردبائاليبدةائال عديالاكد االا داشااالياملدياالبدااث نًي : ع  صر قصد ج قصي    :

 ان :انئا(5)ةاملدا االنبقيدي افد الادةاالقردةاةبتمادافاادااايمبد ا؛ااإئا ربانلةاياارالغ ااان عا ااأليدباعمدالاسداشب(4) ب ائاة يااالنبقيي
 دماييااراغ الاع  ابال ع يالق اماالقرةاالن اشا ار  ياالب االلنا،اب  اةلاالامثاراإل،ام :

ثابالعدااا ارادااصدايايبذدهافيدااالعدااارقظيدباعمدالاةدااادااعم د  اادالام(6)اااالبرا،النق قياالعداااعمدالاننداال دافناالاا داااقصعلم:  -  1
 ر بنمدالاناي دياالامدثابادةانسداناالقردةاالن داشا الالافةرند ايبندبماالااد االنبةداالبدالا(7)ع باالني اب ارال  اااااناةاماالامثاكم افانراا ش افا

لاا ادديا؛اايدداارال بيدد الرالالاا يتدد االندداناااددااالا دد اا(8)ةدداا ددااابااإل،ام اةددلاالردداياالايةلددي ارققبرددباراددامهاعمددالااليظيددبااليددام ااقددا
النبقيدي اةدلالادثاالامدثاا رقعبب ااااالامث:االامثابالقانائ رالامثابالا اشا:ارقعدي اةداالب ا:ع اصدب(9)اإلاباة ياب  اع اصبااااليابتب ا انانافا

بت ددا، االاادد ااإلاباةددا ار ا ددااال ب نددياالنبة ددي ارالامددثابياضددا االنددنااليابددة اعم دد  رالظبر االيعددةم المنبقيددي اراددااع اصددبالضددا  يا
اببيددا ارقي ددلا اباددي ا منددنانرا قبددبئاببلددةاالا اصددباالي اندديالمنبقيددياابذدداااعمايدداارصدداافااةيددةافايب ددجانوددبافاةعددةمافاادداااعدداةياالنبقيدديارعق

ا (10)ا قع يياالعجا ت ابيااللالا بر اةامليارنيب اشتر ي
:ااااصايا ترصااليي لارااانعا اناعاالاالاعم  ااإلنعائااااالببوابابياالن ااب اةلانشتابارنشد اا الالااداااليااد اقإلرقدة  -  2

 ر ظيدباناي ديااإل،ام اادااكانيدااادااباالقردةاالن داشاا(11)ا د لمقا االارت ياإل  ائانااالا بب جاعمايااآوا،اةاملياةياالع ااب ااإلنعائالاا
رنفدددب،اع اصدددبه؛األئاالقردددةابياياةددد الدددة اعاةدددياال دددانااددداا اا ددد ااإل،ام البنقادددنانةدددباةادددال اادددإالااكدددائااددد اااألةدددبالاباة دددافاكدددائاالقردددةا

ا (12)ا اش افا
تراشصاالباايبر افيا ار تبم اصدا،هاةدلاراداهاوالودي:اايداالةداا:لمقرةاالن اشااصا، اةباةم ا باةمافباةماالث صثً : أنوقع قصد ج قصي    

نئاي قعدثاةدلالاددثاالغالدياللددالا ردةاعددامار ردةايداب ارإةدداانئاي قعدثاةددلالادثال،ام انب نددياالعدماتاللدالا رددةاة اشدبار رددةاغادباة اشددبا
ا (13)صبا،)البيالا(ار رةاةباة  ارإةاانئاي قعثاةلالاثام،اب اللالا رةابع اا)آنا(ار رةاةقببئابعتنااإل

 املبحث الثاني أثر العامل الزمين يف القصد اجلنائي 
يددقوباالااةدد اال ة دداااددااالقرددةاالن دداشا الالانئام،اددياالقرددةا بنقددناادداااليددة اال ة ددااالدد  الاردد افددالاق دداماالقرددةارة اشددب االعددمات ااددإالاا

ياااقةاا ببئاالقرةابعتنااإلصبا،رعمالاا االي لا قع ثاالنباشثا اا جااألةبائامرئا باٍخاكائاالقرةابع  اف انةاالالاااةبةاالااص اال ة اافا ي
اةلالاثاالقرةاللال:ا

:رقبنقنالالااكائاالناناا ةاا ت ا با،هابا،  ا االنبقييار امافب اا اااةلامرئاةبر،اااص ا،ة داافدالاالقدبا،ارالب ااد  اادالاأواًل: قصد ج قصبسيط
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ا (14)ااابابعتصالابة اعمالا بقجال ا  عا، اااا بم لعيهال ابالبا ابااليامئارالببر  ارةتال :انئال
ةا  االقاانالاالاقاف يال الا ابقفاستنااإلصبا، ااي يااةلانلنثاعلاليبامانصالابا  اةت اا:يباار ث نيً : قصد ج قصمدترن بسبق قإلصرقر

 دددددانائاالاقابدددددا ااإلل دددددالاار دددددانائاالاقابدددددا االعدددددا،  ااددددداالدددددالانر،م اغالت دددددياالقددددداانالاالاقاف ددددديا ابقادددددافاصدددددبقنافالعدددددتنااإلصدددددبا،ااددددداا
ةدلاا4را3سدتنااإلصدبا،ا الادةافاليايدامااد ااالظدب االيعدةماادااالاقدب الاا6919لعد ياا111 رعب ا دانائاالاقابدا االابا داا، دثا(15)ةبانيا

ة دد ابقالدد :ا)سددتنااإلصددبا،ااددااالبا اددبااليردديثاعم دد ااددااا،  ددا االنبقيدديا تدد ا  اادد ااابااددةافاعددلاوددا، االغذددجااآلندداارالي ددالاا33اليددام ا
للدالاشدتصاةادالانراللدالان اشدتصارادةهانراصداما ارسدااااال اعا( ا)رقبنقناستنااإلصبا،اسااااكائا رةاالااعد اةدلاالنبقيدياةاايدافا

دددائااللددلاالقرددةاةامقددافاعمددالالددةروانةددبانراةا ااددافاعمددالاشددب ( ةلاادد ااالبابقددفالظيددبانئالدد اع رددبقل انلددةاياا،ة دداايبيتدد ابالبرددي ثا
االعافن اراأليباناعاايبيت افيةرااال ال 

ةدبر،اةدة ا،ة  ديا انراابدب اةدلاالا دتالمبردي ثا تد اا،  دا االنبقيدي ان :ااداا اابدب االيدبامابد اأواًل: قصع  ر قصزم   أو )قصت ميم قصسف قق::  
 ااقدةا  دالا عتناالب اا الاي ااايااالنانااا بهارقبةفبانةبهارققمجاااياانرا االنبقيياالباانا اا،  افيا ارا هاالابب ال بالياالةاةاالا انانافا

يذااال ةلال ا  افالاالبري ثاعمدالاالنبقيديارر اعيدا افد االاتدب ابيداالقداااداااللدلاالد ةلانرا قرب اام عتاالاتب اااا اااباستنااإلصبا،اب
رلثاننةاالقانائاااا ابقا االعافنالنةما ملاالابب  ارإنياا دبتانةدبا قدةيبااالقاضدااالياضدا ؛األئال د ارا اديا برايداا(16)ةلاالبا ابارالبةفاب

كاٍ ااااالا  البااباستنااإلصبا، ارإنيااادااةب مدجاكعدب اراغ دالاع د البنقدناالا ردبا رالا رباال ة ااغاباا(17)رةالبعا يااالتاصيافيا
 الالانئاةددبر،االيددة اال ة  دديارا  ادداالمتددتافبدداااباسددتنااإلصددبا،الددة االندداناا اليدداانندد الددثال ددلاادداالالددياناعدد يا ااةيدداااليددةراا(18)ال اعددا

ليدداالالانرددتاعمددالاةدداالددب ا:ا)راسددتنالصددبا،اادداا بدد ااددب اغعددالفالماددا،اباددةاا ر ددةاندددة اادد اااألةددباةن يددياالبياادد اادداا ددبا،(19)رارسددبقبا،
 راداا ذداااآيدباليدا:ا)لالااعمدثااليدبيثابعداااسدماتاشدق قب اعردبافار بميداا(20)اةبر،ايامارالةاةلاةعااة االيدبيثال ندااشدق قب االين دااعمايدا(

ا (21)اااةرااال ال(باةاة بر االما ااالال ائاستناااإلصبا،اةبنققافالبتم انلةا،ك   ارا
رااانئارال ائاالناناا ةايبلاعلالالبد اال ت ي دي اااا،  دجاابقيبد ا ندتا دبواباعا ادياااةندي افد اث نيً : قصع  ر قص فس  )هجوء قصب ل::

ل اعداانادثا رالا ردباا(22)دائااامئاال اباغاباةذ ب ارراةبي ج اةياايةلاعمالاالبري ثارنن ار،ئااألةا،ار ة،االااا جااايبا،االنبقيي
 ارب للا بك اسدتنا(23)ةلاالا رباال ة ا؛األئاعمياالبعةيةا باااللالااعب ا،ا ا بامنابالا رباال اعاااااستنااإلصبا،اباعب ا،هان ياةتابي

اإلصدددبا،اادددااع ردددبارالدددةارادددااالا ردددباال اعددداارنصددد هاالا ردددباال ة ددداا)ع ردددبافا اباددداف(اي نردددبامر،هاادددااةندددبماال عددد اعدددلاالا ردددبا
 رسا،االقذاااالابا ااعمالاضبر، ا اااباالبري ثاالعافنارادةرااال دالالعدتنااإلصدبا، اادإالااننيدةمانلدةااد يلاالا ردبقلاادإئاسدتنا(24)األرل

لئاالقاعددة انئااليعددب الددالالاا ددجاعمددالاالاادد ارالذدداا(25)اإلصدبا،الددثايتددنالدد اراددامارق ينددااةييددااكانددتاالاالةددا االةالددياعم دد األرلارامددي
 اا،  ددجا  دد  ال  دد ا ددةالتددبلاعمددالاادد هاالقاعددة ا  عددبب الماقددا اعمددالاباددتاالنددباشثاوتددا اةقا،اددياا،  ددا االاادد اادداا،ةددلااعب ددا،افالمدد ةلاالدد 

ةاال ارقاعباالللا قةيبااليعب انئاالاا اراليت اي ا،  الرالالااا،  جااااا ااال ةل اانبقيديالاانديااليا د انراالي مد ابتةةدياعاةديانرا
(اةدلا دانائاالاقابدا االيردب  ااداااد هاالنبقيديارالادةا133(اةدلا دانائاالاقابدا االابا دااراليدام ا)230ا-ا229ارعبةاااعمايياا)اليدام اا

يبدد االقردةاةبداااباف الرالالااعمدثاالندانااببندد ايب  دجااامد اادااالد ةلاالدد  الندةمهاالقدانائارادااق دامااليا دد انراالي مد ابتةةدياعاةديانو دااا بم
 ددديافدددالاالددد ةلارالقردددةاةدددلالادددثااسدددبيبا،االعدددماتااإلاباةدددااللدددالاادددباشثار ب ددديارادددباشثاةعدددبيب  ااالعدددماتار  ابددد انرابعدددتتيا رننةااددد هاالاال

قيديااإلاباةاااااباتاالندباشثا دةال دائار ب دافا)آن داف( ار دةال دائاةعدبيباف ارةدلااد هاال ت اديااليب اي ديالمعدماتااإلاباةداااسدبية ا عدي ياالنبا
ا ب يا)النبقييااآلن ي(اااا ملاالنبقيياالباايبيت اسماكياااإلاباةداابايد القداار  بيداافا اعد االنبقيدي ابالا ب ياراليعبيب  ارقبامابالنبقيياال

 ديارااار تا رابارةنةرماسااااكائاالللاالعماتااإلاباةااسمت افانماللناف افاةت اابقيياالعدب يانراابقيدياارغبردا اةتدارفالمنبقيديااإللناف
 اااب دائاالعدماتااإلاباةداا(27)نةدااالنبقيديااليعدبيب (26)افالغاعلالالياراا اةتارفالمنبقيدياالعدمت يا)الا ب دي()الا ب ي(ارابقييااإلةب ا اعلااإل

اايااةدلاعيد النبيد اب ت ابد اارسدبيبا،ابنادثالعدبغب ار اعد اةدة اغادباةندةم اةدلاالد ةل اررايدقوبااداااللدلاكدائااد ااالااد اادااسدمت افانما
ل ا اةلاالنباشثاابقيياارةب ا اعلا عدم ثا اد اليدلالد االندنااداالذدانب اشدبعافاعمدالاالدبغثاةدلا م د االلدل اللناف اف رةلااألةتمياعمالاا ااا

را ااةتالالمنبقيياالعمت يااليعبيب  ارك للاابقييال باشتصامرئارا الناكيتالالمنبقيديااإللناف ديااليعدبيب  ارالاتدب ااداال دال اصدايا
 االاي االيام االي ائالمنبقيي ارل باللالاةاايبب جاعمالاا هاالنبقيياةلاآوا، ارعم د الالااةدااارسبيبا،اعمالاابقيياةااااابال ظباللالاالا

ا باااااألوبااليبب جاعمالاالنبقيياابب اةلاالد ةلاسداااا الدتااد هاالابدب انما ردب اادإئاالنبقيديا  قدالار ب ديالالااكاندتا ت ادياالااد االي دائا
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اااالنبقييااليعبيب ا  با،اا،  افياااااكد النظدياةدلاالد ةلاالد  ا عدبغب   اراد االا دااننيدااةلاا اااإن الاببضا(28)لمعماتااإلاباةاار ب ي
ا اةارا ايااااك اة ائا اةتا   الالياارسبيبا، ااإالاااةبة االنبقيديااليعدبيب اادااندتدباةدلال مد ث ااقدانائاعقابدا اكد اة يداالعدب اعمايدا 

الد  اا،  تدتا  دد ارلدةه اربالبدالاا تدبصاف ظددباالدةعا اعدلاالنبقيددياالا ب دياالين يدياالبددااانةدااالنبقيدياالا ب ديااا  تددناعمايداا دانائااإل مدد ث
ر ادددتاادددااماشدددب اايبراصددديااالنبقيدددي افا يددداا تدددبصاف ظدددباالدددةعا اعدددلاالنبقيددديااليعدددبيب ااي ددداااليندددادثاالبددداار ادددتاادددااماشب يددداالالددديا

 ارسبيبا، 
 عالقة القصد اجلنائي بالزمن الالحق املبحث الثالث

بم ااقياااالقانائاالن اشااااااليبلمدياال ة  دياالبداالندجانئا  ردب ااايداال،ام االااعد ااآلويديانندااالعدماتااإلاباةداارنب نبد اعتدبااامد ااي
را داتابادتاالندباشثاالبداارايتادبا نةيدةار دتاا،  افيداااليام  اربالبالااردبيالااإلس اماالنبةاارلبب دجااليعدقرل ياالن اش دياعدلااللدلاالاا  

نالاصاابي؛األنيداا ب  دجار ندب ااداالنظديارالدة اةدلاال ةدائ اايدلال مدناال دا،اعمدالاغبقيد ا  تدباعمدالاالادا،اصدبقااف ارايبدبممانلدةااداانم
 نةيددةار ددتاا،  ددا االنبقيددي؛األنيدداا تددةنار بنقددناادداالنظدديا،ة  ددياةنددةم  اابنةيددةار ددتاا،  ددا االنبقيدديااددااسددبقائاالدد صاالن دداشاارايتاددبا

قيياالا ب ي ااالاا ايتةنارق بياااااةة ا،ة  ياراا   ااالراابيا ظيباااا ملاالنباشثاالباايببايالانةدةاااادااالب ااد  انراصاابيابال ع يالمنبا
اداا ملاالنباشثاالباااسبقباالاب اعمالا عيابياابالنباشثاال ة  يارن ااشيااعمالاع ربا،ة ااي اعةافالاالاا ارال ب نديااداانغمدجااأللداال ارا

شثااليعددبيب  اكإياددااااألشدد ااااليعددبر ي ارالندد باةددلامرئارادد الددن اررضددااابعددا اةددلاالعددثاعمددالاابددبا ا،ة  ددياةب اعددة  اةدداالاددب ابددالنبا
الية اة ياا بد االعدتصانرااليدبقتابادةاةدة اةا   ال  ر دةا يدب اودالوانظبقدا ابتردابا نةيدةار دتاا،  دا االنبقيي:نظبقدياالعدمات:ا

يدةار دتاالنبقيديافا دتال  دائاالعدمات نظبقياال ب ندي:ارعمدالارادنااد هاال ظبقديا  دائاالاتدب افا دتاعمالاراناا هاال ظبقديا  دائاالاتدب ااداا نة
 اا،  دا ار ا اال ب ني ارالنبقييا ابتباةب   يااقاااااالللاالنال ال ظبقيااليتبم ي:ارا ابةابالاا انراال ب نيانييياااقا اف ا ابدةافييدااةادافا

 نئالمنبقيياوالوالمقا اةلاال ةلايةر،اااان ا يااالقرةاالن اشا ارا هاالنمقا ااا: ان :االاا ارنل اناانيب افا تار ا اال ب ني
:لقرةاب ا نقنااليااصب افالاالقرةاربالاالاا  الالا اببضاالقاعة االااةيانصالفانئايببااناالقرةاالن داشااةدااالااد  اأواًل: قصزمن قصمع صر

بالااألوباال  القببئاب اةلانباشجاابة ياااالالالةرويااعيدالفاباليتدةناالاداماالد  القذدا:ارةلامرئا ياا افالاال عا ااإلاباةاااليب  جارا
لئا دا،ق اا،  دا ا(29)ا)يباااادداا نةيدةار دتاا،  دا االنبقيدياللددالاالا دتاالد  ا يدتا  د اناادالا  ااد ااامرئاال ظدباللدالار دتا نقدنانب نبيدا(

؛ا(30)القرةاالن اشاار تما،ه ارقاابال االق يياالقانان ياكذابااةا دا اليد ااالااد االيقردامالاا االنبةاااااال  النةماب بققيالاسييا ناها
ألئاالقرددةاالن دداشاااددااادداابهال،ام اا نيددتاا نااددافالتددال االقددانائ اراإل،ام ا قبددبئابال عددا ااإلاباةدداار عدد  باعم دد ار اايدد اللددالاللددةاوا

ااد ااال ب نياالنبة يااليبالة اعلاالللاال عا  عمالاا ا؛ااإئان ياالقب ااااابقيياالقب االايةاي  غاانئا  ائا اشييالة االناناالالاا،  ابد 
ابارعبةاااعمالاالين ااعم   ارةبالاةاا اااباالقرةاالن اشاااااةبلمياالق امابالاا  اراسبيبالنالالةروانب نب االنبة ي ااإئااألةبارايتا

  (31)نليالش الانراصاابي
ااداار دتاسدافنالمااد ا:لنارلابادتاالاقيدااااسدبنةاوانظبقديااةيدة اةااماداانئاالقردةاالن داشاا دةايبنقدنانصدالفارنساسدافاث نًي : قصزمن قصس قق

النبةاارغاباةااصبال  اةعب ةيلاللالاا ب االت دباالعدافن ا  ادةرئانئاةدلاشدبئااد ااالت دبالالاا عدتجارلداابردا، اغادباة اشدب اادااابقيديا
ااالنبقيدياعيةليالثا ب  جالالا ااابه ااإالاار اتاا هاالنبقييا  يااباة اادإئاةلاشدبئاالللانئالااماالقرةاالن اشااالناضدباالد  ا باادناةد

ر دةالردهااد ااالقدالااداااعبيدامهانساسدافالمندباشثاغادباالايةلديااليت  دياا(32)فبا،ق اا،  افيااللدالاالية اال ة  ياالعابقياالبداار ااااياااللدلاالت ددب
نئاا هاال اابهااعمالاالت باالعافن اكالعاشناال  ارايبي لاةلاض ااكاابهاس ا،  ارالع  ب اعمالاةقامااااابعتجابنامواراا  ارالللالامي 

بادانتاةا ميا ت انئالقاماس ا،  ؛ارل   اني بااااعةمالصالليااسابقاف انةاالئايبماا ااالقالااااةابضاالنباشثاالايةلي ااقالاةبمرمارغا
الن داشاااداا،ةدلارةداااللدلااقدةالابدةافبداااباالقردةا(33)ةعموثاب ا انانداف؛األئا نققيدااي قدالاةا اادافاعمدالا داااباالقردةارةااصدب  المااد االنبةدا

ااايدااالنداناابإ،ام د اسدت افاةدلانسد ا ااةب دا انامابد االن اش ديال داايب  دجاابقي بد اسافناعمدالاا،  دا االعدماتااإلاباةداااداااأللداالاالبداالادةو
لنظدياا،  دا اراااااالاليااناةامااألام ي ارلبالااااةت اا ااالابض؛ااإئاالاتب اااافباااباالقرةالنظياالبنذابارةب ا ااألام ي ارل با

ا ا(34)النبقيي
:يببايالاال ةلانل انافافالااا اارعبةاااال  القاماب االنانا ارلةرواال ب نياالنبة يااليبب  ياعم   اابار افا يياافباياث صًث : قصزمن قصالحق

الن داشاااداا نةيدةهاادااالندالبالااةلاالا تا  اااألئالغاباالنانااةلا رةه ارنوا،اا ااال ةلاباتااإلشد ار االقانان دي ار دةااسدبقباالاقد 
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 البالابال:
الناليااألرلال:ار بيتد ااداا داااباالقردةاالن داشاالنظدياا،  دا االااد االنبةداابنادثا ااصدب ااإل،ام ااآلويدياةدااال عدا االب ااد  اع دةااا-اا1

بالياياماالقانانااليا اغابانن اااااد هااا ببا االنبقيي اوثاانباالاا ااالقرةااااعةرلاالااع ا اعافاع  اباةااللل ا  ائاالنبقييا ةا نققت
 الناليالقبذااالبابقنافالارضاال:

الاضدداااألرل:االدد  الردد ها  دد ا،اددا االنددانااعددلا رددةهاةددلانددا اال ددةمااإللنددافاانر)البابدديااإللناف ددي(ااددااصددا، االنبقيددياالتاش ددي ااقددةاا-نا
اة دديالاامدد ابددبئارالعددبلاعددلاالنبقيددياالبدداا رددةاا،  افيددااافبددةاافا)القبدد العددبااةاالااعدد اادداالددالاق اةدد ابيدداالنددالاةددلامرئا اددا ثاال بدداشجااإلابا

الاية(؛ارل   االعئ اعلاابقييانيب اني ار ب اةت االعبر ااااالقب اةتالف نراكالعتصاال  اصيثاعمدالا بد اغبقيد ابدبئارضداالد االعدثا
 ابالببقددا ار ذددالاعمددالاةااددالاالعددث ارننقدد اغبقيدد اةددلاادداا ااةدد  ارباددةانئا  ددارلاالين ددااعم دد اال اددامااليعدديامانددةماعمددالااامبدد  اابسدداا

  (35)اليا 
الاضااالتانا:ارقر ها   اا ااالباا امرئان ااةر  ارقاةاناعافاةلاال ةماغابااليااةاساااار داااد ااالادةرلاادا،ا  ااد االااد انرابادةااا- اا

الااةددااعددةلاالنددانااباددةااللددلااددالاعتددب اباةرلدد  ا اليدداا ددةا نقددناال ب نددي؛األندد ااددااادد هاالنالدديال ادداانئالااصددباالقرددةاال عددا ااإلاباةددا ااددإ
اااداا نققتاال ب نياالباان،اماااباام  ارالااع الظ ااااا هاالنالياةعدقررفاةعدقرل ياعيةلدياعدلاالنبقيدياالبداا ردةاا،  افيدااافبدةااف اكالندان

ااعم د اةعدياةاف انراكي مدناال دا،االد  اي دةماعمدالا بد االيتالاالعافناال  النارلالنقاالاالين ااعم د ؛ارل  د الاعد اادااةعدااهارقيدا االين د
  (36)غبقي ا  عبعمثااا،افاللالاالعم ا االيتبريانرالنارلاارنبنا،

:ارااياارايباااباالقرةاالن اشاالنظياا،  ا االاا االنبةا ابناثانئااإل،ام ااآلوييارا ااصبالفبا،االااد االيدام اللدالاقصح صة قصث نية  -  2
الاااماالتا،اا اوثايتب،اا ااالقرةا  ياابادةابردا، ارلقديارةااائدي؛ااإند اادااةتد ااد هاالنالديالقبذدااالبيااد افدالارضداال ااألرلالالااةداا

 باةا نقناال ب نياالنبة ي ارالتانااااالالا يا،ها ت ا نقنا ملاال ب ني:ا يباالقرةاالن اشاا
ةاادالاالاضاااألرل:الالاا يباالقرةاالن اشااباةا ياماالاا ارنااالهارباةاا بباند ابال ب نديااليبب  دياعم د  اادالال دائاليد ااالقردةااليبدبيبان ا

دالردد اماالدد  ال مددناال ددا،ا(37)اماع رددب االقرددة)الامثاراإل،ام (الددالاالاادد عمدالاالنبقيددي ارالبدداا  قددالاادداان ددا االت ددباغاددباالايددة  ارنادة
عمالالااائا  راجالنعانافارقبعتجااااراا   رقبتالال ا  يااباةانئاالين ااعم  اغبقثال ااابي الاةا   انراكالعتصاال  ال مدناالبصدابا

  (38)الال انئاا ااالعتصاعةرال ايبغجاااالةرواراا  افبيااافا  راجاشترافالصابياي اب ال باااالة ان النقاالهاة يا اوثايبت
افاالاضااالتانا:ار   الظيباالقردةاالن داشاابادةا يداماالااد  ار تد ا نقدناال ب ندياالنبة دياال اشدئياع د ااداار دتارالادةا  د ااد ااالااعد اة اد 

 تاا ااالاا ارإننا،ه ارا االقبذااالباب يافالاا نااال:لمنبقييالرافا ا اال ب نياالي كا،  ارق قالاالااع اةع  بافابإ،ام  ارالا  اعمالا نبا
لباضد ياار ناهااألرل:الالاانعباالقرةاالن اشاانصالفاعلاعمثاالناناارإم،اد الت ا، ااامد اغادبااليقردام ارا بدبئااد ااالامدثابداإل،ام ااآلويدي اا

عدددا ااإلاباةددداارالنامالددديامرئالردددالانب نبددد  اركدددائابنردددالاال ب نددديااليبب  دددياعدددلاالااددد ابنادددثانئاالااعددد ارايبدددةي اعاةدددةافالا ددد اال 
اارلااباسب اعب اااب ا اا اااألةب؛ارل   الثالاا ابعتجاا، ذاش االللاناع اف اُعَةاالقرةاالن اشاااااا هاالنالياركبن اةااصبافالماا االنبة

ااالالياالايةاالاللقي انعباباةاالللاليااصب  ااا اارةب ا  اابمغالالالياالت باغاباالاية االعابقيار ن اةنمي
اراليتالاالبقماة اال  ايا،مهاالاق الي ااار ناهااااالراةلااال  الت ئاااا نذابامراا الالالي لاب اةام اساةياعلاغابا رةارقعمي اللال

الم ب ني اةاانن اكائابإة ا ان االلل اليبقت اوثال بع اا ااالت با ت ا  ارلااليبقتاالةراا ا  يب ااعلا ن يبهاعيةافارا، ذااف
راليتالااأليبالي ااار ناهااااال ااااال  اليد لاع دةالعدةامهاال اداماةتادةالعدب اسداماةدااال اداماعدلاغادبا ردة اودثال بعد االلدلارقيب داا

  (39)علا ن يباةلايب ارلاال اامااليعياما اصةافاللةاواالااا  ااالراةلاارال اااالاةاك اة ييااةب   افاابقييا ب اعية
:القبرباا ااار ناهاعمالالاليا نقناالا االاضاااليعا،الل  ااااار ناهااألرلااليقببئاباةماالبةي ؛ارل لاألس ا ا ب ةاللدالا قالتي ه قصث ن

غثاةدلاعةماالقة، ااااااب ا اال ب نيالقا ا ااب انرارسبنالياةاملي؛ااإئاالاا اي قدالااداان دا االنبقيدياغادباالايةلديارنادةامااإل،ام اعمدالاالدبا
مث رةتددالاادد ااار ندداهاكددبئال بعدد االردداةلااناعدد انةددباالددةراااالعددامااددا،ا عددم ي اللددالااليددبقت؛ارل ددلارال ددائاباسددب اعب ا ندد يبها دداااباالا

 ر اددةااد هاالنالدديا  ت قدافالمي دامئاالااةددي الالا اليدااانباددالانلدةاع رددب ا(40)لنيمد اااقديااليعددبمثاةدتالف انراع ااندد  انرالغادبااللدلاةددلااألسد ا 
رااااإل،ام ااائاالنبقييا  قالاااالا االت باغاباالاية  ةيااستنالي   اانئانتمصاللالاالقالاببئااليتةناالاامالقذدااببند اااالقرةاالن اشا

داا اةاالنبقيياعيةليار بنقناةعقرل ياالنانااالايةلياع يا العبب االيعب ا ااصدباالقردةاالن داشااةدااالااد االنبةدا انةدااةداايبادب اعدلا



   

         

 أثر القصد اجلنائي يف الزمن الآلحق                       

  

  

لقردةاالن داشااسددابقافانرارلقدافالمااد االب ااد  ؛ااإند اكميدااافبادةاالقرددةاعدلا،ةديااليااصدب اةدااالااد اافبادة االيعددقرل يااد اااليتدةناةدلاكدائاا
االن اش ياعلاالايةارا بببتاف ابااليعااياةلاالت باغاباالاية  ا

 اخلامتة
 ااايا يياا ااال نثانلتصاناثاال باشجاراليقببلا ابياالب ا:ا

ا:النتائجأواًل: 
االقرةاالن اشاااااعمثاب ااياع اصباالنبقييارإ،ام اةبنيياللالا نقاناا هاالا اصبانراللالا تاليا  لئ  1
القاماالقرةاالن اشااعمالاع رب االامثاراإل،ام  ارل اصا، اةباةم ا باةمافباةماالتراشصاالباايبر افيا   2
امابدد اةددبر،اةددة ا،ة  دديا انراابددب اةددلاالا ددتالمبرددي ثا تدد اا،  ددا االنبقيددي ابالقرددةاالن دداشاااددااالبرددي ثاالعددافن اراليددبا بيتدد اعال ددياالدد ةلا  3

ارالا رباال ة ااغاباكاٍ ااااالا  البااباستنااإلصبا، ارإنياااااةب مجاكعب اراغ الاع  البنقناالا رباال اعا 
ااشثار ب ياراباشثاةعبيب   ظيباالاال يافالاال ةلارالقرةاةلالاثااسبيبا،االعماتااإلاباةااربالبالاا قع يياااللالاابا  4
اا اتاوالوانظبقا ابترابا نةيةار تاا،  ا االنبقيي اراا:انظبقياالعمات ارنظبقياال ب ني ارال ظبقيااليتبم ي   5
المنبقيياوالوالمقا اةلاال ةلايةر،اااان ا يااالقرةاالن اشا اراااال ةلااليااصب ارالعافن ارالاللن   6
بدةاااالد  القدامابد االندانا ارلدةرواال ب ندياالنبة ديااليبب  دياعم د  اابارد افا ييداافبادياةدلاالا دتا  اداايببايالاال ةلانل انافافدالاااد اارع  7

 ألئالغاباالنانااةلا رةه 
الئا اااباالقرةاالن اشاا ةالنب ا ال   ااااال ةلاالاللن ار ةال ائاال ةلاالاللناغاباال ااةر    8

 ثانًيا: املقرتحات:
 لئا بوابا اال ةلاالاللناا قبرباعمالاالقرةاالن اشا اف ا يبةالبعي اةنار انيب  اا ببفانئالرا،اللالام،اسبيا   1
 د للالنجاعمالااليعب اائايباعاا ااصباالقرةاالن اشااةااالاا االنبةاار بواباال ةلاارلناعمالاالقرةاالن اشا   2
ادد االن دداشاارالقرددةدال نددةمااليعددقرل ياالن اش دديابرددا، امق قددياكانيدداا تباددةاعددلاعمددالا اضددااالياضددا اائايباعدداااليعددااياال ة  دديافددالاالا  3

 الايةار  ائاا ب االالاالت باغاباالاية اااالالياافبااما،ةلااليااصب ا  ياافا ييا 
انقببفاائاي صااليعب ابع  اصبقهاعمالاالااة اال ة اارقنةماعال ب اراوبهاعمالاالقرةاالن اشااااا انائاالاقابا    4

 هوامش البحث:

 

؛ام اةدااباعتدةاشداق  ا50بام 1974ما،اال يذدياالابب دي اةردبا ا ا2 ا م اةنيامانناجالع ا اال ظبقياالااةيالمقرةاالن اشا ( 1)
؛اةنبرنانرا،االيابا اال ب نياالنبة يااداا300م اب1990األل اماالااةياااا انائاالاقابا  اما،االن ييالم  اعيارال عب الياص  

ا 9م اب1989 انائاالاقابا االابا ا ا،سالياةااعباب اكم ياالقانائ اااةايابغةام ا
 ا41 انا1م اضددد اااالدددةيلاةيدددة االردددالنا اةايدددامااليعدددقرل ياالن اش دددياادددااالقدددانائاالابا دددا ابندددثاة عدددا،اادددااةنمدددياالقذددداا ا اا(ا2)

غددا، ال ددائايمدد االددة،ااا ااسددبظيا،االقرددةاالن دداشاااددااابقيددياالقبدد االايددة ا،سددالياةااعددباب اكم ددياالقددانائ اااةادديا؛ا22 ابا1986
ا 12م اب2004آالا،ا-ادا1425بغةام ا

ا 275م اب1992القعثاالاام اة  اياال ةائ ابغةام ا-م ااتب االنةيتا اشبفا انائاالاقابا ا(ا3)
م ا؛ا65 ابما،اغبقددجالم  اعددي اةرددب افددالا ددا،ق م اةنيددامانناددجالعدد ا اارعبددةاااعمددالاالن ددا ااددااالبعددبقاا االن اش ددياالابب ددي اا(ا4)

ا ا301ةااباعتةاشاق  اةباااسافن اب
ا 210م اب1947القعثاالااما)النبقييارالاقا ( اة  اياالياا،  ابغةام ا-  اشبفا انائاالاقابا االابا ام اةر االاكاةا(ا5)
م اسددياباالعدد ار  اال ظبقدديا؛ا297م اب1967م ااا،قددياعتددةاالعددبا، االيعددااييااألصددم يااددااالنبقيددي اما،اال يذددياالابب ددي اةرددب اا(ا6)

ا ا722 ابم1988النبقيي اة  ايار،ا، االةايم ي اال اقت ااا- اقبا اال با ااألرلالااةيالمنبقييارالاقابياااا انائاالن اااال
ا 14غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا276م ااتب اعتةاالب،ا االنةيتا اةباااسافن ابا(ا7)
ا ا36 ابم1995 اما،اصام، افابر ا ا3الياساعياالن اش ي ا القاضااابقةاال غتا اا(ا8)
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م اعداضاةنيدة ا؛ا169 ابم1972شبفااألل اماالااةيالقانائاالاقابا االماتا اة عا،ا االناةاياالمات دي اساةااال تبار  اام اةنيةا(ا9)
ا 225 ابم1985اباشثاارعبةاااعمالااألشتاباراألةاال اما،االي تاعا االناةي ي اةرب ا

الن ددداشاااددداا قدددةيباالاقابددديا)م،اسدددياةقا،ندددي( اما،اة دددابااالعددداج اةردددب ام انددددبمانعدددب الفدددباه ث االندددةرماالقانان ددديالعدددم ياالقاضدددااا(ا10)
الي دددامئاالااةدديااددداا دددانائاالاقابددا  ار،ا، االبامددد ثاالادددالاام اعمدداالعدددالاالتمدد  ارم اسدددم ائاعتدددةاالقددام،االعدددار  ا؛ا118م اب1965

م ا2002ليغب الم  اعيارالبري ث ابغدةام ا؛ام اص افاعبقب االظبر االيعةم ااااالاقابي اا444 ابم1982رال نثاالاميا ابغةام ا
ا 44ب

ا 21ا-18غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا287م ااتب اعتةاالب،ا االنةيتا اةباااسافن ابا(ا11)
م ا2001الياصدد  انددة اسددالثاليددةرئاةددالاعمددا انوددبااألةددباضاال اعدد يااددااالبرددباا االقانان ددي ا،سدداليامكبددا،اه اكم ددياالقددانائ اااةاددياا(ا12)

ا 40ب
؛ام انليددةاابندداافي عددا ا82م اب1962م اندددبمانعددب الفددباه ث ااألل دداماالااةددياادداا ددانائاالاقابددا االابا ددا اة  ادديانسدداة ابغددةام ا(ا13)

ا 73م اب1969 اة  اياكاسبا عاةان اةربا ا2اليعقرل ياالن اش يااااالاق ااإلسالةا ا 
م اةنيةاساةااال تبار  ا؛اا112م ابا1964ا  اةةيبقياال بجارالي تاعا االناةي ي اسا،قا ام اساة ابع عا اة امئا انائاالاقابا(ا14)

 اادباشثاارعبدةاااعمدالااألشدتاباراألةداال اة  اديا2القعدثاالتداب ال- دانائاالاقابدا ؛ام اةبةائاةنيةاسدالةي ا190ةباااسافن اب
ا 33بااغا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ؛اا32 ابم1983ااةاياالقااب  ا

الياسددداعيا؛االقاضدددااعمدددااالعددديات ا97 ابم1949القعدددثاالتددداب اة  ادددياالبشددداة ابغدددةام ا-اتباشاددد االت ددداا اشدددبفا دددانائاالاقابدددا ا(ا15)
ا 174 اب اة  ايااإل،شام ابغةام افالا ا،ق 3الن اش يااااالقذاااالن اشااالابا ا ل

؛ام ا  داناالنعد ا اا83م اب1968عثاالتاب اة  اديالدةام اال ردب  االق-م انليةا،ااتاالتاااا اشبفا انائاالاقابا االابا اا(ا16)
؛ا32م اب1977شبفا انائاالاقابا االابا اار اةيال   االينمةاالتانا االنباشثاالاا ادياعمدالااألشدتاباراألةداال اة  ادياالادانا ابغدةام 

لاادداا ددانائاالاقابددا ااأل،منددا اة  ادديا اااددن ام اةنيددةاصدد نااننددثارم اعتددةاالددبليلا اااددن االنددباشثاالاا اددياعمددالااألشددتاباراألةدداا
ا ا85م اب1987األ،مئ ا

ا ا96؛االقاضااابقةاال غتا اةباااسافن ابا344م اعماالعالاالتم ارام اسم ائاعتةاالقام،االعار  اةباااسافن ابا(ا17)
ا 34اغا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن اب؛ا300م ااتب اعتةاالب،ا االنةيتا اةباااسافن ابا(ا18)
ا ا51م اب1971القعثاالتاب اة ابااما،االقمث افابر  ا-م انمر،اغالااالةاتا اشبفا انائاالاقابا االماتاا(ا19)
مانر،مهااليندداةاالعددلاالا يدداناااددااةاسدداعياالقذددااارالاقدد ا8/1970/ا9اددااا1970-ا الددا ا-1357 ددبا،اةن يددياالبياادد االيددب ثاا(ا20)

ا 329 ابم1978فالاما، ا ا25لمةرلاالابب ي ال
لقدبا،ا الين يدياادقاما،كدااعتدةاال دبقث انادثاالي دامئارانر،مهاا12/1978/ا19ادااا1978ا-ا الدا اا-659 با،اةن يياالبياا االيب ثااا(ا21)

ا 174 اببغةام افالا ا،ق -البياا ااااالابا  اما،االقامس يالم  اعي
م اةردد االاةنددة ا؛اا56م اب1986 اة  اددياالياددا، االنةيددة  اةرددبا ا2 ا 2م انليددةاالتيم عددا االقددانائاالن دداشااالتدداب الا(ا22)

 ام1988 اة عددب االياددا،  اةرددبا ا2ال بددا االتددانا ا االقعددثاالتدداب -اباددي االباماددناعمددالا ددانائاالاقابددا ااددااضدداااالاقدد ارالقددانائا
؛ام اةنيةانليةااليعيةانا اشبفا انائاالاقابا  االقعثاالتابااااالقانائاالاضااارالعدبقايااإلسدالة ي االدةا،االامي دياالةرل ديا259ب

ا ا21م اب2001لم عبارالبا،قاارما،االتقاايالم عبارالبا،قا ااأل،مئ ا
؛ام اةنيددامانناددجالعدد ا ا488 ابم1963ة  ادديامةعددن امةعددن ا ا2 ا الي ددامئاالااةددياادداا ددانائاالاقابددا م اةنيددةاالااضدد  اا(ا23)

ا ا98ارعبةاااعمالاالن ا ااااالبعبقاا االن اش ياالابب ي اةباااسافن اب
عدداضاةنيددة اا؛ام ا226 ابم1984اددباشثاارعبددةاااعمددالااألشددتاب االددةا،االناةي دديالم  اعدديارال عددب اةرددب ام اادداللاوددبر  اا(ا24)

ا ا253 ابم1985ما،االي تاعا االناةي ي اةرب ا انائاالاقابا  االقعثاالاام ا
غددا، ا؛ا57م اب2002 اة ددابااما،االعددقرئاالتقا  ددي ابغددةام ا2م اسدداةالفددباه ثااألعظيددا اةاسدداعياةردد منا االقددانائاالن دداشا الا(ا25)

ا 36-35ل ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا
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ا ا311لتم  ارام اسم ائاعتةاالقام،االعار  اةباااسافن ابم اعماالعالاااا(ا26)
ا ا1969لع ياا111(اةلا انائاالاقابا االابا اا، ثا4اليام ا)ا(ا27)
ا 14م اساةالفباه ثااألعظيا اةباااسافن ابا(ا28)
؛ا48، ددثاالقددبا،ام ارق ظددب:ا ددبا،ا اةنمددباشددا، االةرلددياا1969(العدد يا11(ا ددانائاالاقابددا االابا ددااالددب ثا)2(اةددلااليددام ا)1الاقددب ا)ا(ا29)

  2007؛6؛ا24 ا،ق االقبا،اا2007
م انمر،اا؛34م اب1977القعثاالتاب اما،اال با االناةاا اةردب ا-ي ظب:ام اساةهاالعاةااام االااا ااااشبفا انائاالاقابا ا(ا30)

؛ا245م اب1959؛م اةنيةاالااض  اشبفا انائاالاقابا  االقعثاالتداب اة  ادياااةادياالقدااب  اا43غالااالةاتا اةباااسافن اب
  42غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا49م اعاضاةنية ااباشثااألشتاباراألةاال اةباااسافن اب

؛ام ا،ةعد بافي دام االقعدثا210م اب1981المت دانا االقعدثاالادام االدةا،االناةي دي اةردب ام اةنيةا،كاانفااعاةب ا انائاالاقابا اا(ا31)
؛ام اعتةاالنياةاالعاا،با ااباشثااإلي ااااااضاااالقذااارالاق  ا235م اب1982التاباااا انائاالاقابا  اة عب االياا،  اةرب ا

الندةيتا ا دانائاالاقابدا  االندباشثاار برداملي اة  ادياالبامد ثاا؛ام ااتدب اعتدةاالدب،ا 93م اب1986ما،االي تاعا االناةي ي اةرب اا
  153م اب1987الاالا ابغةام ا

  34غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا107القاضااابقةاال غتا اةباااسافن ابا(ا32)
  108اليباااناع  ابا(ا33)
  108فن ابم اةبةائاةنيةاسالةي ا انائاالاقابا  االقعثاالاام اةباااساا(ا34)
  44غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا104القاضااابقةاال غتا اةباااسافن ابا(ا35)
 االنددباشثاالاا اددياعمددالا1القعددثاالتدداب الا-؛ام اةنيددةاسددااةانيددا، اشددبفا ددانائاالاقابددا 747م اسددياباالعدد ار  اةباددااسددافن ابا(ا36)

الددب،ا االندةيتا اشدبفا دانائاالاقابدا  االقعدثاالتدداب اا؛ام ااتدب اعتدة49م اب2002األشدتاب اما،االتقااديالم عدبارالبا،قدا ااأل،مئ ا
  133م ابا1996ة  اياال ةائ ابغةام ا

؛ام االعددااةاةردد االا372م اب1988م ااا،قددياعتددةاالعددبا، اشددبفا ددانائاالاقابددا  االقعددثاالتدداب اما،اال يذددياالابب ددي اةرددب اا(ا37)
؛م اةنيةا،كاانفااعاةب ا انائاالاقابا  االقعثا379م اب1952الاقابا  االي  اياالاالي ي اةرب االعااة ااألل اماالااةياااا انائا

  495م اب1977التاب اما،االي تاعا االناةي ي اةرب ا
  45غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا43م اةنيةاص نااننثارام اعتةاالبليلا ااان اةباااسافن ابا(ا38)
الييدد يلاب ددب ا ددانائاا؛ام اعتددة134 اعتددةاالددب،ا االنددةيتا اشددبفا ددانائاالاقابددا  االقعددثاالتدداب اةباددااسددافن ابي ظددب:ام ااتددباا(ا39)

؛ام انليدةاكاةد اسدالةي اشدبفا579 اب1980 ا41الاقابا  االقعثاالتاب ابندثاة عدا،اادااةاسداعياالقذدااارالاقد المدةرلاالابب ديال
  579م اب1987يةليارغاباالايةليااقيافار ذاا اة ب يانيذياالعب  اةرب ا انائاالاقابا  االقعثاالتاباااااباشثاالقب االا

؛م اعدداضاةنيددة ا ددانائاالاقابددا  االقعددثاالاددام اةبادداا285م اةنيددةاالااضدد  االنددباشثاالاا اددياعمددالااألشددتاب اةباددااسددافن ابا(ا40)
  46غا، ال ائايم االة،ااا اةباااسافن ابا؛ا248سافن اب


