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 ودوره أمام القضاء املدني املركز القانوني لالدعاء العام

 يف القانون املقارن وتطبيقه يف القانون العراقي

 جامعة أهل البيت ،كلية القانون ،؛ كلية القانوند. محمد صالح أمين

 املقدمة
 ال يببد   يف  أي مدر   ب  ده  قد   ومدا  ،املد ني  القاضدي  أمدام  االدعاء مت ب  ان قلع ا ا الواق  أع و ال أكاد
 اح مداال  و  يدي  ،القاضدي  أمدام  وال  الدة  احلد   طر    دري ،الدزاع يف القانونبة للقواع  واملوضوعي ال ادا

 مدر  وك دوء   صداحلة  عداصدر  لد  ي اىل  ؤدي الوقع ن س يف وهو. القانون تيبب  وحسر احلكم لصحة قو ا
 سدرعة  االوىل بال  جدة   همده  ،احلدالي  جم م ددا  ان عدر  فضدال . فبده  ومترسدوا  ال مد   يربوا ،االدعاء اعضاء
 حبدا  كباندا  وتد بد ه  القدانون  حكدم  جت د   الدي  بالصو   ،القضاء امام الرن ة قب  هي الي القضا ا يف ال ص 

 اال دائمدا   همه ،ايرى وب با   ،اجمل م  ان أي. الواق بة ةواحلقبق املوضوعبة مر  كون ما واقرب ،ملموسا
 بلدوغ  يف وبال  البدة  االنسداني  باليداب     صدف  ان ب  وال ،ب اته  قص  ،هامشبا عمال القضائي ال م   كون
 .امل ويا  السرعة جان  اىل ،سالمة واك ر  قبدا اك ر ع الة

 احلقدوق  بداقي  م د   ،امل نبدة  الد عوى  ومماسدة  ياملد ن  القضداء  اىل اللجدوء  حد   او ،املقاضدا   حد   ان كما
 وامنا ،فقط اصاي فرد ا حقا ن بشه ال ي الزمر يف     م ، ت  لك  ال ام القانون  ك له ال ي االيرى

 االهد اف  جمداا  يف اال اس ت امه  سوغ فال ،ال رد ة وظب  ه جان  اىل عامة اج ماعبة وظب ة طباته يف حيم 
 فدال  ،لدا  م وقدا  كدان  او ،االهد اف  تلدك  احلد   جداو   فدان  ،لدا  املرسدومة  صاد ةواالق  االج ماعبة والقبم

 .ومحا  ه املشرع  عا ة احلالة ه ه م   يف  س ح 
 واالصدوا  امل داهبم  اطدا   يف وتد بد ه  القدانون  تيبب  هو - يء ك  قب – امل نبة اطخصومة مر فال ف

. ياصدة  فرد دة  مبصداحل  بالظداهر  ت  ل  اطخصومة عكان وان ح   ،لل ولة ال امة السلية ترمسها الي ال امة
 تدوفري  وبال دالي  ،ال ام امل هوم ه ا حتقب  –     بال –  ك   ،امل ني القضاء امام ال ام االدعاء ت ي  وان

 كوسبلة امل نبة اطخصومة اختا  ومد . م ا واطخاص ال ام الصاحل عل  وللح اظ ،للم قاضني القانوني االمان
 يف االسد قرا   عد م  مدر   لدك  عر  دجم وماق  ،واملماطلة الكب  جملرد او ، تصبة داف وم مكاس  ل حقب 

 .مرب  دون الزمر مر  دحا القضاء حو   يف وبقائها ،واطخصومات امل امالت
 االثددا  ييددو   اىل ترجدد  والددي ،امل نبددة القضددا ا يف ال ددام االدعدداء وظب ددة اهمبددة مدد ى  بدد و ،وهكدد ا
 .ال عاوى مر الدوع ه ا عل  املرتتبة ،السباسبة وح   ،واالق صاد ة االج ماعبة
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 اعياء عل  دأبع ق  -واجتاهاتها ا كالا باي الف -امل اصر  االجرائبة الدظم اغل  فان ،ول لك
. وم اب  ها اجلزائبة ال عوى واقامة االتهام مبا ر  يف دو ه جان  اىل ،امل نبة ال عوى يف دو ا االدعاء جها 
 :بير ق ني أو بأسلوبني ه ه   هوظب  با ر وهو

 

 .أصلبًا طرفا او يصما املشرع جي له وفبها ،ال عوى طر قة:  أوالهما
 .مدضما طرفا او يصما  كون حب  ،ال  ي  بير قة:  وثانبهما

 علبها  د  الي احلاالت يف علبه كم ع  ، با رها او ،كم عي امل نبة ال عوى  رف  األوىل احلالة ويف
 .م لهم   قاض  ،ال عوى ألطراف موضوعبا يصما حبدئ  ونو ك. القانون
 – املشدو    بداب  ومر – لبق م ،القضاء امام مرفوعة دعوى يف بال  ي   ك  ي فانه ،ال انبة احلالة يف أما

 لدبس  هددا  فهدو . احملكمدة  بده  لبقدد    أ ده  عدر  و د اف   ،ال يببد   الواجبة القانونبة املاد  يف نظره ووجهات  أ ه
 .املشروعبة ملب أ تاكب ا ،القانون تيبب  حسر فقط  يل  وامنا ألي  يصما

 ،ال شدر    و ائه ومر ال قه البه   جه كما ،مدضم وطرف اصلي كيرف ال ام االدعاء ص ي عر و دشأ
 ان ،اهمهدا  مدر  ولكدر  ،هددا  لد كرها  اجملداا   سد   ال والدي  ،مدهمدا  واحد   بكد   اطخاصة االحكام يف تداقض
 طرفدا  كدان  ا ا امدا  ،للتصدوم  بهدا  املسدموح  الي ر طرق ك  اس  ماا فله اصلبا طرفا نكا ا ا ال ام االدعاء
 ا ا اال ،لده  مغدا را  او  أ ده  مد   م  قدا  احلكدم  كدان  سدواء  ،الي در  – املبد أ  حبد   مر – له جيو  فال ،مدضما
 افددةك البدده   جدده مدا  وهدد ا.  لددك علدد  القدانون  ندد  ا ا او ،ال ددام الدظددام قواعد   مددر قاعدد   احلكددم يدالف 

 .تقر با ال شر  ات
 هد ه  بدأن  الدظدر   يدالا  مدر   دأتي  ال ،امل نبة املدا عات يف ال ام االدعاء ت ي  بان ،هدا قوا اىل ونباد 

 مساسها جان  اىل ال عاوى ه ه أن ،اع با  يف  كون ت يله وامنا ،االمر  همهم ما بني مدا عة مت   القضا ا
 الدي  ال شدر  ات  ام لدة  ومدر . املشدرع  جاند   مدر  ةما دة   ر جد   ايدرى  مبصاحل مساس لا ،االفراد مبصاحل
 ،جمراهدا  جتدري  الدي  الد وا  وتشر  ات االحتاد ة و وسبا واملانبا وا يالبا فرنسا مر ك  قوانني ب لك اي ت
 مدر   لدك  اىل ومدا  ال رببدة  ال شدر  ات  وم ظدم  املصدري  ال شدر    وكد لك  ،الغرببة او وبا تشر  ات وم ظم

 .االيرى ةاملقا ن ال شر  ات
    د   مبدا  ،املد ني  ال دام  االدعداء  ب كدر   االيد   يف توس ع ق  ال شر  ات ه ه مر الب ض ان ،و الحن

 يف اجبا ا امل نبة املدا عات يف ال ام االدعاء ت ي  فج لع. اجملاا ه ا يف به  قوم ال ي والام اطخيري وال و 
 مصدلحة  هدداك  كاندع  ا ا ،مقامدة  م نبدة  دعدوى   ةا يف ،عامة كقاع   فبها ال  ي  امكان او ،احلاالت أك ر

 وال شدر    ،واملصدري  ال رنسدي  ال شدر    ،امل داا  سدبب   وعلد   ،ال شدر  ات  ه ه ومر. علبها احملافظة    ني
 ب دض  يف الوضد   يدالف  وعلد   ،الروسدي  ال شدر    مددواا  عل  تسري الي ال وا تشر  ات وكافة الروسي

 حبد   ،االنكلبدزي  الدظدام   ات ال وا تشر  ات وم ظم واال يالي االملاني كال شر   ،االيرى ال شر  ات
 .اجملاالت كافة يف جوا  ا فبها ال ام االدعاء ت ي   كون

 املد ني  القضداء  أمدام  ال دام  االدعداء  مت بد   مبب أ قانونا سلم ق  املشروع فان – ن لم وكما – ال راق يف أما
 خمصصددددا ،ال ددددام باالدعدددداء اطخدددداص 015  قددددم القددددانون وهددددو ،0131 عددددام ب شددددر   ،مددددر  ألوا
 .ال  ي  ه ا أحكام لببان مده( 01،07،04)املواد
 احلد     ال دظدبم  حندو  االوىل اطخيدو   مي د   كدان  وان ،الشدرعي  ال سلبم ه ا او ،املسلك ه ا أن واحل   
 اجلد وى  وعد م  وم تبيدا  ناقصدا  جداء  قد   – حدني  ب د   سددرى  وكمدا  – انده  اال ،املد ني  ال ام االدعاء ل كر 
 مر املشرع ان كما. امل نبة ال عوى باقامة ال  ي  ح  ال ام االدعاء مدح عل  اب  اء املشرع جيرن فلم. تقر با
 حضدو ه  مسدألة  ج د   وامندا  ،الد عاوى  هد ه  اغلد   يف احلضدو   علد   ال دام  االدعداء   لزم م ،ايرى ناحبة
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 ل ا را ال  د
 

 او ،الدرتدد  هد ا   دزا  وم هد ا  .ال القدة   وي أو اطخصدوم  مدر  الد عوى   فد   ب    أتي ت يله وان ،اي با  ا
 .االن حل  باقبا الداق  ال شر  ي ال سلبم
 ال دام  االدعداء  ب كدر   االيد   مد ى  يف املقا ندة  ال شدر  ات  الجتداه  ومدوجزا  سدر  ا  عرضدا  تق م فبما كان

 ياللدا  مدر  ميدا س  الدي  والصدو   اجملداالت  ألهدم  ال  صدب   مدر  بشديء  ن  رض ، لك عل  وتقر با. امل ني
 . لي مبا الرئبسبة مالحمها ت ح د ان ميكر والي ،امل نبة ال عوى يف دو ه ال ام االدعاء
 ال رنسدي  القدانون  مدر  كد   ونصدوص  ال  اسدات  مدر  اسد دباطه  أمكدر  مدا  علد   البحد   يف اع مد نا  وق 

 اطخصدوص  هد ا  يف االيدرى  القدوانني  يف الدوا د   االحكدام  الن  لدك . وال راقدي  املصري والقانون والروسي
 .مدوالا عل  تسري او بها تأي  ان اما فهي تقر با القوانني ل ه مماثلة صو   اال ماهي

 مببح ني عدها سد كلم ، لك وجماالت امل نبة ال عوى يف ال ام ال عاء ت ي  م ى عر املق مة ه ه وب  
 :ال الي البح  يية وف 

 املدنية الدعوى يف أصلي كطرف العام االدعاء :األول املبحث
 ت صدرف  امل نبدة  القضدا ا  يف انده  علد   م 0101 سددة  نبسدان  11 قدانون  مدر ( 46)املداد   نصدع  ،فرنسا يف

 تد بدد  علد   و شدرف  ،قانوندا  علبهدا  املدصدوص  االحددواا يف تلقائبدا  -ال دام  االدعداء  أي -ال امدة  الدبداب  
 ال دام  ظدام بالد ميدس  او    لد   مدا  كد   يف ال د بد   هد ا  ن سه تلقاء مر و يل  ،واالحكام والقرا ات القوانني

 .ال امة واملصلحة
 ال تاص كدائبا او بامسه ،علبه كم ع  مبا رتها او ،كم عي ال عوى برف  هدا ال ام االدعاء و قوم

 ،الد عوى  الطدراف  اصدلبا  يصما حبدئ  و كون. عدهم   اف  ان القانون علبه   رض ،طبب بني او م دو ني
 دو  ال دام  االدعداء  فبهدا   دؤدي  ال رنسدي  القدانون  يف حاالت هداك ايرى وب با  . م ع كأي م لهم   قاض 
 طبب بة ا تاصا كانوا سواء ،اال تاص لب ض بالدسبة ،القانون بقو  الزامبا وكبال بوص ه االصلي اليرف

 ،االصلي اطخصم دو  ال ام االدعاء فبها  ؤدي ايرى حاالت توج  ، لك جان  واىل. م دو ة ا تاصا أو
 .ن سه تلقاء مر ال م  ال ام لالدعاء فبها جيو  الي احلاالت أي ، ت  ألي وكبال  كون ان دون

 ةبدد  ،فبهددا توسدد  قد   ال رنسددي القضدداء ان اال ،احلصددر سدبب   علدد  وا د  احلدداالت هدد ه ان واالصد  
 وصدي  وت دبني  ،االبو ة الوال ة واسقاط ،الزواج وابياا ال بين قضا ا: مدها ن كر. وم   د  ك ري  اصبحع

 ،اجلدسدبة  وقضدا ا  ،والدد س  املداا  علد   والوال دة  ،االع اء امواا عل  احلراسة وض  ل وط ،الرتكة عل 
 للمد  دة  امللكبدة  ندزع  اجدراءات  يف االدا  دة  السليات ومت ب  ،علبه م ع  ام م عبا ال ام االدعاء كان سواء
 .(0) االيرى احلاالت مر  لك وغري ،ال امة

 املصدري  املراف دات  قدانون  مدر ( 13)املداد   نصدع  وق . أنالش ه ا يف مماثلة نصوص املصري القانون ويف
  دد   الدي  احلاالت يف ال عوى  ف  -ال ام االدعاء أي - ال امة للدبابة ان عل  م 0161 لسدة 07  قم

 .القانون علبها
 يف و د ملدا  تقر بدا  مماثلدة  احلداالت  هد ه  جداءت  وقد  . حقدوق  مر للتصوم ما احلاالت ه ه يف لا و كون

 ت لد   ا ا ،الرتكدة  ألمدواا  املصد ي  اجدراه  الد ي  اجلدرد  صدحة  يف الد عوى   ف :  لك مر ، رنسيال القانون
 اسدقاط  مدواد  يف الصداد    االحكدام  يف الي در  وكد لك . غائد   او ،االهلبدة  عد  م  او ،القاصدر  ح  بالرتكة
ر ال ف . ومر با ها  افالس ال اجر امل وقف ع احلكم طل  وك ا.  دها او ،وق ها او ،مدها احل  او الوال ة

                                                
1- Paul Cuch et Jean Vincent : Precis de procedure civile et commercial , dalloz 

onzieme ed 1958. 
 .وماب  ها 61 ص 0161 القاهر  .وال جا  ة امل نبة املراف ات قانون  رح يف الوسبط:  سبف  مزي وال ك و 
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( مدده بشدأن  فد  الد عوى ال أد ببدة مدر قبد  الدبابدة         046 لك ا ضا ما  قر ه قانون احملاما  املصري يف املداد ) 
 .(1) ال امة

ا ا كدان  لدك    ،او ال د ي  فبهدا   ،يوا املشرع لالدعاء ال ام احل  يف اقامة ال عوى امل نبدة  ،ويف  وسبا
 او الي تهم مصاحل االفراد. ،عا عر املصلحة ال امةاو دفا ،دفاعا عر حقوق ال ولة ومصاحلها

وامنا اعي  لالدعاء ال ام  ،وم  و د املشروع الروسي حت   ا للحاالت الي    ني اقامة ال عوى بشأنها
 مر ع مه. ،او ال  ي  فبها ،احلر ة امليلقة يف تقر ر اختا  ما راه مداسبا بشأن اقامة ال عوى

 

اال ا ا كان موضوعها  ،ن ال  قوم االدعاء ال ام بال حرك برف  ال عوى امل نبةأ ،وق  جرى تقلب  ال م 
 ،أو حب   كون ال ما حلما ة مصاحل ياصة لالفراد ،أو اح ى مؤسساتها ال امة ، هم مصاحل م بدة لل ولة

او مدر مت فصدله عدر     ،كدال جز  ومشدوهي احلدرب    ،ال  ر لبس بامكانهم ال فاع عدر حقدوقهم ومصداحلهم   
 وما اىل  لك مر احلاالت. ،او ال  ر ةاجة اىل ن قة ،  ت س باال م

يف احلداالت   ،بد ال عدر اصدحاب الشدأن     ،وعل  االدعاء ال ام ال حرك ا ضا برف  ال عوى او مبا درتها 
الي       علبهم االل جاء اىل القضاء. وك لك يف حالة تق  ر مسؤولبة ال ولة عمدا أصدب  بده املدواطر مدر      

وامليالبة ب ف  ما  س حقه مر اجو   ،ك: طلبات اعاد  ت بني مر مت فصله عر ال م  ت س بااضرا . ومر  ل
عر م   فصله. ومدها ا ضا: طلبات الغاء قرا ات نق  ب ض ال املني او ال مداا بد ون وجده حد . ومدا اىل      

  لك مر احلاالت االيرى.
    يف  ،وما مياثلها ،احلاالت املشا  البهاوه ا احل  املتوا لالدعاء الروسي يف اقامة ال عوى امل نبة يف 

الواق  ال يبب  الواق ي ل  ي  السلية ال امة لل ولة مم لة باالدعاء ال ام يف تدظبم عالقدات االفدراد امل بشدبة    
 ومبؤسسات ال ولة املت ل ة. ،فبما ببدهم

عد ما ترد البه  ،ل  ي  فبهااو ا ،كما   وىل االدعاء ال ام يف  وسبا ك لك دو ه يف اقامة ال عوى امل نبة
 ،او مدرب  قدانوني   ، كوى عر  فض ب ض اجلهات القضائبة طل  اقامدة الد عوى والسدري فبهدا بدال مسدوغ      

او مر اح ى املؤسسات ال امة أو  وج  هداك قصو  او اهماا  ،سواء كانع ال عوى مقامة مر اح  االفراد
بال  ي  واقامة الد عوى يف كد  حالدة تدرد      -ب أمر حب  امل-يف نظرها. ولكر االدعاء ال ام لبس ملزما

او ا ا اك شف ان هداك مرب ات  ،اال ا ا كانع القضبة عل  د جة م بدة مر اطخيو   واالهمبة ،البه الشكوى
 ج  ة تس لزم ه ا ال  ي .

الحيوا دون حد  ال درد امل دين مدر طلد        ،بان ام داع االدعاء ال ام عر ال  ي  واقامة ال عوى ،علما
( فقر   اب ة مر قانون املراف ات امل نبة 40و لك طبقا الحكام املاد  ) ،املوضوع امام احملكمة املت صة طرح

 م.0164( لسدة 14السوفبي  قم )
 ،و لك عدد ما  قدوم مدر تلقداء ن سده      ،وجيو  لالدعاء ال ام الروسي ان   وىل االمر دون وجود  كوى

عل  ما تص  ه احملاكم مر قرا ات وأحكام يف القضدا ا امل نبدة    ب   بأل دو ي ،وبداء عل  السلية املتولة له
 تد ب  األحكام املتال ة للقانون. ،ميد  بال  ك ،امل روضة علبها. وه ا ال و  االجيابي لالدعاء ال ام

بأنه  د  ني علد  عضدو     ،وقرا ات  ئاسة  هبئة االدعاء ال ام ،وت ضمر نصوص ال شر   الروسي ،ه ا
مر اج  محا ة وح ن حقوق ومصاحل  ،او ال  ي  فبها ،مل ين اختا  ما  لزم إلقامة ال عوىاالدعاء ال ام ا

 واملدظمات ال  اونبة واالج ماعبة املت ل ة. ،كافة املؤسسات الرمسبة

                                                
 .امل نبدة  الد عوى  يف ال امدة  الدبابدة  دو  .ال هن غالي ادوا  وال ك و  املوضوع ن س ويف الساب  املرج :  سبف  مزي ال ك و -1

 .0161 ال اني ال  د القاهر  .املصر ة احملاما  جملة
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 ،: قضا ا ال  و ض املقامة ة  ب ض األ تاص عما اقرتفوه مدر أعمداا مشدروعة    ومر تيببقات  لك
 .(7) كما  قوم االدعاء ال ام بال فاع عر مصاحل تلك اجلهات ل ى احملاكمأو سوء اس ت امهم السلية. 

 االدعاء العام كطرف منظم يف الدعوى املدنية:املبحث الثاني 
تشدر ر   1يف  155 / 61م  ا باملرسوم  قم  –( مر قانون املراف ات امل نبة ال رنسي 17تضمدع املاد  )

ثدم اضدافع ب دض القدوانني اطخاصدة       .ط االدعاء ال دام علمدًا بهدا   احلاالت الي  لزم ان حيا ،م 0161االوا 
 و همدا مدها :  ،منا ج ايرى مر القضا ا ت م   مجب ها بك  ما ميس الدظام ال ام واملصلحة ال امة

أي الدد  ر وضدد وا حتددع الوصددا ة او الوال ددة ياصددة وعامددة وقضددا ا   ،القضددا ا امل  لقددة ب دد ميي االهلبددة
ووياصدة   ،واال دتاص الغدائبني   ،القضدا ا اطخاصدة ةالدة اال دتاص     ،والوصا ا البل  ات ظظر والبات

أي الد  ر وضد وا حتدع الوصدا ة او      ،وكد لك القضدا ا امل  لقدة ب د ميي االهلبدة      .فبما    ل  بادا   أموالم
أي الد  ر بلغدوا سدر الر د       ،او ال  ر  قدوم بالد فاع عددهم )قدبم(     ،واحملجو  علبهم ،الوال ة وهم القصر

       .ول  هم عا ض مر عوا ض االهلبة
وكد ا   .( مدر القدانون املد ني   507ومر ببدها ا ضًا : مر اي ري له )مساع  قضائي( و لدك طبقدًا للمداد  )   

مراف دات   11اال تاص احملكوم علبهم وال  ر مد وا تب ًا ل لك مر ح  ال صدرف يف ادا   امدوالم )مداد     
مددر قددانون  4و  7)مدداد   .والقضددا ا اطخاصددة باسددقاط الوال ددة .وكدد لك دعدداوى اليددالق وال  ر دد  .مدد ني(
وكد لك   ،مراف ات م ني( 751)ماد   .او ب ضها ،وما    ل  بانكا  املوك  العماا موكله كلها ،(0111

 .حاالت  د قضا  احملاكم واالدعاء ال ام وياصم هم ،ا ضًا
 ن  علبها القدانون بضدرو   تبلبغهدا    وما اىل  لك مر القضا ا الي .ونق  ال عوى مر حمكمة اىل ايرى

سواء كان احلكم ق  ص   نهائبًا  ،والي ق   رتت  عل  ع م ال بلبغ جوا  ت رض احلكم للبيالن ،لالدعاء
 .(4)ام غري نهائي 

. كما جيو  للمحكمة ان تيل  مر تلقاء ن سها ب  ي  االدعداء ال دام يف قضدا ا م روضدة علبهدا البد اء       
           .ن ال  ي  يف ه ه احلالة وجوببًاو كو .الرأي بشأنها

 ايد    0151ان املشدروع ال رنسدي م  كدر ح د  عدام       ،وه ا وما هو جد  ر بالد كر يف هد ا اطخصدوص    
ب كر  مت ب  االدعاء ال ام امام احملاكم ال جا  ة وحماكم ال م  وجلدان ال حكدبم الز اعدي واللجدان القضدائبة      

م  كر املشروع ال رنسي  د  عل  مت ب  االدعاء ال ام أمدام مدا   درف     اطخاصة بال أمني االج ماعي. و لك
مبحاكم الصلح او املصاحلات اال ان املشروع ق  أد ك فبمدا ب د  هد ا الددق  ال شدر  ي ومت تالفبده باملرسدوم        

خموال االدعداء ال دام    ،0131لسدة  –( 31وامل  ا بالقانون  قم ) 0151لسدة  0137 –( 51بقانون  قم )

                                                
 امل اا سبب  وعل   راج -7
 Conquest Justice and legal system in the U.S.S.R London 1968. Pp.16 est. 

 005 ص 0134 القداهر  . مشدس  عدني  جام دة . دك دوا ه   سدالة . املراف ات قانون يف ال امة الدبابة دو :  بكري هب  وال ك و          
 وماب  ها

 هد ه  يف بدالبيالن  الد ف   فبكدون ، الب دات  د جدة   ك سد   م الد عوى  يف الصداد   احلكدم  كان ا  ال رنسي القانون ان هدا  الحن-4
 باعاد  الي ر طر   عر  كون بالبيالن فال ف ، نهائبًا احلكم كان ا ا اما. متببزًا الي ر بير   ولبس، باالس ئداف  رالي طر   عر احلالة
 ب الثدة  الد عوى  لدظدر  احملد د  قبد    كدون  ان جيد   الد عوى  باضدبا    االدعداء  تبلبدغ  أ ضًا و الحن"، مراف ات 411 ماد " احملاكمة او الدظر

  راجد  .  الد عوى  اضدبا    تبلبدغ  بشدان  0175 سددة  يف الصداد   بقدانون  واملرسدوم  0111 سددة  مرسدوم  مدر ( 17) للماد  طبقًا و لك، ا ام
 :  وك لك، املواض   ات ويف الساب  املرج . بكري هب  ال ك و :  امل اا سبب  وعل 

Paul Cuch et Jean Vincent : Precis de loc. Lit   . 
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احلضو  يف مجب  القضا ا املقامة أمام تلك  ،أي حماكم اجلدا ات يف احملافظات ،ى احملاكم االب  ائبة الكلبةل 
  .(5)البئات القضائبة الواق ة يف دائر  اي صاصه 

و   رب ه ا املسك مر جان  املشرع ال رنسي تأكب ا با  ا ألهمبة ال و  الد ي  قدوم بده االدعداء ال دام يف      
  .ه ا اجملاا

 املبح
و كون ال  ي  هدا  ،توج  نصوص مماثلة ل  ي  االدعاء ال ام يف القضا ا امل نبة ،ويف ال شر   املصري

  .اما وجوببًا او جوا  ًا
علدد  وجددوب تدد ي   ،( مددر قددانون املراف ددات املصددري11نصددع املدداد  ) ،وبالدسددبة لل دد ي  الوجددوبي

وقد   اعد  املشدرع يف ا دراده      .ه جدزاء بيدالن احلكدم   و ت  عل  ع م ت يل .االدعاء ال ام يف ب ض القضا ا
والد عاوى   ،م د  ب دض قضدا ا األحدواا الشتصدبة واملوقدف       ،ل ه احلاالت م ى ا تباطهدا بالدظدام ال دام   

وغدري   ،وعل  اال باح ال جا  ة والصداعبة ،الدا ئة عر فرض ضر بة عل  إ رادات  نوس االمواا املدقولة
( وتقر  ه ه املاد  عل  انه عد ما تدظر احملكمة فبمدا  011لسدة  04ون  قم  لك مر موا د كس  ال م  )قان

وهداك حالدة أيدرى  كدون تد ي  االدعداء ال دام وجوببدًا يف         ، ق م البها مر ال عوى مر مصلحة الضرائ 
أمدا بالدسدبة    .مراف دات(  11ال عوى و لك بداء عل  طلد  احملكمدة املت صدة املرفدوع أمامهدا دعدوى )مداد         

  اجلدوا ي فقد  أجدا  املشدرع املصدري لالدعداء ال دام ال د ي  يف قضدا ا م بددة وهدي م ظمهدا ت صد               لل  ي
كقضددا ا القصددر وعدد ميي االهلبددة ومددر يف   ،مبصدداحل ياصددة لالفددراد ت يلدد   قابددة االدعدداء ال ددام ومحا  دده 

  .حكمهم وقضا ا االوقاف اطخري ة وقضا ا البات والوصا ا وما اىل  لك
مدر  لدك حداالت ال ددا ع بدني       ،ها بدصوص قانونبة  سبغ علبها املشدرع اهمبدة ياصدة   و رتبط الب ض مد

 .و د قضا  احلكم واالدعاء ال ام ،جهات القضاء وع م االي صاص الن  اء الوال ة القضائبة
( مدر قدانون املراف دات املصدري علد  انده يف مجبد  االحدواا الدي  دد  فبهدا            11ه ا وق  نصع املاد  )

فدا ا   ، ي  االدعاء ال ام جيد  علد  قلدك ك داب احملكمدة ايبدا ه ك ابدة مبجدرد قبد  الد عوى          القانون عل  ت
وطبقدًا   .عرضع اثداء ال عوى مسألة مما    ي  فبها االدعاء ال ام فبكون اييا ه بداء عل  امر مدر احملكمدة  

م علد  االقد  ل قد  م    ( مر القانون امل كو  ميددح االدعداء ال دام بدداء  علد  طلبده مب داد سدب ة ا دا         17للماد  )
و بدد أ هدد ا املب دداد مددر البددوم الدد ي  رسدد  فبدده ملددف القضددبة مشدد ماًل علدد  مسدد د ات اطخصددوم      .م كراتدده

و كون ت ي  االدعاء ال ام يف ا ة حالة كانع علبها ال عوى قب  اق اا باب املراف ة فبها )ماد   .وم كراتهم
 .(6)مراف ات(  14

املشرع لالدعاء ال ام ح  ال  ي  يف دعوى قائمة ا ا كدان دفاعدًا    وكما نوهدا مر قب  يوا ،ويف  وسبا
وت ي  االدعداء   ،مراف ات( 0-40عر حقوق ال ولة ومصاحلها او حلما ة مصاحل وحقوق االفراد )ماد  

  .ال ام يف ه ه احلاالت ق   كون وجوببًا او جوا  ًا

                                                
   وك لك.. ب  ه وما املوضوع ن س ويف الساب  املرج :  ال هن غالي ادوا  وال ك و  املواض   ات ويف السابقان املرج ان-5

       Paul Cuch et Jean Vincent ets 
 وقد   ه ا. ن سها املواض  ويف الساب  املرج . ال هن غالي وال ك و . ن سها املواض  ويف الساب  املرج . سبف  مزي ال ك و - 6
( ال امدة  الدبابدة ) ال دام  االدعداء  تد ي   عل  القانون فبها  د  الي االحواا مجب  انه عل  املصري املراف ات قانون مر( 11) املاد  نصع
 ال دام  االدعداء  فبهدا    د ي   ممدا  مسدألة  الد عوى  نظدر  اثدداء  عرضدع  فدا ا . الد عوى  قبد   مبجدرد  ك ابدة  اضدبا    احملكمة ك اب قلم عل  جي 

 االقد   عل  ا ام سب ة مب اد طل  عل  بداء( الدبابة) ال ام االدعاء ميدح( 17) للماد  وطبقًا.. حملكمةا امر عل  بداء اييا ه فبكون( الدبابة)
 تد ي   و كدون  ومد كراتهم،  اطخصدوم  مسد د ات  علد   مشد مالً  القضدبة  ملدف  لده   رس  ال ي البوم مر املب اد ه ا و ب أ. م كراته ل ق  م
  ات ويف أعداله  املداد    راجد  . مصدري  مراف دات ( 14 مداد  ) املراف دة  بداب  اق داا  قبد   ل عوىا علبها كانع حالة يف( الدبابة) ال ام االدعاء
 .  املواض 



 
 
 

 081 

 ل ا را ال  د
 

ملساكر او نزع ملكب ها او ا دة امدواا او   ومر تيببقات ال  ي  الوجوبي : القضا ا اطخاصة بيل  ايالء ا
وك لك القضا ا الدي لدا    .وباملتال ة للقوانني اال رتاكبة ،ا باء   م االس حوا  علبها بصو   غري مشروعة

  .اهمبة ياصة والي متس مصاحل ال ولة ومؤسساتها ال امة
ال دام حد  ال د ي  يف تلدك      اما فبما    ل  بال  ي  اجلوا ي فق  يوا املشرع الروسي اعضداء االدعداء  

ومدر   .القضا ا مبوج  سلي هم ال ق  ر ة يف تقر ر م ى اهمبة املوضوع مدر الوجهدة االج ماعبدة والسباسدبة    
والقضدا ا امل  لقددة با د اع القصددر يف مؤسسدات ال ولددة     ،تيببقدات  لدك : القضددا ا اطخاصدة باسددقاط الوال دة    

وعلد    ،وما اىل  لك مر القضا ا ،لبة السبئة او غري املالئمةالرتبو ة لضمان تربب هم ب ب ًا عر ظروفهم ال ائ
  .الدحو ال ي تق م ببانه

مهمدة    ،وتشر  ات ال وا الي سا ت عل  مدوالده  ،ج   ال شر   الروسي ،وه ا واىل جان  ماتق م
يف كجدزء مدر مهامده األساسدبة      ،الرقابة عل  تد ب  القدوانني اطخاصدة بال مد  مدر اي صداص االدعداء ال دام       

وق  ن  عل  ختو   االدعاء ال ام سدلية القبدام بدال   بأل الد و ي      ،الرقابة عل  تيبب  القوانني بوجه عام
او عل  اثر و ود  كوى او ابدالغ عدر وقدوع ا دة خمال دات الحكدام قدانون         ،اما تلقائبًا ،عل  اماكر ال م 
كافدة   ،وبصو   مسد مر   ،االدعاء ال ام والزم املشروع عل  اجلهات امل دبة ان تق م اىل ،ال م  امل موا بها

وظدروف   ،وما    ل  ب دظبم اسد ت امهم وتشدغبلهم   ،الببانات وامل لومات اطخاصة بشؤون ال م  وال ماا
 .عملهم

ولضمان حسر الرقابة    ني عل  عضو االدعداء املتد   ال أكد  مدر ضدمان حقدوق ال مداا املالبدة مدر          
كمدا   ،ومد ى ال قبد  بهدا بالدسدبة للكافدة      ،جا ات املقر   لماجو  وب الت عم  اوقات عم  ال ماا واإل

عمدا ا ا كدان    ،   ني عل  عضو االدعاء ال ام ال حق  عر اسباب ختلف ب دض ال مداا عدر امداكر عملدهم     
او فصلهم ت س بًا  ،او ع م اس ت امهم ، لك نامجًا عر جمرد ع م الرغبة يف ال م  او بسب  سوء امل املة

ما  لزم حلما ة حقوق ال مداا ومصداحلهم املشدروعة و د  ني علد  االدعداء ال دام كد لك          وال م  عل  اختا 
ال أك  مر مراعا  تيبب  قواع  ال أهب  امل ني عل  ال  ر قلع ق  تهم عل  ال مد  ن بجدة الصداب هم ب اهدة     

او  ،االصدلبة  ب نبة او عقلبة وال م  عل  اختا  االجراءات الك بلة باس  اد  ق  تهم علد  مزاولدة اعمدالم   
وعل  االدعاء ال ام أ ضًا املبداد   وبال  داون مد  اجلهدات امل دبدة       .أي عم  اير   داس  م  ظروفهم احلالبة

وال مد  كد لك علد  عقد       ،ب دظبم دو ات ت   ببة لل ماا لرف  ك اءتهم االن اجبة وحتسدني نوعبدة االن داج   
ل يو ر نظم ال م  وتاليف امل وقات حتقبقًا ملصداحل   االج ماعات والد وات م  امل دبني لل شاو  واجراء حوا 

  .ال ماا
ولالدعاء ال ام الروسدي يف حالدة وقدوع أي جتداو ات او خمال دات قلبلدة االهمبدة او وقدوع أي تصدرفات          
سلببة ضا   مر قب  امل دبني بشؤون ال ماا او اصحاب ال م  سلية ختبري ة يف فرض غرامة مالبة علبهم او 

 وهي ما  يل  علبها مبحاكم الرفاق او احملاكم االيو ة ،ل هم امام احملكمة املت صةال م  عل  احا
 (Comrade's Courts  للدظر يف أمرهم )(3).  

                                                
 االيدرى  الد وا  يف م بد   لا لبس.  وسبا يف اطخاصة للمحاكم البا    ال يببقات اهم مر – الرفاقبة احملاكم أي – احملاكم ه ه ت  رب 3

 .اال رتاكبة غري
 كد   يف للدظدر . املت ل دة  ال ولة مؤسسات يف ال املني بني مر املبا ر االن تاب بير   مد تبة عامة هبئات عر عبا   احملاكم وه ه     

 يف االج ماعبدة،  والددظم  وامل دو دة،  االج ماعبدة  القدبم  او االج مداعي،  والدظدام  واالن داج،  ال مد   بسدري  االضدرا   او املساس  أنه مر ما
 .جدائبًا ف ال  كون او اج ماعبة ييو   عل  مديو ًا املتال ة او ال    ال كون ان عل . يا جها او املؤسسة داي 

 بهدا    مد   الدي  املؤسسدة  او البئدة  طلد   علد   بدداء  امدا  عداد   البهدا  احال هدا  جيدري  احملداكم  هد ه  اي صاص يف ت ي  الي والقضا ا    
 السوفبات جلان مب رفة  لك  كون ان او ال عوى، امامها ملدظو  ا احملكمة او ال ام االدعاء طل  عل  بداء  او املتال ة، مرتك  او امل هم،

 . احمللبة
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امدا وجوببدا او    ،مدح املشرع ك لك االدعاء ال ام ح  ال  ي  واحلضو  يف القضدا ا امل نبدة   ،ويف ال راق
 .جوا  ًا

( فقر  اوىل مر قانون االدعاء 01الزم الشرع يف املاد  ) –  الوجوبي أي ال  ي –وبالدسبة للحالة االوىل 
ال ام حضو  عضدو االدعداء ال دام امل دين امدام اجلهدات القضدائبة والبئدات الدي و د الدد  علبهدا يف تلدك             

 ،والكمدا ك  ،وجملدس االنضدباط ال دام    ،وجلدة  دؤون القضدا  واالدعداء ال دام     ،وهي حماكم ال م  ،املاد 
و تد  علد  غبداب     .او ا ة هبئة او جلدة او جملس  ي طاب  قضائي جزائي ،ل  قب  يف ضر بة ال ي وجلان ا

فق ان جلسات تلدك اجلهدات صدحة ان قادهدا      ،بسب  ع م دعوته للحضو  ،االدعاء ال ام يف تلك القضا ا
 فقر  ثانبة (. – 01)املاد  

( مر 07ال راقي يف ال قر  االوىل مر املاد  )فق  ن  املشرع  ،اما فبما    ل  ةاالت ال  ي  االي با ي
او احملداكم امل نبدة يف الد عاوى     ، لك القانون عل  انه لالدعاء ال ام احلضو  امام حماكم االحواا الشتصبة

امل  لقة بالقاصر ر واحملجو  علبهم والغائبني وامل قود ر واليدالق وال  ر د  واال ن ب  د د الزوجدات وهدج      
وا ددة دعددوى ايددرى  ددرى االدعدداء ال ددام ضددرو   ت يلدده فبهددا حلما ددة االسددر      ،ط دداااالسددر  وتشددر   اال

ونصدع املداد  املد كو   يف فقرتهددا ال انبدة علد  انده لالدعداء ال ددام ببدان امليال دة وابد اء الددرأي يف            .والي ولدة 
 .ومراج ة طرق الي ر يف القرا ات واالحكام الصاد   فبها وم اب  ها ،ال عاوى املشا  البها

او امل  لقدة ةقدوق م  ددة     ،ويوا املشرع ك لك لالدعاء ال ام احل  يف الد عاوى امل نبدة الدا دئة لل ولدة    
ومراج ة طرق الي ر يف االحكام الصاد    ،و لك لببان اقواله وميال اته ،نا ئة لل ولة مر دعاوى جزائبة

دعداء ال دام امل دين يف القضدا ا املببددة يف      فقر  اوىل (. والزم املشرع احملاكم امل نبة ايبا  عضو اال – 04)ماد  
 .و لك قب  نظرها ب الثة ا ام عل  االق  ،ال قر  االوىل مر ه ه املاد 

 ،كما و د يف ال شر   ال راقي القائم ،تلك هي االحاكم اطخاصة ب  ي  االدعاء ال ام يف القضا ا امل نبة
كمدا نوهددا مدر قبد       –ت سم  ،ل يو  وما  س لزمهويف  أ دا ان ه ه الدصوص فوق انها التس قبم م  مدي  ا

و ب و ه ا ال تبط ال شدر  ي يف طبب دة تقددني هد ه الدصدوص مدر        .بالقصو  والغموض وسهولة اطخلط -
و لدك يف اع قادندا هدو الصد ى      .ويف االملام الكايف ب و  االدعاء ال ام يف ه ا اجملاا مر ناحبة ايرى ،ناحبة

وجي  ه ا الرأي سد ه لك  مر  د ق  يف صدباغة    .االي الف ال قهي عل  املشرعال ملي لل أثري ال ي ما سه 
 .ه ه الدصوص

( املشا  البها حضدو  االدعداء ال دام امدام اجلهدات الدي نصدع        01فببدما الزمع ال قر  االوىل مر املاد  )
امل دين عدر احلضدو     اال انها م ت صح لدا عما ق   كون علبه الوض  عد  ام داع عضو االدعاء ال ام  ،علبها

هد   سد مر ان قادهدا غباببدًا بد ون       ،وكبدف  كدون مسدا  هد ه احملاكمدات يف هد ه احلالدة        .بالرغم مر تبلبغده 
 ام ت ق  صحة ان قادها؟  ،حضو ه

ان املشرع ب   ان قر  يف ال قر  االيدرى مدر ن دس املداد  وجدوب تبلبدغ االدعدام ال دام          ،اضف اىل  لك
وهد  لالدعداء    ،فانه م  دبني لددا دواعدي ال بلبدغ     ،ت ها احملاكم والبئات غباببًابالقرا ات واالحكام الي ت 

                                                                                                                                
 املؤد دة  البواعد   وحت  د   وتوضدبحها،  بال عوى، احملبية احلقبقبة الظروف باس قصاء – علدبة وبوصر  – الرفاقبة احملكمة وتقوم     

 . احملاكمة جلسات يف م بدة م بدة اجرائبة ب صرفات عاد  احملكمة تقب  وال.  لك عل  امل نبة الد ائج واس ظها  ل  له، امل هم ا تكاب اىل
 .ب  ها وما املواض   ات ويف الساب  املرج . بكري هب  ال ك و 
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كمدا لدو كدان االمدر      ،ام ال ميلك ؟ لق  سكع املشرع عر ك   لدك  ،ال ام صالحبة الي ر يف تلك االحكام
  .م  لقًا بشيء مقيوع ب  ال حي اج اىل توضبح وحت   

  ان املشرع ال راقي ب اًل مر ان  قر  ح  ال  ي  ه –وبوجه ياص  –ومر جهة ايرى  ،ه ا مر جهة
فق  ج د   لدك    ،( مر  لك القانون04و  07الوجوبي لالدعاء ال ام يف القضا ا املدصوص علبها يف املاد  )

و  اد  عل   .و لك بالرغم مر اهمبة تلك القضا ا ومساسها ةقوق ومصاحل ال ولة واالفراد م ًا ،اي با  ًا
ال  رف عل  وقدائ    –يف حالة ت يله يف ا ة قضبة  –املشرع اىل انه م  لزم االدعاء ال ام وص  اجتاه  ، لك

بد  تدرك  لدك بسدلي ه      ،وكد لك احلداا بالدسدبة ليدرق الي در      ،وتقد  م م كراتده ودفوعده فبهدا     ،ال عوى
  .وه ا مما  ؤدي اىل حرمان ه  ر الدصني مر ا ة فائ   عملبة ،ال ق  ر ة

بان ال شر   ال راقدي م  د ع و اء نصوصده جمدااًل ل د ي  االدعداء        ،هدا مر ج   ثم  بق  ك لك ن كر 
ولدبس   ،وه ا ما   داف  واالجتاه ال ام لل شر  ات امل اصر  .ال ام يف القضا ا امل نبة عر طر    ف  ال عوى

االمر  ،ا اجملااالن يف  لك ان كاسة واضحة ل و  االدعاء ال ام يف ه  ،ومر الص   ال سلبم به ،له ما  رب ه
اىل ب ا اجلهود لبداء م يبات سلبمة ل كر  االدعاء  –او امل روض ان   ف ه  –ال ي  دبغي ان د    باملشرع 

وه ا بداليب  ال  دأتي اال بأختدا      .ون مد  ان   حق   لك قر بًا .وعل  دعامة مر االعرتاف بها ،ال ام امل ني
 .موقف  كون االميان به كاماًل

عسد  ان   ،لزامًا علبدا ان ن ق م بب ض املقرتحات واحللوا الي تدراءت لددا يف هد ا الصد د     ومر هدا نرى
 حيظ   لك ب دا ة املشرع و عا  ه :

ال ي ا اه ان  قوم املشرع بالد  صراحة عل  ح  االدعداء ال دام يف اقامدة الد عوى امل نبدة بصد ة        -0
او الي ت  لد  بداحلقوق    ،ال ولة ومؤسساتها ال امة او ال  ي  وجوبًا يف ال عاوى القائمة الي تهم ،أصلبة

وان  رتد  جدزاء الدبيالن يف     .ا ا كان لا تأثري عل  الدظام ال ام واملصلحة ال امة ،واملصاحل ال رد ة اطخاصة
و لك عل  غرا  ما هو م موا  ،يف حالة ع م ت ي  االدعاء ال ام يف تلك القضا ا ،االجراءات ويف احلكم

 .ا اجلزائبةبه يف القضا 
ويف كافة ال عاوى امل نبدة   ،اطمح ان  كون االدعاء ال ام وكب  دعاوى ال ولة ومؤسساتها ال امة -1

 .اطخاصة
 ،ال  رف علد  وقدائ  الد عوى    –عد  ت يله يف ا ة قضبة  –   ني الد  عل  الزام االدعاء ال ام  -7

وم ى قبمدة االدلدة واالثباتدات     ،اهمب هام ضمدًا تلتب  الوقائ  وم ى  ،وتق  م تقر ر واف عر املوضوع
 .م  ببان احللوا واالجراءات الال مة حلسم الدزاع عل  الوجه الصحبح قانونًا ،امل ق مة

وه ا بال ك امر بالغ االهمبة يف ج   ت ي  قضا  االدعاء ال دام يف القضدا ا امل نبدة قائمدة علد  اسدس       
و دؤدي   ،دائهدم للمهدام املوكولدة الدبهم واتقدان البدع فبهدا       مما  كون له اثره ال  اا يف حسدر ا  ،صلبة وم بدة

  .واحل  مر اطالة ام  احملاكمات ،بال الي اىل سرعة اها  ال م 
   ني ا راك  ،انيالقًا مر دو  االدعاء ال ام يف الرقابة عل  حسر تيبب  القانون يف كافة اجملاالت -4

 ،كلة يف املؤسسدات االق صداد ة بشدأن مدا عدات ال مد      واللجان املشد  ،االدعاء ال ام يف جلان ت  بأل ال م 
  .واحل اظ عل  حقوق ال ماا ومصاحلهم ،و لك لك الة ال قة يف تيبب  انظمة السالمة املهدبة

فضداًل عدر سدلية حتر دك الد عوى اجلزائبدة        ، د  ني الدد  علد  ختو د  االدعداء ال دام       ،وحلسر الرقابة
 ،السلية ا ضًا يف تق  م االعرتاض او االح جاج اىل اجلهات امل دبة ،الدا ئة باملتال ة الحكام قانون ال م 

والي لا مساس  ،وتوجبه  نظرها ا اء ما ق   دجم مر ال   بأل والرقابة مر جتاو ات ومواقف ياطئة عم ًا
 .وعالقات ال م  وظروفه ،ةقوق ال ماا
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ح   تكدون   ،ام هبئة م تصصةفانا اطمح ان  كون جها  االدعاء ال  ،ويف سبب  حتقب  ك   لك -5
  .أي مر الدواحي امل نبة واجلزائبة ،وضمان سباد  القانون مر مجب  الوجوه ،ادا  ف الة حلما ة املشروعبة

وعلد  ان  كدون تكدو دهم     .وجي  ان ت حق   قابة ف الدة وم  دة مدر حبد  اي بدا  قضدا  االدعداء ال دام        
وضدرو   االه مدام ب د         .عر قضا  احلكم ،الوجوهاو مر ب ض  ،القانوني واملهين خم ل ا ب ض الشيء

ل حقبدد  املسدد وى الالئدد   ،مد ظمددةوبير قددة  ،بصدد ة دو  ددة –أي اعضدداء االدعدداء ال ددام  –هددؤالء القضددا  
و لدك عدر طر د  اجدراء وتدظدبم ال  اسدات والبحدوث الدظر دة وال يببقبدة يف           ،لك اءتهم ال لمبة وال ملبة

تدمبة ملا اك سبوه  ،وعل  كافة املس و ات واجملاالت ،يبط لل  اسات ال    ببةوال ت ،جماالت قانونبة خم ل ة
وعل   ،عل  ان   م  لك بالبي  حتع ا راف خنبة مر كبا   جاا القانون امل تصصني ،وت مبقًا ملا حصلوه

 واالمكانبات ال لمبة وال ملبة.  ،اعل  املس و ات اطخرب  والك اء 
كمدا هدو م مدوا بهدا يف      ،غا ة االي صدا  عدر فكدر  االدعداء ال دام املد ني      فه ه نب   خم صر  يف  ،وب  

وع م مواكبة تشر  دا االجرائي يف  أن  لدك   ،الدظم االجرائبة املقا نة. وق  أمل ها اهمبة املوضوع مر جهة
 مر جهة ايرى. –يف ب ض الوجوه  –

حلب دي يف القداء الضدوء علد  ب دض       فأ جو ان  كون ال وفبد   ،وا ا كان اجملاا م  س  ين بأك ر مما و د
 وال ي    رب ة  مر املوضوعات اجل  ر  بااله مام واحلوا  اجلاد بشأنه.  ،جوان  املوضوع ومالحمه ال امة
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