انحًاٌح انًذٍَح نالسى
(دراسح يمارَح)
ثٌّموِز
ثْ ِٛٝٛع "ثٌقّج٠ز ثٌّؤ١ز ٌالُّ "صجمي ثّ٘١ضٙج ِٓ و ْٛثالُّ ِٓ ثٌقمٛق ثٌٖن١ٚز ثٌضٟ
الصَثي ِٛٝٛعج ً ؼٚ ٌ١ثٝـ ثٌّعجٌُ ٚ٠ٚعخ صقو٠و ٔطجلٗ ،ـؽجٌذج ً ِج ٠ضُ ثٌنٍ ٠دٕٙ١ج ٚد ٓ١فمٛق ثإلْٔجْ
ًؼُ وٙٔٛج ٟجةفز ِٓ ثٌقمٛق صْضمً ديثصٙج عٓ دجل ٟثٌقمٛق ثألمٌٌٙٚ ٜج أّ٘١ز وذٌ١ر صؤٍ٘ٙج ألْ صىْٛ
ـٙ ٟوثًر ثٌّٛث١ٝع ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌض ٍََ٠ ٟدقغٙج ٚهًثّضٙج.
ثٝجـز ثٌٚ ٝؽٛح ثٌعًّ عٍ ٝإدٌثٍ ٚصعَ َ٠ثٌّٛجةً ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌىفٍ١ز دقّج٠ز ثالُّ ١ٙٚجٔضٗ ِٓ ثألـعجي
ٚثالعضوثءثس ثٌّجّز دٗ.
اًٍْح يٕضٕع انثحث
ثى

٠عو

ثالُّ

أٚي

ٍ١ّٚز

٠ومً

دٙج

ثإلْٔجْ

إٌٝ

ثٌّؾضّع

ـٛٙ

أٚي

ٙفز

ثؽضّجع١ز َِّ١ر صٌد ٠ىثس ثإلْٔجْ دج٢مٌ ٟ٘ٚ ٓ٠ىثس ٟجدع مجٗ ١ٞ٠فٙج ثإلْٔجْ إٌ ٝثٌّؾضّع ،
ـٞال عٓ أْ ٌألّّجء هالالس ِٚعجْ فٞجً٠ز ًثـمش ٌِثفً ثٌضط ًٛثإلْٔجٔ ٟعٍ ٌِ ٝثٌع ،ًٛٚـٟٙ
صعٌ ٛأّٔٛىػ ثٌٛؽٛه ثالؽضّجعٚ ٟثٌمجٔ ٟٔٛثٌمجةُ ـ ٟصٍه ثٌٌّفٍز ٚصٝٛـ ٟذ١عضٙج ٚ،ثْ ثٌضّْ١ز صعذٌ
عٓ ثٌم ُ١ثٌٖجةعز ـ ٟثٌّؾضّعٛ١ٕٚ .ع ثألّّجء ثٌضٌثع١ز أ ٚثٌو١ٕ٠ز أ ٚثٌْ١جّ١ز ـِ ٟؾضّع ِج ٠وًٌ عٍٝ
ثٌم ُ١ثٌْجةور ـ٘ ٟيث ثٌّؾضّع.
ٚعٍ١هههههٗ وهههههجْ الدهههههو ِهههههٓ ٚؽهههههٛه ٔ هههههجَ لهههههجِٔ ٟٔٛقهههههوه ٠هههههٕ ُ ثالّهههههُ دٖهههههىً ٠ضٕجّهههههخ ِهههههع ثٌمهههههُ١
ٚثٌّذجها ثٌْجةور ـ ٟثٌّؾضّع ٌيث ـئْ ص١ٝٛـ ثٌقّج٠هز ثٌّؤ١هز ٌالّهُ صمضٞه ٟأٚال ثٌضعٌ٠هؿ دجالّهُ ِ ،هٓ
مههههههالي د١ههههههجْ ثٌّمٚههههههٛه دههههههٗ ٌؽههههههز ٚثٙههههههطالفج ٌالّههههههضوالي عٍههههههِ ٝج٘١ضههههههٗ ـٞههههههال عههههههٓ د١ههههههجْ
ِٛلؿ ثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ِٕٗ ٚد١جْ ثٌعٕج ٌٙثٌض٠ ٟضّٕٙٞج فض٠ ٝضّىٓ ِٓ ثٌم١هجَ دٛي١فضهٗ ثألّجّه١ز ـهٟ
صّٕ َ١١ن١ٚز ثإلْٔجْ ِٓ ّٛثٖ.
يُٓجٍح انثحث
ٔعضّو ـ ٟوضجدز ٘يٖ ثٌوًثّز عٍ ٝثٌّٕٙؼ ثٌّمجًْ د ٓ١وهً ِهٓ ثٌمهجٔ ْٛثٌعٌثلهٚ ٟثٌمهجٔ ْٛثٌفٌْٔهِ ٟهع
ثإلٕههجًر إٌهه ٝثٌمههجٔ ْٛثٌّٚههٌٚ ٞثٌمههجٔ ْٛثألًهٔههٚ ٟثٌفمههٗ ثإلّههالِ ٟوٍّههج صْ١ههٌ ىٌههه ِمضذْههِ ٓ١ههٓ ثٌفمههٗ
ثإلّالِ ، ٟوّج ثعضّوس ثٌوًثّز عٍ ٝصقٍ ً١ثًثء ثٌفمٙجء ِٕٚجلٖضٙج ِٓ مالي ثعضّجه ثٌّٕٕٙؼ ثٌضقٍِ ٍٟ١ع
ثٌّمجًْ.
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خطح انثحث:
ثلضٞش هًثّز ٘يث ثٌّٛٝٛع  ِٓٚأؽً ثإلٌّجَ ٚثإلفجٟز دٗ أْ صى ْٛمطز ثٌذقظ ِمْهّز عٍهٝ
ِذقغ٠ ، ٓ١ض ّٓٞثٌّذقظ ثألٚي ِف َٛٙثالُّ ثٌّؤِ ٛ٘ٚ ٟمُْ عٍِ ٝطٍذ ٓ١ثٌّطٍخ ثالٚي ـ ٟثٌضعٌ٠ؿ
دجالُّ  ٚثٌّطٍخ ثٌغجٔ ٟـ ٟو١ف١ز ثٌضط ًٛثٌضٌٖ٠عٌ ٟالُّ ـ ٟثٌعٌثق  ،دّٕ١هج ّهٕذقظ ـه ٟثٌّذقهظ ثٌغهجٟٔ
ّٚجةً فّج٠ز ثالّهُ ثٌّهؤِ ٟهٓ مهالي ِطٍذه ٓ١ثالٚي ـه ٟثٌّٛهجةً ثٌٛلجة١هز ٚثٌّطٍهخ ثٌغهجٔ ٟـه ٟثٌّٛهجةً
ثٌعالؽ١ز ٌقّج٠ز ثالُّ ثٌّؤٟ
وّج ّضىٌٕ ْٛج مجصّز ٔٛؽَ ـٙ١ج أُ٘ ثٌٕضجةؼ ٚثٌض١ٙٛجس ثٌضّ ٟضٌٕو إٌٙ١ج ثٌوًثّز.

انًثحث االٔل
يفٕٓو االسى
ثْ د١جْ ِف َٛٙثالُّ ٠ضطٍخ ِٕج ثْ ٔذ ٓ١صعٌ٠فٗ ِٚج ؽجء دٗ ثٌفمٗ ـ ٟثالُّ ِٓ ِعٕ ٝثٙطالفٟ
ِٖضك ِٓ ثٌّعٕ ٝثٌٍؽٌ ٞٛالُّ ِٚج عْجٖ ٠ىِ ِٓ ْٛعٌٕٕ ٝع ٌٗ ٟدجإلٝجـز ثٌٔ ٝطجلٗ ٚ ،ىٌه ـٟ
ِطٍخ ثٚي صقش عٕٛثْ ثٌضعٌ٠ؿ دجالُّ ٚـ ٟثٌّطٍخ ثٌغجّٕٔ ٟذ ٓ١عٕج ٌٙثالُّ ٌ ًٖٛٙٚىًْٙ٠ ٟ
صّ َٖ١١عٓ ؼ ِٓ ٌٖ١ثٌقجالس ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌض ٟصٖضذٗ ِعٗ.

انًطهة االٔل
انتعزٌف تاالسى
ثْ ثٌضعٌ٠ؿ دجالُّ ٠ضطٍخ ثْ ٔذ ٓ١صعٌ٠فٗ  ِٓٚعُ ثٌضعٌؾ عٍ ٝعٕج١ّٚ ٌٖٙى ْٛىٌه ِٓ مالي
ـٌع ، ٓ١ثالٚي ٔذقظ ـ ٗ١صعٌ٠ؿ ثالُّ ٚثٌفٌع ثٌغجٔٔ ٟذ ٓ١ـ ٗ١عٕج.ٌٖٙ

انفزع االٔل
تعزٌف االسى
ّ٠ٚىٓ عٓ ٠ٌٟك إٟالق ثألّّجء ٚثألٌمجح عٍ ٝثألـٌثه دّج ٠ىفً ثٌضّ َ١١د ،ُٕٙ١ثٌضٛـ١ك دٓ١
عور ِٚجٌـ ِضعجًٝز ،أٌٙ ٚج ثٌٍّٚقز ثٌعجِز ثٌّضّغٍز دأْ صى ْٛثألّّجء ٚثألٌمجح ٙجٌقز ألهثء
ٚي١فضٙج ثالؽضّجع١ز  ٟ٘ٚصّ َ١١ثألـٌثه دع ُٙٞعٓ ثٌذع ٜث٢مٌ٠ٚ ،ضٌصخ عٍ ٝىٌه ًٌٚٝر ثّضذعجه
ثألّّجء ثٌض ٟصقوط ثٌٍذِ ٚثألّّجء ثٌّضىًٌر ـ ٟثٌعجةٍز ثٌٛثفور ،أِج ثٌٍّٚقز ثٌغجٔ١ز ـٍِٚ ٟٙقز ث٢دجء
ٚثٌض ٟصضّغً دضٕ  ُ١إٟالق ثألّّجء عٍ ٝثألـٌثه ٚىٌه دأْ ٠طٍمٛث عٍ ٝأٚالهُ٘ ثألّّجء ثٌّضفمز ِع
عمجةوُ٘ ثٌو١ٕ٠ز ٚثصؾج٘جص ُٙثألمٌٚ ،ٜثٌٍّٚقز ثٌغجٌغز صضّغً دٍّٚقز ثألٚاله ـ ٟثّضذعجه ثألّّجء
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ثٌّغٌ١ر ٌٍْنٌ٠ز ٚثٌٞقه ٚعوَ صّْ١ض ُٙدٙجٌ ،يث ـّٓ ثٌٛثؽخ إعطجء ثٌٖن٘ ثٌقك ـ ٟثّضذوثي ٘يٖ
()1

ثألّّجء ثٌض ٟصْذخ ألٙقجدٙج ثإلفٌثػ ٚثٌقَْ

ثْ ثٌٛلٛؾ عٍ ٝصعٌ٠ؿ ثالُّ الدو ثْ ٠ىِ ْٛضىجِال ِٓ مالي ِعٌـز ِعٕجٖ ثٌٍؽ ٞٛثٌيٞ
ثٕضمش ِٕٗ صّْ١ضٗ ٚثٌض ٟصٌصذ ٠دال ٕه دّعٕجٖ ثالٙطالف.ٟ
ـجالُّ ٌؽز ِٖضك ِٓ ثٌّْ ٛ٘ٚ ،ٛثٌعٌٍٙٚ ٛيث ٙؽٌ عٍ .)2()ّّٟ( ٝألٔٗ ٠عٍ ٛدٗ ِّْجٖ ِٓ
ؼ.ٌٖ١
ـ١م جي ّّٛس ١ّّٚش ِغً عٍٛس ٚعٍ١ش ١ّّٚش ـالٔج ٍ٠وث١ّّٚ ،ضٗ دَ٠و ،دّعٕٚ ٝأّّ١ضٗ:
ِغٍٗ

ـضّْٝ

دٗ

ٛ٘ٚ

ّّٟ

ـالْ،

إىث

ٚثـك

ثّّٗ

ثُّ

ـالْ:

ٚلٌٗٛ

صعجٌٝ

س ًٍِّاً)( ،)3أٌ١ ٔ ٞث ْ٠ضقك ِغً ثّّٗ ٚؽّع ثالُّ أّّجء ٚأّجَ٠ٚ ،مجي ِْجِ١ج
( َن ْى ََجْ َع ْم نَُّ ِي ٍْ لَ ْث ُم َ
ْ٠جِٚ .)4(ٗ١لو صّْ ٝدٗٚ ،صّْ ٝدذٕ ٟـالْٚ :ثألُ٘ ثٌْٕخ(ٚ .)5ثّضّْجٖ ٍٟ ،خ ِعٌـز ثّّٗ(.)6
 ٚثالُّ عٕو عٍّجء ثٌٍؽز ٘ ٛوً وٍّز صوي عٍ ٝثُّ ؼِ ٌ١مضٌْ دَِجْ ٚلّْٛث ثالُّ دقْخ
ٔٛعٗ عٍِ ٝيوٌ ِٚؤٔظٚ ،دجعضذجً ثٌعوه عٍِ ٝفٌه ِٚغٕٚ ٝؽّع ٚ ،دجعضذجً ثٌضع ٓ١١عٍِ ٝعٌـز
ٔٚىٌر( .)7ـجٌّعٌـز ِج ٠وي عٍٟٕ ٝء ِعٌٚؾٚ ،ثٌٕىٌر ِج ٠وي عٍٟٕ ٝء ؼِ ٌ١عٌٚؾ ٚلّْٛث
ثٌّعجًؾ عٍّ ٝذعز ألْجِ ٟٙثُّ ثٌعٍُ ٚثٌٚ ٌ١ّٞثُّ ثالٕجًر ٚثالّّجء ثٌٌّٛٙٛز  ٚثٌّعٌؾ
دجالٝجـز  ٚثٌّعٌؾ دجي  ٚثٌّعٌؾ دجٌٕوثءٚ ،عٍ ٗ١ـجالُّ عٕو ثٌٕقجر "ِج ه ّي عٍ ّّٝ ِْ ٝهالٌز إٕجًر

( )1د .عبددد حي ددا ،ددلمصد حيلسددد ،حي ددلب د ص173د وددلل( ()1د ييعددد ييييدد ،حو ددق يحي وددئ لددت ي ددل
بلإلضلفة إيى ينه لت حينيل ج حييا يي،يئ ع ى وذح حو ي لئد لل ي،د يفسي ذيك و ولً.
( )2اإلمام أبه دمحم القاسم علي الحريري البرري ،السردر نفده ،ص.4

ح ي ددلبىلل

( )3سهرة مريم اآلية (.)7

( )4دمحم محي الدين عبد الحسيد ودمحم عبدد الليفدا الددب ي ،السخ دار مدن ادحاح الل دة ،4 ،ميبعدة اسسد قامة ،القدا،رة،
 ،1934ص.25
( )5أبه الفزل جسال الدين دمحم بن م رم ابن مشظهر األفريقي السرري ،لدان العرب ،السجلد الرابع عذر ،دار اادر،
بيروت ،دون سشة طبع ،ص.403

( )6دمحم فريد وجدي ،دائرة معارف القرن الرابع عذر .العذرين ،قامهس عدام ،السجلدد الخدامس ،3 ،دار السعرفدة ،بيدروت،
،1971ص.306
( )7فاضد د د د ددل مرد د د د دديفا الدد د د د دداقي ،أقدد د د د ددام الو د د د د د م العر د د د د ددي مد د د د ددن ي د د د د د

الذ د د د د د ل واله ففد د د د ددة ،أطرو د د د د ددة د د د د د دده ار

ف د د د د ددي الل د د د د ددة العر ف د د د د ددة و داب د د د د ددا مقدم د د د د ددة إل د د د د ددا جامع د د د د ددة القا،رة ،لف د د د د ددة دار العل د د د د ددهم ،ي د د د د ددر مشذ د د د د ددهرة،1975 ،
ص.224-221
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ٚثّضمجِز ِٓ ّّز  ٟ٘ٚثٌعالِز ألٔٗ  ٌ١ٚ٠عالِز عٍ ٝثٌّّْ َٖ١ّ٠ ٝعٓ ؼ ،ٌٖ١أ ِٓ ٚثٌّّْ ٛ
ألْ
ثالُّ ٠عٍ ٛثٌّّْ ٝدجعضذجً ٝٚعٗ عٍ.)8("ٗ١
ـجٌٌّثه دجالُّ ٕ٘ج أفو ألْجَ ثٌعٍُ ِ ٛ٘ٚج ٌ ِ١دىٕ١ز ٚال ٌمخ(.)9
 ِٓٚثٌّعٕ ٝثٌٍؽٌ ٞٛالُّ ْٔضط١ع ثْ ٔمٛي ثْ ثالُّ ٘ ٛثٌّْز أ ٚثٌعالِز ثٌض ٟصٝٛع عٍ ٝثٌٖٟء
ـضعٌّـٗ.
ثِج عٓ ثالُّ ـ ٟثٌمجٔ ْٛـٕؾو ثْ ِع ُ ثٌضٌٖ٠عجس لو أفؾّش عٓ صعٌ٠ؿ ثالُّ ـجْ ثٌٌّٖع ثٌعٌثلٟ
لو عٌؾ ثالُّ دأٔٗ "ثُّ ثٌٖن٘ ثٌي َٖ١ّ٠ ٞعٓ ؼ ٌٖ١ثٌّْؾً ـ ٟثٌْؾً ثٌّؤ .)10("ٟوّج عٌؾ
ثالُّ ثٌّؾٌه ـ ٟثٌّجهر ( ِٓ )2/15لجٔ ْٛثٌؾْٕ١ز ثٌعٌثل١ز ٚثٌّعٍِٛجس ثٌّؤ١ز ثٌٍّؽً ٟلُ ٌْٕ 46ز
 )11(1990دأٔٗ "ثُّ ثٌٖن٘ ثٌي َٖ١ّ٠ ٞعٓ ؼ ٌٖ١ـ ٟثألٌّر ثٌٛثفور ثٌّو ْٚـ ٟثٌْؾً ثٌّؤٚ ٟلجعور
ثٌّعٍِٛجس"(.)12
ِّٚج صؾوً ثإلٕجًر إٌ ٗ١أْ ِقىّز ثٌضّ َ١١ثألًهٔ١ز ـ ٟلٌثً ٌٙج لو عٌـش ثُّ ثٌٖن٘
دجٌّعٕ ٝثٌٍؽٚ ٞٛثٌمجٔ ٟٔٛدأٔٗ ٘" ٛثٌٍفظ ثٌي٠ ٞطٍك عٍٕ ٝن٘ ٌٍضعٌ٠ؿ دٗ ٚصّ َٖ١١عٓ ؼِٓ ٌٖ١
ثألٕنجٗ"(.)13
ـٙيث ثٌضعٌ٠ؿ أٔٗ لو عٌؾ ثالُّ ِٓ ف١ظ ٚي١فضٗ ـم ٟ٘ٚ ، ٠صّ َ١١ثألٕنجٗ دعِٓ ُٙٞ
دع.ٜ
( )8أبا حيعبلس ح لد بت ع ا حيو وشندصد سبح حألعشى فا سدنلعة حإلنشدل د 5د حيلطبعدة حأللي،يدةد حيودلو ،د 1916د
ص4د.3
( )9اإلمام أبي دمحم جسال الدين بن يهسف بن ا سد ابن عبد هللا بن ،ذام األنراري ،مردر سابق ،ص.46

( )10تشظددر السددادة ( )1/16مددن قددانهن األ دهال السدنفددة الع ارقددي الس درقم  65لدددشة  1972السعدددل بالقددانهن رقددم  5لدددشة
 978الشافذ.
( )11لقد د ددد أل د د د

السد د ددادة ( )1/81مد د ددن ،د د ددذا القد د ددانهن قد د ددانهن األ د د دهال السدنفد د ددة رقد د ددم  65لدد د ددشة  1972السعد د دددل أس أن

الفقد د د درة ( )2مد د د ددن الس د د ددادة نفد د د د د ا نرد د د د

علد د د ددا أن تد د د د د سر السديري د د ددة العامد د د ددة أو مديري د د ددة الجشدد د د ددفة والسعلهمد د د ددات

السدنف د د د ددة م د د د ددش البياق د د د ددات الذخر د د د ددفة وفق د د د ددا أل د د د ددام ق د د د ددانهن األ د د د د دهال السدنف د د د ددة ذي ال د د د ددرقم  65لد د د د ددشة 1972

السع د دددل لح د ددين ا د دددور بف د ددان م د ددن وزي د ددر الدا لف د ددة بنيق د دداف إا د دددار،ا  ،علس د ددا ب د ددان البف د ددان السش د دده عش د دده ل د ددم ير د دددر

لحد أسن  .نذر ،ذا القانهن في الهقائع العراقفة العدد  3319في  6ب  1990الدشة .23

( )12دان األولدا بالسذددرع الع ارقدي تدرة مدددالة ال عريدا ألراش فق دداش وودرائ القدانهن لوددي يدمتي ،دذا ال عريددا مشددجسا مددع
مرور الزمان وتيهر األ داث ال ي يذ د،ا عالسشا الس ير اليهم وذلك أل،سفة ،ذا السهضهع في الحفاة العلسفة.
( )13قرار مح سة ال سييز األردنفدة  ،قده رقدم  86/14ادفحة  1267سدشة  ،1988مجسهعدة السبدادا القانهنفدة الردادرة
مددن مح س ددي ال سييددز والعدددل العلفددا مددن سددشة ( )1997-1953إعددداد رمددزي ا سددد ماضددي ،1 ،دار الهائددل للشذددر،

عسان -األردن ،997 ،ص.91
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ٚلو ٝٚـ دع ٜثٌفمٙجء ثالُّ دأٔٗ "ٌىً ٕن٘ ثُّ ٠عٌؾ دٗ صَّ١١ث عٓ ّجةٌ ثألٕنجٗ"(.)14
٠ٚمضٌح ٘يث ثٌّعٕ ِٓ ٝصعٌ٠ؿ ـم ٟٙآمٌ عٌؾ ثالُّ دأٔٗ " :ثٌٍ١ّٛز ثٌض ٟصّٕ َ١ن٘ عٓ
ؼ ِٓ ٌٖ١ثألٕنجٗ"(.)15
ٚعٌـٗ آمٌ ْٚدأٔٗ "٘ ٛثٌعالِز ثٌٍف ١ز ثٌض ٟصّ َ١ثٌٖن٘ عٓ ؼ ِٓ ٌٖ١ثألٕنجٗ دّج ّٕ٠ع
ثٕضذج٘ٗ د.)16("ُٙ
ٚيجٌ٘ ثٌضعجً٠ؿ ثٌْجدمز أْ ثالُّ ٌ٠صىَ عٍ ٝصّٕ َ١١ن٘ ِٓ ّٛثٖٚ ،أٔ ُٙثّضعٍّٛث ٌفظ
ثٌٖن٘ ـئىث وجْ ٘يث ثٌٍفظ ـ ٟثٌٍؽز ٠عٕ ٟثإلْٔجْ أ ٚثٌفٌه ،ـجٔٗ ـ ٟثالٙطالؿ ٠وي عٍ ٝوً ِٓ ٠ضّضع
دجٌٖن١ٚز ثٌمجٔ١ٔٛز دٌٚؾ ثٌٕ ٌ عٓ و ٗٔٛإْٔجٔج إٔ ٚنٚج ِعٕ٠ٛج.
وّج ى٘خ دع ٜثٌفمٙجء ٌٕٚثؿ ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟـعٌـٛث ثالُّ دأٔٗ "عالِز َِّ١ر ٌٍٖن٘ ـٟ
ثٌّؾضّع دٚفز عجِز"(.)17
٠ٚمضٌح ِٓ ٘يث ثٌضعٌ٠ؿ صعٌ٠ؿ ـم ٟٙآمٌ ٌالُّ و" ٗٔٛعالِز عٍ ٝثٌٖن٘ ٚعٍ ٝثألٌّر
ثٌضٕ٠ ٟضّ ٟإٌٙ١ج ـٔ ٟفِ ثٌٛلش"(.)18
ٚعٍ ٝثٌٌؼُ ِٓ أْ ٘ي ٓ٠ثٌضعٌ٠ف ٓ١لو فوهث ثالُّ إال ثّٔٙج أعط١ج ِفِٛٙج عجِج ٚثّعج ٌالُّ ،إى
أْ ٕ٘جن ّٚجةً أمٌ ٜؼ ٌ١ثالُّ ٠ضُ دّمضٞج٘ج صّ َ١١ثٌٖن٘ ِٓ ؼ ٌٖ١وجٌٛٚس ٚثًٌٛٚر ،ـٞالً عٓ
أّٔٙج ٌُ ٠ذٕ١ج ثٌّعٕ ٝثٌول١ك ٌالُّ.
وّج عٌـٗ أفو ثٌفمٙجء دأٔٗ عذجًر عٓ أٌِ إٌَثِٙ٠ ٟوؾ إٌ ٝصقو٠و ٕن٘ ِع ٛ٘ٚ ، ٓ١عٌٕٚ
ٌِّ َ١يٌه ثٌٖن٘ أّّ ٚز َِّ١ر ْ٠ع ٝإٌ ٝصقم١ك أ٘وثؾ عو٠ور  ِٓ ،مالٌٙج صغجً ِٖىٍز صضعٍك
دّعٌـز ثٌطذ١عز ثٌمجٔ١ٔٛز ٌالُّ(.)19

( )14د .عبددد الددر از ا سددد الدددش هري ،د .ا سددد ذددس

أبدده سد ي

لجشة ال ملفا وال رجسة والشذر ،القا،رة ،1941 ،ص.225

 ،أاددهل القددانهن أو السددد ل لد ارسددة القددانهن ،ميبعددة

( )15د .عبد السشعم فرج الرد  ،مبادا القانهن ،دار الش زة العر فة ،بيروت  ،1 982ص0 245-244

( )16د .سدي عبد الر سن ،د .ليفي دمحم الجسال ،السد ل لدراسة القانهن ،نظرية الحق  ،م بة مديرة الحزارة ،مردر

 ،دون سشة طبع ،ص.186
( ) 17د، .لضلت أبي حي عيدد حيي يط فدا شد،م لودلدة حيودلنيت حيلددناد حينا،يدة حيعللدة ي د حيددح ،حي،للعيدةد بيد،ي د
1985دص.101
( )18د .دن ير  ،أاهل القانهن ،دار السعارف ،مرر ،1960-1959 ،ص.751
.

-

,p.

edition, montchrestien, paris,
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)19( Francois Amel: Droit civil,

٘ٚيث ثٌضعٌ٠ؿ ٠مضٌح ِٓ صعٌ٠ؿ آمٌ ٌالُّ  ٛ٘ٚأٔٗ " ١ٙؽز إٌَثِ١ز ٌضعٚ ٓ١١صقو٠و
ثألٕنجٗ ،ـ٠ ٛٙضعٍك دعالِز أّّ ٚز لجٔ١ٔٛز أ٠ٌٕ ٚعز ٌألـٌثه"(.)20
إْ ٘ي ٓ٠ثٌضعٌ٠فّ٘ ٓ١ج ِقً ٔ ٌ إى ثّٔٙج عوث ثالُّ ٚثؽذج  ٍََ٠ثٌٖن٘ دجصنجىٖ ه ْٚأْ ٠قوه
ٟذ١عز ثٌقك ـ.ٗ١
ٚدّج أْ ثٌضعٌ٠فجس دٖىً عجَ ّٛثء وجٔش لجٔ١ٔٛز أَ ٌؽ٠ٛز أَ ـم١ٙز ال صٍُْ ِٓ ثٌٕمو ؛ ٌٚعٛدز
ٝٚع صعٌ٠ؿ ؽجِع ِجٔع ٌالُّ ثٌّؤ٠ ٟضالءَ ِع ثٌقمٛق ثٌعجِز ثٌٍ١ٚمز دٖن١ٚز ثإلْٔجْ.
ٌيث ٔعضمو أْ ٝٚع ثٌضعٌ٠ؿ لو ٠ى ْٛثوغٌ ٛٝٚفج ً ٌ ٛوجْ دجٌٖىً ث٢ص:ٟ
ثالُّ ٌفظ ٠فٌ ٗٝثٌمجًٌٌٔٚٞ ْٛصٗ ثالؽضّجع١ز ٌضعٕ ٓ١١ن١ٚز ثإلْٔجْٚ ،أفو َِّ١ثصٗ
ثألّجّ١ز ثٌض ٟصّّٛ ِٓ َٖ١١ثٖ.
ّ
إْ ٘يث ثٌضعٌ٠ؿ ٠ذ ّٓ١ثٌطذ١عز ثٌمجٔ١ٔٛز ٌالُّ ٚأّ٘١ضٗ٠ٚ ،قوه ثٌٖن٘ ثٌّطٍٛح ،ـٞال عٓ
مٍ ِٓ ٖٛثالٔضمجه ثٌّّ ٛؽٗ ٌٍضعجً٠ؿ ثٌْجدمز.
ّ

انفزع انثاًَ
عُاصز االسى ٔصٕرِ
ثْ ثالفجٟز دضعٌ٠ؿ ثالُّ وجِال الدو ثْ صض ّٓٞصقو٠و عٕج ٌٙثالُّ  ٚد١جْ ثٌ ًٛٚثٌضّ٠ ٟىٓ
ثْ ٌ٠ه دٙج ،ثى ٠ضٌصخ عٍ ٝثوضْجح ثالُّ ثالعضٌثؾ ٌقجٍِٗ دذع ٜثٌقمٛق ِٕٙج انحك فً حًم االسى
ٔثّضعّجٌ ُٙـِ ٟنضٍؿ ِؾجالس ثٌق١جر وجٌٌٚثد ٠ثالؽضّجع١ز ِع أـٌثه أٌّصٗ ٚعاللجصٗ ِع ثٌٕجُ ث٢مٌٓ٠
مجًػ ٔطجق ثألٌّر ،وّج ٠قك ٌٗ أٞ٠ج ً ثّضنوثَ ثّّٗ ٌٚمذٗ ـّ١ج ٠ذٌِٗ ِٓ صٌٚـجس لجٔ١ٔٛزٚ ،ـِ ٟموًٚ
ثٌٖن٘ أٞ٠ج ً إٌَثَ ثٌي٠ ٓ٠ضعجًِ ِع ُٙدأْ  ّْٖٛ٠دجّّٗ ثٌقم١م.)21(ٟ
ٚدوث٘زً ّ٠ىٕٕج ثٌمٛي أْ ثّضعّجي ثالُّ ّ٠ضو أٞ٠ج ً ٌ١ومً ـٔ ٟطجق ثٌق١جر ثٌْ١جّ١ز ٌٍٖن٘ ف١ظ
ّ٠ىٕٗ ثّضنوثَ ثّّٗ ٌٚمذٗ ـ ٟثٌضٌٕ١ـ ٌض ٌٟٛثٌّٕجٙخ ثٌٛي١ف١ز أ ٚثٌع٠ٛٞز ـ ٟثٌّؾجٌِ ثٌٕ١جد١ز ٚؼٌ١
ىٌه ِٓ ِؾجالس ثٌق١جر ثٌْ١جّ١ز.
 ِٓٚثٌقمٛق ثألمٌٌٚ ٜجفخ ثالُّ ٚثٌٍمخ ٘ ٛثّضعّجٌٙج ـ ٟثٌّؾجي ثٌضؾجًٚ ٞثألهد،ٟ
ٚثالّضعّجي ثٌضؾجًٌ ٞالُّ ٚثٌٍمخ ٘ ٛأٌِ ٌِٖٚع ٠ٚومً ـٔ ٟطجق ثٌقك ـ ٟثّضعّجي ثالُّ ٌٚىٓ ٘يث

,
( )21د.

)20( Philippe Lienard, Avocot et Juge suppleant au Tribunal de premiere instance.
p. . WWW. Yahoo.com
ت حيىدحيصد حيلسد ،حي لب د ص 85يلل بعدول.
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ثالّضعّجي لو صٛثؽٙ ٗٙعٛدجس وّج ٌ ٛوجْ ثالُّ لو ثّضعًّ ـ ٟثٌْجدك ِٓ لذً ٕن٘ آمٌ ـ ٟثٌضؾجًر،
ٌيٌه ٕ٠ذؽ ٟأْ ال٠ضٌصخ عٍ ٝثالّضعّجي فوٚط مٍ ٠د ٓ١ثالّّ ،ٓ١وّج ّ٠ىٓ ثّضعّجي ثٌٖن٘ الّّٗ
ٌٚمذٗ ـ ٟأعّجٌٗ ثألهد١ز ٚدٌٖ ٟعوَ ثإلٌٝثً دقمٛق ث٢مٌ ٓ٠ثٌي٠ ٓ٠قٍّ ْٛأّّج ًء أ ٚأٌمجدج ً ِٖجدٙز(،)22
ـجْ وجْ ِٓ فك ثٌٖن٘ أْ ْ٠ضعًّ ثّّٗ صؾجً٠ج ً ـ١ؾخ أْ ال ًٚ٠ىٌه إٌ ٝفو صعْفٗ ـ ٟثّضعّجي ٘يث
ثٌقك( )23ألْ ٚؽٛه صٖجدٗ د ٓ١ثّّ ٓ١صؾجًٕ ِٓ ٓ١٠أٔٗ أْ ٠قوط ٌذْج ً ٌو ٜؽّ ًٛٙثٌّْضٍٙى ٓ١ـ ٟصقو٠و
ِٚوً ِٕضؾجس وً ِّٕٙج ِّج ٠عو ِٕجـْضٗ ؼٌِٖٚ ٌ١عز( ،)24وّج ّ٠ىٓ ٌٚجفخ ثالُّ صف ٜ٠ٛؼٌٖ١
()25

دجّضعّجٌّٙج ـ ٟثٌضؾجًر

٘ٚيث ال٠ضعجًِ ٛع و ْٛثالُّ ِٓ فمٛق ثٌٖن١ٚز ٚثٌض ِٓ ٟمٚجةٙٚج

عوَ ؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ دٙج ،ألْ عوَ ؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ ـ ٟثالُّ ٚثٌٍمخ ْ٠ضٕو إٌ ٝثعضذجً أّٔٙج ٍ١ّٚز ٌضَّ١١
ثٌفٌه ـجىث صُ ثٌضٌٚؾ دّٙج ه ْٚصأع ٌ١عٍٚ ٝي١فضّٙج ثألّجّ١ز  ٟ٘ٚصّ َ١١ثٌفٌه ـٍٕ٘ ِ١جن ِج ّٕ٠ع ٘يث
ثٌضٌٚؾ

()26

٠ٚضٌصخ عٍ ٝثوضْجح ثالُّ ثٌّْضعجً فك ٙجفذٗ دجّضعّجٌٗ ـم ٠ـ ٟثٌّؾجي ثٌي ٞصُ ثصنجى

ثالُّ ثٌّْضعجً ٌّذجٌٕر ثٌٕٖج ٟـٔ ٟطجلٗ ه ْٚدجل ٟثٌّؾجالس ثألمٌ ،ٜأِج ثُّ ثٌٌٖٙر ـّ١ىٓ ٌٍفٌه
ثّضعّجٌٗ ـِ ٟنضٍؿ ِؾجالس ثٌق١جر ؼ ٌ١ثٌٌّّ١ز ،أِج دجٌْٕذز ٌألعّجي ثٌٌّّ١ز ـال ّ٠ىٓ ثّضعّجي ثالُّ
ثٌّْضعجً ٚثُّ ثٌٌٖٙر ـٙ١ج.
ٕ٘ ِٓٚج ْٔضط١ع ثْ ٔفٛي ثْ عٕج ٌٙثالُّ صضّغً دجُّ ثٌٖن٘ ٌٚمذٗ ث ٚثّّٗ ٚثُّ ثد ٗ١ثٚ
ؽوٖ ِغال ثى ثْ ٌىً لجٔ٠ٌٟ ْٛمٗ ٌضقو٠و ِ ّْٛٞثالُّ ٚد١جْ ثٌعٕج ٌٙثٌض٠ ٟضىِٕٙ ْٛج ٚثْ ٘يٖ
ثٌعٕج ٌٙصضني ٕىالً مجٙج ً ٠ًٌٚٝٚج ً ال ؼٕ ٝعٕٗ ألٔٙج ٘ ٟثٌض ٟصٍعخ ثٌو ًٚثٌّٕ ٟٛدجالُّ ٛ٘ٚ.صَّ١١
ٕن١ٚز ثإلْٔجْ ِٓ ؼٚ ٌٖ١صّغً ٘يٖ ثٌعٕج ٌٙثٌّ ّْٛٞثٌؾٌ ٌٞ٘ٛالُّٚ .ثٌض ٟصض ّٓٞثُّ ثٌٖن٘
ٚثُّ ثألح ٚثُّ ثٌؾو ألح ـٞالً عٓ ثٌٍمخ ،إى صٕ٘ ثٌّجهر ( ِٓ )40ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌعٌثل ٟثٌّعوي
عٍ ٝأْ " ٠ -1ىٌ ْٛىً ٕن٘ ثُّ ٌٚمخٌ ٚ.مخ ثٌٖن٘ ٍ٠قك دقىُ ثٌمجٔ ْٛأٚالهٖ ُ ٕ٠ -2 .صٌٖ٠ع
مجٗ و١ف١ز ثوضْجح ثألٌمجح".
ٚلو ٔ ُ لجٔ ْٛثألفٛثي ثٌّؤ١ز ثٌعٌثل ٟثٌّعوي ثألّّجء ٚثألٌمجح .إى  ٕ٘٠عٍ ٝأٔٗ "٠عضذٌ
()27

ثالُّ وجِال إىث ص ّٓٞثُّ ثٌٖن٘ ٚثُّ ثألح ٚثُّ ثٌؾو ثٌٚق١ـ

ٚثٌٍمخ أْ ٚؽو عٍ ٝثٌضٛثٌ.ٟ

)22( Francois Ameli, Op.Cit., P. .
( )23عددم حيددديت لدد،مح نلسدد ،حيعبل دداد حو ددق حيي،ددل،صد حيطبعددة حألييددىد دح ،حي للددد ي نشدد ،يحيييمي د د علددلتد 2003د
ص 128يلل بعدول.
( )24ت حيف ىلناد عبد حيلنعق يتد حيلسد ،حي لب د ص.913
)25( Francois Ameli, Op.Cit., P. .
( )26د، .لضلت أبي حي عيدد حيلسد ،حي لب د ص.107
( )27أطلق السذرع العراقي ااي ح (الجد الرحف ) في ا ثدر مدن مهضدع فدي قدانهن األ دهال السدنفدة ف ده تدارة يدذ ر ،دذا
السريل وتارة يذ ر الجد ألب أو الجد ألم .فز عن أن السادة ( )102من القانهن السدني العراقي تدش
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علدا أن

ٚعٍ ٝثٌٖن٘ ثّضعّجي ثّّٗ ثٌىجًِ ـ ٟثٌّعجِالس ثٌمجٔ١ٔٛز ٚصٍضََ ثٌوٚثةٌ ثٌٌّّ١ز ٚ ...ؼٌ٘١ج دجالُّ
ثٌىجًِ ـ ٟؽّ١ع ثٌّعجِالس ثّضٕجهث إٌ ٝثٌ٠ٛٙز.)28("...
ٚعٍّ ٗ١ضومً ؽّ١ع ٘يٖ ثٌعٕجٔ ّٓٝ ٌٙطجق ثٌذقظ ألّ٘١ضٙج ـ ٟصّ َ١١ثٌفٌه
ِٓ ؼ ِٓ ٌٖ١أـٌثه ثٌّؾضّعٚ ،ديٌه ـجْ ثالُّ ثٌىجًِ ٠عو ثٌعالِز ثٌض ٟصّ َ١ثٌفٌه دٓ١
أـٌثه أٌّصٗ أ ٚد ٓ١أـٌثه ثٌّؾضّع دًٛٚر عجِز .أال ثٔٗ ّٛؾ صنٌػ ِٓ ٔطجق هًثّضٕج ثألٌمجح ثٌو١ٕ٠ز
ثٌض ٟثّضنوِش ـّ١ج ِ ٝٞعٍٔ ٝقٚ ٛثّع ِغً ثٌْ١و ٚثٌقجػ ٚثإلِجَ ٚثٌّال -أٌّال ...-ثٌل ـٞال عٓ
أٌمجح ثٌٌٖؾ ثٌض ٟصّٕقٙج ثٌوٌٚز ٌٍّٛث ٓ١ٕٟثٌي٠ ٓ٠ؤه ْٚموِز ؽٍٍ١ز ٌٍ ،ٟٓٛأ ٚثٌض ٟوجٔش صّٕـ
دّٕجّذجس مجٙز ،وّج ٘ ٛثٌقجي ـّ١ج ٠ضعٍك دجٌّؾضّع ثٌفٌْٔ ٟثٌموِ ُ٠غً (أِ ،ٌ١هٚقِ ،جًو ،َ١ؤٛش،
ـ١ىٔٛش ،دجً ،ْٚـجًُ) إى أْ ٘يٖ ثألٌمجح ـمو هالٌضٙج ثٌموّ٠ز  ٌُٚصعو صٖىً عالِز ثِض١جٍ دً ـم ٠صّغً
صجً٠ل مٍفِ ُٙغً ثٌَٕثعجس ثٌض ٟوجٔٛث ُ٘ ِغجً٘ج(.)29
ثِج عٓ  ًٛٙثالُّ ـٕٙجن  ًٛٙمجٙز ٌالُّ ِنضٍفز عٓ ثالُّ ثٌقم١مٌٍ ٟفٌه ثٌي ٞل١و دٗ عٕو
ٚالهصٗ ـّ ٟؾً ثٌّٛثٌ١وٚ ،ثٌيٌ٠ ٞه ـٕٙ ٟجهر ِ١الهٖ ـئٌ ٝؽجٔخ ٘يث ثالُّ ،لو ٖ٠ضٙ ٌٙجفذٗ دجُّ آمٌ
٠طٍمٗ عٍ ٗ١ثٌؾّ ٛ٘ٚ ًٛٙثُّ ثٌٌٖٙر أ ٚأْ ٠ضّ َ١دجُّ آمٌ ٠طٍمٗ عٍٔ ٝفْٗ  ّْٝ٠ٚدجالُّ
ثٌّْضعجً(.)30
٘ٚيثْ ثالّّجْ ٠ىضْذّٙج ثإلْٔجْ ـٚ ٟلش الفك ٌّ١الهٌٖ ٔٚ .ث ٌٍو ًٚثٌي٠ ٞم َٛدٗ ثُّ
ثٌٌٖٙر ٚثالُّ ثٌّْضعجً ـ ٟصّ َ١١ثٌٖن٘ ِٓ ؼ ِٓ ٌٖ١ثألٕنجٗ،ـجٔٗ ِٓ فك ثٌٖن٘ أْ ٠قًّ
٘ي ٓ٠ثالّّ ٓ١عٍ ٝثٌٌؼُ ِٓ ثّٔٙج ٌْ١ج ٌٍ ٓ١٠ًٌٚٝؾّ١ع  ٚإّٔج ٌذع ٜثألـٌثه ـمٚ ٠ـ ٟفجالس ِعٕ١ز،

"ولددي الر د ير ،دده أبدده بددم واددي أبفدده بددم جددد الرددحف بددم واددي الجددد…" وان ااددي ح (الجددد الرددحف ) يقابلدده
ااي ح (الجد ير الرحف ) واألول ،ه والدد األب والثداني ،ده والدد األم .وان الجدد الردحف بدالسف هم القدانهني ،ده

الجددد السذددروع ذاتددا وواددفا،أي الجددد الذددرعي ،أي والددد لهلددد وددرعي مددن زواج اددحف  ،مد د جسعا ألر اندده القانهنفددة

والذرعفة ،أمدا الجدد يدر الردحف ف ده الجدد يدر السذدروع ذاتدا ووادفا ،ذلدك بدمن ي دهن والددا لهلدد الددفاح مدن زواج

باطل أو فاسد ،أو من ير زواج أا  ،ون فجة لع قة رامفة ير مذروعة مع ليلة ،فالزواج يدر ادحف ،واألبهة
يددر اددحفحة ،والجدددة يددر اددحفحة، ،دده الددذي فقددد ر شددا مددن أر ددان وجددهد أي الددزواج يددر و درعي ،واألب يددر

الذددرعي والجددد يددر الذددرعي .لسزيددد مددن ال فاادديل يشظددر السحددامي م ددي إبدرالفم ليفددي ودديبه ،نقددد اساددي
ال قشين السدني العراقي وتقشدين السرافعدات (و ددة اسادي

ات فددي

ات العر فدة)  ،ميبعدة الروداد ،ب دداد ،1990،ص 16ومدا

بعد،ا .لذا فاألولا اس عسال ااي ح الجد ألب والجد سم لل سييز بيش سا.

( )28تشظر السادة ( )1/13السعدلة من قانهن األ هال السدنفة السعدل.
- .

, p.

edition, Tome , L.G.D.I. Paris,

)29( Gilles Goubeaux, Droit civil,

( )30د .عبد الف اح عبد الباقي ،نظرية الحق ،2 ،ميبعة ن زة مرر ،مرر،1965،ص.79
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ـٞال عٓ صّضعّٙج دقّج٠ز ثٌمجٔ ْٛـ ٟفجٌز ٚلٛع ثعضوثء عٍّٙ١ج دّٕع ثٌّٕجٍعز ـّٙ١ج أ ٚثٔضقجٌّٙج دجٌى١ف١ز
ٔفْٙج ثٌض٠ ٟقّ ٝدٙج ثالُّ ثٌقم١م ،ٟوّج ٠ىٌٚ ْٛجفخ ثُّ ثٌٌٖٙر ٚثالُّ ثٌّْضعجً أْ ٠مضِٓ ٟٞ
ثٌؽ ٌ١صع ٕٗ١دجالُّ ؼ ٌ١ثٌقم١مٚ ٟفوٖ عٍ ٝثٌٌؼُ ِٓ ثالمضالؾ ثٌّٛؽٛه د ٓ١ثُّ ثٌٌٖٙر ٚثالُّ
ثٌّْضعجً ٚثالُّ ثٌقم١م-)31(ٟإى ال ٠ؾ ٍٛثّضعّجٌّٙج عٝٛج عٓ ثالُّ ثٌقم١م ٟـ ٟثألعّجي ثٌٌّّ١زٌ -مو
صُ إهمجٌّٙج ـٔ ٟطجق ثٌذقظ ألّ٘١ضّٙج ـ ٟثٌّؾجي ثٌعٍّٚ ٟفٌٍّٙٛج ـ ٟدعٛٔ ٜثفٖٔ ٟج ٟثٌٖن٘
ِقً ثّّٗ ثٌقم١م ،ٟدق١ظ صٚ ٌ١ٚي١فز ثّّٗ ثٌقم١مِ ٟمًٛٚر عٍ ٝعاللجصٗ ثٌٖن١ٚز ٚفجٌضٗ ثٌّؤ١ز.
ِّٚج صؾوً ثإلٕجًر إٌّ ٗ١
أْ ٌالُّ ثٌّْضعجً ـ ٟثٌٍؽز ثٌمجٔ١ٔٛز ِعٕ ٝآمٌ ،أمٌؽٕجٖ ِٓ ٔطجق
هًثّضٕج،

ألٔٗ

ْ٠ضعًّ

ـٟ

ِؾجي

ثٌ٠ًٛٚز

ثٌضٟ

صٌه

عٍٝ

إٔنجٗ

ثٌضٌٚؾ ثٌمجٔ ٟٔٛإى ٠ضُ إمفجء ثُّ أفو ثٌّضعجلو ٓ٠صقش ثُّ ٕن٘ آمٌ ِْضعجً ٌٛؽٛه
ِجٔع لجٔ٠ ٟٔٛقٛي ه ْٚإصّجَ ثٌضٌٚؾ ٌٗ ِغجي ىٌه ِج  ٕ٘٠عٍ ٗ١ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌعٌثل.)32(ٟ

انًطهة انثاًَ
انتطٕر انتشزٌعً نالسى فً انعزاق
ٌمو صأعٌ ثالُّ دجٌفضٌر ثٌْ١جّ١ز ثٌض ٌِ ٟدٙج ثٌعٌثق ٚثٌّضّغٍز دنٛٞعٗ ٌقىُ ثٌوٌٚز ثٌعغّجٔ١ز
ٚثالفضالي ثٌذٌ٠طجٔ ٌُٚ ،ٟصىضًّ ِعجٌُ ثالُّ إال دعو ٙو ًٚثٌمجْٔٛ
ثٌّؤ ٟثٌعٌثلً ٟلُ ٌْٕ 40ز  1951ثٌّعوي ٚصٍضٗ دعو ىٌه لٛثٔٚ ٓ١أٔ ّز عو٠ور ّٕٚف ًٚىٌه صذجعجً.

( )31د .دام الدين امل األ،هاني ،مردر سابق  ،ص.91

( )32تشظر السادة ( )1/592من القانهن السدني العراقي.وال ي تش

علا أنه:

"لد د د د د د د ددفس للد د د د د د د دده ش أن يذ د د د د د د د د روا األم د د د د د د د دهال السد د د د د د د دده لين ،د د د د د د د ددم ببفع د د د د د د د ددا ولد د د د د د د ددفس لسد د د د د د د ددديري الذد د د د د د د ددر ات

ومددن ف ددي

س ددم وس السدده فين أن يذ د روا األم دهال الس لفددين ،ددم ببفع ددا علددا يددد،م .ولددفس ل دده ش ال ف ددالفس وس للحددراس

السرددفين أن يذد روا أمدهال ال فلفدددة وس أمدهال السدددين السعدددر .ولددفس لسرددفي الذددر ات وال ر ددات أن يذد روا األمدهال ال ددي
يرددفهن ا ولددفس للدساس درة وس للخب دراش أن يذ د روا األم دهال السع ددهد إلددي م فددي بفع ددا أو فددي تقدددير قفس ددا .ولددفس لها ددد مددن
،ؤسش أن يذ ري وله بيريق السزاد العلشي س بشفده وس باسم مد عار ما ،ه محظهر علفه وراؤ ".
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انفزع األٔل
االسى لثم صذٔر انمإٌَ انًذًَ انعزالً
رلىٓ 0نسُح ٔ ٔ59انًعذل
مٞع ثٌعٌثق ٌعهور لهٌٌْ ْٚه١طٌر ثٌوٌٚهز ثٌعغّجٔ١هز دعهو همهٛي ثٌمهٛثس ثٌضٌو١هز إٌه ٝدؽهوثهٚ ،لهو
مٞهههههههههع ثالّهههههههههُ ألفىهههههههههجَ ثٌٖهههههههههٌ٠عز ثإلّهههههههههالِ١ز ٌضطذ١هههههههههك أفىجِٙهههههههههج ِهههههههههٓ لذهههههههههً ثٌوٌٚهههههههههز
ثٌعغّجٔ١ز آٔيثن إى ٌُ ٠ىهٓ ٌٍعهٌثق أ ٞلهجِٔ ْٛهؤٚ ٟثّٔهج وجٔهش ٕ٘هجن ِؾّٛعهز ِضفٌلهز ِهٓ ثٌمهٛثِٕٔٙ ٓ١هج
ِؾٍز ثألفىجَ ثٌعوٌ١ز ثٌٚجهًر ـٕ26 ٟعذجْ ّٕز ٘1293ـ  ٟ٘ٚثٌّطذمز ـ ٟثٌعٌثق(.)33
إى ٔٚش ِؾٍز ثألفىجَ ثٌعوٌ١ز( )34ـ ٟدجح ثٌٖٙجهر عٍ ٝأٔٗ "إىث وجْ ثٌّٖٛٙه ٌٗ ٚثٌّٖهٛٙه عٍ١هٗ
ٚثٌّٖٛٙه دٗ فج ٓ٠ٌٝـ ٌ١ٖ١ثٌٖج٘و إٌ ُٙ١أعٕجء ٕٙجهصٗ ٚصىف ٟإٕجًصٗ عٍ٘ ٝيث ثٌٛؽٗ ٚال  ٍََ٠ىوهٌ أدهجء
ٚأؽوثه ثٌّٖٛٙه ٌٗ ٚثٌّٖٛٙه عٍٚ.ٗ١أِج ثٌٖٙجهر ثٌّضعٍمز دجٌّٛوً ثٌؽجةخ أ ٚثٌّ١ش ـ ٍََ١عٍ ٝثٌٖج٘و ىوهٌ
أدّٙ١ج ٚؽوّ٘ج ٌٚىٓ إىث وهجْ وهً ِّٕٙهج ِٖهًٛٙث أِ ٚعٌٚـهج ـ١ىفه ٟأْ ٠هيوٌ ثٌٖهج٘و ثّهّٗ ٕٚهٌٙصٗ؛ الْ
ثٌّمٚو ثأل ٍٟٙصعٌ٠فٗ دٛؽٗ ٠ضّ َ١دٗ عٓ ؼ.)35("ٌٖ١
٠ضٞههـ ِههٓ ثٌههٕ٘ أٔههٗ ٠ىفههٌٍٖ ٟههج٘و ىوههٌ ثّههُ ثٌّٖههٛٙه ٌههٗ ٕٚههٌٙصٗ؛ ألْ ثٌؽههٌ ٛثألٙههٍ٘ ٟههٛ
صعٌ٠فٗ دٛؽٗ ٠ضّ َ١دٗ ِٓ ؼ ً٠َ٠ٚ ٌٖ١ثٌّٖجدٙز ٚثالٌضذجُٚ .عٍ ٗ١ـجالُّ ثٌىجًِ ٠ضأٌؿ ِٓ ثّهُ ثٌٖهن٘
ٚثُّ أدٚ ٗ١ؽوٖ ٚثُّ ثٌٌٖٙر ثٌي ٞلو ٠ىِٕٙ ْٛز ثٌٖن٘ أ ٚثُّ لذٍ١ضٗ إْ ٚؽو.
ٚلو ًٚه ـ ٟهًً ثٌقىجَ أٔٗ "إىث ثهعه ٝثٌّهوع ٟعٍهٚ ٝو١هً ثٌّٛوهً ثٌؽجةهخ ـجٌٖهٙجهر عٍه ٝىٌهه
ثٌّٛوً أ ٚعٍ ٝثٌّضٛـ ٝأ ٚعٍ ٝثأل ًٙـ ٟثٌٖٙجهر عٍ ٝثٌٖٙجهر  ٍََ٠ـٙ١ج ثٌٖج٘و ىوٌ ثألح ٚؽو ثٌّٛوهً
ٚثٌّضٛـٚ ٝثأل ًٙال ٠ىف ٟىوٌ ثٌّٖٛٙه عٍٚ ٗ١ىوٌ ثُّ أد …، ٗ١إىث لذً ثٌمج ٟٝثٌٖٙجهر ه ْٚىوٌ ثٌؾو
ٚفىُ ثٌمجٔ ٟٝفي فىّٗ أِج فْخ ص٠ٌٚـ ثٌّؾٍز ٕ٘ج ـهال ٕ٠فهي ثٌقىهُ… ٚإْ ىوهٌ ثٌٚهٕعز ال ٠ؽٕه ٟعهٓ
ىوٌ ثٌؾو إال أٔهٗ إىث وهجْ ثٌّٖهٛٙه عٍ١هٗ ِعٌٚـهج ِٖٚهًٛٙث دضٍهه ٌٚهٕعز ٠ىفه ٟىوهٌ ٙهٕعضٗ؛ ألْ ثٌمٚهو
( )33ضفاش وي

ياب ،إبرالفم السذا،دي ،عبد السجيد الجشابي ،عبدد العزيدز الحدداني ،دازي إبدرالفم الجشدابي ،القدانهن

السدني رقم 40لدشة 1951مع مجسهعة األعسال ال حزيرية ،الجزش األول ،ميبعة الزمان ،ب داد ،1998 ،ص.3

( )34إن مجسددهع نرددهص السجلددة (1851م ددادة) و،ددي مددم هذة بر ددفة عامددة مددن السددذ،ع الحشف ددي ،وقددد اق رددرت عل ددا
الشر د ددهص الس علق د ددة بالسع د ددام ت السدنف د ددة .يشظ د ددر مهس د ددهعة الفق د دده والقز د دداش لل د دددول العر ف د ددة ،ج ،43ال د دددار العر ف د ددة

للسهسهعات ،بيروت ،دون سشة طبع ،ص.2،3

( ) 35تشظر السادة ( )1690من مجلة األ ام العدلفة.
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ثٌضعٌ٠ؿ  ِ١ٌٚصىغ ٌ١ثٌىالَ ِغالٚ ،إىث ىوٌ ثٌٖج٘و ثُّ ثٌّٖٛٙه عٍ١هٗ ٚثّهُ أد١هٗ ِهع ىوهٌ لذٍ١ضهٗ ٚفٌـضهٗ
٠ ٌُٚىٓ ـ ٟصٍه ثٌذٍور دجّّٗ ٚفٌـضٗ ٕن٘ آمٌ ـ١ىف ٟىٌهه أِهج إىث وهجْ ٕ٘هجن إٔهنجٗ آمهٌ ْٚدجّهّٗ
ٚفٌـضٗ ـال صىف ٟثٌٖٙجهر"(.)36
ٚـهه ٟدههجح ثٌٖههٙجهر عٍهه ٝثٌٖههٙجهر ثٔههٗ إىث وههجْ ٕنٚههج ِعٌٚـههج أِٖ ٚههًٛٙث ـههال هثعهه ٟألْ ٠ههيوٌ
ثٌٖج٘و ثّّٗ ٌٕٙٚصٗ دً ٠ىف ٟىوٌ ثّّٗ ـم ٠أٌ ٚمذٗ إىث وجْ ِعٌٚـج أًِٖٛٙ ٚث دٗ وجد ٟفٕ١فز ٚإىث وهجْ
ِعٌٚـج دٕٚعز ِج ـئٔٗ ٠عٌؾ ِٓ مالٌٙج ٚال هثعٌ ٟيوٌ ثّّٗ ٚثُّ أد ٗ١ـّغال ،إىث لضٍهش ثِهٌأر ـهِ ٟقهً
ٚٚلش ِج ٚثٕض ٌٙىٌه ٠ ٌُٚمع ثٌمضً عٍ ٝؼٌ٘١ج ـ ٟىٌه ثٌّىجْ ٚثٌٛلش ٕٙٚو ثٌٖٛٙه عٍ ٝلضٍٙج دو ْٚأْ
٠يوٌٚث ثُّ ثٌٌّأر ٚأدٙ١ج ـمجٌٛث ٖٙٔ :و أْ ـالٔج لو لضً ثٌٌّأر ـ ٟثٌّىجْ ٚثٌٛلش ثٌفالٔ ٟـئْ ٘يٖ ثٌٖهٙجهر
صمذً ؛ الْ ثٌّمٛٚه ِٓ ىوٌ ثالُّ ثٌىجًِ ٌٍؽجةخ ٘ ٛصعٌ٠فٗ دٛؽٗ ٠ضّ َ١دٗ ِٓ ؼِٕ ٌٖ١عج ِهٓ ثالٌضذهجُ
ٚثٌّٖجدٙز(.)37
ٚويٌه ثألٌِ ـّ١ج ٠ضعٍك ديوٌ أّّجء أٙقجح فوٚه ثٌعمجً ـ ٟثٌوعج ٜٚثٌض٠ ٟىه ْٛـٙ١هج ثٌّهوعٝ
دٗ عمجًث  ٍََ٠ـ ٟثٌوع ٜٛثٌٖٙجهر( ٍََ٠ٚ )38ىوهٌ أّهّجء أٙهقجح فهوٚه ثٌعمهجً "إْ وهجْ ٌٙهج أٙهقجح –
ـ١يوٌ -أّّجء آدجةٚ ُٙأؽوثهُ٘ ٌٚىٓ ٠ىف ٟىوٌ ثُّ ثٌٌؽً ثٌّعهٌٚؾ ٚثٌّٖهٕٚ ًٛٙهٌٙصٗ ـمهٚ ٠ال فجؽهز
إٌ ٝىوٌ ثُّ أدٚ ٗ١ؽوٖ.دً ٠ىف ٟىوٌ ثّّٗ ـمٌ ٠قٛٚي ثٌّمٛٚه ـٍ ٛىوٌ ٌَ٠ك هثً ـالْ ٠ ٌُٚيوٌ ثّّٗ
ْٔٚذٗ ِ ٛ٘ٚعٌٚؾ ٠ىف ٗ١إى ال فجؽز إٌّٙ١ج إلعالَ ىٌه ثٌٌؽًٌّٚ .قىّز ثٌضّ١١هَ لهٌثً ِهؤًك ـه–25 ٟ
ِجًط ِ 309-ؤهثٖ إىث ٌُ ٠يوٌ ـ ٟثألعالَ أّّجء آدجء أٙقجح ثٌقوٚه ٚأؽوثهُ٘ ـجٌقىُ ٕ٠م.)39("ٜ
ٚدٕجء عٍ ٝىٌه ـئْ ثٌؽٌ ِٓ ٛىوٌ ثالُّ ثٌىجًِ –ثُّ ثٌٖن٘ ٚثُّ أدٚ ٗ١ؽوٖ ٛ٘ -ثٌضعٌ٠هؿ
ـئىث عٌؾ ثٌٖن٘ عٓ ٠ٌٟك ىوٌ ثّّٗ أ ٚىوٌ ٌمذٗ ـم ، ٠ثٌّٖ ًٛٙأ ٚثٌّعٌٚؾ دٗ ـئْ ىٌه ٠ؽٕ ٟعٓ
ىوههٌ ثّههُ ثألح ٚثٌؾههوٚ ،لههو ْ٠ههضعج ٛدجٌٍمههخ أف١جٔههج ٌٍضعٌ٠ههؿ عههٓ ثٌٖههن٘ .وّههج أْ ثألٌمههجح أٙههذقش
ٌِصذطز دٖن٘ ثٌٍّمخ ٚٚثلعٗ وْٕذضٗ إٌ ٝدٍور ِعٕ١ز وجٌّٚ ،ٍٟٙٛثٌٕؾفٚ ،ٟثٌذٍوث ،ٞٚأ ٚإٌه ٝفٌـهز أٚ
صؾجًر ،وجٌٚجدٚ ٟٔٛثٌودجغٚ ،ثٌٖىٌؽِٚ ،ٟج إٔذٗ ىٌهه ِهٓ ثٌٚهفجس ثٌضه ٟؼجٌذهج ِهج صٚهذـ ٌمذهج ٌألّهٌر،
٘ٚههِ ٛههج ِعّههٛي دههٗ ـهه ٟثٌّؾضّههع ثٌعٌثلهه ٟثٌقو٠ظٚ.عٍ١ههٗ ّٕٝٛههـ ثّههضعّجي ثالّههُ مههالي ٘ههيٖ ثٌٌّفٍههز
دجٌفمٌص ٓ١ث٢ص١ض:ٓ١
( )36علدي يدددر  ،درر الح دام فددي وددرح مجلدة األ ددام ،الو دداب الخدامس عذددر ،البيشددات وال حلفدا ،دار الو ددع العلسفددة،
بيروت ،دون سشة طبع ص.332-331

( )37علي يدر ،السردر نفده  ،ص.332

( )38تشظر السادة ( )1623من مجلة األ ام العدلفة.

( )39سلفم رس م باز ،ورح السجلة ،دار إ فاش ال راث العر ي ،3 ،بيروت ،دون سشة طبع ،ص.917
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أٔال :استعًال األنماب انعثًاٍَح فً انعزاق:
صعو ثٌٍؽز ثٌضٌو١ز –ٌؽز ثٌوٌٚهز٘ -ه ٟثٌْهجةور ـه ٟثٌعهٌثق ـهٍِ ٟهٓ ثٌوٌٚهز ثٌعغّجٔ١هز ٚلهو ثٔعىْهش
عٍ ٝعوه ِٓ ثألٌمجح ثٌعٌد١زٚ ،ىٌه الّضنوثَ صٍه ثٌٍؽز ٌؽز ًّّ١ز ،ـقٍّش ِؾّٛعز ِهٓ ثألّهٌ ثٌعٌد١هز
أٌمجدج صٌو١ز لو ٠ض ًٛٚثٌذع ٜأْ ٘يٖ ثألٌّر أ ٚصٍه صٕضّ ٟإٌ ٝل١ِٛز ثٌٍمخ ثٌي ٞصقٍّهٗ ـه ٟثٌٛلهش ثٌهيٞ
صعههو ـ١ههٗ أّههٌر عٌد١ههز أٙههٍ١ز ،إى أٝهه١فش أٌمههجح صٌو١ههز إٌهه ٝثّههُ ثٌؾههو ،صعههو ًصذههج أِْ ٚههض٠ٛجس ًّههّ١ز أٚ
صؾجً٠ز ِغً :أؼج ،ده ،دجٕج ،ؽٍذ ،ٟأـٕو …،ٞثٌل(ّٚ )40جهس ٘يٖ ثألٌمجح مالي ثٌعٙو ثٌعغّجٔ.)41(ٟ
ثاٍَا :االسى انًزكة –انًزدٔج:-
ـ٘ ٟيٖ ثٌقمذز ِٓ صجً٠ل ثٌعٌثق –ٍِٓ ثٌوٌٚز ثٌعغّجٔ١ز -صُ ثّضعّجي ٔٛع آمٌ ِهٓ ثألٌمهجح ٘ٚهٛ
ثالُّ ثٌٌّوخ ِغً ِٚطف ٝوجًِ ـجالُّ ِٚطفٚ ٝثٌٍمخ وجِهً ،ـٞهال عهٓ ثّهضعّجي ثٌٚه١جؼز ثٌضٌو١هز
ـ٘ ٟيٖ ثألٌمجح ِغً ٖٔأس ٚفٖهّشٞٔ ،هّٚ ٟعَِهٚ ،ٟـه ٟثالّهُ ثٌٌّوهخ صذهٌٍ ٙهعٛدز ٌهو ٜثٌذجفهظ
ٚثٌّْضّع ـ٠ ٛٙضٌهه أِجَ ثالُّ ثٌٌّوخ ً٘ ٕ٘ ٛن٘ ٚثفو أَ ٘ ٛثّهّٗ ٚثّهُ أد١هٗأل ثألِهٌ ثٌهيٖ٠ ٞهىً
إدٙجِج ـِ ٟعٌـز ًثدطز ثٌذٕٛر ٚثألدٛر ٚثألمٛر ـ٘ ٟيٖ ثألّّجء(ِ .)42غً دمحم ٍوٚ ٟدمحم أِٚ ٓ١عذو ثٌْضجً
ٚثٌههههههوّ٘ج دمحمِ ،ههههههجٍْ دمحم عٍههههههٚ ٟفْههههههٓ ـّٙههههههٚ ٟثٌههههههوّ٘ج ؽّعههههههز ،دمحم ثفّههههههو ٚعذههههههو

ّههههههٍّ١جْ

ٚثٌوّ٘ج لجُّ دمحم.
إْ ِٓ أّذجح ثّضعّجي ثالُّ ثٌٌّوخ ٘ ٛثٌضذٌن دجألٔذ١جء ٚثٌنٍفجء ٚثٌٚهجٌق ،ٓ١ـٕهٌٕ ٜنٚهج
ِعٌٚـههج دجّههُ (عٍهه٘ٚ )ٟههِ ٛم١ههو ـههّ ٟههؾالس ثألفههٛثي ثٌّؤ١ههز دجّههُ (دمحم عٍهه )ٟأٔ( ٚههي٘ٚ )ٌ٠ههِ ٛم١ههو
دجٌْؾالس دجُّ (دمحم ٔي …)ٌ٠ثٌل ٚثْ ثألِغٍز ثٌّيوًٛر ّجدمج ٘ ٟأّّجء فم١م١هز ألٕهنجٗ ِعهٌٚـ ٓ١ـهٟ
ثٌعٌثق إى ٠قك ٌٍٖن٘ ثصنجى ثُّ ٌِوخ ٌٗ ِٓ أّّجء عو٠ور ٚال ٛ٠ؽو صٌٖ٠ع ّٕ٠ع ىٌههٌٚ ،ه ٛأٔٙهج عٍهٝ
ٔطجق ١ٝك ،إى أْ أ ًٙثالُّ أْ ٠ىِ ْٛفٌهثٚ ،ثْ ال ٠ؾعهً ثالّهّجْ ثّهّج ٚثفهوث ،ـٌّصذهز ثإلـهٌثه لذهً
( )40أز،ر العبيدي ،أسساش وألقاب مهالفة ،1 ،م ع السشرهر ل س شداخ ،السهال ،1999 ،ص.37-36

( )41وفددي ،ددذا السقددام دار دهار بددين نددهري الدددعيد رئددفس وزراش الع د ار فددي الع ددد السلوددي والشائددع السهاددلي عبدددالجبار
الجهمرد ،اول األول اس ذارة الثاني بال سز إلا لكبه ال ر ي ،إذ ذ ر

ل ديثه عن لفظ الجهمرد" :الجدهمرد لسدة

تر فة معشا،ا الدخي" فرد علفه الجهمرد قائ  …" :سل ا علا محسل ددن ،وودعرت إن دا دعابدة بريندة عشددما ذ در
اسم عائل ي… لفس من العيع أن يقال أني مدن عائلدة الجدهمرد ،وفخامدة رئدفس الدهزراش اع قدد انده يعدرف ،دذ  ،و لسدة
الجدده مددرد لقددع للجددد ال اسددع… إن قرددد ألقددا اسددم ،ددذ العائلددة وراش دددود الع د ار … إن ،ددذ العائلددة ل ددا فددي مديشددة

السهاددل أر عسائددة و سدددهن سددشة فددي السديشددة فقددا .و،ددذا الددزمن اليهيددل ل ددا ي فددي أن يعيددي الحددق ل ددا أن ترسددل أ ددد

أوسد،ا لف هن ادما ل مة تح

،ذ الكبة …" .عدنان سامي ندذير ،عبدد الجبدار الجدهمرد ،ودر ة السعرفدة السحددودة،

ب داد ،1991 ،ص .9أوار إلا ذلك :أز،ر العبيدي ،مردر سابق ،ص.35

( )42دمحم سال الديد دمحم ،أسساش ومدسفات ،مردر سابق ،ص.144
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ٌِصذههز ؽعههً ثالّههّ ٓ١ثّههّج ٚثفههوث(ٚ ،)43إْ ثٌٝٛههع ثٌطذ١عهه ٟصْههّ١ز ثٌٖههن٘ دجّههُ ٚثفههو ه ْٚصَ٠ٚمههٗ
دجٌٍمهههههخ أ ٚثٌىٕ١هههههزٚ ،أٙهههههذـ ثٌّعهههههٌٚؾ أْ ثٌٍمهههههخ ٘ههههه ٛثّهههههُ ثألّهههههٌرٚ .ـههههه٘ ٟهههههيث ثٌٚهههههوه ٔمضهههههٌؿ
إٙهههههوثً صٖهههههٌ٠ع ّٕ٠هههههع ـ١هههههٗ صْهههههؾ ً١ثالّهههههُ ثٌٌّوهههههخ ٌىٔٛهههههٗ ٠قهههههوط ٌذْهههههج ٌهههههو ٜثٌؽ١هههههٌ ،ـ١ضهههههٌهه
أِهههههههجَ ثالّهههههههُ ثٌٌّوهههههههخ صْهههههههجهي ٘هههههههً ٘هههههههٌٖ ٛهههههههن٘ ٚثفهههههههو أَ ٘ههههههه ٛثّهههههههّٗ ٚثّهههههههُ أد١هههههههٗ
ٚثُّ ؽوٖ أل.
أِج دعو ثالفضالي ثٌذٌ٠طجٌٍٔ ٟعٌثق ٚـ ٟيً ثٌقىُ ثٌٍّى ٟـمو ٙوًس
عور صٌٖ٠عجس صٕجٌٚش ثالُّ ٚثٌٍمخ دًٛٚر ِمضٞذز ٚدٖىً  ّٟٕٝإى ٙوً لجْٔٛ
صْؾ ً١ثٌٕف ُٛثٌٌّلُ ٌْٕ 54ز ٚ 927ى ٍٗ٠ثٌٌّلُ ٌْٕ 30ز ٙٚ 1947وًس صعو٠الس عو٠ور عٍّٙ١ج.

انفزع انثاًَ
االسى تعذ صذٔر انمإٌَ انًذًَ انعزالً رلى ٓ 0نسُح ٔ ٔ59انًعذل
٠عو ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌعٌثلً ٟلُ ٌْٕ 40ز  1951ثٌّعوي أٚي صٌٖ٠ع ِؤ ٟعٌثلٝٛ٠ ٟـ أفىجَ
ثالُّ ٌٟٚثةك ثوضْجدٗ ٚفّج٠ضٗ( ،)44إى صٕ٘ ثٌّجهر ( ِٕٗ )40عٍ ٝأْ " ٠ .1ىٌ ْٛىً ٕن٘ ثُّ ٌٚمهخ
ٌٚ ،مخ ثٌٖن٘ ٍ٠قك دقىُ ثٌمجٔ ْٛأٚالهٖ٠ .2 .هٕ ُ صٖهٌ٠ع مهجٗ و١ف١هز ثوضْهجح ثألٌمهجح ٚصؽٌ٘١١هج "،
ـ ٟف ٓ١أْ ثٌّجهر (  ) 41صٕجٌٚش فّج٠ز ثالُّ إى صٕ٘ عٍ ٝثٔٗ "ٌىً ِٓ ٔجٍعهٗ ثٌؽ١هٌ ـه ٟثّهضعّجي ٌمذهٗ
دال ِذًٌ ٌٚىً ِٓ ثٔضقً ثٌؽٌ ٌ١مذٗ ،أْ ٠طٍخ ٚلؿ ٘يث ثٌضعٌٚ ٛأْ ٠طٍخ ثٌضعه ٜ٠ٛإىث ٌقمهٗ ثٌٞهًٌ
ِٓ ىٌه".
٘يث ٚصذعج ٌٕ٘ ثٌّجهر (٘ ِٓ )2/40يث ثٌمجٔ ْٛثٌض ٟدٕ١ش أْ ثوضْجح ثألٌمهجح ٚصؽٌ٘١١هج صهضُ عهٓ
٠ٌٟك إٙوثً صٌٖ٠ع مجٗ ٘ ُ ٕ٠يث ثٌّٛٝٛع ،ـمو ٌٕع لجٔ ْٛصْهؾ ً١ثٌٕفهً ُٛلهُ ٌْ 59هٕز 1955
ثٌي ٞثٌؽ ٟدّٛؽذٗ ثٌمجٔ ْٛثٌْهجدك ًلهُ ٌْ 54هٕز ٚ 1927ىٍ٠هٗ ثٌّهٌلُ ٌْ 30هٕز ٚ 1947صعهو٠الصّٙج .عهُ
ٙوً لجٔ ْٛآمٌ دٌلُ ٌْٕ61ز  1958أٌؽ ٟدّٛؽذهٗ ثٌمهجٔ ْٛثٌٚهجهً عهجَ ٚ .1955دعهو٘ج ٙهوً لهجْٔٛ
ثألفٛثي ثٌّؤ١ز ًلُ ٌْٕ 189ز ٚ 1964ثٌهي ٞثٌؽه ٟدّٛؽذهٗ لهجٔ ْٛصْهؾ ً١ثٌٕفهٚ ُٛثألٌمهجح ًلهُ ()61
ٌْٕز ٚ 1958صعوِ ٍٗ٠ع دمجء أفىجَ ثٌٕ جَ ٚثٌضعٍّ١جس ثٌٚجهًر دّٛؽذهٗ ثٌضه ٟال صضعهجًِ ٛهع أفىهجَ ٘هيث
ثٌمجٔ ْٛفض٠ ٝقً ؼٌ٘١ج ِقٍٙج(.)45
( )43عبد القا،ر الجرجاني ،تحقيق د .ا م بحر السرجان ،اب السق ردد فدي ودرح اإليزداح ،السجلدد الثداني ،مدن سلددلة
ع ال راث ،116 ،دار الرويد للشذر ،ب داد ،1986 ،ص.1035

( )44يشظر السادتين ( )40،41من القانهن السدني العراقي.

( )45تشظر السادة ( )77من قانهن تدجيل األ هال السدنفة رقم  189لدشة  1964السل ي.
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أٔال :لإٌَ تسجٍم األحٕال انًذٍَح رلى ( )ٔ85نسُح : )09(ٔ590
ٙههوً لههجٔ ْٛصْههؾ ً١ثألفههٛثي ثٌّؤ١ههز ًلههُ ٌْ 189ههٕز  1964دعههو ِههٌِ ًٚههور صَ٠ههو عٍههّ ٝههش
ّٕٛثس عٍ ٝصٌٖ٠ع لهجٔ ْٛصْهؾ ً١ثٌٕفهٚ ُٛثألٌمهجح ًلهُ ٌْ 61هٕز  1958ـمهو يٙهٌ ِهٓ ثٌضؾهجًح ثٌضهٟ
ٌِس عٍ ٝصطذ١مٗ عوَ ِالءِز دع ٜأفىجِهٗ ٌٍضطه ًٛثٌهي ٞفٚهً ـه ٟثٌعهٌثقٌٚ ،ؽهٌ ٛصغذ١هش ثٌمٛثعهو
ثٌمجٔ١ٔٛههز دّههج ٠ههضالءَ ٚصٛف١ههو أؽٙههَر ثٌههوٚثةٌ ـهه ٟدعهه ٜثٌذٍههوثْ ثٌعٌد١ههز ٌٚضٛف١ههو دعهه ٜثألفىههجَ ثٌّعمههور
ثٌٛثًهر ـ ٟثٌمجٔ ْٛثٌّيوٚ ًٛؽعٍٙج ِذْهطز ال ِىهجْ فهً ثٌّٖهجوً ثٌىغ١هٌر ثٌضه ٟصمهع ـه ٟثٌضطذ١هك ثٌعٍّهٟ
ٌٚض ٌ١ْ١ثّ ًٙثٌْذً إلٔؾجٍ لٞج٠ج ثٌّٛث ٓ١ٕٟـمو ٌٕع ٘يث ثٌمجٔ ْٛدضجً٠ل .)47(1964/11/29
صٕجٚي ٘يث ثٌمجٔ ْٛـ ٟثٌذجح ثٌنهجِِ ِٕهٗ ثألّهّجء ٚثألٌمهجح ـه ٟعّجٔ١هز ِهٛثه ِٕهٗ ،إى ٔه٘ عٍهٝ
ثالُّ ٚعٕجٚ ٌٖٙعو ثالُّ وجِال إىث ص ّٓٞثُّ ثٌٖن٘ ٚثّهُ ثألح ٚثّهُ ثٌؾهو عٍه ٝثٌضٍْْهً ِٞهجـج
إٌ ٗ١ثُّ ثألٌّر أ ٚثٌٍمخ إْ ٚؽو( )48وّج ٔ٘ ثٌمجٔ ْٛعٍ ٌٗ ِٓ ٝثٌقهك ـهٝٚ ٟهع ٚصع١ه ٓ١ثالّهُ ٚثٌٍمهخ
ـ ٟثٌّجهر ( ِٕٗ )23عٍ ٝأْ "ٝٛ٠ع ثالُّ ٚثٌٍمخ أ٠ ٚع ِٓ ٓ١إفو ٜثٌؾٙجس ث٢ص١ز:
أ .ثألح أ ٚثألَ أ ٚثٌ ٌٟٛدجٌْٕذز ٌٍ١ٌٛو.
ح .ثٌٖن٘ أ ٗ١ٌٚ ٚدجٌْٕخ دجٌْٕذز ٌّٓ ٠طٍخ صْؾِ ٍٗ١ؾوهث.
ػ .ثٌّىٍؿ دجٌْٕذز ٌّٓ ْ٠ؾً أعٕجء ثٌضعوثه ثٌعجَ.
ه .ثٌّؤّْز ثٌّنضٚز دجٌْٕذز ٌٌٍّٖه ثٌي ٞال ثُّ ٌٗ.
٘ـ– .ثٌٌّد -ٟدجٌْٕذز ٌٌٍد١خ.
ِ .ٚقىّز ثألفوثط دجٌْٕذز ٌٍمِٚ ٠١ؾٛٙي ثٌْٕخ".
٠ٚالفهظ أْ ثٌمهجٔ ْٛثٌٕجـهي ًلهُ ٌْ 65هٕز  1972ثٌّعهوي ٌهُ ٠هٕ٘ عٍهِ ٝغهً ٘هيٖ ثٌّهجهر ثٌٍّؽ١هز
ٌ ٔٚث ألّ٘١ضٙج ـ ٟصقو٠هو أٙهقجح ثٌقهك ـهٝٚ ٟهع ٚصع١ه ٓ١ثالّهُ ٚثٌٍمهخ ٔمضهٌؿ ثٌهٕ٘ عٍهِ ٝغهً ٘هيٖ
ثٌّجهر.

( )46مشذهر في الهقائع العراقفة العدد  1053ب اريخ .1964/12/27

( )47األسددباب السهجبددة ل ئحددة قددانهن تدددجيل األ دهال السدنفددة رقددم  189لدددشة  ،1964ميبعددة الح همددة ،ب ددداد،1965 ،
ص.35

( )48تشظر السادة ( )22من قانهن تدجيل األ هال السدنفة العراقي رقم  189لدشة  1964السل ي.
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وّج ٔ٘ ثٌمجٔ ْٛعٍ ٝأْ  َ١ّ٠وً ٕن٘ دجٌٍمهخ ثٌهي ٞعهٌؾ دهٗ أ ٚثمضهجًٖ ـٞهال عهٓ أّهٍٛح
صْؾٌ ً١مخ ثٌٖن٘( ٘ٔٚ . )49ثٌمجٔ ْٛعٍ ٝأْ ٠قًّ ثألٚاله ٌمخ ٚثٌوُ٘ فض ٝدٍٛغ ّٓ ثٌٌٕهوٚ ،فهغُٙ
دعو ىٌه عٍ ٝثمض١جً ٌمخ آمٌ ؼٌ ٌ١مخ ٚثٌوُ٘( .)50أِج ـّ١ج ٠ضعٍك دجٌَٚؽز ـ١ؾ ٍٛأْ صقّهً ٌمهخ ٍٚؽٙهج
دّٛثـمضٗ٠ٚ ،هَٚي عٕٙهج ثٌٍمهخ ـه ٟفجٌهز ثٌطهالق ثٌذهجةٓ أ ٚثٌضفٌ٠هك ٚصعهٛه إٌهٌ ٝمذٙهج ثٌْهجدك( .)51وّهج ِٕهع
ثٌمجٔ ْٛثّضعّجي ٌمخ ثٌؽ ٌ١أ ٚثٌضّْ ٟدجُّ أٌّر ال ٕ٠ضّ ٟإٌٙ١ج أ ٚثّضعّجي ٌمخ هٚ ْٚؽٙز فهك ٚأعطهٝ
ثٌمجٌٔٚ ْٛجفخ ثٌقك أْ ٠عضٌ ٛأِجَ ثٌّقىّز ثٌّنضٚز ـه ٟفجٌهز ثٌنهالؾ .إى ٔٚهش ثٌّهجهر (ِٕ )27هٗ
عٍ ٝأٔٗ "  . 1ال ٠ؾٌٍٖ ٍٛن٘ ثّضعّجي ٌمخ ؼ ٌٖ١أ ٚثٌضّْ ٟدجُّ أٌّر ال ٕ٠ضّه ٟإٌٙ١هج ـه ٟفجٌهز ٚلهٛع
ثٌنالؾ ـٍٚجفخ ثٌعاللز ٌِثؽعهز ِقىّهز ثٌٚهٍـ ـهِ ٟقهً صْهؾ ٍٗ١إلٙهوثً ثٌمهٌثً دهيٌه ٚصَ٠ٚهو أِهٓ١
ثٌْؾً ثٌّؤ ٟـ ٟثٌّو٠ٌ٠ز ثٌعجِز دْٕنض "ِٕٗ ٓ١وّج ٔٚش ثٌفمٌر ( ِٓ )3ثٌّجهر ٔفْٙج عٍ ٝأٔٗ "ال٠ؾٍٛ
صذو ً٠ثٌٍمخ ثٌّىضْخ دّٛؽخ ٘يٖ ثٌّجهر ٌ٠ٚه أٍٟ ٞخ أ ٚهعٛر دٙيث ثٌٖجْ".
 ٕ٘٠ ٌُٚثٌمجٔ ْٛثٌٕجـي عٍ٘ ٝيٖ ثٌّجهر ٚوجْ ِٓ ثألؽوً ثٌٕ٘ عٍٙ١ج ألّ٘١ضٙج ـِٕ ٟع ثّهضعّجي
ثٌٖن٘ ٌمخ ؼ ٌٖ١ـٞال عٓ عوَ ثٌضّْ ٟدجُّ أٌّر ال ٕ٠ضّ ٟإٌٙ١ج.
ٚلههو ِٕههع ثٌمههجٔ ْٛثٌٖههن٘ أْ ٠ضْههّ ٝأ٠ ٚضٍمههخ دجألٌمههجح ؼ١ههٌ ثٌّأٌٛـههز  ،إى ٔهه٘ عٍهه ٝأٔههٗ " ال
٠ؾٌٍٖ ٍٛن٘ أْ ٠ضّْ ٝأ٠ ٚضٍمخ دجألّّجء ٚثألٌمجح ؼ١هٌ ثٌّأٌٛـهز ٌٍّٚهو ٌ٠ثٌعهجَ ثالعضهٌث ٛعٍه ٝىٌهه
ٌهوِ ٜؾٍههِ ثإلهثًر ثٌّنههض٘ عٕههو ثِضٕههجع ثٌٖههن٘ عههٓ ثٌضذههو٠ٚ ً٠عضذههٌ ثٌمههٌثً ثٌٚههجهً ِٕههٗ دٙههيث ثٌٖههجْ
لطع١ج"(.)52
ـ ٟف ٓ١أْ ثٌمجٔ ْٛثٌٕجـي  ٕ٘٠عٍ ٝأٔٗ " ال ْ٠ؾً ثٌٍمخ ٚـك أفىجَ ثٌفمهٌر (ِ )1هٓ ٘هيٖ ثٌّهجهر
إىث هي عٍٙ ٝفجس دي٠تز أِ ٚنجٌفز ٌألهح أ ٚهي عٍ ٝثٌقطز أ ٚثإل٘جٔز"(.)53
٠ٚالفظ أْ ٔ٘ ثٌّجهر ثٌٕجـهير ِهٓ ثٌمهجٔ ْٛثٌقهجٌ ٟلهو ِٕعهش صْهؾ ً١ثٌٍمهخ ـمه ٠أِهج ٔه٘ ثٌّهجهر
ثٌٍّؽجر لو ِٕعش صْؾ ً١ثالُّ ٚثٌٍمخ ؼ ٌ١ثٌّأٌٛؾ ٚوجْ ِٓ ثألؽوً ِٕع صْؾ ً١ثالّهُ ـٞهال عهٓ ثٌٍمهخ
ثٌوثي عٍٙ ٝفجس دي٠تز أِ ٚنجٌفز ٌألهح أ ٚهي عٍ ٝثٌقطز أ ٚثإل٘جٔزٚ ،عوَ ثاللضٚجً عٍ ٝثٌٍمخ ـم.٠
أِههج ـّ١ههج ٠ضعٍههك دههجٌٍم ٠١أِ ٚؾٙههٛي ثٌْٕههخ أٚؽههخ ثٌمههجٔ ْٛعٍههِ ٝههٓ ٌ٠عهه ٝأ٠ ٚىفههً ثٌٍمهه ٠١أٚ
ِؾٛٙي ثٌْٕخ ثٌمٌثً ثٌالٍَ دضع ٓ١١ثّّٗ ٌٚمذٗ ِٓ ِقىّز ثألفوثط(.)54
( )49تشظر السادة ( )24من قانهن تدجيل األ هال السدنفة السل ي.
( )50تشظر السادة ( )25من قانهن تدجيل األ هال السدنفة السل ي.

( )51تشظر السادة ( )26من قانهن تدجيل األ هال السدنفة السل ي.

( )52تشظر السادة ( )28من قانهن تدجيل األ هال السدنفة السل ي.

( )53تشظر السادة ( )2/14من قانهن تدجيل األ هال السدنفة الشافذ.
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ٚثّضٕجهث إٌ ٝثٌّجهر ِ 77هٓ لهجٔ ْٛصْهؾ ً١ثألفهٛثي ثٌّؤ١هز ًلهُ ٌْ189هٕز ٙ 1964هوً ٔ هجَ
صْؾ ً١ثألفٛثي ثٌّؤ١ز ًلُ ٌْ 6هٕزٚ 1965ثٌهي ٞأٌؽه ٝدّٛؽذهٗ ٔ هجَ صْهؾ ً١ثٌٕفهٚ ُٛثألٌمهجحً ،لهُ 5
ٌْٕز ٚ 1959ثٌضعٍّ١جس ثٌٚجهًر دّٛؽذٗ(.)55
ٚلو صٕجٚي ٘يث ثٌٕ جَ ثألّّجء ٚثألٌمجح ـ ٟأًدع ِٛثه ،إى أٚؽخ ثٌٕ جَ صو ٓ٠ٚثالُّ ـه ٟثٌْهؾً
ثٌّؤِ ٟؾٌهث ِّج ٍ٠قك دٗ ِٓ ثٌىٍّجس ثٌٖجةعز ِغً ثٌْ١و ٚثٌقجػ ٚثٌٖ١ل ٚثالؼج ٚوجوج ٚثٌّال ٚؼ ٌ١ىٌه
ٚعٕو ًٚٚه ِغً ٘يٖ ثٌىٍّه جس صّٙهً عٕهو ثٌضهو ٓ٠ٚإال إىث وجٔهش ؽهَءث ِهٓ ثالّهُ( .)56وّهج ِٕهع ثٌٕ هجَ ِهٓ
صْؾ ً١ثٌٍمخ عٍٚ ٝـك أفىجَ ثٌّجهر ( ِٓ )1/24لهجٔ ْٛصْهؾ ً١ثألفهٛثي ثٌّؤ١هز ًلهُ ٌْ 189هٕز 1964
ثٌٍّؽ ٝإىث هي عٍٙ ٝفجس دي٠تز أِ ٚنجٌفز ٌألهح أ ٚهي عٍ ٝثٌقطز ٚثإل٘جٔز ٌٍمه ٠١أِ ٚؾٙهٛي ثٌْٕهخ أٚ
ٟجٌخ ثٌٍمخ أ ٚؼٚ .)57(ٌٖ١لو أٚؽخ ثٌمجٔ ْٛعٍ ٝثٌَٚؽز إّضقٚجي ِٛثـمز ثٌَٚػ ثٌضقٌ٠ٌ٠ز عٍِٕ ٝقٙج
ثٌٍمخ ثٌي٠ ٞقٍّٗ( )58ـٞال عٓ ىٌهه ـمهو أٚؽهخ ثٌمهجٔ ْٛصهٌلٌ ٓ١مهخ ثٌَٚؽهز ثٌّىضْهذز ٌمهخ ٍٚؽٙهج عٕهو
صإٔٚ ٌ١ثلعز أ٠ز ـٌلز ٟالق دجةٓ ٌٙج ـ ٟثٌْؾً ثٌّؤ.)59(ٟ

ثاٍَا :لإٌَ األحٕال انًذٍَح  ،رلى  99نسُح ٕٔ ٔ59تعذٌالتّ
ِههٓ ثؽههً ِٛثوذههز ثٌقجؽههجس ثٌعٍّ١ههز ٌألفههٛثي ثٌّؤ١ههز ٚصْ١هه ٌ١ثّهه ًٙثٌْههذً إلٔؾههجٍ ِعههجِالس
ثٌّههههٛث ٓ١ٕٟـمههههو ٕههههٌع لههههجٔ ْٛثألفههههٛثي ثٌّؤ١ههههز ٌْ 65ههههٕز  1972ثٌههههي ٞفههههً ِقههههً ثٌمههههجًٔ ْٛلههههُ
ٌْٕ189زٙٚ 1964وً لجٔ ْٛث ٌضعو ً٠ثألٚي ٌمجٔ ْٛثألفٛثي ثٌّؤ١ز ًلُ ٌْٕ9ز  1974عُ ثٌٕ هجَ ًلهُ
ٌْٕ32ز ٚ 1974دعو٘ج ٙوًس ثٌضعٍّ١جس ًلهٌُْ 1هٕز ٙٚ ، 1975هوً ثٌمهجًٔ ْٛلهُ ٌْ 51هٕز 1977
 ٛ٘ٚثٌضعو ً٠ثٌغجٌٔ ٟمهجٔ ْٛثألفهٛثي ثٌّؤ١هز ًلهُ ٌْ 65هٕز ٚ 1972ثٌهي ٞعهجٌؼ و١ف١هز صْهؾ ً١ثٌٍمه ٠١أٚ
ِؾٙههٛي ثٌْٕههخ ثٌههيٌ ٞههُ صٚههوً ٌههٗ ٕههٙجهر ٚالهر ثٌ ٚههُ ٚ٠ههوً دٖههأٔٗ لههٌثً دجٌضٌد١ههخ أ ٚدئٌقجلههٗ دأّههٌر
ٌؽٌ ٛصّىِ ٓ١و٠ٌ٠ز ثألفٛثي ثٌّؤ١ز ثٌعجِز ِٓ صْؾ٘ ً١ؤالء ـمو ٌٕع ٘يث ثٌمجٔ.)60(ْٛ
ٚلو ٙوً ثٌمجًٔ ْٛلُ ٌْٕ 5ز  1978ثٌّض ّٓٞثٌضعو ً٠ثٌغجٌظ ٌمجٔ ْٛثألفٛثي ثٌّؤ١هز ًلهُ 65
ٌْٕز ِٓٚ .1972ثٌضعو٠الس ثٌض ٟصّٕٙٞج ٘يث ثٌمجٔ ْٛفً عذجًر (صْعِٛ٠ ٓ١ج) ِقً عذجًر (عالعِٛ٠ ٓ١ج)
( )54تشظر السادة  29من قانهن تدجيل األ هال السدني العراقي السل ي .

( )55تشظر السادة  76من نظام تدجيل األ هال السدنفة رقم  26لدشة  1965السل ي.
( )56تشظر السادة  33من نظام تدجيل األ هال السدنفة السل ي.

( )57تشظر السادة  34من نظام تدجيل األ هال السدنفة السل ي.
( )58تشظر السادة  35من نظام تدجيل األ هال السدنفة السل ي.
( )59تشظر السادة  36من نظام تدجيل األ هال السدنفة السل ي.

( )60األسباب السهجبة لردور القانهن رقم  51لدشة ، 1977ال عديل الثاني لقانهن األ هال السدنفة رقم  65لدشة .1972
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ثٌٛثًهر ـ ٟثٌفمهٌر (ِ )3هٓ ثٌّهجهر ثٌضجّهعز عٖهٌ ِهٓ ثٌمهجٔٚ ْٛثٌنجٙهز دهئؽٌثء ثٌضٚهق١قجس عٍه ٝؽّ١هع
ثإلٞ٠جفجس ثٌٛثًهر ـ ٟثٌمٛ١ه ثٌّؤٚهز ـه ٟثٌْهؾً ثٌّهؤِٕٙٚ ٟهج ثالّهُ ٚثٌٍمهخ .عهُ ٙهوً ثٌضعهو ً٠ثٌٌثدهع
ٌمههجٔ ْٛثألفههٛثي ثٌّؤ١ههز ٚىٌههه دّٛؽههخ ثٌمههجًٔ ْٛلههُ ٌْ 87ههٕز  .1983عههُ صههالٖ ثٌضعههو ً٠ثٌنههجِِ ٌمههجْٔٛ
ثألفههٛثي ثٌّؤ١ههز دجٌمههجًٔ ْٛلههُ ٌْ55ههٕز ٚ 1984ثْ ٘ههيٖ ثٌضعههو٠الس صعههو صطههًٛث صٖههٌ٠ع١ج ِّٙههج ثّههضٙوؾ
ص١ٝٛـ دع ٜثألفىجَ ثٌض ٟوجْ ٖ٠و دٙج ثٌؽّ، ٛٛـٞهال عهٓ صْ١ه ٌ١ثٌّذهجها ٚثألفىهجَ ثٌؾو٠هور ثٌضهٌ ٟهُ
صىٓ ِٛؽٛهر لذً ثٌضعو٠الس ٚثٌض ٟوجْ ٠عجٌؼ دعٙٞج دجؽضٙجهثس إهثً٠ز أ ٚلٞجة١ز(.)61
ٚدضههجً٠ل ٙ 1990/7/18ههوً ثٌمههجًٔ ْٛلههُ ٌْ 46ههٕز ِ 1990ههٓ ثؽههً " إٖٔههجء ٔ ههجَ ِىههٕٓ
ٌٍّعٍِٛههههههجس ثٌّؤ١ههههههز ٠نههههههوَ عٍّ١ضهههههه ٟصٛف١ههههههو إؽههههههٌثءثس ثٌعّههههههً ِٚقههههههجـظ ثٌّعٍِٛههههههجس ٌّو٠ٌ٠ههههههز
ثٌؾْٕهه١ز ٠ٛ٘ٚههز ثألفههٛثي ثٌّؤ١ههز ثٌعجِههز ثٌضههّ ٟههضى ْٛثٌذطجلهز ثٌٖنٚهه١ز ثٌّٛفههور ؽههَءث ِههٓ ٘ههيث ثٌٕ ههجَ
ٝٚذ ٠لٛ١ه ثٌؾْٕ١ز ٚألفهٛثي ثٌّؤ١هز ٌٍّهٛث ٓ١ٕٟهثمهً ثٌعهٌثق ٚمجًؽهٗ ثٌضهّ ٟهضعضّو صنٚه ٘١أًلهجَ
ِؤ١ز ٌٍّهٛثِ ٓ١ٕٟهٓ ثٌقجّهذز ث١ٌ٢هز ٌٞهّجْ ثٌولهز ـه ٟثٌعّهً ٚعهوَ ِهٕـ ثوغهٌ ِهٓ ًلهُ ِهؤٚ ٟثفهو ألٞ
ِٛث ِٓ ٟٓؽٙز ثمٌ ،ٜـمو ٚؽو ثٔٗ ِٓ ثٌ ًٌٞٚٞإعجهر ثٌٕ ٌ ـه ٟلهجٔ ٟٔٛثٌؾْٕه١ز ثٌعٌثل١هز ٚثألفهٛثي
ثٌّؤ١ههز ثٌٕجـههيٚ ٓ٠صٛف١ههوّ٘ج دمههجٔٚ ْٛثفههو ٠ههؤِٓ ثٌٚهه١ػ ثٌمجٔ١ٔٛههز ألّههٍٛح عّههً صٛف١ههو ٚعههجةك صعٌ٠ههؿ
ثٌّٛث ٓ١ٕٟدجٌٕ جَ ثٌّّىٓ ٌٍّعٍِٛجس ثٌّؤ١ز… ٌٚضجِِ ٓ١ج صموَ ٌٕع ٘يث ثٌمجٔ.)62("ْٛ
ٚلو صٕجٚي ٘يث ثٌمجٔ ْٛـ ٟثٌذجح ثٌٌثدع ِٕٗ صْهؾ ً١ثألّهّجء ٚثألٌمهجح ٚثٌهي ٞصٞهّٓ (ِ14هجهر)
 ٟ٘ٚثٌّٛثه (35ـٚ . )48أٌؽ ٝدّٛؽخ ثٌّجهر ( ِٕٗ )1/81ثٌمجًٔ ْٛلهُ ٌْ 65هٕز  1972ثٌّعهوي إال أٔهٗ
عٍك ثإلٌؽهجء عٍهٙ ٝهو ًٚد١هجْ ِهٓ ٠ٍٚهٌ ثٌوثمٍ١هز دهيٌه ،إى صهٕ٘ ثٌّهجهر (ِٕ )2/81هٗ عٍه ٝأْ "صْهضٌّ
ثٌّو٠ٌ٠ز ثٌعجِز أِ ٚو٠ٌ٠ز ثٌؾْٕه١ز ٚثٌّعٍِٛهجس ثٌّؤ١هز دّهٕـ… ثٌذطجلهز ثٌٖنٚه١ز عٍهٚ ٝـهك أفىهجَ…
لجٔ ْٛثألفٛثي ثٌّؤ١ز ى ٞثٌٌلُ (ٌْٕ )65ز  1972ثٌّعوي… إٌ ٝفهٙ ٓ١هو ًٚد١هجْ ِهٓ ٠ٍٚهٌ ثٌوثمٍ١هز
دئ٠مجؾ إٙوثً٘ج"ٚ .ثْ ثٌذ١جْ ثٌّٕض ٌ ِٓ لذً  ٌ٠ٍٚثٌوثمٍ١ز ٌهُ ٚ٠هوً ٌقهو ثٚ ،ْ٢عٍ١هٗ ـجٌمهجٔ ْٛثٌٕجـهي
ث٘ ْ٢ه ٛلهجٔ ْٛثألفههٛثي ثٌّؤ١هز ًلههُ ٌْ65ههٕز  1972ثٌّعهوي ٚثٌٕ ههجَ ًلههُ ٌْ 32هٕز  1974ـٞههال عههٓ
ثٌضعٍّ١ههجس ًلههُ ٌْ 1ههٕز ٚ .1975لههو ٙههوً لههٌثً ِؾٍههِ ل١ههجهر ثٌغههًٛر ثٌعٌثلهه ٟثٌّٕقههً ى ٚثٌههٌلُ 42
ٚثٌّؤًك ـه 1995/4/24 ٟثٌهي ٞأٔهج ٟدّٛؽذهٗ ِّٙهز ثٌفٚهً ـه ٟهعهج ٜٚصٚهق١ـ ثٌذ١جٔهجس ثٌهٛثًهر ـهٟ
ثٌْههؾً ثٌّ ه ؤِٕٙٚ ٟههج ثالّههُ ٚثٌٍمههخ دّههو ٌ٠عههجَ ثألفههٛثي ثٌّؤ١ههز ـههٍٚ ٟثًر ثٌوثمٍ١ههز دههوال ِههٓ ثٌّقىّههز
ثٌّنضٚز( )63إى ِٕـ ثٌمٌثً ثٌّيوِ ًٛو ٌ٠عهجَ هثةهٌر ثألفهٛثي ثٌّؤ١هز ـهٍٚ ٟثًر ثٌوثمٍ١هز ّهٍطز لٞهجة١ز
( )61يشظر دليل أمين الدجل السدني ،مردر سابق ،ص140

( )62القرار  42في  1995/4/24مشذهر في جريدة الهقائع العرقفة العدد  3562في  ،995/5/8ص.148
( )63يشظر البشد أوس من القرار السذ هر.
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ٌّّجًّز ثالمضٚجٗ ثٌّٕج ٟدٗ ،ـٞال عهٓ ثصذهجع ثألٝٚهجع ٚثإلؽهٌثءثس ثٌّمهًٌر ـه ٟلهجٔ ْٛثٌٌّثـعهجس
ثٌّؤ١ههز ى ٞثٌههٌلُ ٌْ 83ههٕزٚ 1969لههجٔ ْٛأٙههٛي ثٌّقجوّههجس ثٌؾَثة١ههز ى ٞثٌههٌلُ ٌْ23ههٕز .)64(1971
ٚأؽههجٍ ثٌمههٌثً ثٌّههيو ًٛثٌطعههٓ ـهه ٟثٌمههٌثًثس ٚثألفىههجَ ثٌٚههجهًر دّٛؽههخ ثٌذٕههو أٚال إٌههّ ٝجهّههج ِههٓ ٘ههيث
ثٌمٌثً أِجَ ٌؾٕز ثّضتٕجـ١ز هثةّز ِٖىٍز ٌٙيث ثٌؽٌٚ ٛصى ْٛلٌثًثصٙج لطع١هز(ٚ .)65أْ ٘هيث ثٌعّهً ٠عهو ِهٓ
ٚ ُ١ّٙيجةؿ ثٌٍْطز ثٌمٞجة١ز ٠ٚضٕجـِ ٝع ِذوأ ثٌف ًٚد ٓ١ثٌٍْطجس.
ٙٚوً لٌثً ِٓ ِؾٍِ ثٌقىُ ثٌعٌثله ٟثٌّٕقهً دضهجً٠ل  2004/1/14صهُ دّٛؽذهٗ إ٠مهجؾ ثٌعّهً
دجٌمٌثً ى ٞثٌهٌلُ  42ـه 1995\4\24 ٟثٌّهيو ًٛأعهالٖ ثٌهي ٞأٔهج ٟدجٌؾٙهجس ثإلهثً٠هز ّهٍطز ثٌفٚهً ـهٟ
هعج ٔ ٜٚجٕتز عٓ صطذ١ك لٛثِٔ ٓ١عٕ١هز ٚإٙهوثً أفىهجَ لٞهجة١ز دٖهأٔٙج ؽهجء ـ١هٗ "  ٔ ...هٌث ٌىه ْٛثٌعّهً
ثٌّٕج ٟدجٌؾٙجس ثإلهثً٠ز ٚ ُ١ّٙ ِٓ ٛ٘ ...يجةؿ ثٌٍْطز ثٌمٞجة١ز ّٝٚجٔج الْٔهؾجَ ثٌْ١جّهز ثٌضٖهٌ٠ع١ز
ِع ثٌٝٛع ثٌؾو٠و ثٌهي٠ ٞهؤِٓ دّذهوأ ثٌفٚهً ده ٓ١ثٌْهٍطجس ٚثّهضمالي ثٌْهٍطز ثٌمٞهجة١ز ـمهو صمهًٌ إ٠مهجؾ
ثٌعًّ دجٌمٌثً ثٌّيوٚ .)66("ًٛديٌه أٔ١طش ٚي١فز صٚق١ـ ٚصؽ ٌ١١ثٌذ١جٔجس ِٕٙٚهج ثالّهُ ٚثٌٍمهخ دجٌؾٙهجس
ثٌمٞجة١ز  ٛ٘ٚثأل.ًٙ
إال أٔٗ ٌٛفظ أْ ِؾٍِ ثٌمٞجء لو لًٌ ـه ٟؽٍْهضٗ ثٌغجٌغهز عٖهٌ ثٌّٕعمهور دضهجً٠ل 2004/5/24
عوَ ؽٛثٍ ٔ ٌ ثٌّقجوُ ـ ٟثٌوعج ٜٚثٌّيوًٛر ٚأٚؽخ ٔ ٌ٘ج ِٓ لذً ِو٠ٌ٠ز ثٌؾْٕ١ز ٚثألفهٛثي ثٌّؤ١هز
ثٌعجِز ـ ٟثٌٛلش ثٌقج.)67(ٌٝ

( )64يشظر البشد تاسعا من القرار السذ هر.

( )65يشظر البشد عاو ار من القرار السذ هر.
( )66يشظر ن

اب مجلس الح م العراقي السشحل  /الدائرة القانهنفة  /السرقم

 2004 / 1والسعسم إلا دوائر الدولة والسحا م افة للعسل بسهجبه.

 189 /37/1/6 /الرادر ب داريخ /14

( )67يشظر اب رئاسة مح سة اس نشاف نيشهى ذو الرقم  1270الرادر ب اريخ  2004/5/29السعسم إلا السحدا م ضدسن
"بشاش علا مدا جداش بجلددة مجلدس القزداش الثالثدة عذدر السشعقددة
مشيقة اس نشاف نيشهى افة .والذي ي زسن ما يمتيً :
ب اريخ  2004/5/24فقد تشدع عدم رؤية الدعاوى ب بديل األسساش واألعسار من قبل السحا م وتشظر من قبدل مديريدة
األ هال السدنفة في الهق

الحاضر وإ الة الدعاوى السعروضة إلا السديرية السذ هرة للشظر في ا من قبل ا."...
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انًثحث انثاًَ
ٔسائم حًاٌح االسى
ثْ ثٌقّج٠ز ثٌّؤ١ز ٌالُّ ِٓ ثالعضوثء عٍ ٗ١صضّغً دعور ّٚجةً  ،ثٌٙٚج ثٌمٛ١ه ثٌض ٟصٌه عٍ ٝثٌقك ـٟ
ثالُّ ٚثٌٍمخّٚٚ ،جةً ثمٌٌٛ ٜلؿ ثالعضوثء

انًطهة االٔل
انٕسائم انٕلائٍح نحًاٌح االسى
ٕ٘جٌه عور ّٚجةً صٌه عٍ ٝثالُّ ِٓ ثؽً صٛـ ٌ١ثٌقّج٠ز ثٌمجٔ١ٔٛز ٌٗ ٚـمج ٌٍضٌٖ٠عجس ثٌّؤ١ز ٚ
ّ٠ىٓ صمْ٘ ُ١يٖ ثٌّٛجةً ثٌ ٝلٛ١ه ٚثًهر عٍ ٝثالُّ ّٚ ٚجةً ٌوـع ثالعضوثء

انفزع االٔل
انمٍٕد انٕاردج عهى االسى
٠عو ثٌٌٝج ء ثٌم١و ثٌٛف١و ثٌيٌ٠ ٞه عٍ ٝثٌقك ـ ٟثالُّ ٚثٌٍمخ ،ـعٍ ٝثٌٌؼُ ِٓ أّٔٙج ِٓ فمٛق
ثٌٖن١ٚز ِّج ٠قِ ٌٞعٗ ثٌضٌٚؾ دّٙج ـجْ ٘يث ٌُ ٠عو ٠ضعجًِ ٛع ثدٌثَ ثصفجق ٕٚ٠خ عٍٝ
ثّضعّجٌّٙج(ٚ . )68ص١ٝٛـ ٘يث ثألٌِ ٠ضطٍخ ثٌٛلٛؾ عٕو ـٌ ٓ١ٝثألٚيِْ ٛ٘ :أٌز و ْٛثالُّ ٚثٌٍمخ أٚ
أفوّ٘ج ث ُّ ٌّقً صؾجً ،ٞأِج ثٌفٌ ٛثٌغجٔ ٟـ ٛٙثّضعّجي ثالُّ ٚثٌٍمخ أ ٚأفوّ٘ج ـ ٟؼٌ ٛآمٌ ؼٌ١
ثٌضّ َ١١د ٓ١ثألٕنجٗ.
()69

ـذجٌْٕذز ٌٍفٌ ٛثألٚي  ٛ٘ٚو ْٛثالُّ ٚثٌٍمخ ثُّ صؾجًٞ

ٌّقً صؾجً ،)70(ٞثٌمجعور ٟ٘

ؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ دجٌّقً ثٌضؾجًٚ ٞثالُّ ثٌضؾجًِ ٞعج ً أ ٚثٌضٌٚؾ دجٌّقً ثٌضؾجًٚ ٞفوٖ( )71ه ْٚثالُّ

( )68ق،ح ،حيل لة حيي،ل،ية حيف،ن ية فا  1985/3/12لشل ،إييه فا:
- Code des Societe, Dalloz, Paris,
, P.
.
( )69يع،ف حو ق حيي،ل،ص بأنه " حيي لية حييا ي يخدق ي دوية ع ى حيل حيي،ل،ص في به ذحييدة خلسدة يليدمن عدت يد،ن
لت حيل ل حيي،ل،ية حييا يويق بنشلط لللث أي لشلبه ييه قيلة لليية ييعدد أ دد وديل حيل يدة حيسدنلعية يحيي،ل،يدة"
عم حيديت ل،مح نلس،د حيلسد ،حي لب د ص.25
( )70حيل حيي،ل،ص وي "أدح حيلش،يع حيي،ل،ص يوي ييأيف لت ل،ليع عنلس ،للدية يلعنيية لخسسة يلمحيية لىندة
ي،ل،يةد يقد ي لى بليلي ،،أي حيلسن د ب دئ لدل إذح دلت لخسسدل ً يلمحييدة حيي،دل ،بدليلعنى حيضدي أي يلمحييدة
حيسنلعة يي لى أيضل ً بليلنشأ فا يطبي قيحنيت حيض،ح ئ يحيعل "د يلميد لت حييفلسي د ينا :،د .لسطفى لدل
طهد حيولنيت حيي،ل،صد دح ،حي،للعة حي،ديد د حإل ند،يةد 1990د ص.545
( )71ادلااة ة ( )9ماان امااةمس ا اااةا اة اةعرااي اةم ا ا ع ا ( )6ةس ا ي  1985واةفق ا ة اةنةا ااي ماان ادلااة ة ( )4ماان ااةالت اة اااةعة اةم ا ا ع ا ( )33ةس ا ي
 ،1984وادلااة ة ( )8ماان ااةالت ا اااةا اة اةعرااي ادلي ا م ع ا ( )55ةس ا ي  1951ادلماا ، ،اق ان :عااند عاار اةاا،رن م ا اا اب ا  ،ادلياا،ع اةسااة ،
ص 134ومة م،هة.
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ثٌضؾجً ٞف١ظ ٠قضفظ دجةع ثٌّقً دٍّى١ز ثالُّ ٘ٚيث ٠عٕ ٟعوَ ّٕٛي عمو ثٌذ١ع ٌالُّ ثٌضؾجً ٞإال عٕو
ثٌٕ٘ عٍ ٝىٌه ٌٙثفزً ـ ٟعمو ثٌذ١ع ،أ ٚأٔٗ ِْضفجه ّٕٝج ً ِٓ ٔ ٗٛٚثٌعمو دجصؾجٖ إًثهر ثٌطٌـٓ١
ثٌ١ّٕٞز إٌ ٝىٌه ،ـئىث ٌُ  ٌٖ٠عمو ثٌذ١ع ٌٙثفزً إّٔٝ ٚج ً إٌّٕٛ ٝي ثالُّ ثٌضؾجً ٞـجٔٗ ٌٓ ٠ومً ـٟ
ِقً عمو ثٌذ١ع( ِٓٚ ،)72ثٌؾجةَ أْ  ًّٖ٠ثٌضٌٚؾ ـ ٟثٌّقً ثٌضؾجً ٞثالُّ ثٌضؾجً ٞعٍ ٝثٌٌؼُ ِٓ
عوَ ثٌٕ٘ عٍ ٝىٌه ـ ٟعمو ثٌذ١ع إىث وجْ ثالُّ ثٌضؾجً ِٓ ٞثألّ٘١ز دجٌْٕذز ٌٍّقً ثٌضؾجً( ٞثٌّذ١ع)
دق١ظ ٖ٠ىً عٌٕٚث ً ؽ٠ٌ٘ٛج ً ٚأّجّ١ج ً ـ ٟثٌّقً ٠ٚ ،ؤعٌ ـ ٟؽيح ثٌعّالء إٌ ٝثٌّقً ثٌضؾجً ٞدق١ظ
٠ضٌصخ عٍ ٝثّضذعجه ثالُّ ثٌضؾجً ِٓ ٞثٌعمو ثٔضفجء ٙفز ثٌّقً ثٌضؾجً ِٓ ٞثٌّذ١ع ،ـف٘ ٟيٖ ثٌقجٌز ٠ؾخ
أْ  ًّٖ٠ثٌضٌٚؾ ـ ٟثٌّقً ثٌضؾجً ٞثالُّ ثٌضؾجً ٞفض ٕ٘٠ ٌُ ٌٛ ٝعٍ ٗ١ثٌعمو ٌٙثفزً(.)73
٘ٚيث ثٌضٌٚؾ دجالُّ ٚثٌٍمخ ٠عو ثّضغٕج ًء عٍ ٝلجعور عوَ ؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ دقمٛق ثٌٖن١ٚز،
ٚصذٌ ٌ٠ىٌه ٘ ٛأْ ٟذ١عز ثالُّ ٚثٌٍمخ لو صؽٌ١س ف١ظ ثّٔٙج لو ثٔفٚال عٓ ٙجفذّٙج ٌ١ومال ّٓٝ
()74

عٕج ٌٙثٌّقً ثٌضؾجًٚ ٞعذضش ٌّٙج ثٌٚفز ثٌّجٌ١ز ِّج ٠عٕ ٟؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ دّٙج

ًٚؼُ ىٌه ـجْ

ثٌضٌٚؾ ـ ٟثالُّ ٚثٌٍمخ ٠مض ٌٚعٍ ٝثّضعّجٌّٙج وٍ١ّٛز ٌضّ َ١١ثٌّقً ثٌضؾجًٚ ٞىٌه ٌى٠ ٟضُ ؽيح
ثٌعّالء ٚوْخ عمز ثٌؾّ ،ًٛٙـّ١ضٕع ثّضعّجٌّٙج دّج ٌٕ ِّ٠ؾ ٙجفذّٙج أ٠ ٚغ ٌ١ثٌٍذِ ِعٗ  ،وّج ال
٠ؾٌٍّ ٍٛضٌٚؾ إٌ ٗ١ثٔضقجي ثالُّ ثٌضؾجً ٞـ ٟؼٕ ٌ١ؤ ْٚثٌضؾجًر ثٌّضعٍمز دجٌّقً وّج أٔٗ ٍََِ دئٝجـز
ِج ّٕ٠ع ثٌٍذِ دٚ ٕٗ١د ٓ١ثٌّضٌٚؾ(.)75
أِج ثٌفٌ ٛثٌغجٔ ٟـ ٛٙثّضعّجي ثالُّ ٚثٌٍمخ أ ٚأفوّ٘ج ـ ٟؼٌ ٛآمٌ ؼ ٌ١ثٌضّ َ١١دٓ١
ثألٕنجٗ ،ف١ظ ٠ي٘خ ًأ ٞـم ٟٙإٌ ٝأْ عوَ ؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ دجالُّ ٚثٌٍمخ ِذٕ ٟعٍ ٝأّجُ أّٔٙج
ثٌٍ١ّٛز ٚثٌعالِز ثٌَّّ١ر ٌإلْٔجْ ٚفجٌضٌٗٚ ،ضفٌ٠وٖ عٓ دجل ٟثألٕنجٗ ِٕٚع ثالمضال ٟد ،ُٕٙ١ـئىث ِج
ثّضعًّ ثالُّ ٚثٌٍمخ ـ ٟؼ٘ ٌ١يث ثٌؽٌ ٛـٍٕ٘ ِ١جن ِج ّٕ٠ع ِٓ ثٌضٌٚؾ ـ ٟثالُّ ٚثٌٍمخ ٚثٌضٕجٍي
عّٕٙج وّج ـّّ ٟجؿ ٕن٘ ٌّؤٌؿ ًٚثة ٟدجٟالق أّّٗ عٍٕ ٝن١ٚز م١جٌ١ز ـًٚ ٟث٠ضٗ أ ٚثٌّْجؿ
ٌٍؽ ٌ١دجّضعّجٌٗ وجُّ ِْضعجً أهد ٟأ ٚـٕ.)76(ٟ

( )72عر اة،رن م اا اب  ،ادلي،ع اةسة  ،ص.143-142
( )73هة م مسل رلاس ،ع ادل ا  -عاسي مقةعاي ،عسةةي مةجس ري ،كل ي اةقةالت ،جةممي غ،ا  ،1992 ،ص.152-151
( . )74دمحم حساام م ياالع ،ادلياا،ع اةسااة  ،ص . ،313عمضااةت و اال اةساامل  ،ادلياا،ع اةسااة  ،ص ،113عاار اةاا،رن ما اا ابا  ،ادلياا،ع اةسااة ،
ص.141
( )75ادل ا ا ا ا ا ا ا ااة ة ( )9م ا ا ا ا ا ا ا اان ام ا ا ا ا ا ا ا ااةمس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااةا اة اةعر ا ا ا ا ا ا ا ااي اةم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ،قة ل ا ا ا ا ا ا ا ااة ادل ا ا ا ا ا ا ا ااة ة ( )8ما ا ا ا ا اان ا ا ا ا ا ااةالت ا اا ا ا ا ا ااةا اة اةعرا ا ا ا ا ااي ادلي ا ا ا ا ا ا م،
 .دمحم حسم م يلع ،ادلي،ع اةسة  ،ص.311
( )76د، .لضلت أبي حي عيدد حيلسد ،حي لب د ص.108-107
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٠ٚذو ٚأْ ٘يث ثٌٌأ٠ ٞؾخ أْ ال ٠ؤمي دٗ عٍ ٝإٟاللٗ ٚإّٔج ٠ؾخ صم١١وٖ دذع ٜثٌمٛ١ه وأْ ّْ٠ـ
دجٌضٕجٍي عٓ ثالُّ ٚثٌٍمخ ٌّور ِقوهر  ِ١ٌٚدًٛٚر ٔٙجة١ز وّج ٠ؾخ أْ ٠مض ٌٚىٌه عٍ ٝعًّ ِعٓ١
 ِ١ٌٚؽّ١عٙج ألْ ؽٛثٍ ثٌضٌٚؾ ـ ٟثالُّ ٚثٌٍمخ ٘ ٛثّضغٕجء ٌ٠ه عٍ ٝثٌمجعور ثٌمج١ٝز دعوَ ؽٛثٍ
ثٌ ضٌٚؾ دّٙج ٘ٚيث ْ٠ضٍََ عوَ ثٌضّٛع ـ ٟثالّضغٕجء لوً ثإلِىجْ ،وّج ٠ؾخ ٌِثعجر أفىجَ ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌضٟ
صق ٌ ثٌضٕجٍي عٓ ثالُّ دأًٛٙ ٞر وجٔش(.)77

انفزع انثاًَ
ٔلف االعتذاء عهى االسى
لذً د١جْ ثٌّمٛٚه دٛلؿ ثالعضوثء الدو ِٓ ثٌمٛي أْ ثٌّٛجةً ثٌٛلجة١ز ٌقّج٠ز فمٛق ثٌٖن١ٚز
٘ ٟصٍه ثإلؽٌثءثس ثٌض٠ ٟضُ ثٌٍؾٛء ثٌٙ١ج ٌٍقٌٍٛ١ز ه ْٚأْ ٠ضقمك ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٚصعوّ ٘يٖ
ثإلؽٌثءثس ثٌْذ ً١ثألِغً ٌقّج٠ز صٍه ثٌقمٛق ألْ ِٓ ثٌّعٍ َٛأْ ثٌٛلج٠ز م ِٓ ٌ١ثٌعالػ ،دجإلٝجـز إٌٝ
أْ ٘يٖ ثإلؽٌثءثس صّغً ثٌقّج٠ز ثٌقم١م١ز ٌقمٛق ثٌٖن١ٚز ٚثٌض ٟدّؾٌه ثٌّْجُ دٙج ٕ٠ق ٌٚأعٌ ثٌقّج٠ز
ـِ ٟقجٌٚز ؽذٌ ثٌ ًٌٞثٌي ٞصقمك ٚإٙالفٗ ٘ٚيث ثألٌِ صى ْٛؽوٚثٖ ِقوٚهر ـٔ ٟطجق فمٛق
ثٌٖن١ٚز ٚثٌض٠ ٟف ًٞفّج٠ضٙج ِٓ ثالعضوثء لذً ٚلٛعٗ ،إى ِٓ ثٌٚعٛدز دّىجْ ِق ٛآعجً ٘يث ثالعضوثء
ِّٙج دٍػ ِموثً ثٌضعٚ ٜ٠ٛىٌه دنالؾ ِج عٍ ٗ١ثٌقجي ِع دجل ٟثٌقمٛق ثألمٌ.ٜ
أِج دجٌْٕذز ٌٛلؿ ثالعضوثء ـ ٛٙدّغجدز ثٌضٕف١ي ثٌع ٟٕ١الٌضَثَ ثٌىجـز دجفضٌثَ فمٛق ثٌٖن١ٚز،
٠ٚؾخ أْ ال ٠ف ِٓ ُٙعذجًر "ٚلؿ ثالعضوثء" أْ ثٌمجّْٔ٠ ْٛـ دٛلؿ ثالعضوثء ٚال ّْ٠ـ دّٕعٗ ثدضوث ًء،
ٚدعذجًر أمٌ ِٓ ِ١ٌ ،ٜثٌ ًٌٞٚٞأْ ٠ى ْٛثالعضوثء لو دوأ ٌىُّْ٠ ٟـ دج٠مجـٗ ألْ ثصمجء فوٚط ثًٌٌٞ
أـ ِٓ ًٞعالؽٗ دعو ِج ٠مع ـ ٟؽّ١ع ثألفٛثي ،ـعذجًر "ٚلؿ ثالعضوثء" ِٓ ثٌعّ١ِٛز دق١ظ ّ٠ىٓ أْ
صًّٖ ٚلؿ ثالعضوثء لذً أْ ٠ذوأ إِٔ ٞع ٚلٛعٗ أّجّج ً(.)78
٠ٚذوٌٕ ٚج عذجًر "ٚلؿ ثالعضوثء" ٌٕٚ٠ؾ ِفِٙٛٙج إٌِٕ ٝع ٚلٛع ثالعضوثء أوغٌ ِٓ ٚلفٗ
دج عضذجً أْ ٚلؿ ثالعضوثء ٘ ٛإؽٌثء ٚلجةٚ ،ٟثٌٛلج٠ز صضطٍخ ثٌضقٌٍ ِٓ ٚلٛع ثالعضوثء ٚصالـ ٟىٌه
ٚعوَ ثالٔض جً ٌق ٓ١ثٌذوء دضقمك ثالعضوثء ٌىٌٖ٠ ٟع دجإلؽٌثءثس ثٌىفٍ١ز ٌٛلفٌٗٙٚ ،يث ثٌْذخ ـجْ

( )77مناة لةا د اةفقا ة ووم :مان ادلااة ة ( )41مان اةالت امةماةة اةم ا ا ع ا ( )173ةسا ي  1965واةا ظما علااا اماةم عاةعة وااب أواان ب وو
حم اة ي ف ب واة ةا ع ب.
( )78د .لق حيديت لل حألويحناد حي فا ح ي،حق حي يل حيخلسةد حيلسد ،حي لب د ص 412يللبعدول.
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ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌضٚٔ ٟش عٍ ٝفّج٠ز فمٛق ثٌٖن١ٚز( ٌُ ،)79صضطٍخ ٚلٛع ثٌ ًٌٞإلِىجٔ١ز ًـع هعٚ ٜٛلؿ
ثالعضوثء ـٛؽٛه ثٌٌٍ ٌٟٕ ٛ٘ ًٌٞقىُ دجٌضعٌٛ ِ١ٌٚ ٜ٠ٛلؿ ثالعضوثء.
٠ضٞـ ِّج ّذك أْ دجإلِىجْ ٍٟخ ٚلؿ ثالعضوثء ٌقّج٠ز فمٛق ثٌٖن١ٚز فض٠ ٌُ ٌٛ ٝىٓ ٕ٘جن
 ًٌٝـعٍ ٟلو ٚلع ،ـ١ىف ٟأْ ٠ىٕ٘ ْٛجن ِ ًٌٝقوق أ١ٕٚ ٞه ثٌٛلٛع ٌضذٌٍٟ ٌ٠خ فّج٠ز ٘يٖ
ثٌقمٛق ِٕٗ(.)80
٠ٚي٘خ ثٌفمٗ( )81إٌ ٝإِىجٔ١ز ثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ٌٛلؿ ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز
ِٕٙٚج ثالُّ ٠ٚ ،ذو ٚأْ أ٘ ًٙيٖ ثٌفىٌر ٠عٛه إٌ ٘ٔ ٝثٌّجهر ( ِٓ )9ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌفٌْٔٚ ٟثٌضٟ
()82

ؽجءس صٍذ١ز ٌٕوثء ثٌمٞجء ٚثٌفمٗ ـ ٟـٌْٔج

ٚدّٛؽذٙج أٙذـ ٌمج ٟٝثالّضعؾجي ثٌقك ـ ٟثٌٍؾٛء إٌٝ

ثإلؽٌثءثس ثٌٛلجة١ز عٕو صٛثـٌ ٌٕ ٟٚثالّضعؾجي.
٠عٌؾ ثٌمٞجء ثٌّْضعؾً دأٔٗ "ـٌع ِٓ ثٌمٞجء ثٌّؤ٠ ٟنض٘ دجٌف ًٚـ ٟثٌّْجةً ثٌّْضعؾٍز
ثٌض٠ ٟنٖ ٝعٍٙ١ج ِٓ ـٛثس ثٌٛلش دٌٖ ٟعوَ ثٌّْجُ دأ ًٙثٌقك ،ؼج٠ضٗ إدعجه ثٌنطٌ ثٌقم١م ٟثٌّق٠١
دجٌقك ثٌّطٍٛح فّج٠ضٗ ً٠غّج ٠ضُ ثٌف ًٚدأ ًٙثٌقك ِٓ لذً ثٌمٞجء ثٌّٛٝٛع.)83("ٟ
ٚصىّٓ أّ٘١ز ثٌمٞجء ثٌّْضعؾً دأٔٗ ْ٠عؿ ثٌن َٛٚدجٙوثًٖ لٌثًثس ِؤلضز ٠ٌّٚعز ه ْٚأْ
٠ضٌصخ عٍ ٝىٌه ثٌّْجُ دأ ًٙثٌقك ٚثٌي ٞصض ٌٝٛثٌّقىّز ثٌّنضٚز ثٌذش ـٚ ،ٗ١ال ٠نفِ ٝج ـ ٟىٌه
ِٓ ثلضٚجه ـ ٟثٌٛلش ٚثإلؽٌثءثسٚ ،دٙيث ٠ى ْٛثٌٌّٖع لو ٚـك دِ ٓ١ج ٌ ٍََ٠قْٓ ّ ٌ١ثٌمٞجء ٚدِ ٓ١ج
ٌٌّ ٍََ٠ثعجر ِٚجٌـ ثٌن .َٛٚوّج ثْ ثٌقىُ ثٌٚجهً عٓ ثٌمٞجء ثٌّْضعؾً لو ٠ؽٕ ٟأف١جٔج ً عٓ ثالٌضؾجء
إٌ ٝثٌمٞجء ثٌعجهٌٍ ٞذش ـ ٟأ ًٙثٌَٕثع ثوضفجء دّج لًٌٖ ىٌه ثٌقىُ ٌوالٌضٗ عٍ ٝثالصؾجٖ ثٌٚق١ـ ـٟ
ثٌَٕثع ،دجإلٝجـز إٌ ٝأْ ثٌمٌثً ثٌّْضعؾً لو ٠قُْ ثٌَٕثع إىث أٙذـ ثٌن َٛٚدعو ٙو ًٖٚـ ٟفجٌز
٠ى ْٛثالّضٌّثً ـ ٟثٌنِٛٚز أِجَ ثٌمٞجء ثٌعجه ٞؼِٕ ٌ١ضؼ وّج ٌ ٛوجْ ِضعٍمج ً دضٕف١ي ثٌضَثَ دٖأْ صأؽٌ١
ٌِْؿ ِع ٓ١ـٍ١ٌ ٟز ِعٕ١ز ٔٚفي ٘يث ثالٌضَثَ دّٛؽخ ثٌمٌثً ثٌّْضعؾً(.)84
( )79ينا :،حيليحد حيلشل ،حييىل فا ولل( ( ) فا ص ( ) لت وذن حيد،ح ة.
( ) 80يوذح ييف ل حيويحعد حيعللة فا قلنيت حيل،حفعل يحييا ي،يم ،ف حيدعيى إذح لت حيي،ض لت ذيدك حو ييدلط يددف
ض ،،ل دلد ينا :،حيللد ( )6لت قلنيت حيل،حفعل حيلدنية حيع،حقا ،قق ( )83ي نة  1969يحيللد ( )4لت قلنيت
حيل،حفعل حيلدنية يحيي،ل،ية حيلس،ص ،قق ( )113ي نة .1968
( ) 81ذ ،ن :د .لق حيدديت للد حألوديحناد حي د فدا ح يد،حق حي يدل حيخلسدةد حيلسدد ،حي دلب د ص 387يللبعددول .د.
للديم خ ي ب ،د حيلسد ،حي لب د ص 437يللبعدول.
( )82د .لق حيديت لل حألويحناد حي فا ح ي،حق حي يل حيخلسةد حيلسد ،حي لب د ص 394يلل بعدول.
( ) 83عدددنلت حيب دددحيصد حيوضددل حيل دديع ،يحيدديو ا فددا حييشدد،ي حيع،حقدداد ب ددق ل د يئ بددلي،ينيي لودددق إيددى حيلعىددد
حيوضل اد بيدحدد 1988د ص ( .11ي ،لنشي)،
( . )84ومح ،و ل اةلأاة ،ادل اأماةت ادل،ا اي واة اةعراي ،اة اماي اة ا ماي عنا ة ،م نافة ادلماةعف ،ا سا ،عري ،1986 ،ص ،343عواةع سام،وت حةما،
عا س ادلن ،اين ،اةقضةا ادلس مال -عاسي مقةعاي ،عسةةي مةجس ري ،كل ي اةقةالت ،جةممي ادللبل ،2333 ،ص.11-13
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أِج عٓ ٌٕ ٟٚثمضٚجٗ ثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ـمو ًٚه ىوٌ٘ج ـ ٟثٌفمٌر ثأل ِٓ ٌٝٚثٌّجهر ()141
ِٓ لجٔ ْٛثٌٌّثـعجس ثٌّؤ١ز ثٌعٌثلٚ ٟثٌض ٟؽجء ـٙ١ج "صنض٘ ِقىّز ثٌذوثءر دٕ ٌ ثٌّْجةً ثٌّْضعؾٍز
ثٌض٠ ٟنٖ ٝعٍٙ١ج ِٓ ـٛثس ثٌٛلش دٌٖ ٟعوَ ثٌّْجُ دأ ًٙثٌقك"(٘ٚ ،)85يث ٠عٕ ٟأْ ٕ٘جن ٌٕٓ١ٟ
المضٚجٗ ثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ّ٘ج ثالّضعؾجيٚ ،عوَ ثٌّْجُ دأ ًٙثٌقك(.)86
ـذجٌْٕذز ٌالّضعؾجي ٠عٌؾ دأٔٗ "ثٌنطٌ ثٌّقوق دجٌقمٛق ٚثٌّٚجٌـ ثٌضٌ٠ ٟثه ثٌّقجـ ز عٍٙ١ج،
٠ ٛ٘ٚضٛثـٌ وٍّج ٚؽوس فجٌز ٠ضٌصخ عٍ ٝـٛثس ثٌٛلش ،فٛٚي ِٕٙ ًٌٝج ٠ضعيً صوثًوٗ أٚ
إٙالفٗ"(.)87
٠ضٞـ ِٓ مالي ثٌضعٌ٠ؿ دجالّضعؾجي عوَ ٚؽٛه ِجٔع ٠قٛي ه ْٚثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌمٞجء ثٌّْضعؾً
ٌٛلؿ ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز ألْ أّ٘١ز ٘يٖ ثٌقمٛق ٚثٌض ٟصأص ِٓ ٟوٙٔٛج ِضعٍمز دجٌيثس
ثإلْٔجٔ١ز صؾعٍٙج ـِ ٟموِز ثٌقمٛق ثٌض١ٙ ٍََ٠ ٟجٔضٙج ،دجإلٝجـز إٌ ٝأْ ثألٌٝثً ثٌٕجصؾز عٓ ثٌّْجُ
دٙيٖ ثٌقمٛق ؼجٌذج ً ِج صضُْ دٚعٛدز إٙالفٙج ٚصوثًوٙج(.)88
أِج ثٌٌٖ ٟثٌغجٔ ٟالمضٚجٗ ثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ـ ٛٙعوَ ثٌّْجُ دأ ًٙثٌقك ٌٚ ،مو صذجٕ٠ش
ثً٢ثء دٖأْ ثٌّمٛٚه دٙيث ثٌٌٖ٠ٚ ،)89(ٟي٘خ ثٌٌأ ٞثٌٌثؽـ ِٕٙج إٌ ٝأْ ِعٕ٘ ٝيث ثٌٌٖ ٛ٘ ٟعوَ
ؽٛثٍ ثٌضعٌٌ ٛىً ِج ٠ضعٍك دجٌقك ٚؽٛهث ً ٚعوِج ً أ ٚصؽ ٌ١١ث٢عجً ثٌضً ٟصذٙج ثٌمجٔ ْٛأ ٚلٚو٘ج ثٌطٌـجْ،
 ٌْٞ٠ٚثٌمٛي ىثصٗ عٍ ٝثٌْذخ ثٌمجٔ ٟٔٛثٌي٠ ٞقوه ثٌضَثِجس وً ِٓ ثٌطٌـ ٓ١لذً ث٢مٌ ـ ٛٙأٞ٠ج ً ال
٠ؾ ٍٛثٌضعٌ ٌٗ ٛألْ ـ ٟىٌه ِْجّج ً دأ ًٙثٌقك٠ٚ ،ضٌصخ عٍ٘ ٝيث ثٌٌٖ ٟأْ عٍ ٝلج ٟٝثالّضعؾجي
()90

عٕو ٔ ٌٖ ثٌوع ٜٛأْ ال ٌ٠ؽـ ؽجٔذج ً عٍ ٝآمٌ ٌى ٟال ْ٠ذك ـ ٟلٞجةٗ فىُ ِقىّز ثٌّٛٝٛع

( )85قة ل ة ادلة ة ( )45من ةالت ادل اأمةت ادل،ا ي واة اةعري ادلي م وادلة ة ( )484من ةالت ادل اأمةت اةف اس اة ةأذ ع ( )1123ةس ي .1975
( ) 86ومن اجل،ر ةذك وت هذرن اةن طم ر ملقةت ة مةمس اةمةمس شلة رمين جلاا اة،أع م،مس اخ يةص اةقضةا ادلس مال ع  ،ختلف وحا،اة وو كنااة
ويف وم حةةي كةت عل ة اة لب ادلس مال ،كوة مي ان ةقةيا امسا ماة وت رقضا ما،مس اخ يةباب مان لقاةا افساب وةا س ةاطا اف ام فاة
علا اخ يةباب ما اة اران ع ا ،ختلاف وحا ،هاذرن اةنا طم وو كل واة ،دلررا ،مان اة فةبا ل ،ر ما د عواةع سام،وت ادلنا ،اين ،ادليا،ع اةساة ،
ص.44
( . )87عا ،اةاةسط مج م  ،ش ح ةالت ا ج ااات ادل،ا ي ،اع اةف اةم يب ،اةقةه ة ،1966 ،ص 135ومة م،هة.
) من هذه اة،عاسي.
( )88م د ص (
( )89حل مضولت هذه اآلعاا ،ر م د عوةع سم،وت ادلن ،اين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.56-55
( . )93عاةس اةمال م ،ش ح وح ةمس ةالت ادل اأمةت ادل،ا ي ،ادلي،ع اةسة  ،ص ،328عوةع سم،وت ادلن ،اين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.56
م وت هااذا ا م ا ة ا س دل ل ا  ،أقةي ا ا م االع ادلس ا مالي يف كن ااري ماان ا ح ااةت مرس ا ع وت رقض ا يف اة اران ادلم ا و عل ااب وت اة م ا
وادلسةس أببل احل و يلعة عةجلي وحبث اة ران حبنة :س ح ة:كوة يف أحص ادلس ،ات وا وعا ادلق،مي اة ب ،كوة وت ةب أحاص هاذه ادلسا ،ات
علا سا ل امس ئ ةس علا وت ر لت كل لة ةق،ع اةذم ر ح ةب مم أي طا ماي اة اران هال هال مليالع ومس ممل اد ،دلررا ،مان اة فةبا ل ،ر ما د
 .ومح ،و ل اةلأة ،ادلي،ع اةسة  ،ص.353
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٠ٚضٌصخ عٍ ٌٟٕ ٝعوَ ثٌّْجُ دأ ًٙثٌقك ٚؽٛح أْ ٠ى ْٛثٌطٍخ ثٌّموَ إٌ ٝثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ٍٟذج ً
()91

ِؤلضج ً ٌ٠ٚثه دجٌطٍخ ثٌّؤلش "صٌص١خ ٝٚع ِع ٓ١فض٠ ٝف ًٚـ ٟأ ًٙثٌقك"

أِج دجٌْٕذز ألعٌ ٘يث

ثٌٌٖ ٟعٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز ـ١ضّغً دعوَ صعٌ ٛلج ٟٝثالّضعؾجي(ٌّْ )92أٌز ٚؽٛه فك ثٌٖن١ٚز أٚ
عوَ ٚؽٛهٖ وّج ال ٠ضومً ـ ٟصمٌ ٌ٠أْ ٕ٘جن ِْجّج ً دجٌقك أَ ال أ ٚأْ ٙجفخ ثٌقك ثٌّوع ٝدٗ ْ٠ضقك
صعٞ٠ٛج ً أَ الْ٠ضقك ِٓ ِ١ٌٚ ،ثمضٚج ٗٙثٌضأوو ِٓ ٙقز أٚ ٚؽٛه ثٌٌٝجء ثٌي ٞأؽ َ١دّٛؽذٗ
ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ِٚو ٜوِ ٗٔٛضالةّج ً ِع ٟذ١عز ٘يٖ ثٌقمٛق٠ٚ ،ضٌصخ عٍ ٝىٌه أْ ثٌمٌثً
ثٌّْضعؾً ٠ؾخ أْ ٠ىِ ْٛؤلضج ً ؽوٚثٖ صٌص١خ ثٌٝٛع ٚثإلدمجء عٌٍ ٗ١ق ٓ١ثٌذش ـ ٟثٌَٕثع ِٓ لذً
ثٌّقىّز ثٌّنضٚز.
ٚـّ١ج ٠ن٘ ِٛلؿ ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّؤ١ز ثٌّمجًٔز ِٓ ِْأٌز ٚلؿ ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز
ِٕٙٚج ثالُّ وٍ١ّٛز ٚلجة١ز ٌقّج٠ز ٘يٖ ثٌقمٛق ّ٠ىٓ ثٌمٛي أْ أـِ ًٞعجٌؾز صٌٖ٠ع١ز ـ٘ ٟيث ثٌٖأْ لو
ؽجء دٙج ثٌٌّٖع ثٌّ ٌٞٚـ ٟثٌّجهر ( ِٓ )50ثٌمجٔ ْٛثٌّؤٚ ٟىٌه إلّذجؼٙج ثٌقّج٠ز عٍ ٝفمٛق
ثٌٖن١ٚز وجـز ،ـ ٟف ٓ١أْ ِعجٌؾز ثٌٌّٖعجْ ثٌفٌْٔٚ ٟثٌعٌثل ٟصضُْ دجٌم ،ًٛٚإى ل ٌٚثألٚي ثٌقّج٠ز
عٍ ٝثٌقك ـ ٟثٌن١ٙٛٚز ٚىٌه ـ ٟثٌّجهر ( ِٓ )9ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ،ٟأِج ثٌٌّٖع ثٌعٌثل ٟـمو ثوضفٝ
دضمٌٚ ٌ٠لؿ ثالعضوثء ثٌي٠ ٞمع عٍ ٝثٌٍمخ ـ ٟثٌّجهر ( ِٓ )41ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ.ٟ
ٚدجٌْٕذز ٌّٛلؿ ثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ِٓ ٚلؿ ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز ـّ١ىٓ ثٌمٛي
دٌّٖٚع١ز ىٌه ثّضٕجهث ً إٌ ٝأفو ثألهٌز ثٌٌٖع١ز ّ" ٛ٘ٚو ثٌيًثةع" ،صعٌؾ ثٌيً٠عز دأٔٙج "ِج وجْ ٍ١ّٚز
()93

٠ٌٟٚمج ً إٌ ٝثٌٖٟء"

ٚدعذجًر أمٌ" ٟ٘ ٜثٌّ ًٙٛإٌ ٝثٌٖٟء ثٌّّٕٛع ثٌّٖضًّ عٍِ ٝفْور" ِغً

ثٌٕ ٌ إٌ ٝعًٛر ثألؽٕذ١ز ـجٔٗ  ًٙٛ٠إٌِ ٝفْور ثٌَٔج ،ـجٌّٕع ِٓ ثٌٕ ٌ ّ ّْٝ٠و ثٌيً٠عز  ٟ٘ٚأٞ٠ج ً
ةقضاةا ادلسا مال"

ورملر ،مة سا اع م وي اة و ر جةا أ ب " م و ،ام وي علا ظةه ادلس ،ات اة ق،مس اة ة ع  ،ام هة يف طلب ر ملا
اع ع /1377مس 1976/3يف  ،1976/6/14رللي رلولعي ا ح ةمس اةم،ة ي ،اةم ،)2( ،اةس ي ( ،1977 ،)4ص.213
( . )91عاااةس اةمااال م ،ش ا ح وح ااةمس ااةالت ادل اأمااةت ادل،ا ااي ،ادلياا،ع اةسااة  ،ص .327وه ااةاث أع وخ ا ى ااب علااا هااذا اةن ا  ،دلرراا ،ماان
اة فةب ل ،ر م د  .عاةس اةمال م ،ش ح وح ةمس ةالت ادل اأمةت ادل،ا ي ،ادليا،ع اةساة  ،ص ،329-328عواةع سام،وت ادلنا ،اين ،ادليا،ع
اةسة  ،ص 57ومة م،هة.
( )92مل خييص ةالت ادل اأمةت اةم ا ا زل واي مم اي ةل ما يف ادلساةسل ادلسا مالي و اة جمال ام واي ادلا ياي الع اة :أببال اة اران ها زل واي اةقضاةا
ادلس ا مال يف حاام وأ ا اةقااةالات ادلي ا م واةف اس ا ةي ا ة :خي ا ص م ا كةأااي ادلسااةسل ادلس ا مالي رسااوا ةي ا ا ماالع ادلس ا مالي ،دلرراا ،ماان
اة فةب ل ،ر م د عوةع سم،وت ادلن ،اين ،ادلي،ع اةسة  ،ص 133ومة م،هة.
( )93ا ن اجللاري ،ادلي،ع اةسة  ،ص.147
كوااة م ا ف اةذعرمااي أبتااة "اة لساال ةااة هاال مياالحي مفساا،ة" و اال اسااحة اةنااةطع ،ادللاأقااةت يف وباال اةن ا رمي ،اجلاارا اة ا ااع ،اع ادلم أ اي،
ريوت ،ن س ي طاع ،ص ،199وة ن هذا اة م رف غري جةمع م يةعه علا وساةسل ا مالع ام ماي ،واة ناول اةذعرماي كا،ة ل مج اع اةلساةسل
سلاا كةاد وسةسل م مةت ومس واجاةت ومس غرياة من ا ح ةمس ،ر م د دمحم ق احل  ،ادلا،خل عاساي اةفقاب ادلقاةعت ،اة اةب ا و  ،اة اماي
ا و  ،اع ا ا،ةس ،ريوت ،1963 ،ص.437
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"ثٌّ ًٙٛإٌ ٝثٌٖٟء ثٌٌّٖٚع ثٌّٖضًّ عٍٍِٚ ٝقز" وجٌْع ٟإٌ ٝد١ش

ثٌقٌثَ ـجٔٗ أٌِ ٌِٖٚع

 ًٙٛ٠إٌ ٝأٌِ ٌِٖٚع آمٌ  ٛ٘ٚثٌقؼ ٚثٌّٖضًّ عٍِٚ ٝجٌـ وغٌ١ر ،ـ١ى ْٛثٌْع ٟإٌ ٝثٌذ١ش ثٌقٌثَ
ِٓ دجح ـضـ ثٌيً٠عز(.)94
ٚثّضٕجهث ً إٌِ ٝج ّذك ـجْ ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز ٠ى ْٛىً٠عز ألٔٗ  ًٙٛ٠إٌِ ٝفْور
صضّغً دجٌّْجُ دٙيٖ ثٌقمٛق ثٌض ٟصمٌ٘ج ثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ٚصقٌَ ثٌّْجُ دٙج ،ـٛلؿ ثالعضوثء عٍ٘ ٝيٖ
ثٌقمٛق ّ٘ ٛو ٌضٍه ثٌيً٠عز(ٚ .)95صضذع ثٌيً٠عز ثٌّمٛٚه ِٕٙج ـ ٟثٌقىُ ،ـجْ وجْ ثٌّمٛٚه ثٌي ٞصفٟٞ
إٌ ٗ١ثٌيً٠عز فٌثِج ً وجٔش ثٌيً٠عز فٌثِج ً(ِّ ،)96ج ٠عٕ ٟصقٌ ُ٠ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز ألٔٗ ٠فٟٞ
إٌ ٝأٌِ ِقٌَ  ٛ٘ٚثٌّْجُ دٙيٖ ثٌقمٛق ٚثإلٌٝثً دأٙقجدٙج.
ٚثٌي ٞالدو ِٓ ىوٌٖ أْ ِْأٌز ٚلؿ ثالعضوثء ٚثٌّقجّذز عٍ ٗ١صعو ألٌح إٌٝ
لجٔ ْٛثٌعمٛدجس ِٓ ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟألْ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز صؤِّ عٍ ٝثٌفعً "ثٌنطأ"
إىث ِج وجْ ٖ٠ىً ؽٌّ٠ز أ ٚال ّٛٚثء صٌصخ عٍ ًٌٝ ٗ١أَ ٌُ ٠ضٌصخ( ،)97أِج ثٌّْؤ١ٌٚز
ثٌّؤ١ز ـجٔٙج صؤِّ عٍ ٝعٕ ٌٚثٌ ًٌٞثٌي ٞلو ٕ٠ضؼ عٓ ىٌه ثٌفعً ،ـّموثً ثٌعمٛدز
ـ ٟلجٔ ْٛثٌعمٛدجس ٠ضٕجّخ ِع هًؽز ثٌنطأ ،ـ ٟف٠ ٓ١ضٕجّخ ثٌؾَثء ـ ٟثٌمجٔ ْٛثٌّؤٟ
ِع ِموثً ثًٌٚ ،)98(ًٌٞؼُ ىٌه ـجْ ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّؤ١ز ثٌّمجًٔز لو مٌؽش عٓ ٘يٖ
ثٌمجعور دجعطجء٘ج ثٌقك دٛلؿ ِٕٚع ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز فض٠ ٌُ ٌٛ ٝضٌصخ عٍ ٝىٌه ٚ ، ًٌٝال
٠نفِ ٝج ـ٘ ٟيث ثألٌِ ِٓ صوعٌ ُ١قّج٠ز ٘يٖ ثٌقمٛق ٚثٌضأو١و عٍ ٝأْ ثٌٛلج٠ز ِٓ ثالعضوثء ٘ ٟثألٍّٛح
ثألِغً ٚثٌضطذ١ك ثٌفعجي ٌقّج٠ز ِج ٌٍٖن١ٚز ِٓ فمٛق.

(، )94عات و ل اةم م ،عات ،وبل اةفقاب ،اة اماي اةنةا اي ،م نافة ادلماةعف ،ا سا ،عري ،1965 ،ص .333وهاذا رماين وت ةفاذ "لعرماي" ر لا علاا
مة رمل م مة هل ميلحي وو مفس،ة ،وة ن اةغةةب طن ة علا اةلسةسل ادلفض ي ادلفةس ،وهذا ساب ش لن ساو ي "سا ،اةاذعاسع" ،دلررا،
م ن اة فةب ل ،ر م د  .عا ،اة مي ار،ات ،اةالج ر يف وبال اةفقاب ،اة اماي اة ا ماي ،اع حساةت ةل نا واة لاراع ،ط ا ات ،1998 ،ص 245وماة
م،هة.
( )95وما ا ا ا ا ا ا ااة ة سا ا ا ا ا ا ا اااي ةلق ا ا ا ا ا ا ا اال اةا ا ا ا ا ا ا الاع ة علا ا ا ا ا ا ا ااا حقا ا ا ا ا ا ا اال اةناي ا ا ا ا ا ا ا ا ي أ ا ا ا ا ا ا ا ا ما ا ا ا ا ا ا اان اة ا ا ا ا ا ااذعاسع ت ا ا ا ا ااة لبا ا ا ا ا اال مي ا ا ا ا االحي منا ا ا ا ا ا وعي،
أف ا ح ة أ ح ةلذعاسع.
( )96ا ن اةق اجللاري ،ادلي،ع اةسة  ،ص، .147عات و ل اةم م ،عات ،ادلي،ع اةسة  ،ص . .334-333عا ،اة مي ار،ات ،ادليا،ع اةساة ،
غاةعت منا وعي ها ظق ا مياة اةفا

ص 245ومة م،هة .أةةق ل اةلاع ة علا حقل اةناي ي ها ومالع منا وعي تاة وساةسل فضا
واجمل وع.
( )97ور لت لة يلعة خةبي يف اةن ون واةذم هل "اةا،ا يف ف ذ أمل قي ،اع اةب ج ةراي وو ج حاي لا و اف وو خاةب وسا ه سااةب م خال
عا ة اةفةعاال أ ااة" ادلااة ة ( )33ماان ااةالت اةمقاال ت اةم ا ا واةا ااة ح أ اة :ادلااة ة ( )45ماان ااةالت اةمقاال ت ادليا م ،دلرراا ،ماان اة فيا ل،
ر م د  .ومح ،أ ح س وع ،اةلس ط يف ةالت اةمقل ت ،اجلرا ا و  ،اع اة ضي اةم ي ،ريوت ،1981 ،ص 437ومة م،هة.
( . )98عا ،اجمل  ،احل و خ وت ،ادلي،ع اةسة  ،ص.224
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ٌ٠ٚصذٚ ٠لؿ ثالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز دجٌطٌ٠مز ثٌض٠ ٟضُ ـٙ١ج ىٌه ثالعضوثءٌ ٔٚ ،ث ً ٌىْٛ
 ًٛٙثالعضوثء عٍ٘ ٝيٖ ثٌقمٛق ِضعوهر ٚوغٌ١ر  ِٓٚثٌٚعخ فٌ٘ٚج ،ثٔعىِ ٘يث ثألٌِ عٍ ٝفجالس
ٚلؿ ثالعضوثء ـ ٟٙثألمٌ ٜالّ٠ىٓ فٌ٘ٚج ـ ٟفجالس ِقوهر .ـذجٌْٕذز ٌالعضوثءثس ثٌّجّز دْالِز ثٌؾُْ،
()99

٠ي٘خ ثٌفمٗ

إٌٚ ٝؽٛح ِٕعٙج ٚدّنضٍؿ ثٌْذً أ٠ج ً وجٔش ًٛٙر ىٌه ثالعضوثء ،ـعٍّ ٝذ ً١ثٌّغجي

ال٠ؾ ٍٛإؽذجً ٕن٘ عٍ ٝأمي عٕ١ز ِٓ هِٗ ٌؽٌ ٛثٌقٛٚي عٍ ٝهٌ ً١ـ ٟثٌوع ٜٛثٌٌّـٛعز أِجَ
ثٌمٞجء ،ـّغً ٘يٖ ثألـعجي ٠ؾخ ِٕعٙج ألْ ـ ٟثٌم١جَ دٙج ِٓ لذً ثألـٌثه ٚه ْٚأمي إىْ ثٌؾٙجس
ثٌّنضٚز ،إ٘وثً وذٌٍ ٌ١قك ـّ ٟالِز ثٌؾُْ(.)100
٘ ٌْٞ٠ٚيث ثٌمٛي أٞ٠ج ً عٕوِج ٠ضُ ثٌم١جَ دأ ِٓ ٞثألعّجي ثٌطذ١ز ـ ٟفجٌز صنٍؿ وً أ ٚدعٜ
ثٌٌٖ ٟٚثٌٛثؽخ صٛثـٌ٘ج ٌٌّٖٚع١ز ٘يٖ ثألعّجي( ،)101وّج ّ٠ىٓ ثٌّطجٌذز دٛلؿ ثالعضوثء ثٌٛثلع عٍٝ
()102

ثالُّ ٚثٌٍمخ

٠ٚؾ ٍٛثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ٌٛلؿ ثالعضوثء عٍِ ٝج ىوٌ ِٓ فمٛق إىث

صٛثـٌس ٌٕ ٟٚثالّضعؾجي.
٠ضٞـ ِّج صموَ ؽٛثٍ ٚلؿ ثالعضوثء عٍ ٝثٌقك ـّ ٟالِز ثٌؾُْ ٚثٌقك ـ ٟثالُّ ٚثٌٍمخ ِٓ
لذً ثٌمٞجءٚ ،ثٌي٠ ٞنض٘ ـ ٟصمو ٌ٠ثٌٍ١ّٛز ثٌض٠ ٟضُ عٓ ٠ٌٟمٙج ثٌم١جَ ديٌه ٚـمج ً ٌّضطٍذجس وً فجٌز،
وّج ّ٠ىٓ ثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌمٞجء ثٌّْضعؾً ٚـ ٟؽّ١ع ثألفٛثي ثٌض ٟصضٛثـٌ ـٙ١ج يٌٚؾ ثالّضعؾجي.
أِج دجٌْٕذز ٌالعضوثء ثٌٛثلع عٍ ٝوً ِٓ ثٌقك ـ ٟثٌن١ٙٛٚز ٚثٌٌٖؾ ٚويٌه ثٌقك ـٟ
ثًٌٛٚر ـ ٛٙؼجٌذج ً ِج ٠ى ْٛعٓ ٠ٌٟك ثٌّطذٛعجس ٠ٚضُ ٚلفٗ دجصذجع ثٌعو٠و ِٓ ثإلؽٌثءثس(،)103
ّٕضعٌ ٛألدٌٍ٘ج ـ ٟثٌفمٌثس ث٢ص١ز:

( . )99حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،ماة ئ اةقةالت ،ادلي،ع اةسة  ،ص . ،54عمضةت و ل اةسمل  ،ادليا،ع اةساة  ،ص .538وم رلجا ،ااص يف
اةقةالت ادل،ين اةم ا رسوح ل ف امع ،اا علا جس ا اسةت ،ورا،و وت لة جةسر اس ة ا :اةفق ة ( )3من ادلة ة ( )1من اةقةالت ادلذكلع

ع اةع هذا ا م سةس،ا :يف مي واة م ،وكن اة،و اة قةعب لاا ة مع اةقلاام اةم ا ي.
( )100يي ت إذح لل يق إق،ح ،حإلثبل عت ط،ي حي للض حينييص ) (D.N.Aفلت ذيك يعنا حيوضل ع ى وذن حيل أية يذيك
) لت وذن حيد،ح ة.
ونعدحق حإلض،ح ،ب ،ق حإلن لت يفول ً يىذن حيط،يوةد ينا :،ص (
( )131و  ،سا ةت هذه اةن و  ،م د ص ( ) من هذه اة،عاسي.
( )132ادلة ة ( )41من اةقةالت اةم ا  ،وادلة ة ( )51من اةقةالت ادل،ين ادلي م.
( )133دلررا ،مان اة فةبا ل ،ر ما د  .حسااةمس اةا،رن كةمال ا هالاين ،احلا يف احاىامس احل اةة اخلةباي ،ادلياا،ع اةساة  ،ص 384ومة ماا،هة ،شلا،وح خل اال
حب  ،ادلي،ع اةسة  ،ص 437ومة م،هة.
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أٔالً .حظز َشز انًطثٕعاخ أٔ ٔلف تذأنٓا:
٠مٚو دٙيث ثإلؽٌثءِٕ ،ع أ ٞـعً ِٓ ٕأٔٗ ثٚ٠جي ثٌّطذٛعجس إٌِ ٝضٕجٚي ثٌؾّ ،)104(ًٛٙـق ٌ
ثٌٌٕٖ ِٕ٘ ٛع ٌالعضوثء عٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز ِقً ثٌىالَ ـ ٟف ٓ١أْ ٚلؿ ثٌضوثٚي ٘ٚ ٛلؿ ٌالعضوثء
ثٌي٠ ٞضُ عٓ ٠ٌٟمٗ.
إْ أّ٘١ز ٘يث ثإلؽٌثء ـ ٟفجالس ثٌّْجُ دضٍه ثٌقمٛق ثٌض ٟصضُ عٓ ٠ٌٟك ثٌٌٕٖ ؽعٍضٗ ِٝٛع
ث٘ضّجَ لٛثٔ ٓ١ثٌٚقجـز ٚثٌّطذٛعجس( ،)105ـعٍّ ٝذ ً١ثٌّغجي ف ٌس ثٌفمٌر ( ِٓ )11ثٌّجهر ثٌْجهّز
عٌٖر ِٓ لجٔ ْٛثٌّطذٛعجس ثٌعٌثلً ٟلُ (ٌْٕ )206ز  1968أْ  ٌٖٕ٠ـ ٟثٌّطذٛع ثٌو-)106(ًٞٚوً
ِج ٠ض ّٓٞثٌضعٌٌٍ ٛؽ ٌ١دّج ٠عضذٌ صٌٖ١ٙث ً أ ٚليـج ً ـ ٟإٔنجٌ ُٙٙيثصٙج.
ٌٚىٓ ٘يث ثإلؽٌثء دجعضذجًٖ أهثر فجّّز ـِٕ ٟع ثٌّْجُ دذع ٜفمٛق ثٌٖن١ٚز ال٠عٕٙٔ ٟج٠ز
ثٌّْأٌز ،ـ٠ ٛٙضعجًِ ٛع ثٌقك ـ ٟثالعالَ ِّج ٠مض ٟٞثٌّٛثٍٔز ٚثٌّفجٍٝز دّٕٙ١ج ـ ٟثٌّْأٌز ِٛٝٛع
ثٌَٕثع ،وّج ٠ضعجً ٛأف١جٔج ً ِع فٌ٠ز ثٌٚقجـز إىث وجْ ثٌٌٕٖ ثٌٌّثه ف ٌٖ لو صُ عٓ ٠ٌٟك إفوٜ
ثٌٚقؿ ِّج ْ٠ضٍََ ٚلؿ صوثٌٙٚج.
ٌمو فُْ ثٌٌّٖع ثٌفٌْٔ٘ ٟيث ثألٌِ دجٙوثًٖ ثٌّجهر ( ِٓ )9ثٌمجٔ ْٛثٌّؤٚ ٟثٌض ٟأعطش ٌٍقك
ـ ٟثٌن١ٙٛٚز ثأل٠ٌٛٚز إىث صعجًِ ٛع ثٌقك ـ ٟثالعالَ أ ٚفٌ٠ز ثٌٚقجـز(٠ٚ ،)107ذوٌٕ ٚج إِىجٔ١ز
إعطجء ٘يٖ ثأل٠ٌٛٚز ٌٍقك ـ ٟثٌٌٖؾ أٞ٠ج ً ألٔٗ ال٠مً أّ٘١ز عٓ ثٌقك ـ ٟثٌن١ٙٛٚز.

ثاٍَاً .حذف أجزاء يٍ انًطثٕعاخ أٔ انتعذٌم فٍٓا:
٠ضُ ثٌٍؾٛء إٌ٘ ٝيث ثإلؽٌثء ـ ٟفجٌز ثفضٛثء ثٌّطذٛعجس عٍ ٝعذجًثس صٕط ٞٛعٍِْ ٝجُ الّ٠ىٓ
ثٌضْجِـ ـ ٗ١دقمٛق ثٌٖن١ٚزٌٚ ،ىٓ ـجعٍ١ز ٘يث ثإلؽٌثء ال صىضًّ إال إىث أهمً عٍ ٝثٌْٕل ؽّ١عٙج.
ٚصىّٓ ثٌٚعٛدز ـ ٟفجٌز صوثٚي ثٌّطذٛعجس ثٌّطٍٛح فيؾ عذجًثصٙج ـ ٟثٌْٛق ٚثٔضٌٖس
دًٛٚر ٚ٠عخ ِعٙج ٝٚع ثٌ١و عٍ ٝؽّ١ع صٍه ثٌْٕل(.)108

( )104للديم خ ي ب ،د حيلسد ،حي لب د ص 439يللبعدول.
( )105د .لق حيديت لل حألويحناد حي فا ح ي،حق حي يل حيخلسةد حيلسد ،حي لب د ص.385
( )106يع،ف حيلطبيع حيدي،ص فا حيفو )3( ،لت حيللد حألييى لت قلنيت حيلطبيعدل حيع،حقدا بأنده " د لطبديع يسدد،
بل يل،ح ،فا أعدحد لي ة يفا أيقل لعينة" .فا يت يع،ف حيفو )5( ،لت حيلدلد ذحيىدل حيلطبديع يد ،حيددي،ص
بأندده " د لطبدديع يسددد ،لدد ،يح ددد أي فددا أ،ددمح لع يلددة لي يددئ يحييسددليي ،يحينشدد،ح ي ي،وددل دديح لن د
لطبيعة أي لخطيطة بلييد أي ل ييبة بأية ي ي ة أخ،ى بأ ث ،لت ن خة يح د ييي،ض حينش."،
( )107د .لق حيديت لل حألويحناد حي فا ح ي،حق حي يل حيخلسةد حيلسد ،حي لب د ص385د .394
( )138شل،وح خل ل حب  ،ادلي،ع اةسة  ،ص.441
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٠ٚغجً ثٌضْجهي فٛي ٍّطز لج ٟٝثالّضعؾجي ـ ٟثألٌِ دقيؾ ِج  ِّ٠فمٛق ثٌٖن١ٚز أٚ
صعو ٍٗ٠دًٛٚر ال صِّ صٍه ثٌقمٛق ،ـف ٟىٌه ِْجُ دأ ًٙثٌقك ٘ٚيث ٠ضعجًِ ٛع ٟذ١عز ثٌمٞجء
ثٌّْضعؾً ،ألْ ثٌقيؾ أ ٚثٌضعو٠ ٌٓ ً٠ضٌن ٕ١تج ً ٌمج ٟٝثٌّٛٝٛع ألٔٗ ٔمطز ثٌنالؾ ٚدجٌضجٌ ٛ٘ ٟـًٚ
ـِٛٝٛ ٟع ثٌَٕثعٚ ،صذٌٍ ثٌّْأٌز دٖىً أوذٌ عٕوِج ٠أٌِ ثٌمج ٟٝدجهمجي ثٌعو٠و ِٓ ثٌضعو٠الس ثٌضٟ
صًّٖ ؼجٌذ١ز ثٌّطذٛعٌ٠ٚ ،ه عٍ٘ ٝيث ثٌضْجهي دأْ صن ً٠ٛلج ٟٝثالّضعؾجي ثألٌِ دق ٌ ٌٖٔ
ثٌّطذٛعجس أ ٚث٠مجؾ صوثٌٙٚج ٠عط ِٓ ٗ١دجح أ ٌٝٚفيؾ ؽَء ِٓ ثٌّطذٛع ألْ ِٓ ٍّ٠ه ثٌىً ٍّ٠ه
ثٌؾَء( ،)109وّج الٕ٠ىٌ ـمٗ ثٌٌّثـعجس

()110

إِىجٔ١ز فُْ ثٌَٕثع دجٌمٌثً ثٌّْضعؾً إىث صٌصخ عٍٝ

ٙو ًٖٚؽعً ثٌن َٛٚـٝٚ ٟع ٠ى ْٛـ ٗ١ثالّضٌّثً ـ ٟثٌنِٛٚز أِجَ ثٌمٞجء ثٌعجه ٞؼِٕ ٌ١ضؼ.
ٕ٠ٚطذك ٘يث ثألٌِ عٍِْ ٝأٌز ثٌقيؾ أ ٚثٌضعو.ً٠

ثانثاً .انحك فً انزد ٔانتصحٍح:
٠عو ٘يث ثٌقك أفو ثإلؽٌثءثس ثٌٛلجة١ز ٠عطٌٍٖ ٟن٘ ثٌقك ـ ٟأْ ٌ٠ه عٍِ ٝج ْٕ٠خ إٌ ٗ١أ٠ ٚعو
()111

ِْجّج ً دقمٛق ٕن١ٚضٗ أ ٚأْ ٚ٠قـ ثٌّعٍِٛجس ثٌض ٟصىٌٙ ْٛج ٘يٖ ثٌٚذؽز

ـذجٌْٕذز ٌٍقك ـٟ

ثٌن١ٙٛٚز صذٌٍ أّ٘١ز ٘يث ثإلؽٌثء إىث وجْ ِج ْٔخ إٌ ٝثٌٖن٘ ؼٙ ٌ١ق١ـ ،ـّٓ ٕأْ ثٌٌه أٚ
ثٌضٚق١ـ ص١ٝٛـ فم١مز ثألٌِ ٚصقو٠و ِٛلؿ ثٌٖن٘.
أِج إىث وجْ ِج صُ ٌٖٖٔ ٙق١قج ً  ِ١ٌٚـِ ٗ١ج ْٟ٠ء إٌ ٝثٌٖن٘ ،ـٍٓ صىٕ٘ ْٛجن ـجةور ِٓ ٘يث
ثإلؽٌثء ،ألْ ثٌّْجُ دجٌقك ـ ٟثٌن١ٙٛٚز لو صقمك دّؾٌه ثٌىٖؿ عٕٗٚ ،دجٌضجٌ ٟـٍٓ ٠ىٕ٘ ْٛجن
ِٛٝٛع ٌٌٍهٌٚ ،ىٓ ـجعٍ١ز ٘يث ثإلؽٌثء صى ْٛعٕوِج ٠ض ّٓٞثٌّطذٛع ِج ٌٕ ِّ٠ؾ ثٌٖن٘
ًٛٙٚصٗ ثٌض ِ١ٌ ٟـٙ١ج ِج ٠عو م١ٙٛٚجً ،أ ٞأْ ْٕ٠خ إٌِ ٗ١ج ّٟ٘ ٛء أِ ٚج ٠غ ٌ١ف ٌٗٛثٌٖذٙز
ٚثالصٙجَ ،أِج ـ ٟثٌقك ـ ٟثٌن١ٙٛٚز ـٍ ِ١ثألٌِ ٘ ٛثإلّجءر ٚإعجًر ثٌٖذٙجس ٚإّٔج ٌٖٔ ِج ال٠ؾٍٛ
ٌٖٖٔ ،ـئىث ٌٖٔ ثٌّطذٛع ثٌّضِ ّٓٞج ِ٘ ٛجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز وجْ ٌٚجفخ ثٌٖأْ ثٌقك ـ ٟثصنجى
إؽٌثءثس ثٌٌه ٚثٌضٚق١ـ ه ْٚثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌمٞجء٘ٚ ،يث ثٌٍؾٛء ال٠ى ْٛإال الفمج ً ٌطٍخ ٌٖٔ ثٌٌه أٚ
ثٌضٚق١ـ ثٌي ٞصُ ًـ ٗٞأ ٚوجْ ٕ٘جن مالؾ فٛي صٛثـٌ ثٌٌٖ ٟٚثٌمجٔ١ٔٛز ٌقك ثٌٌه ٚثٌضٚق١ـ٘ٚ ،يث
ثٌقك ِٓ ؼ ٌ١ثٌّض ًٛٚإعّجٌٗ ٟذمج ً ألفىجَ لٛثٔ ٓ١ثٌّطذٛعجس ٚثٌٚقجـز إال عٕوِج ٠ى ْٛثٌّطذٛع
ه٠ًٚج ً ٚىٌه ٌى٠ ٟضْٕ ٌٖٔ ٝثٌٌه ـ ٟثألعوثه ثٌالفمز ِٓ ثٌّطذٛع ،أِج ثٌّطذٛع ؼ ٌ١ثٌو ًٞٚـٕ ٌث ً
ٌىٚ٠ ٗٔٛوً ٌِر ٚثفور ـٍٓ ٠ىٕ٘ ْٛجن ِىجْ  ٌٖٕ٠ثٌٌه ـ ٗ١ألْ ثٌّطذٛع لو ثوضًّ دًٛٚر ٔٙجة١ز،
( . )139حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،احل يف احىامس احل ةة اخلةبي ،ادلي،ع اةسة  ،ص.419-418
( . )113ومح ،و ل اةلأة ،ادلي،ع اةسة  ،ص ،343عوةع سم،وت ادلن ،اين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.11-13
( )111شل،وح خل ل حب  ،ادلي،ع اةسة  ،ص.443
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ٌٚىٓ ٌٍمج ٟٝأْ ٠أٌِ دٌٕٖ ًه ِٓ ؽجٔخ ثٌّعضو ٜعٍ ٍََ٠ٚ ٗ١ثٌٕجٌٕ دجٝجـضٗ إٌ ٝثٌّطذٛع ؼٌ١
ثٌوّٛ ًٞٚثء ـ ٟدوث٠ضٗ أٙٔ ٚج٠ضٌٍٗٚ ،مجٍّ ٟٝطز صقو٠و فؾُ  ِّْٛٞٚثٌٌه

()112

 ٍََ٠ٚلجْٔٛ

ثٌّطذٛعجس ثٌعٌثلِ ٟجٌه ثٌّطذٛع ثٌو ًٞٚدأْ ِ ٌٖٕ٠ؾجٔج ً ثٌٌه ثٌٛثًه إٌ ِّٓ ٗ١ص ّٓٞثٌّطذٛع ِْجّج ً
دقمٛق ٕن١ٚضٗ٠ٚ ،ضُ ٌٖٔ ثٌٌه ـ ٟثٌّىجْ ٔفْٗ ثٌي ٞصقمك ـ ٗ١ـعً ثالعضوثء ٚـ ٟأٚي عوه ٚ٠وً دعو
ٛٙٚي ثٌٌهٚ ،إىث صعيً ىٌه ـف ٟثٌعوه ثٌي٠ٌٕ ٗ١ٍ٠ ٞطز أال ٖ٠ؽً ثٌٌه فَ١ث ً أوغٌ ِٓ ٝعؿ ثٌق َ١ثٌيٞ
ٕؽٍٗ ثالعضوثء(.)113
 ِٓٚثٌّٛجةً ثألمٌ ٜثٌضّ٠ ٟىٓ أْ صْجُ٘ إٌ ٝفو ِج ـ ٟصٛـ ٌ١ثٌقّج٠ز ٌقمٛق ثٌٖن١ٚز
وجالُّ  ،ل١جَ ثٌمج ٟٝدئ٘وثً ثألهٌز ثٌّْضق ًٚعٍٙ١ج ٔض١ؾز ثٌّْجُ دٙيٖ ثٌقمٛق ٚعوَ ثالعضوثه دٙج ـٟ
ثٌوعج ٜٚثٌٌّـٛعز إٌ ،ٗ١ـؽجٌذج ً ِج ٠ضُ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٌؽٌ ٛثٌقٛٚي عٍ ٝهٌْ٠ ً١جعو عٍٝ
هعُ ِٛلؿ أفو ثٌنِٚ .َٛٚج ىوٌ ٚثْ وجْ ال ْ٠ضمِ ُ١ع ثإلعذجس ثٌّؤٚ ٟثٌيْ٠ ٞضٍََ إعوثه ثٌوًٌ١
ِْذمج ً ٚإفجٟز أٌٟثـٗ عٍّج ً دّج ٌ٠ثه إعذجصٗ عٓ ٠ٌٟك ٘يث ثٌوٌِ ً١ع ثصؾجٖ إًثهصٌ ُٙضغذ١ش ىٌه٘ٚ ،يث ِج
هعج إٌ ٝثٕضٌث ٟثإلعذجس دأهٌز ِعٕ١ز فوه٘ج ثٌٌّٖع ِْذمج ً ٌى٠ ٟعضو دٙج(ٌٚ .)114ىٓ ٌٗ ه ًٚوذ ٌ١ـٟ
ِ١وثْ ثإلعذجس ثٌؾٕجةٚ ٟثٌي٠ ٞم َٛعٍ ٝثإلعذجس ثٌقٌ ثٌي ٞال ٠ضطٍخ أهٌز ِعٕ١ز ـ ٟثإلعذجس وّج ال ٖ٠ضٌٟ
إعوثه ثٌوٌِْ ً١ذمج ً ٚدّعٌـز ى ٞٚثٌٖأْ ،ـئىث ِج أٍٟك ثٌعٕجْ ٌألـٌثه ـ ٟثٌٍؾٛء إٌِ ٝنضٍؿ ّٚجةً
ثإلعذجس ٚثالعضوثه دٙج ِٓ لذً ثٌمٞجء وجْ ىٌه ِوعجر إٌ ٝصَث٠و فجالس ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ـٟ
ّذ ً١ثٌقٛٚي عٍ ٝهٌٌ ً١ضمو ّٗ٠إٌ ٝثٌمٞجء ،أِج إىث صُ إ٘وثً ثألهٌز ثٌّْضّور ِٓ ثٌّْجُ دقمٛق
ثٌٖن١ٚز ؼ ٌ١ثٌٌّٖٚع ـجْ ىٌه ّ١ؤه ٞإٌ ٝعوَ ثٌْعٌٍ ٟقٛٚي عٍ٘ ٝيٖ ثألهٌز ٌعوَ ٚؽٛه ؽوٜٚ
صذًٌ ثٌم١جَ ديٌهِّ ،ج  ُْٙ٠ـ ٟفّج٠ز فمٛق ثٌٖن١ٚزٌّٞٚ ،جْ صقم١ك ىٌه ٔوع ٛثٌٌّٖع ثٌعٌثل ٟإٌٝ
إٙوثً ٔ٘ ٞ٠جؾ إٌ ٝلجٔ ْٛثإلعذجس ـقٛثٖ إ٘وثً ثألهٌز ثٌّْضق ًٚعٍٙ١ج ٔض١ؾز ثٌّْجُ دقمٛق
()115

ثٌٖن١ٚزٚ ،ىٌه عٍ ٝؼٌثً ِج ؽجء ـ ٟدع ٜثٌمٛثٔٓ١

 ٌ١ْ٠ٚعٍ ٗ١ثٌمٞجء ـ ٟدع ٜثٌوٚي

()116

٠ٚؤ٠وٖ ؼجٌذ١ز ثٌفمٗ(.)117
( . )112حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،احل يف احىامس احل ةة اخلةبي ،ادلي،ع اةسة  ،ص 426ومة م،هة.
( )113حيللد حيخلل ة عش ،د حيفو،ح (أ د ).
( . )114صلنا لأ أل ح و  .يحا دمحم سم  ،،ادلي،ع اةسة  ،ص 71ومة م،هة.

( )115ر م د اص ادلة ة ( )217من ةالت وبل امةكوةت ادل،ا ي اةلا ةين ع ( )217ةس ي .1983
( )116ر م د اع ام وي ا اعري يف مي ةعرخ  1956/3/13واةسة ا شةعة ة ب يف ص ( ) من هذه اة،عاسي.
( . )117حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،احل يف احىامس احل ةة اخلةبي ،ادلي،ع اةسة  ،ص . ،343صلنا لأ صل ب . ،يحا دمحم سم  ،،ادلي،ع
اةساة  ،ص .71ومي اان اةقاال ت هاا،اع اةا،ة ل غااري ادلنا ون يفاا ،ةاب وسااةس يف اةنا رمي ا ساانم ي ،أقا ،عوم وت عوا اان اخل ااةب ( ) كااةت
رمول يف ادل،ر ي أسوع بالت عجال واما وة يف اد م سالع احلاةسط أادلا ع ا،اة ا :ا أقاة د "ععا،و وك اد ا وت رساىاث ووااد علاا
مميا ي أقااة اة جاالد ع وماري ادلااملم م وا عيا د يف واحا،ة وواااد يف ساانث ،أاةس رقاال د "وم س لس نسالا" ووااد سسسااد عل ااة ،و رقاال د
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انًطهة انثاًَ
انٕسائم انعالجٍح نحًاٌح االسى
٠مٚو دجٌٍ١ّٛز ثٌعالؽ١ز ِج ٠ضُ ثٌٍؾٛء إٌ ٗ١إلٙالؿ ثألٌٝثً ثٌٕجٕتز عٓ ثٌّْجُ دجالُّ ٘ٚيٖ
ثٌٍ١ّٛز ٘ ٟثٌضعٚ ،ٜ٠ٛثٌي٠ ٞعو أعٌث ً ٠ضٌصخ عٍ ٝل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ز٘ٚ ،يث ٠عٕ ٟأْ ثٌقىُ دٗ
ْ٠ضٍََ صٛـٌ أًوجْ ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚز ِٓ مطأ ٚ ًٌٝٚعاللز ّذذ١زّ٠ٚ ،ىٓ ثٌّطجٌذز دٗ أِجَ ثٌمٞجء
دجعضذجًٖ ٍ١ّٚز ٌؾذٌ ثٌ ًٌٞأ ٚثٌضنف١ؿ ِٓ ٟٚأصٗ ٠ٚضُ ثٌٍؾٛء إٌ ٗ١إىث ٌُ ْ٠عؿ ٚلؿ ثالعضوثء ـٟ
فّج٠ز فمٛق ثٌٖن١ٚز أ ٚأْ ثالعضوثء لو ٚلع ـعالً ٚصٌصخ عٍ.ًٌٝ ٗ١
ٚثٌضع ٜ٠ٛإِج أْ ٠ى ْٛع١ٕ١ج ً أ ٚدّمجدً ٠ٚنٞع العضذجًثس ِعٕ١ز صضقىُ ـٟ
صموٚٚ ،ٌٖ٠ـمج ً ٌّج صموَ ّ١ضُ صمْ٘ ُ١يث ثٌّطٍخ إٌ ٝـٌع ، ٓ١ثألٚيٌ :ذ١جْ ٌٕ ٟٚثٌقىُ دجٌضع،ٜ٠ٛ
ٚثٌغجٔ :ٟألٔٛثعٗ

انفزع األٔل
شزٔط انحكى تانتعٌٕض
ٖ٠ضٌٌٍ ٟقىُ دجٌضع ٜ٠ٛصٛثـٌ أًوجْ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضم٠ٌ١ٚز ِٓ مطأ  ًٌٝٚدجإلٝجـز إٌٝ
ثٌعاللز ثٌْذذ١ز دّٕٙ١ج ٚىٌه دأْ صٛؽو عاللز ِذجٌٕر ِج د ٓ١ثٌنطأ ثٌي ٞثًصىذٗ ثٌّْؤٚي "ٌِصىخ ثٌفعً
ثٌّجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز" ٚثٌ ًٌٞثٌيٌ ٞقك دجٌّ ِٓ" ًٌٚٞصُ ثٌّْجُ دقمٛق ٕن١ٚضٗ" ،إىْ،
ـجٌعاللز ثٌْذذ١ز ـِ ٟؾجي فمٛق ثٌٖن١ٚز ٘ٚ ٟؽٛه عاللز ِذجٌٕر د ٓ١ثالعضوثء عٍ٘ ٝيٖ ثٌقمٛق
ٚثٌ ًٌٞثٌي ٞأٙجدٙجٚ ،دعذجًر أمٌ ٜإْ ثٌٔ ٛ٘ ًٌٞض١ؾز ٟذ١ع١ز ٌيٌه ثالعضوثء٘ٚ ،يث ٠عٕ ٟأْ ال
ؽو٠و ـ ٟثٌعاللز ثٌْذذ١ز ـّ١ج ٠ن٘ فمٛق ثٌٖن١ٚز ـ ٟٙصنٞع ٌٍمٛثعو ثٌعجِز ٚدجٌضجٌ ٟـٍٓ ٔضعٌٛ
ٌٙج دجٌوًثّز ،ـ ٟف١ّ ٓ١ضُ د١جْ ثٌنطأ ٚثٌ ًٌٞـ ٟثٌفمٌص ٓ١ث٢ص١ض:ٓ١

"ووْنلا اةْانانلت م ْن و ْالاِبة" وواد بام،ت مان اجلا،اع وارةاد م اب ،و رقال د "م ا ْ ،نخلنلا اننالر :غْ ا اننال ن ْ ح لان ْس فْا نسالا ونسالِّ نولا علاا و ْهل اة"
ة د ام و م وعل  ،أقة د الهب أق ،عفلت ع " ،عاةس زلول اةمقة ،
وواد مل فمل .أقة عو د هل ع ،اث من خري ت عفلت ع
 ،ع ل ح،ا :من ح،و وهل ح ،اةن ب اب اس ،
عاق ري عو  ،اع اة ةب اةم يب ،ريوت ،1969 ،ص .138وهذا رمين وت عو ا:
علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االن اجل مي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سلةةف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ةل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ادل ا ا ا ا ا ا ا اار غا ا ا ا ا ا ا ااري لت با ا ا ا ا ا ا ااةحاب ،وها ا ا ا ا ا ا ااذا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا
يف ،ب،اه ح،رنة :ةاة رساو ا ا " ةعا،ة امسا امة يف ا جا ااات اجل ةس اي واةا قضا سا امة اةا،ة ل ادلس حيال عل اب را غاري منا ون ،دلررا،
ماان اة فةب ا ل ،ر م ا د عااا ،اةل ااف ا ا  ،ج ا اس امع اا،اا علااا احل ااةة اخلةبااي وعقل ااة يف اةن ا رمي واةقااةالت ،عسااةةي مةجس ا ري ،كل ااي اةن ا رمي
واةقةالت ،جةممي ا اه  ،1981 ،ص.235
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أٔالً .انخطـأ:
ٌُ ٠ضفك ثٌفمٗ عٍ ٝصعٌ٠ؿ ِقوه ٌٍنطأ ف١ظ يٌٙس ثٌعو٠و ِٓ ثالصؾج٘جس ـ٘ ٟيث ثٌٖأْ ٌُ ٍُْ٠
إِٔٙ ٞج ِٓ ّٙجَ ثٌٕمو٠ٚ ،ي٘خ ثالصؾجٖ ثٌٌثؽـ إٌ ٝصعٌ٠ؿ ثٌنطأ دأٔٗ ،ثإلمالي دجٌضَثَ لجٔ ٟٔٛعجَ
ٚ٠وً عٓ إهًثن

()118

٘ٚيث ٠عٕ ٟأْ ٌٍنطأ عٕ ٓ٠ٌٚثألٚيِ :جه ٛ٘ٚ ٞثٌضعوٚ ،ٞثٌغجِٔ :ٟعٕٛ٘ٚ ٞٛ

ثإلهًثن(.)119
ـذجٌْٕذز ٌٍعٕ ٌٚثألٚي  ٛ٘ٚثٌضعو" ٞعٍ ٝفمٛق ثٌٖن١ٚز" ـ١ضقمك دّؾٌه ِؾجٍٚر ثٌٖن٘
ٌٍقوٚه ثٌض٠ ٟؾخ عٍ ٗ١ثالٌضَثَ دٙج  ٟ٘ٚعوَ ثٌّْجُ ؼ ٌ١ثٌٌّٖٚع دقمٛق ثٌٖن١ٚز(ِ )120ضعّوث ً وجْ
أَ ؼِ ٌ١ضعّو ،أّٛ ٞثء ثصؾٙش إًثهصٗ ٌٍم١جَ ديٌه ثٌفعً أَ أْ ِج ٙوً لو ٔضؼ ِٓ إّ٘جي ٚصم،ِٕٗ ٌ١ٚ
ْ٠ٚضعجْ ـ ٟصقو٠و ثٌضعو ٞدّع١جً ِٛٝٛعِ ٟؾٌه ٚىٌه دم١جُ ثٌفعً ثٌّجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز دٍْٛن
ثٌٖن٘ ثٌّعضجه ثٌيّ٠ ٞغً ؼجٌذ١ز ثٌٕجُ  ٌ ٕ٠ٚإٌ ٝثٌّأٌٛؾ ِٓ ٍّٛوٗ ٠ٚمجُ عٍٍّٛ ٗ١ن ِٓ ْٔخ إٌٗ١
ـعً ثٌّْجُ دضٍه ثٌقمٛق ،ـئىث صذ ٓ١أْ ثألمٕ٠ ٌُ ٌ١قٌؾ عٓ ٍّٛن ثٌٖن٘ ثٌعجه ٞـ٠ ٌُ ٛٙضعو أِج إىث
وجْ ـٍّٛ ٟوٗ ثٔقٌثؾ ـمو صعو.)121(ٜ
أِج دجٌْٕذز ٌٍعٕ ٌٚثٌغجٔ ٛ٘ٚ ٟثإلهًثن (ثٌضّ )َ١١ـ١ي٘خ ثٌٌأ ٞثٌْجةو إٌ ٝأْ دّؾٌه ثٌّْجُ
دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٠ضقمك ثٌنطأ ّٛثء وجْ ِضعّوث ً أَ ؼ ٌ١ىٌه

()122

ٚألْ ثٌضعّو الّ٠ىٓ أْ ٚ٠وً إال ِٓ

()123

ِّ َ١دجعضذجًٖ مطأٚ ،ثٌنطأ الّ٠ىٓ أْ ْٕ٠خ ٌعو ُ٠ثٌضَّ١١

ـجْ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٠عو

ِضقممج ً ّٛٚثء ٙوً ِٓ ثٌّّ َ١أ ٚؼ.)124(ٌٖ١

( )118ةل في ل ،ر ما د  .عاا ،اةا اا اةسا لعم ،اةلسا ط يف شا ح اةقاةالت ادلا،ين ،ادليا،ع اةساة  ،ص 879وماة ما،هة .أاا م عشا  ،م اة ،وساةس
ادلسملوة ي اة قيريري ومسملوة ي ع،مي اة و ر ،م امي اةنمب ،غ،ا  ،1974 ،ص.147
( )119اة م،مد هل ارذاا اةغري يف افسب وو مةةب وو وم من حقل ب ولةا ع اةب أمال رى اب عل اب ادلساةس نايا ب وو مل اب ،و قالمس أ ا ة اة ما،م
علا وت ه ةاث حقل ة :مم ي ةلف ميفلا ادلسةس ِبة أةت مت لة ةمد مساملوة ي م اب اةفمال . ،ا ا اه اة،سال ا ال اةل ال ،ادلساملوة ي ادل،ا اي
م اة ق  ،وا طن  ،اع اة ضي اةم ي ،اةقةه ة ،1983 ،ص ،217ومة ا عااث أ ل اة و ر . ،اةس لعم ،اةلس ط يف شا ح اةقاةالت ادلا،ين،
ادلي،ع اةسة  ،ص 882ومة م،هة.
( )120يوذح ييف ل يت ويل حيشخسية ويل لط وةد أص ي يج بىل قب حي لفةد ينا :،ص ( ) لت وذن حيد،ح ة.
( . )121اةس لعم ،اةلس ط يف ش ح اةقةالت ادل،ين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.885
( . )122حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،احل يف احىامس احل ةة اخلةبي ،ادلي،ع اةسة  ،ص.439
( )123د .عبد حيل،يد حي يق يآخ،يتد حيلسد ،حي لب د ص.242
( )124وهااذا ر فا مااع مااة لهااب ة ااب ادلنا ن اةم ا ا واةااذم و ااةمس ادلسااملوة ي اة قياريري عاان اخل ااف اةنايا علااا وسااةس اة ماا،م أقااط غا اة ما عاان
ا عااث . ،عا ،اجمل  ،احل و خ وت ،ادلي،ع اةسة  ،ص 218ومة م،هة.
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()125

ًٛ٠ٚه ثٌمجٔٔٛجْ ثٌفٌْٟٔ

()126

ٚثٌٌّٞٚ

لجعور عجِز ٖ٠ضٌٟجْ دّٛؽذّٙج ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز

صٛثـٌ ثٌنطأ ٚدعٕ ٗ٠ٌٚثٌّجهٚ ٞثٌّعٕ )127(ٞٛوّج ّجً دٙيث ثالصؾجٖ ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌعٌثل ،ٟإى ٔ٘ ـٟ
ثٌّجهر ( ِٕٗ )204عٍ ٝأْ "وً صعو١ٚ٠ ٞخ ثٌؽ ٌ١دأْ٠ ًٌٝ ٞضٛؽخ ثٌضع٠ٚ "ٜ٠ٛمٚو دجٌضعو ٞـٟ
()128

٘يٖ ثٌّجهر ثٌنطأ ثٌي٠ ٞضٛثـٌ ـ ٗ١عٕ ٗ٠ٌٚثٌّجهٚ ٞثٌّعٕ ٞٛأ ٞثٌضعو ٞثٌّمضٌْ دجإلهًثن ٚثٌضَّ١١
()129

ٚثْ وجْ ثٌذعٜ

 ٌٜ٠أْ ثٌّْؤ١ٌٚز ـ ٟثٌمجٔ ْٛثٌعٌثل ٟصْضٕو عٍ ٝثٌ ،ًٌٞدوٌ ٘ٔ ً١ثٌّجهر

(ٚ )202ثٌض ٟثلضٌٚس عٍ ٝثٌفعً ثٌٞجً ٚإفوثط ثٌ.ًٌٞ
ٚصقىُ ِْأٌز ثٌنطأ ـ ٟثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز لجعور ثٌّذجٌٕ ٝجِٓ ٚثْ ٌُ ٠ضعوٚ ٜثٌّضْذخ
ال ّٓٞ٠إال دجٌضعوٚ ،)130(ٞثٌّذجٌٕ ٘ٚ ِٓ ٛلع ثٌ ًٌٞدفعٍٗ ِٓ ؼ ٌ١أْ ٠ف ًٚدّٕٙ١ج ـعً آمٌ(،)131
()132

أِج ثٌّضْذخ ـ ِٓ ٛٙأفوط أٌِث ً ـٟٕ ٟء ٠ف ٟٞإٌ ٝثٌّْجُ دٖٟء آمٌ

ـجٌمجعور ثٌعجِز ـٟ

ثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ٘ ٟثٕضٌثٚ ٟؽٛه ثٌنطأ دعٕ ٗ٠ٌٚـ ٟثإلٌٝثً صْذذج ً ٚال ٖ٠ضٌ ٟـ ٟثٌّذجٌٕر ألْ
ثٌقجٌز ثألمٌ١ر صض ًٚدجٌفعً ه ْٚـج ًٙـ ٟٙصىفٌٍّٞ ٟجْ أِج ثٌضْذخ ـ ٛٙال ٠ض ًٚدجٌفعً ِّج ْ٠ضوعٟ
ثٕضٌث ٟصٛثـٌ ثٌنطأ(.)133

( )125جةا يف ادلة ة ( )1382من اةقةالت ادل،ين اةف اس "كل أمل رى ب عل ب ي ع رلرمس من ساب يف و لعب بنح هذا اةض ع".
( )126ص ادلة ة ( )163من اةقةالت ادل،ين ادلي م علا وت "كل خ ف ساب ي عا :ةلغري رلرمس من اع اب ة ملر ".
( )127وااالع اةمو وس ا  ،اة مل ا علااا اةقااةالت ادلاا،ين ةااذاهب اةفقااب ووح ااةمس اةقضااةا احل،رنااي يف مي ا وا ااةع اةم ااي ،اجلاارا ا و  ،اع ادل العااةت
اجلةمم ي ،ا س ،عري ،مي  ،1983 ،ص ،446رسا ن مان لةا حا،وث اةضا ع فمال غاري ادلو ار ع ا ،عا،مس وجال مساملو ع اب وو كاةت ه اةاث
و مذع احليل علا اة ملر م ب ،ادلة ة ( )164م،ين مي م.
( ) 128ارة خس و عنوةت ،ظول اة امي و ا قةهتة يف اة ن رع ادلقةعت ،عسةةي مةجس ري ،كل ي اةقةالت ،جةممي غ،ا  ،1988 ،ص.156
( )129أا م عش  ،م ة ،ادلي،ع اةسة  ،ص ،196وه ةاث مان را ع سا لت ادلاة ة ( )232عان لكا شا اخل اف ةحةوةاي لاب عابا ا سااةت واقلاب
ماان ادلض ا وع ماان وحاا،ث اةض ا ع ولة ا أ اىا خ ااف اخلااري ااةا علااا ر ااي ة لااي ساااةت اةم ااس ،دلرراا ،ماان اة فةب ا ل ،ر م ا د  .ساال وةت
م س ،ادلي،ع اةسة  ،ص.458
( )133و  ،وع ت هذه اةقةع،ة يف رللي ا ح اةمس اةم،ة اي يف ادلاة م ( )92و ( )93وجاةا أ واةد ادلاةشا ياةمن وات مل ر موا ،،وادل سااب مرضاون م
ة مو .،ور ق ،اس موة ةفاذ  -موا -،ت مم اةه "اةفمال اةاذم رقيا ،ا اساةت ا اةت اب ورقيا ،اة ااي ااد عل اب يا،ا :باح حة ":وهال
رق ة ل اخل ف " م ي رب" يف اةقلاام احل،رني ،ومة اة م،م أةاب وع وامشل من اة مو ،وهل رقة ل اةم يا ادلاة م ةلا اف وكواة مت ةااب وهاذا ماة عاا
اةقاال ض ا وعة اس ا امة ةفااذ "اة مواا "،واس ا ا،اةب لفااذ "اة ماا،م" دلرراا ،ماان اة فةب ا ل ،ر م ا د وك ا مس زلواال حساام ،وسااةس مسااملوة ي ادل ا
ادل،ا اي -عاسااي مقةعاااي يف اةفقااب ا ساانم واةقااةالت اةم ا ا  ،رللااي اة اأاا،رن ةلحقاال  ،ياا،ع عاان كل اي اةقااةالت ،جةممااي ادللباال ،اةماا ،اةسااة س،
 ،1999ص 83ومة م،هة.
( . )131باح زلويةين ،ادلي،ع اةسة  ،ص .181ادلة ة ( )887من رللي ا ح ةمس اةم،ة ي.
( )132ادلة ة ( )888من رللي ا ح ةمس اةم،ة ي.
( . )133باح زلويةين ،ادلي،ع اةسة  ،ص ،197ودلرر ،من اة فةب ل حل مف لمس اخل ف يف اةن رمي واةقةالت ،ر م د بة ومح ،عا اةت ،صلال
دمحم سااةمل ،اخل ااف ووسا ه يف ااف احلااة ث ادلفااةجد ،رللااي اة اأاا،رن ةلحقاال  ،ياا،ع عاان كل ااي اةقااةالت ،جةممااي ادللباال ،اجمللاا ،)1( ،اةماا،)7( ،
اةس ي اةنةم ي ،2333 ،ص 91ومة م،هة.
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٠ضٞـ ِّج ّذك أْ ثٌنطأ وٌوٓ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌضم٠ٌ١ٚز ـٔ ٟطجق فمٛق ثٌٖن١ٚز ٠م َٛعٍٝ
عٕ ٌٚثٌضعو ٞـمٚ ٠دؽ ٜثٌٕ ٌ عٓ ٚؽٛه ثإلهًثن أ ٚعوِٗ ّ٠ٚىٓ صذٌ ٌ٠ىٌه دجٌمٛي أْ ٘وؾ ثٌضعٜ٠ٛ
٘ ٛؽذٌ ثٌ ِ١ٌٚ ًٌٞثٌعمٛدز(.)134
ثاٍَاً .انضزر:
٠مٚو دجٌ ،ًٌٞثألى ٜثٌي١ٚ٠ ٞخ ثٌٖن٘ ِٓ ؽٌثء ثٌّْجُ دقمٛق ٕن١ٚضٗ أ ٚأ ٞفك أٚ
ٍِٚقز ٌِٖٚعز ِّج ٛ٠ؽخ ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ىٌه(ٕ٠ٚ )135مُْ ثٌ ًٌٞإٌ ٝعالعز أٔٛثع ٔعٌٙٝج صذجعج ً(.)136
()137

أ .ثٌ ًٌٞثٌّجه ٛ٘" :ٞثٌ ًٌٞثٌيٕٚ٠ ٞخ عٍ ٝفك ِٓ ثٌقمٛق ثٌّجٌ١ز

ٖ٠ٚضٌ ٟـ ٟثٌ ًٌٞثٌّجهٞ

أْ ٠نً دقك أٍِٚ ٚقز ِجٌ١ز ٌٍّ )138(ًٌٚٞوّج ٌ ٛصُ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ألفو ثألـٌثه ٚثٔعىِ
ىٌه ٍّذج ً عٍٝٚ ٝعٗ ثٌّجٌ ٟدًٛٚر ِذجٌٕرِ ،غجي ىٌه ثالعضوثء عٍ ٝؽُْ ثإلْٔجْ ٚدإٔ ٞىً ٠ضٌصخ
عٍ ٗ١ثإلمالي دموًر ثٌٖن٘ عٍ ٝثٌىْخ أ ٚصىذ١وٖ ٔفمجس ثٌعالػ( ،)139ـجٌٍّٚقز ثٌّجٌ١ز ثٌض ٟصُ ثإلمالي
دٙج ٘ ٟلوًصٗ عٍ ٝثٌعًّ ٚثٌقٛٚي عٍ ٝثٌّجي ٚويٌه ٍِٚقضٗ ـ ٟأْ ٕ٠فك أِٛثٌٗ ـِ ٟنضٍؿ ِؾجالس
ف١جصٗ ال ٌّعجٌؾز ثإلٙجدز ثٌضٔ ٟضؾش عٓ ثٌّْجُ دؾّّْٗ٠ٚ ،ىٓ أٞ٠ج ً أْ ٠ؤعٌ ثٌّْجُ دقمٛق
ثٌٖن١ٚز دًٛٚر ؼِ ٌ١ذجٌٕر عٍ ٝثٌٝٛع ثٌّجٌٌٍٖ ٟن٘ وّج ٌ ٛوجْ ٘يث ثٌٖن٘ ِٓ ى ٞٚثٌّٓٙ
ثٌقٌر وجألٟذجء ٚثٌّقجِٚ ٓ١ثٌض ٟصعضّو ٚدٖىً أّجّ ٟعٍّّ ٝعز ثٌٖن٘ ٚثعضذجًٖ ثٌّ ،ٟٕٙـئىث ِج صُ
ثٌّْجُ دٙيث ثالعضذجً ٚثإلٌٝثً دّْعضٗ صٌصخ عٍ ٝىٌه ٍعَعز ثٌغمز دٚ ٕٗ١دٍ ٓ١دجةٕٗ ِّج ٠ؤعٌ
ٚدًٛٚر وذٌ١ر عٍ ٝأٝٚجعٗ ثٌّجه٠ز ِٚموثً ِج ٠ؾٕ ِٓ ٟهمً.
٠ضٞـ ِّج ّذك أْ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ّ٠ىٓ أْ ٠ضٌصخ عٍِ ًٌٝ ٗ١جه ٞدًٛٚر ِذجٌٕر أ ٚؼٌ١
ِذجٌٕر ٠ؤه ٞإٌ ٝثإلمالي دّٚجٌـ ثٌٖن٘ ثٌّجٌ١ز.

( )134خنف هذا اة وم ،ر م د ع،ات اةس حةت ،اة ملر
( ،)13اةم ،1997 ،)4( ،ص 95ومة م،هة.
( . )135سل وةت م س ،ادلسملوة ي ادل،ا ي يف ق ةت اةان اةم ي ،س ( ،)1مم  ،اة،عاسةت اةم ي ،1971 ،ص 465ومة م،هة.
( )136وه ةاث من رقس اةض ع مة م وو يب ،ر م د اةس لعم ،اةلس ط يف ش ح اةقةالت ادل،ين ،مي،ع سة  ،ص 793ومة م،هة.
( )137د .ت حيذنيتد حيلب يط فا حيل دوييية حيلدنيدةد حي،دم حألي د شد ،ة حييدليلس ي طبلعدة يحينشد،د بيددحدد 1991د
ص 215يللبعدول.
( . )138اةس لعم ،اةلس ط يف ش ح اةقةالت ادل،ين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.973
( . )139م ااذع اةفضاال ،ادلسااملوة ي اة ا ااي ،ادلياا،ع اةسااة  ،ص .22وأ وااة خيااص ع ةبا اة ماالر عاان اةضا ع ادلااة م واةا ها مااة حلا ادلضا وع ماان
خسااةعة ومااة أة ااب ماان كسااب أةتااة سا م علااا حقاال اةنايا ي ولةا وأقاة :ةلقلاعاا ،اةمةمااي وةا س ه ااةاث ماان ج،راا ،ياالص هااذه اةم ةبا يف
ا ة حقل اةناي ي.
اةمقةيب -عاسي مقةعااي ،رللاي وحباةث اةريمالاث ،سلسالي اةملالمس ا اساةا ي وامج وةع اي ،رللا،
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ح .ثٌ ًٌٞثألهد٠ :ٟي٘خ ثٌذع )140(ٜإٌ ٝأْ ثٌ ًٌٞثألهدِ ٛ٘ ٟج ١ٚ٠خ ثٌٖن٘ ـ ٟفك أٍِٚ ٚقز
ؼِ ٌ١جٌ١زِّ ،ج ٠عٕ ٟصعٍك ثألٌِ دًٛٚر مجٙز دقمٛق ثٌٖن١ٚز ،ـ ٟف ٌٜ٠ ٓ١آمٌ )141(ْٚأٔٗ ًّٖ٠
دجإلٝجـز إٌِ ٝج ّذك ِج ١ٚ٠خ ثٌٖن٘ ِٓ ِؾٌه ثٌّْجُ دقك عجدش ٌٗ٠ٚ ،ذو ٚأْ ثٌٌأ ٞثألمٛ٘ ٌ١
ثألؽوً دجٌضأ١٠و ـّٓ ثٌطذ١ع ٟأْ ٠ضأى ٜثٌٖن٘ ِٓ ثٌّْجُ دأ ِٓ ٞفمٛلٗ ِٚٚجٌقٗ أ ٚعٛثٟفٗ،
ـجألى ٜثٌٕفْ ٟثٌيٕ٠ ٞضؼ عٓ ىٌه الّ٠ىٓ صؾجٍ٘ٗ ِطٍمجً ،ـجٌضعٌ٠ؿ ثألْٔخ ٌٍ ًٌٞثألهد ٟثٌي٠ ٞعٌـٗ
دأٔٗ "ِج ١ٚ٠خ ثٌؾُْ أ ٚثٌٌٖؾ ٚثٌعجٟفز أِ ٚؾٌه ثالعضوثء عٍ ٝفك"

()142

ـّؾٌه ثٌّْجُ دجٌٕجف١ز

ثٌٕفْ١ز ٌٍيِز ثألهد١ز ٠ضٌصخ عٍ ًٌٝ ٗ١أهدّٛ )143(ٟثء ٔضؼ عٓ ثالعضوثء عٍ ٝفك ِجٌ ٟأ ٚؼِ ٌ١جٌ ٟأٚ
عٓ ِؾٌه ثالعضوثء عٍٍِٚ ٝقز ٌِٖٚعز ٌٍٖنٌ٘ ٔٚ ،ث ً ألّ٘١ز فمٛق ثٌٖن١ٚز ـال صىجه صنٍ ٛأٞ
ِٓ  ًٛٙثٌّْجُ دٙيٖ ثٌقمٛق ِٓ صٌصخ  ًٌٝأهد ٟعٍٙ١ج ،ـٍٕ٘ ِ١جن ثعضوثء ٠ؤى ٞثإلْٔجْ أوغٌ ِٓ
ىٌه ثٌيٕٚ٠ ٞخ عٍِ ٝمِٛجس ٚعٕجٕ ٌٙن١ٚجصٕٗ٘ ِٓٚ ،ج ٠ؾخ عٕو صمو ٌ٠ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌّْجُ
دقمٛق ثٌٖن١ٚز أْ ٠ؤمي دٕ ٌ ثالعضذجً ثٌ ًٌٞثألهد ٟثٌي ٞلو ٠فٛق ـ ٟأعٌٖ دجل ٟثألٌٝثً
ثألمٌٚ ،)144(ٜال صغِْ ٌ١جٌز ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌ ًٌٞثألهد ٟـ ٟثٌمٛثٔ ٓ١ثٌّمجًٔز ثمضالـج ً ـّ١ج ٠ن٘
ّٕو٘ج ثٌمجٔٚ ٟٔٛىٌه ٌٍٕ٘ عٍٙ١ج ٌٙثفزً إّٔٝ ٚج ً( .)145ـ ٟف ٓ١ي ٌٙمالؾ دٖأْ ٔ٘ ثٌفمٌر ثٌغجٔ١ز
ِٓ ثٌّجهر ( ِٓ ) 205ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌعٌثل ٟثٌض ٟؽجء ـٙ١ج "٠ٚؾ ٍٛأْ ٠م ٝٞدجٌضعٌ ٜ٠ٛألٍٚثػ
ـجٌٌّٖع ثٌعٌثل٠ ٌُ ٟقوه
ٌٚأللٌد ِٓ ٓ١ثألٌّر عّج ١ٚ٠ذ ًٌٝ ِٓ ُٙأهد ٟدْذخ ِٛس ثٌّٚجح"،
ّ
ٍٙز ثٌمٌثدز ثٌض ٟصٌد ٠ثٌّضٛـ ٝدمٌ٠ذٗ ٌىْ٠ ٟضقك ثألم ٌ١صعٞ٠ٛج ً عٓ ثٌ ًٌٞثألهد ٟثٌي١ٚ٠ ٞذٗ
ؽٌثء ٚـجر لٌ٠ذٗ ،ـضٌن ثٌذجح ِفضٛفج ً ً٢ثء ِضذجٕ٠ز ـ ٟصفْ٘ ٌ١يث ثٌِّٕ٘ ،ج ٠ضٌصخ عٍ ٗ١صذج ٓ٠ثألفىجَ
ثٌمٞجة١ز ـِْ ٟجةً ِضٖجدٙز .وّج ثْ ٘يث ثٌٕ٘ لو أعط ٝثٌقك ـ ٟثٌضعٌ ٜ٠ٛأللجًح عٓ ٚـجر لٌ٠ذُٙ

( )140حيل للا ،لل لد ل(د دعليى يعييض حيض ،،حيلعنيص فا ق،ح،ح ل لة حييلييم حأل،دنيدة يدى عدلق 1996د
لطلب دح ،حيل يبة حييطنيةد عللتد 1996د بند 26د ص.39
( )141د .حي ددنىي،صد حيي دديط فددا شدد،م حيوددلنيت حيلدددناد حيلسددد ،حي ددلب د ص982د دمحم أ لددد علبددديتد حييعددييض بدديت
حيض ،،حيللدص يحألدبا يحيلي،يقد لنشأ حيلعل،فد حإل ند،يةد 1995د ص.137
( )142ددت ع ددي(د حيل ددوييية حيلدنيددة فددا حيوددلنيت حيلدددنا حي،ديدددد حيطبعددة حألييددىد لطبعددة حيع دديقد حيوددلو ،د 1957د
ص.110
( )143حسم عةم  ،عا ،اة ح عةم  ،ادلي،ع اةسة  ،ص.342
( ) 144فع ى بي حيلثل سلدق ل لة حييلييم ع ى ق،ح ،ل لة بددح حينلسد،ية حيسدلد ،فدا  1997/1/30يحيولضدا
بليمحق حيلدعا ع يىلل بيأدية لب غ لعيت يعدييض ي لددعا  ،دق أت إ،لدليا لبدليغ حييعدييض عدت حيضد ،،حألدبدا قدد
فلق فا لودح،ن حيلب غ حيلخسص ي يعييض حيللدصد ينا :،ق،ح ،ل لة حييلييم حيع،حقية ،قدق /33ق ( 2001/2يد،
لنشي.)،
( )145حيفو )1( ،حيللد ( )205لدنا ع،حقاد حيفو )1( ،حيللد ( )222لدنا لس،صد ييذوئ حي،أص حي ل د إيدى إل لنيدة
حييعدييض عدت حيضد ،،حألدبدا ح دينلدح ً إيدى حيلدلد ( )1382لددنا ف،ن داد يلميدد لدت حييفلسدي د يناد :،د .ددعديت
حيعلل،صد حيلسد ،حي لب د ص.75
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()146

ـم٠ ٌُٚ ٠عط٘ ُٙيث ثٌقك ـ ٟفجالس ثألٌٝثً ثألهد١ز ثٌٕجؽّز عٓ إٙجدز لٌ٠ذ ُٙإٙجدز ؼ١ِّ ٌ١ضز
أ ٞصٍه ثإلٙجدز ثٌض٠ ٟضٌصخ عٍٙ١ج ثٌّْجُ دْالِز ثٌؾُْ  ِ١ٌٚثٌقك ـ ٟثٌق١جر.

ٚعٍ ٗ١ـجْ ِٓ ثٌ ًٌٞٚٞأْ ٠ضُ صعو ً٠ثٌفمٌر ( ِٓ )2ثٌّجهر ( ِٓ )205ثٌمجٔ ْٛثٌّؤٚ ٟىٌه
دضقو٠و هًؽز ثٌمٌثدز ثٌض ٟصٌد ٠ثٌّْضقك ٌٍضع ٜ٠ٛدجٌّٚجح ٚعوَ ل ٌٚثٌضع ٜ٠ٛعٍ ٝفجالس ِٛس
ثٌّٚجح ٚإّٔج ّٕٛي ثٌضع ٜ٠ٛويٌه فجالس ثٌ ًٌٞثألهد ٟثٌيٖٕ٠ ٞأ عٓ ثٌّْجُ دْالِز ؽُْ ثٌمٌ٠خ،
وّج هح ثٌنالؾ دٖأْ ٌِٖٚع١ز ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌ ًٌٞثألهد ٟـ ٟثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ٚثٌي٠ ٞعو ِذًٌث ً
ٌٍمٛي دؾٛثٍ ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ـ ٟثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ،ـؽجٌذ١ز  ًٛٙثٌّْجُ دٙيٖ
ثٌقمٛق ٠ضٌصخ عٍٙ١ج أٌٝثًث ً أهد١ز ٘ٚيث ٠ضطٍخ عٌِ ٛج ل ً١عٓ ِٛلؿ ثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ِٓ ثٌضعٜ٠ٛ
عٓ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثألٌٝثً.
ى٘خ ثٌذع )147(ٜإٌ ٝأْ ثٌفمٙجء ثٌٍّّْٙ٠ ٌُ ٓ١ضّٛث دجٌ ًٌٞثألهدٚ ٟثْ ؽّ ًٛٙثٌفمٙجء لٌٚٚث
ثٌضع ٜ٠ٛعٍ ٝثألٌٝثً ثٌّجه٠ز ٚثٌؾْو٠ز أِج ِج عوث ىٌه ِٓ  ًٛٙثألى ٜثٌض ٟال٠فٛس دٙج ِجي ٚال ٠ىْٛ
ٌٙج أعٌ يجٌ٘ ـ ٟثٌؾُْ ـال ٠ع ٛٛعٕٙج ،ـ ٟف ٌٜ٠ ٓ١آمٌ )148(ْٚأْ ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌ ًٌٞثألهدِ ٟمٌ
دٗ ِٓ لذً ثٌفمٙجء ثٌٍّّْٚ ٓ١ىٌه ـ ٟفوٚه ثالٌُ ٚثال٠الَ ٚصف٠ٛش ثٌَٕ٠ز ٚثٌؾّجي.
٠ٚذو ٚأْ ثٌٌأ ٞثٌغجٔ ٛ٘ ٟثألؽوً دجٌضأ١٠و ،إى ى٘خ ثإلِجَ ثٌٖجـعً( ٟفّٗ

) إٌ ٝصمٌِ ٌ٠ذوأ

ثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌ ًٌٞثألهد ٟـِ ٟؾجي ثألٌٝثً ثٌؾْو٠ز ثٌض ٟصْذخ آالِج ً ٔفْ١ز صذم ٝـٔ ٟفِ
ثٌّض ، )149(ًٌٞوّج ؽجء ـ ٟدوثةع ثٌٕٚجةع ٌٍىجّجٔ" ٟأِج ّجةٌ ؽٌثؿ ثٌذوْ إىث دٌأس ٚدمٌٙ ٟج أعٌ ـفٙ١ج
()150

فىِٛز ثٌعوي"

ٚلجي أدّٛ٠ ٛؿ ـ ٟثٌٖؼ "ثٌؾٌؿ ـ ٟثٌٛؽٗ ٚثٌٌأُ" ثٌي ٞثٌضقُ ٠ ٌُٚذم ٌٗ ٝأعٌ
()151

"أْ ـ ٗ١ثًٓ ثألٌُ"

ِٚج صموَ ٝٛ٠ـ دال ٕه أْ ثٌفمٗ ثإلّالِ٠ ٟعٌؾ ثٌ ًٌٞثألهد ٟوًٌٞ

ْ٠ضٛؽخ ثٌضع.ٜ٠ٛ

( )146د .لنذ ،حيفض د حيض ،،حيلعنيص فا حيل وييية حيلدنيةد حيلسد ،حي لب د ص 272يلل بعدول.
( )147ع ددا حيخفيددفد حيضددللت فددا حيفودده حإل ددللاد حيو ددق حألي د لعىددد حيب دديق يحيد،ح ددل حيع،بيددةد حيوددلو ،د 1971د
ص55د د .لودق حي عيدد حيلسد ،حي لب د ص76د د .سب ا ل لسلناد حيلسد ،حي لب د ص.171
( )148د .أ لد ش،ف حيديتد حنيول حي فا حييعييض عت حيض ،،حي ،ددصد حيلسدد ،حي دلب د ص19د د .عديض أ لدد
إد،يددددددسد حيديددددددة بدددددديت حيعويبددددددة يحييعددددددي يض فددددددا حيفودددددده حيلوددددددل،تد حيطبعددددددة حألييددددددىد دح ،ل يبددددددة حيىددددددل د
بي،ي د يبنلتد 1986د ص 498-497د د .لندذ ،حيفضد د حينا،يدة حيعللدة يلييمحلدل فدا حيودلنيت حيلددنا -د،ح دة
لول،نةد حي،م حألي د لسلد ،حوييمحقد حيطبعة حألييىد بيدحدد 1991د ص.360
( )149ويب عا ،دمحم ن ا عرس اةنةأم  ،ا مس ،اجلرا اةسة س ،اة امي ا و  ،م اي اة ل ةت ا اه ري ،اةقةه ة ،1961 ،ص.84
ان مسامل اة ةساةين ،ا،اسع اةيا ةسع يف اب اةنا اسع ،اجلارا اةمةشا  ،اة اماي اةنةا اي ،اع اة اةب اةما يب ،اريوت،
( ) 153ا مةمس عنا اة،رن و ل
ةا ةت1432 ،ها ،1982 ،ص.4853
( )151ه ةت اة،رن ادل غ ةين ،اذل،اري ش ح ،اري ادلا ،ئ ،اجلارا اة ا اع ،اة اماي ا خارية ،شاكي م ااي وم اماي ميا فا اةااةيب احللاع وووم ه ،ميا  ،ان
س ي طاع ،ص.187
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ػ .ثٌ ًٌٞثٌؾْو ٛ٘ :ٞثألى ٜأ ٚثٌٕم٘ ثٌي١ٚ٠ ٞخ ؽُْ ثإلْٔجْ أ٠ج ً وجٔش ًٛٙصٗ( ًّٖ٠ٚ )152ثًٌٌٞ
()153

ثٌؾْو ٞوً ِٓ ثألٌٝثً ثٌّجه٠ز ٚثألهد١ز ثٌّضٌصذز عٍ ٝثٌّْجُ دْالِز ثٌؾُْ

ٚلو ٔ٘ ثٌٌّٖع

ثٌعٌثل ٟعٍ٘ ٝيث ثٌٕٛع ِٓ ثٌٚ ًٌٞىٌه ـ ٟثٌّجهر ( ِٓ )202ثٌمجٔ ْٛثٌّؤٚ ٟثٌض ٟؽجء ـٙ١ج "وً ـعً
ٝجً دجٌٕفِ ِٓ لضً أ ٚؽٌؿ أٌٝ ٚح أ ٚأٛٔ ٞع آمٌ ِٓ أٔٛثع ثال٠يثء  ٍََ٠دجٌضعٞ٠ٛجس ِٓ أفوط
ثٌ.)154("ًٌٞ
ٚدجٌٌؽٛع إٌ ٝأفىجَ ثٌٌٖ٠عز ثإلّالِ١ز ٠ضذٌٕ ٓ١ج إلٌثً ثٌفمٙجء ثٌٍّّْ ٓ١دضع٘ ٜ٠ٛيٖ
ثألٌٝثً ،ـمو ً ٞٚعٓ دمحم ٙجفخ أد ٟفٕ١فز أٔٗ لجي ،عٍ ٝثٌٖجػ أؽٌر ثٌطذ١خ ٚعّٓ ثٌوٚثء ألْ ـعٍٗ
ّ٘ ٛذخ ثالٌضَثَ دٙيٖ ثٌٕفمجس ،ـىأْ ثٌّعضو ٜلو أمي ِٓ ِجي ثٌّعضو ٜعٍ ٗ١ـ ٍََ١دْوثهٖ
()156

ثٌ ًٌٞثٌؾْو ٞثٌّجه ِٓ ٞعّٕ٘ ٓ٠ٌٚج

()155

٠ٚضىْٛ

ِ ،ج ٌقك ثٌّض ِٓ ًٌٞمْجًر  ٟ٘ٚثٌّٚجً٠ؿ ثٌضٟ

أٔفمٙج ٌّعجٌؾز إٙجدضٗ ِٚج ـجصٗ ِٓ وْخ ٚثٌّضّغً ـ ٟفٌِجٔٗ ِٓ ثألؽٌ ـِ ٟور عالؽٗ ٚـٛثس ثٌفٌٗ
ثٌّجٌ١ز ثٌض ٟوجْ ٌٗ ثالّضفجهر ِٕٙج ٌٛال إٙجدضٗ( ،)157أِج ثٌ ًٌٞثٌؾْو ٞثألهد ٟـ ٛٙعٕ ٌٚلجةُ ديثصٗ
ٌٚىٕٗ ٠ضني إٔىجالً ِضعوهر أّ٘ٙج ث٢الَ ثٌؾْو٠ز ٠ٚمٚو دٙج صٍه ثٌض ٟصٕٖأ ؽٌثء ثٌّْجُ دؾُْ ثإلْٔجْ
دًٛٚر ِذجٌٕر وٌٞدٗ أ ٚؽٌفٗ ٚصًّٖ أٞ٠ج ً ِج ١ٚ٠ذٗ ِٓ آالَ ٔض١ؾز إؽٌثءٖ ثألعّجي ثٌطذ١ز ٌّعجٌؾز
ثإلٙجدزٕ٘ٚ ،جن أٞ٠ج ً ثٌ ًٌٞثٌؾّجٌ ٟثٌيٖٕ٠ ٞأ ٔض١ؾز صٖ ٗ٠ٛأ ٞؽَء ِٓ ؽُْ ثٌّٚجح عٍٔ ٝقٛ
٠نً ـ ٟثٌضٛثٍْ ثٌؾّجٌٌ ٟإلْٔجْ ثٌي ٞمٍمٗ

ّذقجٔٗ ٚصعجٌ ٝعٍ ،ٗ١وّج ٛ٠ؽو  ًٌٝثٌقٌِجْ ِٓ

ِذج٘ؼ ثٌق١جر ٠ٚمٚو دٗ ثٌ ًٌٞثٌٕجؽُ عٓ فٌِجْ ِٓ وً أ ٚدعِ ٜضع ِٚذج٘ؼ ثٌٛؽٛه ٚثٌق١جر ثٌذٌٖ٠ز
ثٌٍّْ١زٚ ،ثٌٖىً ث٢مٌ ٘ ٛث٢الَ ثٌٕفْ١ز ثٌّضٌصذز ٔض١ؾز ٕع ًٛثٌّٚجح دجٌٕم٘ ِٚج ٚ٠جفخ ىٌه ِٓ
مٛؾ عٍِْ ٝضمذٍٗ ِْٚضمذً عجةٍضٗ وّج ٌ ٛوجْ ٘ ٛثٌّع ً١ثٌٛف١و ٌٙج(.)158

( )152وس ل عا ،ا مري عا ،عل اةماةم م ،ادليا،ع اةساة  ،ص 6وماة ما،هة . ،ومحا ،دمحم طاب اةاةة ساةين ،ةعا،ة افا اةضا ع يف اةنا رمي امسانم ي،
زلةي ات وةق د علا طلاي اة،عاسةت اةمل ة ،ادلةجس ري ،جةممي ب،امس ةلمللمس ا سنم ي ةلمةمس اة،عاس  ،2332-2331ص.42
( . )153ومح ،ش ف اة،رن ،اا قة احل يف اة ملر عن اةض ع اجلس،م ،ادلي،ع اةسة  ،ص.11
( )154مرلج ،مقة ل ذلة يف اةقةالت ادلي م واةف اس .
( )155هةت اة،رن ادل غ ةين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.187
( )156اةفق ا ة ( )1ادل ااة ة ( )237م اا،ين ع ا ا  ،اةفق ا ة ( )1ادل ااة ة ( )221م اا،ين مي ا م ،وه ااذا ر م ااةع م ااع وح ااةمس اةن ا رمي ا س اانم ي ت ه ااذرن
اةم يا رن رقلمااةت علاا اة ل ااع يف حاام وت اةنا رمي م ماال م عاان اةضا ع اةااذم و اع أمان ،:دلرراا ،مان اة فةبا ل ،ر ما د علا اخلف ااف ،ادلياا،ع
اةسة  ،ص.46
( . )157ومح ،ش ف اة،رن ،اا قة احل يف اة ملر عن اةض ع اجلس،م ،ص.25-24
( )158دلرر ،من اة فةب ل ،ر م د  .سم،وت اةمةم م ،ادلي،ع اةسة  ،ص 113ومة م،هة ،عوة ادلن حلرش ،ادلي،ع اةسة  ،ص 129ومة ما،هة،
اس ل عا ،ا مري عا ،عل اةمةم م ،ادلي،ع اةسة  ،ص 52ومة م،هة.
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٠ضذِّ ٓ١ج صموَ أْ ثٌ ًٌٞثٌؾْو٠ ٞعذٌ عٓ ثٌٕضجةؼ ثٌّجه٠ز ٚثألهد١ز ثٌٕجٕتز عٓ ثالعضوثء عٍٝ
ّالِز ثٌؾُْ ،ـجٌٕض١ؾز ثٌّذجٌٕر ٌيٌه ثالعضوثء ٘ ٟثٌّْجُ دجٌقك ـّ ٟالِز ثٌؾُْ ٠ٚضٌصخ عٍ ٝىٌه
ثٌٕضجةؼ ثٌّجه٠ز ٚثألهد١ز ثٌْجدك ىوٌ٘ج.
٠ضٞـ ِّج ّذك أْ ثًٌ ٛ٘ ًٌٞوٓ أّجّ ٟـ ٟثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضم٠ٌ١ٚز ٚدو ٗٔٚال ِْؤ١ٌٚز ٚال
صع ٜ٠ٛـ ٛٙؽ ٌ٘ٛثٌّْؤ١ٌٚز ٚأّجّٙجٌٚ ،ىٓ ـّ١ج ٠ن٘ فمٛق ثٌٖن١ٚز ٠ي٘خ ثٌذعٜ

()159

إٌ ٝأْ

ِؾٌه ثٌّْجُ دٙيٖ ثٌقمٛق ْ٠ضضذع دجًٌٌٚٞر ٚؽٛه ٠ٚ ،ًٌٝؤ٠و ِج ّذك ثصؾجٖ ـ ٟثٌمٞجء ثٌفٌْٟٔ
٠وع ٛإٌ ٝثٌقىُ دجٌضعٌّ ٜ٠ٛؾٌه ثٌّْجُ ثٌنجٟب دقمٛق ثٌٖن١ٚز ـال ٖ٠ضٌ ٟأْ ٠ى ْٛىٌه ثٌّْجُ
ٝجًث ً(٠ٚ )160ذًٌ ٘يث ثالصؾجٖ دجٌمٛي أْ فمٛق ثٌٖن١ٚز الصعٕ ٟثٌقك ـ ٟثٌضع ٜ٠ٛعٕو ثإلٙجدز دًٌٞ
أهدٚ ،ٟإّٔج صعٕ ٟثفضٌثَ ثٌىٌثِز ثإلْٔجٔ١ز ،ـجٌقّج٠ز ثٌّؤ١ز ٌضٍه ثٌقمٛق ٌٓ صى ْٛـعجٌز إال دجّضقمجق
ثٌٖن٘ ثٌضعٌّ ٜ٠ٛؾٌه ثٌّْجُ دقمٛق ٕن١ٚضٗ هًٌٚٝ ْٚر إلعذجس ٚؽٛه ثٌ،ًٌٞ
ـالدو أْ ٠ىٕ٘ ْٛجن ِ ِٓ ًٌٝؾٌه ثٌّْجُ دٙجٚ ،ال ٠ؤعٌ إعذجس ٚؽٛه ثٌ ًٌٞإال ـِ ٟموثً
ثٌضع.)161(ٜ٠ٛ
٠ٚذو ٚأْ ٘يث ثٌٌأ ً١ّ٠ ٞإٌ ٝثـضٌث ٛصقمك ثٌِ ِٓ ًٌٞؾٌه ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٞ٠ٚع لٌٕ٠ز
دْ١طز عٍ ٝىٌه ّ٠ىٓ إعذجس عىْٙج ـٕ٠ ٛٙمً عخء ثإلعذجس ِٓ ٙجفخ فك ثٌٖن١ٚز إٌٌِ ٝصىخ ثٌفعً
ثٌّجُ ديٌه ثٌقك ٚثٌي ٞعٍ ٗ١إعذجس عوَ مطأٖ ٌٕ١ف ٟثٌّْؤ١ٌٚز عٕٗٚ ،ال ٠نفِ ٝج ـ ٟىٌه ِٓ صنف١ؿ عٍٝ
وجً٘ ثٌّعضو ٜعٍ ٝفمٛق ٕن١ٚضٗ ِّج ٠َ٠و ـّٝ ٟجٔجس فّج٠ز صٍه ثٌقمٛق ،ـمو ٠عؾَ ثألم ٌ١عٓ إعذجس
ثٌ ًٌٞثٌيٌ ٞقك دقمٛق ٕن١ٚضٗ ِّج ١ٞ٠ع عٍ ٗ١ـٌٙز ثٌقٛٚي عٍ ٝصع ،ٜ٠ٛدجإلٝجـز إٌ ٝأْ ٘يث
ثٌٌإْٔ٠ ٞؾُ ِع مج١ٙز ثإلٟالق ثٌض ٟصضُْ دٙج فمٛق ثٌٖن١ٚز ٚثٌض ٟدّمضٞج٘ج ّ٠ىٓ ثالفضؾجػ دٙيٖ
ثٌقمٛق لذً ثٌىجـز ٚثٌّطجٌذز دقّج٠ضٙج ِٓ ِؾٌه ثٌّْجُ دٙج.

( . )159حسااةمس اةاا،رن كةماال ا هالاين ،احلا يف احاىامس احل ااةة اخلةبااي ،ادلياا،ع اةسااة  ،ص 437ومة ماا،هة . ،ا ا اه اة،ساال و اال اةل اال ،ادلياا،ع
اةسة  ،ص.218
( )163ا اع زل وااي اةساام ام ،اس ااي  ،1966/3/18اق ان :عااند  .حسااةمس اةاا،رن كةماال ا ه الاين ،احل ا يف اح اىامس احل ااةة اخلةبااي ،ادلياا،ع اةسااة ،
ص ،439هةمش (.)147
( . )161حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،احل يف احىامس احل ةة اخلةبي ،ادلي،ع اةسة  ،ص.443
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انفزع انثاًَ
إَٔاع انتعٌٕض
دعو ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ز ٚصٛثـٌ ٌٕ ٟٚثٌضع ٜ٠ٛـجْ أِجَ ثٌمجٚ ٟٝلذً أْ ٚ٠وً فىّٗ أوغٌ
ِٓ ٠ٌٟك ٌضع ٜ٠ٛثٌٚ ،ًٌٞثمض١جً أفو٘ج ه ْٚث٢مٌ ٌٗ أعٌ دجٌػ ـ ٟصقو٠و ثٌؽج٠ز ثٌض ِٓ ٟأؽٍٙج ٚؽو
ثٌضعٚ ٜ٠ٛالٕه ـ ٟأْ مٍ١ّٚ ٌ١ز ٌضع ٜ٠ٛثٌ ًٌٞثٌّجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٘ ٟإٍثٌز آعجًٖ لوً
ثإلِىجْ ِٚقجٌٚز إعجهر ثٌقجي إٌِ ٝج وجْ عٍ ٗ١لذً ٚلٛع ثالعضوثء ٘ٚيث ٘ ٛثٌضع ٜ٠ٛثٌع ،ٟٕ١ـجْ صعيً
ىٌه ٚ٠جً إٌ ٝثٌضع ٜ٠ٛدّمجدً ٚثٌي ٞإِج أْ ٠ى ْٛصعٞ٠ٛج ً ؼٔ ٌ١مو٠ج ً أ ٚأْ ٠ى ْٛصعٞ٠ٛج ً ٔمو٠ج ً(،)162
ّٕٚذ ٓ١ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١عُ ثٌضع ٜ٠ٛدّمجدً دٕٛع ٗ١صذجعج ً ـ ٟثٌفمٌص ٓ١ث٢ص١ض:ٓ١
أٔالً .انتعٌٕض انعًٍُ:
٘ ٛإٙالؿ ثٌ ًٌٞإٙالفج ً صجِج ً دجعجهر ثٌّضٟ ًٌٞجٌخ ثٌضع -ٜ٠ٛإٌ ٝثٌٝٛع ٔفْٗ ثٌي ٞوجْ
()163

عٍ ٗ١لذً ثالعضوثء أ٠ج ً وجْ ٔٛع ثألٌٝثً ٚثإلٙجدجس

ٚـِ ٟؾجي فمٛق ثٌٖن١ٚز ٠ؾخ أْ ال٠ىْٛ

ثٌضع ٜ٠ٛثٌع٠ٌٟ ٟٕ١مج ً عٕجة١ج ً ٌٍضعٚ ٜ٠ٛإّٔج ثٌطٌ٠ك ثألٚي  ٗ١ٍ٠ثٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕمو ِٓٚ ٞعُ ثٌضعٜ٠ٛ
ثٌٕموٚ ٞىٌه ثْٔؾجِج ً ِع أّ٘١ز ٘يٖ ثٌقمٛق ٌِٚثعجر ٌطذ١عضٙج ؼ ٌ١ثٌّجٌ١ز.
٠ٚؾٌٍ ٍٛمج ٟٝأْ ٍ٠ؾأ إٌ ٝثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١عٓ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز صذعج ً ٌٍ ٌٚؾ ٚدٕج ًء
()164

عٍٍٟ ٝخ ثٌّعضو ٜعٍ ٝفمٛق ٕن١ٚضٗ

ـال ِجٔع لجٔ٠ ٟٔٛقٛي ه ْٚىٌه ًؼُ أْ فجالس صًٖٛٚ

ـ ٟثٌٛثلع ِقوٚهر ؽوثً ،وّج ـِ ٟؾجي ثألعٞجء ثٌٕٚجع١ز ٚثألٌٟثؾ ؼ ٌ١ثٌطذ١ع١ز ،ف١ظ ٍ٠ضََ
ثٌّْؤٚي دجّضذوثي ثٌّضِٕٙ ًٌٞج ٌضٚذـ وّج وجٔش لذً ثٌّْجُ دٙج( )165وّج ّ٠ىٓ ثٌم١جَ ديٌه ـّ١ج ٠ضعٍك
دذع ٜثألعّجي ثٌطذ١ز ٚصقو٠وث ً عٍّ١جس ثٌؾٌثفز ثٌضؾّ١ٍ١ز ٚىٌه دجٙالؿ ثٌضٖ٘ٛجس ثٌٕجؽّز عٓ صٍه

( )162يف ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام وت ا ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال وت ري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااةع اة م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االر اة ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا،م وة ا ا ا ا ا ا ا ا اان لا طلا ا ا ا ا ا ا ااب ادل ض ا ا ا ا ا ا ا ا ع اة ف ا ا ا ا ا ا ا ااذ اةم ا ا ا ا ا ا ا ااين
أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االا ةلوح و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي اما ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة :ةلما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وف وت م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب وو ة م ا ا ا ا ا ا ا االر غا ا ا ا ا ا ا ااري اة ق ا ا ا ا ا ا اا،م ،ما ا ا ا ا ا ا ا ا د اةفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ة ( )2ادل ا ا ا ا ا ا ااة ة
( )239م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا،ين ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ،قة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة اةفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ة ( )2ادل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ة ( )171ما ا ا ا ا ا ا ا ا اا،ين ميا ا ا ا ا ا ا ا م ،وه ا ا ا ا ا ا ااذا م را ا ا ا ا ا ا ا نامس ا م ا ا ا ا ا ا ا ااب م ا ا ا ا ا ا ااع
حقل اةناي ي ،كوة س نحذ ع  ،ع هذه اة يف اة ملر .
( . )163م ذع اةفضل ،اة م ري اةمةمي ةنة رامةت يف اةقةالت ادل،ين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.372
( )164ايااد ادلااة ة ( )239ماا،ين ع ا ا يف أق هتااة اةنةا ااي علااا وت "رقاا،ع اة ماالر ة قاا ،،علااا واااب يفاالا ةلوح وااي اماة :ةلما وف و ااةا :علااا طلااب
ادل ض ع وت م عة ة احلةةي مة كةاد عل ب  "...قة ل ة اةفق ة اةنةا ي ادلة ة ( )171م،ين مي م.
( ) 165دلرر ،من اة في ل ،ر م د س دمحم عش،م ،اةض ع ادلة م اة ة عن ا بة ي اجلس،ري ،عسةةي مةجس ري ،كل اي اةقاةالت ،جةمماي غا،ا ،1989 ،
ص 163ومة م،هة.
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ثٌعٍّ١جس ،ـ١ؾٌٍ ٍٛمج ٟٝدٕج ًء عٍٍٟ ٝخ ثٌّ ًٌٚٞأْ ٠م ٟٞدجعجهر إؽٌثء ثٌعٍّ١ز ٚإٙالؿ
ثٌ.)166(ًٌٞ
ِٓ ثٌؾو ٌ٠دجٌيوٌ أْ ثٌذعٜ

()167

 َ١ّ٠د ٓ١ثٌضٕف١ي ثٌعٚ ٟٕ١د ٓ١ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١عٍ ٝأّجُ ثْ

ثٌضٕف١ي ثٌع ٛ٘ ٟٕ١ل١جَ ثٌّو ٓ٠دضٕف١ي ِج ثٌضََ دٗ عٕ١جً ،أِج ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١ـ ٛٙإعجهر ثٌّ ًٌٚٞإٌ ٝثٌقجٌز
ثٌض ٟوجْ عٍٙ١ج لذً ٚلٛع ثٌٚ ًٌٞىٌه دجٍثٌضٗ إىث وجْ ىٌه ِّىٕجً ،ـجٌضٕف١ي ثٌع ٟٕ١ال٠عو ٚو٠ٌٟ ٗٔٛمج ً
أ١ٍٙج ً ٌضٕف١ي ثالٌضَثَ ٚمجٙزً ثٌعمو ،ٞأِج ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١ـ ٛٙؽَثء ٠ضٌصخ عٍ ٝصقمك ثٌّْؤ١ٌٚز
٠ٌٟٚمز ِٓ ٌٟق ثٌضع١ٞ٠ٚ ،ٜ٠ٛؿ أٙقجح ٘يث ثٌٌأ ٞدأْ ثٌٌّٖع ثٌعٌثل ٟلو أًٚه دعٜ
ثٌضطذ١مجس ٌٍضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١عٓ ثألٌٝثً ثٌّجه٠ز ٚثألهد١زِٕٙٚ ،ج ِج ًٚه ـ ٟثٌّجهر ( ِٓ )41ثٌمجْٔٛ
ثٌّؤٚ ٟثٌّضّغً دٛلؿ ثٌضعٌ( ٛثالعضوثء) عٍ ٝثٌقك ـ ٟثٌٍمخ ٚثٌي ٛ٘ ٞصع ٜ٠ٛع ٟٕ١عٓ ثًٌٌٞ
ثألهد.ٟ
٠ٚذو ٚأْ ٘يث ثٌٌأ ٞـ ٗ١صعجً ٛإى أٙجح ـ ٟؽجٔخ َ ٚؽجٔخ ثٌٛٚثح ـ ٟآمٌ ،ـمو أٙجح ـٟ
ٚ٠خ ـ ٟثعضذجًٖ ٚلؿ ثالعضوثء
صّ َٖ١١د ٓ١ثٌضٕف١ي ثٌعٚ ٟٕ١ثٌضع ٜ٠ٛثٌعٚ ٟٕ١ـمج ً ٌّج ًٚه ـٌٚ ٗ١ىٕٗ ٌُ ِ
عٍ ٝثٌقك ـ ٟثٌٍمخ صطذ١مج ً ٌٍضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١دّٕ١ج ٘ ٛـ ٟفم١مز ثألٌِ صٕف١يث ً ع١ٕ١ج ً الٌضَثَ ثٌىجـز دجفضٌثَ
()168

فمٛق ثٌٖن١ٚز

ـٍ ٛوجْ صعٞ٠ٛج ً ع١ٕ١ج ً ٌضٌصخ عٍ ٝىٌه ٚؽٛح صٛثـٌ ٌٕ ٟٚثٌضعِٕٙٚ ٜ٠ٛج

ثٌ٘ٚ ،ًٌٞيث ٠ضعجًِ ٛع ٟذ١عز (ٚلؿ ثالعضوثء) ٚثٌيّ٠ ٞىٓ ثٌّطجٌذز دٗ دؽ ٜثٌٕ ٌ عٓ ٚؽٛه
ثٌ ًٌٞأ ٚعوِٗ(.)169
٠ضٞـ ِّج صموَ أْ ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١عٓ ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز ٠ى ْٛـ ٟفجالس ِقوهر ِٚج
عوث ىٌه ـجْ ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١ؼِّ ٌ١ىٓ دطذ١عضٗ ،ـّع ُ فجالس ثٌ ًٌٞثٌٛثلع عٍ ٝثٌؾُْ أٚ
ثٌن١ٙٛٚز أ ٚثٌٌٖؾ الّ٠ىٓ إٙالفٗ عٕ١ج ً ألٔٗ لو ٚلع ٚثٔضٚ٠ٚ ٝٙعخ ِق ٛآعجًٖ ٚإٍثٌضٙج ،ـٍِ١
أِجَ ثٌمج ّٜٛ ٟٝثٌضع ٜ٠ٛدّمجدً(.)170

( )166عع

ومحاا ،عااا ،اةغفاالع اةمااةين ،اجل احااي اة او ل ااي ومسااملوة ي اة ا ااب ادل،ا ااي اة ةشاائي ع ااة ،عسااةةي مةجس ا ري ،كل ااي باا،امس ةلحقاال ،2332 ،

ص.181
( . )167م ااذع اةفض اال ،اة م ر ااي اةمةمااي ةنة رام ااةت يف اةق ااةالت ادل اا،ين ،ادلياا،ع اةس ااة  ،ص ،372عو ااة دمحم أ ااد ادلاان ح االرش ،ادلي اا،ع اةس ااة ،
ص.233
( . )168حسةمس اة،رن كةمل ا هلاين ،احل يف احىامس احل ةة اخلةبي ،ادلي،ع اةسة  ،ص.412
( )169و  ،سا ةت لة يف ادل لب اةسة  ،م د ص ( ) من هذه اة،عاسي.
( )173دلرر ،من اة فةب ل ،ر م د  .حسن اةذالت ،ادلاسل يف ادلسملوة ي ادل،ا ي ،ادلي،ع اةسة  ،ص.282-281
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ثاٍَاً .انتعٌٕض تًماتم:
الٕه ـ ٟأْ ثٌضع ٜ٠ٛثٌع ٛ٘ ٟٕ١أوغٌ ٌٟق ثٌضع ٜ٠ٛصٕجّذج ً ِع فمٛق ثٌٖن١ٚزًٚ ،ؼُ ىٌه ـجْ
صطذ١مٗ عٍٚ ٝثلع ثٌقجي ٠ضُْ دجٌٚعٛدز ،ـّٓ ثٌعِْ ٌ١ق ٛآعجً ثٌّْجُ دٙيٖ ثٌقمٛق ٚإعجهر ثٌقجي إٌٝ
ّجدك عٙوٖ( ،)171ـال ٠ذم ٝإال ثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌضع ٜ٠ٛدّمجدً ٚثٌي ٞإِج أْ ٠ى ْٛصعٞ٠ٛج ً ؼٔ ٌ١مو ٞأ ٚأْ
٠ى ْٛصعٞ٠ٛج ً ٔمو٠ج ً ٘ٚيث ِج ّٕٝٛقٗ ـ ٟثٌفمٌص ٓ١ث٢ص١ض:ٓ١
ٔ .انتعٌٕض غٍز انُمذي:
()172

ٌ٠ٚثه دٗ أْ صأٌِ ثٌّقىّز دأهثء أٌِ ِع ٓ١عٍّ ٝذ ً١ثٌضعٜ٠ٛ

ـٙيث ثٌطٌ٠ك ٌٍضع ٜ٠ٛال ٘ٛ

دجٌضع ٜ٠ٛثٌٕمو ٞثٌي ٍََ٠ ٞـ ٗ١ثٌّْؤٚي دوـع ِذٍػ ٔموٚ ًٌٌٍّٚٞ ٞال ٘ ٛدجٌضع ٜ٠ٛثٌع ٟٕ١ثٌيٞ
٠ض ّٓٞإعجهر ثٌقجي إٌِ ٝج وجْ عٍ ٗ١لذً صقمك ثٌٚ ،ًٌٞإّٔج ٘ ٛأْٔخ ِج صمض ٗ١ٞثٌ ٌٚؾ أٍِٚ ٚقز
ثٌّ ًٌٚٞـ ٟدع ٜثٌقجالس(ِٕٙٚ ،)173ج ثٌّْجُ دقمٛق ثٌٖن١ٚز دًٛٚر عجِز ٚثٌقك ـّ ٟالِز
ثٌى١جْ ثألهدٚ ٟصقو٠وث ً ثٌقك ـ ٟثٌٌٖؾ دًٛٚر مجٙزٚ ،ثٌي ٞال ّ٠ىٓ أْ ٍٚ٠ـ ثٌّجي ِطٍمج ً ِج أٙجدٗ
ِٓ  ،ًٌٝدً لو ٠عضذٌ عٌ ٛثٌّجي عٍ ٝدع ِٓ ٜصُ ثٌّْجُ دٌٖـ ُٙدّغجدز ثعضوثء آمٌِٚ .ج ٠َ٠و ِٓ
أّ٘١ز ٘يث ثٌطٌ٠ك ٌٍضع ٜ٠ٛـِ ٟؾجي فمٛق ثٌٖن١ٚز ٘ ٛأْ ِٓ ٌٕ ٟٚثٌ ًٌٞثٌمجدً ٌٍضع ٜ٠ٛأْ
ال٠ى ْٛلو ّذك صع٘ٚ )174(ٗٞ٠ٛيث ٠عٕ ٟأْ ثٌضع ٜ٠ٛثٌٕمو٠ ٞفٛس عٍ ِٓ ٝصُ ثٌّْجُ دقمٛق ٕن١ٚضٗ
ـٌٙز ثٌقٛٚي عٍ ٝثٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕموٚ ،ٞدجٌضجٌ ٟـٍٓ صضُ ثٌضٞق١ز دّج ٛ٠ـٌٖ ثٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕموٞ
ِٓ َِث٠ج ِمجدً ثٌقٛٚي عٍ ٝصعٔ ٜ٠ٛمو ،ٞدً أْ ثٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕمو ٞال ٠مض ٌٚأعٌٖ أف١جٔج ً عٍٝ
إٙالؿ ثٌ ًٌٞثألهد ٟـمٚ ،٠إّٔج ٠ضعوثٖ ٌٍٚ١ـ ثٌ ًٌٞثٌّجه ٞأٞ٠جً ،وّج ٌ ٛصُ ثٌّْجُ دٌٖؾ ّّٚعز
أفو ى ٞٚثٌّ ٓٙثٌض ٟصعضّو ٚدٖىً وذ ٌ١عٍّّ ٝعز ثٌمجةُ دٙج وجٌطخ ٚثٌّقجِجر ،إى ٠ضٌصخ عٍ ٝىٌه
ٍعَعز عمز ثٌٕجُ ـ ٗ١ـ١قؾّ ْٛعٓ ثٌضعجًِ ِعٗ ِّج ٠ؤعٌ ٍّذج ً عٍِ ٝموثً ثٌومً ثٌي٠ ٞؾِٕٕٙ ِٓ ٗ١ضٗ
ـذٌٕٖ فىُ إهثٔز ثٌّوع ٟأ ٚثعضيثً ثألم ٌ١دئفوّٚ ٜجةً ثٌٌٕٖ ّ٠ىٓ أْ ٠ع١و ٌٗ ٟٕ ٌٛٚء دِّْ ٠١ج ـمو
ٚثٌي٠ ٞعؾَ أِ ٞذٍػ صعِّٙ ٜ٠ٛج وجْ وذٌ١ث ً عٓ ثٌم١جَ دٗ.
ٚلو ٠غجً ثٌضْجهي عٓ ثٌفٌق د ٓ١ثٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕمو ٞعٓ ثٌّْجُ دجٌقك ـ ٟثٌٌٖؾ ٚد ٓ١ثٌٌه
ٚثٌضٚق١ـ وئؽٌثء ٠ضني ٌقّج٠ز ٘يث ثٌقكأل ٠ذو ،ٚثْ فك ثٌٌه ٚثٌضٚق١ـ ٘ ٛإؽٌثء ٚلجةٌ ٟقّج٠ز فمٛق
ثٌٖن١ٚز ِّج ٠عٕ ٟعوَ ثٕضٌث ٟصقمك  ًٌٝإلِىجٔ١ز ثٌٍؾٛء إٌ ٗ١ـ ٟفٖ٠ ٓ١ضٌ ٟىٌه دجٌْٕذز ٌٍضعٜ٠ٛ
( )171و  ،سا ةت لة  ،م د ص (
( )172اةفق ة ( )2ادلة ة ( )239م،ين ع ا
( . )173سم،وت اةمةم م ،ادلي،ع اةسة
( )174وس ام ش و اةض ع اةقة ل ةل ملر

) من هذه اة،عاسي.
 ،قة ل ة اةفق ة ( )2ادلة ة ( )173م،ين مي م.
 ،ص.151
يف اةف ن اةقة مس.
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ؼ ٌ١ثٌٕمو ٞألٔٗ ِٓ ٌٟق ثٌضع ،ٜ٠ٛـجٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕمو ٞعٓ ثٌّْجُ دجٌقك ٘ ٛأعٌ ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز
ثٌّؤ١ز ،أِج فك ثٌٌه ٚثٌضٚق١ـ ـ ٛٙصٕف١ي ع ٟٕ١الٌضَثَ ثٌىجـز دجفضٌثَ فمٛق ثٌٖن١ٚز ،دجإلٝجـز إٌٝ
إِىجٔ١ز ثٌم١جَ دجٌٌه ٚثٌضٚق١ـ ه ْٚثٌٍؾٛء إٌ ٝثٌمٞجء إال إىث ًـٍٟ ٜخ ٌٖٔ ثٌٌه ٚثٌضٚق١ـ أ ٚوجْ
ٕ٘جن مالؾ فٛي صٛثـٌ ثٌٌٖ ٟٚثٌمجٔ١ٔٛز ـ ٟثٌٌه ٚثٌضٚق١ـ( ،)175أِج ثٌضع ٜ٠ٛؼ ٌ١ثٌٕمو ٞـجْ
ثٌمج ٛ٘ ٟٝثٌي٠ ٞمًٌٖ دجعضذجًٖ أعٌ ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚزٚ ،ـّ١ج عوث ىٌه ـجّٔٙج ٠ضمجًدجْ دٖىً وذ.ٌ١
ٕ .انتعٌٕض انُمذي:
ِ٘ ٛذٍػ ِٓ ثٌٕمٛه ٌِ ٍََ٠صىخ ثٌفعً ثٌٞجً دوـعٗ ٌٍّ ٛ٘ٚ ،ًٌٚٞثٌطٌ٠ك ثٌطذ١عٌ ٟؾذٌ
ثٌٚ ًٌٞإٙالفٗ ألْ ثٌٕمٛه دجإلٝجـز إٌ ٝوٙٔٛج ٍ١ّٚز ٌٍضذجهي ـ ٟٙصعو أٞ٠ج ً ٍ١ّٚز ٌضم ُ٠ٛثألٌٝثً أ٠ج ً
()176

وجْ ٔٛعٙج

ـعٕو صعيً ثٌضع ٜ٠ٛثٌعٕ٘ ِ١ٌٚ ٟٕ١جن ّذ ً١إٌ ٝصع ٜ٠ٛؼٔ ٌ١مو٠ ،ٞضع ٓ١عٍٝ
()177

ثٌمج ٟٝأْ ٠قىُ دجٌضع ٜ٠ٛثٌٕموٞ

()178

ٚثٌي٠ ٞى ْٛثأل ًٙدجٌْٕذز ٌطٌق ثٌضعٜ٠ٛ

ّ٠ٚىٓ

ٌٍمج ٟٝصقو٠و ٠ٌٟمز ثٌوـع ٚـمج ً ٌّج ٌ٠ثٖ ،ـمو ٠م ٟٞدوـعٗ ؽٍّز ٚثفور ٚعٍٕ ٝىً ألْج ٟه٠ًٚز ِقوهر
ِوه٘ج ِع ٓ١عوه٘ج ،وّج ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛثٌضع ٜ٠ٛثٌ٠ثهث ً ٌِصذج ً ِو ٜثٌق١جر أٌ ٚفضٌر ِعٕ١ز فْخ يٌٚؾ
ثٌقجي ٚٚـمج ً ٌطٍذجس ثٌّوعٟ

()179

ٚلو أؽجٍ ثٌمجٌٍٔ ْٛمج ٟٝثٌَثَ ثٌّْؤٚي دأْ ٠موَ صإِٔ١ج ً ّٓٞ٠

ثّضٌّثًٖ دجٌوـع(.)180
ثْ ثٌضع ٜ٠ٛثٌٕمو ٞال٠ضعجًِ ٛع ٟذ١عز فمٛق ثٌٖن١ٚز وٙٔٛج فمٛلج ً ؼِ ٌ١جٌ١ز الّ٠ىٓ صمّٙ٠ٛج
دجٌٕمٛه ،ـٍضقو٠و و ْٛثٌقك ِجٌ١ج ً أ ٚؼِ ٌ١جٌ٠ ٟؾخ ثٌٕ ٌ إٌ ٝثٌَّ١ثس ثٌض٠ ٟنٌٙٛج ٌٚجفذٗ ٟ٘ٚ ،ـٟ
ِؾجي فمٛق ثٌٖن١ٚز َِ١ثس ؼِ ٌ١جٌ١ز صضّغً دجالٔضفجع دٙيٖ ثٌقمٛق دٚفز ٕن١ٚز ٚعوَ ؽٛثٍ
ثٌضٕجٍي عٕٙج أ ٚثٌضٌٚؾ دٙج ٌٍؽ ،ٌ١أِج ثٌضع ٜ٠ٛثٌّجٌ ٟـجٔٗ ٌَ١ِ ِ١ر صّضجٍ دٙج فمٛق ثٌٖن١ٚز إّٔج
٘ ٛأعٌ ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ز عٓ ثٌّْجُ دضٍه ثٌقمٛق(.)181

( )175و  ،سا

ةت لة يف اةف ن اةنةين من ادل لب اةسة  ،م د ص (

) من هذه اة،عاسي.

( . )176سم،وت اةمةم م ،ادلي،ع اةسة  ،ص.153
( . )177عا ،اة اا ومح ،اةس لعم ،اةلس ط يف ش ح اةقةالت ادل،ين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.1394
( )178اةفق ة ( )2ادلة ة ( )239م،ين ع ا قة ل ة اةفق ة ( )2ادلة ة ( )173م،ين مي م.
( . )179عا ،اة اا ومح ،اةس لعم ،اةلس ط يف ش ح اةقةالت ادل،ين ،ادلي،ع اةسة  ،ص.1394
( )183اةفق ة ( )1ادلة ة ( )239م،ين ع ا  ،قة ل ة اةفق ة ( )1ادلة ة ( )171م،ين مي م.
( . )181عا ،احل حاةام ،ادلي،ع اةسة  ،ص.214
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انخاتًح
ٌمو ث٘ضُ دقغٕج دوًثّز ثٌقّج٠ز ثٌمجٔ١ٔٛز ٌالُّ ثٌّؤ ، ٟثٌي٠ ٞعو أفو ثٌنٚجة٘ ثٌَّّ١ر
ٌٖن١ٚز ثإلْٔجْ ٚلو صذٌٕ ٓ١ج ِٓ دقغٕج ٘يث عور ٔضجةؼ ٘:ٟ
ٌ -1مو ـٌ ٛثٌمجٔ ْٛثٌعٌثل ٟعٍ ٝوً ٕن٘ أْ ٠ضني ثّّج ِؤ١ج ٚ ،أْ ٠ضى٘ ْٛيث ثالُّ ِٓ ثُّ
ثٌٖن٘ ٚثٌٍمخ.
-2إْ أفىجَ ثالُّ صض ًٚـ ٟوً ِؾضّع دضٌ ًٖٛٚالُّ عٍٚ ٝـك ِفج٘ٚ ّٗ١عمجةوٖ دٛؽٗ عجَ  ،ـٞال عٓ
صمجٌ١وٖ ٚعجهثصٗ ثًٌّٚٛعز مالي فمذز ٍِٕ١ز ِعٕ١زٌ .يٌه صى ْٛأفىجِٗ ِعٌٝز ٌٍضؽ١١هٌ وٍّهج فهوط صؽ١١هٌ
ـِ ٟف َٛٙثالُّ ٚص ًٖٛٚـ ٟإٟجً ثٌضؽ ٌ١١ثٌّي٘ذ ٟأ ٚثٌعمجةوٚ ٞويٌه وٍّج صطًٛس ثٌعجهثس ٚثٌضمجٌ١و.
 -3أْ ثالّههُ ـههِ ٟؾضّعجصٕههج ثإلّههالِ١ز ٠ضٚههً دّفٙهه َٛثإلّههالَٚ .دجعضمههجه ٕههعٛح ٘ههيٖ ثٌّؾضّعههجس
دجإلّالَ ِٚفج٘ٚ ّٗ١إّ٠جٔ ُٙدجْ ِٚهوًٖ ثألٚي إٌٙهٚ .ٟإْ ٘هيٖ ثألفىهجَ دجٌضهجٌِْ ٟهؤٌٚز أِهجَ

ِٚقهً

ٌٍقً ٚثٌقٌِز وّج أٔٙج صض ًٚدضمجٌ١و ٘يٖ ثٌّؾضّعجس ٚعجهثصٙج ثٌض ٟأٖٔأ٘ج ثإلّالَٚ ،دٕجء عٍ٘ ٝيٖ ثٌٍٚز
ثٌٛع١مز د ٓ١أ فىهجَ ثالّهُ ٚثٌّؾضّهع ثإلّهالِٚ ٟعم١وصهٗ ٚصمجٌ١هوٖ ٌٚٚهٍضٗ دجإلْٔهجْ ـه ٟمجٙهز ٔفْهٗ ٚـهٟ
ْٔخ أٚالهٖ إٌٚ ، ٗ١ل١جَ ف١جصٗ عٍ ٝثٌٌٖع١ز دم١ش أفىجَ ثالُّ ِضٍٚز دجٌضٌٖ٠ع ثإلّالِ.ٟ
 -4ـجالُّ ٠عو أفو فمٛق ثٌٖن١ٚز  ِٓ ٛ٘ٚثٌقمٛق ثٌّعٕ٠ٛز – ثأل ًٙـ١هٗ – ال ّ٠ىهٓ صمّ٠ٛهٗ دهجٌٕمٛه،
ـ ٛٙمجًػ ِٓ هثةٌر ثٌّعجِالس ثٌّجٌ١ز  ٛ٘ٚديٌه ٠نهٌػ عهٓ ثٌضمْه ُ١ثٌضمٍ١هوٌٍ ٞقمهٛق ثٌّجٌ١هز ِهٓ فمهٛق
ع١ٕ١ز ٕٚن١ٚزٚ ،ثأل ًٙـ ٗ١أٔٗ ٠ضٚؿ دجٌغذجس ٚعوَ لجدٍ١ضٗ ٌٍضؽ ٌ١إال ألّذجح ٌِٖٚعز صوعٌٍ ٛضؽ.ٌ١
ٚ -5لو ٚـٌس ثٌضٌٖ٠عجس فّج٠ز لجٔ١ٔٛز ٌالّهُ ثٌّهؤ ٟـٞهال عهٓ صعهٙ ٜ٠ٛهجفخ ثٌقهك ـ١هٗ عّهج لهو
١ٚ٠ذٗ ِٓ  ًٌٝؽٌثء ثالعضوثء عٍ ِٓ ٗ١لذً ثٌؽ.ٌ١
ٚلو ثّضٕضؾٕج ِٓ مالي دقغٕج عور ٔضجةؼ :
 -1نأمل تذريع قانهن م وامل بعشهان  ( :الشظام القانهني ل سم السدني ) يشظم تدسفة السهلهد ويبين
فففة ا داب اسسم واللقع وت يير و ساي ه في الع ار بسا يد شم مدع أ دام الذدريعة اإلسد مفة
و الددة السج سددع برددهرة عامددة .إذ أن أ امدده وردت م فرقددة بددين القددانهن السدددني وقددانهن رعايددة
األ ددداث وقددانهن تدددجيل الددهسدات والهنفددات وقددانهن ونظددام وتعلفسددات األ دهال السدنفددة  ،فز د
عن الق اررات الخااة باسسم ال ي تردر،ا الدليات السخ رة.
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ونظر أل،سفة اسسدم وضدرورته اسج ساعفدة والقانهنفدة  ،تهجدع علدا السعشيدين فدي مجدال األ دهال
ا
-2
السدنفة إنذاش وعبة ااة فدي و ازرة الردحة والسديريدة العامدة للجشددفة واأل دهال السدنفدة تخد
بسهضهع تدسفة السهلهد واسسم السدني برهرة عامة.
 -3و ددذلك إل دداش ق درار مجلددس قفددادة الثددهرة (السشحددل) ذي ال درقم  42فددي  1995/4/24والعددهدة إلددا
األاددل قددانهن األ دهال السدنفددة رقددم  65لدددشة  1972السعدددل الددذي أنددا م سددة ترددحف وت ييددر
البفانات ومش ا اسسم واللقع إلا الج ات القزائفة.
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أٔالً .يصادر انهغح انعزتٍح:
 .1ثدٌثِ٘ٚ ُ١طف ،ٝأفّو فْٓ ثٌَ٠جس ،فجِو عذو ثٌمجهً ،دمحم عٍ ٟثٌٕؾجً ،ثٌّعؾُ ثٌ ،٠١ّٛثٌطذعز
ثٌغجٔ١ز ،هثً ثٌوعٛر ،ثّطٕذٛي1989. ،
 .2ثدٓ ِٕ ٌْ ،ًٛجْ ثٌعٌح ،هثً ٌْجْ ثٌعٌح ،دٌٚ١سٌ ،ذٕجْ ،دال ّٕز ٟذع.
 .3عذجُ ِقّٛه ثٌعمجه ،عذمٌ٠ز عٌّ ،هثً ثٌىضجح ثٌعٌد ،ٟدٌٚ١س1969. ،
 . 4دمحم ِق ٟثٌو ٓ٠عذهو ثٌقّ١هو ،دمحم عذهو ثٌٍط١هؿ ثٌْهذى ،ٟثٌّنضهجً ِهٓ ٙهقجؿ ثٌٍؽهز ،هثً ثٌْهٌ ،ًٚدهال
ِىجْ ّٕٚز ٟذع.

ثاٍَاً .يصادر انفمّ اإلساليً:
 .1ثدٓ ثٌم ُ١ثٌؾ٠ٍٛز ،أعالَ ثٌّٛلع ٓ١عٓ ًح ثٌعجٌّ ،ٓ١هثً ثٌؾ ،ً١دٌٚ١س.1973 ،
 .2ثد ٛثّقجق ثٌٖجٟذ ،ٟثٌّٛثـمجس ـه ٟأٙهٛي ثٌٖهٌ٠عز ،ثٌؾهَء ثٌٌثدهع ،هثً ثٌّعٌـهز ،د١هٌٚس ،دهال
ّٕز ٟذع.
 .3أ دهه ٛعذههو

دمحم دههٓ ثّههّجع ً١ثٌذنههجًٙ ،ٞههق١ـ ثٌذنههجً ،ٞثٌطذعههز ثألٌٚهه ،ٝهثً إف١ههجء ثٌضههٌثط

ثٌعٌد ،ٟدٌٚ١س.2001 ،
ِ .4ق ٟثٌو ٓ٠أدٍ ٟوٌ٠ج ٠ق ٝ١دٓ ٌٕؾ ثٌٕ ٞٚٛثٌٖجـع ،ٟثألىوجً ثٌّٕضنذهز ِهٓ وهالَ ّه١و ثألدهٌثً
ملسو هيلع هللا ىلص ،هثً ثٌعٍ َٛثٌقو٠غز ،دٌٚ١س.1979 ،
ِ .5قهه ٟثٌههو  ٓ٠أدههٍ ٟوٌ٠ههج ٠ق١هه ٝدههٓ ٕههٌؾ ثٌٕهه ٞٚٛثٌٖههجـع٠ً ،ٟههج ٛثٌٚههجٌقِ ٓ١ههٓ وههالَ ّهه١و
ثٌٌٍّّ ،ٓ١هثً ثٌعٍ َٛثٌقو٠غز ،دٌٚ١س ،دال ّٕز ٟذع.
 ٍُِْ .6دٓ ثٌقؾجػ ثٌمٖ ٌٞ١ثٌْٕ١جدٙ ،ًٞٛق١ـ ٍُِْ ،ثٌؾَء ثٌغجٔ ،ٟهثً ثٌىضخ ثٌعٍّ١ز ،د١هٌٚس،
دال ّٕز ٟذع.
 .7هِٚ .طف ٝثدٌث٘ ُ١ثٌٌَّ ،ٟه .عذو ثٌذجل ٟثٌذىهٌ ،ٞثٌّهومً ٌوًثّهز ثٌٖهٌ٠عز ثإلّهالِ١ز ،دؽهوثه،
.1990
 .8ثإلِجَ ِٛـك ثٌو ٓ٠ثدهٓ لهوثِٕٚ ٝهِّ ثٌهو ٓ٠ثدهٓ لهوثِ ٝثٌّموّه ،ٟثٌّؽٕه١ٍ٠ٚ ٟهٗ ثٌٖهٌؿ ثٌىذ١هٌ،
ثٌؾَء ثٌضجّع ،هثً ثٌىضجح ثٌعٌد ،ٟدٌٚ١سٌ ،ذٕجْ.1972 ،
 .9ثٌٖ١ل ّٛ٠ؿ ثٌمٌٝج ،ٞٚثٌقالي ٚثٌقٌثَ ـ ٟثإلّالَ ،ثٌّىضخ ثإلّالِ ،ٟدٌٚ١س٘1405 ،ـ.
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ثانثا .انًصادر انمإٍََح:
 .1ه .ثدههٌث٘ ُ١ثٌوّههٛل ٟأدهه ٛثٌٍ١ههً ،ثٌّْههؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ههز دهه ٓ١ثٌضم١١ههو ٚثإلٟههالق ،هثً ثٌٕٞٙههز ثٌعٌد١ههز،
ثٌمجٌ٘ر.1980 ،
 .2أد ٛثٌ٠َ١و عٍ ٟثٌّض١ش ،ثٌٕ ُ ثٌْ١جّ١ز ٚثٌقٌ٠جس ثٌعجِز ،ثٌطذعز ثٌغجٌغزِ ،ؤّْهز ٕهذجح ثٌؾجِعهز
ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع ،ثإلّىٕوً٠ز.1982 ،
 .3ه .أفّهههو أدههه ٛثٌٛـهههج ،ثٌٌّثـعهههجس ثٌّؤ١هههز ٚثٌضؾجً٠هههز ،ثٌطذعهههز ثٌٌثدعهههز عٖهههٌِٖٕ ،هههأر ثٌّعهههجًؾ،
ثإلّىٕوً٠ز.1986 ،
 .4ه .أفّو ّالِز ،ثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجٔ ،ْٛثٌىضجح ثٌغجٔ ،ٟهثً ثٌٕٞٙز ثٌعٌد١ز ،ثٌمجٌ٘ر.1974 ،
 .5ه .أفّو ٌٕؾ ثٌو ،ٓ٠ثٔضمجي ثٌقك ـ ٟثٌضع ٜ٠ٛعٓ ثٌ ًٌٞثٌؾْوِ ،ٞطذعز ثٌقٞهجًر ثٌعٌد١هز،
ثٌفؾجٌز.1982 ،
 .6ه .أفّههو ٕههٛل ٟعّههٌ أدهه ٛمطههٛر ،ثٌمههجٔ ْٛثٌؾٕههجةٚ ٟثٌطههخ ثٌقههو٠ظ ،ثٌّطذعههز ثٌعٌد١ههز ثٌقو٠غههز،
ثٌمجٌ٘ر.1986 ،
 .7ه .أفّههو ـضقههّ ٟههٌ ،ًٚثٌّٛهه ٠١ـهه ٟثإلؽههٌثءثس ثٌؾٕجة١ههز ،ثٌؾههَء ثألٚي ،هثً ثٌٕٞٙههز ثٌعٌد١ههز،
ثٌمجٌ٘ر.1979 ،
 .8ه .أفّو ـضق ،ًٌّٚ ٟثٌ ٠١ّٛـ ٟلجٔ ْٛثٌعمٛدجس ،ثٌؾَء ثألٚي ،هثً ثٌٕٞٙهز ثٌعٌد١هز ،د١هٌٚس،
.1981
 .9ه .أفّو ثٌىذ ،ْٟ١ثألفٛثي ثٌٖن١ٚز ـ ٟثٌفمٗ ٚثٌمٞجء ٚثٌمجٔ ،ْٛثٌؾَء ثألٚي ،دؽوثه.1970 ،
 .10ه .إهٚثً ؼجٌ ٟثٌي٘ذ ،ٟثٌضعو ٞعٍ٠ٌّ ٝز ثٌٌّثّالسٍٍّْ ،ز ثٌىضخ ثٌمجٔ١ٔٛز ،عّجْ.1998 ،
 .11إّّجع ً١ثٌعٌّ ،ٞثٌقك ٠ٌ ٔٚز ثٌضعْؿ ـ ٟثّضعّجي ثٌقك ـ ٟثٌٌٖ٠عز ٚثٌمهجِٔ ،ْٛىضذهز دْهجَ،
ثٌّ.1984 ،ًٙٛ
 .12ه .صٛـ١ههك فْههٓ ـههٌػ ،ثٌّههومً ٌٍعٍهه َٛثٌمجٔ١ٔٛههز -ثٌمْههُ ثٌغههجٔ ،ٟثٌطذعههز ثٌغجٌغههز ،ثٌههوثً ثٌؾجِع١ههز،
دٌٚ١س.1987 ،
 .13ه .ؽههالي ثٌعههو ،ٞٚهًِٞ .ههجْ أدهه ٛثٌْههعٛه ،ه .دمحم فْههٓ لجّههُ ،ثٌقمههٛق ٚؼٌ٘١ههج ِههٓ ثٌٌّثوههَ
ثٌمجٔ١ٔٛزِٖٕ ،أر ثٌّعجًؾ ،ثإلّىٕوً٠ز.1996 ،
 .14ؽّجي ِوؼّٔ ،هعج ٜٚصع ٜ٠ٛثٌ ًٌٞثٌّعٕ ٞٛـ ٟلٌثًثس ِقىّز ثٌضّ َ١١ثألًهٔ١ز فضه ٝعهجَ
ِ ،1996طجدع هثً ثٌّىضذز ثٌ١ٕٟٛز ،عّجْ.1996 ،
 .15فْههٓ عٍهه ٟثٌههئ ،ْٛثٌّذْهه ٟٛـهه ٟثٌّْههؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ههز ،ثٌؾههَء ثألٚي ،ثٌٞههًٌٕ ،ههٌوز ثٌضههجِّ٠
ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ،دؽوثه.1991 ،
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 .16فْههٓ عىهه ،ٓٛثٌّْههؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ههز ـهه ٟثٌمههجٔ ْٛثٌّههؤ ٟثٌؾو٠ههو ،ثٌطذعههز ثألٌٚههِ ،ٝطذعههز ثٌعٍهه،َٛ
ثٌمجٌ٘ر.1957 ،
 .17ه .فْٓ وٌ١ر ،أٛٙي ثٌمجٔ ،ْٛثٌطذعز ثٌغجٔ١ز.1959 ،ٌِٚ ،
 . .18ه .فْٓ وٌ١ر ،ثٌّومً إٌ ٝثٌمجِٖٕٔ ،ْٛأر ثٌّعجًؾ ،ثإلّىٕوً٠ز.1971 ،
 .19ه .فْٓ وٌ١ر ،ثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجٔٚ ْٛدنجٙز ثٌمجٔ ْٛثٌٍذٕجٔٚ ٟثٌّ -ٌٞٚثٌمُْ ثٌغهجِٔ ،ٟىضذهز
ِىج ،ٞٚدٌٚ١س.1977 ،
 .20ه .فْههٓ ثٌٙههوث ،ٞٚه .ؼجٌههخ عٍهه ٟثٌههوثٚه ،ٞثٌمههجٔ ْٛثٌههو ٌٟٚثٌنههجٗ ،ثٌؾههَء ثٌغههجٔ ،ٟـهه ٟصٕههجٍع
ثٌمٛثٔٚ ٓ١صٕجٍع ثالمضٚجٗ ثٌمٞجةٚ ٟصٕف١ي ثألفىجَ ثألؽٕذ١ز ،ثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚهثً ثٌىضخ ٌٍطذجعز
ٚثٌٌٕٖ ،ؽجِعز ثٌّ.1982 ،ًٙٛ
 .21فْهه ٓ١عههجٌِ ،عذههو ثٌههٌف ُ١عههجٌِ ،ثٌّْههؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ههز ثٌضمٚهه٠ٌ١ز ٚثٌعمو٠ههز ،ثٌطذعههز ثٌغجٔ١ههز ،هثً
ثٌّعجًؾ ،ثإلّىٕوً٠ز.1979 ،
 .22ه .فّو ٞعذو ثٌٌفّٓ ،ـىٌر ثٌقك ،هثً ثٌفىٌ ثٌعٌد ،ٟثٌمجٌ٘ر.1979 ،
 .23ه .فّو ٞعذو ثٌٌفِّٓ ،ع١ِٛٚز ثٌؾْو ،ثٌمجٌ٘ر.1987 ،
 .24هًِٞ .جْ أده ٛثٌْهعٛه ،ثٌّٛه ٠١ـهٕ ٟهٌؿ ِموِهز ثٌمهجٔ ْٛثٌّهؤ ،ٟثٌٕ ٌ٠هز ثٌعجِهز ٌٍقهك ،ثٌهوثً
ثٌؾجِع١ز ،دٌٚ١س.1985 ،
 .25ه٠ً .ج ٛثٌم ،ْٟ١عٍُ أٛٙي ثٌمجٔ ،ْٛثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚد١ش ثٌقىّز ،دؽوثه.2002 ،
 .26ه١ٍ٘ .هههٌ ثٌّ فهههٌ ،ثٌمهههجٔ ْٛثٌوّهههضٚ ًٞٛثٌّؤّْهههجس ثٌْ١جّههه١ز ،ثٌؾهههَء ثألٚيٌِ ،وهههَ ثٌذقهههٛط
ٚثٌوًثّجس ثإلهثً٠ز ،ص.1982 ،ِٔٛ
ّ .27عو مٍ ً١ثٌٌث ،ٟٝأفىجَ صٚق١ـ ٚصذو ً٠ثالُّ ٚثٌضٌٛو ،ثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚدؽوثه.1979 ،
 .28هّ .عو ْٚثٌعجٌِ ،ٞصع ٜ٠ٛثٌ ًٌٞـ ٟثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضم٠ٌ١ٚزٌِ ،وَ ثٌذقٛط ثٌمجٔ١ٔٛهز ،دؽهوثه،
.1981
ّ .29ع١و فْخ

عذو ٌٕ ،ؿ لجٔ ْٛأٙهٛي ثٌّقجوّهجس ثٌؾَثة١هز ،هثً ثٌقىّهز ٌٍطذجعهز ٚثٌٕٖهٌ،

ثٌّ.1990 ،ًٙٛ
 .30ه ُ١ٍّ .ثدٌث٘ ُ١فٌدز ،ثٌمضً ثٌعّو ٚأٙٚجـٗ ثٌّنضٍفز ،ثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚدؽوثه.1988 ،
 .31ه ّ .هٍّ١جْ ِههٌلِ ،ثٌّْههؤ١ٌٚز ثٌّؤ١ههز ـهه ٟصمٕٕ١ههجس ثٌههذاله ثٌعٌد١ههز ،لْههُ (ِ ،)1عٙههو ثٌوًثّههجس
ثٌعٌد١ز.1971 ،
 .32هٙ .ذ١ـ ِْى ،ٟٔٛثٌمجٔ ْٛثٌٌِٚجٔ ،ٟثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚدؽوثه.1968 ،
 .33ه .عجٌِ ٍّّ١جْ ،ثٌمجٔ ْٛـ ٟثٌعهٌثق ثٌمهو ،ُ٠ثٌطذعهز ثٌغجٔ١هز ،هثً ثٌٖهؤ ْٚثٌغمجـ١هز ثٌعجِهز ،دؽهوثه،
.1987
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 .34ه .عذههجُ ثٌقْههٕٕ ،ٟههٌؿ لههجٔ ْٛثٌعمٛدههجس ثٌعٌثلههٚ ٟصعو٠الصههٗ ،ثٌّؾٍههو ثٌغههجِٔ ،ٟطذعههز ثٌعههجٔ،ٟ
دؽوثه.1974 ،
 .35ه .عذجُ ثٌعذٛه ،ٞثٌقؾ١هز ثٌمجٔ١ٔٛهز ٌّٛهجةً ثٌضمهوَ ثٌعٍّه ٟـه ٟثإلعذهجس ثٌّهؤ ،ٟثٌطذعهز ثألٌٚه،ٝ
ثٌوثً ثٌعٍّ١ز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع ،عّجْ.2002 ،
 .36ه .عذهههجُ ث ٌعذهههٛهٕ ،ٞهههٌؿ أفىهههجَ لهههجٔ ْٛثإلعذهههجس ثٌّهههؤ ،ٟثٌطذعهههز ثٌغجٔ١هههز ،هثً ثٌغمجـهههز ٌٍٕٖهههٌ
ٚثٌض٠ٍٛع ،عّجْ.1999 ،
 .37ه .عذجُ ثٌعذٛهٌٕ ،ٞؿ أفىجَ لجٔ ْٛثٌٌّثـعجس ثٌّؤ١ز ،هثً ثٌىضخ ٌٍطذجعز ٚثٌٕٖهٌ ،ثٌّٙٛهً،
.2000
 .38ه .عذو ثٌذجّ ٠ؽّ١عٌٕ ،ٟؿ لجٔ ْٛثإلؽٌثءثس ثٌّؤ١ز ،هثً ثٌفىٌ ثٌعٌد ،ٟثٌمجٌ٘ر.1966 ،
 .39عذو ثٌذجل ٟثٌذىٌ ٌ١ٍ٘ ،ٞثٌذٖ ،ٌ١ثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجٔ ،ْٛد١ش ثٌقىّز ،دؽوثه ،دال ّٕز ٟذع.
 .40ه .عذههو ثٌقّ١ههو ثٌٖههٛثًد ،ٟؽٌّ٠ههز ثٌمههيؾ ٚثٌْههخ ـههٝ ٟههٛء ثٌفمههٗ ٚثٌمٞههجء ،هثً ثٌّطذٛعههجس
ثٌؾو٠ور ،ثإلّىٕوً٠ز.1985 ،
 .41ه .عذو ثٌقّ١و ثٌٕؾجً ،ثٌٕمو ثٌّذجؿ -هًثّز ِمجًٔز ،هثً ثٌٕٞٙز ثٌعٌد١ز ،ثٌمجٌ٘ر.1977 ،
 .42ه .عذو ثٌقه ٟفؾهجٍ ،ٞثٌّهومً ٌوًثّهز ثٌعٍه َٛثٌمجٔ١ٔٛهز ،ثٌؾهَء ثٌغهجٔ ،ٟثٌقهك ،ؽجِعهز ثٌى٠ٛهش،
ثٌى٠ٛش.1970 ،
 .43ه .عذههو ثٌههٌٍثق أفّههو ثٌْههٕ ،ًٞٛٙثٌٕ ٌ٠ههز ثٌعجِههز ٌالٌضههَثَ٠ٌ ٔ ،ههز ثٌعمههو ،هثً ثٌفىههٌ ٌٍطذجعههز
ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع ،ثٌمجٌ٘ر ،دال ّٕز ٟذع.
 .44عذههو ثٌههٌٍثق أفّههو ثٌْههٕ ،ًٞٛٙثٌههٛؽ َ١ـههٕ ٟههٌؿ ثٌمههجٔ ْٛثٌّههؤ ،ٟثٌؾههَء ثألٚي ،هثً ثٌٕٞٙههز
ثٌعٌد١ز ،ثٌمجٌ٘ر.1966 ،
 .45ه .عذو ثٌّؾ١و ثٌقى ،ُ١ه .عذو ثٌذجل ٟثٌذىٌ ،ٞه .دمحم ٟهٗ ثٌذٖه ،ٌ١ثٌهٛؽ َ١ـه٠ٌ ٔ ٟهز ثالٌضهَثَ ـهٟ
ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ٟثٌعٌثل ،ٟهثً ثٌىضخ ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ ،ثٌّ.1980 ،ًٙٛ
 .46ه .عذو ثٌّٕعُ ـٌػ ثٌٚور ،أٛٙي ثٌمجٔ ،ْٛدٌٚ١س.1978 ،
 .47عَ ثٌوِ ٓ٠هٌٍث ٔجٙهٌ ثٌعذجّه ،ٟثالّهُ ثٌضؾهجً ،ٞثٌطذعهز ثألٌٚه ،ٝهثً ثٌقجِهو ٌٍٕٖهٌ ٚثٌض٠ٍٛهع،
عّجْ.2003 ،
 .48ه .عٚجَ ثٌعط١ز ،ثٌمجٔ ْٛثٌو ٌٟٚثٌعجَ ،ثٌطذعز ثٌٌثدعز ،ؽجِعز دؽوثه ،دؽوثه.1987 ،
 .49ه .عّٚش عذو ثٌّؾ١و دىٌ ،ثٌٛؽ َ١ـٌٕ ٟؿ لجٔ ْٛثإلعذجسِ ،طذعز ثٌَِجْ ،دؽوثه.1997 ،
 .50ه .عٍ ٟفْٓ ٔؾ١ور ،ثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجٔ٠ٌ ٔ ،ْٛز ثٌقك٠ٌ ٔ ،ز ثٌقكِ ،طذعز ؽجِعهز ثٌمهجٌ٘ر
ٚثٌىضجح ثٌؾجِع ،ٟثٌمجٌ٘ر.1984 ،
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 .51ه .عهه ٛٛأفّههو إهً٠ههِ ،ثٌو٠ههز دهه ٓ١ثٌعمٛدههز ٚثٌضعهه ٜ٠ٛـهه ٟثٌفمههٗ ثٌّمههجًْ ،ثٌطذعههز ثألٌٚهه ،ٝهثً
ِىضذز ثٌٙالي ،دٌٚ١سٌ ،ذٕجْ.1986 ،
 .52ه .عهههه ٛٛدمحم ،ؽههههٌثةُ ثألٕههههنجٗ ٚثألِههههٛثي ،ثٌىضههههجح ثألٚي ،هثً ثٌّطذٛعههههجس ثٌؾجِع١ههههز،
ثإلّىٕوً٠ز.1985 ،
 .53ه .ؼجٍ ٞفْٓ ٙذجً ،ٟٕ٠ثٌٛؽ َ١ـ ٟفمٛق ثإلْٔجْ ٚفٌ٠جصٗ ثألّجّه١ز ،ثٌطذعهز ثألٌٚهِ ،ٝىضذهز
هثً ثٌغمجـز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع ،عّجْ.1995 ،
 .54ـنٌ١ًٕ ٞو ِٕٙج ،أّجُ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضم٠ٌ١ٚز ِْٚؤ١ٌٚز عو ُ٠ثٌضّ١١هَِ ،طذعهز ثٌٖهعخ ،دؽهوثه،
.1974
 .55ه .ـنٌ ٞعذو ثٌٌٍثق ٙهٍذ ٟثٌقهو٠غٕ ،ٟهٌؿ لهجٔ ْٛثٌعمٛدهجس -ثٌمْهُ ثٌنهجِٗ ،طذعهز ثٌَِهجْ،
دؽوثه.1996 ،
 .56ه .ـ١ًٕ ٍٞٛو ،ثٌٌٖثةع ثٌعٌثل١ز ثٌموّ٠ز ،ثٌطذعز ثٌغجٔ١ز ،هثً ثٌٌٕ١و ،دؽوثه.1978 ،
 .57هِ .جٌ٘ ٙجٌـ عهال ٞٚثٌؾذهِ ،ًٞٛذهجها ثٌمهجٔ ْٛثإلهثً ،ٞهًثّهز ِمجًٔهز ،هثً ثٌىضهخ ٌٍطذجعهز
ٚثٌٌٕٖ ،ثٌّ.1996 ،ًٙٛ
 .58هِ .ذوً ثٌ ،ِ٠ٛأعٌ ثٌضط ًٛثٌضىٌٕٛٛؽ ٟعٍ ٝثٌقٌ٠جس ثٌعجِزِٖٕ ،أر ثٌّعجًؾ ،ثإلّىٕوً٠ز ،دهال
ّٕز ٟذع.
 .59هِ .قْٓ مٍ ،ً١ثٌٕ ُ ثٌْ١جّ١ز ٚثٌمجٔ ْٛثٌوّض ،ًٞٛثٌؾَء ثألٚي ،ثإلّىٕوً٠ز.1971 ،
 .60ه .دمحم ثدٌث٘ ُ١هّٛل ،ٟثٌٕ ٌ٠هز ثٌعجِهز ٌٍمهجٔٚ ْٛثٌقهك ـه ٟثٌمهجٔ ْٛثٌٍ١ذه ،ٟهثً ثٌىضهخ ،د١هٌٚس،
.1980
 .61دمحم ٟههٗ ثٌذٖهه ،ٌ١ؼٕهه ٟفْههٟ ْٛههٗ ،ثٌقمههٛق ثٌع١ٕ١ههز ،ثٌههوثً ثٌؾجِع١ههز ٌٍطذجعههز ٚثٌٕٖههٌ ،دؽههوثه،
.1982
 .62ه .دمحم عذهو ثٌعههجي ثٌْههٕجً ،ٞثٌٕ ٌ٠هز ثٌعجِههز ٌٍقمههٛق ٚثٌقٌ٠ههجس ثٌعجِهز ،ثٌطذعههز ثألٌٚهه ،ٝثٌّىضذههز
ثٌمجٔ١ٔٛز ،ثٌمجٌ٘ر ،دال ّٕز ٟذع.
 .63ه .دمحم ـههجٌـ فْههِٖٓ ،ههٌٚع١ز ثّههضنوثَ ثٌّٛههجةً ثٌقو٠غههز ـهه ٟثإلعذههجس ثٌؾٕههجة ،ٟثٌطذعههز ثألٌٚهه،ٝ
دؽوثه.1978 ،
 .64ه .دمحم ٌذ١خ ٕٕخِ ،ذجها ثٌمجٔ ،ْٛهثً ثٌٕٞٙز ثٌعٌد١ز ،دٌٚ١س.1970 ،
 .65هِ .قّههٛه عذههو ثٌههٌفّٓ دمحمٔ ،طههجق ثٌقههك ـهه ٟثٌق١ههجر ثٌنجٙههز ،هثً ثٌٕٞٙههز ثٌعٌد١ههز ،ثٌمههجٌ٘ر،
.1994
 .66هِ .قّٛه ِقّٛه ِٚطفٌٕ ،ٝؿ لجٔ ْٛثٌعمٛدهجس -ثٌمْهُ ثٌنهجٗ ،ثٌطذعهز ثٌغجٔ١هز ،هثً ثٌٕٞٙهز
ثٌعٌد١ز ،ثٌمجٌ٘ر.1984 ،
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ِ .67قّٛه ٔعّجِْٛ ،ؽَ ثٌّومً ٌٍمجٔ ،ْٛثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚهثً ثٌٕٞٙز ثٌعٌد١ز ،ثٌمجٌ٘ر.1975 ،
 .68هِٚ .طف ٝثٌؾّجي ،ه .فّو ٞعذهو ثٌهٌفّٓ ،ثٌّهومً ٌوًثّهز ثٌمهجِٔ ،ْٛىضذهز ِْهٌ١ر ثٌقٞهجًر،
ثٌمجٌ٘ر.1987 ،
 .69هِٕ .يً ثٌٖجِ ،ٞٚيث٘خ ثٌمجٔ ،ْٛثٌطذعز ثٌغجٌغز ،هثً ثٌقىّز ،دؽوثه.1991 ،
ِّ .70وٚؿ مٍ١هً دقهٌ ،فّج٠هز ثٌق١هجر ثٌنجٙهز ـه ٟثٌمهجٔ ْٛثٌّمهجًْ ،هثً ثٌٕٞٙهز ثٌعٌد١هز ،ثٌمهجٌ٘ر،
.1983
 .71هِٕ .يً ثٌفٞهً ،ثٌضٚهٌؾ ثٌمهجٔ ٟٔٛـه ٟثألعٞهجء ثٌذٖهٌ٠زِ ،ىضذهز هثً ثٌغمجـهز ٌٍٕٖهٌ ٚثٌض٠ٍٛهع،
عّجْ.1995 ،
 .72هِٕ .يً ثٌف ،ًٞثٌٕ ٌ٠هز ثٌعجِهز ٌالٌضَثِهجس ـه ٟثٌمهجٔ ْٛثٌّهؤ -ٟهًثّهز ِمجًٔهز ،ثٌؾهَء ثألٚي،
ِٚجهً ثالٌضَثَ ،ثٌطذعز ثأل ،ٌٝٚدؽوثه.1991 ،
 .73هِ ٌ١ِٕ .قّٛه ثٌٛصٌ ،ٞثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجِٔ ،ْٛطذعز فوثه ،ثٌذٌٚر ،دال ّٕز ٟذع.
 .74هِْ ِّٝٛ .عٛه أًفِٛز ،لذٛي ثٌوٌ ً١ثٌعٍّ ٟأِجَ ثٌمٞجء ثٌؾٕجة ،ٟؽجِعز لجً  ،ِٔٛ٠دٕؽهجٍ،ٞ
.1999
 . .75هٖ٘ .جَ عٍٙ ٟجهق ،صٕجٍع ثٌمٛثٔ ،ٓ١ثٌطذعز ثٌغجٌغزِٖٕ ،أر ثٌّعجًؾ ،ثإلّىٕوً٠ز.1974 ،
 . .76هٖ٘ .جَ ثٌمجُّ ،ثٌّومً إٌ ٝعٍُ ثٌقمٛقِ ،طذعز ثإلٖٔجه ،هِٖك.1965 ،
 . .77ه٠ .جّ ٓ١دمحم مٍؿ ثٌؾذ ،ًٞٛثٌّذْ ٟٛـٌٕ ٟؿ ثٌمجٔ ْٛثٌّؤ ،ٟثٌّؾٍو ثألٚي ،ثٌطذعز ثألٌٚه،ٝ
هثً ٚثةً ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع ،عّجْ.2002 ،
ّٛ٠ . .78ؿ ٔؾُ ؽذٌثْ ،هًثّجس ـ ٟثٌمجٔ ،ْٛهثً ثٌغمجـز ،دٌٚ١س ،دال ّٕز ٟذع.
 ِٔٛ٠ . .79عٌح ،لجٔ ْٛثٌىّذٛ١صٌ ،ثٌىضجح ثألٚي ،ثصقجه ثٌّٚجًؾ ثٌعٌد١ز.2001 ،
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