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ولمت زئِع الخدسٍس
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
الخمد الري علم بالللم علم ؤلاوظان مالم ٌعلم ،والطالة والظالم على اإلاعلم ألاوٌ واإلاسشد ألاهمل
طُدها دمحم وعلى آله وصخبه أحمعحن وطلم حظلُما هثحرا
اما بعد  :ؿئن مً دواعي الظسوز البالؽ والابتهاج الىبحر أن هلدم بحن ًدي اللساء الىسام مً العلماء
والباخثحن وؾالب العلم في ول ميان هرا العدد ألاوٌ مً مجلت ألاخلاؾ للدزاطاث والبدىر اللاهىهُت
التي جطدزعً كظم الشسَعت واللاهىن بيلُت الشسَعت واللاهىن حامعت ألاخلاؾ.
ًأحي هرا العدد هباهىزة ألعداد مجلت ألاخلاؾ التي أوشأث بلساز زئِع حامعت ألاخلاؾ زكم  55لعام
0205م هي املجلت التي جخططذ ليشسألابدار املخىمت في مجاٌ اللاهىن واللاهىن اإلالازن بالشسَعت ؤلاطالمُت.
وال ًخـى على اي مؿلع ما بلؼخه حامعت ألاخلاؾ عمىما وولُت الشسَعت واللاهىن خطىضا مً
مياهت علمُت في املجخمع ألاوادًمي العلمي في العالم العسبي وؤلاطالمي لخىىن هره املجلت جأهُدا على ذلً
الىهج السضحن ،واطخمسازا في ذلً الؿسٍم الري ًط يء للظائسًٍ دزوب العلم ومجاالث الخُاة.
وكد أولذ الجامعت ممثلت في زئِظها ؿػُلت البروؿِظىز عبدهللا بً دمحم باهازون وهائبه الدهخىز
ضادق بً عمس مىىىن أهمُت عظمى للمجلت وهُأث واؿت الظسوؾ وألاطباب اإلاىاطبت إلضدازها هىجها أوٌ
مجلت علمُت مدىمت جطدز في الجامعت ،جؤهد ما بلؼخه الجامعت مً شأو ومياهت علمُت ضاز لها دزحت
عالُت في الاعخماد والجىدة ألاوادًمُت.
هما ال ًخـى على ول باخث أهمُت مجاٌ اللاهىن ودوزه في حمُع مجاالث خُاة ؤلاوظان التي ًدخاحها
لُدلم الاطخلساز وٍبني ألاوؾان وٍدظً الخعامل مع ػحره مً أهله وححراهه ومعاضسٍه مً الىاض ،وهى ما
وان طببا إلوشاء هره املجلت وإضدازهرا العدد
ًطدز هرا العدد ألاوٌ بثماهُت أبدار جخىشع على جخططاث عدة مً جخططاث اللاهىن شملذ
اإلاالُت العامت واللاهىن اإلادوي واللاهىن الجىائي والدولي العام والخاص جم جدىُمها مً كبل هُئت
إشس اؿُت وجدىُمُت مً أطاجرة لهم الباع الىبحروالخبرة الىبحرة في مجاٌ اللاهىن واللاهىن اإلالازن.
وحشد هُئت الخدسٍس باملجلت على أًدي الباخثحن مً أهل الاخخطاص في اللاهىن على جلدًم أبداثهم
للمجلت في ألاعداد اللادمت إطهاما في وشس العلم وجدلُم الـائدة والخىعُت باملجاٌ اللاهىوي وخدمت
لللػاة واملخامحن والعاملحن في مجاٌ اللاهىن واإلاخخططحن ؿُه.
هما جخلدم هُئت الخدسٍس بى اؿس الشىس والخلدًس ليل مً وان طببا في اخساج هرا العدد وجأمل أن
ًخى اؿس ؿُه وفي ألاعداد اللادمت ما ٌشـي ػلُل الباخثحن وٍسوي جهمهم لالطخـادة والاطتزادة مً العلم
والبدث والخدلُم.
د /أخمد بً طالم بً أخمد بً علُل
زئِع الخدسٍس
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الىظام اللاهىوي ألذون الخصاهت
( صعاؾت م٣اعهت )
ص /م٨ؿُم مٗاون الؿباعي
٢ؿم ال٣اهىن – ٧لُت الح٣ى ١والٗلىم ؤلاوؿاهُت – ظامٗت ؾِئىن – خًغمىث – الُمً
makseem13@gmail.com
اإلالخظ
ؤطون الخؼاهت هي ٢غى ٖام ج٣ىم الح٩ىمت ممشلت بالبى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي بةنضاعة بٗملُت ٢اهىهُت
للحهىٖ ٫لى مبل ٜحؿخضًىه الضولت مً مىاَىحها الُبُُٗين ؤو الاٖخباعٍين لخمىٍل بًغاصاتها الٗامت ٖىـض
عجــؼ مىاػهتهــا لخدُ٣ــ ٤الخــىاػن الا٢خهــاصي ،وَٗخبــر مــً ؤًٞــل الخمــىٍالث لهــظٍ الاؾــدشماعاث املحلُــت،
ً
بـ ــضال ٖـ ــً الـ ــضًىن الخاعظُـ ــت التـ ــي حٗـ ــغى الـ ــضو ٫اإلا ٣ريـ ــت لً ــٛىٍ وال زامـ ــاث مالُـ ــت فـ ــي خالـ ــت ٖـ ــضم
ؾـضاصَا ،وج٨مـً ؤَمُـت البدــض فـي خضازـت مهــُل ؤطون الخؼاهـت الـظي ًمشــل "ؾـىضاث خ٩ىمُـت" حٗــال
بهــا الضولــت مكــ٩لت عج ـؼ فــي مىاػهتهــا مــً زــال ٫امخهــام ألامــىا ٫مــً اإلاــىاَىين ،وَــضٞذ الضعاؾــت بلــى
الخٗ ــغٖ ٝل ــى جدضً ــض مٟه ــىم ؤطون الخؼاه ــت وجمُيزَ ــا ٖ ــً ؤؾ ـهم الخؼاه ــت وجدضً ــض َبُٗتهم ــا ال٣اهىهُ ــت،
وجمدـ ــىعث مكـ ــ٩لت البدـ ــض فـ ــي ٖـ ــضم ٟ٦اًـ ــت الخىٓـ ــُم ال٣ـ ــاهىوي ألطون الخؼاهـ ــت مـ ــً زـ ــال ٫يـ ــٗ ٠ز٣ـ ــت
اإلاىاَىين اإلا٨خدبين بالضولت لٗضم وظىص الًماهاث ال٣اهىهُت التـي جدمُـه ،ومـً ؤظـل الىنـى ٫بلـى َـضٝ
ً
الضعاؾــت ٣ٞــض جــم اؾ ــخسضام اإلاــىص الىنــٟي والخدلُل ــي واإلا٣ــاعن و٣ٞــا لل ٣ــاهىن الُمجــي ع٢ــم ( )18لؿ ــىت
1995م بكإن الضًً الٗام ،و٢ـاهىن الكـغ٧اث الخجاعٍـت الُمجـي ع٢ـم ( )22لؿـىت 1997م و٢ـض جىنـلىا بلـى
ؤن اإلاكـ ــغٕ الُمجـ ــي لـ ــم ً ـ ــىٓم ؤطون الخؼاهـ ــت ٦خىٓـ ــُم  ٢ـ ــاهىوي مؿ ـ ــخ٣ل ونـ ــغٍذ ،وججاَل ـ ــذ الىه ـ ــىم
ال٣اهىهُت مهير ؤطون الخؼهت ،عٚم بهه ًخم الخٗامل بها في الجمهىعٍت الُمىُت مً 1995م وطل ٪في بَـاع
٢اهىن الضًً الٗام .

ال٩لماث اإلاٟخاخُت:
ؤطون الخؼاهت  ،ؤؾهم الخؼاهت  ،ؾىضاث خ٩ىمُت  ،الضًً الٗام ُ٢ ،مت اؾمُت .
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Legal protection to guarantee bank Deposits
(comparative Study)
Makseem Mo'awon Al-Seba'ee *
Abstract
Treasury bills is a public loan issued by of the government, represented by
the Central Bank of Yemen through a legal process to obtain an amount owed
by the country from its legal or natural citizens to finance public revenues
when its budget deficit to balance economic. It is considered one of the best
funds for these local investments, rather than external debt offering borrowers
pressure and financial obligations in the event of non-payment. The importance
of this research lies in updating the term ‘treasury bills’, which represents a
"government bonds", so the country deals with the problem of its budget deficit
in by absorbing money from citizens. The study aims to identify the concept of
treasury bills and to distinguish them from the treasury allotments and
determine their legal natures. The research problem focuses on the inadequacy
of the legal regulation of treasury bills through the weakness of the citizen
subscribers’ confidence in the country due to the lack of legal guarantees that
protect it. Thus, to achieve the study aim, descriptive, analytical and
comparative approach was used according to the Yemeni Law No. 18 for year
1995 about public debt, and the Yemeni commercial companies Law No. 22
for year 1997. The findings reveal that the Yemeni legislature did not regulate
treasury bills as a legal, independent, and explicit regulation, and the legal texts
ignored the fate of treasury bills, even though they are treated in Yemen
Republic from 1995 as part of the Public Debt Law.

Key words: Treasury bills, treasury shares, government bonds, public
debt, face value.
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اإلالدمت
ظاءث ٨ٞغة ؾُاؾت ؤطون الخؼاهت ٧إخض اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت لبرهامج ؤلانالح الا٢خهاصي في الُمً
للخــغوط مــً ألاػمــاث الا٢خهــاصًت التــي حٗــاوي مجهــا الــضو ٫الىامُــت ؤو اإلاخ٣ضمــت وطلــ ٪مــً زــال ٫الخدــضًاث
اإلاالُت والؿغَٗت التي جىاظهها جل ٪الضو ،٫خُض ق٩ل عجؼ اإلاىاػهت للجمهىعٍت الُمىُت زال ٫ال ٟرة مً
1992م بل ــى 1994م بيؿ ــبت م ــا ب ــين ( )%22.3 – 5.5م ــً الى ــاجج املحل ــي ؤلاظم ــالي ( )1مم ــا ؤصي بل ــى ج ــضَىع
ُ٢مـت الٗملـت املحلُـت وجىامـذ مٗـضالث الخطـخم ،واعجٟٗـذ مضًىهُـت الح٩ىمـت للبىـ ٪اإلاغ٦ـؼي الُمجـي مــً
هدــى ( )75ملُــاع عٍــاٖ ٫ــام 1992م( )2بلــى هدــى ( )182.6ملُــاع عٍــاٖ ٫ــام 1994م ( )3حٗخبــر ؤطون الخؼاهــت
ً
هىٖا مً ؤهىإ الا ٢راى الضازلي ،وؤصاة خضًشت مً خُض بوكاءٍ الخاعٍسُت لها ،خُض مـا ًميـز مهـُل
ؤطون الخؼاهت ؤجها "ؾـىضاث خ٩ىمُـت" جهـضع مـً ٢بـل بخـضي اإلااؾؿـاث الٗامـت بالضولـت بٗملُـت ٢اهىهُـت
ً
للحهىٖ ٫لى اإلاىاعص الٗامت مً زال ٫اؾخضاهت مبل ٜمـً اإلاـا ٫لخمىٍـل مىاػهـت الضولـت ٖىـض عجؼَـا ،بـضال
مً ال٣غوى الخاعظُت التي ج٩ىن نٗبت وقضًضة الكغوٍ للحهىٖ ٫لحها .......
خُ ــض ن ــضع ف ــي م ــاًى ال ٣ـغاع الجمه ــىعي بال ٣ــاهىن ع ٢ــم ( )18لؿ ــىت 1995م بك ــإن ال ــضًً الٗ ــام،
وههـذ اإلاـاصة (ٖ )3لـى ؤهـه (ًسـى ٫البىـ ٪اإلاغ٦ـؼي هُابـت ٖـً الح٩ىمـت فـي بنـضاع ؾـىضاث خ٩ىمُـت وجىظـه
الح٩ىمـ ــت ُ٢متهـ ــا لؤل ٚـ ـغاى الخالُـ ــت :جمىٍـ ــل اإلاكـ ــاعَ٘ الاؾـ ــدشماعٍت ،و ـ ــحب ٞـ ــاثٌ الؿـ ــُىلت الى٣ضًـ ــت
وجىظحهها ألٚغاى اإلاىٟٗت الا٢خهاصًت الٗامت).
وج٩ىن جل ٪الؿىضاث ٖاثض زابذ ٦يؿبت مً ُ٢متها الاؾمُت ،وهي ؤصاة ه٣ضًت ٢هيرة ألاظل ،خُض
 ٢ــام البى ــ ٪اإلاغ ٦ــؼي الُمج ــي بةن ــضاعَا ؤو ٫م ــغة ف ــي صٌؿ ــمبر 1995م ،خُ ــض جىال ــذ ؤلان ــضاعاث ولأظ ــا٫
مسخلٟت ،وجُىعث اإلاؼاصاث لخهبذ ؤؾبىُٖت ،وَظٍ الخُىة جدُذ للمىاَىين ٞغنـت اإلاكـاع٦ت فـي ٖملُـت
ً
الخىمُت الا٢خهاصًت للبلضًٞ ،ال ٖلى ؤجها وؾُلت مً وؾاثل الاصزاع للمكاع٦ت في الىمى الا٢خهاصي.
أهمُت البدث:
ج٨مـً ؤَمُـت البدـض فـي خضازـت مهـُل ؤطون الخؼاهـت الـظي ًمشـل ؤؾـهم ؤو ؾـىضاث خ٩ىمُـت ًـخم
بنــضاعَا لخٗــال بهــا مكــ٩لت العجــؼ الحانــلت فــي اإلاىاػهــت الٗامــت مــً زــال ٫امخهــام الؿــُىلت الى٣ضًــت

البى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي ،ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء ،وكغة بخهاثُت مالُت ،ببغٍل – ًىهُى 1994م ،م.5
البى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي ،ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء ،الخ٣غٍغ الؿىىي لٗام 1992م ،م.125
البى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي ،ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء ،الخ٣غٍغ الؿىىي لٗام 2222م ،م81
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لضي اإلاىاَىين ٖىـض َـغح ؤطون الخؼاهـت لال٦خخـاب الٗـام مـً ٢بـل الجمهـىع ،للحـض مـً الخطـخم وجدُ٣ـ٤
ؤ٢صخى ٢ضع مم ً٨مً الخىاػن الا٢خهاصي .
م٘ يغوعة جىيُذ الازـخال ٝبـين مهـُل ؤطون الخؼاهـت وؤؾـهم الخؼاهـت مـً خُـض ظهـت بنـضاعَا
خُ ــض بن ألاول ــى جه ــضع م ــً ٢ب ــل بخ ــضي اإلااؾؿ ــاث الٗام ــت ف ــي الضول ــت ،بِىم ــا الشاهُ ــت جه ــضع م ــً ٢ب ــل
الكغ٦ت الخجاعٍت الىاججت ًٖ ٖملُت قغاء ألؾهمها .
أهداؾ البدث:
 .1الخٗـ ــغٖ ٝلـ ــى جدضًـ ــض مٟهـ ــىم ؤطون الخؼاهـ ــت وجمُيزَـ ــا ٖـ ــً ؤؾـ ــهم الخؼاهـ ــت وجدضًـ ــض َبُٗتهـ ــا
ال٣اهىهُت.
ً
ً
 .2جدضًض الًماهاث التي ًم ً٨ؤن ًدهل ٖلحها الصخو اإلا٨خدب ؾىاء ٧ان َبُُٗا ؤو اٖخباعٍا.
 .3الخٗغٖ ٝلى آلازاع ال٣اهىهُت اإلا رجبت إلنضاعاث ؤطون الخؼاهت.
مشيلت البدث:
جخمشـل ؤلاقـ٩الُت الغثِؿــت للبدـض فـي ٖــضم ٟ٦اًـت الخىٓـُم ال٣ــاهىوي ألطون الخؼاهـت والىخـاثج اإلاغجبــت
ٖلــى طلــ ،٪مــً زــال ٫يــٗ ٠ز٣ــت اإلاــىاًَ بالضولــت ٖىــض ُ٢امـه بٗملُــت الا٦خخــاب بؿــبب ألايـغاع التــي ٢ــض
جهِبه لٗضم وظىص يماهاث ٢اهىهُت جدمُت مً طل.٪
مىهجُت البدث:
مً ؤظل الىنى ٫بلى ؤَضا ٝالبدض ٢ض جم اجبـإ اإلاـىص الىنـٟي لٗـغى اإلاٟـاَُم اإلاخٗل٣ـت بـإطون
الخؼاه ــت٦ ،م ــا ج ــم اؾ ــخسضام اإلا ــىص الخدلُل ــي لضعاؾ ــت وجدلُ ــل الىه ــىم ال٣اهىهُ ــت اإلاخٗل ٣ــت بمىي ــىٕ
البد ــض م ــ٘ اللج ــىء بل ــى اإلا ــىص اإلا ٣ــاعن ،به ــض ٝالاؾ ــخٟاصة م ــً بٗ ـٌ الدك ــغَٗاث طاث اله ــلت بمىي ــىٕ
البدض.
مخؿـ البدث:
٢مىا بخ٣ؿُم َظا البدض بلى ؤعبٗت مباخض ؤؾاؾُت وهي ٧اآلحي:
اإلابدض ألاو : ٫مٟهىم ؤطون الخؼاهت.
اإلابدض الشاوي  :الُبُٗت ال٣اهىهُت ألطوهاث الخؼاهت.
اإلابدض الشالض  :قغوٍ وؤهىإ ؤطون الخؼاهت
اإلابدض الغاب٘  :آلازاع اإلا رجبت ٖلى ؤطوهاث الخؼاهت .
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اإلابدث ألاوٌ
ماهُت أذون الخصاهت
جمهُد:
ؤظاػ اإلاكغٕ الُمجي ٖملُت بنضاع ؤطون الخؼاهت ًٖ َغٍ ٤البى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي بٗض جسىٍل وػاعة
اإلاالُت له ،وٍ٩ىن للضولت ؤخـضي الُـغٍ٣خين فـي ؾـبُل جمىٍـل مكـغوٖاتها واؾـدشماعاتها وؾـض عجؼَـاٞ ،ةمـا
ؤن جلجا بلى ػٍاصة بًغاصاتها للجىء بلى الا ٢راى ٧ىؾُلت جمىٍل مً زال ٫بنضاع ؾىضاث ؤو ؤؾهم ٧ـىجهم
٢ابلـت للخـضاو ،٫وفـي َـظٍ اإلابدـض ؾـى٣ىم بضعاؾـت اإلا٣هـىص بـإطون الخؼاهـت (اإلاُلـب ألاو ،)٫والخهــاثو
التي جدؿم بها ؤطون الخؼهت (اإلاُلب الشاوي).
اإلاؿلب ألاوٌ
مـهىم أذون وأطهم الخصاهت و أهىاعهما
الـسع ألاوٌ  :حعسٍف أذون الخصاهت:
ًسخل ٠مٟهىم ؤطون الخؼاهت ًٖ ؤؾهم الخؼاهت ،خُـض بن ألاولـى حٗخبـر وؾـُلت ا ٢ـراى ؤو ا٦خخـاب
ٖام جهضع مـً ٢بـل الح٩ىمـت ٖـً َغٍـ ٤وػاعة اإلاالُـت لُ٣امهـا بخسىٍـل البىـ ٪اإلاغ٦ـؼي بـظل ٪بٗـض مىا٣ٞـت
الؿــلُت الدك ـغَُٗت وه ــي "ؾ ــىضاث خ٩ىمُــت" ،ؤم ــا ألازي ــرة حٗخب ــر ؤؾ ــهم نــاصعة ٖ ــً ق ــغ٦ت ججاعٍ ــت ٢ب ــل
ق ـغا،ها ،ومم ــا الق ــ ُٞ ٪ــه ؤن َ ــظٍ الدؿ ــمُت ال جُل ــ ٤بال بٗ ــض ٖملُ ــت الك ـغاء ،ؤي ؤن ؤؾ ــهم الخؼٍى ــت ه ــي
الىدُجت مً ٖملُت قغاء الكغ٦ت ألؾهمها.
ً
أوال :حعسٍف أذون الخصاهت:
و ٢ــض حٗ ــضصث حٗغٍ ٟــاث ؤطون الخؼاه ــت ف ــي ٦خ ــب الدك ــغَٗاث اإلاالُ ــت ف ــي مه ــُلحاث ٖضً ــضَا مجه ــا
ؾــىضاث الا٦خخــاب ؤو الؿــىضاث الح٩ىمُــت ؤو ال٣ــغوى الٗامــتٞ ،ــإطون الخؼاهــت (هــي ٖبــاعة ٖــً ؾــىضاث
خ٩ىمُت ًخىلى البى ٪اإلاغ٦ؼي َغخها في ُٖاءاث جىاٞؿُت لخدضًض الٗاثض ٖلحها وؾـٗغ بُٗهـا ٖلـى ألاٞـغاص
ؤو اإلااؾؿ ــاث الاؾ ــدشماعٍت)(٦ . )1م ــا ج ــم حٗغٍٟه ــا بإجه ــا (اإلاب ــال ٜالى٣ضً ــت الت ــي حؿ ــخضًجها الضول ــت ؤو بخ ــضي
الهُئاث الٗامت ألازغي مً ألاٞغاص ؤو مً الهُئاث الخانت ؤو الٗامت الىَىُت)( . )2و٦ظا (هي ؤوعا ١مالُت

( )1ؾُٗض ٖبضٍ ؾُٗض الكضاصي ،ؤَمُت بوكاء ؾى ١لؤلوعا ١اإلاالُت في الُمً وصوعَا في ٖملُت الخىمُت ،وع٢ت بدض
ميكىعة في اإلاىwww.almerja.com ٘٢
(ً )2دحى ٢اؾم الؿهل ،الؿهل في اإلاالُت الٗامت ،م.147
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٢هيرة ألاظل جهضعَا الح٩ىماث ل ٟرة ال جؼٍض ًٖ ؾىت وج٩ىن ُ٢مت قغا،ها ؤ٢ل مً ُ٢متها الاؾمُت)
ً
و٢ض ٖغٞذ ؤًًا بإجها (صًً مؿخدٖ ٤لى الضولت ؤو َُئت ٖامت جخٗهض بمىظـب ٖ٣ـضٍ الـظي ًهـضع
به ٢اهىن بؿضاص ؤنله م٘ ٞىاثضٍ بكغوٍ مدضصة)(. )2
ً
ومهم ـ ــا حٗ ـ ــضصث حٗغٍ ٟـ ــاث ؤطون الخؼاه ـ ــت ٞةجه ـ ــا ال جخٗ ـ ــضي ٧ىجه ـ ــا ٖ ٣ـ ــضا جبرم ـ ــه الضول ـ ــت ؤو بخ ـ ــضي
ماؾؿــاتها الٗامــت مــ٘ الجمهــىع ؤو مــ٘ صولــت ؤزــغي جخٗهــض ٖلــى ؾــضاص ؤنــله وٞىاثــضٍ ٖىــض خلــى ٫مىٖــض
الؿضاص ٖلى و ٤ٞؤلاطن الظي ًهضع مً الؿلُت املخخهت (.)3
ؤمــا مــً الىاخُــت ال٣اهىهُــت وؿ ــخسلو حٗغٍــ ٠ؤطون الخؼاهــت فــي ه ــو اإلاــاصة ( )2مــً ٢ــاهىن ال ــضًً
الٗام(ٖ )4لى الؿىضاث الح٩ىمُت هي( :ما جهضعٍ الح٩ىمت مً ؾـىضاث مالُـت بمسخلـ ٠ؤهىاٖهـا ألٚـغاى
َــظ ال٣ــاهىن ) .ومــً َىــا بــضؤث عخلــت ؤطون الخؼاهــت ٦ــغ ً٦ؤؾاســخي فــي الؿُاؾــت اإلاالُــت للــُمً فــي ٖملُــت
ؤلانالح اإلاالي والا٢خهاصي مً زال ٫بنضاع ٢اهىن الضًً الٗام الُمجي.
ً
زاهُا :حٗغٍ ٠ؤؾهم الخؼاهت:
ؤمــا ٖــً حٗغٍــ ٠ؤؾــهم الخؼاهــت لــم ًــىو اإلاكــغٕ الُمجــي ن ـغاخت ٖلــى حؿــمُت ألاؾــهم اإلاك ـ راٍ مــً
ً
ً
٢ب ــل الك ــغ٦ت اإلاه ــضعة له ــا بإؾ ــهم الخؼاه ــت ،ول ــم ًً ــ٘ حٗغٍ ٟــا له ــا٦ ،م ــا ل ــم ًً ــ٘ حٗغٍ ٟــا لٗملُ ــت ق ـغاء
الكــغ٦ت ألؾــهمها .وطلــ ٪بســال ٝاإلاكــغٕ الؿــىعي الــظي اؾــخسضم َــظا اإلاهــُل ألو ٫مــغة فــي ال٣ـغاع ع٢ــم
( ،)5()56والــظي ؤَلــَ ٤ــظا اإلاهــُل ٖلــى ألاؾــهم الهــاصعة ٖــً الكــغ٦ت واإلاكـ راٍ مــً ٢بلهــا .خــين ٖــغٝ
ؤؾهم الخؼاهت بإجها (ألاؾهم الهاصعة ًٖ الكغ٦ت واإلاك راٍ مً ٢بلها)(.)6
الٟغٕ الشاوي  :ؤهىإ ؤطون وؤؾهم الخؼاهت:
ً
ؤوال :ؤهىإ ؤطون الخؼاهت:
بٗ ــض الخٗ ــغٖ ٝل ــى مٟه ــىم ؤطون الخؼاه ــت ًج ــب ٖلُى ــا ؤن هىض ـ ؤهىاٖه ــا اإلاخٗ ــضصة ،خُ ــض جسخل ــ٠

( )1ؾالم ٖبض الحؿجي ،نالح الضًً خامض ،خىالاث الخؼٍىت واؾخسضاماتها في الٗغا ،١وع٢ت بدض ميكىعة في مى٘٢
www.reseachgate.net
(ً )2ىوـ ؤخمض البُغٍ ،٤ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت م.272
(ٖ )3اصٞ ٫لُذ الٗلي ،اإلاالُت الٗامت والدكغَ٘ اإلاالي ،م.153
( )4ال٣اهىن ع٢م ( )18لؿىت 1995م بكإن الضًً الٗام.
( )5اإلااصة ( )1مً ال٣غاع ع٢م ( )56الهاصع ًٖ مجلـ اإلاٟىيين في َُئت ألاوعا ١اإلاالُت الؿىعٍت لٗام 2211م اإلاخٗل٤
بخٗلُماث قغاء الكغ٧اث اإلاؿاَمت لؤلؾهم الهاصعة ٖجها " ؤؾهم الخؼاهت ".
( )6اإلااصة ( )1مً ال٣غاع ع٢م ( ،)56مغظ٘ ؾاب.٤
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ألاهىإ بازخال ٝاإلاُٗاع الظي ًخم اؾخسضامه للخُُ٣م ،وجى٣ؿم ؤطون الخؼاهت بلى هىٖين َما(:)1
 -1خؿب هىٕ اإلاال ٪وجى٣ؿم بلى هىٖين َما:
ؤ -ؾىضاث ؤطون زؼاهت اؾمُت :وهي جل ٪الؿىضاث التي ًخم بنضاعَا باؾم شخو مٗين ،وال جيخ٣ل
ملُ٨تها بلى شخو آزغ بال و ٤ٞبظغاءاث بٖاصة حسجُلها باؾم الصخو الجضًض.
ً
ً
ب -ؾــىضاث ؤطون زؼاهــت لحاملهــا :وهــي جلــ ٪الؿــىضاث التــي ال جدمــل اؾــما مُٗىــا ولهــظا جيخ٣ــل ملُ٨تهــا
بمجغص الحُاػة.
ً
 -2خؿب هىٕ الا٦خخاب وجى٣ؿم ؤًًا بلى هىٖين َما:
ؤ -جىاٞس ــخي وٍ ــخم ٖغي ــها بُغٍ ــت اإلاـ ـؼاص الٗلج ــي ،ؤي ً ــخم جدضً ــض مبل ــ ٜمٗ ــين ًد ــضص ُ٢م ــت ألاطن وٍ ــخم
الخىــاٞـ بــين اإلاؿــدشمغًٍ فــي صٞــ٘ ؤٖلــى لــؤلطن ُ٣٦مــت ٗٞلُــت ،وٍدهــل ٖلحهــا مــً صٞــ٘ ؤٖلــى ُ٢مــت لهــا،
بدُض ال ٌؿاوي الُ٣مت الاؾمُت املحضصة لؤلطن.
ً
بٚ -ي ــر جىاٞس ــخي  :وٍ ــخم ٖغي ــها بخدضً ــض اإلابل ــ ٜوالٟاث ــضة واإلا ــضة مؿ ــب٣ا ،و ٧ــل م ــً ص ٞــ٘ اإلابل ــ ٜاملح ــضص
ٌؿخلم ما ً٣ابله مً ألاطوهاث.
ً
زاهُا :ؤهىإ ؤؾهم الخؼاهت(.)2
جهضع الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت ٖضة ؤهىإ مً ألاؾهم ًٖ َغٍٖ ٤ملُت الا٦خخـاب الٗـام ،بال ؤن
َىــا ٥حؿــائال َــى َ :ــل ٧ــل ؤهــىإ ألاؾــهم الهــاصعة ٖــً الكــغ٦ت اإلاؿــاَمت الٗامــت ًم٨ــً ؤن ج٩ــىن ؤؾــهم
زؼٍىت؟
 .1مً خُض َبُٗت الحهت التي ٢ضمها الكغٍ ٪جى٣ؿم ألاؾهم الى ؤؾهم ه٣ضًت وؤزغي ُٖيُت.
ؤ -ألاؾ ــهم الى٣ضً ــت :وه ــي جل ــ ٪ألاؾ ــهم الت ــي جمش ــل خه ــت م ــً الى ٣ــىص ،والت ــي بمىظ ه ــا ؤؾ ــهم الك ــغٍ٪
ً
بى٣ىصٍ وصُ٢ ٘ٞمتها للكغ٦ت ه٣ضا ،وٍجب في َظا الىـىٕ مـً ألاؾـهم ؤن ًـظ٦غ هـىٕ الؿـهم فـي الهـ٪
ً
الظي ًمشله وٍ٨خب ٖلى اله ٪ما ًُٟض ؤن اإلاؿاَم ٢ض صٞـ٘ ُ٢مخـه ه٣ـضا ،وٞـ ٤لـىو اإلاـاصة (/97ؤ)
مً ٢اهىن الكغ٧اث الخجاعٍت الُمجي(.)3
ً
ب -ألاؾــهم الُٗيُــت :وهــي جلــ ٪ألاؾــهم جمشــل خهــت مــً مــا ٫ؤو خــ٢ ٤ابــل للخ٣ــىٍم ،و ٣ٞـا لــىو اإلاــاصة
(/97ؤ) م ــً  ٢ــاهىن الك ــغ٧اث الخجاعٍ ــت الُمج ــي ،وٍ٣ه ــض باإلا ــاَ ٫ى ــا  ٧ــل ــخيء ل ــه ُ٢م ــت مالُ ــت ٚي ــر
الى٣ىص ٧املجىَغاث ؤو ألانى ٫الشابخت ٧الٗ٣اعاث ؤو ألامىا ٫اإلاى٣ىلت وٚيرَا.

( )1دمحم شحىص ،خ٨م الاؾدشماع في ؤوعا ١الخؼاهت ،م.147
(ٖ )2بضالخال ٤نال مٗؼب ،اإلابؿِ في ؤخ٩ام الدكغَٗاث اإلاالُت الخجاعٍت واإلاهغُٞت الُمىُت ،م.61
(٢ )3اهىن الكغ٧اث الخجاعي الُمجي ع٢م ( )22لؿىت 1997م.
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وال جسخلــُ٢ ٠مـت الؿــهم الُٗجــي ٖــً الؿــهم الى٣ــضي بط ؤن ظمُــ٘ ألاؾــهم جدمــل ُ٢مــت
ً
مدؿــاوٍت .بُ٣ــ٘ الىٓــغ ٧اهــذ ُٖيُــت ؤم ه٣ضًــت ،و٣ٞــا لــىو اإلاــاصة ( )59مــً ٢ــاهىن الكــغ٧اث
الخجاعٍـت الُمجـي٦ ،مـا ؤن ظمُـ٘ ألاؾـهم جخمخـ٘ بد٣ـى ١مدؿـاوٍت ،وجخدمـل ال زامـاث مدؿــاوٍت
هو اإلااصة(/97ب) قغ٧اث ججاعٍت ًمجي.
 .2مً خُض ٢ابلُت الحهت لالؾتهال ٥جى٣ؿم بلى ؤؾهم عؤؽ ما ٫وؤؾهم جمخ٘.
ؤ -ؤؾـهم عؤؽ اإلاــا :٫وهـي الحهــو التـي ً٣ــضمها اإلاؿـاَمىن فــي عؤؽ مـا ٫الكــغ٦ت ،والتـي حٗخمــض
ٖلحها الكغ٦ت في مباقغة وكاَاتها واؾدشماعاتها ،والىٞاء بال زاماث ،وال ًجىػ للمؿاَم َلب
اؾ رصاص َظٍ الحهت هو اإلااصة ( )129قغ٧اث ججاعٍت ًمجي.
ب -اؾهم الخمخ٘٢ :ض ً٩ـىن ٚـغى الكـغ٦ت الخجاعٍـت جىُٟـظ مكـغوٕ إلاـضة مُٗىـت ،و٢ـض ًـىو هٓـام
الك ــغ٦ت ٖل ــى اهخ ٣ــا ٫مل ُ٨ــت الك ــغ٦ت بٗ ــض طل ــ ٪م ــً اإلاؿ ــاَمين لص ــخو آز ــغ٧ ،الضول ــت ؤو
ٚيرَا.
 .3مً خُض ق٩ل الؿهم جى٣ؿم ألاؾهم بلى ؤؾهم اؾمُت وؤؾهم لحاملها:
ؤ -ألاؾــهم الاؾــمُت :وهــي ألاؾــهم التــي ج٩ــىن باؾــم مال٨هــا ،خُــض ً٨خــب اؾــم اإلاالــٖ ٪لــى الهــ٪
الظي ًمشل الؿهم ٦ما ًُ٣ض في جل ألاؾهم في الكغ٦ت.
ب -ألاؾهم لحاملها :وهي ألاؾهم التي ال ًظ٦غ اؾم ناخ ها ٖلحها بل ج٩ىن ملُ٨تها لحاملها.
 .4ؤؾهم ُ٢ض الا٦خخاب
الا٦خخاب باألؾهم َى ٖمل ٢اهىوي ًل زم بم٣خًاٍ اإلا٨خدب بكغاء ؾهم ؤو ؤ٦ثر مً ؤؾهم
ق ــغ٦ت مؿ ــاَمت ،وص ٞــ٘ ُ٢مته ــا الاؾ ــمُت ف ــي اإلاىاُٖ ــض واليؿ ــب املح ــضصة بىٓامه ــا ألاؾاس ــخي لُه ــبذ
ً
مؿاَما ٞحها بٗض ا٦خما ٫جإؾِـ الكغ٦ت(.)1

( )1بلُاؽ هانُ ،٠مىؾىٖت الكغ٧اث الخجاعٍت – جإؾِـ الكغ٧اث اإلاٛل٣ت ،م.219
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الـسع الثاوي
خطائظ أذون الخصاهت
-1
-2

-3

-4
-5
-6

ًم ً٨ؤن هلخو زهاثو ؤطون الخؼاهت مً زال ٫آلاحي(:)1
ؤطون زؼاهــت ازخُاعٍــت :ال ؤزــغ لئل٦ـغاٍ ٞحهــاٞ ،للم ٣ــرى خغٍــت الا٦خخــاب فــي ال٣ــغى ؤو عًٞــت ،بال فــي
خاالث اؾخصىاثُتٖ ،ىض نضوع ؾىضاث بظباعٍت وَبي اؾخصىاء ًٖ ال٣اٖضة الٗامت.
ًىدهغ َغخها ٖلـى ؤشـخام ال٣ـاهىن الٗـام فـي الضولـت ٖلـى وٞـ ٤الكـغوٍ وؤلاظـغاءاث التـي جخًـً
جدُ٣ــ ٤الهــال الٗــام ،وٖلُــت ًخ٩ــىن الٗ٣ــض مــً َــغٞين ،الُــغ ٝألاو ٫هــي الضولــت التــي جخٗهــض بــغص
ً
مبلــ ٜال٣ــغى مًــاٞا بلُ ـه الٟىاثــض بمىظــب بُــان الا٦خخــاب ،ؤمــا الُــغ ٝالشــاوي ٞهــى الــضاثً الــظي
ًخٗهــض ب ـة٢غاى مبلــ ٜمــً اإلاــا ٫بلــى الُــغ ٝألاو ،٫وٖلُ ـه ًخمخــ٘ الــضاثً بدــ ٤اؾ ـ رصاص ُ٢مــت ؾــىضٍ
ً
ٖىــض ؤظــل الاؾــخد٣اًٞ ،١ــال ٖــً جمخٗ ـه بد٣ــى ١الــضاثً ظمُٗهــا ججــاٍ مضًى ـه ٖلــى وٞــ ٤ؤخ ٩ــام
ال٣اهىن.
ً
جمشل ؤطون الخؼاهت صًىها في طمت الضولت ،لظا ال جهضع بال بإمغ مً الؿلُت الدكغَُٗت للضولـت ،وال
ًجــىػ للؿــلُت الخىُٟظًــت ؤن جهــضعَا بال ب ـةطن مؿــبً ٤هــضع مــً الؿــلُت الدك ـغَُٗت ،وٍخًــمً
مىا٣ٞــت الكــٗب ؤو ممشلُـه ٖلــى بنــضاع ؤطون الخؼاهــت ،وَــظا مــا ًؼٍــض ز٣ــت ألاٞـغاص بالضولــت وَؿـاٖض
ٖلى هجاح ال٣غى.
ؤطون الخؼاهت ٢ابلت للخضاو٧ ٫األؾهم بُغٍ٣ـت الُ٣ـض ؤو الدؿـلُم ،ولهـا ؤظـل الؾـدُٟاء ُ٢متهـا ،وَـظا
ألاظل ؤما ٢لُل ؤو مخىؾِ ؤو َىٍل ألامض.
ؤطون الخؼاه ــت ٖب ــاعة ٖ ــً ن ــ٩ى ٥مدؿ ــاوٍت ؤو مسخل ٟــت الُ٣م ــت ،جه ــضع بُ٣م ــت اؾ ــمُت ،وال ج٣ب ــل
الخجؼثت ؤمام الجهت اإلاهضعة لها.
ؤطون الخؼاهت ٖباعة ًٖ َغٍ٣ت للحهىٖ ٫لى ال٣ـغى الـضازلي بم٣ابـل مٗـين وَـى الٟاثـضة ،وٖلُـه
ٞه ــي م ــىعص م ــً م ــىاعص ؤلاً ـغاصاث الٗام ــت للضول ــت ٖى ــض جده ــُلها ،وه ــي ظاه ــب م ــً ظىاه ــب الى ٣ٟــاث
ً
ً
الٗامت ٖىض ؾضاصَا ،جازغ جإزيرا مباقغا ٖلى اإلاىاػهت الٗامت للضولت.

(ً )1دحى ٢اؾم الؿهل ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.148
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اإلابدث الثاوي
الؿبُعت اللاهىهُت ألذون الخصاهت
جمهُد:
ٌٗــض بنــضاع ؤطون الخؼاهــت ف ـي الــضو ٫الضؾــخىعٍت الحضًشــت مــً ؤلاظ ـغاءاث اإلاالُــت التــي حؿــخلؼم بطن
البرإلاـ ــان إلنـ ــضاعَا ٦مـ ــا ؾـ ــب ٤وؤن ؤوضـ ــحىا طلـ ــ ،٪خُـ ــض ٌك ـ ـ ر ٥البرإلاـ ــان مـ ــً زـ ــال ٫ج٣غٍـ ــغ الكـ ــغوٍ
ألاؾاؾــُت لل٣ــغى ...الـ  ،ؤمــا بسهــىم الُبُٗــت ال٣اهىهُــت ألطون الخؼاهــت ٣ٞــض زــاع ظــضا ٫بــين ال٣ٟهــاء،
وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
اإلاؿلب ألاوٌ
أذون الخصاهت علد إدازي
ً
 ً -1ــغي ال ــبٌٗ ،ؤن ٖ ٣ــض ؤطون الخؼاه ــت ٌٗ ــض ٖم ــال م ــً ؤٖم ــا ٫الؿ ــُاصة ال جسً ــ٘ الضول ــت  ُٞــه ألي
ً ً
ؾلُانٞ ،لِـ َىا ٥ؤي ال زام ًجبرَا ٖلى الىٞاء بال زاماتها ،بل ًٖ ٘٣لحها  ِ٣ٞال زاما ؤصبُا(.)1
ً
ً
وٍيخ٣ض َظا الغؤي ألن مً واظب الصخو ؾىاء ٧ـان َبُُٗـا ؤم مٗىىٍـا ( ٧الضولـت ) ؤن جد ـرم
ال زاماته ــا ،وؾ ــىضاث الا٦خخ ــاب ال جه ــضع بال ب ٣ــاهىن ،وٖلُ ــه ٞـ ـةن الضول ــت وألاٞـ ـغاص ًج ــب ٖل ــحهم ؤن
ًسً ــٗىا لؿ ــُاصة ال ٣ــاهىن ،وؤن ألاز ــظ به ــظا ال ـغؤي ً ــاصي بل ــى ي ــٗ ٠ز ٣ــت ألا ٞـغاص بالضول ــت وإَ ــضاع
خ٣ى ١ألاٞغاص التي مً واظب الضولت خماًتها والحٟاّ ٖلحها.
ً
ً
ً -2ـ ــظَب الاججـ ــاٍ الشـ ــاوي ،وَ ــم ٣ٞهـ ــاء ال٣ـ ــاهىن الخجـ ــاعي ؤن ٖ٣ـ ــض ؤطون الخؼاهـ ــت ٖ ٣ـ ـضا جباصلُـ ــا بـ ــين
ً
ً
ً
ً
اإلا٨خدب بىنٟه شخها َبُُٗا ولين الضولت بىنٟها شخها مٗىىٍا(.)2
ً
ً
ً -3غي الٟغٍ ٤الشالض ،ؤن ؤطون الخؼاهت جهغٞا ٢اهىهُا بةعاصة مىٟـغصة مـً اإلا٨خدـب ٖلـى خـضة والضولـت،
بم٣خًاٍ ًدضص ٧ل ظاهب عٚبخه في الاهًمام بٗ٣ض ؤطون الخؼاهت(.)3
ً
 -4وٍــغي آزــغون ؤن ٖ ٣ــض ؤطون الخؼاهــت م ــً ٖ٣ــىص ؤلاطٖــان ألن ق ــغوٍ بُــان الا٦خخ ــاب جىيــ٘ م ٣ــضما
ً
ً
واإلا٣غى بما ؤن ً٣بلها ظمُٗا ؤو ؤن ًغًٞها ظمُٗا(.)4
وهجــض ؤن ٖ٣ــض ؤطون الخؼاهــت ال ًخٟــ ٤مــ٘ ٧ىهــه ٖ٣ــض مــً ٖ٣ــىص ؤلاطٖــان ألن ٖ٣ــىص ؤلاطٖــان،
نــٟتها ألاؾاؾــُت هــي الايــُغاع ،وَىــا ال وظــىص إلاشــل َــظٍ الهــٟت ٖىــض قـغاء ؤطون الخؼاهــتٞ ،ــالٟغص

(ٖ )1اص ٫ؤخمض خكِل ،ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت ،م.266
( )2مهُٟى ٦ماَ ٫ه ،ال٣اهىن الخجاعي ،م.396
( )3مدمىص ؾمير الكغ٢اوي ،الكغ٧اث الخجاعٍت ،م.147
(ٖ )4لي الباعوصي ،ال٣اهىن الخجاعي ،م.257
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خ ــغ ف ــي قـ ـغاثه ألطون الخؼاه ــت ؤم ٖ ــضم قـ ـغا،ها ،ؤم ــا ؤطون الخؼاه ــت ؤلاظباعٍ ــت ٞه ــي خال ــت اؾ ــخصىاثُت
ً
جًُغ الضولت ؤخُاها إلنضاعَا بؿبب عجؼ ميزاهُتها في خالت ألاػماث والحغوب والٓغو ٝالُاعثت،
وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ٖ٣ض ؤطون الخؼاهت ؤلاظباعٍت  ِ٣ٞهي ٖ٣ض مً ٖ٣ىص ؤلاطٖان.
 -5و٢ــض طَــب الاججــاٍ الٛالــب فــي ال٣ٟــه اإلاــالي بــإن ٖ٣ــض ؤطون الخؼاهــت َــى ٖ٣ــض بصاعي(٣ٞ ،)1ــض ُٟ٦ــذ
بٗـ ــٌ الٗ٣ـ ــىص ٣ٗ٦ـ ــىص بصاعٍـ ــت ٖلـ ــى ؾـ ــبُل اإلاشـ ــا٣ٖ ٫ـ ــىص قـ ــٛل الـ ــضومين الٗـ ــام وٖ٣ـ ــىص ال٣ـ ــغوى
ً
الٗام ــت( .)2ول٨ـ ــً ًب٣ـ ــى ألامـ ــغ م رو ـ ٧ــا لل٣ا ـ ــخي ؤلاصاعي لُ٣ـ ــىم بـ ــالخ ٠ُُ٨الـ ــض ٤ُ٢للٗ ٣ــض وإُٖاث ــه
الىن ٠ال٣اهىوي الح٣ُ٣ي.
وهخٟــ ٤مــ٘ َــظٍ الاججــاٍ الــظي ٌٗــض الخُُ٨ــ ٠ال٣ــاهىوي لٗ٣ــض ؤطون الخؼاهــت ٖــً َغٍــ ٤بنــضاع
ؾىضاث خ٩ىمُت لال٦خخاب ٖ٣ـض بصاعي ألن قـغوٍ ببـغام الٗ٣ـض ؤلاصاعي ظمُٗهـا مخـىٞغة ُٞـه ،ل٨ىـه
ً
ً
ٖ٣ــض مــالي ؤًًــا ٧ىهــه ظــؼءا مــً ؤلاًـغاصاث الٗامــت ٖىــض الا ٢ـراى وظــؼءا مــً الى٣ٟــاث الٗامـت ٖىــض
الؿضاص.
ً
()3
ٞل٩ــي ٌٗــض الٗ٣ــض بصاعٍــا ًجــب ؤن جخــىٞغ ُٞــه قــغوٍ مُٗىــت مــً زاللهــا ؾــىً ٝــخم جُبُــ٤
جل ٪الكغوٍ ٖلى ٖ٣ض ؤطون الخؼاهت:
 -1ؤن ً٩ىن َغٞا الٗ٣ض ظهت بصاعٍت :بن ٖ٣ـض ببـغام ؤطون الخؼاهـت ؤخـض َغُٞـه هـي الؿـلُت اإلاالُـت
بما وػاعة اإلاالُت ؤو البى ٪اإلاغ٦ؼي بٗض مىا٣ٞت الؿلُت الدكغَُٗت.
 -2ؤن ًخهــل الٗ٣ــض بيكــاٍ مغٞــٖ ٤ــام :جهــضع ؤطون الخؼاهــت بمــا ألظــل جمىٍــل ه٣ٟــاث ٖامــت مشــل
اإلاكاعَ٘ الٗامت ....
()4
 -3ؤن جسخاع ؤلاصاعة بخضي وؾاثل ال٣اهىن الٗام :وَظٍ الىؾاثل هي ٧اآلحي :
ؤ -ق ــ٩ل الٗ ٣ــضً :ه ــضع ٖ ٣ــض ؤطون الخؼاه ــت ٖ ــً َغٍ ـ ٤ؾ ــىضاث ا٦خخ ــاب وٍدب ــ٘ ق ــ٩ل مٗ ــين
ً
٧ةظغاء اإلاؼاًضاث ٖىض ٖغيه في ألاؾىا ١ؤخُاها.
ب -ؤلاخالت بلى هماطط مُٗىت للٗ٣ىص :جهضع ؾىضاث الا٦خخاب بىماطط مُٗىـت حؿـىى ٧ىلىهـاث
ً
وؤخُاها جهضع ٖلى ق٩ل ٦مبُاالث ؤو ن٩ى.٥

(٢ )1بـ خؿً ٖىاص ،اإلاالُت الٗامت والدكغَ٘ اإلاالي ،م.115
DE Laubader
(Candre, traite. Theraique et partique des Contrats administratift L.D.I 1983, P373. )2
( )3ماَغ نال ٖالوي ،الىؾُِ في ال٣اهىن ؤلاصاعي ،م42
(ٞ )4اعو ١ؤخمض زماؽ ،دمحم ٖبضهللا الضلُىي ،الىظيز في الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،م.26
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ً
ط -ق ــغوٍ ٚي ــر مإلى ٞــت :وه ــي جل ــ ٪الك ــغوٍ الت ــي جم ــىذ ؤخ ــض الُ ــغٞين اإلاخٗا ٢ــضًً خ٣ى ٢ــا ؤو
جدمله ال زاماث ٚغٍبت في َبُٗتها ًٖ جل ٪التي ًم ً٨ؤن ًىاٖ ٤ٞلحها مً ًخٗا٢ض في هُا١
ال٣ـ ــاهىن اإلاـ ــضوي والخجـ ــاعي( .)1وجخًـ ــمً ؤطون الخؼاهـ ــت قـ ــغوَا ٚيـ ــر مإلىٞـ ــت مشـ ــل جدمـ ــل
الضولت ؤٖباء مالُت َىٍلت ألاظل بكغوٍ مغَ٣ت.
ص -الكغوٍ املحضصة لالزخهام :الضو ٫التي جإزظ بصىاثُت الىٓام الً٣اجي جسخو املحا٦م
ؤلاصاعٍت بالىٓغ في مىاػٖاث الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت مشل ٞغوؿا ومهـغ ،ؤمـا هٓغٍـت الٗ٣ـض ؤلاصاعي
بـ ــالُمً ٞلـ ــم جغ ـ ـ بالكـ ــ٩ل الـ ــظي ونـ ــلذ بلُـ ــه بُ٣ـ ــت الـ ــضو ٫التـ ــي جإزـ ــظ بىٓـ ــام زىاثُـ ــت
املحــا٦م ،وٖلُــه  ٞـةن الً٣ــاء الٗــاصي َــى نــاخب الىالًــت بــالىٓغ فــي الٗ٣ــىص ؤلاصاعٍــت فــي
الــُمً ،بال ؤن َىــا ٢ ٥ـغاع مجلـــ الً٣ــاء ألاٖلــى ع٢ــم ( )117لٗــام 2212م بكــإن بوكــاء
مد٨مخـ ــين بصاعٍخ ـ ــين مسخه ـ ــخين بإماه ـ ــت الٗان ـ ــمت ومدا ٓٞـ ــت ٖ ـ ــضن للىٓ ـ ــغ ف ـ ــي ال ً٣ـ ــاًا
ؤلاصاعٍت ،خُض ههذ اإلااصة ( )2مً ال٣غاع ٖلى ؤهه (م٘ ٖضم ؤلازال ٫باالزخهام الىـىعي
للمدا٦م الابخضاثُت املخخهت جسخو املح٨مخان ؤلاصاعٍخان الابخضاثِخان بـالىٓغ والٟهـل
ُٞما ًلي  -2 .. :الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت).
بطن ٞـةن هٓــغ اإلاىاػٖــاث الخانــت بٗ٣ــىص ؤطون الخؼاهــت هــي مــً ازخهــام املحــا٦م
ؤلاصاعٍت املخخهت و ٤ٞما جم جىيُده ب٣غاع مجلـ الً٣اء ألاٖلى .
اإلاؿلب الثاوي
أذون الخصاهت علد مدوي
ًغي ؤصحاب َـظا الاججـاٍ ؤن ؤطون الخؼاهـت هـي ٖ٣ـض مـضوي جبرمـه ؤلاصاعة بةعاصتهـا اإلاىٟـغصة ٧ىجهـا
نــاخبت الحــ ٤التــي ًسىلهــا ال٣ــاهىن بــظل ،٪وال جخمخــ٘ ججــاٍ طلــ ٪بــإي امخُــاػاث زانــت مــً زــالٖ ٫ملُــت
ؤلابغام.
وَؿــدىض ؤههــاع َــظا الاججــاٍ بلــى ؤن َــظا الٗ٣ــض ال جخــىٞغ ُٞــه بٗــٌ ٖىانــغ الٗ٣ــض ؤلاصاعيٞ ،هــظا
ً
الٗ٣ــض ال ًخٗلــ ٤صاثم ــا بمغٞــٖ ٤ــام خُ ــض بن الح٩ىمــت ًم٨ــً ؤن حؿ ــخسضم اإلابــال ٜالتــي جده ــل ٖلحهــا ف ــي
ؤ ٚـغاى ؤزــغي ال جخهــل بــاإلاغا ٤ٞؤو اإلاكــاعَ٘ الٗامــت التــي ٌؿــخُٟض مجهــا اإلاىاَىــىن ،ومــً َــظٍ ألا ٚـغاى
جمىٍل عجؼ اإلاىاػهت الٗامت ٖىضما ج٩ىن الى٣ٟاث ؤ٦ثر مً ؤلاًـغاصاث اإلاخىٗ٢ـت بؿـبب ؤخـض ؤؾـباب ػٍـاصة
ف ــي الى ٣ٟــاث الٗام ــت ألن حج ــم الى ٣ٟــاث الٗام ــت ف ــي اػصً ــاص مؿ ــخمغ ؾ ــىت بٗ ــض ؾ ــىت ؤز ــغي ،وطل ــ ٪ب ٛـٌ
( )1ؾلُمان دمحم الُماوي ،ألاؾـ الٗامت للٗ٣ىص ؤلاصاعٍت ،م.79
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الىٓغ ًٖ الىٓام الؿُاسخي والا٢خهاصي ال٣اثم ؤو مؿخىي الخ٣ضم والغقي لظل ٪البلض(.)1
ؤما بسهىم جمخ٘ ؤلاصاعة بامخُاػاث اؾخصىاثُت ٞهظا ٌٗخمض ٖلى نُٛت الٗ٣ض الظي بُجها ولين
ً
ً
اإلاخٗا٢ــض مٗهــا ٞـةطا جــىٞغث ُٞــه َــظٍ الكــغوٍ نــاع ٖ٣ــضا بصاعٍــا و بطا لــم جخــىاٞغ ُٞــه َــظٍ الكــغوٍ ٞــال
جخمخـ ــ٘ ؤلاصاعة بـ ــإي امخُـ ــاػاث زان ــت به ــا ،وٍ رج ــب ٖلـ ــى َ ــظا الاججـ ــاٍ ؤن ؤطون الخؼاهـ ــت جسًـ ــ٘ ل٣ىاٖـ ــض
ال٣اهىن اإلاضوي وج٩ىن النزاٖاث اإلاخٗل٣ت بها مً ازخهام املحا٦م اإلاضهُت.
بال ؤن بن ــضاع خ٨ـ ــم ق ــامل لجمُـ ــ٘ ؤطون الخؼاهـ ــت لـ ــِـ بإؾـ ــلىب صـ ــحُذ لخدضًـ ــض الُبُٗـ ــت
ال٣اهىهُــت لهــظٍ ؤلاصاعة(ٞ .)2ــاأل٢غب للهــىاب ؤن ل٩ــل صولــت خ٨مهــا الخــام بهــا والــظي ًم٨ــً مٗغٞخــه ٖــً
َغٍ ٤الغظىٕ بلى ٢ىاهين الضًً الٗام والا ٢راى الح٩ىمي ووكغة ؤلانضاع التي جيكـغَا البىـى ٥اإلاغ٦ؼٍـت
ٖىض بٖالجها ًٖ الا٦خخاب في ؤطون الخؼاهت.
ً
ٞـاطا ٧اهــذ َـظٍ اإلاغظُٗــاث جخًـمً ههىنــا حُٗـي الح٩ىمــت امخُـاػاث زانــت بهـا وٚيــر مإلىٞـت فــي
ً
ً
الٗ٣ـىص اإلاضهُــت ٖىـضَا ج٩ــىن ؤطون الخؼاهــت فـي جلــ ٪الضولـت ٖ٣ــضا بصاعٍــا ،ؤمـا بطا لــم جخًـمً ؤي هـو ًــض٫
ً
ً
ٖلى َظٍ الامخُاػاث ٞخ٩ىن ؤطون الخؼاهت ٖىضثظ ٖ٣ضا مضهُا.
و٢ض وعص في بٌٗ الدكغَٗاث الٗغلُـت ههـىم جىضـ َبُٗـت ال ـزام الح٩ىمـت فـي ؤطون الخؼاهـت
مجها ٢اهىن الضًً الٗـام الٟلؿـُُجي خُـض ههـذ اإلاـاصة ( )17مىـه ٖلـى ؤهـه (ال ًجـىػ حٗـضًل ؤي قـغٍ مـً
قغوٍ بنضاع الؿىضاث الح٩ىمُت بٗض ؤلاٖالن ٖجها وجضاولها)(.)3
ً
ً
ً
وألاًٞل ا٢خهاصًا و٢اهىهُا َى ؤن جىو ال٣ىاهين ٖلى اٖخباع ؤطون الخؼاهت ٖ٣ىصا مضهُـت ألن
طل ٪ؾُض ٘ٞاإلاىاَىين لئل٢بـاٖ ٫لحهـا صون الخـى ٝمـً ؤن جمـاعؽ الح٩ىمـت نـالخُتها فـي الٗ٣ـىص ؤلاصاعٍـت
بُغٍ٣ت تهضص خ٣ى٢هم ؤو جيخ٣و مجها(.)4

( )1خمؼة دمحم آلاوسخي ،اإلاالُت الٗامت – الى٣ٟاث الٗامت ،م.11
( )2عامي الٓبي ،ؤطوهاث الخؼاهت وؤخ٩امها في الكغَٗت وال٣اهىن ،بدض ميكىع في مٗهض الً٣اء الٗالي.
(٢ )3اهىن الضًً الٗام الٟلؿُُجي ،ع٢م ( )4لؿىت 2225م.
( )4عامي الٓبي ،مغظ٘ ؾاب.٤
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اإلابدث الثالث
شسوؽ و أهىاع أذون الخصاهت
جمهُد:
ؤطون الخؼاهـ ــت هـ ــي بخ ــضي ؤصواث الـ ــضًً الٗـ ــام املحلـ ــي حؿ ــخسضمها الح٩ىمـ ــت فـ ــي جمىٍـ ــل عجـ ــؼ
اإلاىاػهــت اإلاىؾــىي ،مــً ز ـال ٫ــحب ٞــاثٌ الؿــُىلت الى٣ضًــت ل ـضي اإلا ـىاَىين ،و٦ــبذ ظمــاح الخط ــخم،
وحٗــض ؤخ ــض ؤق ــ٩ا ٫ألاوعا ١اإلاالُــت الت ــي جه ــضعَا الح٩ىمــت ؤو بخ ــضي َُئاته ــا ؤو ماؾؿــاتها املحلُ ــت وم ــً
زال ٫طل ٪ؾى ٝهخٗغ ٝفي اإلاُلب ألاوٖ ٫لـى قـغوٍ بنـضاع ؤطون الخؼاهـت ؤمـا فـي اإلاُلـب الشـاوي ؾـىٝ
هىض ؤَم ؤهىإ ؤطون الخؼاهت.
اإلاؿلب ألاوٌ
شسوؽ إضدازأذون الخصاهت
ؾى ٝهخٗغ ٝفي َظا اإلاُلب ٖلى ؤَم قغوٍ بنضاع ؾىضاث الخؼاهت وهي ٦ما ًلي:
ً
ؤوال :قغٍ الاؾدىاص لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت :
هالخــٔ ؤن ؤٚلبُــت الضؾــاجير جــىو ٖلــى يــغوعة اٖخمــاص وإظــاػة الؿــلُت الدك ـغَُٗت وهــي ظهــت
الازخهام ٖلـى بنـضاع ؤطون الخؼاهـت ،وؤهـه ال ًجـىػ للؿـلُت الخىُٟظًـت ؤن ج٣ـىم بٗ٣ـض ؤطون زؼاهـت بال
ً
اؾــدىاصا الــى بطن مؿــبً ٤هــضع مــً ٢بــل الؿــلُت الدك ـغَُٗت وٍخًــمً مىا٣ٞــت الكــٗب ؤو ممشلُــه ٖلــى
اؾ ــخضاهت مبل ــ ٜم ــً اإلا ــا ٫لخٛظً ــت الخؼٍى ــت الٗام ــت للضول ــت .وَ ــى م ــا ج ــىو ٖلُ ــه اإلا ــاصة ( )16م ــً صؾ ــخىع
الجمهىعٍت الُمىُـت(ٖ )1لـى ؤهـه ( ال ًجـىػ للؿـلُت الخىُٟظًـت ٖ٣ـض ٢ـغوى ؤو ٟ٦التهـا ؤو الاعجبـاٍ بمكـغوٕ
ً رجب ٖلُه بهٟا ١مً زؼاهت الضولت في ؾىت ؤو ؾىىاث م٣بلت بال بمىا٣ٞت مجلـ الىىاب).
ً
زاهُاُ٢ :مت ال٣غى:
ههــذ اإلاــاصة ( )9مــً ٢ــاهىن الــضًً الٗــام الُمجــي ٖلــى ؤهــه ( حكــ٩ل لجىــت حؿــىى " لجىــت الؿــىضاث
الح٩ىمُ ــت "  ...وج ٩ــىن مهمته ــا م ــا ًل ــي :ؤ -جدضً ــض حج ــم وُ٢م ــت هىُٖ ــت الؿ ــىضاث الح٩ىمُ ــت الت ــي ًه ــغح
بةنضاعَا زال ٫الٗام ( مدلُت – ؤظىبُت – اؾمُت – لحاملها ).
ومً زال ٫طل٣ٞ ٪ـض ؤُٖـى ال٣ـاهىن للجىـت جدضًـض ُ٢مـت ال٣ـغى لخمىٍـل عجـؼ اإلاىاػهـت ٧ـىن ؤطون
الخؼاهت َى مهضع جىٞير ٚير جطخىي.
ً
زالشا :ؾٗغ الٟاثضة:
ؤنضع مدـا ٔٞالبىـ ٪اإلاغ٦ـؼي الُمجـي ال٣ـغاع ع٢ـم ( )7لٗـام 1995م بكـإن جدضًـض ؤؾـٗاع الٟاثـضة،
( )1صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت اإلاٗض ٫ؾىت 1994م.
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ً
خُض ههذ اإلااصة ( )1مىه ٖلى جدضًض ؤؾٗاع الٟىاثض ٖلى الىصاج٘ لضي البىى ٥و٣ٞا لآلحي:
ؤ -الىصاج٘ إلاضة  3ؤقهغ بؿٗغ ٞاثضة  %22ب -الىصاج٘ إلاضة  6ؤقهغ بؿٗغ ٞاثضة %21
ص -الىصاج٘ إلاضة ؾىت %22
ط -الىصاج٘ إلاضة  9ؤقهغ بؿٗغ ٞاثضة%21.5
ٌ -وصاج٘ الاصزاع %22
ً
وً٢ــذ اإلاــاصة ( )2بــإن جــض ٘ٞالبىــىٞ ٥ىاثــض ٖلــى الىصاجــ٘ بــالٗمالث ألاظىبُــت بؿــٗغ اللُبــىع ها٢هــا
ً
هه ٠هُ٣ت مئىٍت واخضة٦ ،ما ٢ضخى ال٣غاع بخدضًض ٞاثضة ؤلا٢غاى ،وَظا مـا ههـذ ٖلُـه ؤًًـا اإلاـاصة
( )7م ـً  ٢ــاهىن ال ــضًً الٗ ــام الُمج ــي ٖل ــى ؤه ــه (حؿ ــخد ٤الؿ ــىضاث الح٩ىمُ ــت اله ــاصعة بالٗمل ــت ألاظىبُ ــت
ٖاث ــض اؾ ــدشماعي ؾ ــىىي ٌٗ ــاص ٫ؤؾ ــٗاع الٟاث ــضة اإلاٗلى ــت ف ــي ؾ ــى ١الؿ ــىضاث (اللُب ــىع – لى ــضن) ف ــي ج ــاعٍش
بنضاع الؿىض وٍضَ ٘ٞظا الٗاثض في جاعٍش الاؾخد٣ا ١الؿىىي بالٗملت الهاصع بها الؿىض).
ً
عابٗا :مضة ال٣غى:
٦ــظل ٪ؤنــضع مدــا ٔٞالبىــ ٪اإلاغ٦ــؼي الُمجــي ال ٣ـغاع ع٢ــم ( )8لٗــام 1995م والــظي ً٣ضــخي ب٣بــى٫
ً
البىــ ٪اإلاغ٦ــؼي لىصاجــ٘ ألاظــل للبىــى ٥إلاــضة زالزــت ؤقــهغ ،وؾــخت ؤقــهغ ،وحؿــٗت ؤقــهغ ،وازجــي ٖكــغ قــهغا،
ً
ً
بٟاثضة ٢ضعَا الٟاثضة التي حُٗحها البىى ٥الخجاعٍت ٖلى وصاج٘ الجمهىع ػاثضا هُ٣ت واخـضة ،و٣ٞـا لآلظـا٫
والٟىاثض املحضصة و٣ٞا للماصة ( )1مً ال٣غاع الؿاب ٤ع٢م ( )7لٗام 1995م.
اإلاؿلب الثاوي
ؾسق إضدازأذون الخصاهت
جخٗــض َــغ ١بنــضاع ؤطون الخؼاهــت ٞخسخــاع الضولــت ممشلــت بماؾؿــاتها بخــضي َــظٍ الُــغ٧ ١ىجهــا
مً ألامىع اإلاالُت الحؿاؾت في مالُتها وهي ٧اآلحي:
ً
ؤوال  :الا٦خخاب الٗام اإلاباقغ:
حٗغى الضولت ؤطون الخؼاهت مباقغة بلى الجمهىع لال٦خخاب ،بٗض ؤن ج٣ىم بدملت بٖالهُت جبين ٞحها
قغوٍ الا٦خخاب بك٩ل ٖام مً خُض جاعٍش ٞخدـه واهتهاثـه وٞىاثـضٍ ومضجـه  ..الـ  ،و٢ـض جُلـب صٞـ٘ ُ٢مـت
ً
ً
ؤطون الخؼاهــت ٧لُــا ؤو صٞــ٘ وؿــبت مئىٍــت مىــه ومبلــ ٜالخــإمين ،وحٗلــً الضولــت ؤًًــا ٖــً الجهــاث التــي ج٣ــضم
الحها الا٦خخاباث ،لخ٣ىم جل ٪الجهـاث بخل٣ـي اإلا٨خدبـين مـً الجمهـىع( ،)1وج٩ـىن جلـ ٪الجهـاث ٖـاصة البىـى٥
ً
ً
الح٩ىمُت واإلااؾؿاث اإلاالُت الٗامت التي جخ٣ا خى مبلٛـا مدـضوصا ٗ٦مىلـت م٣ابـل الُ٣ـام بهـظٍ الُغٍ٣ـت،
ُٞخ٣ضم ٧ل مً ًغٍض الا٦خخاب بُلب الا٦خخاب الظي ًبين ُٞه ٖضص الؿـىضاث التـي ًغٍـض قـغا،ها وُ٢متهـا،
وٍغؾــل الُلــب بلــى بخــضي جلــ ٪الجهــاث التــي جــم جدضًــضَا الؾــخ٣باٖ ٫ملُــت الا٦خخــاب ،وبٗــض اهتهــاء اإلاـضة
(ٖ )1بضال٨غٍم ناص ١بغ٧اث ،الى٣ٟاث الٗامت وال٣غوى الٗامت ،م.295
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املحـضصة جدصــخى مبــال ٜال٣ــغىٞ ،ـةطا ُٚـى ال٣ــغى ؤ٦ثــر مــً مــغة ٞـُم ً٨للضولــت فــي َـظٍ الحالــت ؤن جدبــ٘
ؾُاؾت الخسهُو التـي جسهـو ل٩ـل م٨خدـب وؿـبت مُٗىـت ممـا َلبـه مـً الؿـىضاث ،وَؿـغصون اإلابـالٜ
الؼاثضة وَؿخلمىن ؾىضاتها( ،)1ؤما بطا ٧اهذ مضة ال٣غى ٚير مدضصة ٞللح٩ىمت ؤن جٟ٣ـل بـاب الا٦خخـاب
ً
ً
بطا ويٗذ مىٖضا مدضصا ؤو ؤن جمضص ؤظل الا٦خخاب بطا لم ًبل ٜم٣ضاع الا٦خخاب ما جغٍضٍ الح٩ىمت مً
ال٣غى.
ُ
زاهُا :الا٦خخاب اإلاهغفي(:)2
جىهغَ ٝظٍ الُغٍ٣ت بلى بُ٘ الؿىضاث للبىىَ ًٖ ٥غٍ ٤اإلاؼاًضاث وجغ ٥الحغٍت لها إلٖاصة بُٗها
للجمه ــىع به ــٟت مباق ــغة ؤو ٖ ــً َغٍ ــ ٤الؿ ــى ١اإلاالُ ــت والاخخ ٟــاّ بم ــا ال حؿ ــخُُ٘ جه ــغٍٟه مجه ــا هٓي ــر
خهىلها ٖلى الٟغ ١بين الُ٣مت الاؾمُت وُ٢مت قغاء الؿىضاث مً الضولت والتي ج٩ىن في الٗاصة ؤ٢ل مً
الُ٣مت الاؾمُت ٞخدهل بظل ٪الٟغ ١بين الُ٣مخين الظي ًمشل ٖمىلتها وَُٗب َظٍ الُغٍ٣ت ؤجها جدمل
ً
الضولــت ٖمىلــت ٚيــر ؤجهــا جخميــز بًــمان حُُٛــت ال٣ــغوى وخهــى ٫الضولــت ؾــغَٗا ٖلــى ألامــىا ٫التــي جغٍــضَا
ً
واؾــخٗماَ ٫ــظٍ الُغٍ٣ــت هــاصعا فــي الى٢ــذ الحايــغ ،وهــي حكــبه َغٍ٣ــت الال ـزام التــي ٧اهــذ مؿــخٗملت فــي
ظباًت الًغاثب .
ً
زالشا :الا٦خخاب في البىعنت:
جهــضع الضولــت ؾــىضاث بهــظٍ الُغٍ٣ــت ٖــً َغٍــَ ٤غخهــا فــي بىعنــت ألاوعا ١اإلاالُــت وٖغيــها للبُــ٘،
قــإجها فــي طلــ ٪قــإن ألا ٞـغاص والكــغ٧اث واملجمىٖــاث الخانــت ،وفــي َــظٍ الُغٍ٣ــت ًــخم البُــ٘ ٖلــى قــ٩ل
صٗٞــاث نــٛيرة بالؿــٗغ الــظي ًدــضص فــي البىعنــت ،ختــى ال ًــاصي ٖــغى ؾــىضاث الا٦خخــاب للبُــ٘ صٗٞــت
واخضة بلى اهسٟاى ؤؾٗاعَا ومً زم اعجٟإ اإلاٗض ٫الح٣ُ٣ي لٟاثضتها ،وما ًىُىي ٖلـى طلـ ٪مـً اعجٟـإ
ألاٖب ــاء اإلاالُ ــت للضول ــت ،وم ــً الج ــضًغ بال ــظ٦غ ؤن الح٩ىم ــت ال جلج ــإ بل ــى َ ــظٍ الُغٍ ٣ــت ف ــي ٖ ــغى ؾ ــىضاث
ً
الا٦خخاب بال بطا ٧ان مبل ٜال٣غى نٛيرا(.)3
ً
عابٗا :الا٦خخاب باإلاؼاًضاث:
جلجـ ــإ الح٩ىمـ ــت ٖلـ ــى وٞـ ــَ ٤ـ ــظٍ الُغٍ٣ـ ــت بلـ ــى ٖـ ــغى ؾـ ــىضاث الا٦خخـ ــاب ٖلـ ــى الجمهـ ــىع والبىـ ــى٥
واإلااؾؿــاث اإلاالُــت ٧لهــا ٖلــى ؤؾــاؽ ؾــٗغ ؤصوــى جدــضصٍ لهــا ،بدُــض جــضٖى اإلا٨خدبــين بلــى ج٣ــضًم ٖغويــهم
للحه ــىٖ ٫ل ــى الؿ ــىضاث للم٨خدب ــين ٖ ــً ال٨مُ ــت اإلاٗغوي ــت  ٞـةن الح٩ىم ــت ج ٣ــىم بخس ٟــٌُ الؿ ــىضاث

(َ )1اقم الجٟٗغي ،مباصت اإلاالُت الامت والدكغَ٘ اإلاالي ،م.291
(ً )2دحى الؿهل ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.162
(ً )3ىوـ ؤخمض البُغٍ ،٤ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت ،م.275
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للم٨خدبين اإلاخ٣ضمين بإٖلى ألاؾٗاع(.)1
وٍخطـ لىــا ؤن ال٣ــاهىن ع٢ــم ( )18لٗــام 1995م بكــإن الــضًً الٗــام الُمجــي لــم ًدــضص بكــ٩ل نــغٍذ
ً
ؤخــض هــىٕ الُــغ ١لٗملُــت الا٦خخــاب بــل ؤؾــىض طلــ ٪و٣ٞــا للمــاصة ( )9لجىــت الؿــىضاث الح٩ىمُــت التـي ج٩ــىن
بغثاؾت عثِـ مجلـ الىػعاء.

اإلابدث السابع
آلازازاإلاترجبت عىد إضدازأذون الخصاهت
مـً زـالَ ٫ـظٍ اإلابدـض ًخطـ لىـا ؤهـه ً رجـب ٖلـى قـغاء ؤطون الخؼاهـت آزـاع ٖضًـضة ؾـى ٝهُـغ ١لهــا
في مُلبين ؤؾاؾُين ،خُض ؾِكمل اإلاُلب ألاو ٫يماهاث بنضاع ؤطون الخؼاهت ،ؤما في اإلاُلـب الشـاوي
ؾى ٝهىض ُُٟ٦ت ؾضاص ؤطون الخؼاهت .
اإلاؿلب ألاوٌ
غماهاث إضدازأذون الخصاهت
خت ــى ً ــخم ً٨اإلا ــىاًَ م ــً ال ُ٣ــام بٗملُ ــت الا٦خخ ــاب ًد ــب ٖل ــى الضول ــت ممشل ــه بةخ ــضي ماؾؿ ــاتها
اإلاالُ ــت الُ٣ـ ــام بٗملُ ــت حص ــجُ٘ اإلاـ ــىاًَ ٖلـ ــى طل ــ ،٪لؼٍ ــاصة الش ٣ــت لضًـ ــه م ــً ز ــال ٫الٗضًـ ــض مـ ــً اإلاؼاً ــا
والًماهاث التي حُٗى للم٨خدبين وهي ٧اآلحي(:)4( )3( )2
ً
ؤوال :جإمين اإلا٨خدبين يض اهسٟاى الٗملت الىَىُت:
ًخم جإمين اإلا٨خدبـين مـً زـال ٫حٗهـض الضولـت بؿـضاص الُ٣مـت الحُ٣ُ٣ـت ألنـل ال٣ـغى وٞىاثـضٍ ٖـً
َغٍــ ٤علــِ ُ٢مــت ال٣ــغى الٗــام بُ٣مــت الــظَب ؤو بٗملــت ؤظىبُــت جخمخــ٘ باالؾــخ٣غاع والشبــاث فــي ؤؾــٗاعَا
ولمخاهت مغ٦ؼَا الضولي ؤو باألع٢ام الُ٣اؾُت لبٌٗ الؿل٘ ،ولظل ٪جًمً للم ٣رى بإهـه لـً ًـى٣و مـً
٢ضعجه الكغاثُت ،ولخبضًض مساو ٝألاٞغاص الظًً ًسكىن مً اهسٟاى ُ٢مت الى٣ىص التي ا ٢ريىَا٦ .ما
ً
ؤوضحىا ؾاب٣ا بإن ؤطون الخؼاهت هي بخضي ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت التي حؿخسضمها الضولت للخد٨م فـي
الٗــغى الى٣ــضيُٞ ،جــب ٖلــى اإلااؾؿــاث اإلاالُــت بــالُمً عٞــ٘ الــىعي اإلاهــغفي بإَمُــت ؤطون الخؼاهــت ختــى
ً زاًض ٖضص اإلا٨خدبين ٞحها.
(ٖ )1بضال٨غٍم ناص ١بغ٧اثً ،ىوـ ؤخمض البُغٍ ،٤اإلاالُت الٗامت ،م.174
(ٖ )2بضال٨غٍم ناص ١بغ٧اثً ،ىوـ ؤخمض الُغٍ ،٤اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.172
( )3دمحم صوٍضاع ،صعاؾاث في الا٢خهاص اإلاالي ،م.282
(ٞ )4ايل قا٦غ الىاؾُي ،ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت ،م.329
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ً
زاهُا :م٩اٞإة الؿضاص:
وهي ًخدهل ٖلحها بٌٗ ؤصحاب الؿىضاث ًٖ َغٍـ ٤ال٣غٖـت ٧ازخُـاع مٗـين مـً بخـضي ؾـىضاث
اإلا٨خدبـ ــين وصٞـ ــ٘ ُ٢مخـ ــه التـ ــي جؼٍـ ــض ب٨شيـ ــر ٖـ ــً ُ٢مخـ ــه الاؾـ ــمُت م ـ ـ٘ ٞىاثـ ــضٍ ،ؤو بازخُـ ــاع مجمىٖـ ــت مـ ــً
الؿــىضاث بال٣غٖــت ومــىذ ؤصــحابها الجــىاثؼ مــ٘ الٟىاثــض ،وحٗمــل َــظٍ اإلايــزة ٖلــى اهسٟــاى ؾــٗغ الٟاثــضة
ولظل ٪ال حصج٘ ٦باع اإلاؿدشمغًٍ ٖلى جىُْ ٠ؤمىالهم في ال٣غوى الهٛيرة طاث الٟىاثـض الًـلُلت ألهـه
ً
ًًٟلىن صاثما جىُْ ٠ؤمىالهم في ٢غوى ٦بيرة طاث ٞىاثض مغجٟٗت .
ً
زالشا :ظىاثؼ الؿضاص:
ًــخم طلــ ٪مــً زــال ٫حٗهــض الح٩ىمــت بــضُ٢ ٘ٞمــت اإلابلــ ٜالــظي ًؼٍــض ٖــً الُ٣مــت الاؾــمُت فــي مُٗــاص
ً
الؿضاص ،وٍدهل طلٖ ٪ىض بنـضاع الضولـت ؾـىضاث بُ٣مـت اؾـمُت مُٗىـه ج٣ـضع مـشال ب(ٖ )12222كـغة
ؤل ٠عٍاً ٫مجي في خين ً٩ىن ؾـٗغ ؤلانـضاع ( )9522حؿـٗت ؤلـ ٠وزمؿـماثت عٍـاٗٞ ،٫ىـض مىٖـض الؿـضاص
جــض ٘ٞالضولــت للمــىاَىين اإلا٨خدبــين (ٖ )12222كــغة ؤلــ ٠عٍــاً ٫مجــي ٖــً ُ٢مــت ٧ــل ؾــىض ،و ( )522عٍــا٫
ج٩ىن بمشابت ظاثؼة ًٖ الؿضاص في اإلاُٗاص املحضص.
ً
عابٗاٖ :ضم ظىاػ الحجؼ ٖلى ؾىضاث ؤطون الخؼاهت لؿضاص الضًىن اإلاؿخد٣ت ٖلى ؤصحابها:
بإن ٧ل مٗاملت مالُـت جـخم بكـ٩ل مؿـخ٣ل وال ًجـىػ إلخـضي ماؾؿـاث الضولـت اإلاالُـت ٖمـل م٣انـت
ً
فــي طلــ ،٪وَــظا ؤًًــا ٌٗخبــر مــً الً ــماهاث واإلامي ـزاث التــي حُٗــى للمــىاَىين وحصــجٗهم للُ٣ــام بٗملُ ــت
الا٦خخاب .
ً
زامؿا :ج٣غٍغ نالخُت ؤطون الخؼاهت:
ً
مــً زــال ٫ؾــضاص ُ٢مــت الً ـغاثب بُ٣متهــا الاؾــمُت ب ـضال ٖــً الى٣ــىص ،ول٨ــً ً رجــب ٖلــى طلــٖ ٪ــضة
ؤي ـغاع مجهــا اؾــتهال ٥ال٣ــغى ٢بــل خلــى ٫ؤظل ــه ،وخهــى ٫زلــل فــي اإلاىاػهــت الٗامــت للضولــت واي ــُغابها،
ً
وه٣و في خهُلت مبل ٜالًغاثب ،لظا ًجب ٖلى الضولت ؤن جً٘ ُ٢ىصا ٖلى َظٍ اإلايزة ،بإن ً٩ىن الىٞاء
ً
بهــظٍ الُغٍ٣ــت م٣خهـغا ٖلــى هــىٕ مٗــين مــً الًـغاثب ؤو وؿــبت مُٗىــت ؤو ٖلــى الؿــىضاث التــي مًــذ ٖلــى
خُاػتها مضة َىٍلت ألامض.
ً
ؾاصؾا :بٖٟاء ٞىاثض ٢غى ؤطون الخؼاهت مً الًغاثب:
٦ما َى مٗغو ٝؤن الٗبء الًغٍبي ًخدضص ً
بىاء ٖلـى حجـم الثـروة و الـضزل لؤلٞـغاص  ،لـظا ًجـب ؤن
ً
ً٩ىن ؤلاٖٟاء م٣خهـغا ٖلـى يـغٍبت واخـضة ولـِـ ٖلـى ؤهـىإ الًـغاثب ظمُٗـا ،بدُـض ال حؿـغي الًـغٍبت
ٖلى ؾىضاث ال٣غى وٞىاثضَا .وَظا ما اججه له اإلاكغٕ اإلاهغي ٣ٞض ؤٖٟى ؤهىإ الؿىضاث ظمُٗها مـً

24

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

الًــغٍبت( .)1وَــظا مــا ًخط ـ لىــا مــً زــال ٫صٖــم اإلاكــغٕ اإلاهــغي لهــظا الــىص خُــض ٢ــام بةنــضاع ٢ــاهىن
مؿخ٣ل ًخىا٦ب م٘ جل ٪الخُىعاث اإلاالُت وَى ال٣ـاهىن ع٢ـم ( )182لٗـام2222م بكـإن بٖٟـاء الؿـىضاث
الؿــُاصًت اإلاُغوخــت لال٦خخــاب فــي ألاؾــىا ١الضولُــت مــً ٧ــل الً ـغاثب والغؾــىم الٗىاثــض مجهــا ،خُــض بن
ال ٣ــاهىن الجضً ــض ًم ــىذ الؿ ــىضاث وؤطون الخؼاه ــت الؿ ــُاصًت الت ــي جُغخه ــا الح٩ىم ــت ف ــي ألاؾ ــىا ١اإلاالُ ــت
الٗاإلاُ ــت اؾ ــخ٣اللُت جام ــت ف ــي ؤلاٖ ٟــاء م ــً الً ـغاثب والغؾ ــىم اإلا ٣ــغعة ٖل ــى ٖىاث ــض جل ــ ٪الؿ ــىضاث ،خُ ــض
حه ــض ٝطل ــ ٪بل ــى ظ ــظب مؼٍ ــض م ــً اإلاؿ ــدشمغًٍ ألاظاه ــب لالؾ ــدشماع ف ــي ؤصواث ال ــضًً الؿ ــُاصًت اإلاه ــغٍت،
ً
زهىنــا بٗــض زٟــٌ البىــ ٪اإلاغ٦ــؼي اإلاهــغي مخىؾــِ ؤؾــٗاع الٟاثــضة بــإ٦ثر مــً  %3زــال ٫الؿــىىاث
الشالر اإلاايُت(.)2
اإلاؿلب الثاوي
طداد أذون الخصاهت
ج٣ــىم الضولــت ممشلـت بةخــضي ماؾؿــاتها بؿــضاص الُ٣مــت الى٣ضًــت لؿــىضاث الا٦خخــاب ألطون الخؼاهــت
مً زالٖ ٫ضة َغ ١وهي ٧اآلحي:
ً
ؤوال :الى ٞــاء :وه ــي حٗخب ــر بخ ــضي الُ ــغ ١الُبُُٗ ــت لؿ ــضاص ؤي مٗامل ــت مالُ ــت ؤو ججاعٍ ــت وإجها،ه ــا ف ــي
مىٖــض خلــى ٫ألاظــل وَــى جــاعٍش الاؾــخد٣اٞ ،١ؿــضاص ؾــىضاث ؤطون الخؼاهــت بهــظٍ الُغٍ٣ــت حٗجــي حؿــضًض
ً
مبل ٜالُ٣مت الاؾـمُت للؿـىض بلـى ؤصـحابه ؤو لحاملـه ،وٚالبـا مـا حؿـضص الؿـىضاث بهـظٍ الُغٍ٣ـت بطا ٧اهـذ
٢هــيرة ألاظــل .ؤمــا ٢ــاهىن الــضًً الٗــام الُمجــي ٣ٞــض هــو فــي اإلاــاصة( )9ال٣ٟــغة (ٌ) ؤهــه مــً نــالخُت لجىــت
الؿىضاث الح٩ىمُت التي بغثاؾت عثِـ مجلـ الىػعاء وي٘ ال٣ىاٖض والكغوٍ اإلاىٓمـت الؾـ رصاص ُ٢مـت
الؿىضاث ٢بل مىٖض اؾخد٣ا٢ها٦ ،ما ههذ اإلااصة ( )12مً طاث ال٣اهىن ٖلى ؤهه (ً٣ىم البى ٪اإلاغ٦ؼي
هُاب ــت ٖ ــً الح٩ىم ــت بمباق ــغة اإلاؿ ــئىلُاث اإلاخٗل ٣ــت بال ــضًً الٗ ــام بم ــا ف ــي طل ــ ٪بن ــضاع الؿ ــىضاث وص ٞــ٘
ٖىاثض الاؾدشماع الؿىىٍت اإلاؿخد٣ت ٖلحها " والىٞاء بُ٣متها " في مىٖض اؾخد٣ا٢ها ،مـ٘ مغاٖـاة مـا وعص فـي
٢اهىن البى ٪اإلاغ٦ؼي في َظا الكإن).
وٍخط لىا ؤن الىٞاء بُ٣مت الؿىض في جاعٍش اؾخد٣ا٢ه مً ؤًٞل الُـغ ١للـخسلو مـً ُ٢مـت ؤطن
الخؼهت الظي ًمشل صًً ٖلى الضولت مما ًاصي بلى ػٍـاصة فـي ٖـبء اإلاىاػهـت الٗامـت للضولـت٧ ،لمـا ػاصث مضجـه
ػاصث ٞىاثــضٍ٦ ،ــظل ٪باليؿــبت للمــىاًَ ٗٞىــضما جــىفي الضولــت بال زاماتهــا اإلاالُــت ًــاصي بلــى ػٍــاصة الش٣ــت بهــا
ولمغ٦ؼَا اإلاالي وٍدض اإلاىاَىين ٖلى ػٍاصة في حجم الا٦خخاب.
( )1البىض ( )7اإلااصة ( )52مً ٢اهىن الًغٍبت اإلاىخضة اإلاهغي.
(independentarabia.com/nod )2
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ً
زاهُا :الاؾتهالَ :٥ـى الـخسلو مـً ٖـبء مبـال ٜؾـىضاث الـضًً الح٩ىمُـت ٖـً َغٍـ ٤عص ُ٢متهـا ٖلـى
ق٩ل صٗٞاث مخخالُت.
()1
وَىا ٥ؤؾالُب لالؾتهال ٥وهي ٧اآلحي :
الاؾــتهال ٥بإ٢ؿــاٍ ؾــىىٍت :جى٣ضــخي ؾــىضاث الا٦خخــاب بهــظا ألاؾــلىب ٖــً َغٍــ ٤صٞــ٘ الضولــت ٧ــل ؾــىت
ً
مبلٛا مً ؤظل الضًً م٘ ٞىاثضٍ الؿىىٍت ٖلى ق٩ل ؤ٢ؿاٍ باؾخمغاع ختى ًيخهي ال٣غى.
ً
ً
الاؾتهال ٥بُغٍ٣ت ال٣غٖت :وَظا ألاؾلىب ًىهي ٖضص مً ؾىضاث الا٦خخاب ؾىىٍا بجهاء جامـا ٖـً َغٍـ٤
مً جٖ ٘٣لُه ال٣غٖت ًض ٘ٞله ُ٢مت الؿىض ٧املت.
الاؾتهالَ ًٖ ٥غٍ ٤الكغاء بالبىعنتٌ :ؿتهل ٪الؿىض بهظا ألاؾلىب ًٖ َغٍ ٤قغاثه مً ٢بل الضولت
مً ألاؾىا ١اإلاالُت وإجالٞها ،وَٗاب َظا ألاؾلىب بإهه ًاصي بلى اعجٟإ ُ٢مت الؿىض بطا ؤ٢ضمذ الضولت
ٖلـى قـغاثه ،ول٨ــً حؿــخُُ٘ الضولـت ؤن جمــخو الؿــىضاث مــً ألاؾــىا ١اإلاالُـت ٧لمــا ٢ــل ؾــٗغَا ،ولــظل٪
ؾى ٝجغلذ الضولت الٟغ ١بين الُ٣مت الاؾمُت للؿىض ولين ُ٢مت قغاثه.
ً
زالشا  :جبضًل ؾىضاث الا٦خخاب(:)2
حٗجــي اؾــدبضا ٫الضولــت لؿــىضاث الا٦خخــاب بؿــىضاث ؤزــغي مؿــاوٍت لؤلولــى فــي ُ٢متهــا الى٣ضًــت ول٨ــً
ً
ج ٣ــل ٖجه ــا م ــً خُ ــض ؾ ــٗغ الٟاث ــضة ،مش ــا ٫ؤن حؿ ــدبض ٫الضول ــت ؾ ــىضا بؿ ــٗغ ٞاث ــضة  %4بل ــى ؾ ــٗغ ٞاث ــضة
%3وٍجــب ٖلــى الضولــت ؤن ال جبــال ٜفــي زٟــٌ مبلــ ٜالٟاثــضة ختــى ال جًــٗ ٠الش٣ــت بُجهــا ولــين اإلاــىاَىين.
وَــى خــ ٤مــً الح٣ــى ١ال٣اهىهُــت للضولــت بمــا لهــا مــً ؾــُاصة ،ألن الح٩ىمــت هــي ألا٦ثــر فــي جىُٟــظ ال زاماتهــا،
ً
ول ً٨ؤخُاها جًُغ بلى جسٖ ٠ُٟبء الضًً للمدآٞت ٖلى مىاػهتها الٗامت.
ً
ً
وال ٌؿ ــغي الخب ــضًل بال بطا  ٧ــان مبل ــ ٜال ٣ــغى مشبخ ــا ؤم ــا بطا  ٧ــان مبل ــ ٜال ٣ــغى ؾ ــاثغا ٞةه ــه ًسً ــ٘
للخشبُذ ولِـ للخبضًل ،خُض ً٣ؿم الخبضًل بلى(:)3
 -1الخبـضًل الاظبــاعي :ج٣ــىم الضولــت باؾـدبضا ٫ؾــىضاث م٨خدــب ٞحهــا مـً اإلاــىاَىين بؿــىضاث ؤزــغي ج٣ــل
ً
ٖـً ألاولــى مــً خُـض ؾــٗغ الٟاثــضة ،وَٗــض طلـ ٪اهتها ـ٧ـا لكــغوٍ الٗ٣ــض مـً الضولــت ،وحؿــخُُ٘ الضولــت
ؤن جلجإ بلى الخبضًل الاظباعي بُغٍ٣ـت م٣ىٗـت ٧ـإن حٗـغى يـغٍبت ٖلـى ٞىاثـض ؾـىضاث الا٦خخـاب ٖلـى
ؤؾــاؽ ؤجهــا صزــل ،ؤو ج٣ــىم باهسٟــاى ُ٢مــت الٗملــت ولــظل ٪جــىس ٌٟالُ٣مــت الى٣ضًــت للؿــىض ممــا
ًاصي بلى اهسٟاى الٟىاثض بُغٍ٣ت ٚير مباقغة.
(ًٞ )1ل قا٦غ الىاؾُي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.312
(ٖ )2اص ٫ؤخمض خكِل ،ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت ،م.281
(َ )3كام نٟىث الٗمغي ،ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت ،م.282 – 281
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 -2الخبــضًل الازخُــاعيً :ــخم الخبــضًل الازخُــاعي بغيــا الــضاثىين بــإن ج ــر ٥الضولــت الخُــاع للــضاثً ،بمــا ؤن
ًغ خى باؾدبضا ٫ؾىضاجه ولخس ٌُٟؾٗغ الٟاثضة ؤو ؤن حؿضص له الُ٣مت الاؾـمُت للؿـىض ،وجدـضص
ً
الح٩ىمــت ٖــاصة مهلــت لالزخُــاع ،بٗــض اهتها،هــا ٌٗــض اإلا٨خدــب الــظي لــم ًس ـر مىا٣ٞــا ٖلــى ؾــٗغ الٟاثــضة
الجضًض للؿىض.
ً
عابٗا :الخشبُذ:
ً
َ ــى جدىٍ ــل صً ــً خ ــل ؤظ ــل الى ٞــاء ب ــه بل ــى صً ــً َىٍ ــل ؤو مخىؾ ــِ ؤو ظٗل ــه مال ــضا ،والٗ ــاصة ؤن
ج٣خضــخي بهــظٍ الُغٍ٣ــت الــضًىن اإلاالُــت ٢هــيرة ألاظــل ،وٍجــب ٖلــى وػاعة اإلاالُــت ؤن جــضعؽ خالــت الــضًىن
 ٞـةطا ـ ٧ــان ؾ ــٗغ الٟاث ــضة لل ــضًىن ٢ه ــيرة ألاظ ــل ؤٖل ــى م ــً ؤؾ ــٗاع الٟاث ــضة لل ــضًىن َىٍل ــت ألاظ ــل ٞـ ـةن
الخشبُذ ؾىً ٝىٞغ مبال٦ ٜبيرة للضولت ٞاألًٞل ؤن جلجإ لهظٍ الُغٍ٣ت(.)1
وٍ٣ؿم الخشبُذ بلى ٢ؿمين(:)2
ً
 -1الخشبُذ الاظباعي :بمٗجى ؤجها جٟغى ٞغيا ٖلى الضاثىين وٞحها بزال ٫لكغوٍ ال٣غى الخٗا٢ضًت،
ً
ً
وَٗض بٞالؾا ظؼثُا للضولت مً ألاًٞل ؤن جخجىبه.
 -2الخشبُــذ الازخُــاعي :وَــى خــ ٤مــً خ٣ــى ١الضولــت وٍــخلخو بــإن الح٩ىمــت حؿــدبض ٫ال ٣ـغى الــظي
خ ــل ؤظل ــه ب ٣ــغى َىٍ ــل ؤو مالـ ـض ً ــىاػي مبل ــ ٜال ٣ــغى الؿ ــاثض وج٣ب ــل باال٦خخ ــاب ب ــه بؿ ــىضاث
ال٣غى الؿاثض اإلاغاص جشبُخه ول٩ي ًىج الخشبُذ الازخُاعي ًجب ؤن ال ً٣ل ؾٗغ الٟاثضة الجضًض
ًٖ ؾٗغ الٟاثضة في الؿى ١ؤو ؾٗغ الٟاثضة ٖلى الؿىض الؿاثغ .
الخاجمت
ؤوض ــحذ صعاؾ ــدىا إلاىي ــىٕ الىٓ ــام ال ٣ــاهىوي ألطون الخؼاه ــت ؤجه ــا ؾ ــىضاث مالُ ــت جه ــضع م ــً ٢ب ــل
الضولت ممشلت بةخضي ماؾؿاتها اإلاالُت الٗامت ،ؾىدىاوُٞ ٫ما ًلي ؤَـم الىخـاثج التـي جىنـلىا بلحهـا فـي َـظٍ
الضعاؾ ــت ،وم ــً ز ــم ه ٣ــىم ب ــا ٢راح بٗ ــٌ الخىن ــُاث الت ــي ه ــغي م ــً هٓغجى ــا ال٣اهىهُ ــت واإلاالُ ــت ؤجه ــا ؾ ــىٝ
حؿاَم في جدؿين الىي٘ ال٣اثم للؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبٗت في البلض بك٩ل ٖام وهي ٧اآلحي:
ً
ؤوال :الىخاثج:
 -1لـ ــم ًـ ــىٓم اإلاكـ ــغٕ الُمجـ ــي ؤطون الخؼاهـ ــت ٦خىٓـ ــُم ٢ـ ــاهىوي مؿـ ــخ٣ل ون ـ ـغٍذ ،وججاَلـ ــذ الىه ـ ــىم
ال٣اهىهُـت مهـير ؤطون الخؼهـت ،عٚـم ؤهـه ًـخم الخٗامـل بهـا فـي الجمهىعٍـت الُمىُـت مـً 1995م وطلـ ٪فـي
بَاع ٢اهىن الضًً الٗام.
(ٖ )1بضاإلاىٗم ٞىػي ،اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت ،م.321
(َ )2كام نٟىث الٗمغي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.282
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-2

-3
-4

-5
-6
-7

ًسخلــ ٠مٟهــىم ؤطون الخؼاهــت ٖــً ؤؾــهم الخؼاهــت ،خُــض بن ألاولــى حٗخبــر وؾــُلت ا ٢ـراى ؤو ا٦خخاب ـا
ً
ٖام ــا جه ــضع م ــً ٢ب ــل الح٩ىم ــت ٖ ــً َغٍ ــ ٤وػاعة اإلاالُ ــت لُ٣امه ــا بخسىٍ ــل البى ــ ٪اإلاغ ٦ــؼي ب ــظل ٪بٗ ــض
مىا ٣ٞــت الؿ ــلُت الدك ـغَُٗت وه ــي "ؾ ــىضاث خ٩ىمُ ــت" ،ؤم ــا ألازي ــرة حٗخب ــر ؤؾ ــهم ن ــاصعة ٖ ــً ق ــغ٦ت
ججاعٍت ٢بل قغا،ها ،ومما القُٞ ٪ه ؤن َـظٍ الدؿـمُت ال جُلـ ٤بال بٗـض ٖملُـت الكـغاء ،ؤي ؤن ؤؾـهم
الخؼٍىت هي الىدُجت مً ٖملُت قغاء الكغ٦ت ألؾهمها.
الهض ٝمً ؾُاؾت بنضاع ؤطون الخؼاهت َى جىٞير مهضع ٚير جطخىي لخمىٍل عجؼ اإلاىاػهت الٗامت
للضولت ،و حب ٞاثٌ الؿُىلت الى٣ضًت ،وجىظحهها ألٚغاى اإلاىٟٗت الا٢خهاصًت الٗامت.
َىـا ٥ازــخال ٝفــي جدضًــض الُبُٗــت ال٣اهىهُــت ألطون الخؼاهــت خُــض ًــغي ٣ٞهــاء ال٣ــاهىن الٗــام ؤجهــا مــً
ً
ً
الٗ٣ــىص ؤلاصاعٍــت ،بال ؤهىــا هــغي وألاًٞــل ا٢خهــاصًا و٢اهىهُــا َــى ؤن جــىو ال٣ــىاهين ٖلــى اٖخبــاع ؤطون
ً
الخؼاهت ٖ٣ىصا مضهُت ألن طل ٪ؾُض ٘ٞاإلاىاَىين لئل٢باٖ ٫لحها صون الخى ٝمً ؤن جماعؽ الح٩ىمت
نالخُتها في الٗ٣ىص ؤلاصاعٍت بُغٍت تهضص خ٣ى٢هم ؤو جيخ٣و مجها.
حٗخمض اإلااؾؿاث اإلاالُـت فـي بنـضاع ؤطون الخؼاهـت ٖلـى َغٍ٣ـت الا٦خخـاب الٗـام اإلاباقـغ اإلاهـغفي ،مـً
زالٖ ٫غيه في مؼاص ٖلجي.
ج٣ضًم يـماهاث للم٨خدبـين لدصـجُ٘ الا٦خخـاب وجـإمين اإلا٨خدبـين ٖىـض اهسٟـاى الٗملـت ،وؤلاٖٟـاء مـً
الًغاثب ولم ًىو ٢اهىن الضًً الٗام الُمجي الىاٞظ ٖلى ؤي يمان مً طل.٪
ال ًىظض َىا ٥هو واض في ٢اهىن الضًً الٗام بكإن َغ ١ؾضاص ال٣غى واإلاٗامالث اإلاالُـت ومـا فـي
خ٨مها ومً يمجها ؤطون الخؼاهـت بـل جـغ ٥الحغٍـت للجىـت التـي بغثاؾـت عثـِـ مجلــ الـىػعاء لخ٣ـغع مـا
جغاٍ مىاؾبا.
ً
زاهُا :الخىنُاث:
 -1هىصــخي الح٩ىمــت الُمىُــت بدىٓــُم ؤطون الخؼاهــت بكــ٩ل مؿــخ٣ل وٞــ٢ ٤ــاهىن الــضًً الٗــام الُمجــي
ع ٢ــم ( )18لؿ ــىت 1995م ل٩ىه ــه ًد ــل الٗضً ــض م ــً اإلاك ــا٧ل اإلاالُ ــت للح٩ىم ــت ٖى ــض عج ــؼ اإلاىاػه ــت
الٗامت للضولت.
 -2هىصــخي ٖلــى اإلاكــغٕ الُمجــي ؤن ًجٗــل جىٓــُم ؤطون الخؼاهــت يــمً الٗ٣ــىص اإلاضهُــت ل٩ــي حُٗــي ز٣ــت
ا٦ثر للم٨خدبين .
 -3هىص ــخي اإلاك ــغٕ الُمج ــي ع ٞــ٘ ؤؾ ــٗاع الٟاث ــضة ٖل ــى بن ــضاع ؤطون الخؼه ــت لدص ــجُ٘ اإلا ــىاَىين ٖل ــى
ً
الا٦خخاب بال٣غوى الضازلُت ،وإٖاصة ز٣ت اإلاىًَ بالؿُاؾت اإلاالُت للح٩ىمت جضعٍجُا.
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 -4هىصـخي الح٩ىمـت الُمىُـت ٖلــى مغاٖـاة ٢ـضعة ؤلاًـغاصاث املخخلٟــت للضولـت ٖىـض بنـضاع ؤصواث الــضًً
الٗــام بدُــض ًدىاؾــب الــضًً الٗــام مــ٘ مؿــخىي العجــؼ والٟــاثٌ الى٣ــضي ،مــً ؤظــل هجــاح جلــ٪
الٗملُـ ــت وجد٣ُ٣هـ ــا الٛاًـ ــت اإلاُلىلـ ــت لدؿـ ــىٍت اإلاىاػهـ ــت الٗامـ ــت للضولـ ــت صون خـ ــضور ؤي عجـ ــؼ ؤو
ٞاثٌ.
 -5هىصخي اإلاكـغٕ ٖلـى جدضًـض َغاثـ ٤بنـضاع ؤطون الخؼاهـت و٦ـظا جدضًـض َـغ ١بهتهـاء ؤو ؾـضاص ؤطون
ً
ً
ً
الخؼاهت جدضًضا واضحا ومٟهال و ٤ٞما جم ط٦غة في صعاؾدىا ؤٖالٍ.

اإلاساحع:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)12

ً
ؤوال :ال٨خب ال٣اهىهُت:
بلُـ ــاؽ هانـ ــُ ،٠مىؾـ ــىٖت الكـ ــغ٧اث الخجاعٍـ ــت – جإؾـ ــِـ الكـ ــغ٧اث اإلاٛل٣ـ ــت ،بيـ ــروث ،ميكـ ــىعاث
الحلبي الح٣ىُ٢ت ،ص2228 ،ٍ.م ،م.219
خم ــؼة دمحم آلاوس ــخي ،اإلاالُ ــت الٗام ــت – الى ٣ٟــاث الٗام ــت ،ن ــىٗاء ،صاع املج ــض ،الج ــؼء ألاو1997 ،٫م،
م.11
ؾ ــلُمان دمحم الُمـ ـاوي ،ألاؾ ـــ الٗام ــت لل ٗ٣ــىص ؤلاصاعٍ ــت ،ص.م ،صاع ال ٨ٟــغ الٗغب ــي ،ص1982 ،ٍ.م،
م.79
ٖــاص ٫ؤخمــض خكــِل ،ا٢خهــاصًاث اإلاالُــت الٗامــت ،ؤلاؾــ٨ىضعٍت ،ماؾؿــت الش٣اٞــت الجامُٗــت ،ص،ٍ.
1983م ،م.266
ٖ ـ ــاصٞ ٫ل ـ ــُذ الٗل ـ ــي ،اإلاالُ ـ ــت الٗام ـ ــت والدك ـ ـغَ٘ اإلا ـ ــالي ،اإلاىن ـ ــل ،ال ـ ــضاع الجامُٗ ـ ــت ،ص2222 ،ٍ.م،
م.153
ٖبــضالخال ٤نــال مٗــؼب ،اإلابؿــِ فــي ؤخ٩ــام الدكــغَٗاث اإلاالُــت الخجاعٍــت واإلاهــغُٞت الُمىُــت ،ص.م،
اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،الُبٗت ألاولى2219 ،م ،م.61
ٖبـ ــضال٨غٍم ن ـ ــاص ١بغ٧ـ ــاث ،الى ٣ٟـ ــاث الٗامـ ــت وال ٣ـ ــغوى الٗامـ ــت ،ؤلاؾ ـ ــ٨ىضعٍت ،ماؾؿ ـ ــت ق ـ ــباب
الجامٗت للُباٖت واليكغ ،ص1996 ،ٍ.م ،م.295
ٖب ــضال٨غٍم نـ ــاص ١بغ ـ ٧ــاثً ،ـ ــىوـ ؤخمـ ــض البُغٍـ ــ ،٤اإلاالُـ ــت الٗامـ ــت ،ؤلاؾـ ــ٨ىضعٍت ،الـ ــضاع اإلاهـ ــغٍت
الحضًشت ،ص1982 ،ٍ.م ،م.174
ٖب ــضاإلاىٗم  ٞــىػي ،اإلاالُ ــت الٗام ــت والؿُاؾ ــت اإلاالُ ــت ،بي ــروث ،صاع الجهً ــت الٗغلُ ــت ،ص1982 ،ٍ.م،
م.321
ٖلي الباعوصي ،ال٣اهىن الخجاعي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝص1986 ،ٍ.م ،م.257
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 ٞ )11ــاعو ١ؤخم ــض زم ــاؽ ،دمحم ٖب ــضهللا ال ــضلُىي ،ال ــىظيز ف ــي الىٓغٍ ــت الٗام ــت لل ٗ٣ــىص ؤلاصاعٍ ــت ،ظامٗ ــت
اإلاىنل ،ص1992 ،ٍ.م ،م.26
ٞ )12اي ـ ــل ق ـ ــا٦غ الىاؾـ ــُي ،ا٢خه ـ ــاصًاث اإلاالُـ ــت الٗامـ ــت ،بٛـ ــضاص ،مُبٗـ ــت اإلاٗ ـ ــاع ،ٝص1983 ،ٍ.م،
م.329
٢ )13بـ خؿً ٖىاص ،اإلاالُت الٗامت والدكغَ٘ اإلاالي ،وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلىي ،اإلاىنـل ،صاع
ابً ألازير للُباٖت واليكغ ،ص2212 ،ٍ.م ،م.115
 )14مــاَغ نــال ٖــالوي ،الىؾــُِ فــي ال٣ــاهىن ؤلاصاعي ،ظامٗــت اإلاىنــل ،صاع ابــً ألازيــر للُباٖــت ،ص،ٍ.
2229م ،م.42
 )15دمحم صوٍضاع ،صعاؾاث في الا٢خهاص اإلاالي ،ؤلابغاَُمُت ،الضاع الجامُٗت ،ص ،ٍ.م.ث ،م.282
 )16مدمىص ؾمير الكغ٢اوي ،الكغ٧اث الخجاعٍت ،مهغ ،صاع الجهًت اإلاهغٍت ،ص1986 ،ٍ.م ،م.147
 )17مهُٟى ٦ماَ ٫ه ،ال٣اهىن الخجاعي ،مهغ ،الجضًض لليكغ ،ص1992 ،ٍ.م ،م.396
َ )18اقم الجٟٗغي ،مباصت اإلاالُت الامت والدكغَ٘ اإلاالي ،بٛضاص ،مُبٗت ؾلُمان ألآٖىـي ،ص ،ٍ.ص.ث،
م.291
َ )19كام نٟىث الٗمغي ،ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت  ،بٛضاص  ،ظامٗـت بٛـضاص ،ص،ٍ.
1986م ،م.282 – 281
ً )22دحى ٢اؾم الؿهل ،الؿهل في اإلاالُت الٗامت ،مُبٗت ظامٗت ٖضن ،ص2226 ،ٍ.م ،م.147
ً )21ىوـ ؤخمض البُغٍ ،٤ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت ،ص.م ،الضاع الجامُٗت ،ص ،ٍ.ص.ث ،م.272
ً
زاهُا :املجالث الٗلمُت:
 )1عامي الٓبي ،ؤطوهاث الخؼاهت وؤخ٩امها في الكغَٗت وال٣اهىن ،بدض ميكىع في مٗهض الً٣اء الٗالي.
 )2دمحم ش ـ ــحىصً ،ىلُـ ـ ــى – صٌؿ ـ ـ ــمبر 1999م،خ ٨ـ ــم الاؾـ ـ ــدشماع ف ـ ـ ــي ؤوعا ١الخؼاه ـ ـ ــت ،مجل ـ ـ ــت الضعاؾ ـ ـ ــاث
الاظخماُٖت ،الٗضص الشامً ،م.147
ً
زالشا :ال٣ىاهين:
 )1صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت اإلاٗض ٫ؾىت 1994م
٢ )2اهىن الًغٍبت اإلاىخضة اإلاهغي.
٢ )3اهىن الضًً الٗام الٟلؿُُجي ع٢م ( )4لؿىت 2225م.
٢ )4اهىن الكغ٧اث الخجاعي الُمجي ع٢م ( )22لؿىت 1997م.
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ً
عابٗا :الخ٣اعٍغ ؤلاخهاثُت والىزاث ٤الغؾمُت:
 )1البى ــ ٪اإلاغ ٦ــؼي الُمج ــي ،ؤلاصاعة الٗام ــت للبد ــىر وؤلاخه ــاء ،وك ــغة بخه ــاثُت مالُ ــت ،ببغٍ ــل –
ًىهُى 1994م.
 )2البى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي ،ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء ،الخ٣غٍغ الؿىىي لٗام 1992م.
 )3البى ٪اإلاغ٦ؼي الُمجي ،ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء ،الخ٣غٍغ الؿىىي لٗام 2222م.
ً
زامؿا :اإلاىا ٘٢ؤلال ٨روهُت:
 )1ؾ ــالم ٖب ــض الحؿ ــجي ،ن ــالح ال ــضًً خام ــض ،خ ــىالاث الخؼٍى ــت واؾ ــخسضاماتها ف ــي الٗ ـغا ،١وع ٢ــت
بدض ميكىعة في مىwww.reseachgate.net ٘٢
 )2ؾــُٗض ٖبــضٍ ؾــُٗض الكــضاصي ،ؤَمُــت بوكــاء ؾــى ١لــؤلوعا ١اإلاالُــت فــي الــُمً وصوعَــا فــي ٖملُــت
الخىمُت ،وع٢ت بدض ميكىعة في اإلاى.www.almerja.com ٘٢
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:اإلالخظ
يراثٛشير مً الخ٨اهىن الضولي مً ؤَم اإلاؿاثل التي ًبجى ٖلحها ال٣ والخىَين في الٝحٗخبر مؿإلخا الاؾخسال
 وٖضم الخضزل في٫ ٖىض اؾخدًاع مبضؤي ؾُاصة الضو٪ وجٓهغ ؤَمُت طل،٫ٖلى الهُٗض الضازلي للضو
٘ جبرػ لىا٢ وفي ْل َظا الىا،اهىن الضازلي٣اهىن الضولي ٖلى ال٣اٖضة ؾمى ال٢ ابل٣ في م،الكاون الضازلُت لها
ً
ىمىطط ًمشل مٓهغا مً مٓاَغ الىهىم الضولُت٦  الخمُيز يض اإلاغؤة٫ا٩ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٣ُت ال٢اٟاج
 في خين ؤن، ومجها الجمهىعٍت الُمىُت٫ت إلاٗاعيتها للىهىم الضازلُت بل والضؾخىعٍت لبٌٗ الضو٨الكاث
ٍدىي َظٞ  ألازغ في بلىعةٜان لها بال٧ يراث الؿُاؾُت التيٛض مغث بمغاخل مخٗضصة مً الخ٢ الضولت الُمىُت
ض ؾُٗىا في َظا البدض٢ و،ٕٔ اإلاكغوٟ بلى مغخلت اإلاُالبت بالخد٤ اإلاُل٫بى٣الها مً مغخلت ال٣ُت واهخ٢اٟالاج
ُت مً خُض٢اُٟت الخٗامل م٘ َظٍ الاجُٟ٦  اإلاكغٕ الُمجي بمغظُٗخه الضؾخىعٍت والكغُٖت في٠٢لخىيُذ مى
 اإلاىاؾبت٫ت بلى الؿعي إلًجاص الحلىٞ بيا، والخىَين مً ٖضمهٝابلُتها لالؾخسال٢مكغوُٖتها الضؾخىعٍت و
ٍ الؿعي لبُان ظىَغ َظ٪ظل٦ و،ي٣ُٗها الخُب٢ُت ووا٢اٟاثم بين َظٍ الاج٣اصي وي٘ اإلاٗاعيت الٟلخ
.غٍت٨ٟ مغظُٗتها ال٤غاءتها مً مىُل٢ الخٗغى لبٌٗ ههىنها و٫ُت مً زال٢اٟالاج
ًاء ٖلى٣ُت ال٢اٟ – اإلاكغوُٖت الضؾخىعٍت – اجٝ الخىَين – الاؾخسال:اليلماث اإلاـخاخُت
 الخمُيز يض اإلاغؤة – الدكغَ٘ الُمجي٫ا٩ظمُ٘ ؤق
Abstract
One of the most important issues underlying many changes at the internal level
of States is the issues of succession and settlement in international law. s sovereignty
and non-interference in the internal affairs of States, in contrast to His Highness's
Rule of International Law on Domestic Law, the CEDAW Convention highlights us
as a model of thorny international texts that oppose domestic and even constitutional
texts of certain States, including the Republic of Yemen. The Yemeni State has
undergone many stages of political change that have had a profound impact on the
elaboration of the content of this Convention and its transition from the stage of
absolute acceptance to the stage of claiming a legitimate reservation. Having sought
to clarify the position of the Yemeni legislature on its constitutional and legitimate
terms of reference on how to deal with this Convention in terms of its constitutional
legitimacy and its susceptibility to contempt and settlement, In addition to seeking
appropriate solutions to avoid the opposition situation between this Convention and
its operational realities as well as seeking to demonstrate the essence of this
Convention by exposing some of its texts and reading them from their intellectual
point of view.
Keywords:Settlement-Disagreement - Constitutional Legality - CEDAW
Consensus - Yemeni Legislation
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اإلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمت

ً
ً
حٗخبر اإلاٗاَضاث الضولُت مغظٗا ٢اهىهُا لل٨شير مً الال زاماث الضولُت ،وفي زًم َظٍ
الال زاماث جٓهغ لىا اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ٦مٗاَضة ملؼمت للضو٫
اإلاهاص٢ت ٖلحها ،وؾىداو ٫مً زالَ ٫ظا البدض بن قاء هللا ؤن وؿلِ الًىء ٖلى وا ٘٢ال زاماث
الجمهىعٍت الُمىُت وٖال٢تها بهظٍ الاجٟاُ٢ت مً زال ٫وؾلى٦ها الضولي في بَاع اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن
اإلاٗاَضاث الضولُت و٦ظل ٪اجٟاُ٢ت الاؾخسال ٝالضولي للمٗاَضاث الضولُت ،زم ؾىٗغط ٖلى مؿإلت
ً
جىَين جل ٪اإلاٗاَضة و٣ٞا لىهىم ال٣اهىن الُمجي.

مشيلت البدث:
ج ر٦ؼ مك٩لت البدض خى ٫مؿإلت ال زام الجمهىعٍت الُمىُت باجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُيز يض اإلاغؤة  ،وما ً رجب ٖلحها وٖلُه ًمٖ ً٨غى َظٍ اإلاك٩لت مً زال ٫الدؿائالث الخالُت:
َل حٗخبر الجمهىعٍت الُمىُت ملؼمت بخُبُ ٤جل ٪الاجٟاُ٢ت؟
وَل اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ٢ابلت لالؾخسال ٝالضولي في ْل الىا٘٢
الُمجي ٢بل وبٗض الىخضة؟
َل مٗاَضة الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ٢ابلت للخىَين مما ً رجب ٖلُه ظٗلها
ً
٢اهىها صازلُا و٣ٞا للدكغَ٘ الُمجي؟

طبب اخخُازالبدث:
مً ؤَم ألاؾباب الضاُٖت الزخُاع َظا اإلاىيىٕ ما هغاٍ الُىم مً ػزم بٖالمي ،واهدكاع ماؾسخي
جاب٘ للمىٓماث الضولُت ملحاولت جُبُ ٤بىىص اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة مً
ٚير مغاٖاة للجىاهب ال٣اهىهُت والؿُاصة الضازلُت للضولت ،بياٞت بلى مداولت اؾخٛال ٫الىي٘
الؿُاسخي ال٣اثم والًٖ ِٛلى وع٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة مً ؤظل جمغٍغ وجىُٟظ بىىص َظٍ الاجٟاُ٢ت،

أهداؾ البدث:
حهضَ ٝظا البدض ل رؾُش الهىٍت الكغُٖت للضولت الُمىُت ،ومداولت بٖاصة الىٓغ في ال زاماث
الضولت اججاٍ اإلاٗاَضاث الضولُت.

أهمُت البدث
جبرػ ؤَمُت البدض في حؿلُُه الًىء ٖلى مؿإلت خؿاؾت مخٗل٣ت بالجاهب الح٣ىقي ،ومداولت
صعاؾت الال زام الٟٗلي اإلا رجب ٖلُه وؤزغٍ ٖلى الىا ٘٢الُمجي.
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خدود البدث
ًخدضص َظا البدض بضعاؾت اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة  ِ٣ٞمً زال٫
ٖال٢تها بالدكغَ٘ الُمجي مً زال ٫اجٟاُ٢ت ُِٞىا والاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت باالؾخسال ٝالضولي وإظغاءاث
الخىَين.

مىهج البدث
وظب ٖلُىا في َظا البدض ؤن وؿخسضم ٖضصا مً اإلاجهاط البدشُت ،مجها اإلاىص الخاعٍذي وطل ٪لخدب٘
وا ٘٢اإلاٗاَضاث الضولُت ،واإلاىص الخدلُلي للى٢ىٖ ٝلى مٗاوي بٌٗ الىهىم بض٢ت٦ ،ما اٖخمضها في
بدشىا َظا ٖلى اإلاىص الاؾخيباَي ٖىض الحاظت ،و٦ظل ٪اإلاىص الاؾخ٣غاجي ٖىض جدب٘ ظؼثُاث اإلاؿاثل
والح٨م ٖلحها.

خؿت البدث
جمهُد :مٟهىم اإلاكغوُٖت الضؾخىعٍت.
اإلابدث ألاوٌ :اجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد اإلاسأة وبُان أطظها الـىسٍت:
اإلاؿلب ألاوٌ :الخٗغٍ ٠باجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة  ،وٖال٢ت
الجمهىعٍت الُمىُت بها.
اإلاؿلب الثاوي :بُان ؤؾـ اإلاغظُٗت ال٨ٟغٍت الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض
اإلاغؤة .
اإلابدث الثاوي :اجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة في إؾاز اجـاكُت ؿُِىا
للمعاهداث5969م وبُان و اكع الدشسَع الُمني في غىء ذلً.
اإلابدث الثالث :الاطخخالؾ الدولي للمعاهداث
اإلاؿلب ألاوٌ :مٟهىم الاؾخسالٝ
اإلاؿلب الثاوي :ؤهىإ الاؾخسالٝ
اإلاؿلب الثالث :ؤؾباب الاؾخسالٝ
اإلاؿلب السابعٖ :ال٢ت الاؾخسال ٝالضولي باجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة
ومى ٠٢الدكغَ٘ الُمجي مىه.
الٟـ ــغٕ ألاو :٫مى٢ـ ــ ٠الٗمـ ــل الـ ــضولي مـ ــً الاؾـ ــخسال- ٝفـ ــي الـ ــضو ٫الاجداصًـ ــت -وؤزـ ــغٍ ٖلـ ــى جُبُـ ــ٤
اإلاٗاَضاث الضولُت
الٟغٕ الشاوي :مى ٠٢اجٟاُ٢ت ُِٞىا مً الاؾخسال- ٝفي الضو ٫الاجداصًت -وؤزغٍ ٖلى جُبُ٤
اإلاٗاَضاث الضولُت

35

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

اإلابدث السابع :جىؾحن اإلاعاهداث الدولُت
اإلاؿلب ألاوٌ :مٟهىم الخىَين للمٗاَضاث
اإلاؿلب الثاوي :آلُاث الخىَين
اإلاؿلب الثالث :اظغاءاث الخىَين
اإلاؿلب السابع :الخىَين إلاٗاَضة الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ومى ٠٢الدكغَ٘
الُمجي مىه.
الخاجمت
الىخاثج
الخىنُاث

جمهُد :مـهىم اإلاشسوعُت الدطخىزٍت
بن مٟهىم اإلاكغوُٖت الضؾخىعٍت مً اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بٗال٢ت الحا٦م باملح٩ىمين ،وَٗجي في
بٗضٍ ألاؾاسخي :الضولت التي ج٩ىن الؿُاصة ٞحها لل٣اهىن ،وزًىٕ ٧ل ما في الضولت بجمُ٘ َُئاتها
ً
وؤٞغاصَا ل٣ىاٖض ٖامت مجغصة وملؼمت ،مىيىٖت م٣ضماً ،د رمها ٧ل مً الحا٦م واملح٩ىم ٖلى
الؿىاء٩ٞ ،ل الؿلُاث جسً٘ لل٣اهىن(.)1
ً
ولالخالي ٞدين ًه ٠عظا ٫ال٣اهىن ال٣غاع بإهه ٢غاع مكغوٕ ً٩ىن مغاصَم ؤهه ٢ض ظاء مىا٣ٞا إلابضؤ
ً
اإلاكغوُٖت ،واإلاخمشل في جىا ٤ٞال٣اٖضة ال٣اهىهُت ألاصوى لل٣اٖضة ألاٖلى ،وٖضم مسالٟتها ق٨ال
ً
ومىيىٖا( ،)2وفي خالت خهى ٫مسالٟت ٞةن ال٣غاع ًهاب بُٗب ٖضم اإلاكغوُٖت ،وٍضزل يمً
ال٣غاعاث اإلاُٗبت.
ولىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤اإلاكغوُٖت الضؾخىعٍت هي اإلاغظ٘ ل٩اٞت ال٣ىاهين واللىاثذ والىٓم في الضولت ،وفي

( )1البى خي ،قغٍ ٠خؿً َه ،الكغُٖت الضؾخىعٍت بين الىٓم الىيُٗت والىٓام ؤلاؾالمي صعاؾت م٣اعهت ،عؾالت
ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ؤؾُىٍ2214 ،م ،م.12
( )2ص .ػٍاص ٖبضالىَاب الىُٗىي2222/6/8( ،م) ،الٟغ ١بين الكغُٖت واإلاكغوُٖت ،جمذ ػٍاعة اإلاى ٘٢بخاعٍش
2222/4/13م ،عابِ اإلاى:٘٢
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268ead1157bb30b?t=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ْل صولت مغظُٗتها الىٓام ؤلاؾالمي(ً )1جب ؤن ج٩ىن ٧اٞت اإلاغا٦ؼ والخهغٞاث ال٣اهىهُت والضؾخىعٍت
زايٗت للكغَٗت ؤلاؾالمُت وؤخ٩امها ،وطل ٪ألن الكغَٗت ؤلاؾالمُت هي ألانل واإلاغظ٘ ل٩اٞت ال٣ىاهين
واللىاثذ التي ًجب ؤن جخما خى مٗها ،وإال ونٟذ بٗضم الكغُٖت ،وفي خالت مسالٟت بٌٗ ال٣ىاهين
لظلٞ ٪ةهه ًجىػ ونٟها بٗضم اإلاكغوُٖت ،ؤو الض ٘ٞبٗضم مكغوُٖتها ،وجىظب ٖلى الً٣اء ؤًا ٧ان
هىٖه ؤن ال ً٣بل َظٍ ألاخ٩ام .
وفي خالت حٗاعى ٢اهىن ؤو حكغَ٘ بىو صؾخىعي ٞةن الؿلُت الدكغَُٗت ج٩ىن ٢ض زالٟذ مبضؤ
الكغُٖت ألجها ٖاعيذ في جهغٞها َظا ال٣اهىن ألاؾىى في الضولت.

اإلابدث ألاوٌ:
اجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد اإلاسأة وبُان أطظها
الـىسٍت
٦ما ً٣اٞ ٫ةن الح٨م ٖلى الشخيء ٞغٕ ًٖ جهىعٍ ،ولالخالي ٞال وؿخُُ٘ جدلُل َظٍ الاجٟاُ٢ت بال بٗض
ٖغيها ومىا٢كت مغظُٗتها ال٨ٟغٍت ،وؾيخٗغى لظل ٪مً زال ٫اإلاُلبين الخالُين:

( )1خُض هو صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت في اإلااصجين ( )2و( )3مىه ٖلى ؤن:
ماصة ( : )2ؤلاؾالم صًً الضولت واللٛت الٗغلُت لٛتها الغؾمُت.
ماصة ( : )3الكغَٗت ؤلاؾالمُت مهضع ظمُ٘ الدكغَٗاث.
وههذ اإلااصة ( )1مً ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي :ؤهه بطا لم ًىظض هو في َظا ال٣اهىن ًم ً٨جُبُ٣ه ًغظ٘ بلى مباصت
الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاإزىط مجها َظا ال٣اهىن ،و٦ظل ٪في ؤ٦ثر مً ماصة مىه ٖلى مغظُٗت الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلااصة
( )12واإلااصة ( )18واإلااصة (٦ .) 349ما ههذ ٖلى مغظُٗت الكغَٗت ؤلاؾالمُت ال٨شير مً الىهىم ال٣اهىهُت في
مسخلٞ ٠غوٕ ال٣اهىن الُمجي مجها٢ :اهىن الجغاثم والٗ٣ىلاث الُمجي في اإلاىاص  ،81-41-42-13-12و٢اهىن ألاخىا٫
الصخهُت وٚيرَا ....
( )2ص .باٖىيان ،نال ،
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اإلاؿلب ألاوٌ:
الخعسٍف باجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد اإلاسأة وعالكت
الجمهىزٍت الُمىُت بها:

ُحٗغ ٝاجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة )ّ (CEDAW
بإجها اجٟاُ٢ت صولُت للً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز ّ
يض اإلاغؤةُٞ ،ما اؾخمضث َظٍ الاجٟاُ٢ت اؾمها بغلِ ألاخغ ٝألاولى مً
ظملت:
(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
)(1
)Women
ً
مٗا ،والتي حٗجي بالٗغلُت اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ،و٢ض اٖخمضث الجمُٗت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة َظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤجها مكغوٕ ٢اهىن صولي لح٣ى ١اإلاغؤة ،في خين جخإل ٠اجٟاُ٢ت
ً
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة مً م٣ضمت و( )32ماصة ويٗذ لخدضًض ما ٌك٩ل جمُيزا
يض اإلاغؤة مً وظهت هٓغ الجهاث اإلاكاع٦ت ،وجغي َظٍ الاجٟاُ٢ت ؤهه ماػاَ ٫ىا ٥جمُيز واؾ٘ الىُا١
ً
ً
يض اإلاغؤة ،وحٗلً مجضصا ؤن َظا الخمُيز ٌك٩ل تهضًضا إلاباصت اإلاؿاواة في الح٣ى ١واخ رام ٦غامت
ؤلاوؿان ،لظل ٪صٖذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة بلى الدؿاوي اإلاُل ٤بين
الغظل واإلاغؤة ،في ظمُ٘ اإلاُاصًً الؿُاؾُت والا٢خهاصًت واإلاضهُت ،في ؤجها اٖخبرث ؤي ٞاع ١في َظٍ
ً
ألاصواع ؤو الدكغَٗاث بين الغظل واإلاغؤة ٌٗض جمُيزا مىبىطا!!
بلٖ ٜضص الضو ٫اإلاىٗ٢ت ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت  192صولت مجها ٖكغون صولت ٖغلُت ،في خين ؤن َىا ٥ؾب٘
صو ٫ؤًٖاء في ألامم اإلاخدضة لم جهاصٖ ١لى اإلاٗاَضة مجها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت(.)2

( )1حؿيُم الُ٣ٟه2221/9/32( ،م) ،ما هي اجٟاُ٢ت ؾُضاو ،جمذ ػٍاعة اإلاى ٘٢بخاعٍش 2222/4/13م ،عابِ اإلاى:٘٢
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7
%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
(https://www.alayam.com/alayam/Parliament/571280/News.html )2
جمذ ػٍاعة اإلاى ٘٢بخاعٍش 2222/5/12م.
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عالكت الجمهىزٍت الُمىُت باجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد
اإلاسأة :
وكغث الٗضًض مً اإلاىا ٘٢الال ٨روهُت ؤن الجمهىعٍت الُمىُت ٢ض اهًمذ بلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ونض٢ذ ٖلحها ٖام 1984م ،عٚم ؤن مً ٢ام بالخهضً ٤الٟٗلي ٖلى
الاجٟاُ٢ت هي ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت ؾاب٣ا( ،)1ولِؿذ الجمهىعٍت الُمىُت ،و٢ض ٖمل
م٨خب اإلابٗىر ألامىي بلى الُمً وَُئت ألامم اإلاخدضة للمغؤة ( )UN Womenبك٩ل وزُ ٤مً ؤظل بوكاء
ً
مجمىٖت الخىا ٤ٞاليؿىي الُمجي مً ؤظل ألامً والؿالم (حٗغ ٝؤًًا باؾم “مجمىٖت الخىا )”٤ٞفي
ؤ٦خىلغ/حكغًٍ ألاو2215 ٫م ،مٗخمضًً ٖلى ههىم اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض
اإلاغؤة  ،وزال ٫نُٖ ٠ام ٢ ،2218غع م٨خب اإلابٗىر الخام ،جدذ بقغا ٝمبٗىر زام ظضًض،
ُ
اجبإ همىطط املجلـ الاؾدكاعي للمغؤة الؿىعٍتٖ ،لى الغٚم مً الخدٟٓاث التي ؤبضًذ صازل ؤعو٢ت
ألامم اإلاخدضة وزاعظها .وهدُجت لهظا ،جم بوكاء الٟغٍ ٤الاؾدكاعي الخ٣جي مً اليؿاء الُمىُاث ،ظغي
اؾخٗغاى الخ٣ضم املحغػ والخسُُِ الجساط بظغاءاث ظضًضة زال ٫صوعة مخابٗت ٖ٣ضث في
صٌؿمبر٧/اهىن ألاو ،2222)2(٫وؤنبذ جىُٟظ ؤظىضة اإلاغؤة والؿالم وألامً مؿاولُت جٖ ٘٣لى ٖاج٤
ظمُ٘ مىْٟي م٨خب اإلابٗىر الخامّ ،
وٖين زبراء ًمىُىن لخُبُ ٤الضعاؾاث الخدلُلُت الجيؿاهُت
وإٖضاص بًٗت ؤوعا ١لخدضًض مىا .٠٢وقغٕ م٨خب اإلابٗىر الخام في ٖ٣ض اظخماٖاث قهغٍت
للمجخم٘ الضولي بكإن ً٢اًا اإلاغؤة والؿالم وألامً ،ولضٖم مىه بضؤث ًٖىاث ألاخؼاب الؿُاؾُت في
جىخُض نٟىٞهً٦ ،ما ٦ش ٠اإلا٨خب مً ٖملُاث الدكاوع م٘ الُ٣اصاث اليؿاثُت املحلُت ،وحكمل
اإلاؿاثل اإلاشيرة لل٣ل :٤الخمىٍل املحضوص لجهىص الخهضي للٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي ،وجلبُت
اخخُاظاث الصحت ؤلاهجابُت ،والاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت لؤلؾغ اإلاِٗكُت التي حُٗلها وؿاء ،واعجٟإ
مٗضالث الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي ،وجًائ ٫الحيز اإلاخاح إلاماعؾت ؤوكُت حٗمُم مغاٖاة
الاٖخباعاث الجيؿاهُت وؤوكُت الؿالم في قمالي البالص .وَىا ٥زُِ لؼٍاصة ميزاهُت م٨خب اإلابٗىر

( )1وزُ٣ت ألامم اإلاخدضة . CEDAW/SP/2002/
( )2ظى ٥بىعظُىا2221/9/29( ،م) ،الخسُُِ الاؾ راجُجي إلاا َى ؤبٗض مً ؤظىضة اإلاغؤة والؿالم وألامً في الُمً ؤَمُت
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ؾُضاو ،جمذ ػٍاعة اإلاى ٘٢بخاعٍش 2222/4/25م ،.ولؼٍاصة
جٟانُل خى ٫طلً ٪غجى ػٍاعة الغابِ الخالي:
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933

39

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

ُ
الخام املخههت لخىُْ ٠مً ًمخل٩ىن الخبرة في الكاون الجيؿاهُت ٖام 2222م ،وؤعؾل
اؾخٗغاى ٧امل ًٖ الاؾخيخاظاث والخىنُاث بلى ٞغٍ ٤الخبراء ٚير الغؾىي في ماعؽ/آطاع  ،)1(2221في
ً
خين خضصث لجىت الغنض اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة مىٖضا الؾخٗغاى
الخ٣غٍغ الجام٘ للخ٣غٍغًٍ الضوعٍين الؿاب٘ والشامً ًٖ الُمً في ظضو ٫ؤٖما ٫صوعتها الشماهين اإلا٣غع
ٖ٣ضَا في ؤ٦خىلغ/حكغًٍ ألاو.2221 ٫

اإلاؿلب الثاوي:
بُان أطع اإلاسحعُت الـىسٍت الجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز
غد اإلاسأة
بن الىاْغ إلاٟهىم الحغٍت لضي الٛغب وما ًدب٘ طل ٪مً مٗاَضاث جبجى ٖلى َظٍ الىٓغة مً ٚير
يىابِ جغاعي ازخال ٝالؼمان واإلا٩ان ،ومداولت بلؼام الازغًٍ بهظٍ الغئٍت َى جهضًغ واض
للحغٍاث ،ومً زال ٫جدبٗىا لىهىم اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة خاولىا
ظم٘ ؤَم ألاؾـ اإلاغظُٗت وال٨ٟغٍت لخل ٪الاجٟاُ٢ت والتي ؾىجملها ٦ما ًإحي:
ً
أوال :مً ؤَم ألاؾـ ال٨ٟغٍت التي جىاصي بلحها جل ٪الاجٟاُ٢ت الدكضًض ٖلى جُبُ ٤مبضؤ اإلاؿاوة
ومداولت بلؼام وٞغى َظا اإلاٟهىم بهىعجه الخحجيرًت واإلاؿخمضة مً الغئٍت الًُ٣ت مً مٟهىمها الىاب٘
مً الخىظه ال٨ٟغي لىايعي ؤنى ٫وههىم جل ٪الاجٟاُ٢ت ،مً ٚير مغاٖاة ملخخل ٠الخىظهاث
ال٨ٟغٍت ألازغي في َظا ؤلاَاع ،بياٞت لٗضم مىا٢كت ظىَغٍت َظا اإلابضؤ ٖىض الخىظهاث ال٨ٟغٍت ألازغي
ً
طاث اإلاغظُٗت الضًيُت زهىنا ،ومداولت الها ١تهمت الدؿلِ بك٩ل واض ٖىض اإلاٗاعيت ،وَظا
ً
الخهغٌٗ ٝخبر زغوظا ًٖ مىصجُت الح ٤ؤلاوؿاوي في ٖغى ؤ٩ٞاعٍ ومىا٢كتها ومداولت جهضًغ طل٪
الحَ ًٖ ٤غٍ ٤ال روٍج اإلاباقغ إلاٟهىم اإلاؿاواة والٗضالت الجىضعٍت وجىُْ ٠جل ٪اإلاهُلحاث لخد٤ُ٣
بلٛاء الٟىاع ١بين ٧اٞت ألاهىإ البكغٍت ب٩ل ازخالٞاتها الُٟغٍت البُىلىظُت.
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن حٗمُم مٟهىم اإلاؿاواة وٚيرَا مً اإلاهُلحاث الجاعٍت مجغاٍ ٧الهىٍت
الجىضعٍت ًيخج ٖىه ال٨شير مً الخىاً٢اث م٘ ؤنى ٫الدكغَ٘ ؤلاؾالمي الظي حٗخمض ٖلُه صؾاجير بٌٗ
الضو ٫مً يمجها الجمهىعٍت الُمىُت ،في خين ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض ٖغيذ مبضؤ اإلاؿاواة مً

( )1عؾالت ماعزت  17آطاع /ماعؽ 2221م مىظهت بلى ألامين الٗام مً اإلامشلين الضاثمين ألًغلىضا واإلا٨ؿُ ٪واإلامل٨ت
اإلاخدضة لضي ألامم اإلاخدضة.
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مىُل ٤بُٖاء ٧ل طي خ ٤خ٣هٞ ،اإلاؿاواة ال حٗجي بلٛاء الٟىاع ١وإُٖاء اإلاغؤة مشل ما ٌُٗى الغظل!!
ً
ٞهظا جسلُِ وجسبِٞ ،اإلاغؤة ُٞغٍا ولُىلىظُا مبيُت ٖلى ٞىاع ١و مهُئت للُ٣ام بما ًدىاؾب م٘ بيُتها
وج٩ىٍجها الجؿضي والٗاَٟي ،ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن اإلاؿاواة مً مىُل٣ها الكغعي جخمشل في :مىذ
الح٣ى ١اإلاخىاؾبت م٘ الخ٩ىًٍ البكغي ،وإن ْهغث َىاٞ ٥ىاعْ ١اَغَا الازخال ،ٝولٖ ً٨ىض الىٓغ
في ج٩ىٍجها الجىَغي ًٓهغ لىا مضي جىاؾ ها الىا٢عي م٘ الُبُٗت البكغٍتٞ ،لِـ َىا ٥في هٓغ الكغَٗت
الاؾالمُت ما ٌؿىى ه٣و في خ٣ى ١البٌٗ م٣ابل مىدها لآلزغًٍ ،بل مىذ الح ٤لهاخبه بما ًدىاؾب
م٘ َبٗه وظيؿه الظي َى ظىَغ ال٨ما ،٫بل مً الؿظاظت ؤن ًٓهغ البٌٗ ؤو ًُالب باإلاؿاواة بين
ً
ألاظىاؽ املخخلٟت ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ ( )1مً َىا ًٓهغ لىا ظلُا م٣ضاع البىن الكاؾ٘ بين ؤنى٫
ال٨ٟغ الٛغبي ولين خ٣ُ٣ت الدكغَ٘ الاؾالمي الغلاوي .
ً
زاهُا :الٗمىمُت هجض ؤن مً ألاؾـ اإلاغظُٗت لهظٍ الاجٟاُ٢ت ؤن ههىنها جخه ٠بالٗمىمُت
اإلاًُغلتٞ ،اإلاخإمل في ههىنها ًجض ؤجها حؿعى لخُبُ ٤مبضؤ اإلاؿاواة وجدغم ٖلى ببغاػٍ وإصماظه في
الضؾاجير والدكغَٗاث الىَىُت للضو ،٫في خين ؤجها لم جخٗغى ؤنال ألي حٗغٍ ٠لظل ٪اإلاهُل وال
بُان هُا٢ه وال ُُٟ٦ت الخٗامل مٗه في بَاع مدل جُبُ٣ه ولالخالي ٞهظا في خض طاجه ٌٗخبر ٢هىعا مسال
ًىٗ٨ـ ٖلى الجاهبين الىٓغي والخُبُ٣ي.
ً
زالثا :حؿعى َظٍ الاجٟاُ٢ت لخٛير ألاهماٍ الاظخماُٖت واإلاخمشلت في الخٗامالث والٗال٢اث الش٣اُٞت في
ال٨ٟغ والؿلى ٥ل٩ل مً الغظل واإلاغؤة ،بما ًدٖ ٤٣لى خض ػٖمها الً٣اء ٖلى الخديزاث والٗاصاث
الٗغُٞت ،في خين ؤن ال٨شير مً املجخمٗاث ؤلاؾالمُت الىاُٖت ال حؿخدًغ مٟهىم الضوهُت بين الغظل
واإلاغؤة ،ومً ؤمشلت طل ٪مٟهىم ال٣ىامت الكغعيٞ ،ةهه ًإحي في ؾُا ١خ ٟٔخ٣ى ١اإلاغؤة مً ٢بل الغظل،
ٞهى خاعؽ وُ٢م ومغظُٗت لها في جد ٤ُ٣خ٣ى٢ها واملحآٞت ٖلحها ،وهدً ال هى٨غ وظىص بٌٗ الكظوط
ال٨ٟغي ؤو بٌٗ الخهغٞاث ٚير الٗ٣الهُت التي ٢ض جهضع ،ولظلٞ ٪ةهىا وٗخ٣ض بىظىب جصحُدها في
بَاع الىو الكغعي ؤلالهي ال ألاٚغاى الخانت التي جاوٚ ٫البا بلى بجها ٥الُ٣م ؤلاوؿاهُت وألازال١
الٟايلت .
ً
زابعا٦ :ما هجض ؤهه مً ؤؾـ َظٍ الاجٟاُ٢ت جدُُم الحىاظؼ واملحٓىعاث اإلاهىُت بين الغظا٫
واليؿاء ،في خين ؤن الىا ٘٢الٗملي ًٟغى وظىص الخماًؼ بين الجيؿين في هىُٖت ألاٖما ٫وَبُٗتها.
وهجض ؤن َىا ٥ال٨شير مً اإلاىازُ ٤الضولُت التي ؾٗذ ظاَضة لخدٟيز مٟهىم اإلاؿاواة بهظا الٟهم
( ] )1آٖ ٫مغان. [36 :
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الؿُ٣م بُٛت جد ٤ُ٣الٗضالت اإلاىَىمت ،ومً ؤمشلت جل ٪اإلاىازُ ٤مُشا ١هيروبي والظي خمل مؿىى
اإلاؿاواة والخىمُت والؿلم لٗام  ،1985و٦ظل ٪ماجمغ ٧ىلجهاظً لٗام 1995م جدذ ٖىىان ماجمغ
ً
ال٣مت الٗاإلاُت للخىمُت الاظخماُٖتًٞ ،ال ًٖ ههىم الاؾخيخاظاث ًٖ اللجان اإلاغ٦ؼٍت للمغؤة وٚيرَا.
ومً وظهت هٓغها ٞةن الؿعي لخُبَُ ٤ظا الىهىم مً ٚير مغاٖاة لىا ٘٢اإلاغؤة وَبُٗتها وجىظهاتها
وعٚباتها الُٟغٍت ما َى بال وؾُلت مً وؾاثل ؾلب الحغٍاث ال مىدها ،وَى في طاث الى٢ذ ٌٗخبر
مداولت إل٢دام اإلاغؤة في ال٨شير مً الىْاثٚ ٠ير الخ٣لُضًت والؿعي الؾخٛىاء اإلاغؤة ًٖ الغظل.
٦ما هجض في اإلا٣ابل ؤن َىا ٥مىازُ ٤صولُت جُالب الغظا ٫بالخماؽ ٞغم الٗمل في الُ٣إ الاظخماعي
٦ما ههذ ٖلى طل ٪وزُ٣ت ب٨ين ،في خين ؤن طل ٪الُ٣إ ًسخو ٚالبا باإلاغؤة وال ًدىاؾب م٘ َبُٗت
الغظل الُٟغٍت ،ولالخالي ٞةن َظا الاَخمام بخُٛير ألاصواع بين الغظل واإلاغؤة والؿعي لخُٛير الهىعة
الىمُُت للجيـ البكغي ما َى بال مسُِ ْاَغ اإلاٗالم ل٨ؿغ ُٞغة الخٗامل البكغي.
ً
ومً آزاع َظا الىي٘ ال٩اعسي ؤن ز٣اٞت الغظل هٟؿه ٢ض حٛيرث مالمدهاٞ ،إنبذ ًخسلى جضعٍجُا ًٖ
ً
صوعٍ ٦غظل ،وؤنبذ البٌٗ ٌؿخبكغ بهظا الٟٗل إلاا ٌٗىص ٖلُه مً مهال ماصًت ٚالبا.
في خين ًبرػ لىا الىٓام ؤلاؾالمي ٦مبضؤ صًجي ٌؿعى للمدآٞت ٖلى ؤؾـ اإلاىعور الُبُعي للظاث
البكغٍت والظي َى ؤؾاؽ الضؾخىع الُمجيٞ ،الغظل في َظا الىٓام َى مً ًمشل هُ٣ت الخ٩لُ٠
الكغعي بمباقغة ألاٖما ٫و٦ؿب الِٗل ،والُ٣ام بمهمت ججىِب اإلاغؤة ال٨ض والك٣اء وجدمل ؤٖباء
اإلاِٗكت ،وَظٍ الىُْٟت هي ظىَغ مبضؤ ال٣ىامت الظي ط٦غجه الىهىم الكغُٖت وؤ٦ضجه في جُبُ٣ها
الٗملي.
وفي خالت حٛير َظا الىٓام وخهى ٫جباص ٫ألاصواع بين الجيؿين جٓهغ لىا ال٨شير مً اإلاكا٧ل
بخهيُٟاتها املخخلٟت وآزاعَا الؿلبُت ٖلى الٟغص وألاؾغة واملجخم٘ ،وجهبذ اإلاغؤة في خالت الخ٩لُ٠
ً
ومباقغة ألاٖما ٫والُ٣ام بىْاث٦ ٠غظل في نىعة امغؤة ٞخسغط ًٖ َبُٗتها وُٞغتها ْىا مجها
باإلاؿاواة ،في خين ؤن خ٣ُ٣ت اإلاؿاواة جخمشل في الىٓغ لُبُٗت الظاث البكغٍت.
ً
خامظا :هجض ؤن بٌٗ ههىم َظٍ الاجٟاُ٢ت نىعٍت ال ٗٞلُت٧ ،الىهىم اإلاخٗل٣ت باألظغةٞ ،ىجض ؤن
َىا ٥نٗىلت ملحىْت في جُبُ٣ها ختى في البلضان التي حؿعى لخد ٤ُ٣مٟهىم اإلاؿاواةٞ ،اإلاغؤة ال حُٗى
ً
ؤظغَا مشل الغظل هٓغا إلاا ٌٗ رحها مً حُٛيراث هٟؿُت قهغٍت ،وهدُجت إلاا جمغ به مً مغاخل الحمل
والىالصة وٚيرَا ،و٦ظل ٪ما ًدب٘ طل ٪مً بظاػاث ٖمل وٚيرَا!! ٞاإلاُالبت باإلاؿاواة مً ٚير مغاٖاة
لحا ٫اإلاغؤة هىٕ مً الٓلم جدذ مؿىى الحغٍت.
ً
طادطا :ما ههذ ٖلُه الاجٟاُ٢ت مً مى٘ الخدٞ ،ٟٔمى٘ الخدٌٗ ٟٔخبر في خض طاجه مسالٟت لل٣ىاٖض
الٗامت ،وزهىنا ٧ىن الاجٟاُ٢ت جخٗل ٤بد ٤بوؿاويٞ ،مً ٚير اإلاىه ٠جحجير طل ٪الح ٤في بَاع
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اإلاىهىم ٞ ِ٣ٞهىا ٥مً ألا٩ٞاع ما جمىذ للمغؤة خ٣ى٢ا ؤٖٓم وؤ٦بر هٟٗا مما جم الىو ٖلحها في َظٍ
الاجٟاُ٢ت.

اإلابدث الثاوي:
اجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد اإلاسأة في إؾازاجـاكُت
ؿُِىا لعام 5969م وبُان و اكع الدشسَع الُمني في غىء ذلً
جىٓم اجٟاُ٢ت ُِٞىا الاجٟاُ٢اث التي حٗ٣ض بين الضوٖ ٫لى ق٩ل مٗاَضاث٦ ،ما جً٘ َظٍ الاجٟاُ٢ت
ؤلاظغاءاث وال٣ىاٖض واإلاباصت الخىظحهُت لُُٟ٨ت وكىء اإلاٗاَضة ،ونُاٚتها ،وحٗضًلها وجٟؿيرَا ،وظمُ٘
ما ًخٗل ٤بها مً ؤخ٩ام(.)1
ً
ً
وحٗخبر َظٍ الاجٟاُ٢ت مً ؤَم اله٩ى ٥الضولُت في ٢اهىن اإلاٗاَضاث ،وهي حك٩ل صلُال مىزى٢ا ٖىض
وكىء النزاٖاث الضولُت واإلاخٗل٣ت بخٟؿير اإلاٗاَضة ،وجُبَ ٤ظٍ الاجٟاُ٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث التي ظاءث
بٗض ببغامها ،وٖلى جل ٪التي جم ببغامها بين الضو ،٫ولالخالي ٞهي ال جد٨م الاجٟاُ٢اث بين الضو٫
واإلاىٓماث الضولُت ؤو بين اإلاىٓماث الضولُت هٟؿها(.)2
وٖىض الىٓغ والخدب٘ في مىاص َظٍ الاجٟاُ٢ت هجض ؤجها جىض ُُٟ٦ت اهًمام الضو ٫للمٗاَضاث الضولُت،
ومً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢الٗال٢ت بين مى ٠٢الجمهىعٍت الُمىُت واجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ٞ ،ةن الجمهىعٍت الُمىُت بٗض الاٖ را ٝبها لم جىٖ ٘٢لى َظٍ الاجٟاُ٢ت ،بال ؤهه
ً
ً
ًم ً٨ال٣ى ٫ومً زال ٫مىاص اجٟاُ٢ت ُِٞىا ؤن الجمهىعٍت الُمىُت لم جبض اٖ رايا نغٍدا بٗضم
مىا٣ٞتها ٖلى ههىم جل ٪الاجٟاُ٢ت ،في خين ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت ٢ض ههذ في اإلااصة ( )45مجها ٖلى ؤهه:
(لِـ للضولت بٗض و٢ىٞها ٖلى الى٢اج٘ ؤن جخمؿ ٪بؿبب مً ؤؾباب ببُا ٫اإلاٗاَضة ؤو اهً٣ا،ها ؤو
لالوسحاب مجها ؤو بً٣ا ٝالٗمل بها َب٣ا للمىاص مً  46بلى  52ؤو اإلااصجين 62و 62في بخضي الحالخين
آلاجِخين:
ب -بطا اٖخبرث بؿبب ؾلى٦ها ؤجها ٢بلذ بصحت اإلاٗاَضة ؤو بب٣ا،ها هاٞظة ؤو باؾخمغاع الٗمل بدؿب
الحا.)٫
و٢ض ًدخج البٌٗ بهظا الىو ٖلى ؤن الجمهىعٍت الُمىُت ؤنبدذ ملؼمت بهظٍ اإلاٗاَضة بؿبب ؾلى٦ها

( )1ؤهخىوي  ،ؤوؾذ ،اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ( ،)1969مىؾىٖت ما٦ـ باله ٪لل٣اهىن الضولي2226،م،
(.)1293/12
( )2ؤ ب ط اإلااصة ( )3مً الاجٟاُ٢ت.
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الضاٖ ٫لى ٢بىلها لبىىص اإلاٗاَضة ،بياٞت الى ٖ٣ض الٗضًض مً الىضواث الضولُت اإلاخٗل٣ت بمضي جىُٟظ
َظٍ الاجٟاُ٢ت في الجمهىعٍت الُمىُت ،واهدكاع الٗضًض مً اإلااؾؿاث الخابٗت لها ،والؿاُٖت لغ٘ٞ
الخ٣اعٍغ الضوعٍت ًٖ مضي ال زام الجمهىعٍت الُمىُت بدىُٟظ جل ٪الاجٟاُ٢ت.
وبٗض ٖغى ما ؾبٞ ٤ةهىا ال ه٣لل مً م٣ضاع الً ِٛالضولي الظي جخٗغى له بٌٗ صو ٫الٗالم الشالض
ً
ًٞال ًٖ ؾعي جل ٪الضو٫
ومجها الجمهىعٍت الُمىُت لل٣بى ٫بدىُٟظ مٗاَضاث خ٣ى ١ؤلاوؿان،
لخدؿين نىعتها ؤمام املجخم٘ الضولي بمباقغة بٌٗ الخُىاث اإلايسجمت م٘ َظا الخىظه.
ول ً٨ه٣ىلها ول٩ل ويىح بن هو اإلااصة الؿاب ٤ال ًلؼم الجمهىعٍت الُمىُت ب٣بى ٫جل ٪اإلاٗاَضة ،بل وال
ًم ً٨الاٖخضاص بجمُ٘ ما ط٦غ ،ل٩ىن َظٍ اإلاٗاَضة جخٗاعى م٘ ٢ىاٖض ؤؾاؾُت في ال٣اهىن الضازلي
ً
للضولت ًٞال ًٖ مٗاعيتها للىهىم الضؾخىعٍت للجمهىعٍت الُمىُت.
وٍاٍض ما ٢لىا ما ؤقاعث بلُه اجٟاُ٢ت ُِٞىا في الٟهل الشاوي مجها جدذ ٖىىان بُالن اإلاٗاَضاث٣ٞ ،ض
ههذ اإلااصة ( )46واإلاخٗل٣ت بىهىم ال٣اهىن الضازلي بكإن الازخهام بٗ٣ض اإلاٗاَضاث ب٣ىلها:
(  -1لِـ للضولت ؤن جدخج بإن الخٗبير ًٖ عياَا الال زام باإلاٗاَضة ٢ض جم باملخالٟت لح٨م في ٢اهىجها
الضازلي ًخٗل ٤باالزخهام بٗ٣ض اإلاٗاَضاث ٦ؿبب إلبُاَ ٫ظا الغيا إال إذا واهذ املخالـت بِىت
وحعللذ بلاعدة أطاطُت مً كىاعد اللاهىن الداخلي).
ومً زالَ ٫ظا الىو هجض ؤن اجٟاُ٢ت ُِٞىا جاٍض ببُا ٫اإلاٗاَضة بطا ٧اهذ مسالٟتها حٗل٣ذ ب٣اٖضة
ؤؾاؾُت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي ،وهجض ؤن اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة
٢ض زالٟذ اإلااصة الشالشت مً الضؾخىع وهي ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت مهضع ظمُ٘ الدكغَٗاثٞ ،هظا
الىو َى ٢اٖضة ؤؾاؾُت مً ٢ىاٖض الدكغَ٘ واإلاٗخمضة ٖلُه ال٨شير مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي،
٣٦اهىن ألاخىا ٫الصخهُت وما ُٞه مً ههىم جخٗاعى ب٩ل ويىح م٘ ههىم اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة .
ومما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫ول٩ل ويىح بن ببُاَ ٫ظٍ اإلاٗاَضة ٌؿدىض لىهىم اجٟاُ٢ت ُِٞىا ُٞما ًخٗل٤
بالىا ٘٢الُمجي وال مجا ٫لخبرًغ وظىصَا حٗل٣ا بمبضؤ اٖخباع الؿلى ٥صلُل الغيا.
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اإلابدث الثالث:
الاطخخالؾ الدولي للمعاهداث

ً
ً
في بَاع ما جمغ به الضو ٫مً حٛيراث ٢ض جازغ ٖلى ُ٦ان الضولُت صازلُا وإ٢لُمُا ،جبرػ لىا مؿإلت
الاؾخسال ٝالضولي للمٗاَضاث الضولُت ٧ىاٗ٢ت خا ً ٫رجب ٖلحها ال٨شير مً ؤلاق٩الُاث ٖلى الهُٗض
ً
الضازلي والضولي ،ومً َظا اإلاىُل٣ٞ ٤ض ٢ضمذ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة َلبا بلى لجىت ال٣اهىن
الضولي في صوعتها الؿاصؾت ٖكغة ًخًمً طل ٪الُلب صعاؾت مىيىٕ الاؾخسال ٝالضولي وإصعاظه
يمً بغامجها وع ٘ٞالخىنُاث اإلاىاؾبت بكإهه والىٓغ في اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت به ووي٘ الحلى ٫لخل٪
اإلاك٨الث.
ولىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤ؿيخٗغى في َظا اإلاُالب آلاجُت لخٗغٍ ٠الاؾخسال ٝالضولي وؤهىاٖه وؤؾبابه
٦ما ًلي:

اإلاؿلب ألاوٌ:
مـهىم الاطخخالؾ الدولي للمعاهداث الدولُت:
ؤقاعث اجٟاُ٢ت ُِٞىا لخالٞت الضو ٫في اإلاٗاَضاث الضولُت 1978م في اإلااصة الشاهُت مجها في ال٣ٟغة /1ب
بلى حٗغٍ ٠الاؾخسال ٝالضولي للمٗاَضاث ؤو زالٞت الضو ٫بإهه " :خلى ٫صولت مدل صولت ؤزغي في
مؿاولُت الٗال٢اث الضولُت لئل٢لُم الظي ًدىاوله اؾخسال ٝالضو٦ ،)1("٫ما بُيذ َظٍ الاجٟاُ٢ت
مٟهىمي الؿل ٠والخل ٠في الضو٣ٞ ،٫ض ط٦غث في ال٣ٟغة ط و ص مً هٟـ اإلااصة الشاهُت اإلاغاص بظل،٪
َّ
ولُيذ ؤن الضولت الؿل ٠هي "الضولت التي خلذ مدلها صولت ؤزغي لضي خضور زالٞت الضو ،"٫وؤقاعث
في ال٣ٟغة ص بلى حٗغٍ ٠الضولت الخل ٠بإجها "الضولت التي خلذ مدل صولت ؤزغي لضي خضور زالٞت
الضو.)2("٫
وٍم ً٨ال٣ى ٫بن الخٗغٍ ٠الظي ؤوعصجه الاجٟاُ٢ت اإلاظ٧ىعة ٢ض ؤخاٍ بالٗىانغ الغثِؿُت إلاىيىٕ
الاؾخسال ٝالضولي ،ؤي في ما ًخٗل ٤بمىيىٕ الحلى ٫والؿُاصة٦ ،ما خضص طل ٪الخٗغٍ ٠ؤَغاٝ
الحلى ٫ولين هُا٢ه وما ً رجب ٖلُه مً آزاع.
و٢ض ٖ٣بذ لجىت ال٣اهىن الضولي في ج٣غٍغَا ًٖ ؤٖما ٫صوعتها الؿاصؾت ٖلى طل ٪الخٗغٍ ٠مً خُض

( )1اإلااصة (٣ٞ ،)2غة /1ب ،اجٟاُ٢ت ُِٞىا لخالٞت الضو ٫في اإلاٗاَضاث لٗام 1978م.
( )2اإلااصة (٣ٞ ،)2غة ط وص ،اجٟاُ٢ت ُِٞىا لخالٞت الضو ٫في اإلاٗاَضاث لٗام 1978م.
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بهه ٢ض ا٢خهغ ٖلى الاؾخسال ٝبين الضو ٫مً بين ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗام(٦ ،)1ما خضص الخٗغٍ٠
مدل الاؾخسال ٝباإل٢لُم صون علِ طل ٪بما ًيشخئ ٖىه مً خ٣ى ١وواظباث(.)2
ماو٘ للخىعٍض الضولي بال ؤهه ًم ً٨ال٣ى ٫بن
ظام٘ ٍ
و٢ض ؾعى بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي إلًجاص حٗغٍٍ ٠
مجمىٕ جل ٪الخٗاعٍ٢ ٠ض ؾاَم بك٩ل ٦بير لخدضًض ماَُت الاؾخسال ٝولُان خ٣ُ٣خه.
٣ٞض ٖغٞه ألاؾخاط الض٦خىع خامض ؾلُان ب٣ىله "بهه البدض في مهير الٗال٢اث الضولُت التي ٧اهذ
ً ً
مغجبُت بها م٘ ٚيرَا مً الضو ،٫وحُٗين ما ًى٣و مجها ب٣ٟضان الؿُاصة ٣ٞضاها ٧لُا ؤو باهخ٣ا ٫ظؼء مً
ً
ب٢لُمها بلى ؾُاصة صولت ؤزغي ،وما ًٓل مجها باُ٢ا بالغٚم مً الخٛير الظي خضر"( ،)3في خين ٖغٞه
ألاؾخاط الض٦خىع دمحم َلٗذ الٛىُىي بإهه" صولت جٖ ٠٨لى ؤن جد٨م صازل ب٢لُم مٗين بِىما جدل ؤزغي
مدلها وٍىجم ًٖ َظٍ الح٣ُ٣ت ؤن جخٗغى الٗال٢اث الضازلُت والخاعظُت في ب٢لُم بلى حٛيراث مٟاظئت
جمـ البىاء الا٢خهاصي والاظخماعي ال٣اهىوي").(4
و٢ض ٖغٞه الض٦خىع ببغاَُم الٗىاوي بإهه "الخُىعاث والخٛيراث التي َغؤث ٖلى ُ٦ان الضولت ؤلا٢لُىي وما
اؾخدب٘ طل ٪مً خلى ٫ؾُاصة مدل ؤزغي في ؤلا٢لُم الظي ؤنابه حُٛير"(.)5
في خين ٖغٞه ألاؾخاط دمحم املجظوب بإهه "الخٛيراث ؤلا٢لُمُت التي جخٗغى الضولت بلحها في ؤزىاء وظىصَا
ً
٧الخ ،٪٨ٟؤو الاهضماط ،ؤو اهٟها ٫بٌٗ ألا٢الُم ًٖ الضو ٫التي ٧اهذ حٗخبرَا ظؼءا مجها ؤو ؤُ٢اعا
زايٗت الهخضابها ؤو خماًتها ؤو وناًتها ،ؤو اه٣ؿام الضولت الىاخضة ،ؤو الخدا ١ظؼء مً ب٢لُم الضولت
بة٢لُم صولت ؤزغي ،ؤو اهٟها ٫ظؼء مٗين وإٖالن الاؾخ٣ال ٫مً الضولت ألانل"(.)6
ومما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بن الاؾخسال ٝالضولي ٌك رٍ لخد٣٣ه ما ًلي:
ً
ً
 -1جد ٤٣خلى ٫صولت مدل صولت ظؼثُا ؤو ٧لُا.
 -2جد ٤٣اهخ٣ا ٫الؿُاصة وما ًدبٗها مً آزاع ،بياٞت بلى اهخ٣ا ٫اإلاؿاولُت الضولُت والح٣ى١
والال زاماث مً الضولت الؿل ٠بلى الضولت الخل.٠
وهجض ؤن الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ٢ض خغعث الاؾخسال ٝالضولي باٖخباع ٖمىمه ،وفي ْل بدشىا هجض ؤن
ً
اإلاٗاَضاث الضولُت صازلت في ٖمىم آلازاع اإلا رجبت ٖلى جهغٞاث الضولت الؿل ٠خ٣ى٢ا وواظباث ،وٖلُه
( )1طبُان ،مها دمحم  ،زالٞت الضو ٫وآلازاع اإلا رجبت ٖلُه ،ظامٗت الجهغًٍ ،ص ،ٍ.بٛضاص2224 ،م ،م.42
( )2ببغاَُم ،نٟاء ؾمير ،اإلاىاػٖاث الىاظمت ًٖ زالٞت الضو ٫وؾبل حؿىٍتهاٖ، 1ٍ ،مان 2212 ،م ،م.33
( )3ؾلُان ،خامض ،ال٣اهىن الضولي في و٢ذ الؿلم ،ص ،ٍ.ال٣اَغة1976 ،م ،م.643
( )4الٛىُىي ،دمحم َلٗذ ،الىؾُِ في ٢اهىن الؿالم ،ص ،ٍ.ؤلاؾ٨ىضعٍت1982 ،م ،م.483
( )5الٗىاوي ،ببغاَُم ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،ص ،ٍ.ال٣اَغة1992 ،م ،م.222
( )6املجظوب ،دمحم ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،ص ،ٍ.بيروث2223 ،م ،م.268
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ٞاالؾخسال ٝالضولي ٌكمل في ظؼثُاجه الاؾخسال ٝللمٗاَضاث الضولُت.

اإلاؿلب الثاوي:
أهىاع الاطخخالؾ
٢ؿم ال٣ٟه الضولي الاؾخسال ٝالضولي بلى اؾخسال٦ ٝلي (ٖام) واؾخسال ٝظؼجي ،ولهظا الخ٣ؿُم ؤزغ
بالً ٜخمشل في بُان ألاَمُت اإلا رجبت ٖلى جدضًض الح٣ى ١والال زاماث التي جيخ٣ل مً الضولت الؿل ٠بلى
الضولت الخل ،٠ولظلً ٪جب ٖلُىا بُان مٟهىم ٦ال مً الاؾخسال ٝال٨لي والجؼجي وما ً رجب ٖلى جل٪
ألا٢ؿام ٦ما ًلي:
اللظم ألاوٌ :الاطخخالؾ الىلي (العام):
ً٣هض باالؾخسال ٝال٨لي في الانُالح الضولي "ػوا ٫الضولت الؿل ٠وٍ رجب ٖلى طل ٪الؼوا ٫اهتهاء
الصخهُت ال٣اهىهُت لخل ٪الضولت بؿبب ما حٗغيذ له مً حٛيراث ؤصث بلى اهخ٣ا٧ ٫امل الح٣ى١
والال زاماث بلى الضولت الخل( "٠الضولت الجضًضة)(.)1
واوٗضام الصخهُت ال٣اهىهُت ؤو اهتها،ها ًخدٖ ٤٣ىض ٣ٞض الضولت ألخض ٖىانغَا ألاؾاؾُت اإلاخمشلت في
ؤلا٢لُم ؤو الكٗب ؤو الؿُاصة ،وٖىض الخد ٤ُ٣هجض ؤن ػوا ٫الضولت ب٣ٟضان الكٗب ؤو ؤلا٢لُم
ً
مؿدبٗض الحهى ٫ولِـ مؿخدُال ،في خين ؤن ٣ٞضان الضولت لؿُاصتها ٖلى ؤلا٢لُم وا ٘٢ملمىؽ
وٍٓهغ بهىعة ظلُت ٖىض اهًمامها َىاُٖت او ب٦غاَا لضولت ألازغي ؤو ٖىض ج٨٨ٟها ،في خين ؤن اوٗضام
ً
الصخهُت ال٣اهىهُت للضولت ٢ض ً٩ىن ما٢خا وطل ٪في خالت الاخخال ٫مً ٢بل صولت ؤزغي زم ًدهل
الاؾخ٣ال ٫للضولت ٟٞي َظٍ الحالت حؿ رص َظٍ الضولت ما ٣ٞضجه ؤزىاء الاخخال ٫مً ؾُاصة وما ً رجب ٖلى
طل ٪مً آزاع ٢اهىهُت ،وجغظ٘ الضولت اإلاؿخ٣لت إلاغ٦ؼَا ال٣اهىوي اإلا٣ٟىص في خالت الاخخال.٫
ولالىٓغ لىا ٘٢الاؾخسال ٝال٨لي في اإلاٗاَضاث الضولُت هجض ؤهه ً رجب ٖلُه وظىص اؾخسال٧ ٝامل
ً
للمٗاَضاث الضولُت التي ٖ٣ضتها الضولت الؿل ٠و٣ٞا لم جغجبه ٢ىاٖض الاؾخسال ٝالضولي ،م٘
ً
اؾخدًاع اهخٟاء الاؾخسال ٝفي بٌٗ الحاالث ٦ما ؾىبُىه الخ٣ا.
اللظم الثاوي :الاطخخالؾ الجصئي:
وٍدهل الاؾخسال ٝالجؼجي ٖىضما ًخم اهخ٣ا ٫ظؼء مً صولت بلى صولت ؤزغي وٍضزل جدذ ؾُاصتها،
ولالخالي ٞال ًاصي َظٍ الاهخ٣ا ٫بلى اهتهاء الضولت الؿل ،٠وال ً رجب ٖلُه اهتهاء شخهُتها ال٣اهىهُت بل
جٓل ٢اثمت في بُ٣ت ألاظؼاء ،وٍخد ٤٣الاؾخسال ٝالجؼجي في خالت الًم ؤو جىاػ ٫الضولت ًٖ ظؼء مجها

( )1املجظوب ،دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.267
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لضولت ألازغي( ،)1و٢ض ًٓهغ الاؾخسال ٝلجؼجي للضوٖ ٫ىض اهٟها ٫بٌٗ ؤظؼا،ها ؤلا٢لُمُت ؤو ْهىع
اإلاؿخٗمغة في بٌٗ
صو ٫ظضًضة جدذ مبرع الخدغع مً الاؾخٗماع ٞخدل الضولت الجضًضة مدل الضولت
ِ
ؤلا٢لُم.
ولالىٓغ لىا ٘٢الاؾخسال ٝالجؼجي في اإلاٗاَضاث الضولُت هجض ؤهه ً رجب ٖلُه وظىص اؾخسال ٝلبٌٗ
اإلاٗاَضاث الضولُت التي ًخم جدضًضَا بمىظب اجٟاُ٢ت حٗ٣ض بين الضولت الؿل ٠والخلً ٠دضص بمىظ ها
ما ًخم اهخ٣اله مً جل ٪الح٣ى ١والىاظباث ،وٍخم الغظىٕ لخل ٪اإلاٗاَضاث مً ؤظل بُان آلازاع اإلا رجبت
ٖلى اهخ٣ا ٫ؤو يم جل ٪ألاظؼاء مً ؤلا٢لُم ،والؿعي لخُبُ ٤ال٣ىاٖض الضولُت التي جد٨م الاؾخسالٝ
الضولي.

اإلاؿلب الثالث:
أطباب الاطخخالؾ الدولي:
جدىىٕ ؤؾباب الاؾخسال ٝالضولي جبٗا لخىىٕ وظىصَا ،في خين ؤجها حك ر ٥في ٧ىجها جد ٤٣هدُجت واخضة
مخمشلت في وظىص بٌٗ الخٛيراث التي جاصي بالًغوعة بلى حٛيراث مباقغة في الؿُاصة ً رجب ٖلحها جد٤٣
ً
ً
خلى ٫صولت مدل صولت ٧لُا ؤو ظؼثُا ؤو اهضماط صولخين لدكُ٨ل شخهُت صولُت ظضًضة ،وُٞما ًلي
ؾيخٗغى لظ٦غ ؤؾباب الاؾخسال ٝالضولي ٦ما َى مىهىم ٖلُه في ال٣اهىن الضولي.
أوال :الاطخخالؾ عً ؾسٍم الخىاشٌ:
ًم ً٨ؤن ٌٗغ ٝالخىاػ ٫الضولي بإهه" :الاجٟا ١الضولي الظي ًيخ٣ل به ب٢لُم ما ؤو ظؼء مىه مً والًت
الضولت اإلاخىاػلت لُضزل في ؾُاصة الضولت ألازغي و٢ض ً٩ىن بٗىى ؤو بٛير ٖىى"(.)2
وللخىاػ ٫نىع مخٗضصة٣ٞ ،ض ً٩ىن ًٖ َغٍ ٤الخباص ،٫ؤو ًٖ َغٍ ٤اإلاٗاويت اإلاالُت ،ؤو صون م٣ابل،
ً
وفي بٌٗ الحاالث ٢ض ً٩ىن الخىاػ ٫اظباعٍا وزهىنا في الخىاػالث اإلابيُت ٖلى نغإ مؿب.٤
و٢ض ؤقاع بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي بلى ظملت مً الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا لخد ٤ُ٣الخىاػ ٫الضولي،
ً
ً
ولٗل مً ؤَمها وظىص اجٟا ١صولي بالخىاػ ٫ؾىاء ٧ان طل ٪الاجٟا ١نغٍدا او يمىُا ،بياٞت بلى جد٤٣
ً
ألاَلُت في الضولت اإلاخىاػلت بدُض ج٩ىن ؤَال لظل ٪الخهغ ،ٝم٘ وظىب ؤن ً٩ىن ؤلا٢لُم اإلاخىاػٖ ٫ىه
ً
مىظىصا جدذ ؾُاصة الضولت اإلاخىاػلت٦ ،ما ؤهه ًجب ٖلى الضولت اإلاخىاػ ٫لها ؤن جً٘ ًضَا ٖلى مدل

( )1دمحم ،ؤقغ ٝوٞا ،آزاع الاؾخسال ٝبين الضوٖ ٫لى ؤٖما٢ ٫ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت،
2225م ،م.48
( )2ؾلُان ،خامض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.782
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ً
الخىاػ ٫بهىعة ٗٞلُت(٦ ،)1ما ًم ً٨ال٣ى ٫بهه ٌك رٍ ؤًًا في مدل الخىاػ ٫ؤن ًٖ ٘٣لى ؤلا٢لُم البري
 ِ٣ٞللضولت ،إلن الٗىانغ ؤلا٢لُمُت ألازغي ٧اإل٢لُم البدغي والجىي هي في ألانل جابٗت لئل٢لُم
البري.
ً
زاهُا :الاطخخالؾ عً ؾسٍم الاجداد والاهدماج:
وٍٓهغ لىا طل ٪الاؾخسال ٝفي نىعة اجداصاث ً رجب ٖلحها هىٕ مً الخٟاَم والخ٣اعب والتي جاصي بلى خل
ً
ال٨شير مً النزاٖاث بالُغ ١الؿلمُت ،وجدىىٕ نىع الاجداص ؤو الاهضماط جبٗا لُبُٗت طل ٪الاجداص
وَبُٗت الضولت اإلاكاع٦ت ٞمً جل ٪الهىع الاجداص الٟٗلي ؤو الح٣ُ٣ي ،و٦ظل ٪الاجداص الصخصخي
بياٞت بلى الاجداص الخٗاَضي والاجداص اإلاغ٦ؼي ؤو الُٟضعالي.
الاجداد الـعلي (الخلُلي):
ً٣ىم َظا الاجداص ٖلى ج٩ىًٍ َُئاث مك ر٦ت بين صو ٫الاجداص وطل ٪للمماعؾت الازخهاناث الضولُت
لخل ٪الضو ،٫وما ًخٗل ٤بالكإن الضولي مً خُض الؿلم وألامً الضولُان والخمشُل الضبلىماسخي
واإلاٗاَضاث الضولُت ،وٍخهَ ٠ظا الاجداص بىخضة الصخهُت ال٣اهىهُت له ،بدُض حؿغي ألاخ٩ام ٖلى
ً
الجمُ٘ ،وجخد ٤٣اإلاؿاولُت الضولُت ٖىض و٢ىٖها ٖلى الجمُ٘ ؤًًا( ،)2وجهضع ٢ىاهين بين جل ٪الضو٫
ج٣غ وخضتها في الخمشُل الضبلىماسخي ،والٗؿ٨غي ،واإلاالي ،والؿلُاث الدكغَُٗت والخىُٟظًت والً٣اثُت.
الاجداد الشخص ي:
وٍخ٩ىن َظا الاجداص مً اظخمإ صولخين ؤو ؤ٦ثر جدذ خ٨م عثِـ صولت واخض ،وؤٚلب الضو ٫التي حؿعى
لخُبَُ ٤ظا الىىٕ مً الاجداصاث ج٩ىن صو ٫طاث َاب٘ مل٩ي ،وَظٍ الىىٕ مً الاجداصاث ال ً٣ىم
بالًغوعة ٖلى وظىص عوابِ ؾُاؾُت بل ما ًغلِ َظٍ الضو ٫مً الىاخُت ال٣اهىهُت َى زًىٖها لح٨م
ؤؾغة مال٨ت واخضة( ،)3وٍ رجب ٖلى طل ٪الاجداص اخخٟاّ ٧ل صولت بصخهُتها ال٣اهىهُت اإلاؿخ٣لت(.)4
الاجداد الخعاهدي:
وٍيكإ َظا الاجداص مً اجٟاٖ ١ضة صوٖ ٫لى بوكاء َُئت مك ر٦ت جخم ً٨مً زاللها الضو ٫مً وي٘ عئٍت
ٖامت للضو ٫اإلاخدضة ،وٍ٣خضخي ٖمل جل ٪الهُئت الُ٣ام باملحآٞت ٖلى اؾخ٣ال ٫صو ٫الاجداص ،وجضُٖم
الٗال٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت م٘ جمخ٘ ٧ل صولت بصخهُتها ال٣اهىهُت الضولُت٦ ،ما جخمخ٘ الضو٫
( )1ؤبى الخير ،مهُٟى ؤخمض ،الضولت في ال٣اهىن الضولي الٗام ،1ٍ ،ال٣اَغة ،اً را ٥للُباٖت واليكغ،2229 ،
م.129
( )2ؤبى َُٖ ،٠لي ناص ،١ال٣اهىن الضولي الٗام ،12ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع1975 ،ٝم ،م.125
( )3بكير ،الكاٞعي دمحم ،ال٣اهىن الضولي الٗام في الؿلم والحغب ،4ٍ ،ال٣اَغة ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي1979 ،م ،م.81
( )4بٖ ،٪لي ماَغ ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،ال٣اَغة ،مُبٗت الاٖخماص ،م.122
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اإلاخدضة ب٩امل ؾُاصتها الخاعظُت والضازلُت(.)1
الاجداد الـُدزالي:
وٍخمدىع َظا الىىٕ مً الاجداصاث في اهضماط ٖضة صو ٫في صولت واخضة ،وحؿىى بالضولت الاجداصًت،
وجخدى ٫بُ٣ت الضو ٫في ألاًٖاء مً صو ٫جخمخ٘ بالصخهُت الضولُت بلى ؤشخام صؾخىعٍت جسً٘
لل٣اهىن الضازلي للضولت الاجداصًت ،وجخىلى الح٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت في الاجداص مهام الخمشُل الضبلىماسخي،
وإبغام اإلاٗاَضاث الضولُت ،وٚيرَا مً الال زاماث الضولُت(.)2
ً
زالثا :الاطخخالؾ عً ؾسٍم الاطخلالٌ:
وٍيكإ َظا الىىٕ مً الاؾخسالٖ ٝىض جد ٤٣اؾخ٣ال ٫صولت ًٖ صولت ؤزغي ًٖ َغٍ ٤الشىعاث ،بدُض
ً
جخمخ٘ الضولت اإلاؿخ٣لت خضًشا بالصخهُت ال٣اهىهُت ،وَىا هجض ؤن الضولت ألانل ٢ض ٣ٞضث ؾُاصتها
ً ً
ٖلى طل ٪ؤلا٢لُم الظي ؤنبذ صولت مؿخ٣لت( ،)3وهجض ؤن طل ٪ؤلا٢لُم اإلاؿخ٣ل ٧ان ؾاب٣ا جابٗا للضولت
الؿل ٠ؤو ألانل ،و٧اهذ َظٍ الضولت هي اإلاؿاولت ًٖ ٧اٞت الٗال٢اث الخاعظُت والضازلُت له إلاا ٧ان
ً
زايٗا الؾخٗماعَا ؤو وناًتها ؤو اهخضابها ؤو خماًتها ،وٖلُه ٞةن طل ٪ؤلا٢لُم بٗض اؾخ٣الله ًمشل
الضولت الخل ٠والظي خل مدل الضولت الؿل ٠الاؾخٗماعٍت ،ولالخالي ٞىدً ؤمام نىعة جىاعر ظؼجي(.)4
ً
زابعا :الاطخخالؾ عً ؾسٍم الاهدالٌ:
وجدهل خالت الاهدالٖ ٫ىض ج ٪٨ٟالضو ٫ال٨بري بلى صو ٫نٛيرة يمً هٟـ الحضوص ؤلا٢لُمُت للضولت
ً
الؿل ،٠ولالخالي ٞةن طل ٪الخً ٪٨ٟيكإ ٖىه ٖضة صو ٫مؿخ٣لت ٧اهذ ظؼءا مً الضولت ال٨بري ؤي
الضولت الؿل ،)5(٠وٍالخٔ ؤن َظٍ الضو ٫ؾى ٝجدخاط بلى اٖ راٞاث صولُت بصخهُتها ختى ًدؿجى لها
مماعؾت ٖال٢تها الضبلىماؾُت م٘ صو ٫الٗالم ،وٍم ً٨ؤن هميز بين خالت الاهدال ٫ؤو الخ ٪٨ٟوخالت
الاهٟها ،٫ؤن وي٘ الضولت بٗض الاهدال ٫ؤو الخً ٪٨ٟدخاط بلى وظىص اٖ را ٝصولي بها ،في خين ؤن في
خالت الاهٟهاٞ ٫ةن الضولت ألانل ال ج٩ىن في خاظت بلى ٧ل طل ٪لٗضم ٣ٞضَا لصخهُتها ال٣اهىهُت
ول٣ا،ها مدخٟٓت بها(.)6
( )1بكير ،الكاٞعي دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.85
( )2الخُُب ،وٗمان ؤخمض ،الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعيٖ ،1ٍ ،مان ،م.88
(ٚ )3اهم ،دمحم خا ،ٔٞال٣اهىن الضولي الٗام ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغلُت ،م.212
( )4الىُ٣بٖ ،ضهان مىسخى ،حٛير الؿُاصة ؤلا٢لُمُت وؤزغَا في ال٣اهىن الضولي ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ٖين قمـ،
ال٣اَغة ،مهغ1988 ،م ،م.222
( )5ظىٍلي ،ؾُٗض ؾالم ،الاؾخسال ٝالضولي في اإلاؿاولُت الضولُت ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغلُت2223،م ،م.42
( )6ؾلُان ،خامض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.472
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اإلاؿلب السابع:
عالكت الاطخخالؾ الدولي باجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد
اإلاسأة ومىكف الدشسَع الُمني مىه
بىاء ٖلى ما ؾب ٤وبٗض الاَالٕ ٖلى الىا ٘٢الخضعٍجي لدكُ٨ل الجمهىعٍت الُمىُت ،وصؾخىعَا الىاٞظ،
ومغظُٗخه الكغُٖت ،و٦ظل ٪ما ًغجبِ بها مً مكغوُٖتٞ ،ةن بُان ٖال٢ت الاؾخسال ٝالضولي باجٟاُ٢ت
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة في الىا ٘٢الُمجي ،وإًًاح مى ٠٢الدكغَ٘ الُمجي مىه
ٌؿخلؼم مىا جدلُل طل ٪الاؾخسال ٝمً زال ٫صعاؾت وا ٘٢الخٗامل الضولي في الضو ٫طاث الاجداص
الاهضماجي ،وُُٟ٦ت حٗاملها الخُبُ٣ي م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت ،زم صعاؾت وا ٘٢طل ٪الاؾخسال ٝوؤزغٍ
ٖلى جل ٪اإلاٗاَضة مً زال ٫ههىم اجٟاُ٢ت ُِٞىا لٗام 1978م واإلاخٗل٣ت بسالٞت الضو ٫وؤزغَا ٖلى
اإلاٗاَضاث الضولُت ،وَظا ما ؾيخٗغى له مً زال ٫الٟغُٖين آلاجُين:

الـسع ألاوٌ:
مىكف العمل الدولي مً الاطخخالؾ-في الدوٌ الاجدادًت-و أزسه على جؿبُم
اإلاعاهداث الدولُت

ً
ً
ُ
ٓهغ اإلاماعؾاث الضولُت مىٟ٢ا مىخضا مً خالت الاؾخسال ٝالضولي وؤزغٍ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت،
ج ِ
ًخمشل طل ٪اإلاى ٠٢في ٧ىن الضولت الجضًضة (الخل )٠الىاججت مً اجداص صولخين ؤو ؤ٦ثر ج٩ىن ملؼمت
باإلاٗاَضاث التي ٖ٣ضتها صولت الؿل ،٠ول ً٨ال حؿغي جل ٪اإلاٗاَضاث بال ٖلى ب٢لُم الضولت اإلاٗىُت
باإلاٗاَضة .ِ٣ٞ
وٍٓهغ َظا الخهغ ٝبك٩ل ظلي في ٦شير مً اإلاىا ٠٢الضولُتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫ال الحهغ ما ؤبغػجه
لىا الىخضة ألاإلااهُت في الخٗامل م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت الؿاب٣ت ٖلى جل ٪الىخضة ،خُض ؤنبدذ جل٪
اإلاٗاَضاث هاٞظة وملؼمت للضولت الىاعزت ،ول ً٨يمً الىُا ١ؤلا٢لُىي الظي ؾاص ٖىض ببغامها ،و٢ض
اؾخمغث جل ٪اإلاٗاَضاث بالىٟاط بلى ؤن اعجإث الضولت ألاإلااهُت الجضًضة حٗاعى جل ٪اإلاٗاَضاث م٘
مماعؾاتها الدكغَُٗت ٣ٞامذ بةلٛاء البٌٗ والخدٖ ٟٔلى البٌٗ آلازغ( ،)1و٦ظل ٪الحا ٫في بَاع
الىخضة الؿىَؿغٍت ،واجداص الجمهىعٍاث الٗغلُت لٗام1971م(.)2
( )1ناصَ ،١كام ٖلي ،آزاع الاؾخسال ٝالضولي في يىء الىخضة اإلاهغٍت اللُبُت ،1ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝم.292
( )2دمحم ،ؤقغ ٝوٞا ،آزاع الخىاعر بين الضوٖ ٫لى ؤٖما٢ ٫ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت
الٗغلُت ،م.362
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وإطا ؤعصها مً زال ٫ما ؾب ٤جدلُل وا ٘٢الجمهىعٍت الُمُىت بٗض الىخضة وؤزغ جل ٪الىخضة ٖلى اجٟاُ٢ت
ً
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة واؾخلىاؾا بالٗمل الضوليٞ ،األنل ؤن اجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة جم جىُٗ٢ها مً ٢بل ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت بخاعٍش
 32ماًى 1984م ،وو٣ٞا للٗمل الضولي ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا ٞاجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز
يض اإلاغؤة لً جُبُ ٤بال ٖلى ب٢لُم ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،وال ًلؼم الجمهىعٍت الٗغلُت
الُمىُت ٢بى ٫جل ٪الاجٟاُ٢ت ؤو جُبُ٣ها.
ً
ول ً٨الىا ٘٢اإلاُب ٤الُىم َى حٗمُم جل ٪الاجٟاُ٢ت ٖلى الُمً ٖمىما بكُغحها ،وَظا الخهغٌٗ ٝخبر
ً
ؾاب٣ت مسالٟت للٗمل الضولي ًٞال ًٖ مٗاعيت جل ٪الاجٟاُ٢ت لىا ٘٢بٖالن الجمهىعٍت الُمىُت الظي
ًضٖ ٫لى طولان الصخهُت الضولُت للضولخين ،بياٞت بلى بلٛاء صؾخىع الضولخين بمجغص اإلاهاص٢ت ٖلى
اجٟا ١وصؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت ،في خين ؤن َظا ؤلاٖالن ٌٗخبر ؤٖلى مغجبت وؤ٦ثر ٢ىة مً الضؾخىع
هٟؿه باٖخباعٍ ؤٖلى وزُ٣ت ٢اهىهُت في الجمهىعٍت( ،)1وَظا ًضٖ ٫لى اهتهاء الصخهُت الضولُت للُمً
الضًم٣غاَي الظي باقغ الخىٖ ُ٘٢لى َظٍ الاجٟاُ٢تٞ ،ما َى مبرعَا الكغعي وال٣اهىوي للخُبُ ٤في ْل
الجمهىعٍت الُمىُت عٚم ظمُ٘ ما ط٦غها؟
ً
ولالخالي ٞالٗمل الضولي في َظٍ اإلاؿإلت ال ًبرع وال ًبذ ؤنال ما هغاٍ الُىم مً حٗمُم لخُبُ ٤اجٟاُ٢ت
الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ٖلى اٖخباع مٟهىم الاؾخسال ٝلٗضم وظىص مؿدىضَا
ال٣اهىويٞ ،هي في م٣ام الخُبُ ٤مً ٚير مىا٣ٞت ٢اهىهُت مً ٢بل صولت الجمهىعٍت الُمىُت وال جهضً٤
وال ٢بىً ٫م ً٨ؤن ٌٗخض به في الىا ٘٢الضولي للمٗاَضاث الضولُت.

الـسع الثاوي:
مىكف اجـاكُت ؿُِىا مً الاطخخالؾ-في الدوٌ الاجدادًت-و أزسه على جؿبُم
اإلاعاهداث الدولُت:
ٖىض الخٗم ٤في مىاص اجٟاُ٢ت ُِٞىا لٗام 1978م واإلاخٗل٣ت بسالٞت الضو ،٫واإلابِىت لحالت الخىاعر الضولي
الىا خئ بؿبب اجداص الضو ٫وؤزغٍ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت ،هجض ؤن اإلاىاص ( )32-31مً َظٍ الاجٟاُ٢ت
٢ض بُيذ ووضحذ الٟغوى اإلاٗىُت بالخىاعر.
وؾنر٦ؼ في بدشىا َظا ٖلى الٟغى الظي ًم ً٨ؤن ًدىاؾب م٘ َبُٗت الاجداص الحانل في الجمهىعٍت
الُمىُت ،وَبُٗت اإلاٗاَضة التي جم جىُٗ٢ها ٢بل الاجداص وؤزغَا بٗضٍ ،ولالخالي ًم٨ىىا ال٣ى ٫بن َظا

( )1م.51
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الٟغى والظي بُيخه اإلااصة ( )31مً الاجٟاُ٢ت ٢ض ؤقاع بلى طل٦ ٪ما ًلي:
ؤهه بطا ٦ىا بهضص مٗاَضة ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫في الضولت الخلٞ ٠ةن جل ٪اإلاٗاَضة حٗخبر ؾاعٍت الىٟاط
في بَاع الضولت الخل٠؛ بىاء ٖلى ٢اٖضة الاؾخمغاعٍت الىاعصة في ٢اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت ،ويغوعة
ً
املحآٞت ٖلى اؾخ٣غاع الٗال٢اث ،وهجض ؤن َظا اإلابضؤ ٢ض ظاء مخإزغا بالٗغ ٝالضولي اإلاؿدىض ٖلى
٢اٖضة الاؾخمغاعٍت باليؿبت للمٗاَضاث الضولُت.
بال ؤن َظٍ الاؾخمغاعٍت في اإلاٗاَضاث الضولُت التي ٢ض ٖ٣ضتها بخضي الضو ٫الؿل٢ ٠ض وعصث
ٖلحها اؾخصىاءاث مخٗضصة ؤقاعث بلحها هٟـ اإلااصة في ٣ٞغتها ألاولى ٦ما ًلي:
ٖ -1ىضما جخ ٤ٟالضولت الخل ٠والضو ٫ألاَغا ٝألازغي ٖلى زال ٝما وعص في اإلا ن ألاو ٫مً اإلااصة.
 -2في خا ٫حٗاعى اإلاٗاَضة طاتها ؤو ْغو ٝالاهخ٣ا ٫في الؿُاصة بين الضو ٫م٘ اؾخمغاعٍت اإلاٗاَضة
اإلاٗىُتٞ ،ةن اإلاٗاَضة َىا جخى ًٖ ٠٢الؿغٍان ،ؤي بطا ما زبذ مً الٓغو ٝاملحُُت باإلاٗاَضة ؤو
مً زالَ ٫غٍ٣ت ؤزغي ؤن جُبُ ٤اإلاٗاَضة ٖلى الضولت الخلً ٠خٗاعى م٘ مىيىٖها ؤو ؤهه
ً
ً
ؾىً ٝدضر حُٛيرا ظظعٍا في قغوَها.
ومً زال ٫ما ؾبٖ ٤غيه ًم ً٨ال٣ى ٫بهه بىاء ٖلى ألانل ٞةن اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُيز يض اإلاغؤة ٢ض جم جىُٗ٢ها مً ٢بل ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت وصزلذ خيز الىٟاط
٢بل الىخضة الُمىُت ،وألانل ب٣اء ؾغٍان جل ٪اإلاٗاَضة ،وَظا ألانل ؤصي بلى وظىص لبـ ٖىض بٌٗ
الٟئاث ٣ٞض نغخذ بإن اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ٢ض اهخ٣لذ باالؾخسالٝ
بىاء ٖلى اجٟاُ٢ت ُِٞىا لٗام 1978م ،بال ؤن الىا ٘٢ال٣اهىوي ًخٗاعى م٘ َظا الخإنُل ل٩ىن َظٍ
الاجٟاُ٢ت جضزل في ٖمىم الاؾخصىاءاث التي ؤقاعث بلحها اإلااصة (ٞ ،)31ىجض ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت ولالىٓغ
للٓغو ٝاملحُُت باإلاٗاَضة وْهىع صولت ظضًضة بضؾخىع ظضًض ًىو ٖلى مغظُٗخه الكغَٗت والتي
ً
ً
ً
جخٗاعى ظظعٍا م٘ ال٨شير مً مىيىٕ َظٍ الاجٟاُ٢ت مما ًاصي بلى وظىص حُٛيرا ظظعٍا في ٦شير مً
مىاصَا٧ ،ل اإلاىاص التي جخٗل ٤باألخىا ٫الصخهُت وٚيرَا ٞةن َظا ًاصي بلى بً٣ا ٝؾغٍان اإلاٗاَضة
ً
وٖضم ٢ابلُتها للخُبًُٞ ٤ال ًٖ الاؾخسال.ٝ
٦ما ًجب الخىىٍه َىا بلى ؤن هو اإلااصة ( )31مً اجٟاُ٢ت زالٞت الضولت لٗام 1978م ٢ض ؤقاع في ال٣ٟغة
الشاهُت مىه بلى ؤهه في خالت اإلاٗاَضة اإلاؿخمغة ال جُب ٤بال ٖلى ب٢لُم الضولت الخل ٠الظي باقغ جل٪
ً
اإلاٗاَضة ،وٍٟهم مً طلٖ ٪ضم حٗمُم اإلاٗاَضة ٖلى ب٢لُم الضولت الخل٧ ٠امال وَظا الىو ًخىا ٤ٞم٘
الٗمل الضولي الظي ؤقغها بلُه في الٟغٕ ألاو.٫
ً
ً
٦ما ًجضع بالظ٦غ ؤًًا بلى ؤن هو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة (٢ )31ض ؤقاع اًًا بلى ؤهه " ال جُب٤
اإلاٗاَضة ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫بطا جبين مً اإلاٗاَضة ؤو زبذ بُغٍ٣ت ؤو ؤزغي بلى ؤن جُبَُ ٤ظٍ اإلاٗاَضة في
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ً
٧امل ؤلا٢لُم لً ً٩ىن مخ٣ٟا م٘ الهض ٝوالٛغى الظي ؤوكلذ مً ؤظله اإلاٗاَضة ،ؤو ما مً قإهه ؤن
ً
ً
ًدضر حُٛيرا ظظعٍا في الٓغو ٝاإلاالثمت لٗملها"( ،)1ولالىٓغ لىا ٘٢اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
ً
الخمُيز يض اإلاغؤة ٞةن جُبُ٣ها ٖلى ؤلا٢لُم الُمجي لً ً٩ىن مخىا٣ٞا م٘ الٛغى الظي ؤوكلذ مً ؤظله
ل٩ىن مىُل ٤جل ٪الاجٟاُ٢ت جدُ٨م الحغٍت اإلاُل٣ت واإلاؿاواة اإلاىَىمت واإلاخٗاعيت م٘ مٟهىم الٗضالت
ً
ً
الكغُٖت واملجخمُٗت ،وَظا الخٗاعى ؾُدضر حُٛيرا ظظعٍا ؤزىاء جُبُ ٤جل ٪اإلاٗاَضة ،بل ٢ض ًاصي
ألامغ بلى حٗاعى جل ٪اإلاٗاَضة م٘ اإلاغظُٗت الضؾخىعٍت للضولت.
ولالخالي ٞال مجا ٫إلٖماَ ٫ظٍ الاجٟاُ٢ت وجنزًلها ٖلى ؤؾاؽ الاؾخسال ٝالضولي لها بالىٓغ للٗمل
ً
الضولي و٦ظل ٪و٣ٞا لىهىم مٗاَضة ُِٞىا لالؾخسال ٝلٗام 1978م.
وخالضت اللىٌ :مً وظهت هٓغ الباخض ؤن وا ٘٢الجمهىعٍت الُمىُت ًخُلب بٖاصة الىٓغ في َظٍ
الاجٟاُ٢ت ،وزهىنا ٧ىن الجمهىعٍت الُمىُت ٢ض اؾخ٣غ بها الخٗامل الضولي باٖخباعَا َغٞا في َظٍ
الاجٟاُ٢ت وإن ٢لىا ب٩ىجها ٚير ٢ابلت لالؾخسال ،ٝبال ؤن مؿل ٪الجمهىعٍت الُمىُت الالخً ٤ضٖ ٫لى
ؤلا٢غاع بها ،ول ً٨ال بغع َظا الىي٘ اؾخمغاعٍت الجمهىعٍت الُمىُت في َظٍ اإلاٗاَضة صون ببضاء بٌٗ
الخدٟٓاث ٖلى ٦شير مً مىاصَا مشلها مشل ٚيرَا مً الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت التي جدٟٓذ
ً
ٖلحها عٚم جىُٗ٢ها مً ٢بل ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت٣ٞ ،ض ٢ضمذ الُمً جدٟٓا ٖلى
الٗهض الضولي للح٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،و٢ض هو َظا الخدٖ ٟٔلى ؤن" :اهًمام
ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت لهظا الٗهض ال ٌٗجي بإي خا ٫الاٖ را ٝبةؾغاثُل ،وال ٌك٩ل
ً
ؤؾاؾا إل٢امت ٖال٢اث مً ؤي هىٕ م٘ بؾغاثُل" ،وهجض ؤن جد ٟٔالُمً ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ٌٗخبر مً
الخدٟٓاث اإلاكغوٖت ،ألن الخد ٟٔال ًسال ٠مىيىٕ اإلاٗاَضة ؤو َضٞها(٦ ،)2ما هجض ؤن الُمً ٢ض
ؤبضث زمؿت جدٟٓاث ٖلى الاجٟاُ٢ت الضولُت للً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز الٗىهغي ،في خين
ؤهىا لى ٢اعها بين جدٟٓاث الُمً ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت وجدٟٓاتها ٖلى الاجٟاُ٢اث ألازغي ،لىظضها ؤجها
اؾدىضث بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت في الخدٖ ٟٔلى بٌٗ الح٣ى ١في َظٍ الاجٟاُ٢ت ،ولم جخدٖ ٟٔلى
هٟـ الح٣ى ١في الٗهضًً الضولُين لح٣ى ١ؤلاوؿان وفي اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض
اإلاغؤة !!

( 31/3 )1اجٟاُ٢ت ُِٞىا لٗام 1978م.
( )2ؤبى َاصي ،هبُل دمحم ؾٗض هللا٢ ،اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت و ٤ٞال٣ٟه والؿىاب ٤والدكغَ٘ الضولي بال ر٦يز ٖلى
جدٟٓاث الُمً والؿىصان بكإن بٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الىُلي ،ظمهىعٍت
الؿىصان2213،م ،م 186وما بٗضَا.
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و٢ض جىنلذ بٌٗ الضعاؾاث بلى ؤن ؤ٦ثر الاجٟاُ٢اث التي ؤبضي ٖلحها جدٟٓاث في بَاع الضو ٫الٗغلُت
ً ً
هي اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ،وَظا ٌُُٗي ماقغا َاما بإن َظٍ الاجٟاُ٢ت
هي ألا٦ثر مً بين َظٍ الاجٟاُ٢اث ال جخالءم في بٌٗ ههىنها م٘ الدكغَٗاث الىَىُت للضو ٫الٗغلُت
ؤو جىظهاتها الؿُاؾُت ،وٍلحها في ال رجِب اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز الٗىهغي(.)1
ولالخالي وهدُجت للىي٘ الحؿاؽ لهظٍ الاجٟاُ٢ت ووا ٘٢الضؾخىع الُمجي ومغظُٗخه الدكغَُٗت ٞةهه
ًجب ٖلى الجمهىعٍت الُمىُت ؤن حُٗض الىٓغ ولهىعة ظاصة في ببضاء الخدٟٓاث ٖلى َظٍ الاجٟاُ٢ت
ً
٧إ٢ل زُىة ًم ً٨ؤن حؿل٨ها في َظا الجاهب مغاٖاة لغوح صؾخىعَا الكغعي وواٗ٢ها الضًجي وخٟاْا
ٖلى َىٍتها الكغُٖت وؤلاؾالمُت ،وٖلحها ؤن جبرع مىٟ٢ها َظا بالغظىٕ للىا ٘٢الظي آلذ به َظٍ
ً
ً
الاجٟاُ٢ت ومسالٟتها لىا٢ ٘٢ىاٖض الاؾخسال ٝالضولي ًٞال ًٖ اإلابرعاث ألازغي والتي ؤقغها بلحها ؾاب٣ا.

اإلابدث الس ابع:
جىؾحن اإلاعاهداث الدولُت
ألانل في الىا ٘٢الضولي َى جمخ٘ الضو ٫ب٩امل الؿُاصة في نىعتها الضازلُت والخاعظُتٞ ،لها ٧امل
الح ٤ال٣اهىوي في ٞغى ؾُُغتها ٖلى ب٢لُمها٦ ،ما لها الح ٤في مى٘ جضزل ؤي صولت في قاوجها
الضازلُت ،بياٞت بلى جمخٗها بؿً ٢ىاهُجها الضازلُت وجُبُ٣ها٦ ،ما لها الح ٤في ٖ٣ض اإلاٗاَضاث
الضولُت وجىمُت ٖال٢تها الضبلىماؾُت.
ول٢ ً٨ض ًدهل في بٌٗ ألاو٢اث هىٕ مً الخٗاعى بين ال٣ىاهين الضازلُت للضو ٫وبٌٗ
اإلاٗاَضاث الضولُتِٞ ،ؿخضعي طل ٪ألامغ ؤن جخسظ الضولت بٌٗ املحاوالث مً ؤظل اإلاىاءمت بين جل٪
اإلاٗاَضاث وال٣اهىن الضازلي.
ولىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤ةن الضو ٫حؿعى ظاَضة ب٣ضع ؤلام٩ان لخجىب الانُضام الظي ٢ض ًيكإ بين
ً
ال٣ىاهين الضازلُت وبٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت مما ٢ض ًيكإ مىه ؾلى ٥الضولت مؿل٩ا مداًضا مً بٌٗ
اإلاٗاَضاث ؤو لؼومها ؤؾلىب الخدٖ ٟٔلى بٌٗ بىىص اإلاٗاَضاث مغاٖاة ل٣اهىجها الىَجي ومدا ِٓٞت
بظلٖ ٪لى ز٣لها الضولي(.)2
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن َىا ٥آلُاث مخٗضصة حؿل٨ها الضو ٫مً ؤظل جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت،
بال ؤن بٌٗ الضو٢ ٫ض ججاوػث َظٍ ؤلاق٩الُت بالىو الهغٍذ ٖلى اٖخباع اإلاٗاَضاث الضولُت في مغجبت
( )1اإلاغظ٘ الؿاب.٤
( )2ؾُٗضَ ،اع ١ظمٗت ،آلُاث جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الىَجي صعاؾت م٣اعهت بين الدكغَ٘ ألاعصوي
والدكغَ٘ الٗغاقي ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،ألاعصن2222 ،م ،م.71
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الضؾخىع ؤو في مغجبت الدكغَ٘ الضازلي ،في خين ؤن بٌٗ الضو٢ ٫ض ال زمذ الؿ٩ىث ًٖ بُان مغجبت
اإلاٗاَضاث الضولُت باليؿبت ل٣اهىجها الىَجي؛ ولٗل َظا الخهغ ٝمً بٌٗ الضوَ ٫ى وؾُلت إلجاخت
الٟغنت للىٓغ في جل ٪اإلاٗاَضاث وجدضًض اإلاؿل ٪اإلاىاؾب الظي جخسظٍ الضولت في الخٗامل م٘ ؤمشا٫
َظٍ اإلاٗاَضاث ،وٖلى ٧ل خاٞ ٫ةن جدضًض الضولت لآللُت اإلاىاؾبت في الخٗامل م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت
ًب٣ى في بَاع الكإن الضازلي للضولت املح٩ىم بغئٍتها وؾُاصتها الضازلُت٦ ،ما ًجب ؤلاقاعة بلى ؤن
جىَين اإلاٗاَضة الضولُت َى م٣ضمت لخىُٟظَا في ال٣اهىن الىَجي ،وَظا ٌٗض ظىَغ ببغام ال٨شير مً
اإلاٗاَضاث الضولُت.

اإلاؿلب ألاوٌ:
مـهىم الخىؾحن للمعاهداث الدولُت
بن الٗال٢ت بين ال٣اهىن الضولي وال٣ىاهين الضازلُت ؤو مؿإلت الخضعط بين ال٣اهىهين حٗض في الىا٘٢
مً ؤَم الً٣اًا التي ٖىِذ بها الضعاؾاث ال٣اهىهُت لخٗل٣ها اإلاباقغ بُُٟ٨ت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي في
املجا ٫الضازلي للضو.)1(٫
ولً هخدضر َىا ًٖ هٓغٍاث ٣ٞهاء ال٣اهىن التي جبين الٗال٢ت بين ال٣اهىن الضولي والضازلي ًٖ
َغٍ ٤هٓغٍتي زىاثُت ال٣اهىن ووخضة ال٣اهىن ،وإهما ؾنر٦ؼ خضًصىا ًٖ الحلى ٫والُغ ١اإلاباقغة التي
حؿل٨ها الضو ٫مً ؤظل جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي في ٢ىاهُجها الضازلُت جدذ مؿىى الخىَين ،واإلاغاص
بالخىَين في اإلاٗاَضاث الضولُت ؤي ظٗل الىو الىاعص في اإلاٗاَضة في نىعة ٢اهىن وَجي ؤو صازلي،
ً
بدُض جضزل اإلاٗاَضة في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضو ٫ألاَغاٞ ٝحها وج٩ىن ظؼءا مىه ،وٍ رجب ٖلى
طل ٪ؤن ج٩ىن ؤخ٩ام جل ٪اإلاٗاَضة ملؼمت إلااؾؿاث الضولت باٖخباعَا ههىنا ٢اهىهُت صولُت وَىُت
٦بُ٣ت ال٣ىاهين الىَىُت الىاٞظة ،ولِـ باٖخباعَا هها صولُا مُ٣ىٕ الٗال٢ت ًٖ ال٣اهىن الىَجي(.)2

اإلاؿلب الثاوي:
آلُاث الخىؾحن
ألانل ؤن جخمخ٘ الضو ٫بدغٍت ٧املت في ازخُاع الحلى ٫التي جغاَا مىاؾبت لخُبُ ٤ال٣اهىن الضولي
في بَاع ال٣اهىن الضازلي؛ والؿبب في طلً ٪غظ٘ لٗضم وظىص ٢اٖضة ٢اهىهُت صولُت جىض بهىعة
مباقغة ُُٟ٦ت جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي ٖلى اإلاؿخىي الضازلي للضو ،٫وَكير بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي
( )1الٗىا خيٖ ،لي م٨غص ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.44-43
( )2املجظوب ،دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.483
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بلى ؤن الؿبب في ٖضم وظىص جل ٪ال٣ىاٖض ًغظ٘ ل٩ىن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في الٛالب هي ٢ىاٖض
ٖغُٞت ٚير م٨خىلت ،ولالخالي لم جخىٞغ الض٢ت ال٩اُٞت في جل ٪الىهىم لحل ٧اٞت ؤلاق٩االث التي ٢ض
جيخج ٖىض الخُبُ ٤في الىا ٘٢الضولي وزهىنا ًٖ حُٛير الى٢اج٘ ومؿبباتها ،بِىما عج بٌٗ ٣ٞهاء
ال٣اهىن ؤن ألاؾباب ألاؾاؾُت في طل ٪ج٨مً في الؿُاصة الىَىُت للضو ،٫وؤهه مً الهٗىلت ؤن ًٟغى
ال٣اهىن الضولي ؾلُخه ًٖ َغٍ ٤بًجاص ٢ىاٖض مك ر٦ت جخٗل ٤بُغ ١جُبُ٣ه في ال٣اهىن الضازلي
للضو ،٫إلاا في طل ٪مً جُُ٣ض مباقغ لؿُاصة الضو.٫
وهدُجت إلاا ؾب٣ٞ ٤ض جغ٦ذ َغ ١جُبُ ٤ال٣اهىن الضولي في الىٓام الضازلي لخ٣ضًغ الضو ،٫ومً
َىا ؤبغػ لىا الىا ٘٢الضولي َغٍ٣خين لخُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي في بَاع ال٣اهىن الضازلي:
الُغٍ٣ت ألاولى :وهي َغٍ٣ت ال٣بى ٫اإلاباقغ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي في الىٓام الضازلي.
الُغٍ٣ت الشاهُتَ :غٍ٣ت ال٣بىٚ ٫ير اإلاباقغ ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤اؾخ٣با ٫جل ٪ال٣ىاٖض ًٖ َغٍ٤
ال٣اهىن الضازلي.
ولىاء ٖلى ما ؾبً ٤م٨ىىا ٖغى آلُاث الخىَين ٦ما ًلي:
ً
أوال :الخىؾحن اإلاباشس:
واإلاغاص به الخىَين صون جهضً ٤الؿلُت املخخهت في الضولت وهي الؿلُت الدكغَُٗت ،وطل٩ً ٪ىن
باز زا ٫زُىاث الخى ُ٘٢والخهضً ٤في زُىة واخضة ،ولالخالي ًنز ٫الخى ُ٘٢منزلت الخهضًُ ،٤وَٗجى َظا
ً
الخىَين ٚالبا باالجٟاُ٢اث اإلابؿُت ،والتي جغجبِ بالٗال٢اث الضولُت ،وتهض ٝال٨شير مً ألاهٓمت
ؾلىَ ٥ظا اإلاؿل ٪للتهغب مً ع٢ابت البرإلاان ؤو الؿلُت الدكغَُٗت( ،)1و٢ض ْهغث َىا ٥آعاء ٣ٞهُت
٢اهىهُت حكير بلى ؤولىٍت ٖضم بوكاء ؤي ال زاماث ًم ً٨جغج ها ًٖ مشل َظٍ الاجٟاُ٢اث وبهظا الك٩ل مً
الخىَين إلاا ُٞه مً الال زاماث التي ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى ؾُاصة الضولت ؤو وخضتها ؤلا٢لُمُت ؤو جٟغى
ال زاماث مالُت ٖلحها ؤو ٖلى خ٣ى٢ها الخانت(.)2
ً
زاهُا :الخىؾحن عً ؾسٍم الظلؿت الدشسَعُت:
واإلاغاص به بلؼامُت جهضً ٤الؿلُت الدكغَُٗت ٖلى ٧اٞت الاجٟاُ٢اث التي جبرمها الؿلُت الخىُٟظًت،
وَظا الخىَين حك رَه بٌٗ ألاهٓمت الضؾخىعٍت٦ ،ىٓام الضؾخىع الٟغوسخي وألامغٍ٩ي(.)3
( )1ؾغخا ،٫ؤخمض٢ ،اهىن الٗال٢اث الضولُت ،اإلااؾؿت الجاهبُت للضعاؾاث واليكغ ،بيروث ،لبىان1992 ،م ،م.76
( )2الك٨غيٖ ،لي ًىؾ ،٠الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت ،صعاؾت م٣اعهت في الضؾاجير الٗغلُت ،بدض ميكىع
في مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ىٞت.292/7 ،
(٧ )3اًضٖ ،ؼٍؼ ،الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي جبرمها الؿلُت الخىُٟظًت ،بدض ميكىع ،الهُئت الٟلؿُُيُت
اإلاؿخ٣لت لح٣ى ١اإلاىاَىـ عام هللا ،م.8
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اإلاؿلب الثالث
إحساءاث الخىؾحن
جسخل ٠بظغاءاث الخىَين بدؿب ألاؾلىب الظي جسخاعٍ الضولتٞ ،هىا ٥بظغاء للخىَين ٌٗغٝ
ً
بالخىَين الخل٣اجي ،وٞدىاٍ ؤن اإلاٗاَضة بمجغص الخهضًٖ ٤لحها وصزىلها خيز الىٟاط جهبذ مهضعا
لل٣ىاٖض الضولُت والضازلُت ،وَظا ألاؾلىب ال ًدخاط إلظغاء زام ًخم ًٖ َغٍ٣ه جدىٍل الىو الضولي
ً
ً
ل٣اهىن صازلي ،وَٗخبر هو اإلاٗاَضة ؤو الاجٟاُ٢ت و٣ٞا لهظا ألاؾلىب ظؼءا مً الىٓام ال٣اهىوي
الضازلي مباقغة ،واق رَذ بٌٗ الضو ٫التي جإزظ بهظا ألاؾلىب ؤن ًُب ٤الُغ ٝآلازغ ؤو ألاَغاٝ
ألازغي في اإلاٗاَضة طاث ألاؾلىب(.)1
وَىا ٥بظغاء آزغ للخىَين ٌؿىى بالخىَين الدكغَعي وٍ٣هض به بصزا ٫ههىم اإلاٗاَضة
ب٣اهىن زام في الىٓام الضازلي ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤بنضاعَا في ٢اهىن زام مً الؿلُت الدكغَُٗت في
الضولت ،وَى قغٍ يغوعي لخُبُ ٤اإلاٗاَضاث ؤو بنضاع صولت ل٣اهىن ًخًمً ٢ىاٖض جخ ٤ٟفي
()2
مدخىاَا م٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت مدل الخدىٍل
وهجض ؤن الخىَين الدكغَعي بما ؤن ً٩ىن جىؾُىا باإلخالت ،ؤي بةخالت هو اإلاٗاَضة وجُبُ٣ه مً
َغ ٝال٣ا خي الىَجي ،وٍخمشل طل ٪بةصزا ٫هو ؤو بىض ؤو مٗاَضة في ال٣اهىن الضازلي ،وطلًٖ ٪
َغٍ ٤ؤلاخالت ؤو اؾخسغاط وسخت َب ٤ألانل لىهىم اإلاٗاَضة في ال٣اهىن الضازلي ،ؤو بىاؾُت
ظضولت اإلاٗاَضة في ال٣اهىن الضازلي بإن جىي٘ اإلاٗاَضة م٘ ملح ٤م٘ ال٣اهىن اإلاضمج لها.
ً
ً
ؤو ً٩ىن الخىؾحن باالوسجام ،وٍ٩ىن جىَُىا مباقغا ًٖ َغٍ ٤بلٛاء ؤو حٗضًل ال٣اهىن الىاٞظ،
ؤو جىَين ٚير مباقغ مً زال ٫جبجي ٢اهىن ماؾـ ٖلى ههىم اإلاٗاَضة(.)3

( ) 1ؤخمض٢ ،اؾم جى ،٤ُٞالخُبُ ٤الضازلي للمٗاَضاث الضولُت في ْل اجٟاُ٢ت 1969م ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت ػٍان
ٖاقىع ،الجؼاثغ2212،م ،م.138
( )2ػُ٦ت ،بهلى ،٫جُبُ ٤مٗاَضاث خ٣ى ١ؤلاوؿان في بغٍُاهُا ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ،الجؼاثغ،
2211م ،م.15
( )3ؾُٗضَ ،اع ١ظمٗت ،آلُاث جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الىَجي صعاؾت م٣اعهت بين الدكغَ٘ ألاعصوي
والدكغَ٘ الٗغاقي ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِٖ ،مان ،ألاعصن2222 ،م ،م.76
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اإلاؿلب السابع:
الخىؾحن إلاعاهدة اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحزغد اإلاسأة ومىكف
الدشسَع الُمني مىه
ًم ً٨ال٣ى ٫بهه ًٟهم مً بٌٗ الىهىم الضؾخىعٍت ُُٟ٦ت حٗامل اإلاكغٕ الُمجي م٘ بظغاءاث
الخىَين مً زال ٫هو اإلااصة الضؾخىعٍت ع٢م ( )92ؤههً( :هاص ١مجلـ الىىاب ٖلى اإلاٗاَضاث
ً
والاجٟاُ٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الضولُت طاث الُاب٘ الٗام ؤًا ٧ان ق٩لها ؤو مؿخىاَا ،زانت جل٪
اإلاخٗل٣ت ب الضٞإ ؤو الخدال ٠ؤو الهل ؤو الؿلم ؤو حٗضًل الحضوص ؤو التي ً رجب ٖلحها ال زاماث مالُت
ٖلى الضولت ؤو التي ًدخاط جىُٟظَا بلى بنضاع ٢اهىن) ،ومً زالَ ٫ظا الىو هجض ؤن الضؾخىع ٢ض بين
ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت بةلؼامُت جهضً ٤مجلـ الىىاب الظي ًمشل الؿلُت الدكغَُٗت
في الضولت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت ،وهو ٖلى وظىب جهضً ٤مجلـ الىىاب ٖلى الاجٟاُ٢اث التي
ؾُ رجب ٖلى جىُٟظَا بنضاع ٢اهىن صازلي ،وَظا الخهضًٌٗ ٤خبر بمشابت مؿل ٪ؾل٨ه الضؾخىع الُمجي
ًخىا ٤ٞم٘ ٚيرٍ مً ال٣ىاهين التي حك رٍ بلؼامُت جهضً ٤الؿلُت الدكغَُٗت ٖلى ههىم الاجٟاُ٢اث
ً
واإلاٗاَضاث الضولُت ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا.
بياٞت للىو الؿاب٣ٞ ٤ض ههذ اإلااصة ( )119مً الضؾخىع ٖلى ؤن ًخىلى عثِـ الجمهىعٍت
الازخهاناث الخالُت:
 -12بنضاع ٢غاع اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث التي ًىاٖ ٤ٞلحها مجلـ الىىاب.
 -13اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢اث التي ال جدخاط بلى جهضً ٤مجلـ الىىاب بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىػعاء.
٦ما ههذ اإلااصة ( )123مً الضؾخىع ٖلى ؤهه (جيكغ ال٣ىاهين في الجغٍضة الغؾمُت وجظإ زال٫
ً
ؤؾبىٖين مً جاعٍش بنضاعَا وَٗمل بها بٗض زالزين ًىما مً جاعٍش وكغَا وٍجىػ مض ؤو ٢هغ َظا اإلاُٗاص
بىو زام في ال٣اهىن).
وَ٨ظا ًم ً٨ال٣ى ٫بهه ومً زال ٫الىهىم الضؾخىعٍت الؿاب٣ت بن الجمهىعٍت الُمىُت جهى ٠مً
٢بُل الضو ٫التي جلؼم لخىَين ههىم الاجٟاُ٢اث واإلاٗاَضاث الضولُت جهضً ٤الؿلُت الدكغَُٗت
ٖلحها بم٣خضخى بظغاءاث زانت ،و ؤن صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت ٌُٗي اإلاٗاَضة بٗض اهضماظها
وجىَُجها في ال٣اهىن الضازلي ٢ىة الىو ال٣اهىوي الضازلي.
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الىغع اللاهىوي لخىؾحن اجـاكُت اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة في
اللاهىن الُمني:
بٗض ؤن ٖلمىا َبُٗت حٗامل الضؾخىع الُمجي م٘ اإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث الضولُتً ،م ً٨جهيُ٠
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة بإجها اجٟاُ٢ت ًدخاط جىُٟظَا إلنضاع ٢اهىن،
وَظا ما ههذ ٖلُه الاجٟاُ٢ت في ؤ٦ثر مً ماصة٣ٞ ،ض ههذ في اإلااصة (ٖ )1لى ( :اصماط مبضؤ اإلاؿاواة بين
الغظل واإلاغؤة في صؾاجيرَا الىَىُت ؤو حكغَٗاتها اإلاىاؾبت ألازغي ،بطا لم ًَ ً٨ظا اإلابضؤ ٢ض ؤصمج ٞحها
ختى آلان ،وٟ٦الت الخد ٤ُ٣الٗملي لهظا اإلابضؤ مً زال ٫الدكغَ٘ وٚيرٍ مً الىؾاثل اإلاىاؾبت).
٦ما ههذ في اإلااصة (ٖ )24لى ؤهه( :جخٗهض الضو ٫ألاَغا ٝباجساط ظمُ٘ ما ًلؼم مً جضابير ٖلى
الهُٗض الىَجي حؿتهض ٝجد ٤ُ٣ؤلاٖما ٫ال٩امل للح٣ى ١اإلاٗ ر ٝبها في َظٍ الاجٟاُ٢ت).
ومما ؾب ٤وٗلم ؤهه ال ًم ً٨جىَين ههىم َظٍ الاجٟاُ٢ت بال بٗض مغوعَا باإلظغاءاث التي هو
ٖلحها الضؾخىع ومىا٣ٞت الؿلُت الدكغَُٗت ٖلحها زم الخهضًٖ ٤لحها مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ،في خين
ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت لم جمغ بهظٍ ؤلاظغاءاث واإلاغاخل الىاظب ؾلى٦ها ختى جتهُإ ههىنها لالهضماط
والخىَين.
ً
وٖلُه ٞؿلى ٥الضولت َظا اإلاؿلَ ٪ى قإن صازلي ًجب اخ رامه جد٣ُ٣ا لؿُاصة الضولت وجمخٗها
ً
بؿلُاجها الضازلي ،و٣ٞا ل٣اٖضة ال ؾُاصة حٗلى ٖلى ؾُاصة الضولت ،وجمخٗها بةعاصتها اإلاؿخ٣لت ،ولالخالي
ٞةهه ًجب اخ رام ؾُاصة الضولت وشخهُتها ال٣اهىهُت ٖخض الخٗامل م٘ ؤمشاَ ٫ظٍ الاجٟاُ٢اث ،وال
ًىظض َىا ٥مبرع إللؼام الضولت بمسالٟتها صؾخىعَا مً ؤظل جىُٟظ ههىم َظٍ الاجٟاُ٢ت ،عٚم ٢ابلُت
ههىنها للٗغى ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت في الضولت.
ً
ومما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بن الضولت بطا ؤعاصث جىَين ؤًا مً ههىم الاجٟاُ٢ت اإلاكاع بلحها ٞةهه
ًجب ؤن جمغ جل ٪الىهىم باإلظغاءاث اإلاٗخمضة والىاظب جُبُ٣ها ،م٘ الٗلم ؤن الجمهىعٍت الُمىُت
٢ض ههذ في اإلااصة ( )6مً الضؾخىع ٖلى ما ًإحي  ( :جا٦ض الضولت الٗمل بمُشا ١ألامم اإلاخدضة وؤلاٖالن
الٗالىي لح٣ى ١ؤلاوؿان ومُشا ١ظامٗت الضو ٫الٗغلُت و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي اإلاٗ ر ٝبها بهىعة
ٖامت) وبهظا ًخط ؤن الجمهىعٍت الُمىُت ٧اهذ خغٍهت ٖلى جُبُ ٤مباصت ال٣اهىن الضولي الٗغفي
وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخابٗت له ،ألامغ الظي ًا٦ض صون ق ٪ؤن الجمهىعٍت الُمىُت حٗض مً بين الضو٫
التي حٗ رٖ ٝلى الهُٗض الىَجي بمبضؤ ؾمى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في الؿُاؾت الضولُت م٘
ً
اؾخدًاعَا لًىابِ الخٗامل م٘ الىهىم طاث الٗال٢ت و٣ٞا لئلظغاءاث اإلا٣غعة في طاث الضؾخىع.
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الخاجمت
وفي زاجمت َظا البدض ومً زال ٫ما حٗغيىا له ًم ً٨ؤن هبين ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بلحها :
 -1ؤن وا ٘٢الدكغَ٘ الُمجي و٣ٞا الجٟاُ٢ت ُِٞىا للمٗاَضاث الضولُت وٖال٢خه باجٟاُ٢ت الً٣اء
ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة ًمىذ له الح ٤في ببغاػ مٗاعيت جل ٪الاجٟاُ٢ت ٧ىجها
ً
جخٗاعى م٘ ٢ىاٖض ؤؾاؾُت في ال٣اهىن الضازلي للضولت ًٞال ًٖ مٗاعيتها للىهىم
الضؾخىعٍت للجمهىعٍت الُمىُت.
 -2ألانل ؤن اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة جم جىُٗ٢ها مً ٢بل
ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت بخاعٍش  32ماًى 1984م ،وو٣ٞا للٗمل الضولي في
الاؾخسالٞ ٝاجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة لً جُبُ ٤بال ٖلى ب٢لُم
ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،وال ًلؼم الجمهىعٍت الٗغلُت الُمىُت ٢بى ٫جل٪
الاجٟاُ٢ت ؤو جُبُ٣ها ،ومً باب ؤولى ٞال جُبٖ ٤لى الصخهُت الضولُت الجضًضة واإلامشلت
بالجمهىعٍت الُمىُت.
 -3ؤهه ال ًم ً٨جىَين ههىم اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُيز يض اإلاغؤة بال بٗض
مغوعَا باإلظغاءاث التي هو ٖلحها الضؾخىع ومىا٣ٞت الؿلُت الدكغَُٗت ٖلحها زم الخهضً٤
ٖلحها مً ٢بل عثِـ الجمهىعٍت ،في خين ؤن َظٍ الاجٟاُ٢ت لم جمغ بهظٍ الاظغاءاث واإلاغاخل
الىاظب ؾلى٦ها ختى جتهُإ ههىنها لالهضماط والخىَين.
٦ما ًم ً٨بظما ٫ؤَم الخىنُاث ٦ما ًلي:
 -1ؤهه ًجب ٖلى الجمهىعٍت الُمىُت ؤن حُٗض الىٓغ ولهىعة ظاصة في ببضاء الخدٟٓاث ٖلى
َظٍ الاجٟاُ٢ت ٧إ٢ل زُىة ًم ً٨ؤن حؿل٨ها في َظٍ الجاهب مغاٖاة لغوح صؾخىعَا الكغعي
ً
وواٗ٢ها الضًجي وخٟاْا ٖلى َىٍتها الكغُٖت وؤلاؾالمُت.
ً
٦ -2ما هىصخي الجهاث طاث الازخهام ؤجها بطا ؤعاصث جىَين ؤًا مً ههىم الاجٟاُ٢ت اإلاكاع
بلحها ٞةهه ًجب ؤن جمغ جل ٪الىهىم باإلظغاءاث اإلاٗخمضة والىاظب جُبُ٣ها.
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اإلاساحع
ال٣غان ال٨غٍم
 -1ببغاَُم ،نٟاء ؾمير ،اإلاىاػٖاث الىاظمت ًٖ زالٞت الضو ٫وؾبل حؿىٍتهاٖ ،مان،
ٍ1،2212م
 -2ؤبى الخير ،مهُٟى ؤخمض ،الضولت في ال٣اهىن الضولي الٗام ،1ٍ ،ال٣اَغة ،اً را ٥للُباٖت
واليكغ2229 ،
 -3ؤبى َاصي ،هبُل دمحم ؾٗض هللا٢ ،اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت و ٤ٞال٣ٟه والؿىاب ٤والدكغَ٘
الضولي بال ر٦يز ٖلى جدٟٓاث الُمً والؿىصان بكإن بٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت ،عؾالت
ص٦خىعاٍ ،ظامٗت الىُلي ،ظمهىعٍت الؿىصان2213،م
 -4ؤبى َُٖ ،٠لي ناص ،١ال٣اهىن الضولي الٗام ،12ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع1975 ،ٝم
 -5اجٟاُ٢ت ُِٞىا لخالٞت الضو ٫في اإلاٗاَضاث لٗام 1978م.
 -6ؤخمض٢ ،اؾم جى ،٤ُٞالخُبُ ٤الضازلي للمٗاَضاث الضولُت في ْل اجٟاُ٢ت 1969م ،عؾالت
ماظؿخير ،ظامٗت ػٍان ٖاقىع ،الجؼاثغ2212،م
 -7ؤهخىوي  ،ؤوؾذ ،اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ( ،)1969مىؾىٖت ما٦ـ باله ٪لل٣اهىن
الضولي2226،م.
 -8باٖىيان ،نال ؾُٗض ،الٟغ ١بين الكغُٖت واإلاكغوُٖت2217 ،م.
 -9بكير ،الكاٞعي دمحم ،ال٣اهىن الضولي الٗام في الؿلم والحغب ،4ٍ ،ال٣اَغة ،صاع ال٨ٟغ
الٗغبي1979 ،م
 -12بٖ ،٪لي ماَغ ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،ال٣اَغة ،مُبٗت الاٖخماص
 -11البى خي ،قغٍ ٠خؿً َه ،الكغُٖت الضؾخىعٍت بين الىٓم الىيُٗت والىٓام ؤلاؾالمي
صعاؾت م٣اعهت ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت ؤؾُىٍ2214 ،م.
 -12ظىٍلي ،ؾُٗض ؾالم ،الاؾخسال ٝالضولي في اإلاؿاولُت الضولُت ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت
الٗغلُت2223،م
 -13الخُُب ،وٗمان ؤخمض ،الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعيٖ ،1ٍ ،مان
 -14طبُان ،مها دمحم ( ،)2224زالٞت الضو ٫وآلازاع اإلا رجبت ٖلُه ،ظامٗت الجهغًٍ ،بٛضاص ،بضون ٍ،
 -15ػُ٦ت ،بهلى ،٫جُبُ ٤مٗاَضاث خ٣ى ١ؤلاوؿان في بغٍُاهُا ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت ٞغخاث
ٖباؽ ،الجؼاثغ2211 ،م
 -16ؾغخا ،٫ؤخمض٢ ،اهىن الٗال٢اث الضولُت ،اإلااؾؿت الجاهبُت للضعاؾاث واليكغ ،بيروث،
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لبىان1992 ،م
ؾُٗضَ ،اع ١ظمٗت ،آلُاث جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الىَجي صعاؾت م٣اعهت بين
الدكغَ٘ ألاعصوي والدكغَ٘ الٗغاقي ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،ألاعصن2222 ،م
ؾُٗضَ ،اع ١ظمٗت ،آلُاث جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الىَجي صعاؾت م٣اعهت بين
الدكغَ٘ ألاعصوي والدكغَ٘ الٗغاقي ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِٖ ،مان ،ألاعصن،
2222م
ؾلُان ،خامض ،ال٣اهىن الضولي في و٢ذ الؿلم ،ال٣اَغة1976،ٍ ،م
الك٨غيٖ ،لي ًىؾ ،٠الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت ،صعاؾت م٣اعهت في الضؾاجير
الٗغلُت ،بدض ميكىع في مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ىٞت.
ناصَ ،١كام ٖلي ،آزاع الاؾخسال ٝالضولي في يىء الىخضة اإلاهغٍت اللُبُت،1ٍ ،
ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاعٝ
الٗىاوي ،ببغاَُم ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،ال٣اَغة1992،م
الٗىا خيٖ ،لي م٨غص ،اإلاىٓماث الضولُت وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٨خبت مغ٦ؼ الها ،١نىٗاء،
الجمهىعٍت الُمىُت2229 ،م
ٚاهم ،دمحم خا ،ٔٞال٣اهىن الضولي الٗام ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغلُت
الٛىُىي ،دمحم َلٗذ ،الىؾُِ في ٢اهىن الؿالم ،الاؾ٨ىضعٍت1982،م
٧اًضٖ ،ؼٍؼ ،الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي جبرمها الؿلُت الخىُٟظًت ،بدض ميكىع،
الهُئت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت لح٣ى ١اإلاىاَىـ عام هللا
املجظوب ،دمحم ،ال٣اهىن الضولي الٗام ،بيروث2223 ،م
دمحم ،ؤقغ ٝوٞا ،آزاع الاؾخسال ٝبين الضوٖ ٫لى ؤٖما٢ ٫ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام،1ٍ ،
ال٣اَغة ،صاع الجهًت2225 ،م
دمحم ،ؤقغ ٝوٞا ،آزاع الخىاعر بين الضوٖ ٫لى ؤٖما٢ ٫ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام،1ٍ ،
ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغلُت.ص.ث
الىُ٣بٖ ،ضهان مىسخى ،حٛير الؿُاصة ؤلا٢لُمُت وؤزغَا في ال٣اهىن الضولي ،عؾالت ص٦خىعاٍ،
ظامٗت ٖين قمـ ،ال٣اَغة ،مهغ1988 ،م
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اإلاى اكع الالىتروهُت
https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-1
ead1157bb30b?t=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%
8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7
-2
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9
%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/571280/News.html
-3
: ًغجى ػٍاعة الغابِ الخالي٪ طل٫انُل خىٟولؼٍاصة ج
-4
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933
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دعاوي الخُاشة في الدشسَع الُمني
الباخث /خظً عىع طعُد بامؤمً
ماحظخحرفي اللاهىن الخاص  ،مدامي متر اؿع أمام املخاهم الُمىُت
Tenure proceedings in Yemeni legislation.
Researcher/Hassan Awad Said Ba-mumin.
Master's degree in private law.
lawyer pleading before the Yemeni courts.

زالنت البدض
جىاوَ ٫ظا البدض اإلاىظؼ مك٩لت الٗهغ وهي الخىاػٕ في الٗ٣اعاث وألاعا خي التي ج٨خٔ
املحا٦م بها وهدً ٦مدامين ٞاألظضع بىا ؤن هيبه ٖامت الىاؽ إلاا ٢ض ًٗ٣ىن ُٞه مً ؤزُاء وَظا ما
اؾخسلهه الباخض مً ججاعله في املحا٦م.
ٞخىاو ٫الباخض صٖاوي الحُاػة الشالر ولين طل ٪في زالزت مُالب مبِىا ٧ل صٖىي ،وهي صٖىي
اؾ رصاص الحُاػة وصٖىي مى٘ الخٗغى وصٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة.
ولين ؤن ٧ل الضٖاوي بهما قغٖذ لحماًت الحُاػة ٦مغ٦ؼ ٢اهىوي و٢غٍىت ٖلى اإلالُ٨ت ٖىض
بٌٗ ال٣ىاهين وَظٍ الضٖاوي بهما قغٖذ لحماًت الىٓام الٗام لحين الخإ٦ض مً اإلالُ٨ت (الحاثؼ
ألانلي) ،وجبٗا لظلٞ ِ٣ٞ ٪هل الباخض ٧ل صٖىي في ؤعبٗت ٞغوٕٟٞ ،ي اإلاُلب ألاو ٫صٖىي اؾ رصاص
الحُاػة جىاو ٫الباخض في الٟغٕ ألاو ٫مٟهىم صٖىي اؾ رصاص الحُاػة والٟغٕ الشاوي جىاو ٫قغوَها
ومُٗاص جل ٪الضٖىي ؤما الٟغٕ الشالض والغاب٘ ٣ٞض بين الباخض ٞحهما ؤَغا ٝالضٖىي وال٣ىاٖض الٗامت
لخل ٪الضٖىي.
٦ظل ٪في اإلاُلب الشاوي لضٖىي مى٘ الخٗغى ٟٞي الٟغٕ ألاو ٫والشاوي والشالض جىاو ٫الباخض
ماَُت صٖىي مى٘ الخٗغى مً مٟهىم وقغوٍ ومُٗاص الضٖىي وؤَغاٞها ،ؤما في الٟغٕ الغاب٘ ٞخىاو٫
الباخض ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي مى٘ الخٗغى ٣٦اٖضة َاب٘ ؤلاؾخعجا ٫لخل ٪الضٖىي ،اإلاُلب ألازير
وهي صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة ؾل ٪الباخض ٞحها مشلما ؾب ٤في اإلاُالب الؿاب٣ت2
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Research summary
This brief research dealt with the problem of the age, which is the conflict in real
estate and lands that the courts require. We, as lawyers, should warn the general public
about the mistakes they may fall into, and this is what the researcher extracted from his
experiences in the courts.
The researcher dealt with the three cases of possession and explained that in
three demands, indicating each case, a claim for possession of possession, a claim to
prevent exposure, and a claim to stop new business.
He indicated that all cases were initiated to protect possession as a legal status
and a presumption of ownership according to some laws, and these cases were initiated
to protect public order until the ownership (original holder) was ascertained, and
accordingly only the researcher separated each case into four branches. The researcher in
the first branch is a concept Possession recovery lawsuit and the second section dealt
with its conditions and the date of that lawsuit. As for the third and fourth section, the
researcher explained in them the parties to the lawsuit and the general rules for that
lawsuit.
Also, in the second requirement of the case for preventing exposure, in the first, second
and third section, the researcher dealt with the nature of the lawsuit to prevent exposure
from the concept, conditions and date of the lawsuit and its parties. Resear cherIt is as
mentioned in the previous claims.

ـضمــت٣اإلاـ
٘ صٖىاٍ الىٞ ؤي ًغ،ًاثُت٣ بلى الؿلُت ال٤خًاَا ناخب الح٣اهىهُت ًلجإ بم٢ بن الضٖىي وؾُلت
. ؤظاػَا اإلاكغٕ الُمجي،اهىهُت ؤزغي٢ ه وهي بهظا جخميز ًٖ وؾاثل٣ه ؤو اإلاُالبت بد٣م لحماًت خ٦املحا
ّ ٘ صٖىي اؾ رصاص الحُاػة ؤما بطاٞ رٞ ان َظا الاٖخضاء مخمشال بؿلب الحُاػة مً الحاثؼ٧ ةطاٞ _
جم
٘٘ صٖىي مىٞ رٞ  الخٗغى ؤو التهضًض٫ا٩ل مً اق٩ها بإي ق٨الخٗغى للحُاػة وهي جدذ ًض مال
ّ  في خين ؤهه بطا، الخٗغى
٫ ألاٖما٠٢٘ صٖىي وٞ رٞ ض جًغ بها٢ ت٣ٍجم الٗمل زاعط الحُاػة بُغ
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الجضًضة
خُض حٗخبر صٖاوي الحُاػة مً آلالُاث الً٣اثُت التي جدىي الحُاػة؛ ٖلى الغٚم مً ؤجها ال حؿدىض
بلى خُٖ ٤جي ،وال جىٓغ ُٞما بطا ٧ان الحاثؼ مال٩ا ؤم ال (ناخب الح٢ ٤اهىها) الٖخباع اإلاهلحت الخانت
للحاثؼ ألن الحُاػة حكير في ظىَغَا بلى اإلاماعؾت الحُ٣ُ٣ت للح ٤و٢غٍىت ٖلُه ووؾُلت ال٦دؿابه ،ؤي
ّ
ؤن صٖاوي الحُاػة جدىي الحاثؼ بإؾلىب ٚير مباقغ وإن ٧ان في مىاظهت ناخب الح ،٤ؤو ٢ض جخم
خماًت الحُاػة الٖخباع اإلاهلحت الٗامت ،التي ًخم مً زاللها الحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام في الضولت.
مك٩لت البدض
خا ٔٞالدكغَ٘ الُمجي ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع في الضولت ،وٖلى خ٣ى ١ألاٞغاص ومهالحهم مً زال٫
ما ٌؿىى بـ ـ (الحُاػة) ؤو (الشبىث)ّ ،
و٦غؽ طل ٪يمً ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي 2222م في اإلاىاص
( )1153 -1123بال ؤهه لم ًىعصَا بك٩ل مٟهل مشل بٌٗ ال٣ىاهين ٦ما ؤهه ا٦خٟى  ِ٣ٞبظ٦غ بٌٗ
صٖاوي الحُاػة واٖخبر ؤجها مً اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت وطل ٪في اإلااصة ( )242مً اإلاغاٗٞاث الُمجي ولم
ًىا٦ب مجغٍاث جُىع ٣ٞهاء ال٣اهىن في صٖاوي الحُاػة.
ؤَمُت البدض وؤَضاٞه
جيبــ٘ ؤَمُــت الضعاؾــت مــً ؤجهــا جىــا٢ل صٖــاوي الحُــاػة فــي الدكــغَ٘ الُمجــي ،وممــا ًًــاٖ ٠مــً
ؤَمُـت مىيـىٕ البدـض بلـى خـض ًجٗلـه مـً مىيـىٖاث الؿـاٖت مـا نـاع مخٟكـُا مـً الاٖخـضاء ٖلـى خُـاػة
الٗ٣اعاث وألاعا خي الؿ٨ىُت .وجؼاًـض اإلاىاػٖـاث فـي َـظا املجـا ٫زانـت فـي َـظٍ آلاوهـت ،واػصخمـذ املحـا٦م
ٖلى ازخال ٝصعظاتها بالٗضًض مً صٖاوي الحُاػة ٦ما جيب٘ ؤَمُتها بإجها جدُذ الٟغنت للباخض بإن ًغاظ٘
ال٣ــىاهين والدكــغَٗاث اإلا٣اعهــت طاث الهــلت لِؿــخ٣ي مجهــا ظىاهــب ال٣هــىع وظىاهــب الخُــىع فــي مىيــىٕ
صٖاوي الحُاػة.
و ٠ُ٦ال وؤن خُاػة الٗ٣اع مً ألاع٧ان ألاؾاؾُت في الا٢خهاص ال٣ىمي للمجخم٘ واؾخ٣غاع
اإلاٗامالث في الٗ٣اعاث وألاعا خي ٌؿخ٣غ ألامً في املجخم٘ وجخد ٤٣اإلاهلحت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت
وجخم املحآٞت ٖلى اؾخ٣غاع اإلاغا٦ؼ في املجخم٘ .وَظا ٚاًت ما حهض ٝبلُه ؤي هٓام في ؤي مجخم٘.
ألاَضاٝ
وظضي عاٚب ٞهىي1986( .م) .مباصت الً٣اء اإلاضوي .1ٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي .م .169واهٓغ٦ :غم ٖاٌل
خؿىين .)2222( .الحماًت ال٣اهىهُت للحُاػة الٗ٣اعٍت في ٞلؿُين :صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت .عؾالت ماظؿخير،
ظامٗت ألاػَغ٧ ،لُت الح٣ى٢ ،١ؿم ال٣اهىن الخامٚ ،ؼة .م58
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تهض ٝالضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ما ًلي:
 -5البدض في صٖاوي الحُاػة ،مً خُض اإلاٟهىم والكغوٍ ،ومُٗاصَا في ال٣ىاهين الٗغلُت
وال٣اهىن الُمجي.
 -0ببغاػ َبُٗت صٖاوي الحُاػة و٣ٞا لل٣ىاهين الٗغلُت.
 -3ال٨ك ًٖ ٠ؤهىإ صٖاوي الحُاػة في الدكغَ٘ الُمجي.
 -4بُان ُُٟ٦ت مٗالجت الدكغَ٘ الُمجي ألهىإ صٖاوي الحُاػة ولل٣ىاٖض الٗامت لضٖاوي الحُاػة.
 -5بُان ال٣ىاٖض الٗامت لضٖاوي الحُاػة في ال٣ىاهين الٗغلُت.
زُت البدض  :بن زُت البدض التي ؾل٨ها الباخض هي ٧الخالي:
٢ؿمذ زُت البدض بلى زالزت مُالب و٧ل مُلب ٢ؿم بلى ؤعبٗت ٞغوٕ:
اإلاُلب ألاو :٫صٖىي اؾ رصاص الحُاػة
الٟغٕ ألاو :٫مٟهىم صٖىي اؾ رصاص الحُاػة
الٟغٕ الشاوي :قغوٍ ومُٗاص صٖىي اؾ رصاص الحُاػة
الٟغٕ الشالض :ؤَغا ٝصٖىي اؾ رصاص الحُاػة
الٟغٕ الغاب٘ :ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي اؾ رصاص الحُاػة
اإلاُلب الشاوي :صٖىي مى٘ الخٗغى
الٟغٕ ألاو :٫مٟهىم صٖىي مى٘ الخٗغى
الٟغٕ الشاوي :قغوٍ ومُٗاص صٖىي مى٘ الخٗغى
الٟغٕ الشالض :ؤَغا ٝصٖىي مى٘ الخٗغى
الٟغٕ الغاب٘ :ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي مى٘ الخٗغى
اإلاُلب الشالض :صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الٟغٕ ألاو :٫مٟهىم صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الٟغٕ الشاوي :قغوٍ ومُٗاص صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الٟغٕ الشالض :ؤَغا ٝصٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الٟغٕ الغاب٘ :ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
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جمهُد
جى٣ؿم الضٖاوي الُٗيُت الٗ٣اعٍت بلى صٖاوي الح٣ً ٤هض مجها اإلاُالبت بخ٣غٍغ ؤو هٟي خ٤
ُٖجي ٖلى ٖ٣اع ،ؤما صٖاوي الحُاػة ٞال٣هض مجها اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الحٞ .٤ضٖاوي الحُاػة
َغٍ٣ت مضهُت مؿخعجلت لحماًت الحُاػة في طاتها( ،)1صون الىٓغ إلاا بطا ٧ان الحاثؼ ًمل ٪الح ٤الـظي
ًدىػٍ ؤو ال ًمل٨ه ٞ،ال مجا ٫في صٖاوي الحُاػة الخُغ ١لبدض اإلالُ٨ـ ــت خُض بن مجا ٫طلَ ٪ـى صٖىي
الاؾخد٣ا ١و٧ل ما ًُلب في صٖىي الحُاػة َى ؤن ًشبذ الحاثؼ خُاػجه للح ٤الظي ًدىػٍ ِٞؿخُُ٘ ؤن
ٌؿ رص خُاػج ــه بطا ٣ٞضث ؤو هؼٖذ مىه ٖىىة ؤو زلؿ ــت ،ؤو ًضٖ ٘ٞجها الاٖخضاء ؤو التهضًض بضٖىي مى٘
الخٗغى ٞ،ةطا لم جخٗغى خُاػجـه للتهضًض ؤو الاٖخضاء ول٨جها جىق ٪ؤن جخٗغى مؿخ٣بال لظل ٪مً
ظغاء ؤٖما ٫بضؤ بها الٛير ولم جخم ٞةهه ٌؿخُُ٘ وَ ٠٢ظٍ ألاٖماَ ًٖ ٫غٍ ٤صٖىي و ٠٢ألاٖما٫
الجضًضة(.)2
اإلاُلب ألاو .٫صٖىي اؾ رصاص الحُاػة
الٟغٕ ألاو : ٫مٟهىم صٖىي اؾ رصاص الحُاػة
هي وي٘ ماصي ٌؿُُغ به الصخو ؾُُغة ٗٞلُت ٖلى خيء ًجىػ الخٗامل ُٞه.
٦ما ٖغٞها البٌٗ صٖىي الحُاػة هي خالت واُٗ٢ت جيكإ ًٖ ؾُُغة شخو ٖلى خيء بهٟخه
مال٩ا للشخيء .
ٖغٞها ؤخض ال٣ٟهاء ٖلى ؤجها "صٖىي ًغٗٞها الحاثؼ ال٣اهىوي يض الٛايبًُ ،لب ٞحها اؾ رصاص
()3
خُاػجه للٗ٣اع الظي ؾلب مىه بال٣ىة ؤو التهضًض ؤو الحُلت".
()4
وٖغٞها آزغ بإجها "الضٖىي التي ًغٗٞها خاثؼ الٗ٣اع الظي ٣ٞضث خُاػجه َالبا ٞحها عص الٗ٣اع".
هٓم اإلاكغٕ اإلاهغي صٖىي اؾ رصاص الحُاػة في زالر مىاص (962-959-958مضوى) ،وٍ٣هض بها " جل٪
ً
الضٖىي التي ًغٗٞها خاثؼ الٗ٣اع الظي ٣ٞض خُاػجه يض الٛير َالبا ٞحها عص خُاػجه للٗ٣اع التي ؾل ها

( )1ومٗجى َظا ؤن َىاَ ٥غٍ٣ت ؤزغي وهي الُغٍ ٤الجىاجي لحماًت الحُاػة وطلٖ ٪بر الىُابت الٗامت وَى لِـ
مىيىٖىا اهٓغ ل٨خاب اإلاؿدكاعٖ .ضلي ؤمير زالض .الحماًت اإلاضهُت والجىاثُت لىي٘ الُض ٖلى الٗ٣اع ،الىاقغ
ميكإة مٗاع ٝألاؾ٨ىضعٍت  1993،م.

( )2صٞ .خخي والي ،الىؾُِ في الً٣اء اإلاضوي ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغلُت 1982،م .م.
( )3ص .دمحم الؿُٗض واصي ،الحماًت الجىاثُت للحُاػة الٗ٣اعٍت ،بضون صاع وكغ ،الُبٗت الشاهُت2222 ،م ،م.29
( )4صٖ .ؼالضًً الضها نىعي ،وخامض ٖ٩اػ ،الً٣اء اإلاؿخعجل وً٢اء الخىُٟظ ،بضون صاع هاقغ ،الُبٗت الخامؿت،
1996م ،م.313
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مىه بال٣ىة".
٦ما ٖغٞها هٓام اإلاغاٗٞاث الؿٗىصي في اإلااصة (")4/31هي َلب مً ٧اهذ الٗين بُضٍ وؤزظث مىه
بٛير خٛ٦ ٤هب ؤو خُلت بٖاصة خُاػجه بلُه ختى نضوع خ٨م في اإلاىيىٕ بكإن اإلاؿخد ٤لها.
ال٣اهىن الُمجي لم ًخُغ ١لضٖىي الاؾ رصاص مشل ؤٚلبُت ال٣ىاهين ،ل٨ىه ا٦خٟى بجٗلها مً اإلاؿاثل
اإلاؿخعجلت وطل ٪في اإلااصة ( )242مً ال٣اهىن ع٢م ( )42لؿىت 2222م بكإن اإلاغاٗٞاث والخىُٟظ اإلاضوي
والباخض ًغي ؤن ما طَب بلُه الض٦خىع دمحم الؿُٗض واصي بلى حٗغٍ ٠صٖىي اؾ رصاص الحُاػة َى
ألاوؿب لىا وطل ٪إلاا ًخًمىه الخٗغٍ ٠مً قغوٍ صٖىي اؾ رصاص الحُاػة وختى ًخم ٢بىلها مً ٢بل
ال٣ا خي وطل ٪بٗض الخإ٦ض مً طل ٪الكغٍ وَى ؤن ً٩ىن َالب اؾ رصاص الحُاػة مداػا ٢اهىهُا وه٣هض
باملحيز ال٣اهىوي َى اإلاال ٪بملُ٨ت جامت ؤو ها٢هت وه٣هض َىا باإلالُ٨ت الىا٢هت املحيز الٗغ خي
٧اإلاؿخإظغ للٗ٣اع مً اهخٟإ ،واملحيز للٗ٣اع بدؿً هُت.
الٟغٕ الشاوي .قغوٍ ومُٗاص صٖىي اؾ رصاص الحُاػة
قغوٍ صٖىي اؾ رصاص الحُاػة وهي ما ؤظم٘ ٖلحها ٣ٞهاء ال٣اهىن ٚالبا
الكغٍ ألاو :٫ؤن ً٩ىن اإلاضعي خاثؼا للٗ٣اع خُاػة مكغوٖت.
وه٣هض بالحُاػة اإلاكغوٖت هي جل ٪الحُاػة التي جخىاٞغ ٞحها ظمُ٘ قغوٍ الحُاػة ،مشل الهضوء
والاؾخمغاع والىيىح والٗلىُت وٖضم الخُٟت بمٗجى آزغ خُاػة زالُت مً الُٗىب ،وؤًًا ختى ج٩ىن
مكغوٖت ال بض ؤن ً٩ىن الشخيء املحيز مً ألاقُاء التي ججىػ خُاػتها ؤما بطا ٧ان ٚير ما ط٦غ ؾاب٣ا ٞال
ًجىػ له اإلاُالبت باؾ رصاص خُاػجه للٗ٣اع ؤو مكىلت بُٗب مً ُٖىبها مشل الاهُ٣إ ؤي ٖضم الاؾخمغاع
ٞال ًجىػ له ؤًًا ع ٘ٞصٖىي اؾ رصاص الحُاػة ،وٖلى ال٣ا خي اإلاٗغويت ٖلُه الضٖىي ؤن ًخإ٦ض مً
طل ،٪وطل ٪بخدمُل ٖبء ؤلازباث ٖلى اإلاضعي  ،وؾىىض مً الحاثؼ اإلاضعي وطل ٪في الٟغٕ الخالي والتي
ًخدضر ًٖ ؤَغا ٝالضٖىي.
الكغٍ الشاوي :ؤن ً٩ىن َلب اإلاضعي في صٖىاٍ اؾ رصاص خُاػجه ال ٚير.
ؤي ؤن اإلاضعي بطا َالب بضٖىي اؾخد٣ا ١ملُ٨خه لٗ٣اعٍ اإلاؿلىب عٚم ؤهه ٢ام بةزباث خُاػجه ٞةهه
ًلؼم ٖلى ال٣ا خي ؤن ٌؿل ٪بخل ٪الضٖىي مؿل ٪الً٣اء الٗاصي ولِـ الً٣اء اإلاؿخعجل.
الكغٍ الشالض :ؤن ً ٘٣ؾلب للحُاػة.
ؤي ؤن جازظ ممً ًُالب باؾ رصاصَا بٗى ٠وتهضًض وإ٦غاٍ واؾخسضام ال٣ىة ؤو الحُلت والخضٖت
وَى الكغٍ الجىَغي لهظٍ الضٖىي.
( )1ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي.
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الكغٍ الغاب٘ :ؤن ً٩ىن اإلاُالب باؾ رصاص خُاػجه ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه له.
ًغي الباخض ؤن ما طَبذ به ٚالبُت ٣ٞهاء ال٣اهىن وٚالبُت ال٣ىاهين الٗغلُت في قغوٍ صٖىي
اؾ رصاص الحُاػة ٧ان ناثبا بال للباخض هٓغة ؤزغي باليؿبت للكغٍ ألازير ٞالباخض ًغي ؤهه ال ٌك رٍ
ؤن ً٩ىن اإلاُالب باؾ رصاص خُاػجه ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه ٞلى ٞغيىا طل ٪ل٩ان بجحاٞا إلاك ري
الٗ٣اع الحاثؼ ٖلُه مً ٢بل الباج٘ (ؾالب خُاػة اإلاك ري بٗض الٗ٣ض ببًٗت ؤًام).
مُٗاص صٖىي اؾ رصاص الحُاػة ؤي ؤن اإلاضعي ال ًجىػ له اللجىء للً٣اء واإلاُالبت بدُاػجه للٗ٣اع بال
زال ٫ؾىت مً ٢ىٕ ؾلب الحُاػة والٗلم بهاٞ ،ةطا اهً٣ذ الؿىت ولم ًغ ٘ٞصٖىاٍ باؾ رصاصَا ؾِ٣
خ٣ه في عٗٞها وٖلُه ؤن ٌؿل ٪مؿل ٪الً٣اء اإلاىيىعي
الدكغَ٘ الُمجي لم ًخُغ ١بلى جل ٪الكغوٍ ألهه في ألانل لم ًخُغ ١بلى خماًت الحُاػة مضهُا وال
ظىاثُا.
الٟغٕ الشالض ؤَغا ٝصٖىي اؾ رصاص الحُاػة
الُغ ٝألاو :٫اإلاضعي
ًدىىٕ اإلاضعي في صٖىي اؾ رصاص الحُاػة ٢ض ً٩ىن مال٩ا للٗ٣اع و٢ض ً٩ىن خاثؼا بالٗ٣اع ٖغيُا ؤي
مىخٟٗا و٢ض ً٩ىن خاثؼا له بدؿً هُت ؤي ب٣هض الخمل ٪ولمٗجى ؤقمل اإلاضعي في صٖىي اؾ رصاص
الحُاػة َى الظي ؾلبذ خُاػجه للٗ٣اع ٖىىة وٍُالب باؾ رصاصَا.
الُغ ٝالشاوي :اإلاضعى ٖلُه
اإلاضعى ٖلُه في صٖىي اؾ رصاص الحُاػة َى الصخو الظي اه زٕ خُاػة اإلاضعي بال٣ىة ؤو التهضًض ؤو
الحُلت ٖلىا ؤو زُٟت وٍجب ؤن ً٩ىن َظا الٗمل ٖمال اًجابُا ٢ض و ٘٢في الٗ٣اع طاجه الظي ًدىػٍ
()1
اإلاضعي ،وؤن ًاصي بلى  ُ٘٢الهلت بين الحاثؼ والٗ٣اع ؤو الح ٤الُٗجي الٗ٣اعي .
الُغ ٝالشالض :املحل وَى الٗ٣اع املحيز مً ٢بل اإلاضعي اإلاُالب باؾ رصاص الحُاػة.
الٟغٕ الغاب٘ .ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي اؾ رصاص الحُاػة
ال٣اٖضة ألاولى٢ .اٖضة َاب٘ الاؾخعجا٫
بن مــا جدؿــم بــه صٖــىي اؾ ـ رصاص الحُــاػة فــي مؿــل٨ها مؿــل ٪الً٣ــاء اإلاؿــخعجل ٧ــان مــغصٍ مــً ٢ــى٫
الىبي ملسو هيلع هللا ىلص (ال يغع وال يغاع).
٦ما ؤن مً م٣انض الكغَٗت مى٘ الًغع الىا ٘٢ؤو اإلاخىٖ ٘٢لى ألامىا.٫

( )1الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ؤؾباب اإلالُ٨ت ،صٖ .بض الغػا ١الؿجهىعي ،الجؼء الشامً ،صاع بخُاء ال رار الٗغبي،
بيروث لبىان ،بضون ؾىت الُب٘ واليكغ ،م (.)91/92
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و٦م ــا هه ــذ ال٣اٖ ــضة ال٣اهىهُ ــت م ــً الُٗ ــً ع ٢ــم ( )٥.27.52لؿ ــىت ( ٌ1434م ــضوي) م ــً املح٨م ــت
الٗلُــا الُمىُــت " ؤن الــضٖىي اإلاؿــخعجلت جبدــض الشبــىث ال اإلالــ ،٪والح٨ــم اإلاؿــخعجل َــى ما٢ــذ ً ــؼو٫
بؼوا ٫ؤؾبابه ؤو بد٨م ظضًض في اإلاىيىٕ.
واؾـ ــدىاص جلـ ــ ٪ال٣اٖـ ــضة مـ ــً اإلاـ ــاصة ( )242مـ ــً ال٣ـ ــاهىن ع٢ـ ــم ( )42لٗـ ــام 2222م بكـ ــإن اإلاغاٗٞـ ــاث
والخىُٟظ الُمجي ،والتي ظٗلذ بخضي اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت في الً٣اء الُمجي صٖىي اؾ رصاص الحُاػة.
 ٞــضٖاوي الحُ ــاػة ال ــشالر بك ــ٩ل ٖ ــام جىُ ــىي جد ــذ طا ٥اإلا٣ه ــض وألن صٖ ــاوي الحُ ــاػة ال٣ه ــض مجه ــا
اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الحٞ ٤ضٖاوي الحُاػة ظٗلذ لحماًت الحُاػة في طاتها صون الىٓغ إلاا بطا ٧ـان
الحاثؼ ًمل ٪الح ٤الـظي ًدىػٍ ؤو ال ًمل٨هٞ ،ـال مجـا ٫فـي صٖـاوي الحُـاػة الخُـغ ١لبدـض اإلال ُ٨ـ ــت خُـض
بن مجا ٫طلَ ٪ـى صٖىي الاؾخد٣ا.١
و٦مــا ؤن الح٨ــم الهــاصع فــي الــضٖىي ال حجــت ُٞــه بال بمــا ًخٗلــ ٤بــين اإلا ـضعي بالحُــاػة واإلاــضعى ٖلُــه
ؾالب الحُاػة وطل ٪ألن الح٨م ٞحها ال ً٣غع خ٣ا وال ًىٟي خ٣ا.
وإطا اجط ل٣ا خي ألامىع اإلاؿخعجلت ؤن الٟهل في صٖىي الاؾ رصاص ً٣خضخي بدشا مىيىُٖا ًخُـغ١
بلــى ؤنــل الحــ ٤اإلاخىــاػٕ ُٞــه ٟٞــي َــظٍ الحالــت ًجــب ٖلــى ال٣ا ــخي ؤن ًد٨ــم بٗــضم الازخهــام ؤي ٖــضم
اإلاؿاؽ بإنل الح.٤
ال٣اٖضة الشاهُت ٢اٖضة ٖضم الجم٘ بين صٖىي اؾ رصاصخُاػة وصٖىي اإلالُ٨ت
بن الىٓغ في ؤنل اإلالٌٛ ٪جي ًٖ الىٓغ في الحُاػة ،ألن اإلال ٪مً ؤ٢ىي ؤؾباب الحُاػة
بطا ال ًج ــىػ للم ــضعي اإلاُال ــب باؾ ـ رصاص خُاػج ــه ؤن ًجم ــ٘ ب ــين مُالبخ ــه باؾ ـ رصاص خُاػج ــه واإلاُالب ــت
بالح.)1(٤
ٞلى ٢ام شخو بؿلب خُاػة اإلاضعي بدُلت ؤو ٢ىة ؤو تهضًض ٣ٞام اإلاضعي (مؿلىب الحُـاػة) بخ٣ـضًم
صٖــىي اؾــخد٣ا ١ؤو صٖــىي بخصبِــذ ملُ٨خــه لٗ٣ــاعٍ اإلاؿــلىب ٞدُجهــا ٌٗخبــر جىــاػال مــً اإلاــضعي ٖــً الُغٍــ٤
اإلاؿخعجل الؾ رصاص خُاػجه وؾ ِ٣خ٣ه في طل ٪الُغٍ٤
٦مــا ًخمشــل الٟــغ ١بــين صٖــىي الحُـاػة وصٖــىي اإلالُ٨ــت ،فــي ؤن صٖــىي الحُــاػة ً٣هــض بهــا خماًــت ويــ٘
الُض في طاجه بهغ ٝالىٓغ ًٖ ؤؾاؾه ومكغوُٖخه ؤما صٖىي اإلالُ٨ـت  ٞرمـي بلـى خماًـت خـ ٤اإلالُ٨ـت و٧ـل

( )1اإلاؿدكاعٖ .ؼ الضًً الضها نىعي ،خامض ٖ٩اػ ،الً٣اء اإلاؿخعجل وً٢اء الخىُٟظ في يىء ال٣ٟه والً٣اء،
الُبٗت الشالشت1991 ،م .م .428
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ما ًخٟغٕ ٖىه مً الح٣ى ١الُٗيُت ألازغي بُغٍ٣ت مباقغة ٦د ٤الاهخٟإ وخ ٤الاعجٟا.... ١ال (.)1
٦مــا ؤن ال ٣ــاهىن اإلاهــغي خٓ ــغ الجم ــ٘ بــين صٖ ــاوي الحُــاػة وصٖ ــىي اإلال ُ٨ــت ،ههــذ اإلا ــاصة ( )44م ــً
٢ــاهىن اإلاغاٗٞــاث اإلاه ــغي " ال ًجــىػ ؤن ًجمــ٘ اإلا ــضعي فــي صٖ ــىي الحُــاػة بُجهــا ول ــين اإلاُالبــت ب ــالح ٤وإال
ؾــ ِ٣اصٖــائٍ للحُــاػة ،وال ًجــىػ للمــضعى ٖلُــه ؤن ًــض ٘ٞصٖــىي الحُــاػة باالؾــدىاص بلــى الحــ ،٤وال ج٣بــل
صٖـىاٍ بــالح٢ ٤بــل الٟهــل فــي صٖـىي الحُــاػة ،وجىُٟــظ الح٨ــم الــظي ًهـضع ٞحهــا بال بطا جسلــى بالٟٗــل ٖــً
الحُاػة لخهمه و٦ظل ٪ال ًجىػ الح٨م في صٖاوي الحُاػة ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح ٤ؤو هُٟه".
بطن ًدىي اإلاكغٕ الحُاػة في ألانل ولهغ ٝالىٓـغ ٧ـىن الحـاثؼ مال٩ـا ؤو ٚيـر مالـٞ ،٪الحُـاػة حٗبيـر
ٖــً مغ٦ــؼ ٢ــاهىوي وا٢عــي مؿــخ٣ل ٖــً اإلالُ٨ــت والح٨ــم الهــاصع فــي مىاػٖتهــا ،ال ًدــخج بــه فــي زبــىث اإلالُ٨ــت
للحاثؼ ؤو لٛيرٍ بط َى خ٨م ج٣خهغ حجُخه ٖ ِ٣ٞلى ؤَغاٞه في مىيىٕ الحُاػة . )2(ِ٣ٞ
اإلاُلب الشاوي .صٖىي مى٘ الخٗغى
الٟغٕ ألاو .٫مٟهىم صٖىي مى٘ الخٗغى
والخٗ ــغى َ ــى  ٧ــل ٖم ــل م ــاصي مباق ــغ ؤو ٚي ــر مباق ــغ ؤو  ٧ــل بظ ـغاء  ٢ــاهىوي ٌٗ ٨ــغ ن ــٟى الحُ ــاػة ؤو
ٌٗغ٢لها ،ولى لم ً رجب ًٖ طل ٪ؤي يغع للحاثؼ.
ههــذ اإلاــاصة ( )961مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي اإلاهــغي" ؤن مــً خــاػ ٖ٣ــاعا وؾــخمغ خــاثؼا لــه ؾــىت ٧املــت زــم
و ٘٢له حٗغى في خُاػجه ،ظاػ له ؤن ًغ ٘ٞزال ٫الؿىت الخالُت صٖىي بمى٘ َظا الخٗغى".
٦ما ههذ اإلااصة ( )1154مً ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي" مً خاػ ٖ٣اعا واؾخمغ خاثؼا لـه ؾـىت ٧املـت زـم
و ٘٢له حٗغى في خُاػجه ظاػ له زال ٫ؾىت مً و٢ىٕ الخٗغى ؤن ًغ ٘ٞالضٖىي بمى٘ َظا الخٗغى ؤمام
مد٨مــت البــضاءة" وٖغٞهــا اإلاىجــي" هــي الــضٖىي التــي ًغٗٞهــا الحــاثؼ يــض ٚيــرٍ ًُلــب مىــ٘ الخٗــغى لــه فــي
خُاػجه للٗ٣اع(.)3
٦ما ظاء فـي ال٣اٖـضة ال٣اهىهُـت مـً الُٗـً ع٢ـم ( )٥-48836لؿـىت ( ٌ1434مـضوي) "ؤن صٖـىي ٖـضم
الخٗغى مً الضٖاوي اإلاؿخعجلت التي ال ٖال٢ت لها بإنل الح ٤بل خ٨م ما٢ـذ بخـضبير و٢تـي ؤو جدٟٓـي
ًهضع في اإلاؿـاثل اإلاؿـخعجلت التـي ًسشـخى ٖلحهـا مـً ٞـىاث الى٢ـذ صون حٗـغى ألنـل الحـ ،٤وألانـل ٞحهـا
ؤن الح٨ـم ًمــىذ الحماًــت الى٢خُــت بهــغ ٝالىٓــغ ٖمــا ًدملـه ٧ــل َــغ ٝمــً اإلاؿــدىضاث التــي جغ٦هــا اإلا٣ــنن
( )1ص .دمحم قغٍٖ ٠بضالغخمً ؤخمض ٖبضالغخمً ،ؤؾباب ٦ؿب اإلالُ٨ت(الحُاػة) ،ال٣اَغة صاع الجهًت الٗغلُت ،الُبٗت
ألاولى 2212،م.م.286
( )2الباخضٖ ،بضهللا بً عاقض بً دمحم الخمُىي ،الحماًت الجىاثُت واإلاضهُت ،صعاؾت جإنُلُت جُبُُ٣ت م٣اعهت ،عؾالت
ماظؿخير مً ظامٗت هاً ٠الٗغلُت للٗلىم ألامىُت ، ٌ1425،م.14
( )3ص .دمحم اإلاىجي  ،الحُاػة صعاؾت جإنُلُت مً الىاخُخين اإلاضهُت و الجىاثُت ،م.226
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للمد٨مت وهي بهضص مىا٢كتها للضٖىي اإلاىيىُٖت ؤو النزإ بكإن ؤنل الح.٤
ٞمً زال ٫الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت وؿخسلو َظا الخٗغٍ ٠لضٖىي مى٘ الخٗغى
وهي الضٖىي التي ًغٗٞها الحاثؼ يض الٛير مُالبا الً٣اء بمى٘ الخٗغى له في خُاػجه للٗ٣اع وو٠٢
الاٖخــضاء وألاطًــت واإلاخمشــل فــي ٧ــل ٖمــل مــاصي مــً ق ـإهه ؤن ٌٗغ٢ــل اهخٟــإ الحُــاػة ،ومــً ؤمشلــت الخٗــغى
اإلااصي مشل اإلاغوع ٖلى ٖ٣اع الٛير باصٖاء بد ٤الاعجٟا.١
ٞضٖىي مى٘ الخٗغى للحُاػة مً ٢بُل مى٘ الًغع في الحا٦ ٫ما ههذ ٖلى طل ٪الالثدت الخىُٟظًـت
لىٓــام اإلاغاٗٞــاث ع٢ــم ( )2/31خُــض بن خ٣ُ٣ــت َــظٍ الــضٖىي ؤن ًدــاوٚ ٫يــر طي خــ ٤الاؾــدُالء ٖلــى مــا
َى للمضعي وطل ٪باإلاًاً٣ت ٞير ٘ٞناخب الح ٤صٖىي ًُلب ٞحها مى٘ حٗغيه له ،وَظٍ الضٖىي ال بـض
ؤن ًٞ ٘٣حها حٗغى للحُاػة ،وهي مً َظٍ الىاخُت جدكابه م٘ صٖىي اؾ رصاص الحُاػة ،ألن ؾـلب الحُـاػة
ما َى بال حٗغى للحاثؼ في خُاػجه ،وإن ٧اهذ جسخلٖ ٠جها في الٟٗل الظي ٌك٩ل الخٗغى والظي ًبل ٜفي
الؿلب خضا ًدغم الحاثؼ مً الاهخٟإ بدُاػجه خغماها ٧ـامال ؤو ظؼثُـا .وهـي ؤَـم صٖـاوي الحُـاػة وٍهـٟها
الكغاح بإجها صٖىي الحُاػة الٗاصًت ،بمٗجى ؤجها جغ ٘ٞفي ٧ل نـىع الخٗـغى ومـً زمـت ٞهـي صٖـىي الحُـاػة
الغثِؿُت ألجها جدىي الحُاػة في طاتها(.)1
الٟغٕ الشاوي :قغوٍ ومُٗاص صٖىي مى٘ الخٗغى
ما اج٣ٟذ ٖلُه ال٣ىاهين الٗغلُت مً قغوٍ لضٖىي مى٘ الخٗغى ختى جد٨م املح٨مت ب٣بىلها
الكغٍ ألاو :٫ؤن ً٩ىن اإلاضعي خاثؼا للٗ٣اع خُاػة مكغوٖت.
وه٣ه ــض بالحُ ــاػة اإلاك ــغوٖت ه ــي جل ــ ٪الحُ ــاػة الت ــي جخ ــىاٞغ ٞحه ــا ظمُ ــ٘ ق ــغوٍ الحُ ــاػة مش ــل اله ــضوء
والاؾخمغاع والىيىح والٗلىُت وٖضم الخُٟت ،بمٗجى آزـغ خُـاػة زالُـت مـً الُٗـىب ،وؤًًـا ختـى ج٩ـىن
مكــغوٖت البــض ؤن ً٩ــىن الشــخيء املحيــز مــً ألاقــُاء التــي ًجــىػ خُاػتهــا ؤمــا بطا ـ٧ـان ٚيــر مــا ط٦ــغ ؾــاب٣ا ٞــال
ًجــىػ للمــضعي عٞــ٘ صٖــىي بمىــ٘ الخٗــغى ؤو مكــىلت بُٗــب مــً ُٖىبهــا مشــل الاهُ٣ــإ ؤي ٖــضم الاؾــخمغاع
ٞـال ًجــىػ لـه ؤًًــا عٞـ٘ صٖــىي مىـ٘ الخٗــغى ،وٖلـى ال٣ا ــخي اإلاٗغويـت ٖلُــه الـضٖىي ؤن ًخإ٦ــض مـً طلــ٪
،وطلــ ٪بخدمُــل ٖــبء ؤلازبــاث ٖلــى اإلا ـضعي  ،وؾىىض ـ مــً اإلاــضعي الحــاثؼ وطلــ ٪فــي الٟــغٕ الخــالي وال ـظي
ًخدضر ًٖ ؤَغا ٝالضٖىي.
الكغٍ الشاوي :ؤن ً٩ىن َىا ٥حٗغى لحُاػة اإلاضعي.
والخٗغى َىا َى ٧ل ٖمل ماصي ؤو مٗىىي ؤو ٢اهىوي مً قإهه ٌٗغ٢ل خ ٤الاهخٟإ ؤو الاؾخٛال ٫ؤو
الخهغ ٝللشخيء املحيـز ،مشـا ٫الخٗـغى اإلاـاصي اؾـخٗما ٫الجـاع (اإلاـضعى ٖلُـه) بدـ ٤اإلاـغوع للشـخيء املحيـز
( )1ص .الضها نىعي ،الحُاػة اإلاضهُت وخماًتها الجىاثُت في يىء ال٣ٟه و الً٣اء ،م.154
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مً ٢بل اإلاضعي  ،والخٗغى اإلاٗىىي مشـل ؤطًـت الجـاع لجـاعٍ ،والخٗـغى ال٣ـاهىوي مشـل ج٣ـضًم اإلاـضعى ٖلُـه
ب ــضٖىي جم ـــ خُ ــاػة اإلا ــضعي ،بال طو صٖ ــىي جس ــو مل ُ٨ــت الش ــخيء املحي ــز وَ ــى م ــا ؾ ــىدىاوله ف ــي ال٣اٖ ــضة
الشاهُت مً الٟغٕ الغاب٘ والتي جىاولىا ٞحها ٖضم الجم٘ بين صٖاوي الحُاػة وصٖاوي اإلالُ٨ت.
الكغٍ الشالض :ؤن ً٩ىن الخٗغى ٢ض وٖ ٘٢لى الشخيء املحيز للمضعي.
ؤي و ٘٢الخٗغى في ٖ٣اع اإلاضعي.
الكغٍ الغاب٘ :ؤن ً٩ىن َلب اإلاضعي في صٖىاٍ مى٘ الخٗغى  ِ٣ٞال ٚير.
وٖلى َظا ٞةن َالب اإلاضعي بالخٗىٌٍ ٗٞلى ال٣ا خي ؤن ًغَ ٌٞلب الخٗىٌٍ لٗضم ازخهانه.
الكغٍ الخامـ :ؤن ً٩ىن ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه للٗ٣اع.
ًغي الباخض ؤن ما طَبذ بلُه ٚالبُت ٣ٞهاء ال٣اهىن وٚالبُت ال٣ىاهين الٗغلُت في قغوٍ صٖـىي مىـ٘
الخٗ ــغى  ٧ــان ن ــاثبا بال للباخ ــض هٓ ــغة ؤز ــغي باليؿ ــبت للك ــغٍ ألازي ــر ٞالباخ ــض ً ـغي ؤه ــه ال ٌك ـ رٍ ؤن
ً ٩ــىن اإلاُال ــب بمى ــ٘ الخٗ ــغى لحُاػج ــه  ٢ــض م ــغ ٖلُ ــه ؾ ــىت م ــً خُاػج ــه ٞل ــى ٞغي ــىا طل ــ ٪ل ٩ــان بجحا ٞــا
إلاكـ ري الٗ٣ــاع الحــاثؼ ٖلُــه مــً ٢بــل البــاج٘ (الهــاصع مىــه الخٗــغى لحُــاػة اإلاكـ ري بٗــض الٗ٣ــض ببًــٗت
ؤًام).
مُٗــاص صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى ؤي ؤن اإلاــضعي ال ًجــىػ لــه اللجــىء للً٣ــاء واإلاُالبــت بدُاػجــه للٗ٣ــاع بال
زــال ٫ؾــىت مــً ٢ــىٕ الخٗــغى لحُاػجــه والٗلــم بهــاٞ ،ــةطا اهً٣ــذ الؿــىت ولــم ًغٞــ٘ صٖــىاٍ ؾــ ِ٣خ٣ــه فــي
عٗٞها وٖلُه ؤن ٌؿل ٪مؿل ٪الً٣اء اإلاىيىعي.
الٟغٕ الشالض ؤَغا ٝصٖىي مى٘ الخٗغى
الُغ ٝألاو :٫اإلاضعي
ًخٗــضص اإلاــضعي فــي صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى ٣ٞــض ً٩ــىن مال٩ــا للٗ٣ــاع و٢ــض ً٩ــىن خــاثؼا بالٗ٣ــاع ٖغيــُا ؤي
مىخٟٗـا و٢ــض ً٩ــىن خــاثؼا لـه بدؿــً هُــت ؤي ب٣هــض الخملـ ٪ولمٗجــى ؤقــمل اإلاــضعي فـي صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى
َى الظي حٗغيذ خُاػجه لالٖخضاء.
الُغ ٝالشاوي :اإلاضعى ٖلُه
اإلا ــضعى ٖلُ ــه ف ــي صٖ ــىي مى ــ٘ الخٗ ــغى َ ــى الص ــخو ال ــظي حه ــضص خُ ــاػة اإلا ـضعي ب ــال٣ىة ؤو التهضً ــض ؤو
الحُل ــت ٖلى ــا ؤو ز ُٟــت وٍج ــب ؤن ً ٩ــىن َ ــظا الٗم ــل ٖم ــال بًجابُ ــا  ٢ــض و ٢ــ٘ ف ــي الٗ ٣ــاع طاج ــه ال ــظي ًد ــىػٍ
الحاثؼ ،وؤن ًاصي بلى  ُ٘٢الهلت بين الحاثؼ والٗ٣اع ؤو الح ٤الُٗجي الٗ٣اعي(.)1
الُغ ٝالشالض :املحل وَى الٗ٣اع املحيز مً ٢بل اإلاضعي اإلاُالب بى ٠٢ومى٘ الخٗغى الىا ٘٢به.
( )1صٖ .بض الغػا ١الؿجهىعي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .917
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الٟغٕ الغاب٘ .ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي مى٘ الخٗغى
ال٣اٖضة ألاولى٢ .اٖضة َاب٘ ؤلاؾخعجا٫
بن مـا جدؿـم بــه صٖـىي مىـ٘ الخٗــغى فـي مؿــل٨ها مؿـل ٪الً٣ـاء اإلاؿــخعجل ٧ـان مـغصٍ مــً ٢ـى ٫الىبــي
ملسو هيلع هللا ىلص (ال يغع وال يغاع).
٦ما ؤن مً م٣انض الكغَٗت مى٘ الًغع الىا ٘٢ؤو اإلاخىٖ ٘٢لى ألامىا.٫
و٦مــا ههــذ ال٣اٖــضة ال٣اهىهُــت فــي الُٗــً ع٢ــم ( )52156لؿــىت ( ٌ1433مــضوي) "الح٨ــم الهــاصع فــي
الــضٖىي التــي جىٓــغ بالً٣ــاء اإلاؿــخعجل ٦ــضٖىي مىــ٘ الخٗــغى التــي ًغٗٞهــا اإلاــضعي وٍُالــب ٞحهــا بــةلؼام
اإلاــضعى ٖلُــه بٗــضم الخٗــغى لــه فــي اهخٟاٖــه بمل٨ــه لــه مــضص مدــضصة إلنــضاعٍ والُٗــً ُٞــه .وَك ـ رٍ ؤن
ً٩ــىن خ٨مــا ما٢خــا ؤو جدُٟٓــا فــي اإلاؿــاثل اإلاؿــخعجلت التــي ًسشــخى ٖلحهــا مــً ٞــىاث الى٢ــذ صون الخٗــغى
ألنل الح."٤
و٦ما ظاء في ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ع٢م (  )27لؿىت  ٌ1433في الُٗـً ع٢ـم()49854لؿـىت  "ٌ1433ؤن
صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى هــي مــً الــضٖاوي اإلاؿــخعجلت التــي ًهــضع ٞحهــا خ٨ــم ما٢ــذ بخــضبير و٢تــي ؤو جدٟٓــي
صون الخٗغى ألنل الح"٤
ؤنــاب الً٣ــاء الُمجــي خُىمــا ؤزًــ٘ صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى للً٣ــاء اإلاؿــخعجل وخــظا خــظو ال٣ــاهىن
الؿــٗىصي وبٗــٌ ٣ٞهــاء ال٣ــاهىن ،عٚــم ؤن ال٣ــاهىن اإلاهــغي والً٣ــاء اإلاهــغي ؾــل٩ا مــا ؾــل٨ه ٦شيــر مــً
ال٣ىاهين وال٣ٟهاء ؤن صٖىي مى٘ الخٗغى جمـ مىيىٕ النزإ (ؤنل الح ،)٤وٍغي الباخـض ؤن مـا طَـب
بلُــه اإلا٣ــنن الُمجــي مــً زًــىٕ صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى للً٣ــاء اإلاؿــخعجل ـ٧ـان نــاثبا وطلــ ٪لىظــىص ؾــبب
الاؾخعجا ٫واإلاخمشل بالًغع الىا.٘٢
 ٞــضٖاوي الحُ ــاػة ال ــشالر بك ــ٩ل ٖ ــام جىُ ــىي ٖل ــى طا ٥اإلا٣ه ــض وألن صٖ ــاوي الحُ ــاػة ال٣ه ــض مجه ــا
اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الحٞ ٤ضٖاوي الحُاػة ظٗلذ لحماًت الحُاػة في طاتها صون الىٓغ إلاا بطا ٧ـان
الحاثؼ ًمل ٪الح ٤الـظي ًدىػٍ ؤو ال ًمل٨هٞ ،ـال مجـا ٫فـي صٖـاوي الحُـاػة للخُـغ ١لبدـض اإلال ُ٨ـ ــت خُـض
بن مجا ٫طلَ ٪ـى صٖىي الاؾخد٣ا.١
و٦مــا ؤن الح٨ــم الهــاصع فــي الــضٖىي ال حجــت ُٞــه بال بمــا ًخٗلــ ٤بــين اإلاــضعي بالحُــاػة واإلاــضعى ٖلُــه
ؾالب الحُاػة وطل ٪ألن الح٨م ٞحها ال ً٣غع خ٣ا وال ًىٟي خ٣ا.
وإطا اجطـ لل٣ا ــخي اإلاؿــخعجل ؤن الٟهــل ف ـي صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى ً٣خضــخي بدش ـا مىيــىُٖا ًخُــغ١
بلــى ؤنــل الحــ ٤اإلاخىــاػٕ ُٞــه ٟٞــي َــظٍ الحالــت ًجــب ٖلــى ال٣ا ــخي ؤن ًد٨ــم بٗــضم الازخهــام ؤي ٖــضم
اإلاؿاؽ بإنل الح٤
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ال٣اٖضة الشاهُت ٢اٖضة ٖضم الجم٘ بين صٖىي مى٘ الخٗغى وصٖىي اإلالُ٨ت
اإلا٣هــىص بٗــضم ظــىاػ الجمــ٘ بــين صٖــىي الحُــاػة والتــي هدــً بهــضصَا صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى وصٖــىي
اإلالُ٨ــت َ ــى ًدٓــغ ٖل ــى اإلاــضعي ؤن ً ٣ــُم صٖــىاٍ بمى ــ٘ الخٗــغى ٖل ــى ؤؾــاؽ اإلاُالب ــت بــالح ٤وف ــي الى ٢ــذ
هٟؿه ٖلى ؤؾاؽ خماًت الحُـاػة َـظا باليؿـبت للمـضعي ؤمـا باليؿـبت للمـضعى ٖلُـه ٞـال ًجـىػ لـه ؤن ًـض٘ٞ
صٖىي مى٘ الخٗغى وطل ٪باالؾدىاص بلى اإلالُ٨ت ختى ولى ٧ان اإلاال ٪الكغعي ،و٦ما ال ًجىػ لل٣ا خي ٖىض
ٞهله لضٖىي مى٘ الخٗغى ؤن ٌؿدىض في خ٨مه ُٞدلل الضٖىي ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح ٤ؤو هُٟه(.)1
خُض ؤن مًمىن َظٍ ال٣اٖضة بلـؼام ٧ـل مـً اإلاـضعي واإلاـضعى ٖلُـه وال٣ا ـخي بٗـضم ظـىاػ الجمـ٘ بـين
صٖاوي الحُـاػة وصٖـاوي اإلالُ٨ـت والح٨مـت مـً َـظٍ ال٣اٖـضة اؾـخ٨ما ٫خماًـت الحُـاػة لـظاتها مجـغصة ٖـً
ؤنل الح ٤ألن حٗغى ال٣ا خي ألنل الح٢ ٤ض ًاصي بلى الح٨م ٖلى الحاثؼ عٚم زبـىث خُاػتهـا اؾـدىاصا
بلى ملُ٨ت زهمه.
واإلا٣هــىص َىــا ب٣اٖــضة ٖــضم الجمــ٘ بــين صٖــىي الحُــاػة وصٖــىي اإلالُ٨ــت َــى ؤهــه ًدٓــغ ٖلــى اإلاــضعي فــي
صٖـىي الحُــاػة ؤن ً٣ــىم بغٞـ٘ صٖــىي اإلاُالبــت بــالح ٤مـ٘ جــىاٞغ الحُــاػة لخهـمه و٦ــظل ٪ال ًجــىػ الح٨ــم
في صٖاوي الحُاػة ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح ٤ؤو هُٟه.
اإلاُلب الشالض:صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الٟغٕ ألاو : ٫مٟهىم صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
فــي ال٣ــاهىن اإلاــضوي اإلاهــغي ظــاء الــىو ٖلــى صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة فــي اإلاــاصة (ٖ )962لــى ؤن"
مــً خــاػ ٖ٣ــاعا ،واؾــخمغ خــاثؼا ل ــه ؾــىت ٧املــت ،وزشــخي ألؾــباب مٗ٣ىل ــت الخٗــغى لــه مــً ظ ـغاء ؤٖم ــا٫
ظضًـضة تهــضص خُاػجـه ،ـ٧ـان لــه ؤن ًغٞـ٘ بلــى ال٣ا ــخي َالبـا و٢ــ ٠ألاٖمـا ٫بكــغٍ ؤن ال ج٩ــىن ٢ـض جمــذ ولــم
ًىٖ ٌ٣ام ٖلى البضء في الٗمل الظي ً٩ىن مً قإهه ؤن ًدضر الًغع".
وعص حٗغٍــَ ٠ــظٍ الــضٖىي فــي اإلاــاصة ( )1/238مــً اللــىاثذ الخىُٟظًــت لىٓــام اإلاغاٗٞــاث الكــغُٖت بمــا
ههه (اإلاغاص باألٖما ٫الجضًضة :ما قغٕ اإلاضعى ٖلُه في الُ٣ام بها في مل٨ه ومً قإجها ؤلايغاع باإلاضعي).
ههذ اإلااصة  821مـً ال٣ـاهىن اإلاـضوي الجؼاثـغي ٖلـى مـا ًلـيً " :جـىػ إلاـً خـاػ ٖ٣ـاعا واؾـخمغ خـاثؼا لـه
مــضة ؾــىت ٧املــت  ،وزشــخي ألؾــباب مٗ٣ىلــت الخٗــغى لــه مــً ظ ـغاء ؤٖمــا ٫ظضًــضة تهــضص خُاػجــه ؤن ًغٞــ٘
ألامــغ بلــى ال٣ا ــخي َالبــا و٢ــَ ٠ــظٍ ألاٖمــا ٫بكــغٍ ؤن ال ج٩ــىن ٢ــض جمــذ  ،ولــم ًــىٖ ٌ٣ــام واخــض ٖلــى
البضء في الٗمل الظي ً٩ىن مً قإهه ؤن ًدضر الًغع ".

(ٖ )1بضهللا بً عقاص بً دمحم الخمُىي :الحماًت الجىاثُت واإلاضهُت للحُاػة ،عؾالت م٣ضمت لجامٗت هاً ٠الٗغلُت للٗلىم
ألامىُت الٗعبﯾت للٗلوم ألامىُت ،ٌ1425 ،م.146
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صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة لــم جــغص فــي ال٣ــاهىن الُمجــي وال الً٣ــاء الُمجــي ،وَــظا بن ّ
صٖ ٫لــى ــخيء
ٞةهمــا ًــضٖ ٫لــى ؤن ال٣ــاهىن الُمجــي لــم ًىا٦ــب مــا ظــاء بــه البــاخشىن ال٣ــاهىهُىن ،وجإؾِؿــا لــظلٞ ٪ةهىــا
هىصــخي اإلا٣ــنن الُمجــي بةيــاٞت هــو ٌٗــغٖ ٝــً صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة مبِىــا قــغوَها ومُٗاصَــا
والح٨م ٞحها.
حٗغٍ ــ ٠الباخ ــض" ه ــي جل ــ ٪ال ــضٖىي الى٢اثُ ــت لحُ ــاػة اإلا ــضعي ي ــض اؾ ــخدضار ٖم ــل ظضً ــض ف ــي ٖ ٣ــاع
اإلاضعى ٖلُه لى ؤجم طا ٥الٗمل ل٩ان حٗغيا لحُاػة اإلاضعي مؿخ٣بال.
الٟغٕ الشاوي :قغوٍ ومُٗاص صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الكغٍ ألاو :٫ؤن ً٩ىن اإلاضعي خاثؼا للٗ٣اع خُاػة مكغوٖت.
وه٣ه ــض بالحُ ــاػة اإلاك ــغوٖت ه ــي جل ــ ٪الحُ ــاػة الت ــي جخ ــىاٞغ ٞحه ــا ظمُ ــ٘ ق ــغوٍ الحُ ــاػة مش ــل اله ــضوء
والاؾخمغاع والىيىح والٗلىُت وٖضم الخُٟت ،بمٗجى آزـغ خُـاػة زالُـت مـً الُٗـىب ،وؤًًـا ختـى ج٩ـىن
مكــغوٖت البــض ؤن ً٩ــىن الشــخيء املحيــز مــً ألاقــُاء التــي ًجــىػ خُاػتهــا ؤمــا بطا ـ٧ـان ٚيــر مــا ط٦ــغ ؾــاب٣ا ٞــال
ًجــىػ للمــضعي عٞــ٘ صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة ؤو مكــىلت بُٗــب مــً ُٖىبهــا مشــل الاهُ٣ــإ ؤي ٖــضم
الاؾخمغاع ٞال ًجىػ له ؤًًا ع ٘ٞصٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة ،وٖلى ال٣ا خي اإلاٗغويت ٖلُـه الـضٖىي
ؤن ًخإ٦ــض مــً طلــ، ٪وطلــ ٪بخدمُــل ٖــبء ؤلازبــاث ٖلــى اإلاــضعي  ،وؾىىض ـ مــً الحــاثؼ اإلاــضعي وطلــ ٪فــي
الٟغٕ الخالي الظي ًخدضر ًٖ ؤَغا ٝالضٖىي.
الكغٍ الشاوي :ؤن ً٩ىن الٗمل اإلااصي ٢ض بضؤ به اإلاضعى ٖلُه في ٖ٣اعٍ املحيز له.
وَــظا الكــغٍ ظــىَغ ازــخال ٝبــين صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى وصٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة ؤي البــض ؤن
ً٩ىن الٗمل في ٖ٣اع اإلاضعى ٖلُه ولِـ في ٖ٣اع اإلاضعي ،ألهه لى ٧ان في ٖ٣اع اإلاضعي ل٩ان طا ٥حٗغيا في
خُاػة اإلاضعي وٍخُلب مىه ع ٘ٞطا ٥الًغع خاال بضٖىي مى٘ الخٗغى ال صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة.
الكغٍ الشالض :ؤن ً٩ىن طا ٥الٗمل حٗغيا لحُاػة اإلاضعي لى ؤجم.
ؤي ؤن طا ٥الٗمــل ؾِكــ٩ل حٗغيــا لحُــاػة اإلاــضعي مؿــخ٣بال ،وَــظا ٢ــض ً٩ــىن الٗمــل الجضًــض الــظي
اؾــخدضزه اإلاــضعى ٖلُــه ال ً٩ــىن حٗغيــا للمــضعي فــي خالــت بجمامــه ،وٖلــى ال٣ا ــخي ؤن ًدمــل ٖــبء بزبــاث
طلٖ ٪لى اإلاضعي.
ومً ؤمشلت ؤؾباب صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة ب٢امت اإلاضعى ٖلُه فـي خُاػجـه ببىـاء ظـضاع لـى ؤ٦ملـه
لؿض ٖلى اإلاضعي هىاٞظٍ ؤو مىٗه مً خهىله ٖلى الهىاء ؤو مىٗه في اؾخٗما ٫خ٣ه باإلاغوع
الكغٍ الغاب٘ :ؤن ً٩ىن َلب اإلاضعي في صٖىاٍ بى ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة واإلاؿخدضزت ال ٚير.
وَـظا ٞــةن َالــب مـشال بةػالــت طا ٥الٗمــل اإلاؿــخدضر ولـم ًُالــب بىٟ٢ــه ٣ٞــض مــ ؤنــل النـزإ ٗٞلــى
ال٣ا خي خُجها ؤن ًىٓغ لها ٦ضٖىي مىيىُٖت ولِؿذ صٖىي مؿخعجلت بى ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة.
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الكغٍ الخامـ :ؤن ً٩ىن اإلاضعي ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه للٗ٣اع.
ًــغي الباخــض ؤن مــا طَب ـذ بلُــه ٚالبُــت ٣ٞهــاء ال٣ــاهىن وٚالبُــت ال٣ــىاهين الٗغلُــت فــي قــغوٍ صٖــىي
و٢ـ ٠ألاٖمـا ٫الجضًـضة ٧ـان نـاثبا بال للباخـض هٓـغة ؤزـغي باليؿـبت للكـغٍ ألازيـر ٞالباخـض ًـغي ؤهـه ال
ٌك ـ رٍ ؤن ً٩ــىن اإلاُالــب بى٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة لحُاػجــه ٢ــض مــغ ٖلُــه ؾــىت مــً خُاػجــه ٞلــى ٞغيــىا
طلــ ٪ل٩ــان بجحاٞــا إلاك ـ ري الٗ٣ــاع الحــاثؼ ٖلُــه مــً ٢بــل البــاج٘ (مؿــخدضر الٗمــل فــي ٖ٣ــاعٍ الــظي بــإ
ظؼاء مً ٖ٣اعٍ للمك ري).
مُٗ ــاص صٖ ــىي و ٢ــ ٠ألاٖم ــا ٫الجضً ــضة ؤي مت ــى ًد ــ ٤للم ــضعي اللج ــىء لل ً٣ــاء وع ٞــ٘ صٖ ــىي بى ٢ــ٠
ألاٖما ٫الجضًضة؟ وطل ٪زال ٫ؾـىت ،جبـضؤ مـً الكـغوٕ بالٗمـل الجضًـض والٗلـم بـهٞ ،ـةطا اهً٣ـذ الؿـىت
ولم ًغ ٘ٞصٖىاٍ ؾ ِ٣خ٣ه في عٗٞها وٖلُه ؤن ٌؿل ٪مؿل ٪الً٣اء اإلاىيىعي.
الٟغٕ الشالض ؤَغا ٝصٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
الُــغ ٝألاو :٫اإلاــضعيً :دىــىٕ اإلاــضعي فــي صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة ٢ــض ً٩ــىن مال٩ــا للٗ٣ــاع و٢ــض
ً٩ىن خاثؼا بالٗ٣اع ٖغيُا ؤي مىخٟٗا و٢ـض ً٩ـىن خـاثؼا لـه بدؿـً هُـت ؤي ب٣هـض الخملـ ٪ولمٗجـى ؤقـمل
اإلاــضعي فــي صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة َــى الــظي ًخــىقى الًــغع الىا٢ــ٘ ٖلُــه مؿــخ٣بال مــً ٢بــل الٗمــل
الجضًض الظي ٖمله اإلاضعى ٖلُه في خُاػجه.
الُغ ٝالشاوي :اإلاضعى ٖلُه
اإلاضعى ٖلُه في صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًـضة َـى الصـخو الـظي ً٣ـىم بٗمـل مـاصي فـي ٖ٣ـاعٍ املحيـز
له والظي مً قإهه بطا ؤجم طا ٥الٗمل اإلااصي ق٩ل حٗغيا لحُاػة اإلاضعي
الُغ ٝالشالض :املحل
وَــى الٗ٣ــاع املحيــز مــً ٢بــل اإلاــضعى ٖلُــه الــظي ؤ٢ــام ُٞــه الٗمــل اإلاــاصي الــظي مــً قــإهه بطا ؤجــم طا٥
الٗمل ق٩ل حٗغيا و٣ٞضاها لح ٤مً خ٣ى ١ظاعٍ اإلاضعي املحيز لٗ٣اعٍ،
الٟغٕ الغاب٘ :ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة
ال٣اٖضة ألاولى :صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة جدمل َاب٘ الاؾخعجا٫
بن مــا جدؿــم بــه صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة فــي مؿــل٨ها مؿــل ٪الً٣ــاء اإلاؿــخعجل ـ٧ـان مــغصٍ مــً
٢ى ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص (ال يغع وال يغاع).
٦ما ؤن مً م٣انض الكغَٗت مى٘ الًغع الىا ٘٢ؤو اإلاخىٖ ٘٢لى ألامىا.٫
و٦م ــا هه ــذ ال٣اٖ ــضة ال٣اهىهُ ــت م ــً الُٗ ــً ع ٢ــم ( )٥.27.52لؿ ــىت ( ٌ1434م ــضوي) م ــً املح٨م ــت
الٗلُــا الُمىُــت " ؤن الــضٖىي اإلاؿــخعجلت جبدــض الشبــىث ال اإلالــ ،٪والح٨ــم اإلاؿــخعجل َــى ما٢ــذ ً ــؼو٫
بؼوا ٫ؤؾبابه ؤو بد٨م ظضًض في اإلاىيىٕ
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 ٞــضٖاوي الحُ ــاػة ال ــشالر بك ــ٩ل ٖ ــام جىُ ــىي م ــً طا ٥اإلا٣ه ــض وألن صٖ ــاوي الحُ ــاػة ال٣ه ــض مجه ــا
اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الحٞ ٤ضٖاوي الحُاػة ظٗلذ لحماًت الحُاػة في طاتها صون الىٓغ إلاا بطا ٧ـان
الحاثؼ ًمل ٪الح ٤الـظي ًدىػٍ ؤو ال ًمل٨هٞ ،ـال مجـا ٫فـي صٖـاوي الحُـاػة الخُـغ ١لبدـض اإلال ُ٨ـ ــت خُـض
بن مجا ٫طلَ ٪ـى صٖىي الاؾخد٣ا.١
و٦مــا ؤن الح٨ــم الهــاصع فــي الــضٖىي ال حجــت ُٞــه بال بمــا ًخٗلــ ٤بــين اإلاــضعي بى٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة
واإلاضعى ٖلُه ناخب الٗمل في خُاػجه وطل ٪ألن الح٨م ٞحها ال ً٣غع خ٣ا وال ًىٟي خ٣ا.
ٞــةطا ٢ــام اإلاــضعى ٖلُــه باؾــخدضار ٖمــل فــي ٖ٣ــاعٍ ولــى ؤجــم وؤ٦مــل طا ٥الٗمــل قــ٩ل حٗغيــا لحُــاػة
اإلاضعي خُجها ًجىػ للمضعي ع ٘ٞصٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة ،ولمٗجى آزغ بطا جم الٗمل الجضًض اإلاضعى
ٖلُــه ٞلــِـ للم ــضعي ؤن ٌؿــل ٪مؿ ــل ٪الً٣ــاء اإلاؿ ــخعجل وطلــ ٪لغ ٞــ٘ صٖــىي و ٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضً ــضة
وإهما ٖلُه ؤن ٌؿل ٪الً٣اء اإلاىيىعي.
وإطا اجط لل٣ا خي اإلاؿخعجل ؤن الٟهل في صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة ً٣خضخي بدشـا مىيـىُٖا
ًخُغ ١بلى ؤنل الح ٤اإلاخىاػٕ ُٞه ٟٞـي َـظٍ الحالـت ًجـب ٖلـى ال٣ا ـخي ؤن ًد٨ـم بٗـضم الازخهـام ؤي
ٖضم اإلاؿاؽ بإنل الح.٤
ال٣اٖضة الشاهُتٖ :ضم الجم٘ بين صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة وصٖىي اإلالُ٨ت.
ٌك رٍ اإلاكغٕ الٟغوسخي فـي اإلاـاصة ( )1265مـً ٢ـاهىن ؤلاظـغاءاث اإلاضهُـت الٟغوسـخي الجضًـض(ٖ ،)1( )1ـضم
الجمـ ــ٘ بـ ــين صٖـ ــىي الحُـ ــاػة وصٖـ ــىي اإلالُ٨ـ ــت وخـ ــظا خـ ــظوٍ اإلاكـ ــغٕ اإلاهـ ــغي فـ ــي اإلاـ ــاصة ( )48مـ ــً ٢ـ ــاهىن
اإلاغاٗٞاث اإلاهغي.
بن مًمىن ٢اٖضة ٖضم ظىاػ الجم٘ بين صٖىي الحُاػة وصٖىي اإلالُ٨ت َى بلؼام اإلاضعي بٗـضم ظمـ٘
اإلاُالب ــت بالحُ ــاػة واإلاُالب ــت ب ــالح ،٤ول ــال زام اإلا ــضعى ٖلُ ــه بٗ ــضم ص ٞــ٘ ال ــضٖىي باالؾ ــدىاص بل ــى الح ــ، ٤
ولال زام ال٣ا خي بٗضم الٟهل في صٖىي الحُاػة ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح ٤ؤو هُٟه
وختــى ال ً٩ــىن الخلــِ بــين صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة وؤي صٖــىي مىيــىُٖت ؤزــغي ًجــب ٖلــى
ال٣ا خي ؤن ًىدبه لظل ،٪وطل ٪مً زال ٫جإ٦ضٍ ٖلى جىاٞغ قغوٍ صٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة وَلـب
اإلاــضعي (الحــاثؼ)بى ٠٢ألاٖمــا ٫الجضًــضةٞ ،ــةطا جــىاٞغث الكــغوٍ و ـ٧ـان الُلــب بى٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة
خُجها ال ماو٘ ٖىض ال٣ا ـخي ؤن ً٣بلهـا ٦ـضٖىي مؿـخعجلت و٢ـ ٠ألاٖمـا ٫الجضًـضةٞ ،ـةطا ازخـل قـغٍ مـً
قــغوٍ صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة ؤو لــم ًُالــب اإلاــضعي بى٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة بهمــا َالــب مــشال
بةػالتهــا خُجهــا ٢ــض ؤزــل بكــغٍ مــً قــغوٍ صٖــىي و٢ــ ٠ألاٖمــا ٫الجضًــضة وؤنــبدذ صٖــىاٍ جمـــ ؤنــل
()1
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الح ــ( ٤مىي ــىٕ الن ـزإ)ٗٞ ،ل ــى ال٣ا ــخي ؤن ًىٓ ــغ له ــا  ٦ــضٖىي مىي ــىُٖت حؿ ــغي ٞحه ــا ق ــغوٍ ال ــضٖىي
اإلاىيىُٖت.

الخاجمت وحشمل الىخائج والخىضُاث
الىخاثج
 )1بن لحماًت الحُاػة َغٍ٣ين َغٍ ٤مضوي وَى صٖاوي الحُاػة الشالر وهي صٖىي اؾ رصاص الحُاػة وصٖىي
مى٘ الخٗغى وصٖىي و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة ،وَغٍ ٤ظىاجي وَى ٖبر الىُابت الٗامت.
 )2بن صٖاوي الحُاػة الشالر تهض ٝبلى خماًت مغا٦ؼ ٢اهىهُت للحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام ال لحماًت الح.٤
 )3ع ٘ٞصٖاوي الحُاػة ًخُلب مً ظمُ٘ ألاَغا ٝالخىى في الحُاػة مً زبىتها وصحتها وقغوَهاٞ ،مشال
لى ع ٘ٞاإلاضعي صٖىي اؾ رصاص خُاػجه و٢ام ال٣ا خي بخدمُل اإلاضعي بزباث ملُ٨خه للٗ٣اع ال إلزباث
خُاػجه خُجها ٣ٞض ؤبُل ال٣ا خي صٖىي الاؾ رصاص والً٣اء اإلاؿخعجل.
 )4صٖاوي الحُاػة الشالر مخ٣ٟت بك٩ل ٦بير مً خُض ألاَغا ٝوالكغوٍ واإلاُٗاص ،و٦ما ؤن ؤٚلبُت
ال٣ىاهين الٗغلُت مخ٣ٟت ٞحها.
 )5صٖاوي الحُاػة الشالر حؿل ٪مؿل ٪الً٣اء اإلاؿخعجل.
 )6الح٨م في صٖاوي الحُاػة ال حجت ُٞه بَال٢ا ،وإهما ج٩ىن حجُخه مى٢خت ألَغا ٝالضٖىي وفي
مىيىٖها .ِ٣ٞ
 )7ال٣اهىن الُمجي لم ًخُغ ١لضٖاوي الحُاػة مشلما جُغ٢ذ لها ؤٚلبُت ال٣ىاهين ألازغي٣ٞ ،ض ا٦خٟى بظ٦غ
ؤن صٖىي اؾ رصاص الحُاػة ومى٘ الخٗغى ج٩ىن مً اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت وطل ٪في اإلااصة ( )242مً ٢اهىن
اإلاغاٗٞاث الُمجي.
 )8بن ٢اٖضة ٖضم الجم٘ بين صٖاوي الحُاػة وصٖىي اإلالُ٨ت َى ؤهه ال ًجىػ ُ٢ام الضٖىٍين في و٢ذ واخض
خُض ال جغ ٘ٞصٖىي الح ٤بال بٗض الٟهل في صٖىي الحُاػة.
الخىنُاث
 )1الباخض ًىصخي اإلاكغٕ الُمجي بةٖضاص صعاؾاث مخسههت جًم ٦باع ص٧اجغة ظامٗاث الح٣ى ١و٦باع
املحامين وً٢اة املح٨مت الٗلُا بالجمهىعٍت الُمىُت بالخيؿُ ٤م٘ ٦باع َُئت ٖلماء الُمً في خل
مىاػٖاث الحُاػة وجىُٓمها ٖلى ق٩ل مىاص وطل ٪في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ًغظ٘ الحها الً٣اة واملحامىن
والضاعؾىن.
 )2الباخض ًىصخي ؤن ًلػي اإلاكغٕ الُمجي الحُاػة مً ال٨خاب الشالض (الٗ٣ىص اإلاؿماة ) مً ال٣ؿم
الؿاصؽ مً الباب ألاو، ٫وويٗها في ٦خاب مؿخ٣ل ختى ال ًهل بلى طًَ اإلاُل٘ ٖلى ال٣اهىن اإلاضوي
الُمجي ؤن الحُاػة ٖباعة ًٖ ٖ٣ض.
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ً )3ىصخي الباخض ص٧اجغة الجامٗاث بةياٞت صٖاوي الحُاػة في م٣غعاث الضعاؾت ختى جيكإ ؤظُا ٫مً
املحامين والً٣اة وٖامت الىاؽ جٟهم صٖاوي الحُاػة وهدُجت لهظا ؾخ٣ل مىاػٖاث ألاعا خي والٗ٣اعاث.

كائمت اإلاطادزواإلاساحع
 .1ال٣غان ال٨غٍم
 .2الؿىت الىبىٍت
 .3صٖ .ؼ الضًً الضها نىعي ،وخامض ٖ٩اػ ،الً٣اء اإلاؿخعجل وً٢اء الخىُٟظ ،بضون صاع هاقغ،
الُبٗت الخامؿت1996 ،م.
 .4الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ؤؾباب اإلالُ٨ت ،صٖ .بض الغػا ١الؿجهىعي ،الجؼء الشامً ،صاع
بخُاء ال رار الٗغبي ،بيروث لبىان ،بضون ؾىت الُب٘ واليكغ.
 .5ص .دمحم الؿُٗض واصي ،الحماًت الجىاثُت للحُاػة الٗ٣اعٍت ،بضون صاع وكغ ،الُبٗت الشاهُت2222 ،م.
 .6ص .دمحم بً ٖبض هللا بً دمحم املحُمُض( ،صٖىي الحُاػة في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وهٓام اإلاغاٗٞاث في اإلامل٨ت
الٗغلُت الؿٗىصًت) ،م٨خبت اإلالٞ ٪هض الىَىُت َ1438( ،ـ 2217 -م).
 .7صٞ .خخي والي ،الىؾُِ في الً٣اء اإلاضوي ،مُبٗت ال٣اَغة ،صاع الجهًت الٗغلُت 1982،م.
 .8ص .دمحم اإلاىجي ،الحُاػة صعاؾت جإنُلُت مً الىاخُخين اإلاضهُت والجىاثُت.
 .9ص .وظضي عاٚب ٞهىي1986( .م) .مباصت الً٣اء اإلاضوي .1ٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
.12الباخض ٦/غم ٖاٌل خؿىين .)2222( .الحماًت ال٣اهىهُت للحُاػة الٗ٣اعٍت في ٞلؿُين :صعاؾت
جدلُلُت م٣اعهت .عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت ألاػَغ٧ ،لُت الح٣ى٢ ،١ؿم ال٣اهىن الخامٚ ،ؼة.
.11الباخض ٖ /بضهللا بً عقاص بً دمحم الخمُىي :الحماًت الجىاثُت واإلاضهُت للحُاػة ،عؾالت م٣ضمت
لجامٗت هاً ٠الٗغلُت للٗلىم ألامىُت الٗعبﯾت للٗلوم ألامىُت،ٌ1425 ،
.12هٓام اإلاغاٗٞاث الؿٗىصي.
.13ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي.
.14ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي.
٢.15اهىن اإلاغاٗٞاث الُمجي.
.16ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي.
.17ال٣اهىن اإلاضوي الهغي.
Le nouveau code de procedure civile issue du decret du 12 Mai 1981.18
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عالماث البلىغ الشسعُت و أزسها في اإلاظئىلُت الجىائُت
بحن الشسَعت ؤلاطالمُت واللاهىن
د /أخمد بً طالم بً أخمد مشهىزبً علُل
أطخاذ اللاهىن بيلُت الشسَعت واللاهىن حامعت ألاخلاؾ
Dr. Ahmed Salem Ahmed bin Aqeel
Assistant Professor of Criminal Law, College of Sharia and
Law, Al-Lahqaf University, Yemen
Legal signs of puberty and their impact on criminal
responsibility Between Islamic Sharia and Law
اإلالخظ:
مً اإلاٗلىم ؤن الكغٕ وال٣اهىن ظٗال اإلاؿاولُت مىاَت بمً ٧ان بالٛا مبل ٜؤلاصعا ٥خُض ًخٗل ٤به الخُاب
وٍىاٍ به الخ٩لُ ،٠وجدُِ به اإلاؿاولُت ب٩ل آزاعَا ،وجشىع ًُ٢ت الٗالماث الكغُٖت للبلى ٙمً خُض ٧ىجها ٧اُٞت لبلىٙ
ؤلاوؿان مبل ٜالخدمل ال٩امل للمؿاولُت في الكغَٗت وال٣اهىن ،بدُض ًداؾب ظىاثُا ٖلى ما ًٟٗله ،وٍاازظ ٖ٣ابُا
ٖلى ما ا ٢رٞه بما ً٣خًُه الح ٤والٗض ،٫و٢ض ازخل ٠الٗلماء في ال٣ٟه ؤلاؾالمي في طل ٪ازخالٞا بِىا ،بِىما طَب
ال٣اهىن بلى اٖخباع الؿً مغظٗا ؤؾاؾُا لبُان اإلاؿاولُت صون الخٗغى للبلى ٙبالٗالماث الكغُٖت مما ؤصي بلى ْهىع
خاالث ازخال ٝفي ألاخ٩ام بُجهاً ،م ً٨الخٗغى لها في زىاًا َظا البدض .
جيب٘ ؤَمُت البدض مً خُض ٧ىهه ًبدض مؿإلت قاث٨ت ًشيرَا البٌٗ ٦سال ٝبين الكغَٗت وال٣اهىن ،مدؿاثلين
ًٖ ال٣اهىن وٖضم اٖخباعٍ للٗالماث الكغُٖت ٧إؾاؽ ًد٨م به الً٣اة .
ؾيخٗغى للٗالماث الكغُٖت اإلاخٖ ٤ٟلحها ومضي اٖخباعَا مهضعا للمؿئىلُت الجىاثُت ومضي الخىا ٤ٞوالازخالٝ
بين الكغَٗت وال٣اهىن في طل ٪مؿخسضمين ألاؾلىب الاؾخ٣غاجي للىهىم وألاخ٩ام وال٣ٟهُت وال٣اهىهُت وألاؾلىب
الىنٟي للخىنل الى بُان مضي الخىا ٤ٞوالازخال ٝبُجهما .
اليلماث اإلاـخاخُت :البلى ،ٙاإلاؿئىلُت الجىاثُت ،الاخخالم ،الؿً ال٣اهىوي ،ال٣اهىن الجىاجي
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Abstract:
It is well-known that the Sharia and the law make the responsibility entrusted
to the one who is an adult of the highest level of awareness, as the discourse relates
to him and is entrusted with the assignment, and the responsibility surrounds him
with all its effects. The issue of legitimate signs of puberty arises in terms of being
sufficient for a person to reach the full extent of responsibility in Sharia and law, so
that he is held criminally accountable for what he does, and punitive for what he
has done as required by truth and justice Scientists in Islamic had been
jurisprudence differed in that, while the law went on to consider age as a basic
reference for clarifying responsibility without being exposed to puberty with legal
signs, which led to the emergence of cases of difference in rulings between them,
which can be exposed in the folds of this research.
The importance of the research stems from the fact that it is looking at a
thorny issue that some raise as a dispute between Sharia and the law, asking about
the law and its lack of consideration of legal signs as a basis for judges to rule.
We will discuss the agreed legitimate signs and the extent to which they are a
source of criminal liability and the extent of compatibility and difference between
Sharia and law in this using the inductive method of texts and provisions,
jurisprudence, and legal and descriptive methods in order to reach a statement of
the extent of compatibility and difference between them.
Key words: puberty, criminal responsibility, Nocturnal emission, legal age
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ملدمت
ًيُِ الكغٕ وال٣اهىن اإلاؿاولُت الجىاثُت بإؾباب مُٗىتً ،هبذ ؤلاوؿان بخىٞغَا ؤَال لخدمل
الىاظباث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه ،وٍهير بها ٧امال ًساَب زُابا ً رجب ٖلُه مؿاثلخه ًٖ الخ٣هير في
ؤٗٞاله ،ؤو مٗا٢بخه ٖلى الخجاوػ في جهغٞاجه٩ٞ ،ل ما ًهضع مىه بٗض طل٩ً ٪ىن في هٓغ الكغٕ
وال٣اهىن مد٩ىما بال٣ىاٖض التي جىٓمهٞ ،ال ٖظع له في الخهغ ٝاملخال ٠وال الخ٣هير املخل.
ومٗلىم ؤن ؤلاوؿان ًخضعط في خُاجه مىظ والصجه بين صعظاث مً اإلاؿاولُت الجىاثُت٩ً ،ىن بها في
باصت ألامغ ٚير مداؾب ٖلى جهغٞاجه ،لُهبذ بها بٗض طل ٪مداؾبا مداؾبت ظؼثُت ،وَى ما ٌؿىى
باإلاؿاولُت الجىاثُت املخٟٟت ،ختى ج٣ىم به ؤؾباب ججٗله في هٓغ الكاعٕ وال٣اهىن ٧امل اإلاؿئىلُت
ًُالب ٦ما ًُالب البالٛىن ،وٍداؾب ٦ما ًداؾب ال٩املىن ،وٍم ً٨في َظٍ الحالت ؤن هُ٣م ٖلُه
الٗ٣ىلت اإلا٣غعة لجغٍمخه ،طل ٪ؤهه ناع مؿئىال مؿئىلُت ظىاثُت ٧املت.
وٍشىع في املجا ٫ال٣اهىوي والكغعي ه٣اف وزال ٝخى ٫جدضًض َظٍ الٗالماث التي ً٩ىن بها
ؤلاوؿان ٧امل اإلاؿاولُت الجىاثُت  ،وَل هي مدهىعة في ٖالماث مُٗىت ،وً ٠ُ٦م ً٨جدضًضَا؟ ٞدين
طَب ال٣ٟه ؤلاؾالمي الى جدضًضَا في ٖضص مدهىع مً الٗالماث مجها ما َى مخٖ ٤ٟلحها ومجها ما َى
مسخلٞ ٠حها ،لم ًجٗل ؤصحاب ال٣اهىن لها ؾىي ٖالمت واخضة وهي بلى ٙؤلاوؿان ؾىا مُٗىت ج٣ضع
ٚالبا بالشامىت ٖكغة مً الٗمغ ،وَى ما ًشير حؿائال خىٖ ٫ال٢ت َظا الؿً الجىاجي بٗالماث البلىٙ
الكغُٖت التي ط٦غَا ال٣ٟهاء اإلاؿلمىنٞ ،هل البلى ٙبها ٧ا ٝلُخدمل ؤلاوؿان ما ًهضع مىه مً
جهغٞاث ظىاثُت؟ ؤم ؤن ٖالمت الؿً جُػى لخ٩ىن هي الٗالمت الىخُضة في اإلاؿئىلُت الجىاثُت .ِ٣ٞ

أهمُت البدث
جيب٘ ؤَمُت البدض في ٧ىهه ًدىاوًُ٢ ٫ت حهخم بها الً٣اة واملحامىن ،وهي ٖال٢ت ٖالماث البلىٙ
في جدضًض اإلاؿئىلُت وُ٢ام الخ٩الُ ٠بالبال ٜبها ،ومضي مىا٣ٞت ال٣اهىن لل٣ٟه ؤلاؾالمي طل ٪ؤو
مسالٟخه .

إشيالُت البدث
ج٨مً بق٩الُت البدض التي ًداو ٫الباخض مٗالجتها في ألاؾئلت آلاجُت:
َ -1ل لٗالماث البلى ٙالكغُٖت ؤي ؤزغ في اإلاؿاولُت الجىاثُت.
 -2ما ٖال٢ت الٗالماث الكغُٖت بالؿً الجىاجي ال٣اهىوي.
 -3ما الح٨م لى حٗضصث باإلوؿان الٗالماث الكغُٖت .
َ -4ل ازخُاع ال٣اهىن في جدضًض ٖالمت اإلاؿئىلُت الجىاثُت مىا ٤ٞللكغٕ؟
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خدود البدث:
ؾِخم الخُغ ١لٗالماث البلى ٙالكغُٖت وٖال٢تها باإلاؿئىلُت الجىاثُت يمً خضوص مىيىُٖت
وخضوص ػماهُت.
ؤما الحضوص اإلاىيىُٖت ٞالحضًض ؾُ٣خهغ ٖلى ٖالماث البلى ٙالكغُٖت اإلاخٖ ٤ٟلحها  ، ِ٣ٞصون
املخخلٞ ٠حها  ،بط ٖىض الازخالً ٝجىػ ل٩ل ؤخض الخمؿ ٪بما ًىا٣ٞه مً ؤ٢ىا.٫
ومً هاخُت الؼمانٞ :ؿِخم الخُغَ ١ىا لؼمان اإلاؿئىلُت الجىاثُت ال٩املت ،بط ًىظض في الكغٕ
وال٣اهىن مؿئىلُاث ها٢هت ال ً رجب ٖلحها الٗ٣اب ال٩امل ولظا ٞهي لِؿذ مدل بدشىا َىا.

أطالُب البدث
ؾإؾل ٪في البدض بن قاء هللا حٗالى ألاؾلىب الاؾخ٣غاجي والخدلُلي ،خُض ؤ٢ىم باؾخ٣غاء
الىهىم الكغُٖت وال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بٗالماث البلى ٙالكغُٖت  ،زم ؤ٢ىم بخدلُلها لبُان ٖال٢تها
بالؿً ال٣اهىوي ،ولُان مضي جىا ٤ٞالكغٕ م٘ ال٣اهىن ؤو جسالٟهما في طل. ٪

خؿت البدث
للخىنل بلى جدضًض ؤزغ الٗالماث الكغُٖت للبلى ٙفي اإلاؿاولُت الجىاثُت ًخٗين ٖلُىا بدض
اإلاىيىٕ يمً الخُت آلاجُت :
اإلابدض ألاو :٫ماَُت البلى ٙوٖالماجه الكغُٖت
اإلاُلب ألاو :٫البلى ٙلٛت وانُالخا واإلاهُلحاث اإلاكابهت له
اإلاُلب الشاوي :خ٨مت الكاعٕ في علِ الخهغٞاث الجىاثُت بالبلىٙ
اإلاُلب الشالضٖ :الماث البلى ٙالكغُٖت اإلاخٖ ٤ٟلحها واملخخلٞ ٠حها
اإلابدض الشاوي :ؤزغ البلى ٙبالٗالماث الكغُٖت في ُ٢ام اإلاؿئىلُت الجىاثُت
اإلاُلب ألاو :٫ؤزغ البلى ٙفي اإلاؿئىلُت الجىاثُت في الكغٕ
اإلاُلب الشاوي :ؤزغ البلى ٙفي اإلاؿئىلُت الجىاثُت في ال٣اهىن
اإلاُلب الشالض  :م٣اعهت بين ؤزغ البلى ٙفي الكغٕ وال٣اهىن
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اإلابدث ألاوٌ
ماهُت البلىغ وعالماجه الشسعُت
جمهُد وجلظُم
ٌٗخمض بصعا ٥جإزير مهُل ما واهُبا٢ه ٖلى الى٢اج٘ التي جىضعط جدخه ٖلى مٗىاٍ اللٛىي
والانُالحي ،والظي مً زالله وؿخُُ٘ الح٨م ٖلى اإلاهُل بخإزيرٍ الٟٗلي ٖلى الى٢اج٘ ؤو ٖضم جإزيرٍ
ٖلحها.
وألن خضًصىا َىا ًٖ البلى ٙوٖالماجه ٞةهه ًلؼمىا الخٗغى للبلى ٙبمٗىاٍ اللٛىي والانُالحي
الكغعي وال٣اهىوي ختى هدُِ به بخاَت جامت ،لىخٗغ ٝبٗض طلٖ ٪لى ؾبب علِ الكاعٕ الخهغٞاث
بالبلى ،ٙزم هخٗغى للٗالماث الكغُٖت بهىعة جٟهُلُت وَى ما ؾيخٗغى له في َظٍ اإلاُالب الشالزت
الاجُت :

اإلاؿلب ألاوٌ
البلىغ لؼت واضؿالخا واإلاطؿلخاث اإلاشابهت له
أوال  :البلىغ لؼت :
ًُل ٤البلى ٙفي اللٛت ٖلى مٗان مخٗضصة ًم ً٨ؤن جخدض في مٗىاَا الٗام م٘ جباًً بؿُِ ُٞما
بُجها خُض ً٣غع ٖلماء اللٛت ؤن البلىٌٗ ٙجي ؤخض اإلاٗاوي آلاجُت :
 -1الىنى ٫الى الشخيء٢ ،ا ٫في لؿان الٗغب ( بل ٜالشخيء ًبل ٜبلىٚا ولالٚا :ونل واهخهى ،ولل ٜالٛالم:
اخخلم ٧إهه بل ٜو٢ذ ال٨خاب ٖلُه والخ٩لُ ، )1()٠و٢ا ٫في م٣اًِـ اللٛت ( (بل )ٜالباء والالم والٛين
ؤنل واخض وَى الىنى ٫بلى الشخيء .ج٣ى ٫بلٛذ اإلا٩ان ،بطا ونلذ بلُه .و٢ض حؿىى اإلاكاعٞت بلىٚا
بد ٤اإلا٣اعلت٢ .ا ٫هللا حٗالىٞ{ :ةطا بل ًٛؤظلهً ٞإمؿ٩ىًَ بمٗغو.)2(}ٝ
و٢ا ٫في جاط الٗغوؽ ( بل ٜاإلا٩ان ،بلىٚا ،بالًم :ونل بلُه واهخهى ،ومىه ٢ىله حٗالى :لم ج٩ىهىا
بالُٛه بال بك ٤ألاهٟـ)(.)3

( )1ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،بضون ؾىت وكغ ،ط 8م422
( )2ؤخمض بً ٞاعؽ الغاػي ،معجم م٣اًِـ اللٛت ،صاع ال٨ٟغ 1979،م ط1م321
( )3مغجضخى َّ
الؼلُضي  ،جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ صاع ال٨ٟغ – بيروث ،الُبٗت :ألاولى َ 1414/ـ
ط22م444

87

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

 -2ؤلاصعا٢ : ٥ض ًإحي البلى ٙفي اللٛت بمٗجى ؤلاصعا٢ ،٥ا ٫جاط الٗغوؽ ( ولل ٜالٛالم :ؤصع ،٥ولل ٜفي
الجىصة مبلٛا )( .)1و٢ا ٫في لؿان الٗغب ( و٢ىله حٗالىٞ :لما بل ٜمٗه الؿعي؛ ؤي ؤصع ٥مٗه الٗمل،
و٢ا ٫الٟغاء :ؤَا ١ؤن ٌُٗىه ٖلى ٖمله)(. )2
 -3الٟ٨اًت  :بمٗجى الىنى ٫لجهاًت الشخيء والا٦خٟاء به ٢ا ٫في لؿان الٗغب (؛ البال :ٙما ًدبل ٜبه
وٍخىنل بلى الشخيء اإلاُلىب .والبال :ٙما بل .٪ٛوالبال :ٙالٟ٨اًت)(. )3
ومً زالَ ٫ظٍ الخٗاعٍ ٠اللٛىٍت ًدبين لىا اإلاٗجى الىاض للبلى ٙمً خُض ٧ىهه ًمشل خالت مً
خاالث ال٨ما ٫خُض ً٩ىن مً بلٛها وانال إلاغاصٍ وٚاًخه ومضع٧ا إلاا َى ُٞه وم٨خُٟا بدالت هٟؿه وهي
اإلاٗاوي التي هدخاظها للم٣اعهت بُجها ولين اإلاٗجى الانُالحي الكغعي للبلى. ٙ

زاهُا  :البلىغ اضؿالخا :
حٗغى ٣ٞهاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت في انُالخهم ٖلى َظا الل ٟٔلخٗغٍٟه بٗباعاث مخٗضصة جهب
ظمُٗها في مٗجى واخض خُض ٖغٞه ابً ٖابضًً مً الحىُٟت ب٣ىله ( والبلى ٙلٛت الىنى ٫وانُالخا
اهتهاء خض الهٛغ )( . )4بِىما ٖغٞه اإلاالُ٨ت بإهه ( ٢ىة جدضر للصخو جى٣له ًٖ خالت الُٟىلُت بلى
()5
ٚيرَا)
وهالخٔ في حٗغٍ ٠الحىُٟت ؤن الُٟل لم ٌٗض نٛيرا بل ناع ٦بيرا جىُبٖ ٤لُه نٟاث البالٛين
ال٨باع مً جدمل الىاظباث وجدهُل الح٣ى ١بمٗجى ؤهه اهخ٣ل بالبلى ٙمً خالت الهٛغ بلى خالت ال٨بر
التي جخٗل ٤بها مؿئىلُاث ؤزغي جسخلٖ ٠ما ً رجب ٖلى خالت الهٛغ،
وَكابه طل ٪مً ٢اله اإلاالُ٨ت خُض حٗجي ٖباعتهم ؤن الُٟل بطا بل ٜجدى ٫مً خالت الُٟىلت التي
ال مؿئىلُت ٖلحها وناع عظال ًخدمل ٧اٞت اإلاؿئىلُت ًٖ جهغٞاجه ٧لها ومً يمجها ما ٌٗل ٤باإلاؿئىلُت
الجىاثُت.

زالثا  :اإلاطؿلخاث اإلاشابهت للبلىغ
حكدبه ٦شير مً اإلاهُلحاث بمهُل البلى ٙبدُض ً٩ىن َىا ٥الخباؽ في جد ٤٣مٗىاَا ُٞه،
( )1اإلاغظ٘ الؿاب ٤ط22م 445
( )2ابً مىٓىع  ،مغظ٘ ؾاب ٤ط14م 385
( )3ابً مىٓىع  ،اإلاغظ٘ الؿاب ٤ط8م 419
( )4ابً ٖابضًً ،الحىٟي  ،عص املحخاع ٖلى الضع املخخاع  ،صاع ال٨ٟغ-بيروث ،الُبٗت :الشاهُتَ1412 ،ـ 1992 -م ط(6م
153
( )5دمحم ألامير اإلاال٩ي  ،يىء الكمىٕ قغح املجمىٕ  ،صاع ًىؾ ٠بً جاقٟين  -م٨خبت ؤلامام مال[ ٪مىعٍخاهُا  -هىا٦كىٍ]
الُبٗت :ألاولىَ 1426 ،ـ  2225 -م ط 3م 285
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ولظل٧ ٪ان مً اإلاهم الخٗغى لها والخٟغٍ ٤بُجها ولين البلى ، ٙخُض ًم ً٨خهغ ألالٟاّ اإلاكابهت
للبلىُٞ ٙما ًإحي :
 )1ال٨بر  :وٍغاص به ٖىض ال٣ٟهاء ؤخض مٗىُين  ،بما بلى ٙخض الكُسىزت ،ومً ؤصلخه ازخالٍ الكِب
وْهىعٍ  ،وَظا ال مدل له َىا ٞال ٖال٢ت له بما هدً ُٞه  ،واإلاٗجى الشاوي ؤن ال٨بر مغاص ٝللبلى ٙبط
مٗىاٍ مغخلت مً الٗمغ ً٩ىن ٞحها الاوؿان لِـ نٛيرا ،وَى ما ًا٦ض َىا ؤن البلى ٙمغخلت ًيخهي
بها الهٛغ وٍ٩ىن بها الاوؿان ٦بيرا(.)1
 )2الحلم :وٍغاص به ما ًغاٍ الىاثم مً خاالث جاصي به بلى بهؼا ٫اإلاجي وٍ٣ا ٫له الاخخالم ،وَى بهظا اإلاٗجى
مغاص ٝللبلى ٙألن الاخخالم ٖالمت مً ٖالماجه(.)2
 )3الغقض :ومٗىاٍ ٖىض البٌٗ ؤن ًبل ٜالهبي خض الخ٩لُ ٠نالحا في صًىه مهلحا إلااله وَظا ٖىض
الكاُٗٞت وٖىض ٣ٞهاء الحىُٟت واإلاالُ٨ت والحىابلت :خؿً الخهغ ٝفي اإلاا ،٫وال٣ضعة ٖلى
اؾدشماعٍ واؾخٛالله اؾخٛالال خؿىا .ولِـ للغقض ؾً مُٗىت ،و٢ض ًدهل ٢بل البلى ،ٙوَظا
هاصع ال خ٨م له ،و٢ض ًدهل م٘ البلى ٙؤو بٗضٍ ،وفي اؾخٗما ٫ال٣ٟهاء٧ :ل عقُض بال ،ٜولِـ ٧ل
بال ٜعقُضا(.)3
 )4الخمُيز  :وَى ؤن ًهير للهٛير وعي وإصعاًٟ ٥هم به الخُاب بظماال ،وَظٍ اإلاغخلت جبضؤ ببلىٙ
الهبي ؾب٘ ؾىين ،وَى ؾً الخمُيز ٦ما خضصٍ ظمهىع ال٣ٟهاء ،وجيخهي بالبلىٞ ،ٙدكمل اإلاغاَ٤
وَى الظي ٢اعب البلى.)4(ٙ
ومً زالَ ٫ظٍ اإلاهُلحاث اإلاكابهت للبلى ٙهجض ؤن خض البلى ٙخض مٗين ً٩ىن به الُٟل ٦بيرا
مضع٧ا مميزا وَى ما ٌٗجي جإَله للمؿاولُاث املخخلٟت التي جىاٍ به.

اإلاؿلب الثاوي
خىمت الشازع في زبـ الخطسؿاث بالبلىغ
باؾخ٣غاء ألاخ٩ام الكغُٖت في مسخل ٠اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالخهغٞاث وألاَلُت هجض ؤن الكاعٕ ؤهاٍ
جغجب الىخاثج ال٩املت وآزاعَا ٖلى البلى ،ٙوَى ما ًٓهغ ظلُا في ألاَلُت اإلاضهُت وألاَلُت الجىاثُت مما

( )1اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت  ،ط  8م186
( )2الٟيروػلاصي  ،ال٣امىؽ املحُِ  ،ماؾؿت الغؾالت  ،بيروث – لبىان ،الُبٗت :الشامىتَ 1426 ،ـ 2225 -م ط1
م.1296
( )3اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت  ،مغظ٘ ؾاب ٤ط7م.161
( )4اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت ط 27م22
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ٌؿخضعي الدؿائ ًٖ ٫الح٨مت التي ظٗلها الكاعٕ في طل ، ٪خُض ؤن بصعاَ ٥ظٍ الح٨مت ًجٗلىا ؤ٦ثر
بخاَت بمضي ٞاٖلُت اق راٍ البلى ٙوظٗله مؿخىي وؿخُُ٘ ُٞه ؤن هداؾب ؤلاوؿان ٖلى جهغٞاجه
وبهظا وؿخُُ٘ الح٨م ٖلى ٖالماث البلى ٙوظٗلها خضا مُٗىا للمؿئىلُت الجىاثُت.
وٖىض الخمًٗ في ما ً ٣رٞه ؤلاوؿان مً جهغٞاث وٍٟٗله مً و٢اج٘ وٍ٨دؿبه مً ظىاًاث هجض ؤن
زُىعتها جمـ ٚيرٍ مً الىاؽ ٦ما جمـ هٟؿه ٦ظل٦ ،٪ما ؤن آزاعَا مً خُض الٗ٣ىلت التي ًم ً٨ؤن
جمؿه وألازغ الظي ؾُ رجب ٖلى طل٢ ٪ض ً٩ىن ٦بيرا وزُيرا ،ولظل ٪هجض ؤهه ال بض ل٩ي وٗخبر
الخهغٞاث وهجٗل اإلاؿاولُت ٢اثمت ُٞلؼم مً علُها بدا٩ً ٫ىن ٞحها الاوؿان ٌؿخد ٤ؤن ًداؾب
وطل ٪ببلىٚه مغخلت ً٩ىن ٞاَما وواُٖا إلاا ًٟٗله .
ومً زال ٫بٌٗ آلاًاث وألاخاصًض هجض ؤن الكاعٕ ظٗل البلى ٙمىاٍ طل ٪ؤلاصعا ٥الظي ً٩ىن به
ؤلاوؿان ٧امال ومً مً َظٍ آلاًاث وألاخاصًض :
()1
ؤ ٢ -ى ٫هللا حٗالى{ :وإطا بل ٜألاَٟا ٫مى٨م الحلم ٞلِؿخإطهىا ٦ما اؾخإطن الظًً مً ٢بلهم}
ظٗل البلى ٙمىظبا لالؾدئظان.
ب  -ومجها ٢ىله حٗالى{ :وابخلىا الُخامى ختى بطا بلٛىا الى٩اح ٞةن آوؿخم مجهم عقضا ٞاصٗٞىا بلحهم
ؤمىالهم} ()2ظٗل بلى ٙالى٩اح مىظبا العجٟإ الىالًت اإلاالُت ًٖ الُدُم ،بكغٍ ٧ىهه عاقضا.
ط  -ومجها ٢ى ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص إلاٗاط إلاا ؤعؾله بلى الُمً :زظ مً ٧ل خالم صًىاعا ؤو ٖضله مٗاٞغٍا)( )3ظٗل
الاخخالم مىظبا للجؼٍت.
ص  -ومجها ما خهل ًىم ٢غٍٓت ،مً ؤن مً اقخ هىا في بلىٚه مً ألاؾغي ٧ان بطا ؤهبذ ٢خلٞ ،ةن لم
ً ً٨ؤهبذ لم ً٣خلٞ .جٗل ؤلاهباث ٖالمت لجىاػ ٢خل ألاؾير(.)4
َـ  -ومجها ٢ى ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص :ال ً٣بل هللا نالة خاثٌ بال بسماع)(ٞ )5جٗل الحٌُ مً اإلاغؤة مىظبا
()6
لٟؿاص نالتها بن نلذ بٛير زماع.
( )1ؾىعة الىىع آًت 24
( )2ؾىعة اليؿاء آًت 6
(ٖ)3بض الغػا ١الهىٗاوي  ،مهىٖ ٠بضالغػا ، ١املجلـ الٗلىي -الهىض ،الُبٗت :الشاهُتَ1423 ،ـ ،خضًض ع٢م ،12299
ط 6م 89
( )4ؤبى صائوص  ،ؾنن ؤبي صاوص  ،صاع الغؾالت الٗاإلاُت ،الُبٗت :ألاولىَ 1432 ،ـ  2229 -م خضًض ع٢م  ، 4424ط 6
م456
( )5ابً ماظه  ،ؾنن ابً ماظه  ،صاع بخُاء ال٨خب الٗغلُت ،بيروث ،خضًض ع٢م  ،655ط1م 215
()6ؤبى الحؿً اإلااوعصي  ،الحاوي ال٨بير  ،صاع ال٨ٟغ ـ بيروث ط6م .753
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ولظل ٪هغي ؤن الكاعٕ ؤهاٍ الخهغٞاث واإلاؿاولُاث بالبلى ٙمىُل٣ا في طل ٪مً اٖخباعاث ٖضة
ًم ً٨خهغَا في آلاحي :

أوال خالت الىبر:

ؤن البلىَ ٙى الحالت التي ً٩ىن ٞحها ؤلاوؿان ٦بيرا واهتهذ ٖىضٍ خالت الهٛغ ولظلّ ٪
ٖغ ٝبٌٗ
ال٣ٟهاء البلى٦ ٙما ج٣ضم بإهه اهتهاء خض الهٛغ ؤي الحالت اإلاىاؾبت الهخ٣اله مً خالت الُٟىلت الى خالت
الغظىلت وَى ما ًدخم مٗاملخه بما ًدىاؾب م٘ جل ٪اإلاغخلت ٞ ،ال٨بير مً الىاؽ مؿاو ًٖ ٫جهغٞاجه
ٞاَم إلاا ً٣ى ٫مضع ٥إلاا ًٟٗل ،وقاَض طل ٪ؤن الٗ٣الء ال ًُ٣مىن وػها بال إلاً ٧ان ٦بيرا  ،وال ً٣بلىن بال
٦الم ال٨باع مً الىاؽ ،ومً ؤصلت طل ٪ما وعص في البساعي مً خضًض ٖبض الغخمً ْب ًُ َؾ ْه ٍل ؤهه ظاء
َ َ
َّ
َ َ َ َّ
ه ُت َو ُم َد ُّ َ ُ َ
َو ُخ َى ٍّ َ
َْ
ّ
ناخ ِ ِه ْمَ ٞ ،ب َضؤ َٖ ْب ُض الغخمً لُخ٩ل َم،
هت ْابىا َم ْؿ ٍ
الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ٞ -خ٩ل ُمىا في ؤم ِغ ِ
ِ
ٗىص ِبلى ِ
ِ
َّ ُ
ََ َ َ ْ ََ َْ ََ
٦برّ ،
الْ ٨ب َر (وفي عواًتّ :
َ
ُّ
٦بر) "(ُٞ .)1لب ؤن ًخ٩لم ال٨بير
ر
ب
"٦
:
ملسو هيلع هللا ىلص
الىبي
ا٫
٣
ٞ
،
م
ى
ال٣
غ
ٛ
ن
ؤ
ان
و٧
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ومضلى ٫طل ٪ؤن ٦الم ال٨بير مٗخبر وزُابه ؾاج ، ٜخُض هغجب ٖلى ٦المه ألاخ٩ام وهغص الخُاب
والجىاب  ،ؤما الهٛير ٞال ًؼا ٫الٗ٣الء ٌٗاملىهه بٗضم اٖخباع وطل ٪ألن نٛغٍ ٢ض ًجٗله ً ٘٣في ؤمىع
ال ًضع٦ها وال ًداؾب ٖلحها .

زاهُا  :البلىغ خالت جىطـ :
بن خالت البلى ٙهي خالت الخىؾِ بين مغخلخين مً مغاخل خُاة ؤلاوؿان ال ًم ً٨اإلاؿاواة بُجهما
في اإلاؿئىلُت صون الى٢ىٕ في خغط وزُإ ٞمغخلت الهبا ٢بل البلى ٙمغخلت ال ً٩ىن بها الاوؿان مضع٧ا إلاا
ًٟٗل وال مؿخىٖبا هخاثج جهغٞاجه ولظلٞ ٪لِـ مً الٗضالت ؤن هداؾبه مداؾبت ٧املت ٛ٦يرٍ مً
البالٛين ٦ ،ما ؤن مغخلت ال٨بر بٗض البلى ٙلى لم هغلِ بها اإلاؿئىلُت ومضصها ال ٟرة الؼمىُت الؿاب٣ت بلى
مغخلت بٗض البلىٞ ٙةن َظا ًدخم وظىص جهغٞاث مً ؤشخام ٦باع ال جضزل جدذ اإلاؿاولُت م٘ ٧ىن
الٟاٖلين لها ٢ض بلٛىا ال٣ضع ال٩افي لخدمل اإلاؿئىلُت في هٓغ الكغٕ ،ولظل ٪هجض في َظا الؼمً مً
ًُالب بخُٛير الؿً الجىاجي مً الؿً  18وإهؼاله بلى الؿً  15ختى هًمً مٗا٢بت الٟاٖل بما
ٌؿخد ٤ماصام ٢ام بٟٗلخه وَى مضع ٥لها .

زالثا  :البلىغ خالت الادزان والىماٌ :
مغخلت البلى ٙهي اإلاغخلت التي ً٨خمل لضي ؤلاوؿان ٞحها ؤلاصعا٢ ،٥ا ٫ؤلامام ال٩اؾاوي في ؤزىاء
خضًشه ًٖ الاخخالم (وألن البلى ٙوؤلاصعاٖ ٥باعة ًٖ بلى ٙاإلاغء الحا ٫وطل ٪ب٨ما ٫ال٣ضعة وال٣ىة،
( )1الامام البساعي  ،الجام٘ الصحُذ املخخهغ  ،صاع ابً ٦شير  ،الُمامت – بيروث الُبٗت الشالشت – 1427 ،
،1987خضًض ع٢م  ،5791ح  5م 2275
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وال٣ضعة مً خُض ؾالمت ألاؾباب وآلاالث هي بم٩ان اؾخٗما ٫ؾاثغ الجىاعح الؿلُمت)(. )1
وَظا الغلِ بين ٦ما ٫ؤلاصعا ٥والبلى ٙولين املحاؾبت ٖلى الخهغٞاث مهم والػم بط ال مٗجى لبلىٙ
ؤلاوؿان مغخلت ال٨ما ٫بال بطا اٖخبرها مداؾبخه ومؿاثلخه ٖلى ما ا ٢رٞخه ًضاٍ مً ؤٖما ٫بٗض بلىٚه
جل ٪اإلاغخلت.
وهغي ؤن َظٍ ألاؾباب م٣خًُت ٖ٣ال وقغٖا علِ اإلاؿئىلُت بالبلى ٙوَى ما ج٣غعٍ الكغَٗت
ؤلاؾالمُت بىيىح في طل٦ ٪ما ؾُإحي بُاهه في َظا البدض.

اإلاؿلب الثالث
عالماث البلىغ الشسعُت اإلاخـم عليها واملخخلف ؿيها
للى٢ىٖ ٝلى الخد ٤٣مً وظىص البلى ٙفي ؤلاوؿان ٞةهه ًلؼم الضعاؾت الىاُٞت للٗالماث الكغُٖت
التي وعص ط٦غَا في ٦خب ال٣ٟهاء للخٗغٖ ٝلى مضي جإزيرَا في اإلاؿاولُت الجىاثُت بخد ٤٣البلىٗٞ ٙال.
و٦ما ؾب ٤جدضًض مىيىٕ َظا البدض ٞةن اإلا٣اعهت ؾخ٩ىن طاث ٞاثضة وُ٢مت بين الكغَٗت
وال٣اهىن بطا ٧اهذ ُٞما ًخٗل ٤بالٗالماث الكغُٖت اإلاخٖ ٤ٟلحها ولِـ املخخلٞ ٠حها ،بط ًم ً٨للخهم
ؤن ٌٗخظع ًٖ الاٖخباع بٗالمت قغُٖت مسخلٞ ٠حها بحجت ج٣لُضٍ ل٣ى ٫ؾاج ٜفي ال٣ٟه ؤلاؾالمي ال ٌٗخض
بها ،ولظلٞ ٪ال زالَ ٝىا بين الكغَٗت وال٣اهىن في ٖضم اإلاؿاولُت مً َظا الباب.
بن اإلا٣اعهت اإلالحت بهما ؾخ٩ىن بين الٗالماث الكغُٖت التي خهل الاظمإ بين ال٣ٟهاء والاجٟا١
بُجهم ٖلى ؤجها ٖالمت بلىٙ؛ بط بىاء ٖلى طل ٪لم ٌٗض َىا ٥زال ٝبُجهم في ؤن الصخو ٢ض بل ٜاإلاغخلت
التي ً٣ى ٫الكغٕ ٞحها ؤهه مؿاو ٫ومداؾب ،ولظا وظبذ اإلا٣اعهت بين طل ٪ولين خ٨م ال٣اهىن بطا ٧ان
ال ً٣ى ٫ب٨ما ٫اإلاؿاولُت الجىاثُت في َظٍ الحالت.
وؾيخٗغى َىا ل٨ال الىىٖين مً الٗالماث ول ً٨ؾُ٩ىن مغوعها ٖلى الٗالماث املخخلٞ ٠حها
َُٟٟا وؾغَٗا بِىما ؾُ٩ىن خضًصىا ًٖ الٗالماث اإلاخٖ ٤ٟلحها ؤ٦ثر ٖم٣ا لٗضم الازخال ٝفي ال٣ٟه
ؤلاؾالمي في ٖال٢تها باإلاؿاولُت الجىاثُت.
و٢بل جٟهُل الٗالماث هخٗغى لٗال٢ت الؿً بالٗالماث الكغُٖت بمٗجى ما َى الؿً ألاصوى الظي
٢ا ٫ال٣ٟهاء بن الُٟل ًم ً٨ؤن ًبلُٞ ٜه وجٓهغ ُٞه ٖلُه ٖالماث البلى ٙالكغُٖت وٍ٣بل ب٢غاعٍ
بالبلىٖ ٙىضٍ ،خُض ازخلٟىا في طل ٪بلى ؤ٢ىا ٫مخ٣اعلت ٞ ،اإلاالُ٨ت والكاُٗٞت ٢الىا بإن الؿً ألاصوى
للبلى ٙفي الظ٦غ :باؾخ٨ما ٫حؿ٘ ؾىين ٢مغٍت بالخمام ،وفي وظه آزغ للكاُٗٞت :مضخي هه ٠الؿىت
( )1ال٩اؾاو ي الحىٟي ـ بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت :الشاهُتَ1426 ،ـ -
1986م ،ط7م.171
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الخاؾٗت ،بِىما ٢ا ٫الحىُٟت :بن ؾً البلى ٙفي الظ٦غ ازيخا ٖكغة ؾىت .وطَب الحىابلت بلى ؤهه ٖكغ
ؾىين (. )1
ؤما ألاهثى ٣ٞض اج ٤ٟالحىُٟت والكاُٗٞت والحىابلت ٖلى ؤن الؿً ألاصوى لبلىٚها :حؿ٘ ؾىين ٢مغٍت
()2
ألهه ؤ٢ل ؾً جدٌُ ُٞه اإلاغؤة ،ولحضًض :بطا بلٛذ الجاعٍت حؿ٘ ؾىين ٞهي امغؤة
وَظا اإلاىيىٕ مهم خُض ًم٨ىىا مً زالله علِ ٖالماث البلى ٙبًٗها ببٌٗ ومٗغٞت الٗال٢ت
بين الؿً ولين ْهىع الٗالماث الكغُٖت اإلاٗخبرة.

العالماث الشسعُت للبلىغ
وهسىى آلان في جٟهُل ٖالماث البلى ٙالكغُٖت ٖلى الىدى آلاحي:

أوال :العالماث املخخلف ؿيها :
ط٦غ ال٣ٟهاء ٦شيرا مً الٗالماث التي ٢الىا بجها صالت ٖلى البلى ، ٙوهغي ؤن الخال٢ ٝىي في بٌٗ
مجها بِىما ٧ان في بًٗها آلازغ مجغص ٢ى ٫لبٌٗ الٗلماء ؤو وظه في بٌٗ اإلاظاَب وؾيؿخٗغيها ُٞما
ًإحي :
 -1ؤلاهباث :واإلاغاص به ْهىع قٗغ الٗاهت ،وَى الظي ًدخاط في بػالخه بلى هدى خل ،٤صون
الؼٚب الًُٗ ٠الظي ًىبذ للهٛير.
وَٗخبر الاهباث ٖالمت ٢ىٍت م٘ ازخال ٝال٣ٟهاء في اٖخباعَا ٖلى ؤ٢ىا ٫زالزت:
ال٣ى ٫ألاو :٫ؤن ؤلاهباث لِـ بٗالمت ٖلى البلى ٙمُل٣ا ،ؤي ال في خ ٤هللا وال في خ ٤الٗباص .وَى
٢ى ٫ؤبي خىُٟت ،وعواًت ًٖ مال. )3(٪
ال٣ى ٫الشاوي :ؤن ؤلاهباث ٖالمت البلى ٙمُل٣ا .وَى مظَب اإلاالُ٨ت والحىابلت(.)4
ال٣ى ٫الشالض :بن ؤلاهباث بلى ٙفي بٌٗ الهىع صون بٌٗ .وَى ٢ى ٫الكاُٗٞت ،وبٌٗ اإلاالُ٨ت.
()5
ٞيري َاالء ؤن ؤلاهباث ً٣خضخي الح٨م ببلى ٙولض ال٩اٞغ ،ومً ظهل بؾالمه ،صون اإلاؿلم واإلاؿلمت
( )1اإلااوعصي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤ط6م )753
( )2اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت  ،مغخ٘ ؾاب ٤ط 8م .193
( )3بضع الضًً الُٗجى  ،البىاًت قغح الهضاًت ،صاع ال٨خب الٗلمُت  -بيروث ،لبىان ،الُبٗت :ألاولىَ 1422 ،ـ -
 2222م ط  11م.129
( ) 4الحُاب الغُٖجي  ،مىاَب الجلُل لكغح مسخهغ الخلُل ،صاع ٖالم ال٨خب َ ،بٗت زانت َ1423ـ -
2223م  ،ط 5م.54
( )5بمام الحغمين الجىٍجي ،جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظَب  ،صاع اإلاجهاط ،الُبٗت :ألاولىَ1428 ،ـ2227-م،
ط6م.434
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 -2ز٣ل الهىث وٚلٓه  :وهي ٖالمت ٢ا ٫بها بٌٗ اإلاالُ٨ت ولم ً٣ل بها ؤخض ٚيرَم
 -3جهىص الشضًين  :ؤي بغوػَما في ألاهثى ،و٢ا ٫به بٌٗ الحىُٟت  ِ٣ٞصون ٚيرَم
 -4هباث قٗغ الابِ  :و٢ا ٫بٌٗ الحىُٟت وبٌٗ الكاُٗٞت .
 -5ه ن الابِ :و٢ا ٫به ؤلامام ال٣غافي مً اإلاالُ٨ت صون ٚيرٍ.
ْ -6هىع اللحُت  :و٢ا ٫به بٌٗ الكاُٗٞت صون ٚيرَم.
ْ -7هىع الكاعب :وَى وظه ؤًًا ٖىض بٌٗ الكاُٗٞت خ٩اٍ ٖجهم الامام الغاٞعي .
َ -8ى ٫ال٣امت ٢ :ا ٫به ؤلامامُت ٗٞىضَم ؤهه بطا بل ٜالُٟل زمؿت ؤقباع ظاػث ونِخه
وا٢خو مىه وؤُ٢مذ ٖلُه الحضوص ٧املت .
 -9ؤعهبت ألاه : ٠و٢ا ٫به ال٣غافي مً اإلاالُ٨ت ؤًًا .
)(1
 -12زجي الخُِ خى ٫الغ٢بت  :وَى ٢ى ٫لبٌٗ ٣ٞهاء اإلاالُ٨ت .
٩ٞل َظٍ الٗالماث هي ٖالماث ٞغُٖت مسخلٞ ٠حها جضٖ ٫لى البلىٖ ٙىض بٌٗ ال٣ٟهاء وال جض٫
ٖلُه ٖىض الجمهىع ولظل ٪هغي ؤهه ال اٖخباع بها ُٞما ًخٗل ٤باإلاؿئىلُت الجىاثُت طل ٪ؤن اإلاؿئىلُت
الجىاثُت ؤمغ ً رجب ٖلُه ب٢امت الحضوص وال٣هام وَى خا ٫زُير ال ً٩ىن بال بن زبذ بهىعة ُُٗ٢ت
وبٗالمت جضٖ ٫لى البلى ٙبخد ٤٣ولضون زال ٝفي اٖخباعَا .
و هغي ؤن َظٍ الٗالماث املخخلٞ ٠حها ال ًخمؿ ٪بها ؤخض في ٖضم اٖخباع ال٣اهىن لها وطل ٪ؤن له
مؿىٚا ٧ىهه ؤزظ ٞحها بال٣ى ٫ال٣اثل بٗضم اٖخباعَا وَى ما هغاٍ مىاؾبا وازخُاعا صحُدا وطل٪
لًَٗ ٠ظٍ الٗالماث ول٩ىجها ٚير مُغصة ٞهي ال جد ٤٣مٗجى اإلاؿئىلُت الجىاثُت ُٗ٢ا.
زاهُا  :العالماث اإلاخـم عليها :
هجض ؤن َىا ٥ؤعبٗا مً الٗالماث الكغُٖت اجٞ ٤ٟحها الٗلماء وٖضوَا ٖالماث مٗخبرة في بلىٙ
الُٟل خض ال٨بر واإلاؿاولُتٖ ،المخان مك ر٦خان بين الظ٦غ وألاهثى وَما الاخخالم ،والؿً  ،وٖالمخان
زانخان باألهثى وَما الحٌُ ،والحبل.
وؾيخٗغى لها ولكغوٍ اٖخباعَا بالخٟهُل ُٞما ًإحي:
أوال :الاخخالم  :وَى مإزىط مً الحلم وَى ما ًغاٍ الىاثم في هىمه٢ ،ا ٫في لؿان الٗغب ( والحلم:
الغئٍا ،والجم٘ ؤخالم٣ً .ا :٫خلم ًدلم بطا عؤي في اإلاىام ..والحلم :الاخخالم ؤًًا وٍ٣ا٢ :٫ض خلم الغظل
()2
باإلاغؤة بطا خلم في هىمه ؤهه ًباقغَا ،والحلم والاخخالم :الجمإ وهدىٍ في الىىم )
( )1جغاظ٘ َظٍ الٗالماث في اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت ،ط 8م.188
( )2ابً مىٓىع  ،مغخ٘ ؾاب ،٤ط 12م.145
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و٢ا ٫في مسخاع الصحاح ( ح  ٫م( :الحلم) بًم الالم وؾ٩ىجها ما ًغاٍ الىاثم)
ؤما انُالخا ٞاالخخالم َى زغوط اإلاجي ٢ا ٫في املجمىٕ قغح اإلاهظب ( الاهؼاٞ ٫متى زغط مىه اإلاجي
وَى اإلااء الابٌُ الضا ٤ٞالظي ًسل ٤مىه الىلض في الجمإ ؤو في الىىم ؤو الُٓ٣ت ٞهى بلى.)2() ٙ
وٖغٞه الامام ابً حجغ في ٞخذ الباعي ب٣ىله (وَى بهؼا ٫اإلااء الضا ٤ٞؾىاء ٧ان بجمإ ؤو ٚيرٍ
()3
ؾىاء ٧ان في الُٓ٣ت ؤو اإلاىام)
وٖغٞخه اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت بإهه ( اؾم إلاا ًغاٍ الىاثم مً اإلاباقغةُٞ ،دضر مٗه بهؼا٫
اإلاجي ٚالبا)(.)4
و٢ض اج ٤ٟالٗلماء ٖلى ؤن الاخخالم ٖالمت مً ٖالماث البلىُٗ٢ ٙا ،وه٣ل الاظمإ ٖلى طل٦ ٪شير
مً الٗلماء مجهم الامام ابً حجغ الٗؿ٣الوي في ٞخذ الباعي البً حجغ خُض ٢ا ( ٫و٢ض ؤظم٘ الٗلماء
ٖلى ؤن الاخخالم في الغظا ٫واليؿاء ًلؼم به الٗباصاث والحضوص وؾاثغ ألاخ٩ام )( )5و٢ا ٫في ٦كاٝ
ال٣ىإ ًٖ م ن ؤلا٢ىإ ( ٢ا ٫ابً اإلاىظع ؤظمٗىا ٖلى ؤن الٟغاثٌ وألاخ٩ام ججب ٖلى املحخلم
الٗا٢ل)(.)6
و٢ا ٫في بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘ ( (ؤما) مٗغٞت البلى ٙباالخخالم ٞلما عوي ًٖ عؾى ٫هللا -
ملسو هيلع هللا ىلص  -ؤهه ٢ا« :٫ع ٘ٞال٣لم ًٖ زالزت مجها الهبي ختى ًدخلم» ظٗل ٖ -لُه الهالة والؿالم  -الاخخالم
()7
ٚاًت العجٟإ الخُاب ،والخُاب بالبلى ٙص ٫ؤن البلىً ٙشبذ باالخخالم)
و٢ض اؾخض ٫الٗلماء ٖلى ؤن الاخخالم بلى ٙبإصلت مجها ٢ى ٫هللا حٗالى  :وإطا بل ٜألاَٟا ٫مى٨م الحلم
ٞلِؿخإطهىا )( )8وإلاا عوي ًٖ الىبي {ملسو هيلع هللا ىلص} ؤهه ٢ا " : ٫ع ٘ٞال٣لم ًٖ زالزت " وط٦غ مجها الهبي ختى ًدخلم ،
والاظمإ اإلاىٗ٣ض الظي ؾب ٤ه٣له(.)9

( )1ػًٍ الضًً الحىٟي الغاػي  ،مسخاع الصحاح ،اإلا٨خبت الٗهغٍت  -الضاع الىمىطظُت ،بيروث – نُضا الُبٗت
الخامؿتَ1422 ،ـ 1999 /مو .82
( )2ؤلامام الىىوي  ،املجمىٕ قغح اإلاهظب ،صاع ال٨ٟغ ط13م .362
( )3ابً حجغ الٗؿ٣الويٞ ،خذ الباعي قغح صحُذ البساعي ،الىاقغ :صاع اإلاٗغٞت  -بيروث ،ط5م.277
( )4اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت  ،مغظ٘ ؾاب ٤ط2م .95
( )5ابً حجغ الٗؿ٣الوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤ط 5م .277
( )6ؤلامام ال هىحي الحىبلي٦ ،كا ٝال٣ىإ ًٖ م ن ؤلا٢ىإ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،ط3م.443
( )7ؤلامام ال٩اؾاوي  ،بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘  ،مغظ٘ ؾاب، ٤ط 7م.171
( )8ؾىعة الىىع ] 59 :
( )9ؤلامام اإلااوعصي ،الحاوي  ،مغظ٘ ؾاب ،٤ط6م .752
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زاهُا الظً  :وَى بلى ٙالاوؿان مغخلت ٖمغٍت مُٗىت ً٩ىن بها ٢ض بل ٜخض اإلاؿاولُت
وال زال ٝبين الٗلماء في ٧ىن البلى٩ً ٙىن بالؿً واهما الازخال ٝبُجهم في جدضًض الؿً الظي
ً٩ىن به البلى ٙخُض ازخلٟىا الى ؤ٢ىاٖ ٫ضة ًم ً٨بظمالها في الا٢ىا ٫الخالُت :
ال٣ى ٫ألاوً ٫غي الكاُٗٞت ،والحىابلت ،وؤبى ًىؾ ٠ودمحم مً الحىُٟت )1( :ؤن البلى ٙبالؿً
ً٩ىن بخمام زمـ ٖكغة ؾىت ٢مغٍت للظ٦غ وألاهثى٦ ،ما نغح الكاُٗٞت بإجها جدضًضًت؛ لخبر ابً ٖمغ
ٖغيذ ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًىم ؤخض ،وؤها ابً ؤعب٘ ٖكغة ؾىت ٞلم ًجؼوي ،ولم ًغوي بلٛذ ،وٖغيذ ٖلُه
()1
ًىم الخىض ١وؤها ابً زمـ ٖكغة ؾىت ٞإظاػوي ،وعآوي بلٛذ.
ال٣ى ٫الشاوي  :وٍغي اإلاالُ٨ت ؤن البلى٩ً ٙىن بخمام زماوي ٖكغة ؾىت ،وُ٢ل بالضزىٞ ٫حها ،و٢ض
ؤوعص الحُاب زمؿت ؤ٢ىا ٫في اإلاظَبٟٞ ،ي عواًت :زماهُت ٖكغ ،وُ٢ل :ؾبٗت ٖكغ ،وػاص بٌٗ قغاح
الغؾالت :ؾخت ٖكغ ،وحؿٗت ٖكغ ،وعوي ًٖ ابً وَب زمؿت ٖكغ ،لحضًض ابً ٖمغ الؿاب.٤
ال٣ى ٫الشالض  :وٍغي ؤبى خىُٟت :ؤن البلى ٙبالؿً للٛالم َى بلىٚه زماوي ٖكغة ؾىت ،وللبيذ
ؾب٘ ٖكغة ؾىت ل٣ىله حٗالى{ :وال ج٣غلىا ما ٫الُدُم بال بالتي هي ؤخؿً ختى ًبل ٜؤقضٍ} (٢ )2ا ٫ابً
ٖباؽ هنع هللا يضر :ألاقض زماوي ٖكغة ؾىت .وهي ؤ٢ل ما ُ٢ل ُٞهٞ ،إزظ به اخخُاَاَ ،ظا ؤقض الهبي ،وألاهثى
ؤؾغٕ بلىٚا ٞى٣هذ ؾىت.
ولىاء ٖلى ما مغ ٞةهه ًدبين ؤن ؤلاظمإ مىٗ٣ض ٖلى اٖخباع الؿً ٖالمت قغُٖت إلزباث البلىٙ
والخال ٝاهما َى جدضًض الؿً بالًبِ.
وهغي ؤن الازخال ٝبين ال٣اهىن والكغٕ في مؿإلت الخدضًض لؿً البلى ٙؾاجٛت ومٗ٣ىلت وطل٪
لىظىص الازخال ٝال٣ٟهي ٞبإحها ؤزظ ال٣اهىن ٞله مؿدىض في طل ٪ولم ٌٗض الاه٩اع ؾاجٛا بال مً باب
ازخُاع ال٣ى ٫ألاًٞل  ِ٣ٞفي جدضًض الؿً وَى لِـ مدل البدض.
زالثا :الخُؼ وَى ٖالمت زانت باليؿاء ،وَى لٛت :الؿُالن :ج٣ى ٫الٗغب :خايذ الصجغة
بطا ؾا ٫نمٛها ،وخاى الىاصي بطا ؾا .٫وقغٖا صم ظبلت ؤي ج٣خًُه الُبإ الؿلُمت ًسغط مً
ؤ٢صخى عخم اإلاغؤة بٗض بلىٚها ٖلى ؾبُل الصحت مً ٚير ؾبب في ؤو٢اث مٗلىمت ( ،)2وٖغٞه بٌٗ
ال٣ٟهاء بإهه (صم مً عخم ال لىالصة)(. )3
( )1اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت ،مغظ٘ ؾاب ،٤ط8م .192
() 2الخُُب الكغلُجي الكاٞعي  ،مٛجي املحخاط بلى مٗغٞت مٗاوي ؤلٟاّ اإلاجهاط  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت :ألاولى،
َ1415ـ 1994 -م ط1م .277
( )3ابً ٖابضًً  ،الضع املخخاع وخاقُت ابً ٖابضًً (عص املحخاع) ـ  :صاع ال٨ٟغ-بيروث ،الُبٗت :الشاهُتَ1412 ،ـ 1992 -م ،ط1م.283
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و٢ض ؤظمٗذ ألامت ٖلى ؤن الحٌُ ٖالمت مً ٖالماث البلى ٙفي ألاهثى وهؼو ٫الضم مجها ًجٗلها
مخإَلت ل٩اٞت الح٣ى ١والىاظباث ٖلحها  ،ه٣ل ؤلاظمإ في طل ٪ؤلامام ابً ٢ضامت خُض ٢ا ٫في ( وؤما
()1
الحٌُ ٞهى ٖلم ٖلى البلى ،ٙال وٗلم ُٞه زالٞا)
وممً ه٣ل الاظمإ ؤًًا الامام ال٣غَبي خُض ٢ا ٫في جٟؿيرٍ ( ٞإما الحٌُ والحبل ٞلم ًسخل٠
الٗلماء في ؤهه بلى ،ٙوؤن الٟغاثٌ وألاخ٩ام ججب بهما.
وازخل ٠الٗلماء في ؤ٢ل ؾً ًم ً٨ؤن جدٌُ ُٞه اإلاغؤة بإ٢ىا٦ ٫شيرة والجمهىع مً ال٣ٟهاء ٖلى
ؤن ؾً بم٩ان الحٌُ للحضًض َى حؿ٘ ؾىىاث لؤلصلت ال٨شيرة الىاعصة في طل ٪مما َى مؿُغ في ٦خب
ال٣ٟهاء ولِـ َظا مدل بًغاصٍ(.)2
زابعا الخبل  :وَى خمل اإلاغؤة مً ٖملُت الاجها ٫بُجها ولين الغظل وهي ٖالمت صالت ٖلى البلىٙ
ألجها جضٖ ٫لى الاخخالم ٞاهلل حٗالى ؤظغي الٗاصة ؤن الىلض ًسل ٤مً ماء الغظا ٫وماء اإلاغؤة٢ .ا ٫حٗالى:
{ٞلُىٓغ ؤلاوؿان مم زل ٤زل ٤مً ماء صاً ٤ٞسغط مً بين الهلب وال راثب}
و٢ض اج ٤ٟالٗلماء ٖلى ؤن خمل اإلاغؤة صا ٫صاللت واضحت ٖلى بلىٚها بل َى صاٖ ٫لى ؤجها بلٛذ ٢بل
طل. ٪

اإلابدث الثاوي
البلىغ بالعالماث الشسعُت و أزسه في كُام اإلاظئىلُت الجىائُت
جمهُد وجلظُم
بٗض مٗغٞخىا للٗالماث الكغُٖت املخخلٟت ومضي الاجٟاٖ ١لى ٧ىجها ٖالماث للبلى ٙمً ٖضمهٞ ،ةن
الحضًض اإلاهم الان ؾُ٩ىن خى ٫ؤزغ َظٍ الٗالماث ٖىض جد٣٣ها ٖلى ُ٢ام اإلاؿئىلُت الجىاثُت ،مما
ٌؿاٖض ال٣ا خي في بنضاع ألاخ٩ام مٗخمضا ٖلى وظىص خالت البلى ٙالتي ٌؿخلؼم ال٣اهىن وظىصَا في ٦شير
مً اإلاؿاثل والً٣اًا.
لظلٞ ٪ةهىا ؾى٣ؿم الحضًض ًٖ طل ٪بلى زالزت مُالب هخدضر في اإلاُلب ألاو ًٖ :٫ؤزغ ٖالماث
البلى ٙفي اإلاؿئىلُت الجىاثُت في الكغٕ بِىما هسهو الحضًض في اإلاُلب الشاوي ًٖ :ؤزغ البلىٙ
بالٗالماث الكغُٖت في اإلاؿئىلُت الجىاثُت في ال٣اهىن ،لُ٩ىن خضًصىا ًٖ م٣اعهت بُجهما وجٟىُض اإلاؿاثل

( )1مى ٤ٞالضًً بً ٢ضامت  ،اإلاٛجي  ،الىاقغ :م٨خبت ال٣اَغة ،بضون َبٗت َ1388 ،ـ 1968 -م ،ط4م ،346
( )2يىابِ البلىٖ ٙىض ال٣ٟهاء م 74
( )3اإلاغظ٘ الؿاب٤
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الكاث٨ت في اإلاُلب الشالض .

اإلاؿلب ألاوٌ
أزسالبلىغ بالعالماث الشسعُت على اإلاظئىلُت الجىائُت في الشسع
لم ً ً٨ج٣غٍغ الكغٕ لٗالماث البلى ٙالتي جدضص مغاخل ؤلاوؿان وخُاجه ٖبشا؛ بل َىا ٥ؤزغ ٦بير
ومهمت ُٖٓمت عج ها الكاعٕ ٖلى وظىصٍ ،خُض ال ًسٟى ؤن ؤلاوؿان ًمغ بداالث ً٩ىن مً الُبُعي
ازخال ٝج٩لُٟاجه ٞحها وجىىٕ مؿاولُخه بىاء ٖلى وظىصَاٞ ،ال٨بير لِـ ٧الهٛير ،والكاب لِـ
٧الكاثب ،والُٟل في مغاخله ألاولى لِـ ٧البال ٜاإلاضع ٥إلاا ًٟٗله ،ولِـ مً اإلاىُ٣ي ؤن وٗامل ؤلاوؿان
في مغاخله املخخلٟت َظٍ بىىٕ واخض مً الخٗامل٦ ،ما ال ًم ً٨بدا ٫ؤن جهمل ؤزغ بلى ٙؤلاوؿان مغخلت
مُٗىت وْهىع ٖالمت ٖلُه صون هدُجت وال مؿئىلُت.
بىاء ٖلى طلٞ ٪ةن الكاعٕ الحُ٨م عجب ٖلى وظىص الٗالماث الكغُٖت ؤزغا مهما و لحٓت ٞاع٢ت في
بُان جدى ٫ؤلاوؿان مً مغخلت الُٟىلت التي ً٩ىن الُٟل ٞحها ٖضًم اإلاؿئىلُت او ها٢هها الى مغخلت
ال٨ما ٫التي ًداؾب ٞحها ؤلاوؿان ٖلى ما ًٟٗل مداؾبت ٧املت .
وٍجم٘ ال٣ٟه الكغعي ٖلى ؤن البلى ٙؾبب عثِسخي لُ٩ىن ؤلاوؿان مؿاوال ظىاثُا ًٖ ٗٞله خُض
ًىٗ٣ض الاجٟاٖ ١لى ؤن مً لم ًشبذ له البلى ٙبإي ٖالمت مً ٖالماث البلىٞ ٙهى َٟل ٢انغ لِـ
مؿئىال مؿئىلُت ٧املت ،ولظلٌٗ ٪ا٢ب ٖلى ما ًغج٨به مٗا٢بت زانت ج٣ل ًٖ مٗا٢بت البال ٜبلىٚا
٧امال.
وَٗخمض الخبرًغ الكغعي لجٗل البلى ٙمغخلت الخدمل واإلاؿئىلُت ٖلى ؤن الُٟل ٚير البال ٜلم
ً٨خمل همىٍ الٗ٣لي بٗض ا٦خماال ًجٗله ًخدمل اإلاؿئىلُت ال٩املت ،وَى ما ًدخم ال٣ى ٫بإن جهغٞه في
مغخلت ما ٢بل البلى ٙجهغ ٝلم ًيبجي ٖلى وعي ٧امل وال بصعا ٥واعي  ٠ُ٨ٞ ،هدمله اإلاؿئىلُت م٘ ٖلمىا
ؤهه ال ًضعي ما ًٟٗل ؤو لم ًبل ٜمغخلت ج٣ضًغ املخاَغ اإلا رجبت ٖلى ٗٞله؟ ٞهى بطن في َظٍ الحالت
مٗظوع وهللا حٗالى ً٣ى ( ٫وال ً٩ل ٠هللا هٟؿا الا وؾٗها) و٢ا ٫ملسو هيلع هللا ىلص ( ع ٘ٞال٣لم ًٖ زالزت وط٦غ مجهم ...
وًٖ الهبي ختى ًبلٞ ) ٜجٗل اإلاؿاولُت مغٞىٖت ٖىه ماصام لم ًبل ٜبٗض.
ولىاء ٖلى طل ٪و٦ىدُجت خخمُت إلاا ؾبٞ ٤ةن مً بل ٜبلىٚا ٧امال ؾىاء بالٗالماث الكغُٖت اإلاٗخبرة
ؤو بالؿً ٞةهه ج٣ام ٖلُه ؾاثغ الخ٩الُ ٠والىاظباث وجُبٖ ٤لُه ٧اٞت ألاخ٩ام والحضوص ،ولم جسخل٠
ؤ٢ىا ٫الٗلماء في اٖخباع البلى ٙبظاجه مىُل٣ا للخ٩لُ ٠واإلاؿئىلُت خُض وعصث آلاًاث والاخاصًض الضالت
ٖلى طلٞ ،٪البلىَ ٙى مىاٍ اإلاؿئىلُت ٞدُض وظض ٞال مىام مً مداؾبت ناخبه املحاؾبت الخامت
اإلا رجبت ٖلى ال٨ما ٫الاصعا ٥ال٩امل.
ومما وعص في طل٢ ٪ىله ملسو هيلع هللا ىلص في الحضًض الظي ؾب ٤بًغاصٍ ( ع ٘ٞال٣لم ًٖ الهبي ختى ًبل )... ٜخُض
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ًض ٫بىيىح ٖلى ؤن مً بل ٜلم ًغٖ ٘ٞىه ال٣لم ،وناع مداؾبا ٖلى ؤٗٞاله وجهغٞاجه  ،وٍض ٫لظل ٪ما
وعص ؤًًا في ٢هت بجي ٢غٍٓت الؿاب ٤اًغاصَا في البلى ٙباإلهباث .
و٢ض جٓاٞغث ٖباعاث ال٣ٟهاء في ٦خ هم ٖلى ؤن مً بل ٜباالخخالم ٣ٞض وظبذ في خ٣ه ٧اٞت ألاخ٩ام
ؾىاء مجها ما ًخٗل ٤بالٗباصاث ؤو اإلاٗامالث او الجىاًاث .
٢ا ٫في اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت ( طَب ال٣ٟهاء بلى ؤن الكاعٕ علِ الخ٩لُ ٠بالىاظباث
واملحغماث ولؼوم آزاع ألاخ٩ام في الجملت بكغٍ البلىٞ . ٙهظٍ ألاصلت وؤمشالها  -مما ًإحي في قإن ٖالماث
البلى - ٙجضٖ ٫لى ؤن الكاعٕ علِ الخ٩لُ ٠ولؼوم ألاخ٩ام ٖامت بكغٍ البلىٞ ،ٙمً اٖخبر بالٛا بإي
ٖالمت مً ٖالماث البلىٞ ٙهى عظل جام ؤو امغؤة جامت ،م٩ل - ٠بن ٧ان ٖا٢ال ٛ٦ -يرٍ مً الغظا٫
واليؿاءً ،لؼمه ما ًلؼمهم ،وخ ٤له ما ًد ٤لهم .و٢ض ه٣ل بًٗهم ؤلاظمإ ٖلى طل٣ٞ ،٪ا ٫ابً اإلاىظع:
وؤظمٗىا ٖلى ؤن الٟغاثٌ وألاخ٩ام ججب ٖلى املحخلم الٗا٢ل .و٢ا ٫ابً حجغ :ؤظم٘ الٗلماء ٖلى ؤن
()1
الاخخالم في الغظا ٫واليؿاء ًلؼم به الٗباصاث والحضوص وؾاثغ ألاخ٩ام) .
٦ما هغي ال٣ٟهاء ٖىضما ًخدضزىن ًٖ الؿً وٍبِىىن زال ٝالٗلماء في يبُه ما بين زمؿت
ٖكغة ؾىت وزماهُت ٖكغة ؾىت ًُ٣ضون طل ٪بٗضم ْهىع خيء مً الٗالماث الكغُٖت التي ًمً٨
ْهىعَا ٢بله ٢ ،ا ٫في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤصلخه ( ٞةطا لم ًدهل بلىَ ٙبُعي ،زبذ البلى ٙبالؿً ))٦ (2ما
ًٓهغ طل ٪بهىعة جٟهُلُت في ألاخ٩ام ال٣ٟهُت الٟغُٖت مً زال ٫الكغوٍ التي ٌك رَها ال٣ٟهاء في
جىُٟظَا ٞ ،مشال هجض ال٣ٟهاء ٌك رَىن إل٢امت الحض و ُ٘٢الُض ٖلى الؿاع ١ؤن ً٩ىن بالٛا ٦ما ٌك رٍ
ال٣ٟهاء ٦ظل ٪هٟـ الح٨م في ب٢امت الحض ٖلى ال٣اط٢ ٝا ٫في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤصلخه للؼخُلي ( قغوٍ
ال٣اط :ٝالبلىٞ :ٙال ًدض ال٣اط ٝبطا ٧ان نبُا ٧املجىىن)  ،وهٟـ الكغٍ ٦ظل ٪هو ٖلُه ال٣ٟهاء في
قغوٍ ب٢امت الحض ٖلى الؿ٨غان خُض ٢الىا ( ٌك رٍ لحض اإلاؿ٨غاث قغوٍ ومجها ؤن ً٩ىن الكاعب
بالٛاٞ :ال ًدض الهٛير(.)3
ومً زال ٫ما مغ هجض ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت جبين مٗجى البلى ٙبىيىح في ٖالماث مُٗىت مخ٤ٟ
ٖلحها ومبِىت باألصلت الكغُٖت وججٗل مً بلٛها مداؾبا باإلاؿئىلُت الجىاثُت ال٩املت ؾىاء ٧ان بلىٚه
بالؿً ؤم باالخخالم ؤم بالحٌُ٦ ،ما ج٣غع ؤن مً لم ًبل ٜبإخض َظٍ الٗالماث ٞال مؿئىلُت ٧املت ٖلُه
.

( )1اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت  ،مغظ٘ ؾاب ٤ط  8م ) 196 – 194
( )2وَبت الؼخُلي ،ال٣ٟه ؤلاؾالمي واصلخه  ،صاع ال٨ٟغ َّ -
ؾىعٍت – صمك ،٤الُبٗتَّ :
الغابٗت ط6م .4473
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤ط7م.5425
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اإلاؿلب الثاوي
أزسالبلىغ بالعالماث الشسعُت على اإلاظئىلُت الجىائُت في اللاهىن
ٖىض اؾخٗغاى ههىم ال٣ىاهين الٗغلُت في زهىم اإلاؿئىلُت الجىاثُت ومٗا٢بت الٟاٖل
للجغٍمت هجض ؤجها ال جخٗغى مً ٢غٍب وال مً بُٗض لٗالماث البلى ٙالكغُٖت ؾىاء الاخخالم ؤو الحٌُ
او الحبل ،وإهما ً٣خهغ خضًثها  ًٖ ِ٣ٞالؿً ٗ٦المت وخُضة للبلى ٙبدُض ً رجب ٖلى مً بل ٜالؿً
ال٣اهىهُت ؤن ً٩ىن مؿئىال مؿئىلُت ظىاثُت ٧املت
وج٣غع ٧اٞت ال٣ىاهين ؾً الشامىت ٖكغة ٦دض ؤصوى للمؿئىلُت الجىاثُت وطل ٪مً زال ٫ج٣ؿُم
مغاخل ٖمغ ؤلاوؿان بلى ؤعبٗت مغاخل ٚالبا جخىػٕ بين ٖضم اإلاؿئىلُت الجىاثُت مُل٣ا بطا ٧ان الُٟل
ؤنٛغ مً ؾب٘ ؾىىاث واإلاؿئىلُت املخٟٟت بطا بل ٜالؿب٘ ؾىىاث والػا ٫صون الخامؿت ٖكغة،
ومغخلت الحضر الهٛير وجىهُ ٠الٗ٣ىلت بطا ػاص ٖمغٍ ٖلى الخامؿت ٖكغة صون ؤن ًبل ٜالشامىت
ٖكغة ٞةن بلٛها جبين ٖىضثظ بلىٚه خض اإلاؿئىلُت الجىاثُت ال٩املت .
و٢ض ٢غع ال٣اهىن الُمجي طل٧ ٪له في اإلااصة ( )31مً ٢اهىن الجغاثم والٗ٣ىلاث التي ههذ ٖلى ؤهه
( ال ٌؿإ ٫ظؼاثُا مً لم ً٢ ً٨ض بل ٜالؿابٗت مً ٖمغٍ و٢ذ اعج٩اب الٟٗل اإلا٩ىن للجغٍمت وإطا ؤعج٨ب
ً
الحضر الظي ؤجم الؿابٗت  ،ولم ًبل ٜالخامؿت ٖكغة الٟٗل ؤمغ ال٣ا خي بضال مً الٗ٣ىلت اإلا٣غعة
بخى ُ٘٢ؤخض الخضابير اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ألاخضارٞ .ةطا ٧ان مغج٨ب الجغٍمت ٢ض ؤجم الخامؿت
ً
ٖكغة و لم ًبل ٜالشامىت ٖكغة خ٨م ٖلُه بما ال ًخجاوػ هه ٠الحض ألا٢صخى للٗ٣ىلت اإلا٣غعة ٢اهىها  ،و
بطا ٧اهذ َظٍ الٗ٣ىلت هي ؤلاٖضام خ٨م ٖلُه بالحبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالر ؾىىاث وال جؼٍض ًٖ ٖكغة
ؾىىاث وفي ظمُ٘ ألاخىاً ٫ىٟظ الحبـ في ؤما ً٦زانت ًغاعى ٞحها مٗاملت مىاؾبت للمد٩ىم ٖلحهم وال
ً
ٌٗخبر الصخو خضًض الؿً مؿئىال مؿئىلُت ظؼاثُت جامت بطا لم ًبل ٜالشامىت ٖكغ ٖىض اعج٩ابه
الٟٗل )
٦ما هو ٖلى طل ٪ؤًًا ال٣اهىن الٗغاقي خُض ٢ا ٫في اإلااصة (ٌٗ ( )66خبر خضزا مً ٧ان و٢ذ
اعج٩اب الجغٍمت ٢ض اجم الؿابٗت مً ٖمغٍ ولم ًخم الشامىت ٖكغة .وإطا لم ً ً٨الحضر و٢خئظ ٢ض اجم
الخامؿت ٖكغة اٖخبر نبیا ؤما بطا ٧ان ٢ض ؤجمھا ولم ًخم الشامىت ٖكغة اٖخبر ٞتى (
وٖلى هٟـ اإلاؿاع ؾاع اإلاكغٕ ألاعصوي في اإلااصة(  ( 94خُض هو ٖلى ؤهه ( م٘ مغاٖاة ما ظاء في
٢اهىن بنالح ألاخضار:
 -1ال ًالخ ٤ظؼاثُا ٧ل مً لم ًخم الخاؾٗت مً ٖمغٍ.
 -2وَٟٗى مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٧ل مً لم ًخم الشاهُت ٖكغة مً ٖمغٍ  ،بال بطا زبذ ؤهه ٧ان في
م٣ضوعٍ ٖىض
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اعج٩ابه الٟٗل ؤن ٌٗلم اهه ال ًجىػ له ؤن ًإحي طل ٪الٟٗل.
وهو ٖلحها ؤًًا ال٣اهىن الجؼاثغي ٣ٞا ٫في اإلااصة  196م٨غع ) ُٞما ًسو املخالٟاث اإلاىهىم
ٖلحها في اإلااصجين  195و  196اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ( ال ًخسظ يض ألاخضار الظًً لم ًبلٛىا الشامىت ٖكغة ،بال
جضابير الحماًت ؤو التهظًب(.
ومما ًا٦ض َظا الاججاٍ وجُبُ٣ا لىهىم ال٣اهىن ٞةن ؤخ٩ام املحا٦م جخىا ٤ٞم٘ َظا الاججاٍ مً
ٖضم ججغٍم الصخو ظىاثُا بال بٗض بلىٚه الشامىت ٖكغة مً ٖمغٍ  ،ومً طل ٪ما ؤنضعجه الضاثغة
الجؼاثُت باملح٨مت الٗلُا بالجمهىعٍت الُمىُت بإماهت الٗانمت نىٗاء بخاعٍش 2214/122/19م خُض
ظاء في بُان خ٨مها ما ًلي ( :وخُض ؤن مد٨مت الاؾخلىا ٝاؾخ٣لذ بخ٣ضًغ ؾً اإلاتهم ٖلى ٚير الىظه
الظي ًخُلبه ال٣اهىن ولم جبين املح٨مت ؤؾباب َغخها لخ٣غٍغ الُبِبين الكغُٖين اللظًً ٢غعا ٖىض
‘ظغاء الٟدو ٖلى اإلاتهم بٗض ال٣بٌ ٖلُه ؤهه لم ً٨مل الشامىت ٖكغة مً ٖمغٍ ٦ما ؤن املح٨مت
الابخضاثُت ط٦غث في ؤؾباب خ٨مها ؤن اإلاتهم خا ٫اعج٩اب الجغٍمت ٢بل ؾىت مً جاعٍش ج٣ضًغ ؾىه
بىاؾُت الُبِبين الكغُٖين ٧ان ٖمغٍ ؾخت ٖكغة ؾىت وطل ٪مما جُمئن بلُه الىٟـ ٧ىن الخ٣ضًغ
ناصع مً َبِبين قغُٖين وطلً ٪خىا ٤ٞم٘ م٘ ما ؤبغػٍ اإلاتهم مً قهاصاث اإلاُالص والضعاؾت وَظا وإلاا
٧اهذ اإلااصة ٣ٖ 31ىلاث ٢ض ههذ ٖلى اهه اطا ٧ان مغج٨ب الجغٍمت ٢ض اجم الخامؿت ٖكغة ولم ًبلٜ
الشامىت ٖكغة خ٨م ٖلُه بما ال ًخجاوػ هه ٠الحض ألا٢صخى للٗ٣ىلت واطا ٧اهذ الٗ٣ىلت هي ؤلاٖضام
خ٨م ٖلُه بالحبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالر ؾىىاث ٞةهه مً اإلاخٗين ه ٌ٣الح٨م وؤلاٖاصة ملح٨مت
الاؾخلىا ٝلىٓغ الاؾخلىا ٝبدكُ٨ل ظضًض)

اإلابدث الثالث
ملازهت بحن الشسَعت واللاهىن
مً زال ٫ما ؾب ٤هجض ؤن َىا ٥ازخالٞا واضحا في َظٍ اإلاؿإلت ما بين الكغَٗت وال٣اهىن ًٓهغ
في ٧ىن الكغَٗت حٗخبر بالٗالماث الكغُٖت للبلى ٙوالتي مً يمجها الؿً الظي ال ًلجإ الُه بال ٖىض
اوٗضام الٗالماث الُبُُٗت ألازغي ٧االخخالم والحٌُ والحبل  ،ؤما في خالت وظىص ٖالمت قغُٖت
٧االخخالم مشال في و٢ذ بم٩اجها وفي الؿً اإلاٗخبر ُٞه ْهىعَا ٞةن الٗبرة بها وٍخم الخٗامل م٘ الصخو
باٖخباع ؤهه بال ٜبلىٚا ٧امال وٍداؾب ٖلى ؤٖاله مداؾبت ال٨باع ختى مً الىاخُت الجىاثُت ٣ُٞام ٖلُه
الحض وٍ٣خو مىه وٍاازظ ٖلى جهغٞاجه اإلاضهُت والجىاثُت الهاصعة مىه وٖلُه .
ؤما ال٣ىاهين الٗغلُت ٣ٞض الخٓىا ؤجها لم جلخٟذ للٗالماث الكغُٖت في مىاصَا ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت
باإلاؿئىلُت الجىاثُت وٖل٣ذ البلى ٙال٩امل واملحاؾبت ٖ ِ٣ٞلى بلى ٙالُٟل ؾىا مُٗىت ظٗلتها ٧ل
ال٣ىاهين ؾً الشامىت ٖكغة .

010

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

وعٚم ؤن الؿً ٖالمت قغُٖت مٗخبرة ًم ً٨الاٖخماص ٖلحها في البلى ٙقغٖا و٢اهىها الا ان الخالٝ
ًٓهغ بين الكغَٗت وال٣اهىن في ٖضم اٖخماص ال٣اهىن ٖلى الٗالماث الكغُٖت خا ٫وظىصَا ،والا٢خهاع
في اإلاؿئىلُت الجىاثُت ٖلى الؿً  ِ٣ٞخُض جم ازخُاع ال٣ى ٫ال٣اثل بإن الؿً َ 18ى ؾً البلىٙ
مىا٣ٞا إلاظَب الحىُٟت في طل.٪
وال هغي ؤن َظٍ ال٣ىاهين جىُل ٤في ٢ىلها َظا مً ج٣لُضَا ل٣ى ٫ابي خىُٟت في ؾً الشامىت ٖكغة
وطل ٪لٗضم حٗغيها مُل٣ا للٗالماث الكغُٖت التي ً٣غعَا ؤبى خىُٟت خضا للبلى٢ ٙبل الؿً خُض ال
ًجٗل الؿً ٖالمت للبلى ٙالا في خالت ٖضم وظىص ؤي ٖالمت ٢بله مً ٖالماث البلى ٙالكغُٖت
بل وٗخ٣ض ؤن ال٣ىاهين الٗغلُت في ؤزظَا بؿً الشامىت ٖكغة م٘ ؤهه لِـ ال٣ى ٫الغاج في مجمل
اإلاظاَب ال٣ٟهُت بط ً٣ى ٫الجمهىع بن ؾً البلىَ ٙى ؾً الخامؿت ٖكغة ٦ما بِىا مىُل٣ت في طل ٪مً
ال٣ىاهين الضولُت التي حٗغ ٝالُٟل بإهه مً لم ًبل٘ الشامىت ٖكغة مً ٖمغٍ وججٗل ٧ل مً َى صون
طلَٟ ٪ال ها٢و اإلاؿئىلُت ال ًجىػ ب٢امت الٗ٣ىلت البضهُت ٖلُه مً ٢هام ؤو خضوص .
ووُٗب ٖلى قغاح ال٣ىاهين الٗغلُت وزهىنا مً له بإلاام بالكغَٗت ؤلاؾالمُت و٣ٞهها ٖضم
حٗغيهم لهظٍ اإلاؿإلت وه٣ضَا خُض ٧ان ألاخغي بهم ؤن ًظ٦غوا ؤن البلى ٙبالؿً  18ال ً٩ىن ٢ىال ًٖ
٣ٞهاء اإلاؿلمين بال بٗض اوٗضام ؤي ٖالمت مً ٖالماث البلى ٙالكغُٖت.
ولؤلماهت ٞلم ؤع مً زال ٫بدثي للمغاظ٘ واَالعي ٖلحها مً حٗغى لهظا بهىعة واضحت ؾىي
الض٦خىع ٖىصة في ٦خابه الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها بال٣اهىن الىيعي خُض ٢ا ( ٫وإطا ٧ان
البلى ٙباالخخالم ٞةن بلى ٙالٛالم ٌٗغ ٝباالخخالم وؤلاخبا ٫وؤلاهؼا ،٫وللى ٙالجاعٍت ٌٗغ ٝبالحٌُ
والاخخالم والحبل ،وإلاا ٧اهذ َظٍ الٗالماث ٢ض جخ٣ضم و٢ض جخإزغ ٣ٞض عجي ؤن جخدضص البلى ٙبالؿً،
ً
ً
ٞدضصٍ ؤٚلب ال٣ٟهاء بسمؿت ٖكغ ٖاما للٛالم والجاعٍت ظمُٗا ،وحجتهم ؤن اإلاازغ في الح٣ُ٣ت َى
ً
ً
الٗ٣ل وَى ألانل في اإلاؿئىلُت وله ٢ىام ألاخ٩ام ،وإهما ظٗل الاخخالم خضا للبلى ٙقغٖا ل٩ىن الاخخالم
ً
صلُال ٖلى ٦ما ٫الٗ٣ل ،والاخخالم ال ًخإزغ ٖاصة ًٖ زمـ ٖكغة ؾىتٞ ،ةطا لم ًدخلم ؤلاوؿان ختى
ً
َظٍ الؿً ٞظلً ٪غظ٘ آلٞت في زل٣خه ،وآلاٞت في الخل٣ت ال جىظض آٞت في الٗ٣ل٩ٞ ،ان الٗ٣ل صاثما بال
ً
()1
آٞت ووظب اٖخباع الصخو بالٛا جلؼمه ألاخ٩ام)
وٍالخٔ ؤهه ط٦غ الٗالماث الكغُٖت في ال٣ٟه ولين ؤجها ؾبب للبلى ٙبال ؤهه عؤي ٖضم اهًباَها
ولظل ٪بغع الخدى ٫اإلاُل ٤بلى الؿً  ِ٣ٞوٖضم الاٖخباع بالٗالماث الكغُٖت .
ً
(ٖ )1بض ال٣اصع ٖىصة  ،الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها بال٣اهىن الىيعي  ،صاع ال٩اجب الٗغبي ،بيروث  ،ط 1م
.623
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وهغي ؤن ٢ىله بٗضم اهًباٍ الٗالماث الكغُٖت لِـ وظحها وهي حجت مً حج ٖضة ًبرع بها
بٌٗ اإلاخدضزين بال٣اهىن ٖضم الاٖخباع مُل٣ا بالٗالماث الكغُٖت وؾيخٗغى لها حجت حجى وهداو٫
ؤن هٟىضَا وهغص ٖلحها .

حجج عدم اإلاعخبرًً بالعالماث الشسعُت
ؤوعص بٌٗ الباخشين ٖضصا مً الحج والك هاث التي ظٗلىَا مىُل٣ا لٗضم ألازظ بالٗالماث
الكغُٖت في البلى ٙواإلاؿئىلُت الجىاًت ًم ً٨ؾغصَا ٧اآلحي :

أوال :العالماث الشسَعت للبلىغ ػحرمىػبؿت:
ًدخج مً لم ًإزظ باٖخباع الٗالماث الكغُٖت للبلى٧ ٙىجها ٚير مىًبُت  ،وطل ٪ألجها جسخل ٠مً
شخو آلزغ ومً بِئت ألزغي و٢ض حٗخمض ؤخُاها ٖلى مؿخىي الخٛظًت الجُض والُٗام اإلاىاؾبٞ ،نري
مشال ؤصحاب اإلاىاَ ٤الباعصة ًسخل ٠بلىٚهم بالٗالماث الكغُٖت ًٖ اإلاىاَ ٤الحاعة ،و٦ظل ٪اإلاىاَ٤
الصحغاوٍت ًٖ اإلاىاَ ٤الؿاخلُت٦ ،ما هالخٔ ازخالٞا في بلى ٙالاخخالم مشال ٖىض بٌٗ الىاؽ ًٖ
بًٗهم آلازغ عٚم حؿاوي بيُت ؤظؿاصَم ،وإطا ٧ان َظا خاَ ٫ظٍ الٗالماث  ٠ُ٨ٞوٗخبر بها خُض
ؾخ٩ىن الىدُجت ازخالٞا في ألاخ٩ام وألاًُ٢ت في الىىٕ الىاخض مً الضٖاوي  ،وال ًم ً٨بدا ٫ؤن
ًسخل ٠الح٨م في ًُ٢ت واخضة بازخال ٝألاشخام ٞحها وخالت بلىٚهم بالٗالماث الكغُٖت ٞا٢خضخى
طلٖ ٪ضم الاٖخباع بها .
وٍم٨ىىا ؤن هجُب ًٖ َظٍ الحجت بٗضم الدؿلُم خُض ؤن الازخالٞاث التي جُغؤ ٖلى الٗالماث
الكغُٖت في وظىصَا في ألاَٟا ٫لِؿذ عاظٗت لٗضم اهًباَها وإهما جغظ٘ بلى َبُٗت الٗالماث
الكغُٖت للبلى ٙخُض جضٖ ٫ىض وظىصَا ٖلى البلى ٙوٖىض اوٗضامها ٖلى اوٗضامه ،بمٗجى ؤن هللا
ؾبداهه وحٗالى ظٗل الٗالمت الكغُٖت صالت ٖىض جىٞغَا ٖلى ٦ما٣ٖ ٫ل الاوؿان وجد ٤٣مؿئىلُه
الجىاثُت  ،ولظل ٪هىٓغ لها في ٧ل شخو بدالت مىٟغصة ٞهي في ألانل مىًبُت ألجها جد٨م ٖلى ألاٞغاص
وجىظض ٞحهم ٞ ،األمغ ؤنال ًخٗل ٤بىظىصَا ؤو ٖضم وظىصَا ومً الُبُعي ؤن جسخل ٠مً شخو آلزغ
وَى ما ًاصي بىا للخٟغٍ ٤ؤنال بين الاشخام مً خُض ٧ىجهم الٛين ؤم ال.
ًًا ٝبلى طل ٪ؤهه في خالت ٖضم جىٞغ الٗالماث الكغُٖت الُبُٗت ٞةن الكاعٕ ٢ض ظٗل لىا خضا
مُٗىا مً الؿً ًم ً٨الاٖخباع به والى٢ىٖ ٝلُه وال بإؽ ؤن ً٩ىن الؿً َى الشامىت ٖكغة لخىا٣ٞها
ؤنال مً ٢ى ٫في ال٣ٟه ؤلاؾالمي .

زاهُا  :ضعىبت إزباتها
ًظَب البٌٗ بلى ؤن الٗالماث الكغُٖت للبلى٢ ٙض ًهٗب بزباتها بط ؤجها ٖالماث ج٣ىم بالجؿم
و٢ض ًدهل ٞحها ال زوٍغ وٖضم الهض ،١ولظل٢ ٪ض ًسخل ٠الً٣اة في بزباتها مما ًاصي الى ايُغاب في
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الاخ٩ام وٖضم جدٞ ٤٣حها ٞ ،االخخالم مشال ٢ض ال ًضع٦ه الُٟل وال ًخدضر به وال ٌٗغ ٝؤهه ٢ض بل ٜبه
مغخلت البلى ٙوهٟـ ألامغ في الحٌُ باليؿبت للمغؤة ٣ٞض جضعي ؤهه صم مغى ولِـ خًُا  ،مما
ٌؿخضعي َغح َظٍ الٗالماث وٖضم اٖخباعَا وطل ٪لخُىعة ما ؾُ رجب ٖلحها مً ؤخ٩ام ٞيؿخلؼم ٢ىة
الؿبب ختى هد٨م باإلاؿئىلُت الجىاثُت .
والجىاب ًٖ َظٍ الحجت مً ٖضة وظىٍ  :ؤولها ؤن صٖىي نٗىلت ؤلازباث ٚير مؿلم بها  ،خُض
ٌؿخُُ٘ الُب في َظا الؼمان ؤن ًشبذ ٧ل ما ًخٗل ٤بجؿض ؤلاوؿان َبُا وٍ٣ضم البراَين ٖلُه  ،وزاوي
الىظىٍ للغص ٖلى َظٍ الحجت هي ؤن ؤلاوؿان ال ًم ً٨ؤن ًشبذ ما ً٣م صلُال يضٍ ،ولظلٞ ٪ةن ب٢غاعٍ
باالخخالم ٢ىي وَى ما ٢غعٍ ال٣ٟهاء اإلاؿلمىن مً الؼام مً اصعى اهه ٢ض اخخلم بالخ٩الُ ٠الكغُٖت
وزالض الىظىٍ ؤهه ًم ً٨بزباث َظٍ الٗالماث ٦ما ًخم بزباث الؿً ٞدُض ازخلٟىا في ؾً الُٟل
وٖمغٍ لجإها بلى الخبراء في طل ٪لخدضًض ؾً البلىٖ ٙىضٍ ،وَى ما ؾيؿل٨ه ٦ظل ٪إلزباث وظىص
الٗالماث الكغُٖت بالُ٣ين ؤو ٚلبت الًٓ ،وبهظا ًىضَ ٘ٞظا ؤلاق٩ا ٫وحؿَ ِ٣ظٍ الحجت.

زالثا مخالـتها إلاا علُه اإلاىازُم الدولُت
ًهغح البٌٗ ؤن الضو ٫اإلاؿلمت الُىم ناعث يمً مىٓىمت ٖاإلاُت وجسً٘ إلاىازُ ٤واجٟاُ٢اث
صولُت جدضص َظٍ اإلاىازُ ٤بًٗا مً اإلاٟاَُم واإلاهُلحاث وجلؼم الضو ٫باجباٖها جبٗا الهًمامها
للمجخم٘ الضولي ،و٢ض جخٗغى الضو ٫املخالٟت لها لصجماث واتهاماث بمسالٟت الٗضالت واملجخم٘ الضولي
وخ٣ى ١الاوؿان .
وحٗض ٨ٞغة الُٟل وخماًخه ومٗاملخه بما ًدىاؾب م٘ يٟٗه ؤخض اإلاىايُ٘ ألاؾاؾُت التي ٌٗمل
ٖلحها مً ًخىظه َظا الاججاٍ وٍىخى َظا اإلاىخى خُض ج٣غع اإلاىازُ ٤الضولُت ؤن الُٟل َى مً لم ًخٗض
ٖمغٍ الشامىت ٖكغة ولظل ٪جمى٘ ب٢امت الٗ٣ىلت البضوي ٖلُه باٖخباع اهه ال ا ٫خضزا وال جمل ٪الضوَ ٫ىا
الا اجبإ الىٓام الضولي والا اتهمذ بمسالٟت خ٣ى ١ؤلاوؿان وٚيرَا مً التهم الجاَؼة التي جُ٣ض خغٍت
الضو ٫في اجبإ ما جامً به في هٓامها الضازلي .
وٍم ً٨الغص ًٖ َظٍ الحجت بإهه ٢ض خان ألاوان لالٖخا ب رازىا ؤلاؾالمي و٣ٞهىا اإلاؿخمض مً
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وزهىنا في مشل َظٍ اإلاؿاثل التي جخىا ٤ٞم٘ الٗضالت  ،وجخالثم م٘ الُٟغة ٩ٞىن
الُٟل ٢ض بل ٜمبلٛا ً٩ىن ُٞه مضع٧ا إلاا ًٟٗل ٞاَما إلاا ًخهغٞ ٝما اإلااو٘ مً مٗاملخه مٗاملت ال٨باع
ومٗا٢بخه مٗا٢بت البالٛين؟.
ووكير َىا بلى ؤن َىا ٥ال٨شير مً البدىر والضعاؾاث جضٖىا الى حٗضًل الؿً ال٣اهىوي الجىاجي
وجسًُٟه بلى ؤصوى مً الشامىت ٖكغة خُض اهدكغث ظغاثم ال٣خل وتهغب ال٣خلت مً الٗ٣ىلت بحجت ؤجهم
ؤخضار نٛاع ٠ُ٨ٞ ،بصخو ٢ض بل ٜالؿابٗت ٖكغة مً ٖمغٍ ٢ىي البيُت ٧امل ؤلاصعا٣ً ،٥ضم ٖلى
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ظغٍمت ال٣خل زم ال هداؾبه مداؾبت ال٨باع؟
بن مخابٗت املجخم٘ الضولي في ٧ل ما ًملُه ٖلُىا لِـ ظُضا زهىنا ٖىضما ً٩ىن لضًىا البضًل
ألاًٞل ٞكغَٗخىا ٞحها ما ًُٟ٨ىا ووٗخ٣ض ظاػمين اهىا لؿىا في خاظت لدكغَٗاث جملى ٖلُىا وزهىنا
ٖىضما جخٗاعى م٘ قغَٗخىا ومباصثىا .
ولظل ٪هغي ؤهه ال خاظت ٖىضثظ لخ٣لُض َظا الاججاٍ بل وؿخُُ٘ ان ه٣ضم بضًال ًًمً لىا املحآٞت
ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان وطل ٪مً زالٞ ٫دو ٧ل ظغٍمت ٢خل ٖلى خضة ٞيؿخٗغى ال٣اجل وجاعٍسه ومبرعاجه
لل٣خل وٖىضثظ وؿخُُ٘ ؤن هد٨م ٖلُه بما ًدىاؾب م٘ ٢ضعجه ٖلى ؤلا٢ضام ٖلى َظٍ الجغٍمت ٞ ،لى وظضهاٍ
مهغا ٖامضا ٖاعٞا بالجغٍمت وما ً رجب بها ُٞيبػي مٗا٢بخه بالٗ٣ىلت ال٩املت ماصام ؤهه ٢ض بل ٜبٗالمت قغُٖت
وإن لم ًبل ٜؾً الشامىت ٖكغة ،وإن وظضهاٍ ؤ٢غب بلى ٖضم ؤلاصعا ٥او لم ٌ٘ بٗض زُىعة ما ؤ٢ضم ٖلُه
بدُض ً٩ىن ؤ٢غب بلى الجىىن ؤو الهبا ٗٞىضثظ ًم ً٨مغاٖت خالخه وجس٣ٖ ٠ُٟىلخه .

الخاجمت
في زخام البدض ًم ً٨جلخُو ما جىنل بلُه الباخض في الى٣اٍ آلاجُت :
ؤوال الىخاثج:
 )1البلىَ ٙى خالت ً٨خمل ٞحها ٖ٣ل ؤلاوؿان وإصعا٦ه ،وٍهل به الى مغخلت ًضعٞ ٥حها ما ًٟٗل
وَعي ما ً رجب ٖلى ٗٞله .
 )2للبلىٖ ٙالماث قغُٖت مسخلٞ ٠حها وٖالماث مخٖ ٤ٟلحها ،بين ال٣ٟهاء اإلاؿلمين.
 )3جخ ٤ٟالكغَٗت ؤلاؾالمُت م٘ ال٣ىاهين في اٖخباع بلى ٙؤلاوؿان ؾىا مُٗىت صلُل لبلىٚه وجدمله
اإلاؿئىلُت الجىاثُت .
 )4حٗخض الكغَٗت ؤلاؾالمُت بىظىص الٗالماث الكغُٖت للبلى ٙوجغجب ٖلحها آزاع اإلاؿئىلُت
الجىاثُت ال٩املت.
 )5جسخل ٠الكغَٗت ؤلاؾالمُت م٘ ال٣اهىن في ٧ىجها ال حٗخض بالؿً بال في خالت ٖضم وظىص ٖالمت
مً الٗالماث الكغُٖت التي ًم ً٨خهىلها ٢بل الؿً اإلا٣غعة ،بِىما ال ًىٓغ ال٣اهىن مُل٣ا
للٗالماث الكغُٖت وَٗخض  ِ٣ٞبالؿً الظي ؤزظ ُٞه ب٣ى ٫الحىُٟت الظًً ٢الىا بؿً
الشامىت ٖكغة .
ً )6م ً٨الخى ٤ُٞبين الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن بالىو ٖلى ؤن جضعؽ ٧ل خالت مً خاالث
الجغاثم ٖلى خضة لخ٣غٍغ مضي بلى ٙالصخو خالت ؤلاصعا ٥ال٩امل والىعي ال٩افي لخدمُله
اإلاؿئىلُت الجىاثُت.
زاهُا  :الخىنُاث
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ً )1ىصخي الباخض ػمالءٍ الباخشين بضعاؾت ؤخ٩ام اإلاؿئىلُت الجىاثُت ب٩ل مغاج ها وم٣اعهتها بين
الكغَٗت وال٣اهىن.
ً )2ىصخي الباخض اإلاكغٖين بةٖاصة الىٓغ في مؿإلت مؿئىلُت الهٛير البال ٜبالٗالماث الكغَٗت
اإلاخٖ ٤ٟلحها بين ال٣ٟهاء وطل ٪مً زال ٫حكغَ٘ ٢ىاهين جدىاؾب م٘ الٗال٢ت بين الؿً
والٗالماث الكغُٖت للبلى.ٙ
ً )3ىصخي الباخض الً٣اة وألاَباء واملح٣٣ين الجىاثُين بإن جضعؽ ٧ل خالت مً خاالث الجغاثم
ٖلى خضة لخ٣غٍغ مضي بلى ٙالصخو خالت ؤلاصعا ٥ال٩امل والىعي ال٩افي لخدمُله اإلاؿئىلُت
الجىاثُت.
 )1ال٣غآن ال٨غٍم
 )2ؤخمض بً ٞاعؽ الغاػي ،معجم م٣اًِـ اللٛت ،صاع ال٨ٟغ 1979،م
 )3ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،بضون ؾىت وكغ
 )4ابً ٖابضًً ،الحىٟي  ،عص املحخاع ٖلى الضع املخخاع  ،صاع ال٨ٟغ-بيروث ،الُبٗت :الشاهُت،
َ1412ـ 1992 -م
 )5ابً حجغ الٗؿ٣الويٞ ،خذ الباعي قغح صحُذ البساعي ،الىاقغ :صاع اإلاٗغٞت – بيروث صون
ؾىت وكغ
 )6ابً ماظه  ،ؾنن ابً ماظه  ،صاع بخُاء ال٨خب الٗغلُت ،بيروث ،خضًض ع٢م 655
 )7ؤبى صائوص  ،ؾنن ؤبي صاوص  ،صاع الغؾالت الٗاإلاُت ،الُبٗت :ألاولىَ 1432 ،ـ  2229 -م خضًض
ع٢م  ، 4424ط  6م456
 )8ؤبى الحؿً اإلااوعصي  ،الحاوي ال٨بير  ،صاع ال٨ٟغ ـ بيروث صون ؾىت وكغ
 )9البساعي  ،الجام٘ الصحُذ املخخهغ  ،صاع ابً ٦شير  ،الُمامت – بيروث الُبٗت الشالشت ،
1987 – 1427
 )12بضع الضًً الُٗجى  ،البىاًت قغح الهضاًت ،صاع ال٨خب الٗلمُت  -بيروث ،لبىان ،الُبٗت :ألاولى،
َ 1422ـ  2222 -م
 )11ال هىحي الحىبلي٦ ،كا ٝال٣ىإ ًٖ م ن ؤلا٢ىإ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،صون ؾىت َب٘
 )12الجىٍجي ،جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظَب  ،صاع اإلاجهاط ،الُبٗت :ألاولىَ1428 ،ـ2227-م
 )13الحُاب الغُٖجي  ،مىاَب الجلُل لكغح مسخهغ الخلُل ،صاع ٖالم ال٨خب َ ،بٗت زانت
َ1423ـ 2223 -م
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 )14الخُُب الكغلُجي الكاٞعي  ،مٛجي املحخاط بلى مٗغٞت مٗاوي ؤلٟاّ اإلاجهاط  ،صاع ال٨خب
الٗلمُت ،الُبٗت :ألاولىَ1415 ،ـ 1994 -م
 )15ػًٍ الضًً الحىٟي الغاػي  ،مسخاع الصحاح ،اإلا٨خبت الٗهغٍت  -الضاع الىمىطظُت ،بيروث –
نُضا الُبٗت الخامؿتَ1422 ،ـ 1999 /م
ً
ٖ )16بض ال٣اصع ٖىصة  ،الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها بال٣اهىن الىيعي  ،صاع ال٩اجب الٗغبي،
بيروث
ٖ )17بض الغػا ١الهىٗاوي  ،مهىٖ ٠بضالغػا ، ١املجلـ الٗلىي -الهىض ،الُبٗت :الشاهُت،
َ1423ـ
 )18الٟيروػلاصي  ،ال٣امىؽ املحُِ  ،ماؾؿت الغؾالت  ،بيروث – لبىان ،الُبٗت :الشامىت،
َ 1426ـ 2225 -م
 )19ال٩اؾاوي الحىٟي ـ بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت :الشاهُت،
َ1426ـ 1986 -م،
 )22دمحم ألامير اإلاال٩ي  ،يىء الكمىٕ قغح املجمىٕ  ،صاع ًىؾ ٠بً جاقٟين  -م٨خبت ؤلامام مال٪
[مىعٍخاهُا  -هىا٦كىٍ]
الُبٗت :ألاولىَ 1426 ،ـ  2225 -م
 )21مغجضخى َّ
الؼلُضي جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ صاع ال٨ٟغ – بيروث ،الُبٗت :ألاولى
َ 1414/ـ
 )22مى ٤ٞالضًً بً ٢ضامت  ،اإلاٛجي  ،الىاقغ :م٨خبت ال٣اَغة ،بضون َبٗت َ1388 ،ـ 1968 -م
 )23اإلاىؾىٖت ال٣ٟهُت ال٩ىٍدُت  ،ناصع ًٖ :وػاعة ألاو٢ا ٝوالكئىن ؤلاؾالمُت – ال٩ىٍذ ،
الُبٗت( :مً َ 1427 - 1424ـ  ، ،صاعالؿالؾل – ال٩ىٍذ  ،مُاب٘ صاع الهٟىة – مهغ ،
..ألاظؼاء  :45 - 39الُبٗت الشاهُتَ ،ب٘ الىػاعة
 )24مدمىص قمـ الضًً الخؼاعي ،يىابِ البلىٖ ٙىض ال٣ٟهاء  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ،الُبٗت
ألاولى 2222 ،م
 )25الىىوي  ،املجمىٕ قغح اإلاهظب ،صاع ال٨ٟغ صون ؾىت وكغ
 )26وَبت الؼخُلي ،ال٣ٟه ؤلاؾالمي واصلخه  ،صاع ال٨ٟغ  -ؾ َّ
ىعٍت – صمك ،٤الُبٗتَّ :
الغابٗت
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الخعاكد بالعسبىن في الـله واللاهىن
دزاطت ملازهت
اللاض ي الدهخىز /طعُد زمػان طعُد بلىعل
Contracting to the deposit in jurisprudence and law
A comparison study
Prepared by the judge, Dr. Saeed Ramadan Saeed Balawal

اإلاظخخلظ
الخٗا٢ض بالٗغلىن مً اإلاٗامالث ال٣ضًمت والتي الػا ٫الىاؽ ًخٗاملىن بها الى و٢خىا الغاًَ،
وازخل٣ٞ ٠هاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت في مكغوُٖخه بين مجىػ وماو٘ ،وٍغظ٘ ؾبب الخال ٝفي الىهىم
الىاعصة ،ول٣اء الىاؽ في الخٗامل به ،وم٘ وظىص َظا الازخال ٝفي ال٣ٟه ؤلاؾالمي هجض ؤن ال٣ىاهين في
الضو ٫الٗغلُت ٢ض ازخلٟذ في الازظ بهٞ ،ىجض ان ال٣اهىن الُمجي ًمى٘ ،ل ً٨الٛالب مً ٢ىاهين الضو٫
الٗغلُت ٢ض ؤظاػث َظٍ اإلاٗاملت للحاظت الحها ،مشل :ال٣اهىن الجؼاثغي واإلاهغي وٚيرَما ،م٣ضمان
ً
اإلاهلحت والحاظت الحها .والخٗا٢ض بالٗغلىن ًضزل في ٧اٞت الٗ٣ىص اإلالؼمت مً الجاهبين ولِـ مىدهغا
في ٖ٣ض البُ٘ ،وله صاللخان ٖىض ٣ٞهاء ال٣اهىن :صاللت الخإُ٦ض وصاللت الٗضو ،٫ؤما ٖىض ٣ٞهاء الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ٞضاللت الٗغلىن حٗجي الخؿاعة لُ٣مخه بطا ما ؤعاص بجهاء الٗ٣ض ،وله زهاثو جميزٍ ًٖ ٚيرٍ
مً اإلاٗامالث ٧الكغٍ الجؼاجي مشال خُض ؤن ألازير ما َى الا حٗىٌٍ ًخ ٤ٟالُغٞان ٖلى جدضًض
م٣ضاعٍ٦ ،ما اهه ال ًمى٘ مً هاٞظ الٗ٣ض ،ولل٣ا خي جس ٌُٟم٣ضاع الكغٍ او ػٍاصجه بسال ٝالٗغلىن
ٞلِـ لل٣ا خي طل .٪وازخل ٠في ج ٠ُ٨الٗغلىن ٞهل َى ٖ٣ض مٗلٖ ٤لى قغٍ؟ ؤم ؤهه بض ٫في ال زام
بضلي؟ ؤم ؤهه ٖ٣ض ًخًمً اجٟا٢ين مخميزًً؟ ومً زالَ ٫ظٍ الضاعؾت ٣ٞض جىنل الباخض الى ٖضص مً
الىخاثج والخىنُاث مً اَم جل ٪الخىنُاث ؤهه ًىصخي اإلا٣نن الُمجي مً حٗضًل الىو الظي ًمى٘،
للحاظت ،وللمهلحت.
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Abstract
The contracting with the deposit is one of the ancient
transactions that people are still dealing with to our time, and
jurists Islamic law differed in its legitimacy between permissive
and deterrent and the reason for the disagreement is due to the
texts received, as people remain in dealing with them, we find
that the laws in the Arab countries have differed in their
adoption, so we find that the Yemeni law prohibits this, but we
find that the majority from the laws of Arab countries may
leave this treatment for the need, such as Algerian, Egyptian
and others. Submit interest and the need for it. And contracting
with the deposit is included in all binding contracts from both
sides, and it is not limited to the contract of sale only. It has two
indication of law jurists: the significance of affirmation and
significance of justice. As for the jurists of Islamic law the
deposit indicates the loss of its value if it wants to terminate the
contract, and the deposit has characteristics that distinguish it
from other dealings as a penalty condition is an example, as the
latter is only compensation the two parties agree to determine
the amount it also does not prevent the implementation of the
contract, and the judge may reduce or increase the amount of
the condition, unlike the deposit the judge does not has that. It
has also differed in the adaptation of the deposit. Is it a
suspended contract on a condition? Or is it instead of in
commitment of substitute? Or is it a contract that includes two
distinguished agreements? Through this study, the researcher
reached a number of results and recommendations are among
the most important of these recommendations that he
recommends the Yemeni legalize amendment of the text that
prevents this dealing to its permissibility for the need for it and
the interest.
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ملدمت
الحمض هلل الظي ؤوز ٤الٗ٣ىص بالٗهىص ،وظٗل طل ٪م٣هضا قغُٖا مدمىصا ،والهالة والؿالم
ٖلى ؾُضها دمحم ناخب الىالء واإلا٣ام املحمىص وٖلى آله وصحبه الغ ٘٦السجىص.
ؤما بٗض.
بن الخٗا٢ض ل٩ي ًخم في نىعجه الجهاثُت ال بض مً حٗبير ٧ل مً اإلاخٗا٢ضًً ًٖ بعاصجه في بجمام
الخٗا٢ض ،واإلا٣هىص باإلعاصة َىا ؤلاعاصة التي جخجه إلخضار ؤزغ ٢اهىوي مٗينُٞ ،هضع بًجاب ًلُه ٢بى٫
مُاب ٤له.
وختى ًهبذ ؤلاًجاب باجا ال بض ؤن ًسغط مً صوع اإلاٟاوياث والخٗلُ ٤وهي ؤصواع ال بض مجها في
الخٗا٢ض ،م٘ بلؼامُت ؤن ً٣هض ناخبه به بًجاص ؤزغ ٢اهىوي ظضي .وال بض ؤًًا ؤن ً٣ابل َظا ؤلاًجاب
٢بى ٫ناصع مً الُغ ٝآلازغٞ ،ةطا جىا٣ٞذ ؤلاعاصجان وجخُاب ٤ؤلاًجاب وال٣بى ٫و٣ٞا إلاا ؾب ٤وإلاا َى
مٗغو ٝفي هٓغٍت الٗ٣ض ٞةن الخٗا٢ض ًإزظ نىعجه الجهاثُت وٍهبذ باجا.
ل٢ ً٨ض ٌؿب ٤مغخلت الخٗا٢ض الجهاجي ،مغخلت جمهُضًت جاصي ٖلى وظه مد ٤٣ؤو ٚير مد ٤٣بلى
اإلاغخلت الجهاثُت ،ومً ؤبغػ الهىع الٗملُت لهظٍ اإلاغخت الخمهُضًت الخٗا٢ض بالٗغلىن.
ٞالخٗا٢ض بالٗغلىن مغخلت لم ًإزظ ٞحها الخٗا٢ض نىعجه الجهاثُت ،بط ؤن ل٩ل َغ ٝمً ؤَغاٝ
الخٗا٢ض مً خ٣ه ؤن ٌٗض ًٖ ٫الٗ٣ض في ال ٟرة املحضصة لظل ،٪ولالخالي ًهبذ الخٗا٢ض ٧إن لم ً .ً٨و٢ض
ال ٌٗض ٫الُغٞان ُٞهبذ الٗ٣ض جهاثُا.
والحُاة الا٢خهاصًت اإلاٗانغة جخُلب ٖىهغًٍ مهمين :الؿغٖت في الخٗامل ،والخىزُ ،٤و٢ض
انُل الىاؽ مً ؤظل جدَ ٤٣ظًً الٗىهغًٍ لُُمئن الىاؽ ببُ٘ الٗغلىن.
وهجض ؤن بُ٘ الٗغلىن ٦ثر خىله الخال ٝمً خُض مكغوُٖخه ومضي صحت َظٍ اإلاٗاملت ،وهٓغا
لؤلَمُت ال٣هىي للٗغلىن باٖخباعٍ ًضزل يمً اإلاٗامالث الُىمُت عٚم خضازت ج٣ىِىه ،وٖضم جىاوله
مً ٢بل ال٣ٟهاء بالبدض والخدلُل و٢لت ٢غاعاث املح٨مت الٗلُا بسهىنه وٖضم وكغَا وواظبىا
ً٣٦اة ملؼمين بالٟهل في النزاٖاث التي ؾخُغح بسهىم ؤخ٩امه٧ ،ل َظٍ ألاؾباب صٖخجي لخىاو٫
مىيىٕ الٗغلىن بالضعاؾت في ْل الدكغَ٘ الُمجي ٖلى يىء الكغَٗت ؤلاؾالمُت والدكغَٗاث اإلا٣اعهت.
طبب اخخُازاإلاىغىع:
هٓغا ألَمُت اإلاىيىٕ في الحُاة الٗملُت ،خُض بن اإلاٗاملت بالٗغلىن ماػا ٫الىاؽ ًخٗاملىن بها
و٢ض ٦ثرث زالٞاث ال٣ٟهاء في جل ٪اإلاٗاملت؛ ولظا لؼم بُان خ٨م َظٍ اإلاٗاملت٦ ،ظل٢ ٪لت ال٨خاباث في
اإلاىيىٕ.
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أهمُت الدازطت:
ج٨مً ؤَمُت الضاعؾت في ٧ىن َظٍ اإلاٗاملت مهمت في الىا ٘٢الٗملي خُض ال ػا ٫الىاؽ ًخٗاملىن
بها ،و٦ثرث ألاؾئلت خىلها مً خُض اإلاكغوُٖت و٦ظل ٪ؤخ٩امها في مجا ٫ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن
الُمجي.
مشيلت الدازطت:
بن مك٩لت الضاعؾت ج٨مً في ٦ثرة اإلاٗاملت الخٗا٢ض بالٗغلىن في الىا ،٘٢وٖضم ويىح الدكغَ٘
ال٣اهىوي بسهىنها؛ مما ً٣خضخي مٗه ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت:
ما َى الٗغلىن؟ وما اإلا٣هىص مً ؤلاقاعة بلُه في الٗ٣ض ؟ ؤي ماهي صاللخه ؟
ما هي ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جد٨مه؟ وما َى الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لالجٟاٖ ١لُه ،ؤو الخٗا٢ض به؟
مىهجُت البدث:
ؾل ٪الباخض في مىصجُت البدض اإلاىص الىنٟي الخدلُلي اإلا٣اعن للىهىم.
هُيل الدازطت:
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت العسبىن
اإلاؿلب ألاوٌ :حعسٍف العسبىن .
اإلاؿلب الثاوي :جددًد داللت العسبىن .
اإلابدث الثاوي :أخيام العسبىن
اإلاؿلب ألاوٌ :أخيام العسبىن في الـله الاطالمي.
اإلاؿلب الثاوي :اخيام العسبىن في اللاهىن.
الخاجمت
الىخائج والخىضُاث
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اإلابدث ألاوٌ
ماهُت العسبىن
جمهُد:
ههــذ ظــل الدكــغَٗاث ومجهــا الدكــغَ٘ الُمجــي ٖلــى الٗغلــىن يــمً ؤخ٩ــام ال٣ــاهىن اإلاــضوي ،بال ؤجهــا لــم
تهــخم بخدضًــض مٟهىمــه جاع٦ــت طلــ ٪لل٣ٟــه ،فــي خــين ع٦ــؼث ٖلــى جدضًــض صاللخــه ؤي وُْٟخــه ،وؤخ٩امــه .مــ٘
مغاٖاة ؤن ال٣اهىن الُمجي ٢ض ٖغ ٝالٗغلىن ٦ما ؾُإحي مٗىا.
بن جدضًض ماَُت الٗغلىن ً٣خضخي ٖغى مسخل ٠آلاعاء ال٣ٟهُت التي ٖغٞخه ،ومٗغٞت مٗـاًير جدضًـض
صاللخه ،وؤزيرا جمُيزٍ ٖما ٌكابهه ٧الكغٍ الجؼاجي ،وزُاع الكغٍ ،بال ؤهه ل٩ي ًخم الخمُيز ٖلـى ؤخؿـً
وظــه وختــى ج٣ــىم الخٟغ٢ــت ٖلــى ؤؾــاؽ ٖلىــي ؾــلُم ٞــال بــض مــً مٗغٞــت ألاخ٩ــام ال٣اهىهُــت للٗغلــىن ،والتــي
ؾخ٩ىن مً زال ٫صعاؾت ؤخ٩ام الٗغلىن في اإلابدض الشاوي.
بىــاء ٖلــى مــا ج٣ــضم ؾإ٢ؿــم َــظا اإلابدــض بلــى مُلبــين :فــي اإلاُلــب ألاو ٫ؤجىــاوُٞ ٫ــه حٗغٍــ ٠الٗغلــىن
لٛت ،وانُالخا ،وفي اإلاُلب الشاوي جدضًض صاللت الٗغلىن.
اإلاؿلب ألاوٌ :حعسٍف العسبىن:
ً
اوال :حعسٍف العسبىن لؼت:
ظــاء فــي لؿ ــان الٗــغب « :الٗغلــىن ،و الٗغل ــىن ،و الٗغلــان :ال ــظي حؿــمُه الٗامــت ألاعل ــىن ،ج٣ــى ٫مى ــه
ٖغليخه بطا ؤُُٖخه ل ، ٪وٍ٣ا ٫عمى ٞالن بالٗغلىن بطا ؾل .)1(» .
وفــي ال٣ــامىؽ املحــُِ «:والٗغلــان و الٗغلــىن بًــمهما ،و الٗغلــىن مدغ٦ــت و جبــضُٖ ٫ــجهً َمــؼة ،مــا
()2
ٖ٣ض به اإلاباٌٗت مً الشمً» .
وظــاء فــي الصــحاح « :ؤهــه ٖىــض الٗامــت بلٟــٔ ؤعلــىن  ،و َــى ٖىــض الٗامــت فــي بــالص الكــام عٖبــىن بخ٣ــضًم
»()3
الغاء ٖلى الٗين صون خظٞها ٣ً ،ا ٫ؤٖغب ًٖ بُٗه ،و ٖغب ،و ٖغلً بطا ؤُٖى الٗغلىن.
ؤمــا فــي جــاط الٗــغوؽ ٣ٞــض ظــاء «:بن للٗغلــىن زمــان لٛــاث هــي ؤلاٖـغاب ،و الٗغلــان ٗ٦شمــان ،و الٗغلــىن
بًــمها ،و الٗغلــىن مدغ٦ــت الٗــين ،و ألاعلــىن بةب ــضا ٫الٗــين ،و الغلــىن بدــظ ٝالٗــين ،و الٗغلــىن ب ٟــخذ
 ؤبى الًٟل دمحم بً م٨غم بً مىٓىع :لؿان الٗغب -صاع بخُاء ال رار الٗغبي ،بيروث ،لبىان الُبٗت ألاولى 1996م،الجؼء  9م .119
 مجض الضًً دمحم بً ٌٗ٣ىب الٟيروػ ؤباصي :ال٣امىؽ املحُِ  ،صاع بخُاء ال رار الٗغبي  ،بيروث لبىان  ،الُبٗت ألاولى–  1991م  ،الجؼء ألاو ٫م .253
 -بؾماُٖل بً خماص الجىَغي  :الصحاح ،صاع الٗلم  ،بيروث الُبٗت الشالشت  1984الجؼء الؿاصؽ  ،م .2164
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ٞؿ٩ىن ًٞم ،و ط٦غ لٛت جاؾٗت خ٩اَا ببً ٖضٌـ ٢ا ٫ؤَل الحجاػ ً٣ىلىن ؤزظ مجي ٖغلان بًمخين
و حكضًض الباء .)1(».
وم ــا وؿ ــخيخجه م ــً  ٧ــل َ ــظٍ الخٗ ــاعٍ ٠ؤه ــه ال جىظ ــض ل ٛــت واخ ــضة للٗغل ــىن ،و٧له ــا ص ــحُدت و صاعط
اؾخٗمالها في البلضان الٗغلُت ،ؤما في الُمً ٞةهىا وؿخٗمل لٛخـين :الٗغلـىن بًـم الٗـين ،والٗغلـىن بٟـخذ
الٗين.
ً
زاهُا :العسبىن في اضؿالح ؿلهاء الشسَعت ؤلاطالمُت:
-5حعسٍف العسبىن عىد الخىـُت:
َّ
ْ
(بُــ٘ الٗغلــان وٍ٣ــا ٫ألاعلــان وَــى ؤن ٌكـ ري الغظــل الؿــلٗت ُٞــض ٘ٞبلــى البــاج٘ صعاَــم ٖلــى ؤهــه بن ؤزــظ
الؿلٗت ٧اهذ جل ٪الض اَم مً الشمً ْ
وإن لم ًإزظَا ِٞؿ رص الضعاَم)()2
ع
-0حعسٍف العسبىن عىد اإلاالىُت:
٢ــا ٫ؤلامــام مالــ ٪فــي اإلاىَــإ « :و الٗغلــان :ؤن ٌك ـ ري الغظــل الٗبــض ؤو الىلُــضة ،ؤو ًخ٩ــاعي الضآبــت ،زــم
ً٣ــى ٫للــظي اق ـ ري مىــه ؤو ج ٩ــاعي مىــه :ؤُُٖ ــ ٪صًىــاعا ،ؤو صعَم ــا ؤو ؤ٦ثــر م ــً طلــ ٪ؤو ؤ ٢ــل ٖلــى ؤو ــي بن
ؤزــظث الؿــلٗت ؤو ع٦بــذ مــا ج٩اعٍــذ مىــٞ ٪الــظي ؤُُٖخــَ ٪ــى مــً زمــً الؿــلٗت ؤو مــً ٦ـغاء الضآبــت ،وإن
جغ٦ذ ابدُإ الؿلٗت ،ؤو ٦غاء الضآبت ٞما ؤُُٖخه ل)3(». ٪
و ظاء في الكغح ال٨بير « :و٦بُـ٘ الٗغلـان اؾـم مٟـغص ،و ً٣ـا ٫ؤعلـان بًـم ؤو٧ ٫ـل ،و ٖغلـىن ،و ؤعلـىن
بًــم ؤولهمــا ،و ٞخدــه و َــى ؤن ٌك ـ ري ؤو ً ٨ــري الؿــلٗت ،و ٌُُٗــه ؤي ٌُٗــي اإلاك ـ ري للبــاج٘ قــِئا مــً
الشمً ٖلى ؤهه ؤي اإلاك ري بن ٦غٍ البُ٘ لم ٌٗض بلُه ما ؤُٖاٍ ،و بن ؤخبه خاؾبه به مً الـشمً ؤو جغ٦ـه
»()4
مجاها .
-3حعسٍف العسبىن عىد الشاؿعُت:
ظاء في ٦خاب الغويت للىىوي (الٗغلىن ،وَى ؤن ٌك ري ؾـلٗت مـً ٚيـرٍ وٍـض ٘ٞبلُـه صعاَـمٖ ،لـى ؤهـه
بن ؤزــظ الؿ ــلٗتٞ ،ه ــي مــً ال ــشمً ،وإالٞ ،ه ــي للم ــضٞىٕ بلُــه مجاه ــا .وٍٟؿ ــغ ؤًً ــا بــإن ً ــض ٘ٞصعاَ ــم بل ــى
 - 1دمحم مغجضخى الؼلُضي :جاط الٗغوؽ ،الُبٗت ألاولى الجؼء الشالض ،م .372
ُّ ْ
لؿٛضي :الىخ ٠في الٟخاوي ،املح :٤٣املحامي الض٦خىع نالح الضًً الىاهي،
 - 2ؤبى الحؿً ٖلي بً الحؿين بً دمحم ا
الىاقغ :صاع الٟغ٢ان  /ماؾؿت الغؾالت ٖ -مان ألاعصن  /بيروث لبىان ،الُبٗت :الشاهُت1984 - 1424 ،
 ؤلامام دمحم بً ٖبض الباقي بً ًىؾ ٠الؼع٢اوي :قغح الؼع٢اوي ٖلى مىَإ ؤلامام مال ٪صاع ال٨خب الٗلمُت – بيروثالجؼء الشالض  ،م .324
 - 4دمحم ٖغٞت الضؾىقي :خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بير للضعصًغ ،مُبٗت ِٖسخى البابي الحلبي – ؾىعٍاٌ1373.
الجؼء الشالض ،م .63
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ن ــاو٘ لُٗم ــل ل ــه ز ٟــا ؤو زاجم ــا ؤو ًيس ـ ل ــه زىل ــاٖ ،ل ــى ؤه ــه بن عي ــُهٞ ،اإلا ــضٞىٕ م ــً ال ــشمً ،وإالٞ ،ه ــى
للمضٞىٕ بلُه)1().
ظـ ــاء فـ ــي ٖمـ ــضة الؿـ ــال(:٪الٗغلىن ،بـ ــإن ٌك ـ ـ ري ؾـ ــلٗت وٍـ ــض ٘ٞصعَمـ ــا ٖلـ ــى ؤهـ ــه بن ع ـ ــخي بالؿـ ــلٗت
ٞالضعَم مً الشمً ،وإال ٞهى للباج٘ مجاها)2().
-4حعسٍف العسبىن عىد الخىاًلت:
اإلاٛجــى والكــغح ال٨بيــر «:الٗغلــىن فــي البُــ٘ َــى ؤن ٌكـ ري الؿــلٗت ُٞــض ٘ٞبلــى البــاج٘ صعَمــاٚ ،يــرٍ ٖلــى
»()3
ؤهه بن ؤزظ الؿلٗت اخدؿب به مً الشمً ،و بن لم ًإزظَا ٞظل ٪للباج٘.
ً
زالثا :حعسٍف العسبىن في اضؿالح ؿلهاء اللاهىن:
ٖـغ ٝالٗغلـىن مـً َـغ ٝألاؾـخاط الؿـجهىعي بإهـهٖ « :بـاعة ٖـً مبلـ ٜمـً اإلاـاً ٫ضٗٞـه ؤخـض اإلاخٗا٢ــضًً
بلى آلازغ و٢ذ الخٗا٢ضٞ ،ةن جم الخٗا٢ض خؿب اإلابل ٜاإلاضٞىٕ مً ظملت مـا َـى مخٟـٖ ٤لُـه ،وإطا لـم ًـخم
»()4
الخٗا٢ض زؿغ مً ٖضُ٢ ٫مت الٗغلىن.
و ٢ــض ٖغ ٞــه ألاؾ ــخاط دمحم قـ ـغٍ ٠ؤخم ــض بإه ــه « :مبل ــ ٜم ــً اإلا ــا ،٫ؤو ؤي ــخيء مشل ــي آز ــغ ًض ٗٞــه ؤخ ــض
اإلاخٗا٢ضًً لآلزغ و٢ذ ببغام الٗ٣ض ،بما للخإُ٦ض ٖلى ؤن ل٩ل مً الُغٞين الح ٤في الٗضو ًٖ ٫الٗ٣ض في
م٣ابــل جغ٦ــه ممــً صٗٞــه ،ؤو عصٍ مًــاٖٟا ممــً ٢بًــه ،وإمــا للخإُ٦ــض ٖلــى ؤن الٗ٣ــض الــظي ؤبغمــاٍ ؤنــبذ
»()5
باجا ال ًجىػ الغظىٕ ُٞه.
«
ولىــاء ٖلــى ٧ــل الخٗــاعٍ ٠الؿــاب٣ت ًم٨ــً بًجــاص حٗغٍــ ٠مىخ ـض بُجهــا :الٗغلــىن مبلــ ٜمــً اإلاــا ،٫ؤو ؤي
مى٣ــى ٫مٗــين جدــضص ُ٢مخــه فــي الٗ٣ــض ٌؿــلمه ؤزــض اإلاخٗا٢ــضًً لآلزــغ و٢ــذ ببـغام الٗ٣ــض ،بمــا للضاللــت ٖلــى
 - 1ؤبى ػ٦غٍا مدحي الضًً ًدحى بً قغ ٝالىىوي (اإلاخىفىَ676 :ـ) :عويت الُالبين وٖمضة اإلاٟخين ،جد :٤ُ٣ػَير
الكاوَل ،الىاقغ :اإلا٨خب ؤلاؾالمي ،بيروث -صمكٖ -٤مان ،الُبٗت :الشالشتَ1412 ،ـ 1991 /مٖ ،ضص ألاظؼاء:
.)399 /3( ،12
َّ
الؿال٪
 - 2ؤخمض بً لالا بً ٖبض هللا الغومي ،ؤبى الٗباؽ ،قهاب الضًً ابً الى ُِ٣ب الكاٞعي (اإلاخىفىَ769 :ـ)ٖ ،مضة
ِ
اظ َٗخهَ :زاص ُم الٗلم ُ
َّ
َُ َ
ُ
َ
َ
ألاههاعي ،الىاقغ :الكاون الضًيُت،
ٖبض هللا بً ببغ ِاَُم
ِ
ِ
اؾٖ :٪جي بُب ِٗ ِه ومغ ِ
وٖضة الى ِ
ُ٢غ  ،الُبٗت :ألاولى 1982 ،مٖ ،ضص ألاظؼاء.)154/1( ،1 :
 - 3ؤلامامين مى ٤ٞالضًً و قمـ الضًً ابً ٢ضامت :اإلاٛجى و الكغح ال٨بير ،صاع ال٨ٟغ لبىان  1994بضون َبٗت ،
الجؼء الغاب٘  ،م .312
ٖ - 4بض الغػا ١الؿجهىعي :الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ( الجؼء ألاو ٫مهاصع الال زام) صاع بخُاء ال رار الٗغبي –
بيروث  ،بضون َبٗت  ،م .259
 - 5دمحم قغٍ ٠ؤخمض :مهاصع الال زام في ال٣اهىن اإلاضوي – صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي ،صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘
لبىان 1999 ،بضون َبٗت ،م . 66
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ؤخُ٣ــت ٧ــل مجهمــا فــي الٗــضو ٫ؤو للضاللــت ٖلــى جهاثِخــه و البــذ ُٞــه ،وجإُ٦ــضٍ بالبــضء فــي جىُٟــظٍ ،وصٞــ٘ ظــؼء
()1
مً الشمً .
ومً خالٌ هرا الخعسٍف ًمىً أن وظخخلظ بعؼ خطائظ العسبىن:
ً
٢ -1ض ً٩ىن الٗغلىن مى٣ىال٦ ،ؿُاعة مشال ،بط لِـ َىا ٥هـو ًدهـغ الٗغلـىن فـي مبلـ ٜه٣ـضي ،وإن
ً
٧ان ظغي الٗغٖ ٝلى ؤن ً٩ىن مبلٛا مً الى٣ىص.
 -2الٛغى مـً جدضًـض ُ٢مـت اإلاى٣ـى ٫فـي الٗ٣ـض َـى صعؤ الخـال ٝبـين الُـغٞين خـىُ٢ ٫مـت الٗغلـىن بطا
٧ان الٗضو ٫ممً ٢بًه ،خين ًغص اإلاى٣ىُٖ ٫ىه و ُ٢مخه اإلا٣ضعة في الٗ٣ض.
ً -3م ً٨ؤن ًهـاخب الٗغلـىن ؤي ٖ٣ـض بط ؤن ؤخ٩امـه ٖامـت جهـضٖ ١لـى ؾـاثغ الٗ٣ـىص ،و ل٨ـً قـإ
اؾخٗماله في ٖ٣ضي البُ٘ ،و ؤلاًجاع.
َّ
ً -4جب ؤن ًض ٘ٞالٗغلىن و٢ذ الخٗا٢ض؛ ألهه بن ص ٘ٞبٗض طل ٪اٖخبر جىُٟظا ظؼثُا للٗ٣ض.
 -5ال ً٩ــىن الٗغلــىن بال فــي الٗ٣ــىص اإلالؼمــت للجــاهبين ()1باٖخبــاعٍ وؾــُلت لــى ٌ٣الٗ٣ــضٞ ،ــةطا ٧ــان فــي
ٖ٣ــض ملــؼم لجاهــب واخــض ٧الىٖــض بــالبُ٘(ٞ)2ــال ًُٟــض زُــاع الٗــضو٫؛ َّ
ألن ؤخــض اإلاخٗا٢ــضًً و َــى اإلاىٖــىص لــه
لـِـ ملؼمــا ابخــضاء بدىُٟــظ الىٖــض .ومــ٘ طلــً ٪جـىػ للىاٖــض صٞــ٘ الٗغلــىن ،واقـ راٍ زُــاع الٗــضو ٫لىٟؿــه
بال َّ
ؤن اإلاىٖىص له ال ًلؼم في خالت ٖضم اؾدُٟاء الىٖض بغص يٟٗه.
٢-6ض ج٩ىن للٗغلىن صاللت جمام الٗ٣ض والبضء في الخىُٟظ ،و٢ض ج٩ىن له صاللت ٖضو ًٖ ٫بجمام الخٗا٢ض.
-3حعسٍف اللاهىن الُمني للعسبىن:
َّ
ٖــغ ٝال٣ــاهىن الُمجــي الٗغلــىن فــي اإلاــاصة (ٖ )575لــى ؤن الٗغلــىن ظــؼء مــً الــشمً٦ ،مــا فــي ههــها (بُــ٘
ً
الٗغلــىن َــى ْ
ؤن ًــض ٘ٞاإلاك ـ ري للبــاج٘ ظــؼءا مــً الــشمً فــي بُــ٘ اج٣ٟــا ٖلُــه ًددؿــب مــً الــشمً بطا ؤزــظ
اإلاك ري اإلابُ٘ وص ٘ٞباقي الشمً ؾىاء ٖين و٢ذ لض ٘ٞالباقي ؤم لم ٌٗين).
اإلاؿلب الثاوي :داللت العسبىن (وظُـخه)
ً
هجـض صاللــت الٗغلـىن فــي الٟ٣ــت ال٣ـاهىوي اإلاٗانــغ َـى ْ
ؤن ًــض ٘ٞؤخــض اإلاخٗا٢ـضًً مــاال لآلزـغ ٖىــض ببـغام
الٗ٣ــض ٖلــى طمــت جىُٟــظ الٗ٣ــض ؤو ٖالمــت ٖلــى بجمــام الخٗا٢ــضٞ ،ــالٗغلىن ٢ــض ج٩ــىن لــه صاللــت جمــام الٗ٣ــض،
والبــضء فــي الخىُٟــظ٦ ،مــا لــى بــإ شــخو آلز ـغ قــِئا ٞةهــه ٢ــض ًــض ٘ٞمــً زمىــه ظــؼءا ٗ٦غلــىن .و٢ــض ج٩ــىن
للٗغل ــىن صالل ــت ؤز ــغي ه ــي الغٚب ــت ف ــي بجم ــام الخٗا ٢ــض بدُ ــض بطا ٖ ــض ٫اإلاخٗا ٢ــض ٖ ــً َ ــظٍ الغٚب ــت زؿ ــغ
الٗغلىن ،ؤو مشله ُٞهبذ الٗغلىن ظؼ ًاء للٗضو ًٖ ٫بجمام الخٗا٢ـض ٞـةطا بـإ شـخو ألزـغ قـِئا ،واج٣ٟـا

ٖ - 1بض الح٨م ٞىصة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .144
 - 2عمًان ؤبى الؿٗىص :مغظ٘ ؾاب ،٤م . 262
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ٖلى مبلٗ٦ ٜغلىن إلجمام الٗ٣ض الجهاجي زم ٖض ٫اإلاك ري ًٖ الكغاء زؿغ الٗغلىن وإطا ٖض ٫الباج٘ ًٖ
()1
البُ٘ عص للمك ري الٗغلىن ومشله.
 ٞــالٗغلىن بطن ل ــه صاللخ ــان ،بم ــا صالل ــت الخإ ُ٦ــض ،وإم ــا صالل ــت الٗ ــضو ٫وجسخل ــ ٠الدك ــغَٗاث ف ــي ألاز ــظ
بهاجين الضاللخينٞ ،خدضًض َظٍ الضاللت هـي اجٟـا ١اإلاخٗا٢ـضًً؛ َّ
ألن ألانـل فـي جدضًـض وُْٟـت الٗغلـىن َـى
ً
بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً والح٨ــم ال٣ــاهىوي الخــام بــه م٨مــال إلعاصتهمــا ٣ٞــِ وَــظا مــا ؾــىدىاوله فــي َــظا اإلاُلــب
ً
هخ٩لم ؤوال لخدضًـض الضاللـت ال٣اهىهُـت للٗغلـىن ،ؤمـا الشـاوي ٞىسههـه لـضوع ؤلاعاصة اإلاكـ ر٦ت للمخٗا٢ـضًً
في جدضًض َظٍ الضاللت.
ً
أوال :الداللت اللاهىهُت للعسبىن:
بن ال٣ــىاهين جسخلــُٞ ٠مــا بُجهــا فــي ألازــظ بضاللــت صون ؤزــغي مــً صالالث صٞــ٘ الٗغلــىنٞ ،مــً ال٣ــىاهين
ما ٌٗخبر ص ٘ٞمبل ٜالٗغلىن بمشابت جإُ٦ض للٗ٣ض ولضء لخىُٟظٍ ،ومجها ما ٌٗخبرٍ َّؤهـه ٢ـض صٞـ٘ ب٣هـض جم٨ـين
اإلاخٗا٢ض الظي صٗٞه مً الٗضو ًٖ ٫الٗ٣ض.
-5اللىاهحن التي جأخر بداللت البذ (جأهُد العلد):
5
4
3
بن الدك ــغَٗاث الجغماهُ ــت( ،)2ومٗه ــا ال ٣ــاهىن الٗغاق ــي( ) ،والخىوس ــخي( ) وال ٣ــاهىن اإلاٛغب ــي( )  ،جإز ــظ
ً
بضاللــت الخإُ٦ــض والبــذ ،وفــي َــظٍ الحالــت ٌٗخبــر الٗغلــىن جىُٟــظا ظؼثُــا الل زامــاث اإلاخٗا٢ــض ،وال ًجــىػ ألي
مــً اإلاخٗا٢ــضًً الٗــضوٖ ٫ــً الٗ٣ــض ٞــةطا امخىــ٘ ؤخــض اإلاخٗا٢ــضًً ٖــً جىُٟــظ ال زامــه ٞــةن ال٣ىاٖــض الٗامــت
ً
ججيـز للمخٗا٢ــض آلازــغ الخمؿــ ٪بٗـضم الخىُٟــظ ،ؤو اإلاُالبــت بالخىُٟــظ الُٗجـي ،ؤو الٟسـ ًٞــال ٖــً الحــ٤
في الخٗىٌٍ الظي ٌؿخ٣ل ًٖ الٗغلىن اإلاخٖ ٤ٟلُه ٣ٞض ًؼٍض ،ؤو ًى٣و ٖىه(.)6

ٖ - 1بض الىانغ جى ٤ُٞالُٗاع :مهاصع الال زام  ،صاع ال٨خاب الحضًض ال٣اَغة  ،بضون َبٗت  ،م48
 - 0مخي الضًً اؾماُٖل ٖلم الضًً :هٓغٍت الٗ٣ض م٣اعهت بين ال٣ىاهين الٗغلُت و الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،صاع ال٨خاب
الحضًض ال٣اَغة  ،بضون َبٗت  ،البىض 136
 - 3اإلااصة  92مً ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقيٌٗ « :خبر ص ٘ٞالٗغلىن صلُال ٖلى ؤن الٗ٣ض ؤنبذ باجا ال ًجىػ الٗضوٖ ٫ىه».
 - 4اإلااصة  323مً ٢اهىن الال زاماث الخىوسخي
«
ً - 5ىو الٟهل  288مً ج٣ىين الال زاماث والٗ٣ىص اإلاٛغبي ٖلى ؤن الٗغلىن َى ما ٌُُٗه ؤخض اإلاخٗا٢ضًً لؤلزغ
»
ب٣هض يمان جىُٟظ حٗهضٍ .
 - 6ؤخمض قىقي دمحم ٖبض الغخمان  :الىٓغٍت الٗامت لالل زام( الٗ٣ض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة في ال٣ٟه وً٢اء الى ٌ٣اإلاهغي
والٟغوسخي) ميكإة اإلاٗاع ٝمهغ ،ؾىت  ، 2224بضون َبٗت  ،م.68
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-0اللىاهحن التي جأخر بداللت العدوٌ:
الدكـ ـ ــغَٗاث الالجُيُـ ـ ــت ومجهـ ـ ــا ال٣ـ ـ ــاهىن الٟغوسـ ـ ــخي ،ومٗهـ ـ ــا ال٣ـ ـ ــاهىن الجؼاثـ ـ ــغي ،و اإلاهـ ـ ــغي ،و
الؿىعي(،)4و اللُبي(،)5و ألاعصوي( ،)6جإزظ بضاللت الٗضو.٫
وٍٟه ــم م ــً طل ــ ٪ؤن الٗ ــضو ٫ف ــي َ ــظٍ الحال ــت اؾ ــخٗما ٫لح ــ ٤ها ــخئ ٖ ــً الٗ ٣ــض ،والٗغل ــىن م٣اب ــل
()7
الؾخٗماله ولِـ بزالال باالل زام لُ٩ىن الٗغلىن قغَا ظؼاثُا ًجب الؾخد٣ا٢ه و٢ىٕ يغع.
٦مــا ؤن الٗغلــىن صلُــل للٗــضو ٫لى٢ــذ مٗــينٞ ،ــال ًجــىػ الٗــضو ٫بٗــض اهً٣ــاء َــظا الى٢ــذ ،ؤمــا بطا لــم
ٌٗــين و٢ــذ لجــىاػ الٗــضوُٞ ٫جــىػ الٗــضو ٫بلــى و٢ــذ الخىُٟــظ؛ َّ
ألهــه لــِـ مــً اإلاىُ٣ــي ؤن ً ــر ٥اؾــخٗما٫
خ ٤الٗضو ٫صون جُُ٣ضٍ بى٢ذ مٗين.
والٗــضوَ ٫ىــا مٗىــاٍ حٗبيــر اإلاخٗا٢ــض ٖــً عٚبخــه فــي ٖــضم جىُٟــظ الال ـزام صون الٛــىم فــي مبــرعاث َــظا
ً
الٗــضو٫؛ َّ
ألهــه خــ ٤بعاصي ًم٨ــً نــاخبه مــً الخدلــل مــً الٗ٣ــض بــةعاصة واخــضة ،خُــض ًــخم الاجٟــا ١م٣ــضما
بين الُغٞين ٖلى مىذ َظا الح ٤ألخضَما ،ؤو ل٩لحهما ٣ُٞـىم بالخُـاع بـين اؾـخٗماله ،ؤو ٖـضم اؾـخٗماله
زــال ٫اإلاــضة املحــضصةٞ .ــالح ٤اإلاىبشــٖ ٤ــً الٗغلــىن خــ ٤بعاصي ٌٗخمــض ٖلــى بعاصة نــاخبه بدُــض ج٩ــىن لــه
م٨ىت الً٣اء ٖلى الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بم٣خضخى جهـغ ٝاهٟـغاصي ،صون ؤن ً٩ـىن للُـغ ٝآلازـغ اإلاٗاعيـت
في طل ٪وال ً٩ىن إلعاصجه في ع ٌٞطل ٪ؤي ؤزغ ٢اهىوي.
-3صاللت الٗغلىن في ال٣اهىن الُمجي:
هجض ؤن صاللت الٗغلىن في ال٣اهىن الُمجي هـي جلـ ٪الضاللـت التـي حٗغيـذ لهـا اإلاـظاَب ؤلاؾـالمُت ،وهـي
مــا بطا اق ـ ري شــخو قــِئا ،وصٞــ٘ ٖغلىهــا واقـ رٍ ؤهــه بطا ازخــاع البُــ٘ ـ٧ـان الٗغلــىن ظــؼءا مــً الــشمً،
ً
وإن لم ٌك ِر الؿلٗت ب٣ي الٗغلىن خ٣ا للباج٘ ال ًغصٍ للمك ري.
ً
زاهُا :دوزؤلازادة اإلاشترهت للمخعاكدًً في جددًد هره الداللت:
هج ــض ؤن صوع ؤلاعاصة اإلاك ـ ر٦ت للمخٗا ٢ــضًً ف ــي جدضً ــض صالل ــت الٗغل ــىن ،خُ ــض ب ّن ص ٞــ٘ الٗغل ــىن ً ُٟــض
الحـ ٤فـي زُـاع الٗـضوٖ ٫ـً الٗ٣ـض الـظي ؤبغمـه الُغٞـان ،وَـظٍ حٗـض ٢غٍىـت بؿـُُت ٢ابلـت إلزبـاث ٖ٨ؿـها
()1

 -1اإلااصة  1592مً ال٣اهىن اإلاضوي
 -2اإلااصة  72م٨غع مً ال٣اهىن اإلاضوي.
 - 3اإلااصة  123مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي.
 - 4اإلااصة 124مضوي ؾىعي.
 - 5اإلااصة 123مضوي لُبي
 - 6إلااصة 127مضوي اعصوي.
 -7عاظ٘ الؿجهىعي  :مغظ٘ ؾاب ، ٤الجؼء ألاو ، ٫م277

007

()2

()3

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

بة٢امــت الــضلُل ٖلــى اججــاٍ بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً الهــغٍدت ،ؤو الًــمىُت التــي جخط ـ مــً ْــغو ٝالخٗا٢ــض بلــى
ٚير طل ٪ب٩اٞت َغ ١ؤلازباث ْ
٧إن ًشبذ ال٣ا خي ؤن مبل ٜالٗغلىن ٦بير ممـا ًدملـه ٖلـى جٟؿـيرٍ بـإن َـظا
اإلابل ــ ٜبهم ــا ص ٞــ٘ لُ ٩ــىن ظ ــؼءا م ــً ال ــشمً ،وم ــا  ٧ــان الُغ ٞــان لُ٣ه ــضا م ــً وعاث ــه ؤن ً ٩ــىن إلزب ــاث زُ ــاع
()1
الٗضو.٫
ٞةن جدضًض صاللت الٗغلىن مغصٍ ؤلاعاصة اإلاك ر٦ت ل٨ـال اإلاخٗا٢ـضًً ٣ٞـض ٌٗخبـر اإلاخٗا٢ـض ؤن صٗٞـه إلابلـٜ
الٗغلــىن ل٩ــي ًشبــذ لــه الحــ ٤فــي الٗــضو ٫وم٣ابــل طلــٞ ٪هــى ً ــر ٥الجــؼء اإلاــضٞىٕ ٗ٦غلــىن للمخٗا٢ــض آلازــغ
ٞهى بمشابت زمً صٗٞه للٗضو .٫و٢ض ً٩ىن ٢هـض اإلاخٗا٢ـض مـً صٞـ٘ مبلـ ٜالٗغلـىن لًـمان جىُٟـظٍ وإْهـاع
الىُــت اإلاا٦ــضة ؤمــام اإلاخٗا٢ــض ألازــغ ،وَىــا ٌٗخبــر الٗغلــىن ظــؼءا مــً جىُٟــظ الٗ٣ــض ،ولالخــالي ال ًدــ ٤ألخــض
اإلاخٗا٢ــضًً ؤن ٌٗــضٖ ٫ــً جىُٟــظ الٗ٣ــض وإال جغجبــذ مؿــاولُخه الٗ٣ضًــت ،ولل٣ا ــخي الؿــلُت الخ٣ضًغٍــت فــي
الىنـى ٫بلـى الىُــت الحُ٣ُ٣ـت للمخٗا٢ــضًً َـل ٢هـضا بــالٗغلىن صاللـت بــذ ؤو صاللـت ٖـضو ٫فــي خالـت ُٚــاب
الاجٟـ ــا ١الهـ ــغٍذ للمخٗا٢ـ ــضًً ؾـ ــىاء جًـ ــمً طلـ ــ ٪الٗ٣ـ ــض ألانـ ــلي ،ؤو ـ ٧ــان فـ ــي ٖ٣ـ ــض مؿـ ــخ٣ل ،وٖلُـ ــه
ٞال٣ا ــخي ٌؿــخسلو الىُــت الحُ٣ُ٣ــت للمخٗا٢ــضًً مــً مالبؿــاث الخٗا٢ــض ،ؤو ْغوٞــه ،وَكـ رٍ ؤن ًبــين
ألاؾــباب الت ــي م ــً ؤظله ــا جىن ــل بل ــى ٢ىاٖخ ــه ف ــي اؾ ــخٓهاع هُ ــت اإلاخٗا ٢ــضًً  ٞــةطا ل ــم ج ــخم ً٨املح٨م ــت م ــً
اؾخٓهاع َظٍ الىُت ؾىاء باالجٟا ١الهغٍذ ،ؤو الًمجي()2
اإلابدث الثاوي
أخيام بُع العسبىن
بٗــض الخُــغ ١بلــى حٗغٍــ ٠الٗغلــىن ،و صاللخــه ههــل بلــى اإلاؿــإلت التــي حهــخم بهــا ؤَـغا ٝالخٗا٢ــض و هــي :مــا
مهير َظا الٗغلىن الظي جم صٗٞه ؾىاء في خالت اؾخٗما ٫خ ٤الٗضو ،٫ؤو في خالت ٖضم اؾخٗماله ؟
ً
ًخُلــب الج ــىاب الخُــغ ١ؤوال بل ــى ؤخ٩ــام الٗغل ــىن فــي ْ ــل الكــغَٗت ؤلاؾ ــالمُت وال٣ــاهىن الُمج ــي ،م ــ٘
م٣اعهت طل ٪في الدكغَٗاث ال٣اهىهُت ألازغي مً مىُل ٤الضاللت التي ؾب ٤الحضًض ٖجها.
اإلاؿلب أخيام العسبىن في الـله ؤلاطالمي:
بن خ ٨ــم الٗغل ــىن ف ــي ال ٣ٟــه ؤلاؾ ــالمي ًسخل ــٖ ٠م ــا عؤًى ــاٍ ؾ ــاب٣ا طل ــ ٪ؤن الٗغل ــىن ٖى ــضما ج ٩ــىن ل ــه
صاللــت جىُٟــظ الٗ٣ــض ً٩ــىن ؤم ـغا ظــاثؼا فــي ال٣ٟــه ؤلاؾــالميٞ ،مــشال بطا بــإ شــخو قــِئا ،وصٞــ٘ مــً زمىــه
ظؼءا ٗ٦غلىن صَ ٫ظا ٖلى جمام جىُٟظ الٗ٣ض ،واخدؿب الٗغلىن مً ظملت الشمً.
ل٨ــً الٗغلــىن الــظي حٗغيــذ لــه اإلاــظاَب ؤلاؾــالمُت ٧اهــذ لــه صاللــت ؤزــغي٣ٞ ،ــض ٧اهــذ نــىعجه مــا بطا

 - 5عاظ٘ الؿجهىعي :مغظ٘ ؾاب ،٤الجؼء ألاو ،٫م277
 - 2الؿجهىعي :الىؾُِ قغح ال٣اهىن اإلاضوي ،مغظ٘ ؾاب)155/4( ،٤
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اقـ ري شــخو قــِئا ،وصٞــ٘ ٖغلىهــا واقـ رٍ ؤهــه بطا ازخــاع البُــ٘ ـ٧ـان الٗغلــىن ظــؼءا مــً الــشمً ،وإن لــم
ٌك ِر الؿلٗت ب٣ي الٗغلىن خ٣ا للباج٘ ال ًغصٍ للمك ري.
ل٣ض ازخل ٠ال٣ٟهاء فـي خ٨ـم الٗغلـىنٞ ،مىٗـه الجمهـىع مـً الحىُٟـت واإلاالُ٨ـت ،والكـاُٗٞت ،وؤظـاػٍ
الحىابلت.
وٍغظــ٘ ازــخال ٝال٣ٟهــاء بلــى حٗــضص ألاخاصًــض الــىاعصة ٖــً عؾــى ٫هللا -نــلى هللا ٖلُــت و ؾــلم  -فــي قــإن
الٗغلىن ٞمجها ما ؤظاػ الٗغلىن ومجها ما ؤبُله.
وَ٨ظا اه٣ؿم ال٣ٟه ؤلاؾالمي بلى اججاَين :الاججاٍ ألاو ٫مىـ٘ الخٗا٢ـض بـالٗغلىن وَـى عؤي الجمهـىع،
الاججـاٍ الشــاوي ؤظــاػٍ وَــى عؤي الحىابلـت ،وؾــإحٗغى بلــى ؤصلــت ٧ـل اججــاٍ مــ٘ مىا٢كــتها ألنـل فــي الجهاًــت بلــى
جغظُذ ؤخض الغؤًين.
ً
أوال  :السأي الري ًدسمه:
وَى مظَب ألاخىا ،ٝواإلاالُ٨ت ،والكاُٗٞت واؾخضلىا بال٨خاب ،والؿىت ،واإلاٗ٣ى.٫
أ  :أدلت هرا ؤلاججاه :
 – 5اؾخضلىا باالًت :ﭐﭽﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭐ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﭼ

()5

وحه الداللت ٖ :ىضما هخمًٗ في َظٍ آلاًت هجض ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى ههى ًٖ ؤ٧ل ؤمىا ٫الىاؽ
بالباَل ؤي بٛير خ ، ٤ومً ؤ٧ل اإلاا ٫بالباَل بُ٘ الٗغلان؛ َّ
ألهه مً باب بُ٘ ال٣ماع ،والٛغع،
واملخاَغة ،وؤ٧ل اإلاا ٫بالباَل بٛير ٖىى ،وال َبت ،وطل ٪باَل باإلظمإ٢ )2( .ا :٫ابً ظغٍغ خضزجي
ابً اإلاشجى خضزىا ٖبض الىَاب خضزىا صاوص ًٖ ٖ٨غمت ًٖ ابً ٖباؽ في الغظل ٌك ري مً الغظل الشىب
٣ُٞى ٫بن عيِخه ؤزظجه وإال عصصث مٗه صعَما ٢اَ ٫ى الظي ٢اٖ ٫ؼ وظل ُٞه ﭽ ﭩ ﭪ
ﭐ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (ٞ )2الٗغلىن ٖلى َظا الىدى ُٞه ؤ٧ل للما ٫بالباَل؛ ألن اإلاك ري بطا ٦غٍ
الؿلٗت ٣ٞض ما صٗٞه مً ماٖ ٫لى ؾبُل الٗغلىن ٌ ٠ُ٨ٞؿخدله الباج٘ بط ً٩ىن ٢ض ؤزظٍ صون م٣ابل؟

 - 5الؿىعة :اليؿاء ،آلاًت ( )29
 - 2ؤلامام الجلُل الحاٖ ٔٞماص الضًً ؤبى الٟضاء اؾماُٖل بً ٦شير :جٟؿير ال٣غآن الُٗٓم -م٨خبت الضٖىة ؤلاؾالمُت-
،1982ط1،م.479
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 -0الظىت
اؾخضلىا بما عواٍ ؤخمض في مؿىضٍ ،وؤبى صاوص ،وابً ماظت ،ومال ٪في اإلاىَإ ًٖ الش٣ت ًٖ ٖمغو بـً
قُٗب ًٖ ؤبُه ًٖ ظضٍ ٢ا « ٫ههى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص عً بُع العسبان »()1
وحـه الداللــت َ :ـظا الحــضًض نـغٍذ فــي الىهـي ٖــً الخٗا٢ـض بــالٗغلىن؛ لـظل٢ ٪ــا ٫مالـ :٪وجٟؿــير طلــ٪
ؤن ٌك ـ ري الغظــل ،ؤو اإلا ـغؤة الٗبــض ،ؤو الىلُــضة ألامــت ،ؤو ًخ٩ــاعي الضآبــت زــم ً٣ــى ٫للــظي اق ـ ري مىــه ،ؤو
ج٩ـاعي مىـه ؤُُٖـ ٪صًىـاعا ،ؤو صعَمـا ،ؤو ؤ٦ثـر مــً طلـ ،٪ؤو ؤ٢ـل ٖلـى بوـي ؤن ؤزـظث الؿـلٗت اإلابخاٖــت ،ؤو
ع٦بــذ مــا ج٩اعٍــذ مىــٞ ، ٪الــظي ؤُُٖخــَ ٪ــى مــً زمــً الؿــلٗت ،ؤو مــً  ٦ـغاء الضآبــت ،وإن جغ٦ــذ ابدُــإ
الؿــلٗت ،ؤو ٦ـغاء الضآبــت ٞمــا ؤُُٖخــ ٪لــ، ٪وَــى باَــل بٛيــر ــخيء إلاــا ُٞــه الكــغٍ والًــغع ،وؤ٧ــل ؤمــىا٫
()5
الىاؽ بالباَل ٞةن وٞ ٘٢س  ،وإن ٞاث مضخى.
 -3مً اإلاعلىٌ:
واؾخضلىا مً اإلاٗ٣ى :٫بإن الٗغلىن مىهي ٖىه؛ ألهه قغٍ للباج٘ قِئا بٛير ٖىى ٞلم ًصـ ٦مـا لـى
قـغَه ألظىبــيَّ ،
وألهـه بمنزلــت الخُــاع املجهـىٞ ٫ــةن اقـ رٍ اإلاكـ ري ؤن لــه عص اإلابُـ٘ مــً ٚيــر ط٦ـغ مــضة ٞلــم
ًصـ ٦مــا لــى ٢ــا :٫ولــي الخُــاع متــى قــلذ عصصث الؿــلٗت ومٗهــا صعَمــا وَــظا َــى الُ٣ــاؽٞ .ــالٗغلىن ٖلــى
َظا الىدى باَل؛ َّ
ألن ُٞه قغَين ٞاؾضًً:
الشسؽ ألاوٌ :قغٍ الهبت
الشسؽ الثاوي :قغٍ الغص ٖلى ج٣ضًغ ؤن ال ًغ خى.
2
ًٞال ٖما ُٞه مً املخاَغة ،وؤ٧ل اإلاا ٫بالباَل ،وؤهه مً اإلاِؿغ ،وؤن ُٞه يغعا ،وظهالت) (.
زاهُا  :السأي الري ًجحزبُع العسبىن:
وَــى مــظَب ؤلامــام ؤخمــض ودمحم ابــً ؾــيرًً ،وٗٞلــه ٖمــغ بــً الخُــاب هنع هللا يضر ،وٖــً ابــً ٖمــغ ؤهــه ؤظــاػٍ،
ً
»
و٢ا ٫ابً اإلاؿِب« :ال بإؽ بطا ٦غٍ الؿلٗت ؤن ًغصَا وٍغص مٗها قِئا ،و٢ا ٫ؤخمض َظا في مٗىاٍ.
أ :أدلت هرا ؤلاججاه
اؾخض ٫ؤههاع َظا الاججاٍ بما ًلي:
 -1ازغظه مال ٪في اإلاىَإ (باب ما ظاء في الٗغلان) ،واخمض في مؿىضٍ بغ٢م ( ،)6684وؤبى صائص في ؾيىه ( )3522مً
َغٍ ٤مال ٪بً اوـ بال ان الجمُ٘ لم ًظ٦غ اؾم الغواي الظي عوي ًٖ مالٚ ٪ير ابً ماظت في ؾيىه بغ٢م
( ،)2192وفي الحضًض ٖبض هللا بً ٖامغ الاؾلىي وَى يُٗ .٠اهٓغ :الخلخُو الحبير في جسغٍج ؤخاصًض الغاٞعي
ال٨بير :،ؤبى الًٟل ؤخمض بً ٖلي بً دمحم بً ؤخمض بً حجغ الٗؿ٣الوي (اإلاخىفىَ852 :ـ)،الىاقغ :صاع ال٨خب
الٗلمُت،الُبٗت :الُبٗت ،ألاولى َ1419ـ1989 .م)44/3( .
 - 2ابً ٢ضامت :مغظ٘ ؾاب ،٤ط، 4م.313
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 -5مـا ؤزغظـه ابــً قـِبت فـي مهــىٟه ٖـً ػٍـض بــً ؤؾـلم ؤن عؾـى ٫هللا – نــلى هللا ٖلُـه و ؾـلم  -ؾــئل
ًٖ الٗغلان في البُ٘ ٞإخله)1(.
 -0مــا عواٍ البســاعي ف ــي بــاب مــا ًج ــىػ مــً الاق ـ راٍ ٖــً ابــً ؾ ــيرًً ٢ــا٢ «: ٫ــا ٫عظ ــل ل٨غٍــه ،ؤعخ ــل
ع٧ابــٞ ،٪ــةن لــم ؤعخــل مٗــ ٪فــي ًــىم ٦ــظا ٞلــ ٪ماثــت صعَــمٞ ،لــم ًســغط٣ٞ ،ــا ٫قــغٍذ مــً قــغٍ ٖلــى هٟؿــه
» ()2
َاجٗا ٚير م٨غٍ ٞهى ٖلُه.
ٖ -3ــً هــا ٘ٞبــً ٖب ـض الحــاعر ؤهــه اق ـ ري لٗمــغ صاعا للس ـجً مــً نــٟىان بــً ؤمُــت ٞــةن ع ــخى ٖمــغ
()3
ٞالبُ٘ له وإن لم َ
ًغى ٞلهٟىان ؤعبٗماثت.
ُ٢-4ــاؽ الٗغلــىن ٖلــى نــىعة مخٟــٖ ٤لــى صــحتها وهــي ؤهــه ال بــإؽ بطا ٦ــغٍ اإلاكـ ري الؿــلٗت ؤن ًغصَــا
وٍغص مٗها قِئا خُض ٢ا ٫ؤلامام ؤخمض َظا في مٗىاٍ)4(.
زالثا  :السأي الساجح:
بٗض اؾخٗغاى ؤصلت الاججـاَين ،وؿـخُُ٘ ؤن ه٣ـى ٫بـإن مـا طَـب بلُـه ؤههـاع الاججـاٍ الشـاوي ال٣ـاثلين
بجىاػ الخٗا٢ض بالٗغلىن َى ألاولى بال٣بى ٫لٗضة ؤؾباب مجها:
الظ ــبب ألاوٌ  :ؤن ألاخاصً ــض الت ــي اؾ ــخض ٫به ــا ؤهه ــاع الاجج ــاَين ؤخاصً ــض ي ــُٟٗت وَاإلا ــا ؤن ألام ــغ
٦ظلٞ ٪ال بض مً البدض ًٖ صلُل آزغ ً٣ىي حجت ؤخض الاججاَين ،و٢ض وظضها مـا ًٌٗـض وٍ٣ـىي حجـت
ؤههاع الاججاٍ الشاوي ؤال وَى ألازغ اإلاغوي ًٖ ها ٘ٞبً ٖبض الحاعر ٖىضما اق ري صاعا للسجً لٗمغ مً
نٟىان بً ؤمُت بإعبٗت آالٞ ٝةن ع خي ٖمغ ٧ان البُ٘ هاٞظا ،وان لم َ
ًغى ٞلهٟىان ؤعبٗـت ماثـت صعَـم
()5
،وهي زابخت ؾم٘ بها الصحابت ولم ًى٨غوَا ٩ٞاهذ صلُل بباخت الخٗا٢ض بالٗغلىن.
 - 5ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبتٖ ،بض هللا بً دمحم بً ببغاَُم بً ٖشمان بً زىاؾتي الٗبسخي (اإلاخىفىَ235 :ـ) :اإلاهى ٠في
ألاخاصًض وآلازاع :املح٦ :٤٣ماً ٫ىؾ ٠الحىث ،الىاقغ :م٨خبت الغقض – الغٍاى ،الُبٗت :ألاولىٖ ،1429 ،ضص ألاظؼاء:
 ، )7/5( ،7 ،بغ٢م ( .)23222الحضًض مغؾل مً مغاؾُل ػٍض مً اؾلم .وفي الحضًض َكام بً ؾٗض و٢ض ازخلُٞ ٠ه
٣ٞاً ٫دحي بً مٗين لِـ بشخي و٢ا ٫اليؿاجي :يُٗ ،٠و ٢ا ٫اخمض ُٞه اهه لِـ بمد٨م الحضًض ،و٢ا ٫الحا٦م ازغط
له مؿلم في الكىاَض ،و٢ا :٫ؤبى صائوص انض ١الىاؽ في ػٍض ًً اؾلم .اهٓغ  :الًٟٗاء واإلا رو٧ىن ،ظما ٫الضًً ؤبى
الٟغط ٖبض الغخمً بً ٖلي بً دمحم الجىػي (اإلاخىفىَ597 :ـ)،املحٖ :٤٣بض هللا ال٣ا خي،الىاقغ :صاع ال٨خب الٗلمُت –
بيروث،الُبٗت :ألاولى.1426 ،
 - 2ؤلامام البساعي :صحُذ البساعي في باب ما ًجىػ مً الاق راٍ-صاع بخُاء ال رار الٗغبي،بيروث-ؾىت ،1422الُبٗت
ألاولى ،ط ،3م.259
 - 3ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت ،)7/5(،بغ٢م ( ،)23199مغظ٘ ؾاب.٤
 - 4ابً ٢ضامت :مغظ٘ ؾاب ،٤م.313
 - 5ومما ً٣ىي َظا الحضًض ؤًًا ؤن ٢هت قغاء ٖمغ بً الخُاب صاعا للسجً بم٨ت مً نٟىان بً ؤمُت ٢ض اقتهغث
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الظــبب الثــاوي  :ؤن َىــا ٥نــىعجين ؤزــغٍين ج٣غلــان مــً الٗغلــىن ومــ٘ طلــ ٪جصــحان صوهــه فــي عؤي مــً
ً٣ــى ٫ببُالهــه ،ؤخــضاَما خالــت البُــ٘ البــاث الــظي ًخلــىٍ ج٣اًــل بــض ٘ٞاإلاكـ ري فــي م٣ابلــه قــِئا ،والهــىعة
ألازــغي ٖ٣ــضان مخخالُـان فــي ألاو ٫مجهمــا ًــض ٘ٞاإلاكـ ري بلــى البــاج٘ ٢بــل البُــ٘ صعَمــا وٍ٣ــى ٫لــه ال جبـ٘ َــظٍ
الؿلٗت لٛيري ،وإن لم اق رَا ٞالضعَم ل ،٪وفي الشاوي ٌك رحها بٗ٣ض مبخضؤ وٍدؿب الضعَم مً الشمً،
ٞهظا البُ٘ وَى الٗ٣ض اإلابخضؤ صحُذ ألهه اهٟهل ًٖ الٗغلـىن ونـاع ٖ٣ـضا مؿـخ٣الٞ ،سـال ٖـً الكـغٍ
اإلاٟؿض.
وؤصــحاب ؤلاججــاٍ الشــاوي ٖلــى خــ ٤فــي جصــحُدهم لبُــ٘ الٗغلــىن ُ٢اؾــا ٖلــى َــاجين الهــىعجين ،بــل فــي
الهـىعة الشاهُـت ؤي نـىعة الٗ٣ـضًً اإلاخخـالُين ٖ٣ـض الٗغلــىن ،وٖ٣ـض البُـ٘ اإلابخـضؤ ًهـٗب ٞحهـا ال٣ـى ٫بــإن
اإلاك ري بطا ٦غٍ البُ٘ لـم ٌؿـخد ٤البـاج٘ الـضعَم ألهـه ًإزـظٍ بٛيـر ٖـىىٞ ،ـالٗىى مىظـىص وَـى جٟىٍـذ
()1
اإلاك ري ٖلى الباج٘ ٞغنت البُ٘ مً شخو آزغ علما ٧ان ؤًٞل ؾٗغا مىه.
الظــبب الثالــثَ :اإلاــا اإلاك ـ ري اق ـ رٍ ٖلــى هٟؿــه ٞةهــه ًل ــزم بــظل ٪اهُال٢ــا ممــا عواٍ البســاعي ٖــً
ٖمـغ بــً الخُـاب هنع هللا يضر ؤهــه ٢ــا « : ٫ملـاؾع الخلــىق عىــد الشــسوؽ ولـً مــا شــسؽ » ،ومــا ٢الـه البســاعي فــي
باب الكغوٍ في ال٣غى ،و٢ا ٫ابـً ٖمـغ وُٖـاء بطا ؤخلـه فـي ال٣ـغى ظـاػ )2(،ولهـظا ٢ـا ٫عؾـى ٫هللا نـلى
هللا ٖلُــه وؾــلم « الطــلح حــائصبــحن اإلاظــلمحن إال ضــلخا خــسم خــالال ،أو أخــل خسامــا واإلاظــلمىن علــى
»()2
شسوؾهم إال شسؾا خسم خالال ،أو أخل خساما
والك ــغٍ ال ــظي اق ـ رَه اإلاك ـ ري ٖل ــى هٟؿ ــه ف ــي الخٗا ٢ــض ب ــالٗغلىن ال ًد ــل خغام ــا ،وال ًد ــغم خ ــالال
٩ُٞـىن قــغَا مباخــا لهــظا ٢ــا ٫ابــً ٢ــُم الجىعٍــت فـي بٖــالم اإلاــىٗ٢ين « :ومــً َىــا ٢ــا ٫ؤلامــام ؤخمــض ال بــإؽ
ببُــ٘ الٗغلــىن ألن ٖمــغ ٗٞلــه ،وؤظــاػ َــظا البُــ٘ والكــغٍ ُٞــه مجاَــض ،ودمحم بــً ؾــيرًً وػٍــض بــً ؤؾــلم،
وهــا ٘ٞبــً ٖبــض الحــاعر ،و٢ــا ٫ؤبــى ٖمــغ و٧ــان ػٍــض بــً ؤؾــلم ً٣ــى ٫ؤظــاػٍ عؾــى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ...واإلا٣هــىص ؤن
للك ــغوٍ ٖىـ ــض الكـ ــاعٕ ق ــإها لـ ــِـ ٖىـ ــض ٦شيـ ــر م ــً ال٣ٟهـ ــاء ٞ ،ـ ــةجهم ًلٛـ ــىن ق ــغوَا لـ ــم ًلٛهـ ــا الكـ ــاعٕ،
وٍٟؿضون بها الٗ٣ض مً ٚير مٟؿضة ج٣خضخي ٞؿاصٍ ،وَم مخىاً٢ىن ُٞما ً٣بـل الخٗلـ ٤بالكـغوٍ مـً
الٗ٣ــىص ومــا ال ً٣بلــهٞ ،لــِـ لهــم يــابِ مُــغص مــىٗ٨ـ ً٣ــىم ٖلُــه صلُــلٞ ،الهــىاب الًــابِ الكــغعي
بين ؤَل الٗلم ،ولين مً ٦خب في جاعٍش م٨ت مشل :ألاػعقي ،الٟا٦هي ،وابً قبت ،ختى بجها ٧اهذ مىظىصة في ٖهغ
الٟا٦هي و٧اهذ ال جؼا ٫جً م٨ت .ؤبى ٖبض الغخمان ٖضهان بً ٖلي ألاخمضي.
ٖ - 1بض الغػا ١الؿجهىعي :مهاصع الح ٤في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،ظـ ،2م.96
 - 2عواٍ ال رمظي في الؿنن :بغ٢م(ٖ ًٖ ،)1352مغو بً ٖى ٝاإلاؼوي ًٖ ،الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،و٢ا ٫خضًض خؿً صحُذ ،وعواٍ
ؤبى صائوص في ؾيىه ،بغ٢م ( ،)3594مً خضًض اب َغٍغة وصححه ،وابً ماظت ،في ؾيىه :بغ٢م( ،)2353وصححه
ابً خُان مً خضًض ؤبي َغٍغة هنع هللا يضر.
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الــظي صٖ ٫لُ ـه الــىو ؤن ٧ــل قــغٍ ز ــال ٠خ٨ــم هللا و٦خاب ــه بــل الك ــغوٍ فــي خ ٣ــى ١الٗبــاص ؤوؾ ــ٘ م ــً
()1
الىظع في خ ٤هللا ،والال زام به ؤوفى مً الال زام بالىظع.
وٍ٩ــاص ًجمــ٘ الاججــاٍ الجضًــض بلــى ألازــظ بجــىاػ الخٗامــل بــالٗغلىن إلاــا ُٞــه مــً مهــلحت عاجحــت ،بط ؤن
ٖضم اق راَه ٢ض ٌؿبب زهىماث ومٟاؾض ٦بيرة زانت في الاؾخهـىإ خُـض ًهـى٘ الٗامـل للمكـ ري
مــا ًغٍــضًُٞ ،ــمً الٗغلــىن للٗامــل ؤزــظ اإلاك ـ ري للبًــاٖت ،وًٍــمً للمك ـ ري ٖــضم ٚــل اله ــاو٘ ،ؤو
بُٗــه البًــاٖت لٛيــرٍ ،ومماَلخــه فــي خــا ٫لــى صٞــ٘ الــشمً ٧ــامال ،وفــي خالــت ٖــضم صٞــ٘ ؤي ــخيء مــً اإلابلــٜ
اإلاخٖ ٤ٟلُهٞ ،إنبذ الٗغلىن نمام ؤمان في ٦شير مً اإلاٗامالث الخجاعٍت ،بن لم ً ً٨ظمُٗها.
و٢ض ظغي ٖلى َظا الٗمل بين الىاؽ٣ٞ ،ض ٢غع املجمـ٘ ال٣ٟهـي اإلاىٗ٣ـض فـي صوعجـه الشامىـت مـً  1بلـى 7
مدغمَ 1414ـ في ٢غاعٍ ع٢م )8/3(72اإلااعر في )3( 2224/12/22ما ًلي :
 )1اإلاغاص ببُ٘ الٗغلىن بُ٘ الؿلٗت م٘ ص ٘ٞاإلاك ري مبلٛا مً اإلاا ٫بلى الباج٘ ٖلى ؤهه بن ؤزظ الؿلٗت
اخدؿب مً الشمً وإن جغ٦ها ٞاإلابل ٜللباج٘.
وٍجغي مجغي البُ٘ ؤلاظاعة ألجها بُـ٘ اإلاىـا ،٘ٞوَؿـدشجى مـً البُـىٕ ٧ـل مـا ٌكـ رٍ لصـحخه ٢ـبٌ ؤخـض
البــضلين فــي مجلـــ الٗ٣ــض (الؿــلم) ،ؤو ٢ــبٌ البــضلين (مباصلــت ألامــىا ٫الغلىٍــت ،والهــغ )ٝوال ًجــغي فــي
اإلاغابدت لؤلمغ بالكغاء في مغخلت اإلاىاٖضة ولً ً٨جغي في مغخلت البُ٘ الخالُت للمىاٖضة.
ً )2جـىػ بُـ٘ الٗغلـىن بطا ُ٢ــضث  ٞـرة الاهخٓـاع بــؼمً مدـضوص وٍددؿـب الٗغلــىن ظـؼءا مـً الــشمً بطا
جم الكغاء وٍ٩ىن مً خ ٤الباج٘ بطا ٖض ٫اإلاك ري وهللا ؤٖلم.
اإلاؿلب الثاوي أخيام بُع العسبىن في اللاهىن:
طــىؾ هدىــاوٌ فــي هــرا اإلاؿلــب جىُُــف العسبــىن همظــألت أولــى ومــً زــم هخدــدر عــً الخـسكــت بــحن
العسبىن والشسؽ الجصائي ،وأخحرا هخددر عً خىم العسبىن في اللاهىن الُمني:
ً
أوال :جىُُف علد العسبىن:
ازخلــ ٠ال٣ٟهــاء خــى ٫جدضًــض جُُ٨ــ ٠الخٗا٢ــض بــالٗغلىنً ،غظــ٘ بلــى الــىو ال٣ــاهىوي ٞىجــض ؤن هــو
اإلاــاصة  123مــً الخ٣ىــين اإلاــضوي اإلاهــغي ٖلــى ؤن (( - 1صٞــ٘ الٗغلــىن و٢ــذ بب ـغام الٗ٣ــض ًُٟــض ؤن ل٩ــل مــً
اإلاخٗا٢ضًً الح ٤في الٗضوٖ ٫ىه ،بال بطا ٢ضخى الاجٟا ١بٛير طل.٪
 ٞ - 2ــةطا ٖ ــض ٫م ــً ص ٞــ٘ الٗغل ــىن  ٣ٞــضٍ ،وإطا ٖ ــض ٫م ــً ٢بً ــه عص ي ــٟٗه َ ،ــظا ول ــى ل ــم ً رج ــب ٖل ــى
الٗضو ٫ؤي يغع)( )2لظلٞ ٪مً ال٣ٟهاء مً ظٗلـه ٖ٣ـض مٗلـٖ ٤لـى قـغٍ وا٢ـ ،٠ومـجهم مـً ظٗلـه ٖ٣ـض
 - 1ابً ُ٢م الجىػٍت :بٖالم اإلاىٗ٢ين ًٖ عب الٗاإلاين ،صاع الحضًض الُبٗت ألاولى 1993م ،ظـ 3م.312
 -هجض ان ههىم ال٣ىاهين الٗغلُت ألازغي جدب٘ اإلاهغي في طل ٪الخىهُو بضون ؤي ازخال٧ ،ٝال٣اهىن الجؼاثغي
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مٗلٖ ٤لى قغٍ ٞا  ،ومجهم مً عؤي بإهه البض ٫في ال زام بضلي ،وؤزيرا عؤي البٌٗ بإهه حٗا٢ض ًخًمً
ً
اجٟا٢ين مخميزًً ٖلى َظا ؾيىا٢ل َظٍ آلاعاء جباٖا في الاحي:
-5الخعاكد بالعسبىن علد معلم على شسؽ:
ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن الخٗا٢ض بالٗغلىن ٖ٣ض مٗلٖ ٤لى قغٍ زم ازخلٟىا ُٞمـا بُـجهم خـىَ ٫بُٗـت،
وهىٕ الكغٍ اإلاٗلٖ ٤لُه الٗ٣ض َل َى قغٍ وا ٠٢ؤم قغٍ ٞا ؟
أ-الخعاكد بالعسبىن معلم على شسؽ و اكـفً :ــغي بٗـٌ ال٣ٟهـاء ؤن الخٗا٢ـض بـالٗغلىن ٖ٣ـض مٗلـ٤
ٖلى قـغٍ وا٢ـ ٠وَى ؤن ال ٌٗض ٫ؤخض الٗا٢ضًً ًٖ الٗ٣ض زال ٫مضة مُٗىت وَظا الخُُ٨ـَ ٠ـى الـظي
ًخٟــ ٤ومــا جــظَب بلُــه بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً ،بط ؤن زُــاع الٗــضوً ٫ــضٖ ٫لــى ؤن عيــا اإلاخٗا٢ــضًً بالٗ٣ــض لــِـ
جهاثُا ،ولالخالي جى ٠٢ظمُ٘ آلازاع التي ًيخجها الٗ٣ـض بلـى ؤن ٌؿـ ِ٣زُـاع الٗـضو ٫وبؿـ٣ىٍ َـظا الخُـاع
بٗضم اؾخٗماله ًخد ٤٣الكغٍ الىا ،٠٢ولالخالي جخد٧ ٤٣اٞت آلازاع بإزغ عظعي بط ؤن الٗ٣ض ًىٗ٣ض مىظ
ببغامـه ال مــً الى٢ــذ الــظي جد٣ــُٞ ٤ــه الكــغٍ ،ؤمـا بطا جسلــ ٠الكــغٍ الىا٢ــ ،٠وٖــض ٫ؤخــض اإلاخٗا٢ــضًً
ًٖ الخٗا٢ض ٞةن الٗ٣ض ال ًيخج ؤي ؤزغ مً آزاعٍ وٍل زم مً ٖض ٫بغص الٗغلىن(.)1
وٍ ــغي بٗــٌ ال٣ٟهــاء ؤن الخٗا٢ــض بــالٗغلىن ٖ٣ــض مٗلــٖ ٤لــى ق ــغٍ ٞاؾ ــش َــى ٖــضو ٫ؤخــض الٗا٢ــضًً
ًٖ الٗ٣ض في مضة مُٗىت.
ب-الخعاكد بالعسبىن معلم على شسؽ ؿاسخ:
والال زام اإلاٗلٖ ٤لى قغٍ ٞا ًىظض في الحا ،٫وٍىٟظ ل ً٨ػواله َى الظي ٌٗلٖ ٤لى الكغٍ ٞـةطا
جد٣ـ ٤الكـغٍ ػا ٫الال ـزام ،واٖخبـر ٧ـإن لـم ً٨ـً ،ؤمـا بطا جسلـ٣ٞ ٠ـض ؤنـبذ الال ـزام باجـا .وَ٨ـظا هجــض ؤن
الٗ٣ــض اإلاٗلــٖ ٤لــى قــغٍ ٞا ـ ًيــخج ظمُــ٘ ؤزــاعٍ مــً و٢ــذ اوٗ٣ــاصٍٞ ،ــةطا ٖــض ٫ؤخــض الٗا٢ــضًً جد٣ــ٤
الكــغٍ الٟا ـ ولالخــالي ػا٧ ٫ــل ؤزــغ للٗ٣ــض ٞــةطا ٧ــان الــظي ٖــضَ ٫ــى صاٞــ٘ الٗغلــىن ً٣ٟــضٍ ،وإطا ٖــض٫
الظي ٢بًه عص الٗغلىن ومشله مٗه ،ؤما بطا جسل ٠الكغٍ الٟا ولم ًدضر ٖضو ٫مً ؤخـض الُـغٞين
في اإلاضة املحضصة ٞةن الٗ٣ض ٌٗخبر جهاثُا.
الاهخلاد :وٍازظ ٖلى ما طَب بلُه ؤههاع الغؤًين الؿاب٣ين ؤهه متى جسل ٠الكغٍ الىا ٠٢ؤو جد٤٣
الكغٍ الٟا ٞةهـه ً رجـب ٖلـى طلـ ٪ػاو ٫الٗ٣ـض بجمُـ٘ آزـاعٍ بـإزغ عظعـي ٞـال ًب٣ـى زمـت ؤي ؾـىض ٢ـاهىوي
الل ـزام مــً عظــ٘ ٖــً الٗ٣ــض بــإن ًــض ٘ٞمــً مالــه بلــى اإلاخٗا٢ــض آلازــغ مــا ً ـىاػي م٣ــضاع الٗغلــىنٞ ،ــةطا ٧ــان
والخىوسخي واإلاٛغبي وٚيرَم.
 الكغٍ الىاَ ٠٢ى الكغٍ الظي ًخىٖ ٠٢لى جد٣ُ٣ه وظىص ؤلال زام وٖلى جسلٟه جسل ٠ؤلال زام .ص /الؿجهىعي:الىؾُِ  ،ظـ ،3م.27
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الٗ٣ض ٢ض ػا ٫بإزغ عظعي ً ٠ُ٨ٞم ً٨م٘ َظا ال٣ى ٫بإن مً ٖض ًٖ ٫الٗ٣ض ًل زم بـغص يـٗ ٠الٗغلـىن
بطا ٧ان َى الظي ٢بًه وال زم مً ٢ضم الٗغلىن ب ر٦ه ٧له بطا ٧ان َى الـظي ٖض)1(٫
-0الخعاكد بالعسبىن بدٌ في التزام بدلي:
ًــغي بٗــٌ ال٣ٟهــاء ؤن الخٗا٢ــض بــالٗغلىن ٖ٣ــض ًيشــخئ ال زامــا بــضلُا فــي طمــت ٧ــل مــً َغُٞــهٞ ،ــُمً٨
جُُٟ٨ه بإهه البض ٫في ال زام بضلي ،ومً ؤههاع َظا الغؤي الؿجهىعي.
ٞـاالل زام البـضلي َــى الال ـزام ٚيــر اإلاخٗـضص املحـا ،٫بــل لـه مدــل واخـض ول٨ـً اإلاــضًً ٌؿـخُُ٘ ،ؤو ًــاصي
ق ــِئا آز ــغ ب ــضال مى ــه ُٞيخه ــي ب ــظل ٪ال زام ــه مشال ــه ٦م ــا ل ــى ال ــزم ش ــخو آلز ــغ بةُٖاث ــه صاعا ،واخ ــخٟٔ
لىٟؿه بالح ٤ؤن ٌُُٗه بطا قاء ؤعيا بضال مً الضاع ،ؤو ؤن ً٣غى شخو آلزغ مبلٛا مً اإلاا ٫وٍخٟـ٤
مٗــه بطا لــم ٌكــإ ؤن ًــغص مبلــ ٜال٣ــغى ٖىــض خلــى ٫ؤظــل الــضًً ؤن ٌُُٗــه بــضال مىــه صاعا ؤو ؤعيــا مُٗىــت،
ٞالــضاع والى٣ــىص فــي اإلاشــالين الؿــاب٣ين َمــا ألانــل ،ؤمــا ألاعى ،والــضاع ،ؤو ألاعى َمــا البــضًل .وٍجــب ؤن
ًخ ــىٞغ ف ــي املح ــل ألان ــلي ظمُ ــ٘ الك ــغوٍ الىاظ ــب جىٞغَ ــا ف ــي مد ــل الال ـزام وإال  ٧ــان الال ـزام ب ــاَال .ؤم ــا
البــضًل ٞــةن جــىاٞغث ُٞــه الكــغوٍ ؤم٨ــً ؤن ً٣ــىم م٣ــام ألانــل ،وإال ؾــَ ِ٣ــى وٍب٣ــى الال ـزام بمدلــه
ألانلي ٢اثما ولً ً٨هبذ ال زاما بؿُُا طا مدل واخض صون بضًل ،مً طلً ٪خط ؤن البـض ٫لـِـ مدـال
لالل ـزامٞ ،لــِـ َــى الشــخيء الــظي ًم٨ــً للــضاثً ؤن ًُالــب بــه ول٨ىــه ــخيء ً٣ــىم م٣ــام املحــل ألانــلي فــي
الىٞاء.
والال زام البضلي ٧ىن ٠لالل زام ٧الٗغلىن ؾىاء بؿىاء ال ٞغ ١بُجهما بطا ٧ان الٗغلىن ٢ض اجٖ ٤ٟلُه
لُ٩ــىن وؾــُلت للغظــىٕ فــي الٗ٣ــض ال للخإُ٦ــض ،طلــ ٪ؤن الٗغلــىن فــي َــظٍ الحالــت ٌُٗــي الٟغنــت للمــضًً ؤن
ًاصًه بضال مً ال زامه ألانلي ُٞبضؤ بخإصًخهٟٞ ،ي ٖ٣ض البُ٘ مشال بطا ٧ان اإلاك ري ٢ض صٞـ٘ ٖغلىهـا ً٩ـىن
مل ــزم ؤن ــلُا بدى ُٟــظ اله ــ٣ٟت ُٞإز ــظ الش ــخيء اإلابُ ــ٘ وَُٗ ــي ال ــشمً ،وَؿ ــخُُ٘ ؤن ًب ـرؤ م ــً َ ــظا الال ـزام
ألانـلي بطا َــى ؤصي الٗغلــىن ٩ُٞـىن الٗغلــىن بــضال مــً ال زامـه ألانــلي٦ ،ــظل ٪البـاج٘ الــظي ؤزــظ الٗغلــىن
ًل زم بدىُٟظ اله٣ٟت ُٞإزظ الشمً ،وَُٗـي الشـخيء اإلابُـ٘ ٧ـال زام ؤنـلي ًل ـزم بـه ،وَؿـخُُ٘ مـ٘ طلـ ٪ؤن
ًب ـرؤ َــظا الال ـزام ألانــلي بطا َــى جىــاػٖ ٫ــً الٗغلــىن الــظي صٗٞــه ٩ُٞــىن الٗغلــىن بطن بــضال ٖــً ال زامــه
ألانلي(.)2
الاهخلــاد :اٖ ــرى الــبٌٗ ٖلــى جُُ٨ــ ٠الٗغلــىن بإهــه البــض ٫فــي ال ـزام بــضلي ،بــإن الال ـزام البــضلي ً٩ــىن
ال زاما واخضا طا مدلين مخٗاصلين ؤخضَما ؤنلي ،والشاوي ًجىػ للمضًً ؤن ًٟي به بضال مً املحل ألانلي
 - 1الؿجهىعي :الىؾُِ ،ظـ  ،4م َ ، 91امل .1
ٖ -بض الغػا ١الؿجهىعي :الىؾُِ ،ظـ ،3م.179 ،178 ،176
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ولِـ ألامغ ٦ظل ٪في البُ٘ بالٗغلىن ألن الال زاماث التي ًيكئها البُ٘ الباث في طمت الباج٘ مخٗضصة ،ول٩ـل
مجها مدله الخـام ،وٍجـىػ للبـاج٘ فـي البُـ٘ بـالٗغلىن ؤن ًبـرؤ مجهـا ظمُٗـا بمجـغص ٖضولـه ٖـً البُـ٘ ٖلـى ؤن
ًدــل مدلهــا ال ـزام آزــغ ًسخلــٖ ٠ىــه وَــى بلؼامــه بــض ٘ٞالٗغلــىن ٞــال ٌؿــخُ٣م ال٣ــى ٫باٖخبــاع طلــ ٪ال زامــا
بضلُا .وؤظُب ًٖ َظا الاٖ راى بإهه لِـ َىا ٥ما ًمى٘ ؤن ً٩ىن املحل ألانلي في الال زام البضلي مداال
مخٗضصة بِىما ً٩ىن البضًل مدال واخضا()1
-3الخعاكد بالعسبىن ًخػمً اجـاكحن مخمحزًً:
ً ــغي بٗ ــٌ ال٣ٟه ــاء ؤن الخٗا ٢ــض ب ــالٗغلىن ًخً ــمً اج ٟــا٢ين مخمي ــزًً ؤولهم ــا الاج ٟــاٖ ١ل ــى الخٗا ٢ــض
م ٣ره ــا بك ــغٍ وا ٢ــ ،٠ؤو ٞا ـ بدؿ ــب ٢ه ــض اإلاخٗا ٢ــضًً ،والش ــاوي اج ٟــاٖ ١ل ــى حُٗ ــين زم ــً الؾ ــخٗما٫
الح ٤في الٗضوً ٫ل زم بم٣خًاٍ مً ٌؿخٗمل َظا الح ٤ؤن ًض ٘ٞمبلٛا ًـىاػي ُ٢مـت الٗغلـىن ( )3وَٗخبـر
َظا الاجٟا ١ألازير باجا ؤًا ٧اهذ َبُٗت الكغٍ اإلا ٣رن به الٗ٣ـض ٞـةطا اؾـخٗمل ؤي مـً اإلاخٗا٢ـضًً خ٣ـه
في الٗضو ٫جدلل مً الخٗا٢ض ووظب ٖلُه ص ٘ٞما ًىاػي ُ٢مت الٗغلىن وإال ٞال ًجب ٖلُه.
٢ــض ًخجــه ال ـغؤي بىــاء ٖلــى طلــ ٪بلــى جُُ٨ــ ٠الخٗا٢ــض بــالٗغلىن بإهــه ًخًــمً اجٟــا٢ين مخميــزًً ؤولهمــا
الاجٟاٖ ١لى الخٗا٢ض م ٣رها بكغٍ ٞا ؤو وا ٠٢بدؿب ٢هـض اإلاخٗا٢ـضًً ،والشـاوي اجٟـاٖ ١لـى بوكـاء
ال ـزام بــض ٘ٞمــا ًــىاػي ُ٢مــت الٗغلــىن م ٣رهــا بكــغٍ ٖ٨ـــ الكــغٍ ألاو ،٫ؤي قــغٍ وا٢ــ ٠بطا ـ٧ـان ألاو٫
ٞا ــخا ،وق ــغٍ ٞا ـ بطا  ٧ــان ألاو ٫واٟ٢ــا ٞ ،ــةطا  ٧ــان الك ــغٍ ٞا ــخا للخٗا ٢ــض ٞةه ــه بن جد ٣ــ ٤اوٗ ــضم
الخٗا٢ض ولالخالي جد ٤٣الكغٍ الىا ٠٢لالل زام بالٗغلىن ،وؤنبذ الٗغلىن واظبا فـي طمـت مـً ٖـض ،٫وإن
جسلــ ٠الكــغٍ الٟا ـ جد٣ــ ٤الخٗا٢ــض واٖخبــر طلــ ٪جسلٟــا للكــغٍ الىا٢ــ ٠لالل ـزام بــالٗغلىن ،واوٗــضم
َظا ألازغ ألازير خُض ٌٗخبر الٗغلىن ظؼءا مً الشمً.
ؤما بطا ٧ان الكغٍ واٟ٢ا للخٗا٢ضٞ ،ةن جد٣ـ ٤هٟـظ الخٗا٢ـض بـإزغ عظعـي ؤي مـً لحٓـت الخٗا٢ـض ال مـً
لحٓت جد ٤٣الكغٍ ،وجد ٤٣في هٟـ الى٢ذ الكغٍ الٟا لالل زام بـالٗغلىن ٞإنـبذ َـظا الال ـزام ال
وظــىص لــه واٖخبــر ـ٧ـإن لــم ً٨ــً ،ؤمــا بطا جسلــ ٠الكــغٍ الىا٢ــ ٠اوٗــضم الخٗا٢ــض وؤنــبذ ـ٧ـإن لــم ً٨ــً ،وفــي
هٟـ الى٢ذ جسل ٠الكغٍ الٟا لالل زام بالٗغلىن وؤنبذ َـظا الال ـزام مؿـخد ٤ألاصاء جهاثُـا فـي طمـت
مً ٖض.٫
ؤلاهخلاد :ول ٌٗ ً٨رى ٖلـى َـظا بإهـه وإن ٧ـان َـظا الخُُ٨ـٌ ٠ؿـخُ٣م فـي خـا ٫اٖخبـاع الٗـضو ٫قـغَا
ٞا ــخا للخٗا ٢ــض بال ؤه ــه ال ٌؿ ــخُ٣م ف ــي خال ــت اٖخب ــاع ٖ ــضم الٗ ــضو ٫ق ــغَا وا ٟ٢ــا للخٗا ٢ــض ألن الال ـ ـزام

 - 5ؾلُمان مغ٢ـ :قغح ال٣اهىن اإلاضوي ( الٗ٣ىص اإلاؿماة ٖ٣ض البُ٘ ) – ٖالم ال٨خب بيروث ،ؾىت  1982الُبٗت
الغابٗت ،م.77 ،76
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بالٗغلىن ٌٗض خُيئظ م٣ـغعا فـي طمـت ٧ـل مـً الُـغٞين جدـذ قـغٍ ٞا ـ َـى ٖـضم الٗـضو ٫وٍ٣خضـخى طلـ٪
ؤهــه ًجــىػ ل٩ــل مــً الُــغٞين مىــظ بب ـغام الٗ٣ــض ؤن ًُالــب آلازــغ بُ٣مــت الٗغلــىن ٖلــى ؤن ًــغصٍ بطا جد٣ــ٤
ٖضم ٖضو ،٫وجإًُض الخٗا٢ض وَى ؤمغ ٚير مؿدؿا ٙباإلياٞت بلى ؤهه مسال ٠ل٣هض الٗا٢ضًً)1(.
ً
زاهُا :الخمحزبحن الشسؽ الجصائي والخعاكد بالعسبىن:
ًسخلـ ٠الٗغلــىن فــي ٧ـل طلــٖ ٪ــً الكــغٍ الجؼاجـيٞ .ــان الكــغٍ الجؼاجــي حٗـىٌٍ ،اجٟــٖ ٤لــى ج٣ــضًغٍ
اإلاخٗا٢ضان ًٖ ،الًغع الظي ًيكإ ًٖ ؤلازال ٫بالٗ٣ض .ومً زم ظاػ لل٣ا خي جسَ ٌُٟـظا الخ٣ـضًغ بطا
ً
٧ـان مبالٛــا ُٞـه بلــى صعظـت ٦بيــرة ،بـل ظــاػ لــه ؤال ًد٨ـم بــه ؤنـال بطا لــم ًلحـ ٤الــضاثً ؤي يـغع ،وَــظا ٧لــه
بسال ٝالٗغلىن.
وٍغظــ٘ ُٞمــا بطا ـ ٧ـان مــا اجٟــٖ ٤لُــه اإلاخٗا٢ــضان َــى قــغٍ ظؼاجــي ؤو ٖغلــىن بلــى هُتهمــا مؿــخٓهغة مــً
ْغو ٝالضٖىي وو٢اجٗها ،مما ًضزل في ؾلُت ٢ا خى اإلاىيىٕ صون ع٢ابت ٖلُه مً مد٨مت الى)2(.ٌ٣
زالثا :اخيام العسبىن في اللاهىن الُمني:
وطىؾ هدىاوٌ أخيام علد العسبىن في اللاهىن الُمني في الاحي(:)3
 -1العسبـىن حــصء مـً الــثمً :ههـذ اإلاـاصة (ٖ )575لــى َّ
ؤن الٗغلـىن ظــؼء مـً الـشمً٦ ،مــا فـي ههــها
ً
(بُ٘ الٗغلىن َى ؤن ًض ٘ٞاإلاك ري للباج٘ ظؼءا مً الشمً في بُ٘ اج٣ٟا ٖلُه ًددؿب مـً الـشمً بطا ؤزـظ
اإلاك ري اإلابُ٘ وص ٘ٞباقي الشمً ؾىاء ٖين و٢ذ لض ٘ٞالباقي ؤم لم ٌٗين).
ٖ -2ــضم ظــىاػ الٗغل ــىن بطا ٧ــان صاللــت الٗ ــضو ٫مــ٘  ٣ٞــضان مبلــ ٜالٗغلــىن :ال ًج ــىػ الاجٟــاٖ ١ل ــى
ز ــال ٝالح ٨ــم ال ــىاعص ف ــي اإلا ــاصة الؿ ــاب٣ت ،وَ ــى به ــظا ًإز ــظ بم ــظَب ظمه ــىع ال ٣ٟــه ؤلاؾ ــالمي للخٗا ٢ــض
ب ــالٗغلىن ،خُ ــض هه ــذ اإلا ــاصة(( )576بطا اج ٟــٖ ٤ل ــى ؤه ــه ف ــي خال ــت الٗ ــضو ٖ ٫ــً اله ــ٣ٟت ًب ٣ــى الٗغل ــىن
للباج٘ ٞال ًص البُ٘) .

 - 1ؾلُمان مغ٢ـ :مغظ٘ ؾاب ،٤م َ .77امل .1
ٖ - 2بض الغػا ١الؿجهىعي :الىؾُِ ،ظـ ،3م ،179 ،178 ،176مغظ٘ ؾاب.٤
 - 3ال٣ا خي الض٦خىع ؾُٗض عمًان  :مدايغاث في ال٣اهىن اإلاضوي :م.28صٍ.
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الخاجمت
بن الخٗا٢ض اإلاصحىب بالٗغلىن ؤنبذ في ٖهغها الحايغ ؤؾاؾا لالعجباٍ في الخٗامل الخجاعي
الظي ًخًمً الخٗهض بخٗىٌٍ يغع ًٖ الخُٗل و الاهخٓاع ،و بظل ٪ؤنبذ الٗغلىن نمام ؤمان في
٦شير مً اإلاٗامالث الخجاعٍت بن لم ً ً٨ظمُٗها ؛ ألهه ٌُٗي الٟغنت ل٩ل مً َغفي الخٗا٢ض في اجمام
الخٗا٢ض ،ؤو ٖضم اجمامه ،ول ً٨هٓغا ألن الشخيء مدل الخٗا٢ض ًٓل مغَىها لحين اهتهاء اإلاضة املحضصة
اإلاخٖ ٤ٟلحها ٞةن مً ٌٗض ًٖ ٫الخٗا٢ض ًسؿغ م٣ضاع الٗغلىنٞ ،ةطا ٧ان الباج٘ َى الظي ٖضٞ ٫ةهه
ًل زم بغص الٗغلىن و مشله مٗه ألهه علما ً٩ىن ٞىث ٖلى اإلاك ري ٞغنا ٦شيرة ،وإطا ٧ان اإلاك ري َى
الظي ٖضٞ ٫ةهه ًسؿغ الٗغلىن الظي صٗٞه ألهه ؤًًا ً٩ىن ٞىث ٖلى الباج٘ ٞغنا ٦شيرة لبُ٘ ؾلٗخه ،
وزؿاعة الٗغلىن حٗجي ؤن مً ٖض ًٖ ٫الخٗا٢ض ٢ضع ؤن مهلحخه في الٗضو ٫ختى و لى زؿغ م٣ضاع
الٗغلىن؛ َّ
ألهه وي٘ في اٖخباعٍ ؤهه لى ؤ٢ضم ٖلى الخٗا٢ض و جمذ اله٣ٟت ٞؿُسؿغ ؤ٦ثر .
و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت في مباص،ها مً ال٨ما ٫ؤلالهي الظي لِـ ُٞه مً جٟغٍِ في
خيء  ،مما ًجٗلها نالحت للخُبُ ٤ال٩امل و اإلاىٓم لؿاثغ ظىاهب الحُاة الاظخماُٖت ،و ص٢اث٣ها ،و
جٟهُالتها و ظؼثُاتها في ٧ل ٖهغ ،و في ٧ل ػمان  ،و بالخالي ٞةن ما اهخهى بلُه املجم٘ ال٣ٟهي اإلاىٗ٣ض في
صوعجه الشامىت مً  1بلى  7مدغم  1414هجغي في ٢غاعٍ ع٢م  ) 8/3( 72اإلااعر في  2224/12/22مً
ظىاػ الخٗا٢ض بالٗغلىن قغٖا ًخما خى م٘ ما طَب بلُه بٌٗ الدكغَٗاث الٗغلُت مشل ال٣اهىن
الجؼاثغي واإلاهغي  ،ؤما اإلاكغٕ الُمجي ٣ٞض طَب بلى ما طَب بلُه الجمهىع مً ٣ٞهاء الكغَٗت
ؤلاؾالمُت مً مى٘ الخٗامل بها ،وإن ٦ىا ٢ض عجحىا مظَب ال٣اثل بدل جل ٪اإلاٗاملت و ٤ٞالًىابِ
اإلاظ٧ىعة .و٢ض جىنل الباخض لٗضة هخاثج وجىنُاث ٦خالي:
ً
اوال :الىخائج :
 -1بُ ــ٘ الٗغل ــىن ن ــىعة مٗامل ــت مسخل ــٞ ٠حه ــا ب ــين ٣ٞه ــاء الك ـغَٗت ؤلاؾ ــالمُت و ٦ــظل ٪ف ــي الدك ــغَٗاث
ال٣اهىهُت.
 -2صاللت الٗغلىن لها صاللخان بما الخىزُ ٤وجإُ٦ض الٗ٣ض ؤو صاللت ٖضو ًٖ ٫الٗ٣ض.
 -3طَب اإلا٣نن الُمجي بلى مى٘ اإلاٗاملت بالٗغلىن.
ً
زاهُا :الخىضُاث:
ًىصخي الباخض اإلا٣نن الُمجي بخٗضًل الىو الظي ًمىـ٘ الخٗامـل بـالٗغلىن ل٩ـىن اإلاٗـامالث الٗهـغٍت
جخُلب الٗمل به إلاا له مً ٞاثضة.
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كائمت اإلاساحع:
ً
أوال :اللسان الىسٍم
هخب الخـاطحر:
 -1ؤلامــام الجلُ ــل الحــاٖ ٔٞم ــاص الــضًً ؤب ــى الٟــضاء بؾ ــماُٖل بــً ٦شي ــر :جٟؿــير ال ٣ـغآن الٗٓ ــُم -
م٨خبت الضٖىة ؤلاؾالمُت.1982-
ً
زاهُا :الظىت الىبىٍت:
 -1ؤبــى الًٟــل ؤخمــض بــً ٖلــي بــً دمحم بــً ؤخمــض بــً حجــغ الٗؿــ٣الوي (اإلاخــىفى َ852 :ـ) ،الخلخــُو
الحبيــر فــي جســغٍج ؤخاصًــض الغاٞعــي ال٨بيــر :الىاقــغ :صاع ال٨خــب الٗلمُــت ،الُبٗــت :الُبٗــت ،ألاولــى
َ1419ـ1989 .م.
 -2ؤبــى ب ٨ــغ ب ــً ؤب ــي ق ــِبتٖ ،ب ــض هللا ب ــً دمحم بــً بب ـغاَُم ب ــً ٖشم ــان ب ــً زىاؾ ــتي الٗبس ــخي (اإلاخ ــىفى:
 َ235ــ) مهــى ٠فــي ألاخاصًــض وآلازــاع :املح٣ــ٦ :٤مــاً ٫ىؾــ ٠الحــىث ،الىاقــغ :م٨خبــت الغقــض –
الغٍاى ،الُبٗت :ألاولىٖ ،1429 ،ضص ألاظؼاء7 ، :
ْ
ّ
الس ِجؿ ــخاوي
 -3ؤب ــى صاوص ؾ ــلُمان ب ــً ألاق ــٗض ب ــً ب ــحا ١ب ــً بك ــير ب ـً ق ــضاص ب ــً ٖم ــغو ألاػصي ِ
َ
َ
٧امـل ٢ـغٍ بللي،الىاقـغ :صاع
(اإلاخىفىَ275 :ـ) ،ؾـنن ؤبـي صاوص :املح٣ـ :٤قـُٗب ألاعهـاوٍ  -مد َّمـض ِ
الغؾالت الٗاإلاُت،الُبٗت :ألاولىَ 1432 ،ـ  2229 -م
 -4ؤبــى ٖبــض هللا دمحم بــً ًؼٍــض ال٣ؼوٍجــي (اإلاخــىفى َ273 :ـ) ،ؾــنن ابــً ماظــه ث ألاعهــاوٍ :ابــً ماظــت -
وماظــت اؾــم ؤبُــه ًؼٍــض  -املح٣ــ :٤قــُٗب ألاعهــاوٍ ٖ -ــاص ٫مغقــض َّ -
مدمــض ٧امــل ٢ــغٍ بللــي َٖ -بــض
ّ
اللُُ ٠خغػ هللا الىاقغ :صاع الغؾالت الٗاإلاُت،الُبٗت :ألاولىَ 1432 ،ـ  2229 -م
 -5ؤلامام ؤخمض بً خىبل  :اإلاؿىض -مُبٗت صاع الحضًض -الُبٗت ألاولى  ،ظـ.6
 -6ؤلامام البساعي :صحُذ البساعي في باب ما ًجىػ مـً الاقـ راٍ-صاع بخُـاء ال ـرار الٗغبي،بيـروث-
ؾىت ،1422الُبٗت ألاولى.
 -7دمحم ب ــً خب ــان ب ــً ؤخم ــض ب ــً خب ــان ب ــً مٗ ــاط ب ــً َم ْٗب ـ َـض ،الخمُى ــي ،ؤب ــى خ ــاجم ،ال ــضاعميُ ،
البؿ ــتي
(اإلاخىفىَ354 :ـ) ،ؤلاخؿان في ج٣غٍب صـحُذ ابـً خبـان :جغجِـب :ألاميـر ٖـالء الـضًً ٖلـي بـً بلبـان
الٟاعسخي (اإلاخىفىَ 739 :ـ)،خ٣٣ه وزغط ؤخاصًشه وٖلٖ ٤لُه :قُٗب ألاعهاوٍ ،الىاقغ :ماؾؿت
الغؾالت ،بيروث ،الُبٗت :ألاولىَ 1428 ،ـ  1988 -م
 -8دمحم بــً ِٖس ــخى ب ــً َؾ ـ ْـىعة ب ــً مىس ــخى ب ــً الطــحا ،٥ال رم ــظي ،ؤب ــى ِٖس ــخى (اإلاخ ــىفىَ279 :ـ ـ) ؾ ــنن
ال رم ــظي :جد ُ٣ــ ٤وحٗلُ ــ :٤ؤخم ــض دمحم ق ــا٦غ (ظ ـ ـ :)2 ،1ودمحم  ٞــااص ٖب ــض الب ــاقي (ظ ـ ـ :)3وإبـ ـغاَُم
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ُٖ ــىة ٖ ــىى اإلا ــضعؽ ف ــي ألاػَ ــغ الك ـغٍ( ٠ظـ ـ :)5 ،4الىاق ــغ :ق ــغ٦ت م٨خب ــت ومُبٗ ــت مه ــُٟى
البابي الحلبي – مهغ:الُبٗت :الشاهُتَ 1395 ،ـ  1975 -م
ً
زالثا :هخب اللؼت:
 -1ؤبى الًٟل دمحم بً م٨غم بً مىٓىع :لؿان الٗغب -صاع بخُاء ال رار الٗغبي ،بيروث ،لبىان
الُبٗت ألاولى 1996م -2.
 -2بؾماُٖل بً خماص الجىَغي  :الصحاح ،صاع الٗلم  ،بيروث الُبٗت الشالشت .1984
 -3مجض الضًً دمحم بً ٌٗ٣ىب الٟيروػ ؤباصي :ال٣امىؽ املحُِ  ،صاع بخُاء ال رار الٗغبي ،
بيروث لبىان  ،الُبٗت ألاولى –  1991م
 -4دمحم مغجضخى الؼلُضي  :جاط الٗغوؽ ،الُبٗت ألاولى
ً
زابعا :هخب الـله ؤلاطالمي:
 -5ابً ُ٢م الجىػٍت :بٖالم اإلاىٗ٢ين ًٖ عب الٗاإلاين « الجؼء الشالض» -صاع لحضًض – ؾىت -1993
الُبٗت ألاولى.
ْ
ُّ
 -2ؤبى الحؿً ٖلي بً الحؿين بً دمحم الؿٛضي ،خىٟي (اإلاخىفىَ461 :ـ) ،الىخ ٠في الٟخاوي:
املح :٤٣املحامي الض٦خىع نالح الضًً الىاهي ،الىاقغ :صاع الٟغ٢ان  /ماؾؿت الغؾالت ٖ -مان
ألاعصن  /بيروث لبىان ،الُبٗت :الشاهُت.1984 – 1424 ،
 -3ؤبى ػ٦غٍا مدحي الضًً ًدحى بً قغ ٝالىىوي (اإلاخىفىَ676 :ـ) :عويت الُالبين وٖمضة اإلاٟخين:
جد :٤ُ٣ػَير الكاوَل ،الىاقغ :اإلا٨خب ؤلاؾالمي ،بيروث -صمكٖ -٤مان ،الُبٗت :الشالشت،
َ1412ـ 1991 /مٖ ،ضص ألاظؼاء.12 :
َّ
 -4ؤخمض بً لالا بً ٖبض هللا الغومي ،ؤبى الٗباؽ ،قهاب الضًً ابً الى ُِ٣ب الكاٞعي (اإلاخىفى:
اظ َٗخهَ :زاص ُم الٗلم ُ
َّ
ُ
َُ َ
َ
ٖبض هللا بً ببغ ِاَُم
َ769ـ)ٖ :مضة
ِ ِ
اؾٖ :٪جي بُب ِٗ ِه ومغ ِ
ِ
الؿال ٪وٖضة الى ِ
َ
ألاههاعي ،الىاقغ :الكاون الضًيُتُ٢ ،غ ، ،الُبٗت :ألاولى 1982 ،مٖ ،ضص ألاظؼاء.:
 -5ؤلامام دمحم بً ٖبض الباقي بً ًىؾ ٠الؼع٢اوي  :قغح الؼع٢اوي ٖلى مىَإ ؤلامام مال ٪صاع ال٨خب
الٗلمُت – بيروث.
 -6ؤلامامان مى ٤ٞالضًً و قمـ الضًً ابً ٢ضامت  :اإلاٛجى و الكغح ال٨بير ،صاع ال٨ٟغ لبىان
 1994بضون َبٗت .
 -7دمحم ٖغٞت الضؾىقي :خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بير للضعصًغي ،مُبٗت ِٖسخى البابي الحلبي
– ؾىعٍا.ٌ1373.
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ً
خامظا :هخب اللاهىن
 -1ؤخمض قىقي دمحم ٖبض الغخمان :الىٓغٍت الٗامت لالل زام( الٗ٣ض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة في ال٣ٟه وً٢اء
الى ٌ٣اإلاهغي والٟغوسخي) ميكإة اإلاٗاع ٝمهغ ،ؾىت  ، 2224بضون َبٗت.
 -2عمًان ؤبى الؿٗىص :اإلاىظؼ في قغح الٗ٣ىص اإلاؿماة ٖ٣ىص البُ٘ واإلا٣اًًت والخإمين( صعاؾت
م٣اعهت في ال٣اهىن اإلاهغي واللبىاوي) – الضاع الجامُٗت للُباٖت و اليكغ ،بيروث1994-بضون
َبٗـت.
 -3ؾلُمان مغ٢ـ :قغح ال٣اهىن اإلاضوي ( الٗ٣ىص اإلاؿماة ٖ٣ض البُ٘ ) – ٖالم ال٨خب بيروث ،ؾىت
 1982الُبٗت الغابٗت.
ٖ -4بض الح٨م ٞىصة  :الىٖض والخمهُض للخٗا٢ض و الٗغلىن وٖ٣ض البُ٘ ؤلابخضاجي – صاع ال٨ٟغ الٗغبي،
ال٣اَغة 1992-الُبٗت.
ٖ -5بض الغػا ١الؿجهىعي  :الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ( الجؼء ألاو ٫مهاصع الال زام) صاع بخُاء
ال رار الٗغبي – بيروث  ،بضون َبٗت.
ٖ -6بض الىانغ جى ٤ُٞالُٗاع :مهاصع الال زام  ،صاع ال٨خاب الحضًض ال٣اَغة  ،بضون َبٗت .
 -7ال٣ا خي  :ؾُٗض عمًان :مدايغاث في ال٣اهىن اإلاضوي ،الُبٗت :بضون.
 -8دمحم قغٍ ٠ؤخمض  :مهاصع الال زام في ال٣اهىن اإلاضوي – صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي ،صاع
الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘ لبىان 1999 ،بضون َبٗت.
 -9مخي الضًً بؾماُٖل ٖلم الضًً :هٓغٍت الٗ٣ض م٣اعهت بين ال٣ىاهين الٗغلُت و الكغَٗت ؤلاؾالمُت
 ،صاع ال٨خاب الحضًض ال٣اَغة  ،بضون َبٗت.
ً
طادطا :اللىاهحن:
٢ -1اهىن الال زاماث الخىوسخي.
 -2ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي.
 -3ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي.
 -4ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي.
 -5ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي.
 -6ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي.
٢ -7اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت اإلاٛغبي.
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ً
طابعا :املجالث والدوزٍاث:
 ٢غع املجم٘ ال٣ٟهي اإلاىٗ٣ض في صوعجه الشامىت مً  1بلى  7مدغمَ 1414ـ في ٢غاعٍ ع٢م)8/3(72اإلااعر في 2224/12/22
كائمت ؿهسض اإلاىغىعاث
املحخىٍاث

م٣ضمت:
اإلابدض ألاو :٫ماَُت الٗغلىن
اإلاُلب ألاو :٫حٗغٍ ٠الٗغلىن:
ً
اوال :حٗغٍ ٠الٗغلىن لٛت:
ً
زاهُا :الٗغلىن في انُالح ٣ٞهاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت:
-1حٗغٍ ٠الٗغلىن ٖىض الحىُٟت:
-2حٗغٍ ٠الٗغلىن ٖىض اإلاالُ٨ت:
-3حٗغٍ ٠الٗغلىن ٖىض الكاُٗٞت:
-4حٗغٍ ٠الٗغلىن ٖىض الحىاًلت:
ً
زالشا :حٗغٍ ٠الٗغلىن في انُالح ٣ٞهاء ال٣اهىن:
اإلاُلب الشاوي :صاللت الٗغلىن (وُْٟخه)
ً
ؤوال :الضاللت ال٣اهىهُت للٗغلىن:
-1ال٣ىاهين التي جإزظ بضاللت البذ (جإُ٦ض الٗ٣ض):
-2ال٣ىاهين التي جإزظ بضاللت الٗضو:٫
-3صاللت الٗغلىن في ال٣اهىن الُمجي:
اإلابدض الشاوي اخ٩ام بُ٘ الٗغلىن
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اإلاُلب اخ٩ام الٗغلىن في ال٣ٟه ؤلاؾالمي:
ً
ؤوال  :الغؤي الظي ًدغمه:
زاهُا  :الغؤي الظي ًجيز بُ٘ الٗغلىن:
زالشا  :الغؤي الغاج :
اإلاُلب الشاوي ؤخ٩ام بُ٘ الٗغلىن في ال٣اهىن:
ً
ؤوال :ج٣ٖ ٠ُُ٨ض الٗغلىن:
ً
زاهُا :الخميز بين الكغٍ الجؼاجي والخٗا٢ض بالٗغلىن:
زالشا :اخ٩ام الٗغلىن في ال٣اهىن الُمجي:
الخاجمت
ً
اوال :الىخاثج :
ً
زاهُا :الخىنُاث:
٢اثمت اإلاغاظ٘:

033

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

كىاعد الخطسؾ عً الؼحر
دزاطت ملازهت بحن الـله ؤلاطالمي و اللاهىن اإلادوي الُمني
لالطخاذ اإلاظاعد  /عبدالسخمً بً عبدهللا بً عبداللادزالظلاؾ
زئِع كظم الـله وأضىله بيلُت الشسَعت واللاهىن حامعت ألاخلاؾ
Rules of acting on behalf of others between Jurisprudence
and Yemeni Civil Law
Assistant Professor/ Abdul Rahman bin Abdullah bin
Faculty of Sharia and Law – Ahqaf Abdul Qadir Al-Saqaf
University
اإلالخظ
َــضَ ٝــظا البدــض بلــى بُــان ال٣ىاٖــض ال٣ٟهُــت الًــابُت للخهــغٖ ٝــً الٛيــر ؾــىاء ؤ ـ٧ـان جهــغٞا
٢ىلُ ــا ؤو ٗٞلُ ــا ب ــظ٦غ ظؼثُاته ــا اإلاىض ــحت له ــا  ،ولُ ــان م ــضي ؤز ــظ ال ٣ــاهىن اإلا ــضوي الُمج ــي ع ٢ــم ( )14
لؿىت 2222م بهظٍ ال٣ىاٖض .
و٢ض اؾخٗمل الباخض اإلاىص الاؾخ٣غاجي والىنٟي لحل بقـ٩الُت البدـض  ،خُـض جىنـل بلـى ؤن
الخهغ ًٖ ٝالٛير ًم٨ـً يـبُه فـي زمــ ٢ىاٖـض حكـ٩ل عئٍـت مخ٩املـت ٖـً اإلاىيـىٕ ٞ ،ـال جهـغٝ
ٖــً الٛيــر بال بــةطن  ،والبــض ؤن ً٩ــىن ؤلاطن ممــً ًملــ ٪الخهــغ ، ٝوالبــض ؤن ً٩ــىن جهــغٞه بم٣خضــخى
اإلاه ــلحت  ،م ــ٘ مالخٓ ــت ؤن الىالً ــت الخان ــت ؤ ٢ــىي م ــً الىالً ــت الٗام ــت  ،وؤه ــه ال ًخ ــىلى واخ ــض َغف ــي
الخهـغ. ٝ
و جىنل البدض بلى ؤن ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ٢ض ؤزظ بجمُ٘ َظٍ ال٣ىاٖض ولم ٌٟٛل مجها قِئا ،
ول٨جها ظاءث ٖلى مغاجب مسخلٟت مجها ما هـو ٖلُـه نـغاخت ومجهـا مـا ؤزـظ بهـا ال٣ـاهىن يـمىا  ،ومجهـا
مــا ـ٧ـان مىهىنــا ٖلُــه يــمً ال٣ىاٖــض الٗامــت وال٩لُــت فــي جُبُــ ٤ال٣ــاهىن  ،ومجهــا مــا ـ٧ـان مبشىزــا فــي
ههىم ال٣اهىن ألازغي .
اليلماث اإلاـخاخُت ٢ :ىاٖض  ،ال٣ٟه  ،الخهغ ، ٝال٣اهىن  ،اإلاضوي
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summary
The aim of this research is to indicate the jurisprudence
rules governing to act on behalf of somebody , whether it is
verbal or actual, by mentioning the parts that are explained to
them, and to indicate the extent to which the Yemeni Civil Code
No. (14) of 2002 with these rules. The researcher used the
inductive and descriptive approach to solve the research
where he found that , act on behalf of somebody It can problem,
be set in five rules that form an integrated vision of the subject,
so do not act on behalf of others without permission.
Permission must be given by those who have the disposition,
and must act by virtue of the interest, noting that the special
mandate is stronger than the general mandate, and that one of
the parties does not act.
The research found that, The Yemeni Civil Code has taken
all these rules and has not overlooked them, but it came on
different levels, some of which were expressly stipulated and
others implicitly taken by the law, some of them were stipulated
within the general and total rules in the application of the law,
some of them are contained in other provisions of the law.
Keywords: Rules / law / civil / Jurisprudence / Behave
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اإلا٣ضمت
الحمــض هلل عب الٗــاإلاين  ،ونــلى هللا وؾــلم ٖلــى ؾــُضها دمحم وٖلــى آلــه وصــحبه نــالة وؾــالما صاثمــين
مخالػمين بلى ًىم الضًً .
()1
وبٗض ٞ :مً اإلاٗلىم ؤن ٢ىاٖض الكغَٗت ٢ؿمان  :ؤنى ٫ال٣ٟه التي بىاؾُتها حؿخيبِ ظؼثُاث
ال٣ٟه مً الضلُل الخٟهُلي  ،وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت التي جًبِ َظٍ الجؼثُاث اإلاؿخيبُت مً ألاصلت
الخٟهُلُت ٢ ،ا ٫ألاؾخاط الجلُل دمحم ؤبى ػَغة في ٦خابه ؤنى ٫ال٣ٟه  " :بهه ًجب الخٟغ٢ت بين ٖلم
ؤنى ٫ال٣ٟه  ،ولين ال٣ىاٖض الجامٗت لؤلخ٩ام الجؼثُت  ،وهي التي مًمىجها ًص ؤن ًُلٖ ٤لحها
الىٓغٍاث الٗامت لل٣ٟه ؤلاؾالمي " ( ،)2زم ٢ا ٫بٗض طل..." ، ٪ؤما ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٞهي مجمىٖت
ألاخ٩ام اإلادكابهت التي جغظ٘ بلى ُ٢اؽ واخض ًجمٗها ؤو بلى يابِ ٣ٞهي ًغلُها ٣٦ىاٖض اإلالُ٨ت في
الكغَٗت و٣٦ىاٖض الًمان و٣٦ىاٖض الخُاعاث و٣٦ىاٖض الٟس بك٩ل ٖام ٞ ...يربِ بين َظٍ
الجؼثُاث اإلاخٟغ٢ت بغلاٍ َى ال٣اٖضة التي جد٨مها ؤو الىٓغٍت التي ججمٗها " ( ، )3زم ٢ا ٫بٗض طل ٪وَى
ًٟغ ١بين ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وؤنى ٫ال٣ٟه " ...:وٖلى طل ٪ه٣ى ٫ؤن ال٣ىاٖض صع ُ
ّ
اؾتها مً ٢بُل صعاؾت
ِ
ال٣ٟه  ،ال مً ٢بُل صعاؾت ؤنى ٫ال٣ٟه  ،وهي مبيُت ٖلى الجم٘ بين اإلاؿاثل اإلادكابهت مً ألاخ٩ام
ال٣ٟهُت  ،ولظا وؿخُُ٘ ؤن هغجب جل ٪اإلاغاجب الشالر التي ًبجى بًٗها ٖلى بٌٗ ٞ ،إنى ٫ال٣ٟه ًبجى
ٖلُه اؾخيباٍ الٟغوٕ ال٣ٟهُت  ،ختى بطا ج٩ىهذ املجمىٖاث ال٣ٟهُت املخخلٟت ؤم ً٨الغلِ بين ٞغوٖها
()4
وظم٘ ؤقخاتها في ٢ىاٖض ٖامت ظامٗت لهظٍ ألاقخاث  ،وجل ٪هي الىٓغٍاث ال٣ٟهُت ".
ولىاء ٖلى طل٣ٞ ٪ض ظاء َظا البدض الظي ؤؾمُخه ٢ " :ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير بين ال٣ٟه
وال٣اهىن اإلاضوي الُمجي " ؛ لُجم٘ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخهغ ًٖ ٝالٛير بدُض ًخ٩ىن مً ؤلاإلاام بخل٪
ال٣ىاٖض عئٍت مخ٩املت في هٓغٍت الخهغ ًٖ ٝالٛير في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،وال٣اهىن اإلاضوي الُمجي اإلاؿخمض
مً ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.

( )1ط٦غ ال٣غافي في م٣ضمت ٦خابه الٟغو ١ؤن الكغَٗت ؤنى ٫وٞغوٕ  ،وؤنىلها ٢ؿـمان  :ؤنـى ٫ال٣ٟـه و ال٣ىاٖـض ال٣ٟهُـت
ًىٓغ  :ال٣غافي  ،الٟغو، ١ط1م.2
( )2دمحم ؤبى ػَغة  ،ؤنى ٫ال٣ٟه ،م.12
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م.12
( )4اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م.13
( )5ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت حٗض ؤؾاؽ ج٩ىًٍ الىٓغٍاث ال٣ٟهُت ٖىض مً ًغي اإلاٛاًغة بين ال٣ىاٖض والىٓغٍاث ال٣ٟهُت .
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أهداؾ البدث :
حهضَ ٝظا البدض بلى جد ٤ُ٣ألامىع آلاجُت :
 )1اؾخسـالم ال٣ىاٖـض ال٣ٟهُت اإلاخٗل٣ت بالخهغ ًٖ ٝالٛير .
 )2جهيَُ ٠ظٍ ال٣ىاٖـض وجبىٍ ها بدُض ًخ٩ىن مجها وخضة مىيىُٖت مخ٩املت ًٖ الخهغًٖ ٝ
الٛير.
ٖ )3غى الخُبُ٣اث ال٣ٟهُت وألامشلت الٗملُت لخل ٪ال٣ىاٖض .
 )4ج٣ضًم هٓاثغ ٣ٞهُت ٌؿخٗين بها ال٣ا خي في ؤلالحاٖ ١ىض ٣ٞض الىو الخام .
 )5بُان وظهت ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ( )14لؿىت 2222م خى٢ ٫ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير .
أهمُت البدث
جبرػ ؤَمُت َظا البدض مً ؤَمُت ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ؛ بط هي عوه ٤ال٣ٟه وبها جخط مٗاإلاه وجدهغ،
وج٩ىن نالحت ل٩ل ػمان  ،وبها هشبذ ٧لُت ال٣ٟه وٖٓمت ال٣اهىن ؤلاؾالمي اإلاؿخمض مىه .
مك٩لت البدض:
ًم ً٨جدضًض بق٩الُت البدض في ألاؾئلت آلاجُت:
 )1ماهي ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخهغ ًٖ ٝالٛير ؟
 )2ماهي ُ٢ىص بٖما ٫جل ٪ال٣ىاٖض  ،وما الظي ٌؿدشجى مجها ؟
ً
َ )3ل ًم ً٨جهيَُ ٠ظٍ ال٣ىاٖض جهيُٟا مىيىُٖا وٖغى جُبُ٣اتها ال٣ٟهُت؟
 )4ما الظي ؤزظ به اإلا٣نن الُمجي مجها ؟ .
خضوص اإلاك٩لت:
بق٩الُت َظا البدض مدضصة بال٣ىاٖض ال٣ٟهُت التي لها حٗل ٤بالخهغ ًٖ ٝالٛير مً خُض ُ٢ىص
بٖمالها وجُبُ٣اتها وما الظي ؤزظ به اإلا٣نن الُمجي  ،وٖلُه ٞةهه لً ًخٗغى لٛيرَا مً ال٣ىاٖض ٦ ،ما
ؤهه لً ًدىاو٧ ٫ل ما ًخٗل ٤بهظٍ ال٣ىاٖض مً الخضلُل والخٗلُل بال ما البض مىه لخىيُذ ال٣اٖضة .
ٞغيُت البدض
ً ٟرى البدض ؤن ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ٢ض ؤزظ ب٩اٞت ٢ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير ولم ٌٟٛل مجها
قِئا ٞ ،جاء َظا البدض لُا٦ض صحت َظٍ الٟغيُت مً ٖضمها .
الضعاؾاث الؿاب٣ت
لم ً ٠٣الباخض ٖلى بدض خى٢ ٫ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير ال في ال٣ٟه وال في ال٣اهىن .
مىص البدض :
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اٖخمض َظا البدض ٖلى اإلاىاه آلاجُت :
ؤ .اإلاىص الاؾخ٣غاجي  :وطل ٪باؾخ٣غاء ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت اإلاخٗل٣ت بالخهغ ًٖ ٝالٛير في ال٣ٟه
ؤلاؾالمي  ،والخُبُ٣اث ال٣ٟهُـت اإلاخٟغٖت ٖجها مً ظهت مىُى ١ال٣اٖضة ؤو مٟهىمها  ،م٘ ؤلاقاعة
بلى اإلاؿخصىُاث مً ال٣ىاٖض بن وظضث .
ب .اإلاىص الىنٟي  :وطل ٪مً زال ٫بُان مٗجى ال٣اٖضة ويىابِ ألازظ بها  ،وجهيُٟها جهيُٟا
مىيىُٖا  ،ولُان ما ؤزظ به اإلا٣نن الُمجي مجها .
خؿت البدث :
و٢ض ٢ؿمذ البدض ٖلى جمهُض ومبدشين وزاجمت
الخمهُد في بُان مٟغصاث الٗىىان .
اإلابدث ألاوٌ  :ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت الًابُت للخهغ ًٖ ٝالٛير  ،وُٞه زمؿت مُالب :
اإلاُلب ألاو : ٫ال ًخهغ ٝفي ما ٫مٗهىم بال بةطن عله
اإلاُلب الشاوي  :مً ال ًمل ٪جهغٞا ال ًمل ٪ؤلاطن ُٞه
اإلاُلب الشالض  :الخهغ ًٖ ٝالٛير مىىٍ باإلاهلحت
اإلاُلب الغاب٘  :الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت
اإلاُلب الخامـ  :ال ًخىلى واخض َغفي الخهغٝ
اإلابدث الثاوي  :مى ٠٢ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي مً ٢ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير  ،وَكخمل ٖلى زالزت
مُالب
اإلاُلب ألاو : ٫الخٗغٍ ٠بال٣اهىن اإلاضوي الُمجي
اإلاُلب الشاوي  :ج٣ىين ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت
اإلاُلب الشالض ٢ :ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي
خاجمت  :حكخمل ٖلى ؤَم هخاثج البدض وجىنُاجه .

جمهُد في بُان مـسداث العىىان
أوال  :الخعسٍف باللاعدة الـلهُت
ال٣اٖضة لٛت  :ألاؾاؽ «٢ىاٖض البِذ ؤؾاؾه» .
وال٣اٖضة انُالخا ًُ٢ :ت ٧لُت مً خُض اقخمالها بال٣ىة ٖلى ؤخ٩ام ظؼثُاث مىيىٖها  ،وحؿىى
الجؼثُاث ٞغوٖا ،واؾخسغاظها مجها جٟغَٗا(.)1
()1

( )1الُٟىمي  ،اإلاهباح اإلاىير في ٚغٍب الكغح ال٨بير  ،ماصة ٗ٢ض .
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والًُ٣ت ال٩لُت جسخل ٠مؿمُاتها بازخال ٝالاٖخباعاث ؛ ٞمً خُض بجها ٌؿإٖ ٫جها جمسخى مؿإلت ،
ومً خُض ًُلب خهىلها  :مُلبا  ،ومً خُض حؿخسغط مً البراَين  :هدُجت  ،ومً خُض ًبخجى ٖلحها
الشخيء  :ؤنىال( ،)2و مً خُض ؤجها مىُب٣ت ٖلى ظؼٍئاث مىيىٖها جخٗغ ٝؤخ٩امها مجها ٢ :اٖضة (،)3
ومً خُض ًخإل ٠مجها الحجت  :م٣ضمت وًُ٢ت  ،ومً خُض جدخمل الهض ١وال٨ظب  :زبرا  ،وازخالٝ
()4
الٗباعاث بازخال ٝالاٖخباعاث .
وؤما حٗغٍ ٠ال٣اٖضة ٖىض ال٣ٟهاء ٞىجض جاط الضًً الؿب٩ي ؤ٦خٟى بالخٗغٍ ٠الانُالحي
لل٣اٖضة خُض ٢ا " : ٫ال٣اٖضة  :ألامغ ال٨لي الظي ًىُبٖ ٤لُه ظؼثُاث ٦شيرة جٟهم ؤخ٩امها
مجها  ،ومجها ما ال ًسخو بباب ٣٦ىلىا  :الُ٣ين ال ًغ ٘ٞبال ك ، ٪ومجها ما ًسخو ٣٦ىلىا٧ :ل
ٟ٦اعة ؾب ها مٗهُت ٞهي ٖلى الٟىع  ،والٛالب ُٞما ازخو بباب و٢هض به هٓم نىع
مدكابهت ؤن ٌؿىى يابُا  ،وإن قلذ ٢ل  :ما َّ
ٖم نىعا ٞةن ٧ان اإلا٣هىص مً ط٦غٍ ال٣ضع
َ
اإلاك ر ٥الظي به ( )5اق ر٦ذ الهىع في الح٨م ٞهى اإلا ْض َع ، ٥وإال (ٞ )6ةن ٧ان ال٣هض يبِ
جل ٪الهىع بىىٕ مً ؤهىإ الًبِ مً ٚير هٓغ في مأزظَا (ٞ )7هى الًابِ  ،وإال (ٞ )8هى
ال٣اٖضة " (. )9
ِٞؿخٟاص مً ٦الم الخاط الؿب٩ي ؤن اإلا٣هىص ألاؾاؽ مً ال٣اٖضة َى خهغ ويبِ الهىع
اإلادكابهت مً زال ٫الىٓغ في مأزظَا .

(ً )1ىٓغ  :ؤبى الب٣اء الٟ٨ىي  ،ال٩لُاث  ،م. 734
( )2و ألانل َ :ى ؤؾٟل الشخيء  ،وٍُلٖ ٤لى الغاج باليؿبت بلى اإلاغظىح  ،وٖلى ال٣اهىن  ،وال٣اٖضة اإلاىاؾبت اإلاىُب٣ت
ٖلى الجؼثُاث  ،وٖلى الضلُل باليؿبت بلى اإلاضلى ، ٫وٖلى ما ًيبجي ٖلُه ٚيرٍ ...وخمل اإلاٟهىم ال٨لي ٖلى اإلاىيىٕ ٖلى
وظه ٦لي بدُض ًىضعط ُٞه ؤخ٩ام ظؼثُاجه ٌؿىى ؤنال و٢اٖضة  ،وخمل طل ٪اإلاٟهىم ٖلى ظؼجي مٗين مً ظؼثُاث
مىيىٖه ٌؿىى ٞغٖا ومشاال  ،وألانى ٫مً خُض بجها مبجى وؤؾاؽ لٟغٖها ؾمُذ ٢ىاٖض  ،ومً خُض بجها مؿال٪
واضحت بلحها ؾمُذ مىاه ً .ىٓغ  :ؤبى الب٣اء  ،ال٩لُاث  ،م. 122 :
(ً )3ىٓغ  :ؤبى الب٣اء الٟ٨ىي  ،ال٩لُاث  ،م . 728
( )4الخٟخاػاوي  ،الخلىٍذ ٖلى الخىيُذ  ،ط1م.22
( )5ؤي  :بؿببه .
( )6ؤي وإن لم اإلا٣هىص مً ط٦غ ما ٖم ال٣ضع اإلاك ر ٥الظي بؿببه اق ر٦ذ الهىع في الح٨م .
( )7اإلاإزظ واإلاضعً ٥غاص ٝالضلُل ؛بط مجها جازظ ألاخ٩ام وجضعً . ٥ىٓغ  :الباخؿين  ،ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت  ، ،م،72-69
( )8بإن ٧ان اإلا٣هىص َى الًبِ مً زال ٫الىٓغ في اإلاأزظ .
( )9الخاط الؿب٩ي  ،ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط1م. 11
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ولىاء ٖلى ما ج٣ضم ٞال ٞغ ١بين ال٣اٖضة والًابِ واإلاضع ٥مً خُض الٗباعاث  ،وإهما الٟغ ١بُجها
مً خُض الاٖخباع  ،وازخال ٝالٗباعاث بازخال ٝالاٖخباعاث .
زاهُا :الخطسؾ
الخهغ ٝلٛت  :الخ٣لب في ألامىع
وفي الانُالح  :ما ًهضع ًٖ الصخو بةعاصجه مً ألا٢ىا ٫وألاٗٞا ٫وٍغجب ٖلُه الكاعٕ ؤخ٩اما
()2
٧الٗ٣ىص والٛهب وؤلاخُاء وال٣بٌ.
زالثا  :أهىاع الخطسؿاث
()6
()5
()4
(.)3
الخهـغٞاث ؤهىإ ط٦غَا الٗؼ بً ٖبضالؿالم  ،و جابٗه ال٣غافي  ،وابً ظؼي  ،والٗالجي
وَظٍ الخهغٞاث هي ٧اآلحي ملخهت :
ألاو : ٫بوكاء مل ٪في ٚير مملى٧ ٥االنُُاص وإخُاء اإلاىاث.
الشاوي  :ه٣ل مل ٪مً طمت بلى طمت٣ٞ ،ض ً٩ىن بٗىى ٧البُ٘ وؤلاظاعة والؿل ، ٠وبٛير ٖىى ٧الهبت
والهض٢ت والٗمغي والٛىُمت .
الشالض :بؾ٣اٍ خ٣ٞ ، ٤ض ً٩ىن بٗىى ٧الخل٘ والٟٗى ًٖ الجاوي ٖلى ما ، ٫وبٛير ٖىى ٧الٟٗى
َّ
لىظه َّللا والٗخ.٤
الغاب٘ :ال٣بٌ  ،وَى بما بةطن الكاعٕ ٧اللُ٣ت  ،ؤو بةطن ٚيرٍ ٣٦بٌ اإلابُ٘ بةطن الباج٘  ،و٢بٌ
الغَىن وٚيرَا .

( )1الٟيروػؤباصي  ،ال٣امىؽ املحُِ  ،ط1م. 137
(ً )2ىٓغ  :ال٣غافي  ،الٟغو ، ١ط1م . 224وٞحها ؤًًا بين الٟغ ١بين ألاؾباب الٟٗلُت ٧االخخُاب والاخدكاف
والانُُاص  ،ولين ألاؾباب ال٣ىلُت ٧البُ٘ والهبت والهض٢ت وال٣غاى و٧ل ما َى في الكغٕ مً ألا٢ىا ٫ؾبب اهخ٣ا٫
اإلال ، ٪وا ٞر٢ذ َاجان ال٣اٖضجان مً وظىٍ  :ؤخضَا ؤن الٟٗلُت جص مً الؿُٟه اإلاحجىع ٖلُه صون ال٣ىلُت ،
الشاوي ؤن الٟٗلُت ال ج ٘٣بال هاٗٞت مُٟضة ٚالبا بسال ٝال٣ىلُت  ،الشالض ؤن الٟٗلُت ٢ض ج٩ىن لها صاُٖت جضٖى لها مً
ظهت الُب٘ بسال ٝال٣ىلُت  ،الغاب٘ ؤن الٟٗلُت ال حؿخٗ٣ب مؿبباتها وال٣ىلُت حؿخٗ ٣ها  ،الخامـ ؤن اإلال٪
بالٟٗلُت ٖلى ؤنل مال - ٪عخمه هللا حٗالى  -يًُٗ ٠ؼو ٫بمجغص ػوا ٫طل ٪الٟٗل وفي ال٣ىلُت ٢ىي ال ًؼو ٫بال
بؿبب ها٢ل  ،ولِـ ألامغ ٦ظلٖ ٪لى ؤنل الكاٞعي .
( )3الٗؼ بً ٖبضالؿالم ٢ ،ىاٖض ألاخ٩ام بلى مهال ألاهام ،ط2م.149
( )4ال٣غافي  ،قغح جىُ٣ذ الٟهى ، ٫م . 811
( )5ابً ظؼي  ،ج٣غٍب الىنى ٫بلى ٖلم ألانى ، ٫م. 122-121
( )6الٗالجي  ،املجمىٕ اإلاظَب  ،ط1م.24-19
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الخامـ :ؤلا٢باى  ،وَى الض ، ٘ٞوَى ؤن ً٩ىن ممً ٖلُه الح٧ ٤ة٢باى اإلابُ٘ واإلاىَىب واإلاؿلم ُٞه
 ،و٢ض ال ً٩ىن ممً ٖلُه الح٦ ٤بُ٘ الحا٦م ما ٫اإلاٟلـ وإ٢بايه مً له ٖلُه صًً  ،زم ؤلا٢باى
باإلاىاولت ؤو بالى٣ل ؤو بالخسلُت بازخال ٝاإلا٣بٌ .
الؿاصؽ :الال زام ٧ ،الىظوع والًمان.
الؿاب٘ :الخلِ  ،وهي الكغ٦ت ٖلى ازخال ٝوظىَها.
الشامً :الازخهام باإلاىا٧ ٘ٞةُ٢إ ألاعايين.
الخاؾ٘ :ؤلاطن  ،بما في ألاُٖان ٧الًُاٞت ؤو في اإلاىا٧ ٘ٞالٗاعٍت.
الٗاقغ :ؤلاجال ، ٝوَى إلنالح ألاظؿاص ٧إ٧ل ألاَٗمت وطبذ ال هاثم  ،ؤو للض٣٦ ٘ٞخل الحُىان اإلااطي ،
َّ
ؤو لحَّ ٤للا حٗالى ٣٦خل الٟ٨اع املحاعلين .
الحاصي ٖكغ :الخإصًب والؼظغ  ،وَى بما م٣ضع ٧الحضوص  ،ؤو ٚير م٣ضع ٧الخٗؼٍغ.
وخ٨مت مكغوُٖت َظٍ الخهغٞاث  :ؤن ؤلاوؿان م٩ل ٠بٗباصة الضًان با٦دؿاب في ال٣لىب
والحىاؽ وألاع٧ان ما صامذ خُاجه  ،ولم جخم خُاجه بال بض ٘ٞيغوعاجه وخاظاجه مً اإلاأ٧ل واإلاكاعب
واإلاالبـ واإلاىا٦ذ وٚير طل ٪مً اإلاىا ٘ٞولم ًخإث طل ٪بال بةباخت الخهـغٞاث الضاٗٞت للًـغوعاث
()1
والحاظاث .
زابعا  :والًت الخطسؾ عً الؼحر
()2
الىالًت  - :بال٨ؿغ  -مٗىاَا لٛت :الؿلُت والخم. ً٨
و قغٖا  :هٟىط الخهغٖ ٝلى الٛير قاء ؤو ؤبى(..)3
زم بن الىالًت بما ٖامت وإما زانت  ،ؤما الٗامت ٞخ٩ىن في الضًً والضهُا والىٟـ واإلاا ، ٫وهي
والًت ؤلامام ألآٖم وهىابه ٞ ،ةهه ًلي ٖلى ال٩اٞت ججهيز الجُىف  ،وؾض الشٛىع ،وظباًت ألامىا ٫مً
خلها ونغٞها في مدلها  ،وحُٗين الً٣اة والىالة  ،وإ٢امت الح والجماٖاث  ،وإ٢امت الحضوص والخٗاػٍغ،
و٢م٘ البٛاة واإلاٟؿضًً  ،وخماًت بًُت الضًً  ،وٞهل الخهىماث و ُ٘٢اإلاىاػٖاث  ،وههب
ألاونُاء واإلاخىلين ومداؾبتهم  ،وجؼوٍج الهٛاع والهٛاثغ الظًً ال ولي لهم وٚير طل ٪مً نىال
ألامىع.

( )1الٗؼ بً ٖبضالؿالم ٢ ،ىاٖض ألاخ٩ام بلى مهال ألاهام ،ط2م.149
( )2الٟيروػؤباصي  ،ال٣امىؽ املحُِ  ،ط1م. 1344
( )3الحمىي ٚ ،مؼ ُٖىن البهاثغ في قغح ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط1م 2. 455
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وأما الخاضت ؿعلى أغسب :
ألاولى  :والًت ألاب والجض  ،وهي ون ٠طاحي لهما ،و لى ٖؼال ؤهٟؿهما لم ًىٗؼال.
الشاهُت  :وهي الؿٟلى وهي والًت مؿخٟاصة مً ؤلاطن ومُ٣ضة بامخشا ٫ؤمغ اإلاى٧ل  ،ول٩ل مً اإلاى٧ل
والىُ٦ل الٗؼ. ٫
الشالشت  :الىنُت  ،وهي بين اإلاغجبخين ؛ ٞةجها مً ظهت ٧ىجها جٟىًٍا حكبه الى٧الت  ،ومً ظهت ٧ىن
اإلاىصخي ال ًمل ٪الخهغ ٝبٗض مىجه  ،وإهما ظىػث ونِخه للحاظت ؛ لك٣ٟخه ٖلى ألاوالص وٖلمه بمً َى
ؤقٖ ٤ٟلحهم حكبه الىالًت  ،وؤبى خىُٟت الخٔ الشاوي ؛ ٞلم ًجىػ له ٖؼ ٫هٟؿه  ،والكاٞعي الخٔ
ألاو ٫؛ َّ
ٞجىػ له ٖؼ ٫هٟؿه ٖلى اإلاكهىع مً مظَبه .
الغابٗت  :هاْغ الىٌ ٠٢كبه الىصخي مً ظهت ٧ىن والًخه زابخت بالخٟىٌٍ ،وَكبه ألاب مً ظهت
ؤهه لِـ لٛيرٍ حؿلِ ٖلى ٖؼله  ،والىصخي ًدؿلِ اإلاىصخي ٖلى ٖؼله في خُاجه بٗض الخٟىٌٍ بالغظىٕ
ًٖ الىنُت .)0(.
وال ــىلي الخ ــاص  ٢ــض ً ٩ــىن ولُ ــا ف ــي اإلا ــا ٫والى ٩ــاح  ٧ــاألب والج ــض  ،و ٢ــض ً ٩ــىن ف ــي الى ٩ــاح  ٣ٞــِ ٦ؿ ــاثغ
()3
الٗهبت و٧األب ُٞمً َغؤ ؾٟهها  ،و٢ض ً٩ىن في اإلاا٧ ِ٣ٞ ٫الىصخي .
اإلابدث ألاوٌ
اللىاعد الـلهُت الػابؿت للخطسؾ عً الؼحر
الخهغٖ ٝـً الٛيـر ًم٨ـً يـبُه فـي زمــ ٢ىاٖـض حكـ٩ل عئٍـت مخ٩املـت ٖـً اإلاىيـىٕ ٞ ،ـال جهـغٝ
ٖ ــً الٛي ــر بال ب ــةطن  ،والب ــض ؤن ً ٩ــىن ؤلاطن مم ــً ًمل ــ ٪الخه ــغ ، ٝوالب ــض ؤن ً ٩ــىن جه ــغ ٝاإلا ــإطون ل ــه
بم٣خضخى اإلاهلحت  ،م٘ مالخٓت ؤن الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت  ،وؤهه ال ًخىلى واخـض َغفـي
الخهـغ ، ٝوؾى ٝهٟهل الحضًض ُٞما ًخٗل ٤بهظٍ ال٣ىاٖض في اإلاُالب آلاجُت :
اإلاؿلب ألاوٌ  :ال ًخطسؾ في ماٌ معطىم إال بئذن زبه
َ ــظٍ ه ــي ال٣اٖ ــضة ألاول ــى م ــً ٢ىاٖ ــض الخه ــغ ، ٝو ٢ــض ه ــو ٖل ــى ال٣اٖ ــضة به ــظا الل ٟــٔ الٗ ــؼ ب ــً
ٖبضالؿ ــالم( ، )4وَٗبـ ــر ٖجهـ ــا ؤًًـ ــا  " :ال ًجـ ــىػ ألخـ ــض ؤن ًخهـ ــغ ٝفـ ــي ملـ ــ ٪الٛيـ ــر بـ ــال بطهـ ــه "( ، )5واإلاـ ــا٫
اإلاٗهىم (َ : )5ى ما ٫اإلاؿلم  ،ومل زم ألاخ٩ام في الجملت بظمت ؤو ٖهض ؤو ؤمان(.)0
()5

( )1ابً هجُم  ،ألاقباٍ والىٓاثغ م .134
( )2الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م.155
( )3اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م.154
( )4الٗؼ بً ٖبضالؿالم  ،الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض . 93 ،
( )5ؤبىؾُٗض الخاصمي  ،مجام٘ الح٣اث ، ٤م . 417وهي اإلااصة (  )96مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت ً .ىٓغ  :ؤخمض الؼع٢ا ،
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ومٗجـى ال٣اٖـضة فـي مىُى٢هـا هٟـي الجـىاػ والصـحت فـي ؤي جه ـغ ٝفـي ؤي مـا ٫مٗهـىم مـً ٚيـر بطن علــه
ؤي مال٨ــه ومؿــخد٣ه  ،ومٟهىمهــا بزبــاث ظــىاػ وصــحت الخهــغٖ ٝــً الٛيــر بطا ٧ــان بةطهــه  ،وؾــىاء ٧ــان
ؤلاطن بى٧الــت ؤو والًــت ٖلُــه ؛ ٞللــىلي والىصــخي خــ ٤الخهــغ ٝبــال بطن الصــخو الــظي َــى جدــذ والًخــه ؤو
وناًخه ؛ ألن جهغ ٝالىلي والىصخي هاٞظ(.)3
وٍ ــغي الحى ُٟــت ؤن (ؤلاظ ــاػة الالخ ٣ــت ف ــي خ ٨ــم الى٧ال ــت الؿ ــاب٣ت )  ،وٖلُ ــه ٞاإلظ ــاػة الالخ ٣ــت للٗ ٣ــىص
اإلاى٢ىٞــت فــي خ٨ــم الى٧الــت الؿــاب٣ت  ،مشالــه  :لــى بــإ ؤخــض مــا ٫آلازــغ ًٞــىال زــم ؤزبــر نــاخبه ٞإظــاػٍ
ً٩ىن ٦ما لى و٧له ؤوال (.)4
ومً جؿبُلاث اللاعدة :
 )1خُ ــاػة ألام ــىا ٫بٛي ــر بطن م ــً الك ــغٕ وال م ــً اإلاؿ ــخد ٤مٟؿ ــضة مىظب ــت لً ــمان الٗ ــين بطا جل ٟــذ ،
)(5
ويمان الى٣و بطا خهل ه٣و  ،ويمان اإلاىٟٗت بإظغة اإلاشل.
ٞ )2اؾ ــض الٗ ٣ــىص ال ً٣خض ــخي الً ــمان بطا  ٧ــان ص ــحُدها ال ً٣خض ــخي الً ــمان ؛ ألن واي ــ٘ الُ ــض ؤزبته ــا
بــةطن اإلاالــ ٪ولــم ًل ــزم بالٗ٣ــض يــماها  ،مشــا ٫طلــ٣ٖ : ٪ــض ؤلاظــاعة الصــحُذ ال ً٣خضــخي يــمان الٗــين
اإلااظغة ٨ٞظا ٖ٣ض ؤلاظاعة الٟاؾض ال ً٣خضخي يمان الٗين اإلااظغة ).(6
ً )3ل ــؼم ؤن ً ٩ــىن آلاظ ــغ مخه ــغٞا بم ــا ً ــاظغٍ  ،ؤو و ُ٦ــل اإلاخه ــغ ، ٝؤو ولُ ــه  ،ؤو ون ــُه وإال ل ــم ًص ـ
جهغٞه ؛ لٗضم وظىص ؤلاطن (. )7
 )4بطا ؤعاص ش ـ ــخو ؤن ًبج ـ ــي بى ـ ــاء مداطً ـ ــا لح ـ ــاثِ بى ـ ــاء بوؿ ـ ــان ٞل ـ ــِـ لـ ــه ؤن ٌؿ ـ ــخٗمل خ ـ ــاثِ طلـ ــ٪
الصخو بضون بطهه(.)8

قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت  ،م.461
( )1وألانل في ألامىا ٫الخدغٍم ل٣ىله  -ملسو هيلع هللا ىلص – «بن صماء٦م وؤمىال٨م وؤٖغاي٨م خغام ٖلُ٨م» ٞاألنل جدغٍم ٧ل ما٫
ختى ًخد ٤٣ؾبب ًض ٫الكغٕ ٖلى بباخخه ؤو بباخت الاٖخُاى ُٞه ومهما ق٨٨ىا ٞاإلاُلىب بالضلُل مضعي ؤلاباخت ال
مضعي الخدغٍم ً .ىٓغ  :الخ٣ي الؿب٩ي  ،الٟخاوي  ،ط2م. 422
( )2ألجها ججغي ٖلى ؤَل الظمت ؤخ٩ام اإلاؿلمين ً .ىٓغ الؿُىَي  ،ألاقباٍ والىٓاثغ  ،م. 254
(ٖ )3لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م .97
( )4اإلاغظ٘ الؿاب، ٤ط3م .522
( )5الٗؼ بً ٖبضالؿالم ٢ ،ىاٖض ألاخ٩ام في مهال ألاهام  ،ط2م . 84
( )6الغملي  ،جهاًت املحخاط  ،ط4م. 282
( )7ؾلُم عؾخم  ،قغح املجلت  ،ط1م .61واهٓغ اإلااصة ( )446مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت .
(ٖ )8لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م .96
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 )5لِـ ألخض ؤن ًضزل صاع آلازغ ؤو مؼعٖخه اإلاؿُجت بضون بطهه ؛ ألهه بضزىله الضاع ؤو اإلاؼعٖـت ً٩ـىن
٢ض اؾخٗملها ٦ ،ظل ٪لِـ ألخض الكغ٧اء ؤن ًغ٦ب الحُىان اإلاك ر ٥ؤو ؤن ًدمل ٖلحها مخاٖا بضون
بطن الكغٍ ٪آلازغ ٞةطا ع٦بـه ؤو َّ
خملـه وجلـ٩ً ٠ـىن يـامىا خهـت الكـغٍ٦ ، ٪ـظل ٪لـى ٧اهـذ خـاثِ
مكـ ر٦ت بــين ازىــين واج٣ٟــا ٖلــى هً٣ــها وؤعاص ؤخــضَما ؤن ًؼٍــض اعجٟاٖهــا ٖمــا ٧اهــذ ٖلُــه ٢ــبال ُٞدــ٤
للكغٍ ٪آلازغ ؤن ًمىٗه ًٖ طل.)5(٪
ماٌظدثنى مً اللاعدة :
وَؿدشجى مً ال٣اٖضة  :وحىد ؤلاذن مً الشـازع فـي الخطـسؾ  ،مشـا ٫طلـ ٪الخهـغ ٝفـي ؤمـىا ٫ألاَٟـا٫
واملجـ ــاهين  ،ومـ ــا ًسشـ ــخى يـ ــُاٖه وجلٟـ ــه مـ ــً ألاماهـ ــاث ( ، )0و جهـ ــغ ٝاإلالـ ــخ ِ٣بالخملـ ــ ٪ولُـ ــ٘ مـ ــا ٌؿـ ــغٕ
()3
ٞؿاصٍ.
و ٦ــظا ٌؿ ــدشجى خ ــا ٫الً ــغوعة ؛  ٞــةن الً ــغوعاث جب ــُذ املحٓ ــىعاث ظ ــاء ف ــي صعع الح ٩ــام  ":ؤم ــا بطا وظ ــض
يغوعة ُٞجىػ ل٩ل بوؿان الخهـغ ٝفـي ملـ ٪الٛيـر بـضون بطهـه ٦مـا لـى ؾـ ِ٣عصاء شـخو ٖلـى صاع ظـاعٍ
وزـا ٝمــً الجــاع ؤن ًسُٟـه ٞلهــاخب الــغصاء صزــى ٫الـضاع بــضون بطن نــاخ ها وإن ٖـض طلــ ٪مىــه جهــغٞا
ُٞما لِـ له ُٞه خ٣ٞ ٤ض ظىػ للًغوعة " (.)4
اإلاؿلب الثاوي  :مً ال ًملً جطسؿا ال ًملً ؤلاذن ؿُه
َـ ــظٍ هـ ــي ال٣اٖ ـ ــضة الشاهُ ـ ــت مـ ــً ٢ىاٖـ ــض الخهـ ــغٖ ٝـ ــً الٛيـ ــر  ،و٢ـ ــض هـ ــو ٖلـ ــى ال٣اٖ ـ ــضة الٗـ ــؼ بـ ــً
ٖبضالؿالم( ، )5والؼع٦شـخي ( ، )6والخـاط الؿـب٩ي وهـو ٖباعجـه  ":مـً ال ًجـىػ جهـغٞه ال ًجـىػ جىُ٦لـه وال
و٧الخه " (. )7
ومٗجى ال٣اٖضة  :بما ؤن ألانل ؤهه ال ًجىػ الخهغ ٝفي ؤمىا ٫آلازغًٍ بال بةطجهم ٦ما ؤٞاصجه ال٣اٖضة
الؿاب٣ت ٞهظٍ ال٣اٖضة جبين بإهه البض ؤن ً٩ىن ؤلاطن ممً ًمل ٪الخهـغٞ ، ٝمىُى٢هـا ًُٟـض هٟـي صـحت
ؤلاطن ممــً ال ًملــ ٪الخهــغ ، ٝو مٟهىمهــا ًُٟــض بزبــاث صــحت ؤلاطن ممــً ًملــ ٪الخهــغ ، ٝولــظا ـ٧ـان ":

(ٖ )1لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م .96
(ً )2ىٓغ  :الٗؼ بً ٖبضالؿالم  ،الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض  ،م 93و٢ىاٖض ألاخ٩ام ،ط2م. 83
( )3الٗؼ بً ٖبضالؿالم  ،الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض  ،م.93
(ٖ )4لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م .97
( )5الٗؼ بً ٖبضالؿالم ٢ ،ىاٖض ألاخ٩ام في مهال ألاهام  ،ط2م . 83
( )6الؼع٦شخي  ،اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت  ،ط3م. 211
( )7الخاط الؿب٩ي  ،ألاقباٍ والىٓاثغ  ،ط1م. 325
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ألامــغ بالخهــغ ٝفــي ملــ ٪الٛيــر باَــل "وهــي بخــضي ٢ىاٖــض مجلــت ألاخ٩ــام الٗضلُــت (، )5وٍٟهــم مجهــا ؤهــه بطا
ؤمغ شخو آزغ بالخهغ ٝفي مل ٪آلازغ ٞاألمغ ٚير صحُذ وال مٗخبر وال ً رجب ٖلُه خ٨م مً ألاخ٩ام.
()2

ومً جؿبُلاث اللاعدة :
 )1ال ًص جىُ٦ل نبي وال مجىىن وال مٛىى ٖلُه في خيء وال ؾُٟه في هدى ما ٫؛ألجهم بطا عجؼوا ًٖ
()3
حٗاَي ما و٧لىا ُٞه ٞىاث هم ؤولى.
 )2ال ًصـ جىُ٦ـل املحـغم بــالح والٗمـغة لحـال ٫لُٗ٣ــض الى٩ـاح لـه ؤو إلاىلُخـه خــا ٫بخـغام اإلاى٧ـل ؛ ألهــه
()4
ال ًباقغٍ ،ؤما بطا و٧له لُٗ٣ض ٖىه بٗض جدلله ُٞص ؛ ألهه جص مىه خُيئظ مباقغة الى٩اح.
ً )3ص الخىُ٦ل وؤلاطن إلاً ٌك ري زمغا بٗض جسللها ؛ ألهه ًص مباقغة بُٗها بٗض جسللها(. )5
 )4بطا ؤمــغ بوؿــان آزــغ بــإن ًخهــغُٞ ٝمــا ًمل٨ــه مــً مــا ٫ؤو ٚيــرٍ ٞــإمغٍ صــحُذ ٞ ،لــى هــضم آلامــغ ٖلــى
ؤمغٍ وَلب جًمين اإلاإمىع ٞال يمان ٖلُه(. )6
 )5لــى ؤمــغ بوؿــان بىــاء بٟــخذ بــاب فــي خــاثِ وٗٞــل الغظــل زــم ٖلــم بــإن الحــاثِ لِؿــذ لآلمــغ ؛ألن ألامــغ
بالخه ــغ ٝف ــي مل ــ ٪الٛي ــر باَ ــل  ،وٖلُ ــه ٞالً ــمان ٖل ــى اإلا ــإمىع ول ــِـ ل ــه ؤن ًغظ ــ٘ ب ــه ٖل ــى آلام ــغ،
بسال ٝبطا ٢ا ٫آلامـغ :اٞـخذ لـي بابـا فـي خـاثُي ؤو ٧ـان ؾـا٦ىا فـي البِـذ الـظي ُٞـه الحـاثِ و٢ـا ٫اٞـخذ
()7
بابا في َظٍ الحاثِ ٞللبىاء ؤن ًغظ٘ بالًمان ٖلى آلامغ.
و مما ٌظدثنى مً اللاعدة :
وَؿدشجى مً طل ٪اإلاغؤة ؿئجها ال جملً الىياح وجملً ؤلاطن ُٞه .
()8
و ٦ظل ٪ألاٖىى ال ًمل ٪البُ٘ وؤلاظاعة ٖلى الٗين وٍمل ٪ؤلاطن ٞحهما .

( )1ؤبىؾُٗض الخاصمي  ،مجام٘ الح٣اث ، ٤م . 383وهي اإلااصة (  )95مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت ً .ىٓغ ٖ :لي خُضع ،
صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام،ط1م .95
(ٖ )2لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م .95
( )3ابً حجغ الهُخىي  ،جدٟت املحخاط في قغح اإلاجهاط ،ط5م .295
( )4اإلاغظ٘ الؿاب، ٤ط6م .235
( )5الجما ٫الغملي  ،جهاًت املحخاط في قغح اإلاجهاط ،ط5م .295
(ٖ )6لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م .96
( )7اإلاغظ٘ الؿاب، ٤ط1م .96
( )8الٗؼ بً ٖبضالؿالم ٢ ،ىاٖض ألاخ٩ام،ط2م .328
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اإلاؿلب الثالث  :الخطسؾ عً الؼحرمىىؽ باإلاطلخت
َظٍ هي ال٣اٖضة الشالشت مً ٢ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير  ،و٢ض هو ٖلحها الؼع٦كـي والؿـُىَي ،
وابــً هجــُم( )3بلٟــٔ ":جهــغ ٝؤلامــام ٖلــى الغُٖــت مىــىٍ باإلاهــلحت " َّ ،
وٖبــر الؿــب٩ي ٖــً َــظٍ ال٣اٖــضة
ب٣ىله ٧ ":ل مخهغ ًٖ ٝالٛير ٗٞلُه ؤن ًخهغ ٝباإلاهلحت " (. )4
ً
ومٗجــى ال٣اٖــضة  :ؤن ٧ــل مخهــغٖ ٝــً الٛيــر ًجــب ؤن ً٩ــىن جهــغٞه م ٣رهــا باإلاهــلحت  ،ومــا لــم ً٨ــً
ً
٦ظل ٪ال ً٩ىن ظاثؼا  ،وَظٍ ال٣اٖضة حكمل ٧ل مخهغ ًٖ ٝالٛير بإي هىٕ مـً ؤهـىإ الخهـغٞاث ؾـىاء
ـ ٧ــان طا والًـ ــت ٖامـ ــت ؤو زانـ ــت ٢ ،ـ ــا ٫الٗـ ــؼ بـ ــً ٖبضالؿـ ــالم ً ":خهـ ــغ ٝالـ ــىالة وهـ ــىابهم بمـ ــا ط٦غهـ ــا مـ ــً
الخه ــغٞاث بم ــا َ ــى ألان ــل للم ــىلى ٖلُ ــه ؛ صعءا للً ــغع والٟؿ ــاص ،وظلب ــا للى ٟــ٘ والغق ــاص ،وال ً٣خه ــغ
ؤخـضَم ٖلــى الهــالح مــ٘ ال٣ــضعة ٖلــى ألانــل بال ؤن ًـاصي بلــى مكــ٣ت قــضًضة  ،وال ًخسيــرون فــي الخهــغٝ
خؿب جسيرَم في خ٣ى ١ؤهٟؿهم مشل ؤن ًبُٗىا صعَما بضعَم  ،ؤو مُ٨لت ػلِب بمشلها ؛ ل٣ى ٫هللا حٗالى:
()5

()0

ﭽﭐﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼﭐ( ،)5وإن ٧ـ ــان َـ ــظا فـ ــي خ٣ـ ــى ١الُخـ ــامى
ٞإولى ؤن ًشبذ في خ٣ىٖ ١امت اإلاؿلمين ُٞما ًخهغُٞ ٝه ألاثمت مً ألامىا ٫الٗامت ؛ ألن اٖخىاء الكـغٕ
باإلاهال الٗامت ؤوٞغ وؤ٦ثر مً اٖخىاثه باإلاهال الخانت  ،و٧ل جهغ ٝظـغ ٞؿـاصا ؤو صٞـ٘ نـالخا ٞهـى
مىهـي ٖىـه ٧ةيـاٖت اإلاـا ٫بٛيـر ٞاثـضة  ، )6(."...و ٢ــا ٫الؿـُىَي َ " :ـظٍ ال٣اٖـضة هـو ٖلحهـا الكـاٞعي و٢ــا٫
منزلت ؤلامام مً الغُٖت منزلت الىلي مً الُدُم .)7( "..
ومً جؿبُلاث اللاعدة :
 )1ال ًُ٣ــ٘ ؤلامــام مــً ؤعى اإلاــىاث بال شخهــا ٢ــاصعا ٖلــى بخُــاء طلــ ٪اإلاــىاث و ً٩ــىن مــا ًُٗ٣ــه لــه
٢ضعا ً٣ضع ٖلى بخُاثه ؛ألن جهـغ ٝؤلامام مىىٍ باإلاهلحت(.)8

( )1الؼع٦شخي ،اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ،ط1م .329
( )2الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط 1م.121
( )3ابً هجُم  ،ألاقباٍ والىٓاثغ  ،م.124
( )4الخاط الؿب٩ي  ،ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط 1م .312
( )5ألاوٗام . 152 :
( )6الٗؼ بً ٖبضالؿالم ٢ ،ىاٖض ألاخ٩ام ،ط 2م. 158
( )7الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ  ،م.121
( )8الخُُب  ،اإلاٛجي ،ط3م . 527
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 )2ألانل ؤن الىلي ال ًبُ٘ ٖ٣اع محجىعٍ ؛ ألهه ال مهلحت له فـي البُـ٘  ،بال بطا وظـضث اإلاهـلحت  ،ومـً
نــىع الجــىاػ  :ػٍــاصة الــشمً الــظي ؤعٍــض بُٗــه بــه ٖلــى زمــً مشلــه وَــى ًجــض مشلــه ببًٗــه ؤو زيـرا مىــه
ب٩له(.)1
ً )3لـؼم الىــاْغ ؤن ًخهـغ ٝباإلاهــلحت لغٖاًــت م٣هـىص الى٢ــ ٠ول٣ـاء ُٖىــه  ،ولــظا ٞـةن ؤلاظــاعة الُىٍلــت
ال ججــىػ بال لحاظــت ؤو مهــلحت حٗــىص للى٢ــ ٠؛ ألهــه ًجــب ٖلــى ٧ــل مخهــغٖ ٝــً الٛيــر ؤن ًخهــغٝ
باإلاهلحتٞ ،ةن ٧ان ُٞه مهلحت ومٟؿضة واؾخىٍا لم ًخهغ. )2( ٝ
 )4للىالي ؤن ٌُٗي مً َغٍ ٤الجاصة ؤخضا لُبجي ٖلُه بطا ٧ان ال ًًغ بالٗامت  ،وإن ٧ان ًًـغ لِـ لـه
طل.)3( ٪
 )5ال حٗخبـر جهــغٞاث ال٣ا ــخي فـي ألامــىع الٗامــت وؤخ٩امــه مـا لــم ج٨ــً مبيُــت ٖلـى اإلاهــلحت  .مشــا ٫طلــ: ٪
لــى ؤمــغ ال٣ا ــخي شخهــا بــإن ٌؿــتهل ٪مــاال مــً بِــذ اإلاــا ٫ؤو مــاال لصــخو آزــغ ٞةطهــه ٚيــر صــحُذ
خت ــى ؤن ال٣ا ــخي هٟؿ ــه ل ــى اؾ ــتهل ٪طل ــ ٪اإلا ــا ٩ً ٫ــىن ي ــامىا  ،و ٦ــظل ٪ال ًج ــىػ لل٣ا ــخي ؤن حه ــب
ؤمىا ٫الى ٠٢وؤمىا ٫الهٛير؛ ألن جهـغٞه ٞحها ًجب ؤن ً٩ىن مُ٣ضا بمهلحتها (.)4
 )6ال ًجــىػ ؤن ًخهــغ ٝالحــا٦م فــي الى٢ــ ٠مسالٟــا لكــغٍ الىا٢ــ ، ٠مشالــه  :لــى ههــب خــا٦م مسالٟــا
ق ــغٍ الىا ٢ــَّ ٠
ٞغاق ــا ف ــي مس ــجض ٨ٞم ــا ؤن ؤز ــظ ألاظ ــغة خ ـغام ٖل ــى ال ٟـغاف ٞالح ــا٦م ؤًً ــا ً ٩ــىن
اعج٨ب خغمت بىهبه(. )5
اإلاؿلب السابع  :الىالًت الخاضت أكىي مً الىالًت العامت
()7
()6
ال٣اٖضة الغابٗت مً ٢ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير  ،و َّ
هو ٖلـى ال٣اٖـضة الؼع٦شـخي والؿـُىَي ،وابـً
هجـُم( ، )8ومٗجــى ال٣اٖـضة  :ؤن نــاخب الىالًـت الخانــت ؤ٢ـىي مــً الىالًـت الٗامــت ٞالىُ٦ـل والىصــخي ٖلــى

( )1ػ٦غٍا ألاههاعي  ،ؤؾجى اإلاُالب ،ط2م . 211
( )2ال ٠الكُش ابً حجغ الهُخىي ٦خابا خاٞال بين ؤخ٩ام بظاعة ألاو٢ا ٝوؤؾماٍ  :ؤلاجدا ٝببُان ؤخ٩ام بظاعة ألاو٢اٝ
وَى مىظىص يمً ٞخاوٍه ال٣ٟهُت ال٨بري  ،ومً ظملت ما ُٞه َظٍ اإلاؿإلت ً .ىٓغ  :بً حجغ الهُخىي  ،الٟخاوي
ال٣ٟهُت ال٨بري ،ط3م . 227
( )3ؾلُم عؾخم  ،قغح املجلت  ،ط1م.43
(ٖ )4لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م. 58-57
(ٖ )5لي خُضع  ،صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام ،ط1م. 58-57
( )6الؼع٦شخي  ،اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ،ط 3م .345
( )7الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م.154
( )8ابً هجُم  ،ألاقباٍ والىٓاثغ  ،م.133
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الُد ــُم وه ــاْغ الى ٢ــ ٠والً ــتهم زان ــت ؛ ٞل ــِـ ل ــظي الىالً ــت الٗام ــت ٧اإلم ــام والؿ ــلُان وه ــىابهم مٗه ــم
جهغ ٝبال باإلاى٘ مً الخٗضي(.)5
ومً جؿبُلاث اللاعدة :
 )1ال ًجــىػ لل٣ا ــخي ؤن ًخهــغ ٝفــي مــا ٫الهــٛير مــ٘ وظــىص الىصــخي الخــام ولــى ـ٧ـان مُٗىــا مــً ٢بلــه ،
()0
وإطا جهغ ٝلم ًىٟظ جهغٞه .
 )2لِـ للىاْغ الٗام وَى ال٣ا خي ؤو الـىالي الىٓـغ فـي ؤمـغ ألاو٢ـا ٝوؤمـىا ٫اإلاؿـاظض مـ٘ وظـىص الىـاْغ
الخام اإلاخإَل(ٞ ،)3ـال ًخهـغ ٝال٣ا ـخي مـ٘ وظـىص الـىلي الخـام وؤَلُخـه؛ ألن الـىلي الخـام ؤ٢ـىي
()4
مً الىلي الٗام.
ـ٠ء وإن عيـ ــِذ ( )5؛ ألن خ ــ ٤الٟ٨ـ ــاءة للمؿـ ــلمين  ،وَـ ــى
 )3ل ــِـ لـ ــىلي ألامـ ــغ ؤن ًـ ــؼوط ام ـ ـغؤة بٛيـ ــر ٦ـ ـ ٍ
٧الىاثب ٖجهم ٞ ،ال ً٣ضع ٖلى بؾ٣اَه ( ، )6بسال ٝمالى ؤطهـذ للـىلي الخـام ؤن ًؼوظهـا بٛيـر ٦ـ٠ء
ٟٗٞل ص ؛ بط الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت(. )7
ً
 )4لـ ــِـ لـ ــىلي ألامـ ــغ الٟٗـ ــى ٖـ ــً ال٣هـ ــام مجاهـ ــا؛ ألهـ ــه زـ ــال ٝاإلاهـ ــلحت  ،بـ ــل بن عؤي اإلاهـ ــلحت ف ـ ـي
ال٣هــام ا٢ــخو ؤوفــي الضًــت ؤزــظَا ( ،)8بســال ٝالــىلي الخــام ٞلــه الٟٗــى ٖلــى الضًــت  ،و الٟٗــى
مجاها ؛ بط الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت(. )9
 )5لـى ػوط ؤلامــام لُٛبـت الــىلي  ،وػوظهـا الــىلي الٛاثـب بــأزغ فـي و٢ــذ واخـض  ،وزبــذ طلـ ٪بالبِىــت ٢ ،ـ ِّـضم
ه٩اح الـىلي ؛ بط ألاصـ ؤن جـؼوٍج ؤلامـام بالىُابـت بـضلُل ٖـضم الاهخ٣ـا ٫بلـى ألابٗـض  ،والىالًـت الخانـت
م٣ضمت ٖلى الىالًت الٗامت (.)5

( )1الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م.154
( )2ؾلُم عؾخم  ،قغح املجلت  ،ط1م.43
(ٖ )3بضالغخمً بً دمحم اإلاكهىع  ،بُٛت اإلاؿ رقضًً ،ط2م م. 267-266
( )4الؼع٦شخي  ،اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ،ط 3م .345
( )5وزــال ٠ؤ٦ثــر ٖلمــاء الــُمً ٧الكــهاب اإلاؼظــض والــغصاص والُىبــضاوي  ،وابــً ػٍــاص  ،وٚيــرَم ُٞمــا بطا ٧ـ ـان بغيــاَا ًجــىػ .
ًىٓغ  :الجغَؼي  ،اإلاىاَب الؿيُت بهامل الٟىاثض الجىُت ،ط2م128ومابٗضَا .
( )6الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط 1م.121
( )7اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م.154
( )8الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط 1م.121
( )9اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م.154
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اإلاؿلب الخامع  :ال ًخىلى وا خد ؾسفي الخطسؾ
َــظٍ هــي ال٣اٖــضة الخامؿــت  ،و٢ــض هــو ٖلــى ال٣اٖــضة بهــظا اللٟــٔ الٗــؼ بــً ٖبضالؿــالم فــي مسخهــغ
ال٣ىاٖ ــض ( ،)0وَٗب ــر ٖجه ــا ؤًً ــا ب٣اٖ ــضة ":اجد ــاص اإلاىظ ــب وال٣اب ــل ممى ــىٕ"( ،)3و٢اٖ ــضة ":اجد ــاص ال ٣ــابٌ
واإلا٣ــبٌ ممىــىٕ "( ،)4ومٗجــى ال٣اٖــضة  :ؤن ألانــل فــي الخهــغٞاث اللُٟٓــت ؤجهــا ال جــخم بال بخىاٞــ ٤بعاصجــين
مٓهغَمــا ؤلاًج ــاب وال٣ب ــى ٫؛ " ألن الص ــخو الىاخ ــض ل ــِـ ل ــه  ٢ــضعة ق ــغُٖت بال ف ــي ق ــُغ الٗ ٣ــض ال ــظي
ًخ٩ــىن مــً قــُغًٍ وفــي اٖخبــاع الٗ٣ــض مىٗ٣ــضا بٗباعجــه جدمُــل لهــا ٢ــىة الكــُغًٍ وإُٖــاء الجــؼء خ٨ــم
ال٩ل "( ،)5و٦ظا ٞاألنل ؤهه ال ًخىلى واخـض َغفـي الخه ـغ ٝمـً ال٣ـبٌ وؤلا٢بـاى ؛" ألهـه بطا ٧ـان ٢ابًـا
لىٟؿــه اخخــاٍ لهــا  ،وإطا ـ ٧ـان م٣بًــا  ،وظــب ٖلُــه وٞــاء الحــ ٤مــً ٚيــر ػٍــاصة ٞ ،لمــا جســال ٠الٛغيــان
والُبإ ال جىًبِ امخى٘ الجم٘ "(.)6
ومً جؿبُلاث اللاعدة :
 ٣ٖ )1ــىص اإلاباصل ــت ـ ٧ــالبُ٘ والك ـغاء وؤلاظ ــاعة واإلاؼاعٖ ــت واإلاؿ ــا٢اة ال جىٗ ٣ــض م ــً َ ــغ ٝواخ ــض ؛ ألن َ ــظٍ
الٗ٣ىص ألانل ٞحها حٗضص الٗا٢ض( ، )7ولىاء ٖلُه ٞلِـ للىُ٦ل بالبُ٘ والكغاء ؤن ًبُ٘ ؤو ؤن ٌكـ ري
لىٟؿه  ،ولِـ له ؤن ًبُ٘ ؤو ٌك ري لىلضٍ الهٛير وهدىٍ مـً مدـاظيرٍ  ،ولـى ؤطن لـه ُٞـه ؛ لخًـاص
ٚغ خي الاؾ رزام لهم والاؾخ٣هاء للمى٧ل (.)8
 )2لى و٧ل ؤخضا في َبت ؤو جؼوٍج ؤو اؾدُٟاء خض ؤو ٢هام ؤو صًً مً هٟؿه لم ًص ؛ الجداص َغفـي
الخهغ.)9( ٝ
 )1بطا و٧له في البُ٘ وؤطن له في البُ٘ مً هٟؿه َّ
و٢ضع الشمً وجهاٍ ٖـً الؼٍـاصة ٞجمهـىع الكـاُٗٞت ٖلـى
ؤهه ال ًص ؛ لٗمىم ال٣اٖضة  ،وزال ٠مً الكاُٗٞت ابً الغٗٞت ٞغؤي الصحت ؛ ألن الٗلت في ٖـضم
ظىاػ اجداص اإلاىظب وال٣ابل هي التهمت ،وفي َظٍ اإلاؿإلت خُض ّ
٢ضع الـشمً وجهـاٍ ٖـً الؼٍـاصة اهخٟـذ
( )1اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م.154
( )2الٗؼ بً ٖبضالؿالم  ،الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض  ،م.93
( )3الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م .282
( )4اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .282
( )5دمحم ؤبىػَغة  ،اإلالُ٨ت وهٓغٍت الٗ٣ض في الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،م.343
( )6الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م .282
(ً )7ىٓغ  :دمحم ؤبىػَغة  ،اإلالُ٨ت وهٓغٍت الٗ٣ض في الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،م. 346-343
( )8الخُُب  ،اإلاٛجي ،ط3م.245
( )9الخُُب  ،اإلاٛجي ،ط3م.245
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التهمــت( ، )5ومــظَب الحىابلــت ؤهــه بطا ؤطن اإلاى٧ــل للىُ٦ــل ؤن ٌكـ ري مــً هٟؿــه ظــاػ لــه طلــ ٪وإن لــم
ً٣ضع الشمً وإن لم ًجهه ًٖ الؼٍاصة؛ ألن ٖلت اإلاى٘ التهمت  ،و٢ض نغح له باإلطن(.)0
َّ
 )3لى و٧ل الغاًَ اإلاغتهً في بُ٘ الغًَ ألظل وٞاء صًىه لم ًجؼ ؛ ألظل التهمت ،واؾخعجا ٫البُ٘ (.)3
َّ
 )4لــى و ٧ـل الب ــاج٘ عظ ــال ف ــي ؤلا٢ب ــاى ز ــم و٧ل ــه اإلاك ـ ري ف ــي ال ٣ــبٌ ل ــم ًص ـ جىلُخ ــه لهم ــا مٗ ــا ؛الجد ــاص
ال٣ابٌ واإلا٣بٌ(.)4
وَظدثنى مً اللاعدة ضىزمنها :
()8
()7
 )2ؤظاػ الحىُٟـت( )5والؼٍضًـت ()6واإلاالُ٨ـت والحىابلـت اجدـاص اإلاىظـب وال٣ابـل فـي الى٩ـاح بـإن ٧اهـذ لـه
والًــت الٗ٣ــض مــً الجــاهبين؛ ألن الٗا٢ــض فــي الى٩ــاح ؾــٟير مدــٌ( ،)9واؾــدشجى الكــاُٗٞت ٣ٞــِ جــؼوٍج
(. )52
الجض بيذ ابىه بابً ابىه آلازغ؛ ل٣ىة والًخه وق٣ٟخه صون ؾاثغ ألاولُاء .
 )3مــً اإلاؿــخصىُاث ؤًًــا ؤهــه ًجــىػ قـغاء ألاب مــا ٫ولــضٍ لىٟؿــه ولُــ٘ مالــه لىلــضٍ ُٞخــىلى الهــُٛت ٖــً
هٟؿه وولضٍ ال٣انغ وبهظا ٢ا ٫الحىُٟت ،ومال ٪والكاٞعي وؤخمض بً خىبل ،زالٞا لؼٞغ(.)55
ً )4غي الحىابلت ؤهه بطا ؤطن للىُ٦ل ؤن ٌك ري مً هٟؿـه ،ظـاػ لـه طلـ٪؛ ألن ٖلـت اإلاىـ٘ هـي التهمـت؛ ومـ٘
وظىص ؤلاطن جيخٟي التهمت(.)50

( )1الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م.282
( )2ابً ٢ضامت  ،اإلاٛجي  ،ط5م.86
( )3الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٓاثغ م.281
( )4ػ٦غٍا ألاههاعي  ،ؤؾجى اإلاُالب ،ط2م.89
( )5اإلاغٚىاوي  ،الهضاًت قغح البضاًت ،ط1م. 185
( )6الكى٧اوي  ،الؿُل الجغاع اإلاخضٖ ٤ٞلى خضاث ٤ألاػَاع  ،م 359ومابٗضَا .
( )7ابً ظؼي  ،ال٣ىاهين ال٣ٟهُت  ،م .134
( )8ال هىحي ٦ ،كا ٝال٣ىإ ،ط5م. 62
(ً )9ىٓغ  :دمحم ؤبىػَغة  ،اإلالُ٨ت وهٓغٍت الٗ٣ض في الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،م. 346-343
( )12ابً حجغ  ،جدٟت املحخاط  ،ط7م. 274
(ً )11ىٓغ مىي٘ الاجٟا ١والخال : ٝابً ٢ضامت  ،اإلاٛجي  ،ط5م.86
( )12ابً ٢ضامت  ،اإلاٛجي  ،ط5م.86
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اإلابدث الثاوي
مىكف اللاهىن اإلادوي الُمني مً كىاعد الخطسؾ عً الؼحر
مــً ؤظــل بُــان مى٢ــ ٠ال٣ــاهىن اإلاــضوي الُمجــي ع٢ــم (  )22لٗــام 2222م مــً ٢ىاٖــض الخهــغ ٝمــً الٛيــر
وٗـ ّ ِـغ ٝؤوال بال٣ــاهىن اإلاــضوي الُمج ــي  ،ومــً زــم هخٗ ــغى لخ٣ىــين ال٣ىاٖــض ال٣ٟهُــت  ،وم ــً زــم هبــين ٢ىاٖ ــض
الخهغ ًٖ ٝالٛير في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ،وطلُٞ ٪ما ًإحي :
اإلاؿلب ألاوٌ  :الخعسٍف باللاهىن اإلادوي الُمني
ال٣اهىن َى مجمىٖت ال٣ىاٖض التي جـىٓم وجد٨ـم اليكـاٍ الاظخمـاعي الٓـاَغ وجى٢ـ٘ الؿـلُت الجـؼاء
ٖلــى مــً ًسالٟهــا ( ،)5وٍى٣ؿــم بدؿــب مىيــىٖاجه بلــى ٞــغٖين  :ال٣ــاهىن الٗــام وال٣ــاهىن الخــام ٞ ،مــا
ًىٓم الٗال٢اث التي ج٩ىن الضولت َغٞا ٞحهـا باٖخباعَـا نـاخبت الؿـُاصة والؿـلُان ٞهـى ال٣ـاهىن الٗـام ،
ومــا ًــىٓم ٖال٢ــاث ألا ٞـغاص ُٞمــا بُــجهم ؤو بُــجهم ولــين الضولــت ال باٖخباعَــا شخهــا ٖامــا وإهمــا باٖخباعَ ــا
شخها ٖاصًا ٞال٣اهىن الخام ،و ًخًمً ال٣اهىن اإلاضوي هىٖين مً الغوابِ َما :
 -1بٗ ــٌ عواب ــِ ألاخ ــىا ٫الصخه ــُت اإلاخٗل ٣ــت ببُ ــان ألاَلُ ــت والصخه ــُت ال٣اهىهُ ــت واؾ ــم الص ــخو
وؤهىإ ال٣غابت وصعظاتها .
 -2جىهــب مىيــىٖاجه ٖلــى عوابــِ ألاخــىا ٫الُٗيُــت خُــض جىــضعط جدتهــا ٢ؿــمين ٦بيــرًً َمــا  :الح٣ــى١
الصخهُت والُٗيُت .
وَٗض ال٣اهىن اإلاضوي َى ؤنل ال٣اهىن الخام  ،وٖىه جٟغٖذ ٞغوٕ ال٣اهىن الخام ألازـغي ومجهـا
ال٣ــاهىن الخجــاعي والى٢ــ ٠والهبــت والىنــُت وألاخــىا ٫الصخهــُت ؛ولــظا ٞةهــه بجــب الغظــىٕ بلُــه فــي ٧ــل
اإلاؿــاثل الخايــٗت لل٣ــاهىن الخــام بطا لــم ً٨ــً لهــا هــو زــام بهــا ًم٨ــً جُبُ٣ــه ٖلــى اإلاؿــإلت اإلاخىــاػٕ
ٖلحها (.)0
وال٣ــاهىن اإلا ــضوي الُمج ــي ال ًسخلــ ٠م ــً خُ ــض ماَُخــه الخىُٓمُ ــت ٖ ــً ٚيــرٍ م ــً ال ٣ــىاهين اإلاضهُ ــت،
ول٨ىه امخاػ بالخهاثو الجىَغٍت آلاجُت :
 )1ؤهه مإزىط مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؛ خُض هو في اإلاـاصة ألاولـى مىـه بإهـه مـإزىط مـً ؤخ٩ـام الكـغَٗت
ؤلاؾالمُت وَؿغي ٖلى ظمُ٘ اإلاٗامالث واإلاؿاثل التي جدىاولها ههىنه لٟٓا ومٗجى(. )3
( )1دمحم خؿين الكامي  ،مضزل ال٣اهىن  ،م. 14
(ً )2ىٓغ اإلاىاص (  ) 135 ،134 ، 132 ، 131مً ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ( )14لؿىت 2222م .
( )3اإلااصة ( )1مً ال٣اهىن اإلاضوي ٌ :ؿغي َظا ال٣اهىن اإلاإزىط مً ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٌؿغي ٖلى ظمُ٘ اإلاٗامالث
ً
واإلاؿاثل التي جدىاولها ههىنه لٟٓا ومٗجى ٞ ،ةطا لم ًىظض هو في َظا ال٣اهىن ًم ً٨جُبُ٣ه ًغظ٘ بلى مباصت
ً
الكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاإزىط مجها َظا ال٣اهىن ٞ ،ةطا لم ًىظض خ٨م ال٣ا خي بم٣خضخى الٗغ ٝالجاثؼ قغٖا ٞ ،ةطا لم
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 )2ؤهــه جًــمً خماً ــت امخىــإ الالٛــاء والخٗ ــضًل لل٣ــىاهين الك ــغُٖت بطا ٧ــان صلُــل الح ٨ــم نــغٍدا م ــً
ال٨خــاب والؿــىت ال ًدخمــل الخإوٍــل ،ؤو ٧ــان زابخــا باإلظمــإ ،ؤو ٧ــان الهــض ٝمــً الالٛــاء ؤو الخٗــضًل
الٗضو ًٖ ٫الح٨م الكغعي بلى خ٨م ًخٗاعى م٘ مباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت(.)5
 )3ؤهــه لــم ًل ــزم وٍ٣ــٖ ٠ىــض مــظَب مٗــين مــً مــظاَب ال٣ٟــه ؤلاؾــالمي ،ولــظا ظــاءث ههىنــه مخىىٖــت
اإلاهــضع ومىا٦بــت للخُــىعاث ولُبُٗــت الٗال ٢ـاث اإلاٗان ـغة ومغهــت فــي مىا٦بــت ٧ــل اإلاؿــخجضاث ،ومــ٘
طلٞ ٪هى ٦شير الخإزغ باإلاظَب الؼٍضي بل ٌٗض اإلاهـضع الخـاعٍذي لل٣ـاهىن ،وَـظا مالخـٔ فـي الهـُاٚت
ال٣اهىهُت في ٦شير مً مىاصٍ(.)0
 )4اقخماله في م٣ضمخه ٖلى ٖضص مً ال٣ىاٖض ال٩لُت لل٣ٟه ؤلاؾالمي ٦ما ؾُإحي بُاهه .
اإلاؿلب الثاوي  :جلىحن اللىاعد الـلهُت
ج٣ىــين ال٣ٟــه َــى نــُاٚت ألاخ٩ــام ال٣ٟهُــت ٖلــى قــ٩ل مــىاص مغ٢مــت ومؿلؿــلت ومسخهــغة ،ومــً زــم
نــضوع ؤمــغ ولــي ألامــغ بالٗمــل بم٣خًــاٍٛٞ ،اًــت الخ٣ىــين ؤلاؾــالمي ؤهــه ٖبــاعة ٖــً ٦خــاب ٣ٞهــي مًــبىٍ
ؾ ــهل اإلاإز ــظ ٖ ــاعي م ــً الاز ــخال ٝخ ــاوي لؤل ٢ــىا ٫املخخ ــاعة ؾ ــهل اإلاُالٗ ــت ٖل ــى  ٧ــل ؤخ ــض ؤم ــغ ول ــي ألام ــغ
باٖخماصٍ في الً٣اء ؤو الؿلُت التي زىلها الضؾخىع طل ،)3(٪و َ٨ظا ٧اهذ مجلـت ألاخ٩ـام الٗضلُـت ٞهـي
ٖب ــاعة ٖ ــً  ٢ــاهىن م ــضوي مؿ ــخمض م ــً ال ٣ٟــه ٖل ــى اإلا ــظَب الحى ٟــي ،وحك ــخمل ٖل ــى مجمىٖ ــت م ــً ؤخ ٩ــام
اإلاٗـامالث والــضٖاوي والبِىــاث  ،ويــٗتها لجىــت ٖلمُــت مالٟـت مــً صًــىان الٗضلُــت باألؾــخاهت وعثاؾــت هــاْغ
الــضًىان ؾــىت َ 1286ـ  ،ونــاٚذ ألاخ٩ــام التــي اقــخملذ ٖلحهــا فــي مــىاص طاث ؤع٢ــام مدؿلؿــلت ٖلــى همــِ
ًىظض ٖغٞ ٝبم٣خضخى مباصت الٗضالت اإلاىا٣ٞت ألنى ٫الكغَٗت ؤلاؾالمُت ظملت وَؿخإوـ بغؤي مً ؾب ٤لهم
ً
اظتهاص مً ٖلماء ٣ٞه الكغَٗت ؤلاؾالمُت  ،وَك رٍ في الٗغ ٝؤن ً٩ىن زابخا وال ًخٗاعى م٘ مباصت الكغَٗت
ؤلاؾالمُــت والىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت.
( )1اإلااصة ( )2مً ال٣اهىن اإلاضوي  :ال ًجىػ بلٛــاء ؤو حٗضًل ال٣ىاهين الكغُٖت في ألاخىا ٫آلاجُت :
ً
ً
 -1بطا ٧ان صلُل الح٨م هها نغٍدا مً ال٨خاب ؤو الؿىت الىبىٍت الصحُدت ال ًدخمل الخإوٍل ؤو ال رظُذ.
ً
 -2بطا ٧ان صلُل الح٨م بظماٖا.
 -3بطا ٧ان الهض ٝمً ؤلالٛاء ؤو الخٗضًل الٗضو ًٖ ٫الح٨م الكغعي بلى خ٨م ًخٗاعى م٘ مباصت الكغَٗت
ً
ؤلاؾالمُت  ،وُٞما ٖضا طلً ٪جىػ ؤلالٛاء ؤو الخٗضًل ابخٛاء الىنى ٫بلى خ٨م قغعي ؤزغ ؤ٢ىي صلُال و ؤوفى
باإلاهلحت..
بؾماُٖل دمحم املحا٢غي  ،صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت و٣ٞهُت في ال٣اهىن اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي
،ط1م.9
( )3ؾً ال٣ىاهين مً وُْٟت الضولت  ،والضؾخىع َى الظي ًبين الهُئت التي جماعؽ َظٍ الىُْٟت  ،والق ٪ؤن الهُئت
جسخل ٠بازخال ٝق٩ل وهٓام الح٨م ً .ىٓغ  :الكامي  ،مضزل ال٣اهىن  ،م. 89
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ال ٣ــىاهين الحضًش ــت؛ لِؿ ــهل الغظ ــىٕ بلحه ــا ،وؤلاخال ــت ٖلحه ــا ،وظ ــاء مجمىٖه ــا ف ــي (  1851م ــاصة )  ،وعجب ــذ
مباخثهــا ٖلــى ال٨خــب وألابــىاب ال٣ٟهُــت اإلاٗغوٞــت ،وظــاء فــي زاجمــت الخ٣غٍــغ اإلاغٞــىٕ بلــى الؿــلُان الٗشمــاوي
إل ٢ـغاع املجل ــت م ــا هه ــه  ":وإطا اؾخه ــىلذ خً ــغج٨م الٗلُ ــت َ ــظٍ اإلاٗغوي ــاث اإلابؿ ــىَت وش ــحىا ٖل ــى
املجلت اإلالٟىٞت بالخِ الكغٍ ٠الهماًىوي وألامغ لىلي ألامغ(.)5
و ٢ــض ُ
ن ـ ِّـضعث مجل ــت ألاخ ٩ــام الٗضلُ ــت  -ؤو ٫ج٣ى ــين لل ٣ٟــه ؤلاؾ ــالمي ٖل ــى م ــظَب الحى ُٟــت– بدؿ ــ٘
وحؿــٗين ٢اٖــضة ٣ٞهُــت خُــض ويــٗذ فــي ههــىم ٢اهىهُــت  ،و٢ــض خــظا ال٣ــاهىن اإلاــضوي الُمجــي ع٢ــم ()14
لؿــىت 2222م خــظو مجلــت ألاخ٩ــام الٗضلُــت خُــض جًــمً فــي ال٨خــاب ألاو ٫اإلاؿــىى " ألاخ٩ــام الٗامــت فــي
اإلاٗـامالث " فـي ال٣ؿـم ألاو ٫مىـه اإلاؿـىى " ال٣ـاهىن وجُبُ٣ـه "  ،وفـي البـاب ألاو ٫مىـه اإلاؿـىى  " :ال٣ىاٖــض
ألان ــىلُت وال٩لُ ــت ف ــي جُبُ ــ ٤ال ٣ــاهىن "  ،وٍ٣ه ــض به ــا ال٣ىاٖ ــض الت ــي ٌؿـ ــغي خ٨مه ــا ٖل ــى  ٧ــل هه ــىم
ال٣اهىن باٖخباعَا ظؼثُاث  ،وحٗخبر ال٣ىاٖض ألانىلُت وال٩لُت بمبضؤ اإلاكغوُٖت ل٩ل الىهـىم الجؼثُـت
ومــا ًخٟــغٕ ٖجهــا مــً اإلاؿــخجضاث التــي لــم جدىاولهــا الىهــىم بالخٟهــُل لحــضازتها ؤو الخىابــ٘ التــي ال جٟــغص
بالح٨م٦ ،ما جخٟـغٕ ٖجهـا ؤًًـا مؿـاثل الىا٢ـ٘ التـي ٌؿـخ٣ل بخ٣ـضًغَا ٢ا ـخي اإلاىيـىٕ وال ع٢ابـت ٖلُـه مـً
املح٨م ــت الٗلُـ ـا مت ــى ـ ٧ــان الدؿ ــبِب ؾ ــاجٛا وم٣ب ــىال ،ووظ ــه ال٣ب ــى ٫ؤن ً ٩ــىن الاظته ــاص مخٟغٖ ــا م ــً ؤي
ال٣ىاٖض ال٩لُت"(.)0
ولىاء ٖلى ما ج٣ضم ٞال٣ىاٖض ال٣ٟهُت جمشل مباصت ( )3ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،وهي اإلاىـاْغة إلاـا ٌؿـىى بمبـاصت
ال٣ــاهىن( ،)4ووُْٟتهــا الاؾــخلىاؽ بهــا والغظــىٕ بلحهــا ٖىــض ٖــضم وظــىص الــىو الخــام( ،)5ووظــىب حؿــبِب
ألاخ٩ام بطا زالٟذ ال٣ىاٖض ال٩لُت ؛ بط خ٨م الحا٦م ًى ٌ٣بطا زال ٠ال٣ىاٖض ال٩لُت(.)5
(ً )1ىٓغ ٖ :لي خُضع  ،صعع الح٩ام قغح مجلت ألاخ٩ام  ،ط1م.13-9
( )2دمحم خؿين الكامي  ،البضاًت في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي  ،م.3
( )3اإلاباصت مغاصٞت لل٣ىاٖض  ،ظاء في اإلاعجم الىؾُِ ،ط 1م ": 42ومباصت الٗلم ؤو ال ًٟؤو الخل ٤ؤو الضؾخىع ؤو
ال٣اهىن ٢ :ىاٖضٍ ألاؾاؾُت التي ً٣ىم ٖلحها وال ًسغط ٖجها " .
( )4بط مً اإلاباصت جُلٖ ٤لى ٢اٖضة ٢اهىهُت ًُ٣مها هو في حٗـابير ٖامـت مٗـضة إلًدـاء جُبُ٣ـاث مخىىٖـت جٟغيـها ؾـلُاث
ٖلُا  ،وللمباصت بَال٢اث ؤزغ ظاء في معجم اإلاهُلحاث ال٣اهىهُت  :ؤن اإلاباصت جُلٖ ٤لى ٖضص مـً الاَال٢ـاث مجهـا
 )1:ال٣اٖضة واإلاُٗاع الٗـام بـضون َـاب٘ ٢ـاهىوي ًم٨ـً ؤن حؿـخيخج مجهـا مٗـاًير ٢اهىهُـت ٢ )2 .اٖـضة ٢اهىهُـت ًُ٣مهـا هـو
فــي حٗــابير ٖامــت مٗــضة إلًدــاء جُبُ٣ــاث مخىىٖــت جٟغيــها ؾــلُاث ٖلُــا  )3 .وٖلــى مبــضؤ ٖــام ٢ــاهىوي ملــؼم ٢اهىهــا ختــى
ولىلم ً ً٨واعصا في هو حكغَعي  )4 ،وٖلى اؾم ٌُٗـى إلابـضؤ ٖـام ٢ـاهىوي ٚبـر ٢ابـل لالهتهـا ٥وَٗـض ٢اٖـضة مُل٣ـت )5 ،
وٖل ــى ٢اٖ ــضة ٖام ــت ًج ــب ف ــي خ ــا ُٚ ٫ــاب ه ــو ز ــام ؤن حؿ ــىؽ هىٖ ــا م ــً الح ــاالث ً .ىٓ ــغ  :معج ــم اإلاه ــُلحاث
ال٣اهىهُت لجيراع ٧ىعهى  ،ط2م . 1366 -1365
( )5ؤما بطا وظض الىو الخام ٞالٗبرة بالىو الخام ٦ما في الخ٣غٍغ اإلاغٞىٕ بلى الؿلُان الٗشماوي إل٢غاع املجلت ً .ىٓغ
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وٍجــب ٖلــى ال٣ا ــخي بٖمــا ٫ال٣ىاٖــض ال٣ٟهُــت و٣ٞــا للــىو ٞهــي حٗــض ؤَــم ؤصواث ال٣ا ــخي الؾــخيباٍ
ألاخ٩ام وزهىنا في اإلاؿاثل التي ال هو ٞحها ؤو بطا اخخاط الىو للخٟؿير(. )0
وَـ ــظٍ ال٣ىاٖـ ــض الحا٦مـ ــت ل ٣ـ ــاهىن اإلاٗـ ــامالث جمشـ ــل ؤزالُ٢ـ ــاث ال ٣ـ ــاهىن وجُاب٣ـ ــه مـ ــ٘ ٢ـ ــُم املجخم ـ ــ٘
وُٖ٣ضجه وآصابه  ،و ٖضالت ال٣اهىن وجىاػهه في جد ٤ُ٣اإلاهلحت الٗامت والخانت(. )3
وَــظٍ ال٣ىاٖــض جــض ٫ؤًًــا ٖلــى ؤنــالت ال٣ــاهىن اإلاــضوي الُمجــي وؤهــه لــم ٌٗخىــ ٤ؤي هٓغٍــت نــماء ،وإهمــا
َّ
ؾــاع ٖلــى هص ـ الكـغَٗت ؤلاؾــالمُت واجســظ مــا ؤمــغ هللا بــه وههــى مــظَبا لــه ٛٞلـب مهــلحت الجماٖــت خُــض
َّ
ًج ــب حٛلُ ه ــا  ،وٚلـ ـب مى ٟٗــت ال ٟــغص ُٞم ــا ال ًخٗ ــاعى م ــ٘ مه ــلحت الجماٖ ــت  ،وَ ــى م ــظَب ًم ٨ــً ؤن
ًىن ٠بإهه اإلاظَب الىؾِ ؤو مظَب الٗض ٫؛ ألهه في ٧ل ههىنه لم ًخٗهب ولم ًخديز ل٣ٟه مظَبي
مٗين(. )4
وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت التي جًمجها ال٣اهىن اإلاضوي في م٣ضمخه بدؿب اإلاىاص هي:
 )1الكــغَٗت ؤلاؾــالمُت مبيُــت ٖلــى عٖاًــت مهــال الىــاؽ وصعء اإلاٟاؾــض ٖــجهم  ،والخِؿــير فــي مٗــامالتهم
وٖضم ج٩لُٟهم بما ٌكٖ ٤لحهم وٍىٗ٢هم في الًُ ٤والحغط بما ًسال ٠الكغَٗت ؤلاؾالمُت( .م )3
 )2الًغع ًجب ؤن ًؼا ، ٫وصعء اإلاٟاؾض م٣ضم ٖلى ظلب اإلاهال ٖىض الخٗاعى(م .)4
 )3مــا خــغم لظاجــه ولؿــض الظعَٗــت مبــاح ٖىــض الًــغوعة  ،والًــغوعاث جبــُذ املحٓــىعاث التــي ال جىــض ٘ٞبال
بها (م .)5
 )4ألامىع بم٣انضَا  ،والٗبرة في ال٨ىاًاث باإلا٣انض واإلاٗاوي ال باأللٟاّ واإلاباوي(م .)6
 )5ال ًيؿب لؿا٦ذ ٢ى ٫بال ما ؤؾدشجي بىو قغعي (م 2 )7
ً )6جب بٖما ٫ال٨الم في م٣انضٍ (م 2 )8
 )7الُ٣ين ال ًؼا ٫بالكٞ ٪ما زبذ بُ٣ين ال ًغج ٟ٘بال بُ٣ين (م .)9
 )8الًٓ البين زُاٍ ال ٖبرة به (م . )12

ٖ :لي خُضع  ،صعع الح٩ام قغح مجلت ألاخ٩ام  ،ط1م.11
( )1ؤخمض الحجي ال٨غصي  ،ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ال٩لُت  ،م.9-8
( )2بٞخ٩اع املخالفي  ،الىظيز في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُبُ٣اتها في اإلاظاَب الخمؿت وال٣اهىن الُمجي  ،م.51
( )3بؾماُٖل دمحم املحاظغي  ،صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت و٣ٞهُت في ال٣اهىن اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي
،ط1م. 12
( )4دمحم خؿين الكامي  ،مضزل ال٣اهىن  ،م. 38 -37
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 )9ألانــل الٓــاَغ (الٗــضم) ٞمــً جمؿــ ٪بــه ٞــال٣ى٢ ٫ىلــه  ،ومــً ؤصعــى زالٞــه ٞالبِىــت ٖلُــه ،وألانــل
ب٣اء ما ٧ان ختى ًشبـذ ٚيـرٍ  ،وألانـل فـي ألاقـُاء ؤلاباخـت ختـى ً٣ــىم الـضلُل ٖلـى جدغٍمهـا ،ومـا خـغم
ؤزظٍ خغم بُٖائٍ  ،وألانل بغاءة الظمت ختى ًشبذ ٚيرَا (م .)11
 )12ألانل في اإلاٗامالث وؤهىاٖها وُُٟ٦تها ما ؤ٢غٍ الكغٕ ،زم مـا ظـغي بـه ٖـغ ٝالىـاؽ وجغايـىا ٖلُـه مـا
ل ــم ًس ــال ٠خ ٨ــم الك ــغٕ م ــً جدلُ ــل خ ـغام ؤو جد ــغٍم خ ــال ،٫وإطا اظخم ــ٘ الخدلُ ــل والخد ــغٍم ٚل ــب
ظاهــب الخدــغٍم  ،و٧ــل خ٨ــم مبجــي ٖلــى ٖــغ ٝؤو ٖــاصة ًخٛيــر بخٛيــر طلــ ٪الٗــغ ٝوٍــؼو ٫بــؼوا ٫جلــ٪
الٗاصة (م . )12
 )11الٗ ٣ــض مل ــؼم للمخٗا ٢ــضًً ،وألان ــل ف ــي الٗ ٣ــىص والك ــغوٍ الص ــحت خت ــى ًشب ــذ م ــا ً٣خض ــخي بُالجه ــا،
ً
والٛــل ًبُــل الٗ٣ــىص ،والًــغع الِؿــير ٞحهــا الــظي ال ًم٨ــً الاخ ـراػ ٖىــه ٖــاصة ال ً٩ــىن ماوٗــا مــً
صحت الٗ٣ض (م .)13
ً )12جب في الٗ٣ىص والكغوٍ الىٞاء بها مـا لـم جخًـمً جدلُـل خـغام ؤو جدـغٍم خـالٞ ٫ةهـه ال ٌٗمـل بهـا،
و٧ل خ٨م علِ بؿبب ؤو قغٍ ٞةهه ًيخٟي باهخٟاء ؾببه ؤو قغَه (م .)14
 )13جهغ ٝالضولت مىىٍ باإلاهلحت ،والىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت(م . )15
ً
 )14الخـغاط بالًــمان٩ٞ ،ــل مــً ـ٧ـان يــامىا لشــخيء وٖلُــه جبٗــت َال٦ــه ٌؿــخدٚ ٤لخــه فــي  ٞــرة يــماهه لــه
بال في الغًَ ٞسغاظه إلاال٨ه( .م )16
ً
ً
 )15م ــً اؾ ــخٗمل خ ٣ــه اؾ ــخٗماال مك ــغوٖا ال ً ٩ــىن مؿ ــاوال ٖم ــا ًيك ــإ ٖ ــً طل ــ ٪م ــً يـ ــغع ،ؤم ــا م ــً
ً
ً
ؤؾخٗمل خ٣ه اؾخٗماال ًدىافى م٘ الكغٕ والٗغٞ ٝةهه ً٩ىن مؿاوال ٖما ً رجب ٖلى اؾخٗماله ٚير
اإلاكغوٕ مً يغع  ،وٍ٩ىن اؾخٗما ٫الحٚ ٤ير مكغوٕ في ألاخىا ٫آلاجُت:
 -1بطا لم ً٣هض به ؾىي ؤلايغاع بالٛير.
 -2بطا ٧اهــذ اإلاه ــال التــي ًغم ــي بلــى جد٣ُ٣ه ــا ٢لُلــت ألاَمُ ــت بالُ٣ــاؽ بل ــى مــا ًه ــِب الٛيــر م ــً ي ــغع
بؿب ها.
 -3بطا ٧اهذ اإلاهال التي ًغمي بلى جد٣ُ٣ها ٚير مكغوٖت( .م .)17
اإلاؿلب الثالث  :كىاعد الخطسؾ عً الؼحرفي اللاهىن اإلادوي الُمني
ل٣ض اجط لىا ؤن ٢ىاٖض الخهغ ٝاهخٓمذ في زمــ ٢ىاٖـض جمشـل عئٍـت مخ٩املـت خـى ٫الخهـغٖ ٝـً
الٛير في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،وؾيبين َىا مى ٠٢ال٣اهىن اإلاضوي مجها وطل٧ ٪اآلحي :
ؤوال ٢ :اٖضة ال ًخطسؾ في ماٌ معطىم إال بئذن زبه
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لم ًىو ٖلحها ال٣اهىن نغاخت ولً ً٨م ً٨ال٣ى ٫بإجها مً ال٣ىاٖض اإلاُغصة التي لم ٌؿخثن مجها خيء
م ــً ال ٟــغوٕ  ،و الت ــي مً ــمىجها مىظ ــىص ف ــي ال ٣ــاهىن  ،وزه ــها بإخ ــض ؤه ــىإ الخه ــغ ٝوَ ــى الخٗا ٢ــض ؛ بط
الخٗا٢ض هىٕ مىه  ،وجٓهغ َظٍ ال٣اٖضة في ظؼثُاث ال٣اهىن آلاجُت :
ٌ )1ك رٍ في الٗا٢ض بطا باقغ الٗ٣ض ًٖ ٚيرٍ ؤن ً٩ىن طا والًت ؤو نٟت  (.م 162مضوي ) .
 )2بـ َّـين ؤن الخٗا٢ــض ٖــً الٛيــر ً٩ــىن بإخــض ؤمــغًٍ  :بمــا باجٟــا ١مــ٘ نــاخب الكــإن ؤو بىـ ًـاء ٖلــى هــو فــي
ال ٣ــاهىن الك ــغعي ( .م 164م ــضوي )  ،وال ــظي ًٓه ــغ للباخ ــض ؤن اإلا ـغاص بال ٣ــاهىن الك ــغعي  ٧ــل م ــا ظ ــاػ
الخهغُٞ ٝه بىاء ٖلى بطن الكاعٕ ٦ما ج٣ضم بُاهه في بُان ما ٌؿدشجى مً ال٣اٖضة .
 )3بـ َّـين ؤهــه بطا ٣ٞــض ؤلاطن اإلاــإزىط مــً نــاخب الك ـإن ٖغٞــا ؤو ٣ٞــض ؤلاطن الكــغعي ٞةه ـه ٌٗــض ٚانــبا،
وٍ رجــب ٖلُــه الًــمان ،ومــً طلــ ٪يــمان اإلاىــا ٘ٞبــإظغة الٗــين اإلاٛهــىلت ولــىلم ًيخٟــ٘ بهــا ولــى ٧اهــذ
مما ال ًجىػ جإظيرٍ ٧اإلاسجض  ( .م  1131 ،1122 ، 1119مضوي ).
 )4ال ًجــىػ البؿــِ ٖلــى الى٢ــ ٠مــً ؤي شــخو ؤو ظهــت بال بــةطن اإلاخــىلي وبٗــض الاؾــدئجاع مىــه (.م 63
و. ) ٠٢
 )5ؤلاظــاػة الالخ٣ــت لخهــغ ٝؾــاب ٤فــي خ٨ــم الى٧الــت الؿــاب٣ت ( .م929مــضوي ) ؛ بط جه ـغٞاث الًٟــىلي
ٖـ ــً ٚيـ ــرٍ جخى٢ـ ــٖ ٠لـ ــى بظـ ــاػة نـ ــاخب الكـ ــإن مـ ــا لـ ــم ًـ ــىو ال٣ـ ــاهىن ن ـ ـغاخت ٖلـ ــى بُـ ــالن جلـ ــ٪
الخهــغٞاث ( م  172مــضوي )  ،ومــً طلــ : ٪بُــ٘ الًٟــىلي وَــى مــً ال ًملــ ٪اإلاــا ٫ولــِـ بىُ٦ــل إلاال٨ــه
وال ولي ؤو وصخي ٖلُه مى٢ىٖ ٝلى بظاػة مال ٪اإلاا ٫ؤو ولُه ؤو ونُه( .م  467مضوي ) .
زاهُا  :كاعدة مً ال ًملً جطسؿا ال ًملً ؤلاذن ؿُه
َظٍ ال٣اٖضة وعصث في ال٣اهىن نغٍدت وطل ٪في باب الى٧الت و٢ض ٖغٞذ الى٧الت ٦ما في ال٣ـاهىن بإجهـا
ً
 :ب٢امـت الٛيـر م٣ـام الـىٟـ خـا ٫الحُــاة فـي جهـغ ٝمٗلـىم ظـاثؼ قــغٖا ُٞمـا ًصـ لؤلنـُل خـ ٤مباقــغجه
بىٟؿه  ،وؤن ٧ل جهغً ٝجىػ للمى٧ـل ؤن ٌٗ٣ـضٍ بىٟؿـه ًجـىػ لـه ان ًى٧ـل ُٞـه ٚيـرٍ بال مـا اؾـدشجي ( ،م
926 ، 925م ــضوي )  ،ول ـ َّـين ال ٣ــاهىن م ــا ال جج ــىػ الى٧ال ــت  ُٞــه وهه ــه ":وال جج ــىػ الى٧ال ــت ف ــي ؤم ــغ مخٗل ــ٤
بصــخو اإلاى٧ــل ٧ــالُمين واللٗــان  ،وال ف ــي مدٓــىع  ،وال ف ــي جإصًــت الك ــهاصة بال ٖلــى وظ ــه ؤلاعٖــاء  ،وال ف ــي
ؤلاخُاء والخحجغ بال في خضوص ما ٌؿض خاظخه وخاظت مً جلؼمه ه٣ٟخه".
وفــي َــظٍ اإلاؿــخصىُاث بهــظا الؿــُآً ١هــغ جــإزغ اإلا٣ــنن الُمجــي باإلاــظَب الؼٍــضي ،وهــو مـ ن ألاػَــاع  ":ال
جص ـ الاؾ ــدىابت ف ــي بًج ــاب وٍم ــين ولٗ ــان مُل ٣ــا و٢غل ــت بضهُ ــت بال الح ـ لٗ ــظع  ،ومدٓ ــىع ومى ــه الٓه ــاع
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والُ ــال ١الب ــضعي  ،وال ف ــي بزب ــاث خ ــض و٢ه ــام  ،وال اؾ ــدُٟا،هما بال بدً ـ ـغة ألان ــل  ،وف ــي الك ــهاصة بال
(.)1
ؤلاعٖاء  ،وال في هدى ؤلاخُاء وما لِـ لؤلنل جىلُه بىٟؿه في الحاٚ ٫البا "
وَ ــظا ًا٦ـ ــض مـ ــا طَـ ــب بلُـ ــه املحـ ــا٢غي مـ ــً ؤن ؤٚلـ ــب اإلابـ ــاصت وال٣ىاٖـ ــض الحا٦مـ ــت لل٣ـ ــاهىن الُمجـ ــي
واملحضصة لخىظهاجه مهضعَا ال٣ٟه الؼٍضي(. )2
و٢ـض ب َّـين ال٣ـاهىن ؤهـه حؿــغي ٖلـى الى٧الـت ؤخ٩ـام الىُابـت ٖــً الٛيـر اإلابِىـت فـي اإلاـىاص مــً ()169 - 165
مً َظا ال٣اهىن .
زالثا :كاعدة الخطسؾ عً الؼحرمىىؽ باإلاطلخت
وَــظٍ ال٣اٖــضة ه ـ َّ
ـو ٖلحهــا ال٣ــاهىن ن ـغاخت ،بــل هــي م ــً ال٣ىاٖــض ال٩لُــت الت ــي اؾــخٟخذ بهــا ال ٣ـاهىن،
وال ٣ــاهىن ه ــو ٖلحه ــا بل ٟــٔ  ":جه ــغ ٝالضول ــت مى ــىٍ باإلاه ــلحت " ( م  15م ــضوي )  ،ولٗ ــل اإلا ٣ــنن الُمج ــي
اؾدبض ٫ؤلامام بالضولت ،و٧ان ألاولـى الخٗمـُم؛ ألن الخهـغ ٝباإلاهـلحت لـِـ زانـا بالضولـت وٖمالهـا  ،بـل
فــي ٧ــل مــً ًخهــغٖ ٝــً الٛيــر ؾــىاء ؤ٧ــان طا والًــت زانــت ؤو والًــت ٖامــت ،ولــظا ٞــةن حٗبيــر الؿــب٩ي ٖــً
ال٣اٖضة َى ألاولى وَى ؤن ٧ل مخهغ ًٖ ٝالٛير ٖلُه ؤن ًخهغ ٝباإلاهلحت .
ومً حصئُاث اللاهىن اإلاىدزحت في اللاعدة :
ً )1جىػ لالب والجض ٖىض ٣ٞض ألاب إلاهلحت الهٛير ولمىا٣ٞت ال٣ا خي ؤن ًغًَ ما ٫الهٛير لىٟؿه
(م 987مضوي) .
 )2ال ًص ٖ٣ض الىلي الى٩اح للىلض الهٛير بال لشبىث مهلحت  (.م  15شخصخي )
ً
 )3للحـا٦م ؤن ًـإطن لـىلي املجىـىن ؤو اإلاٗخــىٍ بةً٣ـإ الُـالٖ ١ىـه بطا وظــض ؾـببا ًـضٖى لـظل ٪وجد٣٣ــذ
اإلاهلحت (م 62شخصخي).
 )4بطا ازخلــ ٠مــً لهــم الٟ٨الــت ٚيــر ألاب وألام ؤزخــاع ال٣ا ــخي مــً ُٞــه اإلاهــلحت للىلــض بٗــض اؾــخُالٕ
عؤًه (م 148شخصخي ) .
٧ )5ل جهغ ٝمً الىصخي في ٦ـغاثم ألامـىا ٫فـي الٗ٣ـاع مخى٢ـ ٠هٟـىطٍ ٖلـى نـضوع بطن املح٨مـت مؿـب٣ا
في يىء ما ًشبذ لضحها مً اإلاهلحت لل٣انغ (م  292شخصخي ) .
 )6الخهغ ٝبالى ٠٢مىىٍ بخد ٤ُ٣اإلاهلحت ،و٧ل جهغ ٝاهُـىي ٖلـى ٚـبن ٞـاخل ٖلـى الى٢ـٞ ٠هـى
باَل (م  57و.)٠٢

( )1ؤخمض بً ٢اؾم الٗيسخي  ،الخاط اإلاظَب ألخ٩ام اإلاظَب قغح م ن ألاػَاع في ٣ٞه ؤلاثمت ألاَهاع  ،ط4م. 121- 122
( )2بؾماُٖل دمحم املحاظغي  ،صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت و٣ٞهُت في ال٣اهىن اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي
،ط1م. 12- 9
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زابعا  :كاعدة الىالًت الخاضت أكىي مً الىالًت العامت
َ ــظٍ ال٣اٖ ــضة مىه ــىم ٖلحه ــا و مُ ــغصة  ،ب ــل ه ــي م ــً ال٣ىاٖ ــض ال٩لُ ــت الت ــي اؾ ــخٟخذ به ــا ال ٣ــاهىن ،
وال٣اهىن هو ٖلحها بل ": ٟٔالىالًت الخانت ؤ٢ىي مـً الىالًـت الٗامـت " ( م  15مـضوي )  ،و٢ـض ج٣ـضم بُـان
الىالًت الٗامت والىالًت الخانت ،
ومً جُبُ٣اث ال٣اهىن اإلاىضعظت في ال٣اٖضة :
 )1ال والًت لىػاعة ألاو٢ا ٝوال للً٣اة وال مً ٌُٗىه ؤخضَما م٘ وظـىص الـىلي الخـام اإلاخإَـل و٢ـض هـو
ً
ً
٢اهىن الى ٠٢الكغعي في اإلااصة ( ": )49الىالًت ٖلى الى ٠٢للىا ، ٠٢زم إلاىهىله ونُا ؤو ولُا ،زم
للمى٢ىٖ ٝلُه  ،زم لظي الىالًت الٗامت والحا٦م ؤو مً ٌُٗىه ؤخضَما لظل." ٪
 )2بهمــا ًخــىلى ال٣ا ــخي ٖ٣ــض الى٩ــاح ٖىــض ٣ٞــض الــىلي الخــام مــً ألابــىة والبىــىة والٗهــىلت ( م  16و17
شخصخي )
 )3الىصــخي َــى الــظي ًُ٣مــه اإلاــىعر فــي جغ٦خــه لخىُٟــظ ونــاًاٍ بً٣ــاء صًىهــه وعٖاًــت ٢هــاعٍ وؤمــىالهم،
والىص ــخي م ٣ــضم ٖل ــى ال٣ا ــخي ،وإطا م ــاث ول ــم ً ــىم  ٟٞــي عٖاً ــت اله ــٛاع وؤم ــىالهم ً ٣ــضم الاب ز ــم
ونُه زم الجض زم ونُه  ،و حٗين املح٨مت مىهىلا (ونُا) إلاـً ال ونـاًت لـه ( م  261و262و263
شخصخي )
خامظا  :كاعدة  :ال ًجىشلىاخد جىلي ؾسؾ الخطسؾ
لم ًىو ال٣اهىن ٖلحها نغاخت ،ول ً٨يمىا؛ ٞةجها ٢اٖضة مُغصة في ال٣اهىن ،وطلْ ٪اَغ ظلي مً
زال ٫ظؼثُاث ال٣اهىن آلاجُت :
 )1مى٘ ؤن ًخٗا٢ض الىُ٦ل م٘ هٟؿه لىٟؿه باؾم مً ًىىب ٖىه بال ُٞما ًجيزٍ ال٣اهىن (م169مـضوي )
 ،ولم ًٓهغ للباخـض نـىعة ًجـىػ ٞحهـا طلـ ٪بال فـي الى٩ـاح ؛ ُٞصـ ؤن ًخـىلى ٖ٣ـض الـؼواط ٖـً َغُٞـت
شخو واخض ًىُ ٤بهُٛت ؤلاًجاب وال٣بى ٫في مجلـ الٗ٣ض (22شخصخي).
 )2قــضص ال٣ــاهىن ختــى فــي بُــ٘ الىالــض لىلــضٍ والٗ٨ـــ ،ومــ٘ ؤهــه لــم ًجــؼ لــه جــىلي الُــغٞين٣ٞ ،ــض ؤهــاٍ
ال٣بــى ٫مــً مىهــىب ال٣ا ــخي الــظي ً٣بــل البُــ٘ ٖــً الهــٛير زــم ٌؿــلمه بٗــض طلــ ٪لىالــضٍ لُدٟٓــه
ً
لىلـضٍ  ،واقـ رٍ ال٣ـاهىن ؤن ال ً٩ــىن البُـ٘ مىُىٍــا ٖلـى خُلــت (م  464مـضوي )  ،ولٗــل اإلا٣ـنن عؤي فــي
طلٞ ٪ؿاص الؼمً وإن ٧ان ؾاثغ ألاثمت ماٖضا ػٞغ ًجيزٍ .
 )3مى٘ بُ٘ الىصخي اإلاىهىب ماله للمكـمى ٫بىنـاًخه  ،و٦ـظا قـغاء مـا ٫اإلاكـمى ٫بىنـاًخه لىٟؿـه بال
بةطن ال٣ا خي (م  465مضوي ).
 )4ظ ـ َّـىػ ل ــؤلب و ٦ــظا الج ــض ٖى ــض  ٣ٞــض ألاب ؤن ً ــغًَ م ــا ٫اله ــٛير لىٟؿ ــه  ،و ُ٢ــضٍ ب ــإن ً ٩ــىن إلاه ــلحت
الهٛير وؤن ً٩ىن بمىا٣ٞت ال٣ا خي (م 988مضوي ) .
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 )5ال ًج ــىػ للىص ــخي عَ ــً مال ــه ٖى ــض م ــً ل ــه الىالً ــت ٖلُ ــه وال اعته ــان م ــا ٫م ــً ل ــه الىالً ــت ٖلُ ــه لىٟؿ ــه
(م 988مضوي ) .
 )6ال ًجىػ إلاً ًىىب ًٖ ٚيـرٍ بمىظـب اجٟـا ١ؤو هـو ؤو ؤمـغ مـً الؿـلُت املخخهـت ؤن ٌكـ ري لىٟؿـه
مباقــغة ؤو باؾــم مؿــخٗاع ،ولــى بُغٍــ ٤اإلاـؼاص الٗلجــي بمــا هــُِ بــه بُٗــه بمىظــب َــظٍ الىُابــت ،مــا لــم
ً
ً٨ــً طلــ ٪بــةطن الً٣ــاء ومــ٘ ٖــضم ؤلازــال ٫بمــا ً٩ــىن مىهىنــا ٖلُــه فــي ال٣ــاهىن بســال ٝطلــ ( ٪م
 123ججــاعي )  ،و٦ــظا ال ًجــىػ للؿماؾــغة وال للخبـراء ؤن ٌك ـ روا ألامــىا ٫اإلاٗهــىصة بلــحهم فــي بُٗهــا ؤو
ج٣ضًغ ُ٢متها ؾىاء ؤ٧ان الكغاء بإؾـما،هم ؤو باؾـم مؿـخٗاع ( م  124ججـاعي )  ،ومـ٘ طلـ٣ٞ ٪ـض عؤي
ال٣اهىن ؤن طلً ٪جىػ بطا ؤظاػٍ مً جم البُ٘ لحؿابه ( م 125ججاعي ).
الخاجمت
فــي جهاًــت َــظا البدــض ؤخمــض هللا وؤقــ٨غٍ ٖلــى مــا مـ َّـً بــه ٖلــي  ،وؤؾــإله ؾــبداهه وحٗــالى ؤن ًجٗــل مــا
ً
طَبذ بلُه نىابا  ،وؤن ؤ٧ىن ٢ض و٣ٞذ لحل مك٩لت البدض .
و َهىا ؤ ٠٢لبُان ؤَم هخاثج البدض  ،وطل٦ ٪ما ًإحي :
أوال  :الخهــغٖ ٝــً الٛيــر فــي ال٣ٟــه ؤلاؾــالمي ًم٨ــً يــبُه فــي زمـــ ٢ىاٖــض حكــ٩ل عئٍــت مخ٩املــت ٖــً
اإلاىيىٕ  ،وهي :
ال٣اٖضة ألاولى  :ال ًخهغ ٝفي ما ٫مٗهىم بال بةطن عله .
ال٣اٖضة الشاهُت  :مً ال ًمل ٪جهغٞا ال ًمل ٪ؤلاطن ُٞه .
ال٣اٖضة الشالشت  :الخهغ ًٖ ٝالٛير مىىٍ باإلاهلحت .
ال٣اٖضة الغابٗت  :الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت .
ال٣اٖضة الخامؿت  :ال ًخىلى واخض َغفي الخهغ. ٝ
زاهُا  :باليؿبت إلاضي ؤزظ ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ( )14لٗام 2222م بها ٣ٞض جبين آلاحي :
 )1ؤزــظ ال٣ــاهىن ن ـغاخت ب٣اٖــضحي الخهــغٖ ٝــً الٛيــر مىــىٍ باإلاهــلحت والىالًــت الخانــت ؤ٢ــىي مــً
الىالً ــت الٗام ــت  ،وي ــمجها ال٣ىاٖ ــض ألان ــىلُت والٗام ــت وال٩لُ ــت ف ــي جُبُ ــ ٤ال ٣ــاهىن  ،بال ؤن ال ٣ــاهىن
زو الخهغ ًٖ ٝالٛير بالضولت . ِ٣ٞ
 )2ؤز ــظ ال ٣ــاهىن ي ــمىا ب٣اٖ ــضحي  :ال ًخه ــغ ٝف ــي م ــا ٫مٗه ــىم بال ب ــةطن عل ــه  ،و٢اٖ ــضة م ــً ال ًمل ــ٪
جهغٞا ال ًمل ٪ؤلاطن ُٞه .
 )3حكـضص ال٣ــاهىن فــي ٢اٖـضة ال ًخــىلى واخــض َغفــي الخهـغ ٝواخــض خُــض ؤهـاٍ مؿــخصىُاث ال٣اٖــضة التــي
ط٦غَا ال٣ٟهاء بالً٣اء .
وٍىص ي الباخث باآلحي :
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 )1صعاؾت ٢ىاٖض الخهغ ًٖ ٝالٛير في ال٣ٟه وال٣اهىن بغؾالت ٖلمُت مؿخ٣لت .
ً )2ىص ــخي اإلا ٣ــنن الُمج ــي  :بخً ــمين ٧ا ٞــت ٢ىاٖ ــض الخه ــغ ٖ ٝــً الٛي ــر ي ــمً ال٣ىاٖ ــض ألان ــىلُت
وال٩لُــت والٗامــت فــي جُبُــ ٤ال٣ــاهىن  ،ولاؾــخٗما ٫الٗمــىم فــي ٢اٖــضة الخهــغٖ ٝــً الٛيــر بــضال
مً جسهُهه بالضولت  ،واؾدبضا ٫الخٗا٢ض بالخهغ ، ٝبط الخهغ ٝؤٖم .

كائمت اإلاساحع
 -1ال٣غآن ال٨غٍم .
 -2بب ـ ـغاَُم مه ـ ــُٟى و ؤخم ـ ــض خؿ ـ ــً الؼٍ ـ ــاث وخام ـ ــض ٖب ـ ــض ال ٣ـ ــاصع ودمحم ٖل ـ ــي الىج ـ ــاع،اإلاعجم
الىؾُِ ،اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت ،اؾخاهبى ،٫ص،ٍ.صث .
 -3ابً ظؼي  ،ؤبىال٣اؾم دمحم بً ؤخمض بً ظؼي  ،ال٣ىاهين ال٣ٟهُت  ،اإلا٨خبت الكٗبُت  ،بيروث ،
لبىان  ،ص ،ٍ.ص.ث .
 -4ابً ظؼي ؤبىال٣اؾم دمحم بً ؤخمض بً ظؼي  ،ج٣غٍب الىنى ٫بلى ٖلم ألانى ، ٫اٖخجى بها
دمحم ٖلي دمحم ألاػَغي  ،صاع ؤنى ٫الضًً ،ال٣اَغة  ،مهغ  ،الُبٗت ألاولى َ1441 ،ـ 2222 -م
.
 -5ابـً حجـغ  ،قـهاب الـضًً ؤخمـض بـً دمحم بــً دمحم ابـً حجـغ الهُخىـي ؤبىالٗبـاؽ  ،جدٟـت املحخــاط
بكغح اإلاجهاط ،صاع ال٨ٟغ ،بيروث  ،لبىان  ،الُبٗت الشاهُتَ1425 ،ـ 1984 -م .
 -6ؤبى الب٣اء ؤًىب بـً مىسـخى الحؿـُجي الٟ٨ـىي الحىٟـي  ،ال٩لُـاث  ،جدُ٣ـٖ ٤ـضهان صعوَـل ودمحم
اإلاهغي  ،ماؾؿت الغؾالت  ،بيروث  ،لبىان  ،الُبٗت الشاهُت َ1419 ،ـ 1998 -م .
 -7ؤبى دمحم مى ٤ٞالضًً ٖبض هللا بً ؤخمض بً دمحم بً ٢ضامت الحىبلي،اإلاٛجي  ،م٨خبت ال٣اَغة  ،ص
.م  ،صَ1388 ، ٍ.ـ 1968م .
 -8ؤخمض بً الكُش دمحم الؼع٢ا  ،قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت  ،صححه وٖلٖ ٤لُه مهُٟى ؤخمض
الؼع٢ا  ،صاع ال٣لم  ،صمك ، ٤ؾىعٍا  ،الُبٗت الشاهُت َ1429 ،ـ 1989 -م.
 -9ؤخمض الحجي ال٨غصي  ،ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ال٩لُت  ،صاع الُاَغٍت  ،ال٩ىٍذ  ،ال٩ىٍذ  ،الُبٗت
ألاولى 2217 _ ٌ1438 ،م .
 -12ؤخمض بً ٢اؾم الٗيسخي  ،الخاط اإلاظَب ألخ٩ام اإلاظَب قغح م ن ألاػَاع في ٣ٞه ألاثمت
ألاَهاع  ،صاع الح٨مت الُماجُت  ،نىٗاء  ،الُمً  ،صَ1414 ،ٍ.ـ 1993 -م ،
 -11ؤخمض بً دمحم الحمىي الحىٟي ٚ ،مؼ ُٖىن البهاثغ قغح ٦خاب ألاقباٍ والىٓاثغ ،صاع ال٨خب
الٗلمُت ،بيروث ،لبىان  ،الُبٗت ألاولى َ1425 ،ـ 1985 -م .
 -12ؤخمض بً دمحم بً ٖلي الُٟىمي  ،اإلاهباح اإلاىير  ،صاع الحضًض  ،ال٣اَغة ،مهغ .الُبٗت ألاولى
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َ1421 ،ـ2222-م.
 -13بؾماُٖل دمحم املحا٢غي  ،صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت و٣ٞهُت في ال٣اهىن
اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي  ،الجؼء ألاو ، ٫م٨خبت الجُل الجضًض  ،نىٗاء  ،الُمً  ،الُبٗت
ألاولى 2222 ،م .
 -14بٞخ٩اع مهُىب صبىان املخالفي  ،الىظيز في قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُبُ٣اتها في اإلاظاَب
الخمؿت وال٣اهىن الُمجي  ،م٨خبت الهاص ، ١نىٗاء  ،الُمً  ،الُبٗت ألاولى 2216 ،م .
 -15جاط الضًً ٖبضالىَاب بً ٖلـي الؿـب٩ي  ،ألاقـباٍ والىٓـاثغ  ،جدُ٣ـٖ ٤ـاص ٫ؤخمـض ٖبـضاإلاىظىص
 ،وٖلي دمحم مٗىى  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ،بيروث ،لبىان  ،الُبٗت ألاولى َ1411 ،ـ1991-م .
 -16ج ٣ــي ال ــضًً ٖل ــي ب ــً ٖب ــضال٩افي الؿ ــب٩ي ؤبىالحؿ ــًٞ ،خ ــاوي الؿ ــب٩ي  ،صاع اإلاٗغ ٞــت ،بي ــروث ،
لبىان  ،ص ، ٍ.ص.ث .
 -17ظيراع ٧ىعهى  ،معجم اإلاهُلحاث ال٣اهىهُت  ،جغظمت مىهىع ال٣ا خي  ،اإلااؾؿت الجامُٗت
للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘  ،بيروث ،لبىان  ،الُبٗت ألاولى 1998 ،م،
 -18الحا ٔٞنـالح الـضًً زلُـل ٩ُ٦لـضي الٗالجـي الكـاٞعي  ،املجمـىٕ اإلاـظَب فـي ٢ىاٖـض اإلاـظَب ،
صعاؾ ــت وجد ُ٣ــ ٤مجُ ــض ٖل ــي الٗبُ ــضي و ؤخم ــض زً ــير ٖب ــاؽ  ،صاع ٖم ــاع ٖ ،م ــان  ،ألاعصن ،
َ1435ـ 2224 -م.
 -19الخُُب الكغلُجي  ،قمـ الضًً دمحم بً ؤخمض الخُُب الكغلُجي  ،مٛجي املحخاط بلى مٗغٞـت
مٗاوي ؤلٟاّ اإلاجهاط ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ،بيروث  ،لبىان  ،صَ1421 ، ٍ.ـ 2222 -م .
 -22ػ٦غٍـا بــً دمحم بــً ؤخمــض بـً ػ٦غٍــا ألاههــاعي ؤبــىٍدحى  ،ؤؾـجى اإلاُالــب قــغح عوى الُالــب  ،صاع
ال٨خاب ؤلاؾالمي ،ال٣اَغة  ،مهغ  ،ص،ٍ.صث .
 -21ػٍـً الـضًً بــً ببـغاَُم اإلاٗــغو ٝبـابً هجـُم الحىٟــي  ،ألاقـباٍ والىٓــاثغ ،صاع ال٨خـب الٗلمُــت ،
بيروث  ،لبىان  ،الُبٗت ألاولى َ1419 ،ـ 1999 -م
 -22ؾٗضالضًً مؿٗىص ابً ٖمغ الخٟخاػاوي  ،قغح الخلىٍذ ٖلى الخىيُذ َ ،بٗت مهىعة للم٨ىبت
ألاػَغٍت لل رار  ،ال٣اٖغة  ،مهغ  ،ص ، ٍ.ص.ث .
 -23ؾ ــلُان الٗلم ــاء ؤب ــي دمحم ٖؼال ــضًً ٖب ــضالٗؼٍؼ ب ــً ٖبضالؿ ــالم الؿ ــلىي  ،الٟىاث ــض ف ــي ازخه ــاع
اإلا٣انض  ،جد ٤ُ٣بًاص زالض الُبإ ،صاع ال٨ٟغ  ،صمك ، ٤ؾىعٍه  ،الُبٗت ألاولىَ1416 ،ـ -
1986م

060

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

 -24ؾ ــلُان الٗلم ــاء ؤب ــي دمحم ٖؼال ــضًً ٖب ــضالٗؼٍؼ ب ــً ٖبضالؿ ــالم الؿ ــلىي ٢ ،ىاٖ ــض ألاخ ٩ــام ف ــي
مهـ ــال ألاهـ ــام  ،جدُ٣ـ ــ ٤ص هؼٍـ ــه خمـ ــاص وص ٖشمـ ــان يـ ــميرًت  ،صاع ال٣لـ ــم  ،صمكـ ــ، ٤ؾـ ــىعٍت ،
الُبٗت ألاولى َ1421 ،ـ 2222 -م .
 -25ؾلُم عؾخم باػ اللبىاوي  ،قغح املجلت  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ،بيروث  ،لبىان  ،ص، ٍ.ص.ث .
 -26قـمـ الــضًً دمحم بـً ؤبــي الٗبــاؽ ؤخمـض بــً خمــؼة ابـً قــهاب الــضًً الغملـي الكــهير بالكــاٞعي
الهٛير،جهاًت املحخاط بلى قغح اإلاجهاط ،صاع ال٨ٟغ ،بيروث ،لبىان  ،الُبٗـت ألازيـرة  َ1424 ،ـ-
1984م.
 -27قهاب الضًً ؤخمض بً بصعَـ ال٣غافي  ،الٟغوٖ ،١الم ال٨خب ،بيروث ،لبىان  ،ص ،ٍ.ص.ث .
ٖ -28بــض الــغخمً بــً ؤبــي ب٨ــغ الؿــُىَي ،ألاقــباٍ والىٓــاثغ،صاع ال٨خــب الٗلمُــت ،بيــروث  ،لبىــان ،
الُبٗت ألاولى  1423 ،ﻫ 1983 -م .
ٖ -29بضالغخمً بً دمحم بً خؿين اإلاكهىع ،بُٛت اإلاؿ رقضًً في جلخُو ٞخاوي بٌٗ ألاثمـت مـً
الٗلم ـ ــاء اإلاخ ـ ــإزغًٍ ،حك ـ ــغ ٝبسضمخ ـ ــه لجى ـ ــت الخد ُ٣ـ ــ ٤ب ـ ــضاع اإلاجه ـ ــاط  ،صاع اإلاجه ـ ــاط  ،ظـ ـ ــضة ،
الؿٗىصًت ،الُبٗت ألاولى َ1439 ،ـ 2218 -م
ٖ -32ب ــضهللا ب ــً ؾ ــلُمان الجغَ ــؼي  ،اإلاىاَ ــب الؿ ــيُت ق ــغح الٟغاث ــض ال٣ٟهُ ــت ف ــي هٓ ــم ال٣ىاٖ ــض
ال٣ٟهُ ــت مُب ــىٕ ؤٖل ــى الٟىاث ــض الجىُ ــت  ،الُبٗ ــت الشاهُ ــت  ،صاع البك ــاثغ ؤلاؾ ــالمُت  ،بي ــروث ،
لبىان َ1417 ،ـ 1996 -م .
ٖ -31لي بً ؤبي ب٨غ اإلاغُٚىاوي  ،الهضاًت في قغح بضاًت اإلابخضي  ،جدَ ٤ُ٣الً ٫ىؾ ، ٠صاع بخُاء
ال رار الٗغبي  ،بيروث  ،لبىان  ،ص ، ٍ.ص.ث،
ٖ -32لي خُضع  ،صعع الح٩ام قغح مجلت ألاخ٩ام ،حٗغٍب املحامي ٞهىي الحؿُجي  ،صاع الجُل ،
بيروث  ،لبىان  ،الُبٗت ألاولى  ،ؾىت َ1411ـ 1991 -م .
٢ -33اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ع٢م ( )22لؿىت 1992م .
 -34ال٣اهىن الخجاعي  ،ع٢م( )32لؿىت 1991م .
 -35ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ( )14لؿىت 2222م .
٢ -36اهىن الى ٠٢الكغعي  ،ع٢م (  )23لؿىت 1993م .
 -37ال٣غافي  ،قهاب الضًً ؤخمض بً ؤصعَـ ال٣غافي  ،قغح جىُ٣ذ الٟهى ٫في ازخهاع املحهى٫
،قغ٦ت الُباٖت الٟىُت اإلاخدضة  ،ص.م  ،الُبٗت ألاولى َ1393 ،ـ َ1973 -ـ .
 -38دمحم ؤبىػَغة  ،ؤنى ٫ال٣ٟه  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ،ال٣اَغة  ،مهغ  ،ص ، ٍ.ص.ث .
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الظائذ بحن الػىابـ الشسعُت واإلاعاًحراللاهىهُت
بٖضاص :صٖ .لىي بً ؾالم ؤبىُُٞم
The Tourist Between Islamic and Legal Standards
Dr. Alwi Salem Abuftaim
Professor of Islamic Jurisprudence ( Fiqh ) and its
Sciences, Faculty of Sharia and Law College, Al-Ahqaf
University
ملخظ البدث
ًدىــاو ٫البدــض "يــىابِ قــغُٖت ومٗــاًير ٢اهىهُــت" ٞاع٢ــت إلاــىص الؿــاثذ اإلاؿــلم ؤزىــاء ؾــُاخخه فـي
ً
وَضي مً عله.
ؤعظاء اإلاٗمىعة ،ججٗله ٌؿير في ألاعى ٖلى بهيرة مً ؤمغٍ
َّ
و٢ض ع٦ؼ البدض في مبدشه ألاوٖ ٫لـى جدغٍـغ مٟهـىم الؿـاثذ ٖىـض اإلاٟؿـغًٍ وال٣ٟهـاء وال٣ـاهىهين،
ولُان ألاٚغاى الصحُدت لؿٟغ الؿاثذ وصواٗٞه اإلاٗخبرة٦ ،ما ؤقاع بلى ؤبغػ يىابِ الؿاثذ اإلاؿلم في
ؾُاخخه الضازلُت والخاعظُت ،ويىابِ ٚير اإلاؿلم خين ؾـُاخخه للـبالص ؤلاؾـالمُت ّ
ممـا ًيبػـي ؤن ًـىو
ٖلحها ال٣اهىن.
وحٗـ َّـغى البدــض فــي اإلابدــض الشــاوي بلــى همــاطط جُبُُ٣ــت مــً اإلاٗــاًير ال٣اهىهُــت وآلالُــاث الًــابُت
ّ ُّ
ألم ــً الؿ ــاثذ وخماًخ ــه وخغٍاج ــه ف ــي ّ
والخمل ــ ٪والاؾ ــدشماع والخ٣ا ــخي٦ ،م ــا جُ ـ ّـغ ١بل ــى
الخ ّى ٣ــل وال ر ُٞــه
جىنُ ٠هماطط مً الاهتها٧اث والجغاثم التي ًغج ٨ها الؿاثذ ،ؤو ً ٘٣ضحُتها ّ
مما ٖا٢ب ٖلحها ال٣اهىن.
َّ
ُ
زلـ ـو البد ــض ف ــي زاجمخ ــه بل ــى َّ
ؤن ن ــىاٖت الؿ ــاثذ اإلاؿ ــلم ال ج ــخم بال م ــً ز ــال ٫ججؿ ــُضٍ
و ٢ــض
ّ
م٩ان ًظَب بلُه ،وؤي بٗ٣ـت ًإوحهـا ،وؤوصـخى بدهـغ اإلاٗـاًير
ؤي ٍ
ؤلاؾالم في طاجه ،وجُبُ٣ه ما قغٕ هللا في ِ
الًابُت لؿلى ٥الؿاثذ وجهغٞاجه؛ لِؿهل ج٣ىُجها في ٢ىاهين الضو ٫ؤلاؾالمُت.
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The research is covering the wide area of Islamic and legal criteria
for the approach of the Muslim tourist during his travel around the world.
These criteria make the Muslim follows Allah’s commands while
traveling.
The first part of this research focuses on the concept of tourist
according to Islamic jurists and lawyers, and explaining the accurate
purposes of the tourist’s travel reasons and motives. Moreover, the
research will cover the topic of what the non Muslim tourist should do
and follow while visiting a Muslim country, which should be a part of
the legal system of the Islamic country.
The second part of the research will cover a real life examples
from the legal standards and mechanisms controlling the security of
tourists and their freedom of movement, entertainment, ownership,
investment and litigation. Moreover, this part will mention some legal
violations that the non Muslim tourist could commit and punishable by
law. The research conclusion will have more recommendations about
what the Muslim tourist and a Muslim state should do.

.غٟ الؿ،غىٛ ال، اإلاٗاًير،ِ الًىاب، النزَت، الؿاثذ:اليلماث اإلاـخاخُت
Key words: tourist, entertainment, foreign investor, freedom,
purpose, and travel.
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ملدمت البدث

ً
ً
ال٣ضم ٌؿُذ في ألاعى وٍُى ٝفي ؤن٣اٖها ؾُٗا للغػ ١ولدشا ًٖ ؤمىه واؾخ٣غاعٍ
ؤلاوؿان مىظ ِ
ّ
َّ
ّ
وؾ ــٗاصجه ،بال ؤه ــه  ٢ــض احؿ ــ٘ ٚغي ــه ف ــي ٖاإلاى ــا اإلاٗان ــغ وجىىٖ ــذ عٚب ــاث ؾ ــٟغٍ وجى٣ل ــه ف ــي البل ــضان ب ــين
ألاٚغاى املحمىصة واإلاظمىمت وفي ٚال ها للنزَت والش٣اٞت والاؾخ٨كا ٝواإلاخٗت والاؾخجمام.
ّ
إش ـ ــيالُاث البد ـ ــث :ط ٦ـ ــغ ال ٣ـ ـغآن ال ٨ـ ــغٍم ل ٟـ ــٔ الؿ ـ ــاثدين والؿ ـ ــاثداث ،ول ٨ـ ــً حٗ ـ ــضصث آعاء
ً
اإلاٟؿغًٍ في مضلىله ومٗىاٍ؛ ٞىخج ايُغابا ًدخاط بلى جدغٍغ ويبِ.
٦مــا وعصث ٖــً ال٣ٟهــاء مؿــاثل ّ
ُ٢مــت ج٨كــ ٠خ٣ُ٣ــت الؿــاثذ اإلاؿــلم ومــا ًيبػــي ؤن ً٩ــىن ٖلُــه؛
ول٨جهــا ّ
ههــذ ؤن الصــخو الــظي ً٩ــىن ٚغيــه مــً الؿــٟغ مجـ َّـغص عئٍــت الــبالص ٌٗخبــر ؾــٟغٍ مٗهــُت؛ ٞــال
ًج ــىػ بؿ ــٟغٍ عز ــو الؿ ــٟغ الك ــغُٖت م ــً ٢ه ــغ اله ــالة وظمٗه ــا وإ ُٞــاع اله ــاثم وهد ــى طل ــ٦ ،٪م ــا
ازخلٟـذ ؤهٓـاع ال٣ٟهـاء ٞـُمً ٧ـان ٚغيـه مـً الؿــٟغ الخن ُّـزٍ ،وَـل م٣هـض النزَـت والخٗ ُّـغٖ ٝلـى البلــضان
بمٗجى ؤم بُجهما ازخالٝ؟ وٍيبجي ٖلى طل ٪ازخال ٝفي ألاخ٩ام.
ومــً الىاخُــت ال٣اهىهُــت ٞــةن ٢ــىاهين الؿــُاخت للــضو– ٫ومجهــا صولىــا ؤلاؾــالمُت -ؾــمدذ للؿــاثذ
الخى٣ـ ــل ٞحهـ ــا ّ
بدغٍّـ ــت جامـ ــت ،وؤجاخـ ــذ لـ ــه مسخلـ ــ ٠ؾـ ــبل ال رُٞـ ــه واإلاخٗـ ــت والغٞاَُـ ــت ،واَخمـ ــذ بمـ ــغصوصٍ
الا٢خهاصي والحُىي؛ ول٨جهـا لـم ج ٨ـرر بخـإزيرٍ الُ٣ىـي وال٨ٟـغي الـظي ًدضزـه فـي مجخمٗاتهـا؛ ٞلـم جدـضص
فــي ٚالــب ٢ىاهُجهــا مٗــاًير يــابُت لخلــ ٪الحغٍــاث املخىلــت للؿــُاح؛ ألامــغ الــظي َّؤصي بلــى ٞؿــاص الكــٗىب
اإلاؿ ــلمت ،واهدك ــاع الخم ــىع ُ
والٗ ــغي ،و ؤم ــا ً٦ال ــغ٢و ولُ ــىث ال ــضٖاعة ،واهد ــال ٨ٞ ٫ــغي واهس ــالٕ ٖ ــً
الُٟغة!!
ومً زالَ ٫ظا ًم ً٨بلىعة الدؿائالث في آلاحي:
َ
ً ٠ُ٦ م ً٨نىاٖت الؿاثذ اإلاؿلم اإلاىًبِ بخٗالُم صًىه الحىُ ٠وُ٢مه ألانُلت.
ّ
وجدهـً املجخمٗـاث
 وما هي آلالُاث ال٣اهىهُـت التـي جًـبِ خغٍـت الؿـُاح وجهـغٞاتهم،
مما جدضزه الؿُاخت مً ؾلبُاث.
أهمُت البدث:
َّ
ّ
جخجل ــى ؤَمُ ــت البدـ ــض ُٞم ــا ًمشلـ ــه الؿ ــاثذ مـ ــً ؤَمُ ــت ٦ب ــري فـ ــي ع ٞــ٘ ا٢خهـ ــاص ال ــضو ٫وإوٗـ ــاف
ً
ً
الاؾدشماع ،وجإزيرٍ ؾلبا وإًجابا في ألاٞغاص واملجخمٗاث.
أهداؾ البدث :حهض ٝالبدض بلى:
 ببغاػ ؤؾـ شخهُت الؿاثذ اإلاؿلم.
 مٗغٞت ؤَم اإلاٗاًير والًىابِ ؤزىاء الؿُاخت الضازلُت ؤو الخاعظُت.
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 حص ــخُو ؾ ــلبُاث بٗ ــٌ الؿ ــُاح ألاظاه ــب ف ــي َ ــضم املجخمٗ ــاث ؤلاؾ ــالمُت ،ومٗغ ٞــت
م٩امً الضاء وٖالظه.
خؿت البدث:
اهخٓم البدض في م٣ضمت ،ومبدشين ،وزاجمت.
اإلابدض ألاو ٫في مٟهىم الؿاثذ ويىابُه اإلاغُٖت؛ و٢ض اخخىي ٖلى مُلبين:
اإلاُلب ألاو :٫في جدغٍغ مهُل الؿاثذ.
اإلاُلب الشاوي :في يىابِ الؿاثذ وؤزالُ٢اجه.
اإلابدض الشاوي :في اإلاٗاًير ال٣اهىهُت الًابُت لحغٍاث الؿاثذ وظغاثمه ،واقخمل ٖلى مُلبين:
اإلاُلب ألاو :٫في مٗاًير يبِ ّ
خغٍاث الؿاثذ،
اإلاُلب الشاوي :في يبِ الجغاثم التي ج ٘٣مً الؿاثذ ؤو جٖ ٘٣لُه.
الخاجمت  :وٞحها ؤَم الىخاثج والخىنُاث.
ً
ّ ً
َظا وؤؾإ ٫هللا ؤن ً٩ىن َظا الٗمل م٣غلا بلُه ،وهاٗٞا لي ولٛيري؛ بهه ٖلى طل٢ ٪ضًغ
ولاإلظابت ظضًغ.
ونلى هللا ٖلى ؾُضها دمحم وٖلى آله وصحبه ،ومً ؾاع ٖلى صعله ،والحمض هلل عب الٗاإلاين.

 اإلابدض ألاو :٫مٟهىم الؿاثذ ويىابُه اإلاغُٖت:
 اإلاُلب ألاو :٫جدغٍغ مهُل الؿاثذ:
ؤنــل الؿــاثذ الــظاَب فــي ألاعى ،ومىــه ً٣ــا :٫ؾــاح اإلاــاء بطا ظــغي ٖلــى وظــه ألاعى ،و (الؿــُذ)
اإلااء الجاعي .و (ؾاح) في ألاعى ُ
ٌؿُذ (ؾُدا) و(ؾُىخا) و (ؾُاخت) و َ
(ؾُداها) بٟخذ الُاءٞ ،هى ؾاثذ
ٞ ،الؿُاخت في اللٛت :مُل ٤الظَاب في ألاعى ؾىاء ٧ان للٗباصة ؤو ٚيرَا ،وظٗلهـا ابـً مىٓـىع للـظَاب
ف ــي ألاعى للٗب ــاصة زان ــت( )1و ٢ــض اهخ ٣ــضٍ مغجض ــخى الؼلُ ــضي و ٢ــا ٫به ــه مد ــل ُّ
جإم ــل ،بط ج ُُ٣ــضَا بالٗب ــاصة
()2
ً
انُالح  ،ومً الخُإ الكاج٘ ؤن بٌٗ الىاؽ ًجمٗىن ؾاثدا ٖلى ؾىاح ،وَم الًاعلىن في ألاعى
للخٟــغط والنزَــت؛ وَــظا وَــم ْــاَغ ،والهــىاب ؤن ً٣ــا :٫ؾـ ّـُاح؛ ألهــه مكــخ ٤مــً الٟٗــل ؾــاح اإلاــاء ٌؿــُذ

 ) 1ابً مىٓىع ،دمحم بً م٨غم :لؿان الٗغب ،صاع ناصع بيروثَ1414 ،3ٍ ،ـ ،ماصة(ؾُذ).)476/2(،
 ) 2مغجض ـ ــخى الؼلُ ـ ــضي :ج ـ ــاط الٗ ـ ــغوؽ م ـ ــً ظ ـ ــىاَغ ال ٣ـ ــامىؽ ،مجمىٖ ـ ــت م ـ ــً املح ٣٣ـ ــين ،صاع الهضاً ـ ــت ،م ـ ــاصة (ؽ ي ح)،
(.)492/6
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()1

ؾُاخت .
و٢ض وعص ل ٟٔالؿُاخت في ال٣غآن في زالزت مىاي٘ :ألاو :٫في ؾىعة الخىلت في ٢ىله حٗالى:
ﭽ ﭐﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

()2

ﭐ

 ،واإلاىي٘ الشاوي في هٟـ الؿىعة وَى ٢ىله حٗالى :ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ

ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ
ﭐ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

()3

 ،والشالض :في

ؾىعة الخدغٍم ٢ىله ٖؼ وظل:ﭐﭽﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
ﭐ

()4

﮵﮶﮷﮸ﭼ .

و٢ض ازخل ٠اإلاٟؿغون في اإلاغاص مً َظا الل ٟٔالىاعص في ال٣غآن ٖلى ؤ٢ىا:٫
ال ٣ــى ٫ألاو :٫ؤجه ــم اله ــاثمىن ،وَ ــى  ٢ـى ٫ظمه ــىع اإلاٟؿ ــغًٍ ٢ .ــا ٫اب ــً ٖب ــاؽ ٧« :ــل م ــا ط ٦ــغ ف ــي
ال ٣ـ ـغآن مـ ــً الؿـ ــُاخت ٞهـ ــى الهـ ــُام»  ،وزهـ ــه الحؿـ ــً بهـ ــىم الٟـ ــغى ،وُ٢ـ ــل َـ ــم الـ ــظًً ًـ ــضًمىن
الهُام(.)5
وؾبب جٟؿير الؿاثذ بالهاثم زالزت ؤوظه:
ألاو :٫ؤن الظي ٌؿُذ في ألاعى مخٗبضا ال ػاص مٗه٧ ،ان ممؿ٩ا ًٖ ألا٧ل ،والهاثم ًمؿًٖ ٪
ً
ألا٧لٞ ،لهظٍ اإلاكابهت ؾىي الهاثم ؾاثدا .الشاوي :ؤن ؤنل الؿُاخت الاؾخمغاع ٖلـى الـظَاب فـي ألاعى
٧اإلاــاء الــظي ٌؿ ــُذ والهــاثم ٌؿــخمغ ٖل ــى ٗٞــل الُاٖــت ،وج ــغ ٥اإلاكــخهى ،وَــى ألا٧ــل والكــغب والى ٢ــإ،
والشالــض :ؤن ؤلاوؿــان بطا امخىــ٘ مــً ألا٧ــل والكــغب والى٢ــإ وؾــض ٖلــى هٟؿــه ؤبــىاب الكــهىاث ،اهٟخدــذ
ٖلُه ؤبىاب الح٨مت ،وججلذ لـه ؤهـىاع ٖـالم الجـالُٞ ،٫هـير مـً الؿـاثدين فـي ٖـالم ظـال ٫هللا اإلاىخ٣لـين

 ) 1الحغٍ ــغي :ال٣اؾ ــم ب ــً ٖل ــي البه ــغي ،صعة ال ٛــىام ف ــي ؤوَ ــام الخ ــىام ،جد ُ٣ــٖ ٤غ ٞــاث مُغج ــي ،ماؾؿ ــت ال٨خ ــب
الش٣اُٞت-بيروث1998 ،1ٍ ،م ،م.266
 ) 2ؾىعة الخىلت ،آًت.2:
 ) 3ؾىعة الخىلت ،آًت.112:
 ) 4ؾىعة الخدغٍم ،آًت.5:
 ) 5الُبــري ،دمحم بــً ظغٍــغ :ظــام٘ البُــان فــي جإوٍــل ال ٣ـغآن ،جدُ٣ــ ٤ؤخمــض دمحم قــا٦غ ،ماؾؿــت الغؾــالت ،الُبٗــت ألاولــى،
َ1422ـ2222/م.)524/14( ،
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مً م٣ام بلى م٣ام ،ومً صعظت بلى صعظتُٞ ،دهل له ؾُاخت في ٖالم الغوخاهُاث(.)1
وال٣ى ٫الشاوي :ؤن اإلاغاص مً الؿاثدين َالب الٗلمً ،يخ٣لىن مً بلض بلى بلض في َلب الٗلم ،وَـى
٢ى٨ٖ ٫غمت(.)2
َّ َ َ َ ُ
اخت ؤ َّم ِتـي
والشالض :ؤجهم املجاَضون في ؾبُل هللا ،وَى ٢ىُٖ ٫ـاء()3؛ لحـضًض الىبـي ِ « : :بن ِؾـُ
َّ
ْ ُ َ
َّللا َح َٗ َالى»(.)4
ال ِج َهاص ِفي ؾ ِب ُِل ِ
وال٣ى ٫الغاب٘ :ؤجهم اإلاهاظغون ،وٖؼاٍ ال٣غَبي لٗبضالغخمً بً ػٍض(.)5
وال ٣ــى ٫الخ ــامـ :ؤجه ــم الؿ ــاثدىن الؿ ــاثغون ف ــي ألاعى ،وَ ــى م ــإزىط م ــً الؿ ــُذ ،ؾ ــُذ اإلا ــاء
الجاعي ،واإلاغاص به مً زغط مجاَضا مهاظغا ،ط٦غ َظا ال٣ى ٫الغاػي ًٖ ؤبي مؿلم(.)6
ّ
الاحٗـاّ ّ
والاص ـ٧ـاع؛
واإلاعنـى الــري ًمُـل إلُــه الباخـث َــى مُلـ ٤الؿـير فــي ألاعى بطا ٧ـان ب٣هــض
ألهه ًاٍضٍ ؤنل الىي٘ اللٛىي ،وألانل خمل اللٖ ٟٔلى خ٣ُ٣خـه٦ ،مـا ّ
حًٗـضٍ آلاًـاث ال٨شيـرة ألازـغي
التي جدض ٖلى الؿير في ألاعى والخ٨ٟغ في بضٌ٘ نىٗه َّ
ٖؼ وظل؛ ُّ
للخإمل وؤزظ الٗبرة والاحٗاّ مـً ؤظـل
ػٍ ــاصة ؤلاًم ــان وجغؾ ــُسه وجىخُ ــض الخ ــال ٤وحُٗٓم ــه ٦م ــا ف ــي ٢ىل ــه حٗ ــالى:ﭐﭽﮣﮤﮥﮦﮧ
ﭐ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ﭼ (،)7ﭐﭐ وقوووتع ىل ووو

ﭐﭽﮪ
ﭐ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿
ﭼ( ،)8وقتع عز وجو :ﭐﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ( ،)9وقوتع ىل و
﯀ ﱠ
ﭐ

ﭐﭐﭐ

 ) 1الغاػي :الخٟؿير ال٨بير ،صاع بخُاء ال رار الٗغبي-بيروثَ1422 ،3ٍ ،ـ.)154/16( ،
 ) 2الُبري ،دمحم بً ظغٍغ :ظام٘ البُان في جإوٍل ال٣غآن ،مغظ٘ ؾاب. )524/14( ،٤
 ) 3ال٣غَب ــي :الج ــام٘ ألخ ٩ــام ال ٣ـغآن ،جد ُ٣ــ ٤ؤخم ــض البرصوو ــي وإب ـغاَُم ؤَ ٟــِل ،صاع ال٨خ ــب اإلاه ــغٍت-ال ٣ــاَغة ،الُبٗ ــت
الشاهُت1964 ،م. )272/8( ،
 ) 4ؤبى صاوص :ؾنن ؤبي صاوص ،باب في الىهي ًٖ الؿُاخت ،)5/3( ،خضًض ع٢م .2486
 ) 5ال٣غَبي :الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن ،مغظ٘ ؾاب. )272/8( ،٤
 ) 6الغاػي :الخٟؿير ال٨بير ،مغظ٘ ؾاب. )153/16( ،٤
 ) 7ؾىعة الٗى٨بىث ،آًت.22:
 ) 8ؾىعة ألاٖغا ،ٝآًت.185 :
 ) 9ؾىعة الىمل ،آًت.69:
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ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ (.)1
ﭐ

و٢ــض ط٦ــغ ؤلامــام ال ـغاػي فــي جٟؿــيرٍ ٞىاثــض ٌؿــخ٣حها الؿــاثذ ؤزىــاء ؾــُاخخه فــي ألاعى ٣ٞــاَّ ( :٫
بن
للؿُاخت ؤزغ ٖٓـُم فـي ج٨مُـل الـىٟـ؛ ألهـه ًل٣ـاٍ ؤهـىإ مـً الًـغ والبـاؽٞ ،ـال ُبـ َّض لـه مـً الهـبر ٖلحهـا،
و٢ض ًى ُ٘٣ػاصٍُٞ ،دخاط بلى الخى٧ل ٖلى هللا ،و٢ض ًل٣ى ؤٞايل مسخلٟين؛ ِٞؿخُٟض مً ٧ل ؤخض ٞاثضة
مسهىنت ،و٢ض ًل٣ى ألا٧ابغ مً الىاؽِٞ ،ؿخد٣غ هٟؿه في م٣ابلتهم ،و٢ض ًهل بلى اإلاغاصاث ال٨شيـرة،
ُٞيخٟــ٘ بهــا ،و٢ــض ٌكــاَض ازــخال ٝؤخــىا ٫ؤَــل الــضهُا بؿــبب مــا زلــ ٤هللا حٗــالى فــي ٧ــل َــغ ٝمــً ألاخــىا٫
الخانت بهم ٞخ٣ىي مٗغٞخه ،ولالجملت ٞالؿُاخت لها آزاع ٢ىٍت في الضًً) (.)2
والٟــاخو لخــاعٍش ألامــم الؿ ــالٟت ًــغي ؤن صواٞــ٘ الاعجدــا ٫والصج ـغاث وألاؾــٟاع ًٟغيــها واٗ٢ه ــم
اإلاِٗشــخي ؤو الاظخمــاعي ،والؾــُما خــاظتهم الًــغوعٍت بلــى الٛــظاء وألامــً ،بيــاٞت بلــى م٣هــض َلــب الٗلــم
والخجاعة ووكغ مكاٖل الىىع والهضاًت التي خملتها عؾالت ؤلاؾالم الخالضة ٖىض َّ
الغخالـت اإلاؿـلمين ،بِىمـا
َّ
اهدــِ ٦شيــر مــً جلــ ٪ألاٚـغاى والــضوا ٘ٞفــي ألاؾــٟاع بٗــض ا٦دؿــاح مٟــاَُم الٗىإلاــت فــي الٗهــغ الحــضًض ،
ُ
وجدىٍ ــل الخٗام ــل الغاق ــي وال ٣ــُم اإلاشل ــى بل ــى مه ــال شخه ــُت وؤق ــُاء ظى ٞــاء ،وجؼٍُ ــ ٠لح ٣ــاث ٤ال ــىعي
وزىابذ الُ٣م واؾدبضالها بدمالث صٖاثُت إلزاعة الٛغاثؼ واؾخدؿـان ؾـلىٖ ٥هـغ الحًـاعة الٛغلُـت فـي
ّ
ؤخِ مغاخلها.
ِ
َّ
لــظا هـ َّ
ـو ٣ٞهاثىــا ألاظــالء فــي ٦خـ هم ٖلــى اشــتراؽ لالؼــسع ال"ــخُذل لجــىاػ عزــو الؿــٟغ مــً
٢ه ــغ اله ــالة ،والجم ــ٘ ب ــين اله ــالجين ،واله ــالة ٖل ــى الغاخل ــت ،وإ ُٞــاع اله ــاثم وهدىَ ــا ،ؾ ــىاء ـ ٧ــان
ً
الٛغى صًيُا ٧الظَاب بلى الحـ وَلـب الٗلـم ونـلت ألاعخـام وُٖـاصة اإلاغ ـخى وػٍـاعة ألاهبُـاء والهـالحين،
ً
ؤو صهُىٍا ٛ٦غى الخجاعة وهدىَا .
٦م ــا اؾخبك ــٗىا ؾ ــٟغ اإلاؿ ــلم لؤل ٚـغاى الٟاؾ ــضة ٣٦ه ــض بق ــبإ الن ــزواث والٛغاث ــؼ ّ
املحغم ــت ،
ً
ـغى( )3ؤو ٧ــان ٚغي ــه الىخُ ــض
وؤلح٣ــىا به ــظا ال ــظي ٌؿ ــُذ فــي ألاعى جاٖب ــا هٟؿ ــه وصابخ ــه ب ــالغ ٌ٦بــال  ٚـ ٍ
مجـ َّـغص عئٍــت الــبالص والخٗـ ُّـغٖ ٝلحهــا٢ ،ــا ٫ابــً حجــغ الهُخىــي« :ومــً ؾــٟغ اإلاٗهــُت ؤن ًخٗــب هٟؿــه ّ
وصابخــه
ـغى ؤو ٌؿــاٞغ ملجـ ّـغص عئٍــت الــبالص والىٓــغ بلحهــا» ()4؛ ألن ٢هــض الؿــٟغ لبلــضة مُٗىــت
بــالغ ٌ٦مــً ٚي ـر ٚـ ٍ
بٛــغى ؤن ًىٓــغ بىاءَــا ٣ٞــِ ؤو َــل هــي نــٛيرة ؤو ٦بيــرة وهدــى طلــٞ ٪ةهــه بالٗبــض ؤقــبه ،وُٞــه بحٗــاب
 ) 1ؾىعة اإلال ،٪آًت.15:
 ) 2الغاػي :الخٟؿير ال٨بير ،صاع بخُاء ال رار الٗغبي-بيروثَ1422 ،3ٍ ،ـ.)154/16( ،
 ) 3بط بحٗاب الىٟـ بالؿٟغ لٛير ٚغى خغام .البجيرمي ،خاقُت البجيرمي ٖلى الخُُب.)169/2( ،
 ) 4ابً حجغ :جدٟت املحخاط وخىا خي الكغواوي والٗباصي (.)387/2
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لىٟؿــه وصابخــه مــً ٚيــر ٞاثــضة( ،)1بســال ٝالؿــٟغ ب٣هــض الخنـ ُّـزٍ؛ ٣ٞــض اٖخبــر الكــُش ابــً حجــغ الظــُاخت
بـ ــداؿع الخجـ ــزه مـ ــً ألاػـ ــساع ال"ـ ــخُدت اإلاعخبـ ــرة()2؛ خُ ــض ً٣ه ــض ف ــي الٗ ــاصة للخ ــضاوي وهد ــىٍ ٧ةػال ــت
ؤن ّ
الٟٗىهاث الىٟؿُت واٖخضا ٫اإلاؼاط ،بط َّ
َ
مؿخدؿـً ٌكـٛلها
الخنزٍ َى :بػالت ال٨ـضوعاث الىٟؿـُت بغئٍـت
به ٖجها( ،)3وهى في زأي الباخث ٌ
واؾ لشد السخل وبرٌ اإلااٌ مً أحله.
طبب ٍ
لظا ٣ٞض حٗضصث صوا ٘ٞالؿُاخت في الى٢ذ اإلاٗانغ بلى ؤهىإ؛ ؤَمها:
 .1الؿُاخت الضًيُت.
 .2الؿُاخت الٗالظُت.
 .3الؿُاخت الخجاعٍت.
 .4الؿُاخت الٗلمُت.
 .5الؿُاخت الش٣اُٞت.
 .6الؿُاخت الغٍايُت.
 .7الؿُاخت ال رٞحهُت.
و٢ض ٢غعث لجىت الخبراء املخخهين فـي ٖهـبت ألامـم بجىُـ ٠فـي ج٣غٍغَـا بلـى مجلــ الٗهـبت ٖـام
ً
1936م ألاشخام الظًً ٌٗخبرون ُؾ ُّاخا وَم:
 )5ألاشخام الظًً ٌؿاٞغون لل روٍذ ًٖ الىٟـ ،وألؾباب ٖاثلُت.
ًّ
 )0ألاشــخام الــظًً ٌؿــاٞغون لحًــىع الاظخماٖــاث الضولُــت  ،ؤو لخمشُــل بالصَــم ؤًــا ـ٧ـان
ً
ً
هىٕ طل ٪الخمشُل ٖلمُا ؤو صبلىماؾُا،
 )3ؤعلاب ألاٖما ٫الظًً ٌؿاٞغون ألؾباب جخٗل ٤بإٖمالهم.
 )4ألاشـ ــخام الـ ــظًً ٌؿـ ــاٞغون فـ ــي عخـ ــالث ولـ ــى ٧اهـ ــذ ب٢ـ ــامتهم ؤ٢ـ ــل مـ ــً ؤعبـ ــ٘ وٖكـ ــغًٍ
ؾاٖت(.)4
 ) 1ابً حجغ :الٟخاوي ال٣ٟهُت ال٨بري ،ظم٘ جلمُظٍ ٖبضال٣اصع الٟا٦هي اإلا٩ي ،الىاقغ اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت ،الُبٗـت ألاولـى،
(.)232/1
 ) 2واٖخمــض الغملــي والخُُــب الكــغلُجي ٖــضم الخٟغٍــ ٤بــين الخنـ ّـزٍ وعئٍــت الــبالص؛ ٞلــِـ ٖىــضَما بٛغيــين مٗخبــرًً ابخــضاءً،
ً
ٞــةطا ٧ــان واخـ ٌـض مجهمــا ؾــببا ألنــل الؿــٟغ ٞــال ًجــىػ لــه ٢هــغ الهــالة ،وإن ٧ــان للٗــضو ٫بلــى الؿــٟغ الُىٍــل ٣ُٞهــغ.
ًىٓغ :الغملي :جهاًت املحخاط ()261/2؛ والخُُب الكغلُجي :مٛجي املحخاط (.)524/1
 ) 3ابً حجغ :جدٟت املحخاط ،مغظ٘ ؾاب.)387/2( ،٤
 ) 4خلىي دمحم هجم :م٣ا ٫بٗىىان ؤيىاء ٖلى هضوة الؿـُاخت الٗغلُـت ،اإلاىٗ٣ـضة فـي ال ٟـرة ٞ 12-12براًـغ 1983م بال٣ـاَغة،
جدذ بقغا ٝالهُئت اإلاهغٍت الٗامت للخيكُِ الؿُاحي٢ .هانت وع٢ت مىظىصة بم٨خبتي الخانت.
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ً
ومً زالَ ٫ظا الحهغ اجط ؤهـه ال ٌٗخبـر ؾـاثدا مـً ًٟـض للـبالص ب٣هـض الخـىًَ ،و٦ـظا الُـالب
الٛغلــاء الــظًً ًلخد٣ــىن بماؾؿــاث حٗلُمُــت ؾــىاء ؤ٢ــامىا فــي ؤ٢ؿــامها الضازلُــت ؤو ؤ٢ــامىا فــي ٞىــاص،١
وألاش ــخام ال ــظًً ًُ٣م ــىن ٖل ــى الح ــضوص وَٗمل ــىن ف ــي ؤعا ــخي صول ــت ؤز ــغي ،والص ــخو الٗ ــابغ ول ــى بل ــٜ
ّ
جىٟ٢ه الُاعت ؤ٦ثر مً ؤعب٘ وٖكغًٍ ؾاٖت.
ُ
ُ
ـضزل بٗـ ُ
ـٌ
و٢ــض اهخ ِ٣ــض جىنــُٖ ٠هــبت ألامــم َــظا والؾــُما اإلاخٗلــ ٤بالضعاؾــت وألاٖمــا٫؛ ٞلــم ًـ ِ
اإلاك ــخٛلين بالؿ ــُاخت ألاش ـ َ
ـخام ال ــظًً ٌؿ ــاٞغون للٗم ــل ؤو للصج ــغة ي ــمً حٗغٍ ــ ٠الؿ ــاثذ؛ ٦م ــا ف ــي
حٗغٍــَ ٠اقــم هــا٢ىع خُــض ّ
ٖغٞــه بإهــه" :اإلاؿــاٞغ ألي م٩ـان ،وألي ٚــغىٚ ،يــر هجــغة وٖمــل"( )1ولهــظا فــي
مــؤجمسألامــم اإلاخدــدة للظـــسوالظــُاخت ال ــدولُحن اإلاىعلــد بئًؿالُــا عــام 5963م ضــدزحعسٍــف آخ ــس
ّ
ّ
ألي ؾـببٚ ،يـر الؿـعي وعاء
للظائذ وَى ؤهه :ؤي شخو ًؼوع صولـت ٚيـر الضولـت التـي اٖخـاص ؤلا٢امـت ٞحهـاِ ،
ٖمل في الضولت التي ًؼوعَا(.)2
٦ما ُ
اهخ ِ٣ض بىض ؤلا٢امت ُٞمً ؤُ٢م ب٢امت صاثمت ،ؤو ما٢خت ؤ٢ل مً ؤعب٘ وٖكغًٍ ؾاٖت؛ وهلحٔ
ًّ
ظلُا في حٗغٍ ٠الؿاثذ الظي اٖخمضٍ ظملت مً اإلاٗانغًٍ بإهه٧" :ل مؿاٞغ ًم٨ض
الخىبُه الٖخباع اإلاضة
َّ ً
ً
ما٢خا ل ٟرة ػمىُت ال ج٣ل ًٖ ؤعب٘ وٖكغًٍ ؾاٖت بُٗضا ًٖ مىَىـه بٛـغى ال رُٞـه وال ـروٍذ ،ؤو ً٢ـاء
ً
خاظت زانت َّؤًـا ٧اهـذ"(ٞ )3اقـ رٍ اإلاٗانـغون ؤن ال ج٣ـل مـضة ؤلا٢امـت ٖـً ًـىم ،وؤن ال جؼٍـض ٖـً زالزـت
ؤقـهغ بلــى ؾـىت فــي ٚاًــت ج٣ـضًغ٦ ،مــا َــى مب ّـين فــي جٟانــُل اإلاـؤجمسالــدولي إلخطــاءاث الظـــسوالظــُاخت
اإلاىٗ٣ض في (ؤوجاوا) ٦ىضا ٖام 1991م(. )4
ً
ً
وكد هظ اللاهىن الُمني ٖلى حٗغٍ ٠الؿاثذ بإهه٧ :ـل شـخو َبُعـي ط٦ـغا ٧ـان ؤم ؤهثـى ،وَىُـا
ً
ؤظىبُاٌ ،ؿتهض ٝجدٚ ٤ُ٣غى ؤو ؤ٦ثر مً ؤٚغاى الؿُاخت(٦ ،)5ما ّ
ؤن علماء اللاهىن ًىظسون فـي
ؤم
جىضــُـهم للظــائذ مــً هاخُــت ؤلاظـغاءاث الغؾــمُت الخانــت باالهخ٣ــا ،٫وُُٟ٦ــت الــضزى ،٫ومــضة ؤلا٢امــت
اإلاؿ ــمىح به ــا؛ خت ــى ًم ٨ــً جمُي ــز الؿ ــاثذ ٖ ــً الٗ ــابغ م ــً ظه ــت ،وٖ ــً اإلاه ــاظغ م ــً ظه ــت ؤز ــغي ،وَ ٨ــظا
ُ
ً
حٗـ ّ
ـضصث الخٗغٍٟــاث ٖىــض اإلاكــخٛلين بالؿــُاخت جبٗــا لخٗــضص اَخمامــاتهم ،وزلهــذ بٗــٌ الضعاؾــاث بلــى

َ ) 1اقـ ــم هـ ــا٢ىع :ؤخ٩ـ ــام الؿـ ــُاخت وآزاعَـ ــا صعاؾـ ــت قـ ــغُٖت م٣اعهـ ــت ،ؤَغوخـ ــت ماظؿـ ــخير فـ ــي ظامٗـ ــت ؤم ال ٣ـ ـغي ،بخـ ــاعٍش
َ1422/12/27ـ ،م.7
 ) 2ص .عحهام ٌؿغي الؿُض :ؤؾـ نىاٖت الؿُاخت ،م .87
 ) 3دمحم عواؽ ٢لعي وخامض ناص :١معجم لٛت ال٣ٟهاء ،م.237
 ) 4ص .عحهام ٌؿغي الؿُض :ؤؾـ نىاٖت الؿُاخت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .87
 ) 5اإلااصة  ،2مً ال٣اهىن الُمجي ع٢م  ،22لؿىت 2229م بكإن الؿُاخت.
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ً
زالزت وؤعبٗين حٗغٍٟا إلاهُل الؿاثذ والؼاثغ(.)1
و٢ــض ؾــٗذ مىظمــت الظــُاخت العاإلاُــت بلــى جىيــُذ مٟهــىم الؿــاثذ اإلاٗانــغ واٖخمـ ْ
ـضث لمدوهــت
للظ ــائذل ف ــي صوعته ــا الؿاصؾ ــت اإلاىٗ ٣ــضة ف ــي ن ــىُٞا بخ ــاعٍش  26ؾ ــبخمبر 1985م ،و ٢ـغاع ظمُٗته ــا الٗام ــت
بكــإن جِؿــيراث الؿــٟغ وؤمــً وؾــالمت الؿــاثدين وطلــ ٪فــي صوعتهــا الخاؾــٗت اإلاىٗ٣ــضة فــي بىٍىــىؽ ؤًــغَـ
بخاعٍش 4ؤ٦خىلغ 1991م(.)2

 اإلاُلب الشاوي :يىابِ الؿاثذ وؤزالُ٢اجه:

ً
ؤوال :يىابِ الؿاثذ اإلاؿلم في ؾُاخخه الضازلُت والخاعظُت:
ً
ؤن ؾ ــُاخت اإلاؿ ــلم ًيبػــي ؤن ج ٩ــىن أل ٚـغاى ٦غٍم ــتّ ،
ؾــب ٤ؤن ٖغٞى ــا ّ
وجد٣ــ ٤ل ــه ؤَ ــضاٞا مٗخب ــرة
ؾىاء صًيُت ؤو صهُىٍت.
ّ
وألانــل فــي ؾــُاخت اإلاؿــلم ؤن ج٩ــىن صازــل بــالص اإلاؿــلمين ،وال ٌؿــُذ فــي بــالص الٟ٨ــاع بال لًــغوعة
هدـى ٖــالط ،ؤو خاظــت مٗخبــرة مــً ٖلـم ؤو ججــاعة ؤو صٖــىة بلــى هللا ،وؾــبب جًـُِ ٤ؾــٟغ اإلاؿــلم زــاعط بــالص
ؤلاؾالم زكُت ؤن ًهِبه يغع في صًىه.
ومً َىا ٧ان جدغٍم ظمهىع الٗلماء ب٢امت اإلاؿلم في صًاع الٟ٨اع ،وإًجابهم الصجغة ٖلى ٧ل ٢ـاصع
ّ
مخم ً٨مً بْهاع صًىه.
ٖلحها ٚير ِ

ً
زاهُا :يىابِ الؿاثذ ٚير اإلاؿلم في ؾُاخخه للبالص ؤلاؾالمُت :

جيخىــي مٗٓــم البلــضان ؤلاؾــالمُت بلــى الٗهــىع ال٣ضًمــت والحًــاعاث الٗغٍ٣ــت التــي قــهضث بعؾــا٫
الغؾل وما ناخب طل ٪مً بىاء للٗمغان وإ٢امت صو٦ ٫بري وخًاعاث مخٗا٢بت ،وما هـخج ٖجهـا مـً هطـ
ً
َّ
مٗغف ـي وجال ٢ــذ لؤل٩ٞــاع وجب ــاص ٫للش٣اٞــاث؛ وزل ٟــذ آز ــاعا ٦شيــرة ومشي ــرة وطاث ُ٢مــت جاعٍسُ ــت ،وؤن ــبدذ
مهضع ظظب للؿُاح مً ظمُ٘ ؤن٣إ اإلاٗمىعة(.)3
ومً ظملت َـاالء الؿـُاح ؤظاهـب ٚيـر مؿـلمينٟ٦ ،ـل ؤلاؾـالم ؤمـجهم وخمـاًتهم ،وجد ّـضر ال٣ٟهـاء
ً
ً
ٖجهم وٖ٣ضوا لهم بدىزا وؤخ٩اما مدغعة مشـل :خ٨ـم صزـىلهم الـبالص اإلا٣ضؾـت ٦م٨ـت واإلاضًىـت ،ؤو ألامـاً٦
ً
اإلا٣ضؾت ٧اإلاؿاظضّ ،
قغوَا في مؿاثل (اإلاظخأمىحن)؛ ٞإوظبىا ٖلحهم –ٛ٦يرَم ّ
ممً ال ًضًً
ولِىىا لهم
ً
باإلؾالم في صًاع ؤلاؾالم -ظملت مً الكغوٍ ؤبغػَا:
َ ) 1اقم ها٢ىع :ؤخ٩ام الؿُاخت وآزاعَا صعاؾت قغُٖت م٣اعهت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.7
 ) 2اإلاضوهت الٗاإلاُت آلصاب الؿُاخت ،الهاصعة ًٖ مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت ،الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة1999 ،م ،م.5
) ؤخم ــض ال ــغلِل :ظ ـغاثم الؿ ــُاخت ف ــي ي ــىء الك ــغَٗت وال ٣ــاهىن –صعاؾ ــت م٣اعه ــت ،-املجل ــت الٗغلُ ــت للضعاؾ ــاث ألامىُ ــت
والخضعٍب ،املجلض ،22الٗضص  ،43م.78
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ً
َّ ّ
 .5ؤال ًغٚبىا في صًجهم ،وال ًضٖىن بلُه ؤخضا مً اإلاؿلمين وٚيرَم بإي وؾُلت ٧اهذ.
َّ .0ؤال ًخٗغيىا لضًً ؤلاؾالم ُّ
بدى٣و ؤو ج٨ظًب ؤو قخم وهدىٍ.
ّ
 .3ؤال ًخٗغيىا ألٖغاى اإلاؿلمين بإطي مً ٗٞل ؤو ٢ى.٫
ً
َّ
 .4ؤال ًٓهغوا نلُبا بلبـ ؤو خمل ؤو ٚيرٍ.
 .5ؤال ًٓهغوا قٗاثغ صًجهم ؤمام اإلاؿلمين وٍجاَغوا بها.
َّ
 .6ؤال ًلبؿ ــىا اإلاالب ـــ الت ــي جٓه ــغ ٖ ــىعاتهم ،وم ٟــاججهم ،وٍلؼم ــىا ظاه ــب الحك ــمت والحُ ــاء
وألاصب في ٧ل م٩ان ،وزانت ٖلى الكىاَئ وألاما ً٦الٗامت.
َّ
 .7ؤال ًجلبىا مٗهم لحىم الخنزًغ ،والخمىع ،وٍبُٗىَا ؤو ًغوظىا لها في بالص اإلاؿلمين.
ّ
ً
 .8ؤال ً٩ىهىا ُٖىها وظىاؾِـ لبجي ٢ىمهم.
ّ
()1
 .9ؤال ًإ٧لىا وَكغلىا في جهاع عمًان ؤمام الىاؽ.
ووحىب خماًت الظـائذ اإلاظـخأمً وعـدم الاعخـداء علُـه مؿل ٌ
ـىب ؾـىاء اٖخبرهـا بـالصٍ بـالص خـغب
ْ
يــض اإلاؿــلمين؛ ؤو بلضجــه بلــض ِؾــلم ؛ ٗٞلــى الاٖخبــاعًٍ ًدــغم ٖلــى ظمُــ٘ اإلاؿــلمين الخٗــغى للؿــاثذ ٚيــر
هىٕ مً ؤهىإ ألاطي والٗضوان؛ وؤنل اإلاؿإلت َظٍ جغظ٘ بلى ؤن الٗال٢ت بـين اإلاؿـلم وال٩ـاٞغ
اإلاؿلم بإي ٍ
َل هي الحغب ؤو الؿلم؟ ،ومىـه ًخطـ لىـا مٗغٞـت صاع ؤلاؾـالم مـً صاع الٟ٨ـغ ،وال ًسٟـى زـال ٝال٣ٟهـاء
فـ ــي اإلاؿـ ــإلت؛ خُـ ــض ّ
٢ؿـ ــم الجمه ـ ــىع ٚيـ ــر الك ـ ــاُٗٞت الـ ــضهُا بل ـ ــى صاعٍـ ــً :صاع خ ـ ــغب وصاع بؾـ ــالم(َّ ،)2
وؤم ـ ــا
الكاُٗٞت ٞةلى زالزت ؤ٢ؿام :صاع بؾالم ،وصاع خغب ،وصاع ٖهض(.)3
٦ما ال ًسٟى ؤًًا ؤن ج٣ؿُم ُّ
الضوع في ال٣ٟه ؤلاؾـالمي بلـى صاع بؾـالم وصاع خـغب وصاع ٖهـض ٌٗـىص
ً٣غع َّ
َّ
ّ
ؤن ألانل في الٗال٢ت
بلى الهضع ألاو ،٫وفي ؾُا ١خالت الحغب وهي خالت اؾخصىاثُت؛ بط ؤن ؤلاؾالم ِ
بين اإلاؿلمين وٚيرَم َى الخعاٌش الظلمي(.)4
وإلــى َــظا ؤقــاع مجلـــ مجمــ٘ ال٣ٟــه ؤلاؾــالمي الــضولي اإلاىبشــٖ ٤ــً مىٓمــت اإلاــاجمغ ؤلاؾــالمي بٗــض
ّ
اَالٖ ــه ٖل ــى البد ــىر ال ــىاعصة بل ــى املجم ــ٘ بسه ــىم مىغـ ــىع ل عالكـ ــاث الدولـ ــت ؤلاطـ ــالمُت بؼحرهـ ــا

َ ) 1اقم ها٢ىع :ؤخ٩ام الؿُاخت وآزاعَا صعاؾت قغُٖت م٣اعهت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.181
 )2مال ــ ٪ب ــً ؤو ـــ :اإلاضوه ــت ،صاع ال٨خ ــب الٗلمُ ــت1994 ،م ( ،)22/2الؿغزس ــخي :اإلابؿ ــىٍ ،صاع اإلاٗغ ٞــت-بي ــروث1993،م
( ،)114/12ال هىحي٦ :كا ٝال٣ىإ ،صاع ال٨خب الٗلمُت (.)43/3
 )3الخُُــب الكــغلُجي :مٛجــي املحخــاط ،مغظــ٘ ؾــاب ،)223/4( ٤البجيرمــي :خاقــُت البجيرمــي ٖلــى الخُُــب ،مغظــ٘ ؾــاب٤
(.)222/4
 )4ابً بُت :نىاٖت الٟخىي و٣ٞه ألا٢لُاث ،م.291
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وباإلاىازُم الدولُت ل بال٣غاع الخالي:
« َّ
بن الٗال٢ــت بــين الــضو ٫ؤلاؾــالمُت والــضو ٫ألازــغي اإلا٩ىهــت للمجخمــ٘ الــضولي ج٣ــىم ٖلــى  :الؿــالم
وهب ــظ الح ــغوب والاخ ـ ـرام اإلاخب ــاص ٫والخٗ ــاون بم ــا ًد ٣ــ ٤اإلاه ــال اإلاكـ ـ ر٦ت الاوؿ ــاهُت ف ــي بَ ــاع اإلاب ــاصت
ؤي صولــت ؤزــغي ملجـ َّـغص الخــال ٝفــي الــضًً َّ ،
وألاخ٩ــام الكــغُٖت ،والضولــت ؤلاؾــالمُت ال حٗــاصي ّ
وإهمــا حٗــاصي
مً ًبخضعَا بٗضوان ؤو ٌسـخيء بلـى عمىػَـا وم٣ضؾـاتها؛ وطلـَّ ٪
ألن الحـغب فـي ؤلاؾـالم هـي وؾـُلت ؤزيـرة ًـخم
اللجىء بلحها للضٞإ ًٖ الىٟـ ِ ّ ّ
ؤي ٖضوان»(.)1
ولغص ِ
ً
بطاٞ :الخ٣ؿُم لِـ له مؿدىض هصخي – ٦ما ٢ا ٫ص .وَبت الؼخُلـي ،-وإهمـا َـى جىنـُ ٠إلاـا ًدـضر
بؿ ــبب اق ــخٗا ٫الح ــغب ب ــين اإلاؿ ــلمين وٚي ــرَمٞ ،ه ــى ون ــ َ ٠ــاعت وخ٩اً ــت لىا ٢ــ٘ خ ــاصرٞ ،األن ــل َّ
ؤن
َّ
الــضهُا صاع واخــضة ٞ ،ــةطا ازخـ َّـل ألامــً وخل ــذ الحــغب مد ــل الؿــالم ُوظــضث مىُ٣خ ــان :ؤخــضَما ؾ ــلمُت،
وؤزغي خغلُت(.)2

 اإلابدض الشاوي :اإلاٗاًير ال٣اهىهُت الًابُت لحغٍاث الؿاثذ وظغاثمه،
وٍدخىي ٖلى مُلبين:
 اإلاُلب ألاو :٫مٗاًير يبِ ّ
خغٍاث الؿاثذ:
ً
خغٍّت ّ
ؤوال :مٗاًير ّ
الخى٣ل وال رُٞه.

ّ ّ
َّ
بدغٍّ ــت بال بطا ج ــىٞغ ٖىه ــغ ألام ــً٧ ،ىه ــه الغ٦ي ــزة ألاؾاؾ ــُت للٗملُ ــت
ال ٌؿ ــخُُ٘ الؿ ــاثذ الخى ٣ــل
الؿ ــُاخُت الخىمىٍ ــت ،واإلا ٣ـ ّـىم ال ــغثِـ لخد ُ٣ــ ٤ألاَ ــضا ٝالاؾـ ـ راجُجُت للؿ ــُاخت ،الؾ ــُما ؤن الؿ ــاثذ
ً
ً
ٌٛــاصع مىُ٣خــهُٞ ،دخــاط لؤلمــً ؤ٦ثــر مــً ٚيــرٍ؛ وخُيئـ ٍـظ البــض لدكــغَٗاث الؿــُاخت ؤن جإزــظ ُبٗــضا ؤمىُــا
للمدا ٓٞــت ٖل ــى ؤم ــً الؿ ــُاح ٞ ،ــال ً٩ىه ــىا ض ــحاًا لئلعَ ــاب والاؾ ــخٛال ٫اإلا ــاصي واإلاٗى ــىي٦ ،م ــا ًج ــب
املحآٞت ٖلى ؤمً ممخل٩اجه مً الؿغ٢ت ،وؤمً ٚظاثه وم٩ان ب٢امخـه ومـا ًـغجبِ بـه بال٣ـضع الـظي جهـان
ً
بوؿاها ٞال ٌُٗخضي ٖلُه ؤو ُح َّ
ٗغى خُاجه للخُغ(.)3
به ٦غامخه باٖخباعٍ
٦مــا جهــيء و ـ٧ـاالث الؿــُاخت وهدىَــا للؿــُاح مسخلــ ٠وؾــاثل الغاخــت وال رُٞــه والدؿــلُت ،وج ٣ــرح
لهم الؼمان واإلا٩ان اإلاىاؾبين ،وجيهئ ما ًغٚبىن ُٞه مً وؾاثل الغاخت واإلاخٗت.
 )1الؿالىؽ :مىؾىٖت الً٣اًا ال٣ٟهُت اإلاٗانغة  ،م.941
 )2وَبت الؼخُليً٢ :اًا ال٣ٟه وال٨ٟغ اإلاٗانغ ،صاع ال٨ٟغ -صمك2227 ،1ٍ ،٤م ،م.613
 ) 3بغ٧اث ٧امل اإلاهيراث :ألامً الؿُاحي والدكغَٗاث الؿُاخُت ،صاع ال٨ٟغ ،الُبٗت ألاولى2229 ،م  ،م.41
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وال ًس ٟــى م ــا ًد ــضر ؤزى ــاء بُٖ ــا،هم الحغٍ ــت اإلاُل ٣ــت ف ــي الخى ٣ــل وال ر ُٞــه م ــً ؤ ٗٞـ ٍـا ٫لبًٗ ــهم
ّ
مدغم ــت مك ــِىت ،وؤػٍ ــاء وجه ــغٞاث جخٗ ــاعى م ــ٘ ال ــضًً وجخه ــاصم م ــ٘ الٗ ــاصاث والخ٣الُ ــض؛ ل ــظا  ٧ــان م ــً
الًغوعي يبُها وج٣ىُجها.
ومً الىماذج الخؿبُلُت لػبـ هره الخسٍاث مـا ؤنـضعجه الضولـت الؿـٗىصًت ٖـام  َ1439ـ مـً
صلُــل جىٖــىي جًـ َّـمً خ٣ــى ١الؿــاثذ وواظباجــه مؿــدىضة فــي طلــ ٪بلــى مــا وعص فــي هٓــام الؿــُاخت ولىاثدــه
الخىُٟظًــت( )1جدــذ مؿــىى (الــضلُل الخىٖــىي فــي خ٣ــى ١وواظبــاث اإلاؿــتهل ٪فــي هٓــام الؿــُاخت ولىاثدــه
الخىُٟظً ـ ــت) وخُىمـ ــا جٟدهـ ــخه وظضجـ ــه جً ـ ــمً بخـ ــضي وزمؿـ ــين م ـ ــاصة ،جىهـ ــب مجمله ـ ــا ٖل ـ ــى ألازـ ــظ
ُ
باالخخُاَ ــاث ألامىُ ــت وهٓ ــم حؿ ــهُالث ؤلاً ــىاء لن ــز ٫الؿ ــُاح وعخالته ــم الؿ ــُاخُت ،وخؿ ــً اؾ ــخ٣بالهم
ؾ ــىاء ف ــي ل ٛــت الخساَ ــب ؤو هٓا ٞــت اإلآه ــغ ؤو ظ ــىصة اإلا ٩ــان .)2(...وه ــي بال ٟٗــل ه ٣ــاٍ ظىَغٍ ــت ًدخاظه ــا
ُ ُ
ً
الىٓم الُ٣مُت ألصبُاث
الؿاثذ في ؾالمخه مً املخاَغ وجظًُل ٖ٣باجه ،ول٨جها ؤٟٚلذ ٦شيرا مً جٟانُل
ُّ
الخى٣ل وظىاهب ال رُٞه اإلاىًبِ بضًيىا ؤلاؾالمي وٖاصاجىا ألانُلت.
ً
و٢ـ ــض قـ ــإ خـ ــضًشا مط ـ ــؿلح لخسٍـ ــت الظـ ــُاخت الجيظـ ــُتل والخإُ٦ـ ــض ٖلـ ــى اخ رامـ ــه فـ ــي الـ ــىٓم
ً
الؿ ــُاخُت!؛ وه ــي ؤزُ ــاء ٧اعزُ ــت ًغج ٨ه ــا بٗ ــٌ الؿ ــُاح ب ــضءا م ــً اله ــىع الٗاعٍ ــت وال ٣ــبالث الجيؿ ــُت
ً
والخدغٌٍ ٖلى الٟؿ ٤والٟجىع والكظوط الجيسخي ،وونىال بلى الٟٗل الٟاض الٗلجي و اعج٩ـاب ظـغاثم
الؼها واللىاٍ التي جسضف الكٗىع الٗام وجىته ٪ؤٖغاى الكٗىب وج٣ضخي ٖلى ّ
جضًجها وعقي ؤزال٢ها.
وممــا ًىــضي لــه الجبــين َّ
َّ
ؤن ٢ــىاهين ؤ٦ثــر الــضو ٫ؤلاؾــالمُت -لؤلؾــ -٠جهــيء اهدكــاع ظـغاثم الؿــُاح
ججغمهــا فــي ٢ىاهُجهــا ،ؤو ّ
الالؤزالُ٢ــت َــظٍ؛ ل٩ىجهــا لــم ّ
ظغمتهــا ول٨ــً بٗ٣ىلــاث ؾــاطظت ٚيــر عاصٖــت٦ ،مــا فــي
ً ًّ
ً
ال٣ــاهىن اإلاه ــغي  ٣ٞــض هه ــذ اإلا ــاصة (٣ٖ )278ىل ــاث ٖل ــى ؤن (  ٧ــل م ــً  ٗٞــل ٖالهُ ــت  ٗٞــال ٞاض ــحا مس ــال
بالحُـاء ٌٗا٢ـب بالســجً مـضة ال جؼٍــض ٖلـى ؾــىت ،ؤو ٚغامـت مالُـت ال جخجــاوػ زالزماثـت ظىُــه )َّ .
وؤمـا ظغٍمــت
الؼهــا ٞلــم ًجغمهــا بمــا بُيخــه قــغَٗخىا ؤلاؾــالمُت الٛـغاء ،بــل جــإزغ ب٣ــاهىن الٗ٣ىلــاث الٟغوســخي مــاصة (-336
ً
ً
 )339الظي ًدضص الؼها في الىٍء الظي ًدضر مً شخو م ّ
زوط خاُ٢ ٫ام الؼوظُت ٗٞال ؤو خ٨مـاّ ،ؤمـا

 ) 1وهـي :الثدــت مغاٞـ ٤ؤلاًــىاء الؿــُاحي ،والثدـت و٧ــاالث الؿـٟغ والؿــُاخت ،والثدــت م٩اجـب حجــؼ وخـضاث ؤلاًــىاء الؿــُاحي
وحؿىٍ٣ها ،والثدت مىٓىي الغخالث الؿُاخُت ،والثدت اإلاغقضًً الؿُاخُين.
 ) 2بصاعة الك ــئىن ال٣اهىهُ ــت :ال ــضلُل الخىٖ ــىي لح ٣ــى ١وواظب ــاث اإلاؿ ــتهل ،٪الهُئ ــت الٗام ــت للؿ ـُاخت وال ـرار الخىٖ ــىي،
الهاصع ٖام َ1439ـ.
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بطا ٧ان الغظل واإلاغؤة ٚير م زوظين ٗٞال٢تهما ال ًُلٖ ٤لحها ػها!! (.)1
وَ٨ــظا قــغب الخمــغ ال ٌٗـ ُّـض ظغٍمــت ل٨شيــر مــً الــضو ٫ؤلاؾــالمُت التــي جد٨مهــا ال٣ــىاهين الىيــُٗت
ٚيــر اإلاؿــخمضة مــً الك ـغَٗت ؤلاؾــالمُت؛ ٞــال ٌٗــض قــغب الخمــغ –فــي هٓــغ جلــ ٪ال٣ــىاهين -ظغٍمــت بال بطا
ون ــل الك ــاعب بل ــى خال ــت الؿ ــ٨غ الب ـ ّـينُ ،
وي ــبِ ف ــي م ٩ــان ؤو َغٍ ــ ٖ ٤ــامَّ ،ؤم ــا ق ــغله له ــا صاز ــل اإلايك ــأث
الؿ ــُاخُت ٧الٟى ــاص ١واإلااله ــي وألاهضً ــت اللُلُ ــت ٞمؿ ــمىح ب ــه ،وف ــي خال ــت ججغٍم ــه  ٞــال جخج ــاوػ ٖ٣ىلخ ــه
الحــبـ ؤو الٛغامــت( ،)2وَــظا ًدىــافى مــ٘ الكـغَٗت ؤلاؾــالمُت التــي ظٗلخــه مــً املحغمــاث اإلاى٨ــغة ،والجـغاثم
ّ
الحض ًّت وٖ٣ىلخه الجلض.
َّ
وممـا ٌُكــاص بـه فــي ال٣ـاهىن الُمجــي جإُ٦ـضٍ للميكــإة الؿـُاخت (بدٓــغ اعج٩ـاب ؤي ٗٞــل مـً ألاٗٞــا٫
ّ
املخل ــت بالحُ ــاء وآلاصاب الٗام ــت ،ؤو الخٛا ــخي ٖى ــه ،ولل ــىػاعة ؤو م٩اج ه ــا ف ــي خال ــت مسال ٟــت طل ــ ٪بز ــالء
ً
اإلايكــإة ما٢خــا إلاــضة جدــضصَا الالثدــت ؤو بٚال٢هــا ٖلــى ؤن ال ً رجــب ٖلــى ؤلاٚــال ١مىــ٘ مــً ٌٗملــىن ٞحهــا مــً
ً
ال ــضزى ٫ؤو الخ ــغوط ًٞ ،ــال ٖ ــً جى ُ٢ــ٘ الٗ٣ىل ــت اإلا ٣ــغعة بمىظ ــب َ ــظا ال ٣ــاهىن وال ٣ــىاهين الىا ٞــظة)(.)3
وإياٞت اإلا٣نن في آزغ اإلااصة (وال٣ىاهين الىاٞظة) جدُل الٟٗل بلى خ٣ُ٣خه فـي ٢ـىاهين الـُمً ألازـغي التـي
ههذ نغاخت بخجغٍم الؼها والخمغ وهدىَما بما قغٕ هللا حٗالى.

ً
ُّ
زاهُا :مٗاًير خغٍت الخمل ٪والخ٣ا خي:

ؾــمدذ ٦شيــر مــً الــضو ٫باؾــدشماع الؿــاثذ ألاظىبــي ؤمىالــه فــي صولهــا ،واإلا ـغاص باالؾــدشماع ألاظىبــي
ٖى ــض ٣ٞهـ ــاء ال ٣ــاهىن ؤهـ ــه اهخ٣ـ ــا ٫عئوؽ ألام ــىا ٫مـ ــً الخـ ــاعط بل ــى الـ ــضو ٫اإلاًـ ــُٟت ب ُٛــت جدُ٣ـ ــ ٤الـ ــغلذ
للمؿدشمغ ألاظىبي ،ولما ًٟ٨ل ػٍاصة ؤلاهخاط والخىمُت في الضو ٫اإلاًُٟت(.)4
ُّ
و٢ـض حٗ ــرى اإلاؿـدشمغ ألاظىبــي ٖ٣بــاث ومسـاَغ جدــى ٫صون جـض ٤ٞمالــه بلــى البلـض الخــاعجي ،وجــإحي
ف ــي ٢اثم ــت َ ــظٍ املخ ــاَغ :مس ــاَغ الح ــغب وال ٟـ ن الضازلُ ــت ،واملخ ــاَغ الخجاعٍ ــت ،واملخ ــاَغ الؿُاؾ ــُت
اإلاخمشلت في اظغاءاث الخإمُم وهؼٕ اإلالُ٨ت واإلاهاصعة.
ومً خ ٤الضو ٫اإلاًُٟت اجساط اظغاءاث ؤزظ اإلالُ٨ـت بهـىعَا اإلاخىىٖـت فـي مىاظهـت الاؾـدشماعاث
٢ ) 1اهىن الٗ٣ىلاث اإلاهغي مً اإلااصة ( )273ختى اإلااصة(.)277

َّ
 ) 2ؤخم ــض ال ــغلِل :ظ ـغاثم الؿ ــُاخت ف ــي ي ــىء الك ــغَٗت وال ٣ــاهىن –صعاؾ ــت م٣اعه ــت ،-مغظــ٘ ؾ ــاب ،٤م ،89و ٞــااص ٖ ــالم:
ؤزُاع الؿُاح ،م .97
 ) 3اإلااصة  ،21مً ال٣اهىن الُمجي ع٢م  ،22لؿىت 2229م بكإن الؿُاخت.
ً
 ) 4ص .دمحم املخالف ــي :ج ــإزير الٗىإلاـ ــت ٖل ــى الخىمُ ــت ف ــي البل ــضان ألا ٢ــل هم ـ ّـىا ،ميك ــىعاث مغ ٦ــؼ الضعاؾـ ــاث والبد ــىر الُمج ــي،
2222م ،م.26
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ألاظىبُـت الخانـت ،وَـظا مؿـخمض مـً ؾـُاصتها ؤلا٢لُمُـت ،ول٨ـً ال ٌٗجـي َـظا الحـ ٤مماعؾـتها الزخهــام
مُل ٤ال خضوص له ؤو الاٖ را ٝلها بؿلُت جد٨مُـت فـي طلـ٪؛ ألن ألاخ٩ـام الٗغُٞـت لل٣ـاهىن الـضولي جٟـغى
ُ
ً
ٖلــى الضولــت ُ٢ــضا ٖلــى َــظٍ الحغٍــت  ،انــُل ٖلــى حؿــمُخه بُ٣ــض "الحــض ألاصوــى إلاٗاملــت ألاظاهــب" ،وَــى
ً٣ضــخي بــإن ل٩ــل ؤظىبــي ً٣ــُم ٖلــى ب٢لــُم الضولــت ؤن ًخمخــ٘ ب٣ــضع مــً الح٣ــىٌٗ ١خبــر الحــض ألاصوــى إلاــا ًجــب
ً
ٖلى ٧ل صولت ؤن حٗ ر ٝلهم به و٣ٞا للمباصت الٗامت في ال٣اهىن الضولي(.)1
وَ٨ــظا الحــاُٞ ٫مــا جخســظٍ بٗــٌ الــضو ٫مــً  ٢ـغاع الخــإمُم باٖخبــاعٍ مــً  ٢ـغاعاث الؿــُاصة صازــل
ّ
ً
ُّ
الخٗؿ ٠ؤخُاها في اؾخٗمالها َظا الحً ٤سىلها للمؿاءلت مً زـال ٫مـا ٢ـض ج٣ـىم بـه مـً
ب٢لُمها ،بال ؤن
جإمُم ؤمىا ٫ألاظىبي صون ص ٘ٞؤي حٗىٌٍ م٣ابل طل .٪وفي َظا نضع ٢غاع ألامـم اإلاخدـضة فـي  12صٌؿـمبر
ٖــام 1974م ،ع٢ــم ( )3281فــي مُشــا ١خ٣ــى ١وواظبــاث الــضو ٫الا٢خهــاصًت خُــض ههــذ اإلاــاصة الشاهُــت فــي
ظؼ،هـا الشالـض ٖلـى مـا ًلـي" :مـً خ ّـ ٤ؤي صولـت جـإمُم ،ؤو مهـاصعة ؤمـال ٥ؤظىبُـت ،ل٨ـً ًجـب صٞـ٘ حٗــىٌٍ
مالثم".
ّ
وفــي َــظٍ الحالــت ٞــةن ال٣اٖــضة الٗامــت ج٣ضــخي بإهــه لــِع أمــام اإلاظــدثمسألاحىبــي إال أن ًلجــأ إلــى
الىطــائل اللػــائُت اإلاخاخــت داخــل الــدوٌ اإلاػــُـت لالؾــدشماع للمُالبــت بخٗىًٍــه ٖــً ممخل٩اجــه التــي
َّ
جم جإمُمها ،وإطا ؤز ٤ٟفي جد ٤ُ٣طل ٪ؤو ّ
حٗغى إله٩اع الٗضالت ؤمام ً٢اء الضولت اإلاًـُٟتُٞ ،جـىػ لـه
ؤن ًلجـ ـ ــإ بلـ ـ ــى صولخـ ـ ــه لحماًخـ ـ ــه بالىؾ ـ ـ ــاثل الؿُاؾـ ـ ــُت والضبلىماؾـ ـ ــُت بم ـ ـ ـا حؿـ ـ ـ ّـىى بىظسٍ ـ ـ ــت لالخماً ـ ـ ــت
الدبلىماطُتل اإلاٗغوٞت في ٣ٞه ال٣اهىن الضولي الٗام(.)2
ُوح َّ
ٗغ ٝالحماًت الضبلىماؾُت اإلاخٗل٣ت باالؾدشماعاث ألاظىبُـت بإجهـا :ؤلاظـغاء الـظي جلجـإ بلُـه صولـت
ً
اإلاؿــدشمغ ؾــُٗا لخــإمين خ٣ــى ١اؾــدشماع َُئــت ؤو ٞــغص ًيخىــي بلحهــا بجيؿــِخه لــضي صولــت ؤزــغي بٗـض ب٢ــضام
ألازيرة ٖلى اإلاؿاؽ به باملخالٟت الل زاماتها و٢ ٤ٞىاٖض ال٣اهىن الضولي(.)3
وف ــي هظ ــسالباخ ــث ًيبػ ــي ؤن جخ ــىٞغ ف ــي  ٢ــىاهين ال ــضو - ٫بسه ــىم اإلاؿ ــدشمغ ألاظىب ــي  -اإلاب ــاصت
الخالُت:

 ) 1صٖ .م ــغ َاق ــم دمحم ن ــض٢ت :ي ــماهاث الاؾ ــدشماعاث ألاظىبُ ــت ف ــي ال ٣ــاهىن ال ــضولي ،صاع ال ٨ٟــغ الج ــامعي باإلؾ ــ٨ىضعٍت،
الُبٗت ألاولى2228 ،م ،م.74-72
 ) 2صٖ .مغ َاقم دمحم نض٢ت :يماهاث الاؾدشماعاث ألاظىبُت في ال٣اهىن الضولي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.74
 ) 3ػٍــضاوي ٞــخذ هللا :الًــماهاث ال٣اهىهُــت لالؾــدشماع الؿــُاحي فــي الجؼاثــغ ،عؾــالت ماظؿــخير فــي الح٣ــى ١مــً ظامٗ ـت دمحم
زًُغ بالجؼاثغ ،للٗام الجامعي 2216/2215م ،م.45
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 مبضؤ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت؛ بدُض ًخمخ٘ اإلاؿدشمغ ألاظىبـي بـالح٣ى ١والًـماهاث واإلاؼاًـا
بما ًخمخ٘ به اإلاؿدشمغ الىَجي.
 ومبضؤ خغٍت الاؾدشماع بما ال ًخٗاعى م٘ ؤلاَاع ال٣اهىوي للضولت.
و٢ض ؤوكإث ألامم اإلاخدضة و٧االث صولُت حٗمل ٖلى جىٞير يماهاث الحماًت الالػمت للمؿدشمغًٍ؛
٧الى٧الــت الضولُــت لًــمان الاؾــدشماع التــي ؤوكــإَا البىــ ٪الــضولي لئلوكــاء والخٗميــر بهــض ٝخماًــت خ٣ــى١
اإلاؿدشمغ ألاظىبي ونىهه مً الًُإ(.)1

 اإلاُلب الشاوي :يبِ الجغاثم التي ج ٘٣مً الؿاثذ ؤو جٖ ٘٣لُه:

ّ
مما اجٖ ٤ٟلُه ألانىلُىن ؤن ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت ما لم ًغص صلُـل ٖلـى جدغٍمـه؛ ٞـال ظغٍمـت
َّ
َّ ً
خضا ٧اهـذ الٗ٣ىلـت
وال ٖ٣ىلت بال بىو ،وما ظاء الىو بخدغٍمه بهما ٌٗخبر ظغٍمت بخ٣غٍغ ٖ٣ىلت ٖلحها؛
ً
ؤو حٗؼٍ ـ ـغا( ،)2ولهـ ــظا ٖـ ـ َّـغ ٝاإلاـ ــاوعصي الج ـ ـغاثم بإجهـ ــا( :مدٓـ ــىعاث قـ ــغُٖت ػظـ ــغ هللا حٗـ ــالى ٖجهـ ــا بدـ ـ ٍـض ،ؤو
ّ
حٗؼٍغ)( )َّ ،
وٖغٞها بٌٗ ال٣ـاهىهين بإجهـاٖ ( :مـل ؤو امخىـإ ًغجـب ال٣ـاهىن ٖلـى اعج٩ابـه ٖ٣ىلـت) ( ) ،ولإجهـا:
ً
ً
ً
(٧ــل ؤؾــلىب بوؿــاوي ٚيــر مكــغوٕ ،بًجابُــا ـ٧ـان ؤو ؾــلبُاٖ ،مــضًا ؤو ٚيــر ٖمــضيً ،غجــب لــه ال٣ــاهىن ظـؼاء
ً
ظىاثُا) ( ).
وٍ٣هض بالجغاثم الؿُاخُت :الُ٣ام ؤو الامخىإ ًٖ ألاٗٞا ٫والؿلىُ٦اث التي ًيخج ٖجها ؤلايـغاع
بالؿـ ــاثذ ؤو باإلاىـ ــاَ ٤واإلاىا٢ـ ــ٘ واإلاغاٞـ ــ ٤الؿـ ــُاخُت ،ؤو التـ ــي ًغج ٨هـ ــا الؿـ ــاثذ يـ ــض ؤخـ ــض ألاشـ ــخام ؤو
ً
ً
ً
ألام ــا ،ً٦وٍ رج ــب ٖلحه ــا ي ــغع م ــاصي ؤو مٗى ــىي ،وج ٩ــىن َ ــظٍ ألا ٗٞــاَّ ٫
مدغم ــت ق ــغٖا ؤو ٖغ ٞــا ؤو ٢اهىه ــا،
وَٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن( ).

ً
ً
ـاال قــيُٗت ّ
ًدغمهــا الكــغٕ
والؿــاثذ ألاظىبــي لــِـ مٗهــىما م ـً اعج٩ــاب الج ـغاثم ٣ٞــض ًغج٨ــب ؤٗٞـ

٢ ) 1غفي ًاؾين :يماهاث الاؾدشماع في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت اإلااظؿخير ،في ٧لُـت الح٣ـى ١بجامٗـت
دمحم زًُغ بالجؼاثغٖ ،ام 2228م ،م.82
 ) 2ؾالم مض٧ىع :اإلاضزل بلى ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،م.52
ً
 ) 3اإلااوعصي :ألاخ٩ام الؿـلُاهُت ،م ،192وط٦ـغ الخٗغٍـ ٠ؤًًـا ؤبـى ٌٗلـى دمحم بـً الحؿـين الٟـغاء فـي ؤخ٩امـه الؿـلُاهُت،
وخ٣٣ه خامض ال٣ٟي ،بضاع ال٨خب الٗلمُتَ1421 ،2ٍ ،ـ2222/م ،م.257
 ) 4مدمىص مهُٟى :قغح ٢اهىن الٗ٣ىلاث ،م.5
) ٖبضالٟخاح زًغ :الجغٍمت وؤخ٩امها الٗامت ،م.13-12
ٖ ) 6اص ٫زير :الجغاثم الؿُاخُت في الدكغَ٘ اإلاهغي،صاع الجهًت الٗغلُت1993 ،2ٍ ،م ،م.8
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وَٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن ٞ ،الخُإ مىه ٌ
واعص والح٨م ٖلُه قامل قـإهه قـإن ٚيـرٍ مـً ؤَـل البلـضُٞ ،سًـ٘
ل٣اهىن الضولت اإلاًُٟت التي ًغج٨ب ظغٍمخه ٞحهاَّ ،
وجُبٖ ٤لُـه الٗ٣ىلـت اإلا٣ـغعة فـي حكـغَٗاث جلـ ٪الضولـت
و٢ىاهُجها ،صون الىٓغ بلى ٢اهىن صولخه التي ًيخىي بلحها وٍدمل ظيؿُتها( ).
ّ
و٢ــض َّ
ههــذ ٧اٞــت ٢ــىاهين الــضو ٫الٗغلُــت وؤلاؾــالمُت فــي ٢ىاهُجهــا ٖلــى ؾــُاصة الضولــت فــي ب٢لُمهــا،
واٖخب ــاع ؤن الجغٍم ــت وا ٗ٢ــت ف ــي الضول ــت ؾ ــىاء اعج٨ب ــذ ٞحه ــا ٧له ــا ؤو بًٗ ــها ،وؾ ــىاء ج ـ َّـم  ٗٞــل ؤلاؾ ــهام ف ــي
الــضازل ؤو فــي الخــاعط( ) ،بــل ٢ــض هـ َّ
ـو ال٣ــاهىن الــضولي ٖلــى كاعــدة ؤلاكلُمُــت الت ـي حٗجــي ؤن الدكــغَٗاث
ً
وال٣ـ ــىاهين التـ ــي حؿـ ـ ُّـجها الضولـ ــت جد٨ـ ــم ٧ـ ــل مـ ــا ً٣ـ ــ٘ ٖلـ ــى ب٢لـ ــُم الضولـ ــت مـ ــً الج ـ ـغاثم َّؤًـ ــا ٧اهـ ــذ ظيؿـ ــُت
مغج٨بحها( ).
ولىـاء ٖلــى َـظا ٞشمــت ظـغاثم ًغج ٨هــا الؿــاثذ ٌٗا٢ـب ٖلحهــا ال٣ـاهىن ،وظـغاثم ؤزـغي ط٦ــغث ٖ٣ىلتهــا
ال٣ىاهين َّ
مما ً ٘٣ضحُتها الؿاثذ في ؤٚلب ألاخُانٞ .مً ؤمشلت ألاو:٫
 .5ظ ـغاثم تهغٍــب املخــضعاث خُــض حٗــض مــً الج ـغاثم التــي ٌٗا٢ــب ٖلحهــا ال٣ــاهىن فــي ظمُــ٘ صو ٫الٗــالم،
٦مــا َّ
ؤن ل٩ــل مــا ًىــضعط ٞحهــا فــي الجغٍمــت مــً خُاػتهــا وظل هــا وحٗاَحهــا وػعاٖتهــا وإهخاظهــا وجهــضًغَا
وجغوٍجهــا٣ٖ ...ىلــت م٣ــغعة لهــا فــي ال٣ــىاهين؛ ٢ــض جسخلــ ٠فــي م٣ــضاعَا ول٨ــً جــىو مٗٓمهــا بٗ٣ىلــت
السجً وألاقٛا ٫الكا٢ت اإلاا٢خت ؤو اإلاالضة( ).
 .0ظـغاثم الخجؿـــ؛ خُــض ٌؿــخٛل بٗــٌ ٖمــالء الاؾــخسباعاث ؾــهىلت خغ٦ــت الؿــُاح ونــغ ٝالىٓــغ
ٖ ـ ـ ــً م ـ ـ ـغا٢بتهم ف ـ ـ ــي مؼاول ـ ـ ــت ؤٖمال ـ ـ ــه الخجؿؿ ـ ـ ــُت وظم ـ ـ ــ٘ اإلاٗلىم ـ ـ ــاث الاؾ ـ ـ ــخسباعاجُت الؿُاؾ ـ ـ ــُت
والا٢خهــاصًت والٗؿــ٨غٍت التــي جًــغ بمهــال جلــ ٪الضولــت لضولــت ؤزــغي مٗاصًــت لهــا ،و٢ــض ّ
ٞهــلذ

 ) 1ؤخم ــض ال ــغلِل :ظـ ـغاثم الؿ ــُاخت ف ــي ي ــىء الك ــغَٗت وال ٣ــاهىن –صعاؾ ــت م٣اعه ــت ،-املجل ــت الٗغلُ ــت للضعاؾ ــاث ألامىُ ــت
والخضعٍب ،املجلض ،22الٗضص  ،43م.83
٦ ) 2ــىو ال٣ــاهىن اإلاهــغي ٖلُــه فــي اإلا ـاصجين ألاولــى والشاهُــت مــً ٢ــاهىن الٗ٣ىلــاث ،وال٣ــاهىن الٗغاقــي فــي ماصجــه الؿاصؾــت،
وال ٣ــاهىن اللُب ــي ف ــي ماصجُ ــه الغابٗ ــت والخامؿ ــت ،وال ٣ــاهىن الجؼاث ــغي ف ــي ماصج ــه الشالش ــت ،وال ٣ــاهىن ال ٩ــىٍتي ف ــي ماصج ــه
ُّ
للخىؾ ــ٘ ف ــي اإلاىي ــىٕ  :ؾ ــمير ٞهى ــي ،ألام ــً
الحاصً ــت ٖك ــغة ،وال ٣ــاهىن الؿ ــىعي ف ــي ماصج ــه الخامؿ ــت ٖك ــغة ،وٍىٓ ــغ
الؿُاحي وؤزغٍ ٖلى الضزل الىَجي ،م.58
َّ
ٞ ) 3ااص ٖالم :ؤزُاع الؿُاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.78
 ) 4ؤخمض الغلِل :ظغاثم الؿُاخت في يىء الكغَٗت وال٣اهىن –صعاؾت م٣اعهت ،-مغظ٘ ؾاب ،٤م.84
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ال٣ىاهين ظغٍمت الخجؿـ وٖ٣ىلتها بىـاء ٖلـى هىٖهـا وو٢ىٖهـا ػمـً الؿـلم ؤو الحـغب بإخ٩ـام ج ـراوح
بين السجً وألاقٛا ٫الكا٢ت وؤلاٖضام( ).
ُّ
 .3ظ ـغاثم الىهــب والاخخُــا :٫بــخم ً٨الؿــاثذ مــً الحهــىٖ ٫لــى مــاٚ ٫يــرٍ بىؾــاثل ٌكــىبها الخــضلِـ
والخــضإ ،ولاؾــخسضام َ ــغ ١اخخُالُــت ٧اطبــت ،و ٢ــض جًـ َّـمىذ اإلاــاصة (٣ٖ )336ىل ــاث مهــغي ؤع ٧ــان
َظٍ الجغٍمت؛ ٞجٗلها مىدهغة في ؤع٧ان ؤعبٗت :ؤولها الغ ً٦اإلااصي ،وَى اإلاخٗل ٤بىؾُلت الىهـب؛
٧اؾـخٗماَ ٫ــغ ١اخخُالُـت  ،واجســاط اؾــم ٧ـاطب ،ؤو الخهــغ ٝفــي مـاٚ ٫يــر مملــى ٥للجـاوي ولـِـ لــه
خــ ٤الخهــغُٞ ٝــه .وزاهحهــا :الاؾــدُالء ٖلــى مــاٚ ٫يــرٍ ٧لــه ؤو بًٗــه بــضون وظــه خــ .٤وزالثهــاٖ :ال٢ــت
الؿببُت بين الىؾاثل وحؿلُم املججي ٖلُه للما ٫مىيىٕ الجغٍمت .وعابٗها :جىاٞغ ال٣هض الجىاجي.
ً
وجىدهغ ٖ٣ىلت ظغٍمت الىهب والاخخُاَ ٫ظٍ ٚالبا في الحبـ والٛغامت اإلاالُت( ).
ومً أبسشالجسائم التي جلع على الظائذ ّ
وحعسغه للمخاؾس:
ٖ .5ملُ ــاث الخُ ــ :٠الت ــي حؿ ــتهض ٝالؿ ــاثذ إلع ٚــام ؤَل ــه ب ــض ٘ٞمب ــالَ ٜاثل ــت باٖخباعَ ــا ٞضً ــت ل ــه ،ؤو
ّ
بع ٚــام صولخ ــه ٖل ــى حُٛي ــر مى ٢ــ ٠ؾُاس ــخي مٗ ـ ّـين م ــً خُ ــض جبيُ ــه ؤو الخسل ــي ٖى ــه .وم ــً ؤ٦ب ــر ن ــىع
الخُــ ٠الجماُٖــت للؿــُاح ازخُــا ٝالُ ـاثغاث ومــا جدضزــه مــً ظ ـغاثم ه ٨ـغاء فــي بػَــا ١ؤعواخهــم
البرًئت ،وإجال ٝؤمىالهم الُاثلت ،وإعَاب ؾلُاتهم.
وال ٚـ َ
ـغو ؤن ٌؿخدؿــً الؿــُاح الؿــٟغ بالُــاثغاث؛ ٧ىجهــا وؾــُلت الى٣ــل ألاؾــغٕ فــي الٗــالم ،ول٨ــً
ّ
الغ٧ـاب ألابغٍــاءُٗٞ ،مــض
العجــب والاؾــدى٩اع مىهــب ٖلــى ؤٗٞــا ٫الخــاَٟين اإلاكــِىت ٚيــر اإلابــالين بمهــير ـ
َاالء ال٣غانىت الزخُا ٝالُاثغة إلاا جدضزه لهم مً صوي بٖالمي وإلاا جد٣٣ـه مـً حؿـلُِ الًـىء ٖلـحهم
والىٓغ في مُال هم ومأعبهم ،ولهظا اقتهغ مٟهىم ازخُا ٝالُاثغاث بال٣غنىت الجىٍت التي ّ
ٖغٞخه َُئت
ألامـم اإلاخدــضة فـي ٢غاعَــا ع٢ـم ( )2551بخــاعٍش 1969/12/22م بإهــه ( :حُٛيـر مؿــاع الُـاثغاث اإلاضهُــت ؤزىــاء
َيراجه ــا) ،وٖ ـ ّـض ٫مجل ـــ ألام ــً ال ــضولي َ ــظا الخٗغٍ ــ ٠لُه ــبذ (الاؾ ــدُالء ٚي ــر اإلاك ــغوٕ ٖل ــى الُ ــاثغاث
اإلاضهُت ،وحُٛير مؿاعَا بال٣ىة ؤزىاء الخدلُ.)3( )٤
ؤن ظغٍمــت زُــ ٠الُــاثغاث ظغٍمــت ٢غنــىت وؤقــاعوا بلــى ّ
و٢ــض َّؤ٦ــض قـ ّـغاح ال٣ــاهىن َّ
ؤخُ٣ــت الضولــت
ناخبت الُاثغة املخخُٟت ،والضولت التـي جـم الازخُـا ٝفـي ؤعيـها ؤو فـي مجالهـا الجـىي فـي عصٕ الخـاَٟين

َّ
ٞ ) 1ااص ٖالم :ؤزُاع الؿُاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.87
َّ
ٞ ) 2ااص ٖالم :ؤزُاع الؿُاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤مٖ ،91بىص الؿغاط :ظغاثم الٗغى واإلاا ،٫م.288
 ) 3زالض البكغ ،اإلاىاظهت الجىاثُت وألامىُت لخُ ٠الُاثغاث ،م.19
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وٖ٣ابهم ّ
ظغاء الجغاثم التي جٖ ٘٣لى م ن الُاثغة
ٖ .0ملُ ــاث الاخخُ ــا :٫الت ــي ج ٣ــ٘ ٖل ــى الؿ ــُاح م ــً َِ ٢ب ــل بٗ ــٌ الك ــغ٧اث اإلاىٓم ــت لل ــغخالث ب ــازخال١
صعظاث الٟىاص ١ؤو ج٣هير مضة ؤلا٢امـت ؤو بؼٍـاصة ألاظـغة بٗـض الىنـى ٫بلـى مدـل ؤلا٢امـت؛ وإطا زبـذ
َــظا الاخخُــا ٫والخــضلِـ ٞشمــت اظ ـغاءاث وٖ٣ىلــاث بدــَ ٤ــظٍ الكــغ٧اث والٟىــاص ١؛ مشــل بٚال٢هــا،
ًّ
ًّ
ؤصبُا( ).
ماصًا ،والاٖخظاع مجهم
و حب ال رازُو ،وٞغى الٛغاماث ،وحٗىٌٍ الؿُاح
 .3ظغاثم اهتها ٥خ٣ى ١الؿاثذ :خُض ً٣ىم بٌٗ ؤصحاب الٟىاص ١والكالحهاث بالخلهو ٖلى
الؿُاح ووي٘ ٧اميراث جهىٍغ ومغا٢بت في ٚير مىيٗه؛ بهض ٝاب زاػ الؿُاح بإجهم عؤوَم في
ً
ؤويإ مكِىت مؼعٍت ،وتهضًضَم بيكغ نىعَم ٖلى اإلاؤل؛ ًُُٞغ الؿاثذ ط٦غا ٧ان ؤو ؤهثى لض٘ٞ
ؤمىا ٫مً ؤظل الحٟاّ ٖلى ؾغٍت زهىنُاجه .و٢ض ّ
خغم ؤلاؾالم اهتها ٥زهىنُاث الؿاثذ،
ّ
وخغم امتهان ٦غامخه والخجؿـ ب٩اٞت نىعٍ وؤق٩اله بىو ٢ىله حٗالى :ﭐﭽﭑﭒﭓﭔ
(.)1

ﭐ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
َّ
ّ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭼ ( )٦ .ما ؤ٦ض ال٣اهىن اخ رام طل ٪وعجب الٗ٣اب ٖلى

اإلاخُاولين ٖلُه( ).

الخاجمت

ً
ً
أوال :الىخائج :في زخام َظا البدض ؤي٘ بين ًضي ال٣ـاعت جلخُهـا ألَـم الىخـاثج التـي زغظـذ بهـا،
وهي:
 جغظُذ بَال ١الؿُاخت اإلاٗخبرة ٖلى ٧ـل ؾـٟغ وجُـىا ٝفـي ألاعى ٢ـض اخخـىث ٖلـى ٢هـض صـحُذ
ً
َ
قغٖا مً الؿاثذ ،وؤن ُعزو الكاعٕ الخٗبضًـت للؿـاثذ مىىَـت بـالٛغ ى الصـحُذ الباٖـض ٖلـى
الؿُاخت.
 جخم نىاٖت الؿاثذ اإلاؿلم مً زال ٫ججؿُضٍ ؤلاؾالم في طاجه ،وجُبُ٣ه ما قغٕ هللا في ؤي
م٩ان ًظَب بلُه ،وؤي بٗ٣ت ًإوحها؛ ومً ؤظل جد ٤ُ٣طلً ٪لؼمه ؤن ٌؿخدًغ مغا٢بت هللا حٗالى

 ) 1زالض البكغ ،اإلاىاظهت الجىاثُت وألامىُت لخُ ٠الُاثغاث ،مغظ٘ ؾاب ، ،٤م.22
َّ
ٞ ) 2ااص ٖالم :ؤزُاع الؿُاح ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.82
 ) 3ؾىعة الحجغاث ،آًت .12
 ) 4ؤؾامت مجاَض ،م٩اٞدت الؿُاخت الجيؿُت ،صاع الجهًت الٗغلُت ،ال٣اَغة2225 ،م ،م.129
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ّ
له في خله وجغخاله ،وؤن ٌؿاٞغ إلا٣هض صحُذ مٗخبر ،وؤن ً٩ىن ٖلى صعاًت باألخ٩ام الكغُٖت
اإلاىىَت به الؾُما اإلاخٗل٣ت بؿٟغٍ وإ٢امخه.
َّ
 ألان ــل ف ــي ؾ ــُاخت الؿ ــاثذ اإلاؿ ــلم ؤن ج ٩ــىن صاز ــل ب٢ل ــُم ال ــضو ٫ؤلاؾ ــالمُتُ ،وٍمى ــ٘ زاعظه ــا بال
ُّ
لًــغوعة ؤو خاظــت مٗخبــرة مــً هدــى ٖــالط ؤو حٗلــم٦ ،مــا ٌُؿـ َـمذ للؿــاثذ ٚيــر اإلاؿــلم الؿــُاخت فــي
البلضان ؤلاؾالمُت بًىابِ اإلاؿخإمً التي هو ٖلحها ال٣ٟهاء وؤقغها بلى ؤبغػَا في زىاًا بدشىا.
ججغمهــا مجمــل ٢ــىاهين الــضو ٫ؤلاؾــالمُت ؤو ّ
 ظ ـغاثم الؿــُاح الجيؿــُت لــم ّ
ظغمتهــا ول٨ــً بٗ٣ىلــاث
ؾاطظت ٚير عاصٖت وٚير مؿخمضة مً الكغٕ الحىُ.٠
 حٗ ــرى اإلاؿــدشمغ ألاظىبــي بٗــٌ ال٣ــىاهين الخٗؿــُٟت التــي جدــض مــً خماًخــه وخغٍخــه فــي الخملــ٪
ُ
والاؾـ ــدشماع والخ٣ا ـ ــخي والخٗـ ــىٌٍ ٖـ ــً ممخل٩اجـ ــه التـ ــي جـ ـ ّـم جإمُمهـ ــا؛ ُٞجـ ــب ؤن جًـ ـ َـبِ خغٍـ ــت
الؿُاح بًىابِ قغُٖت  ،ومٗاًير ٢اهىهُت مىهىم ٖلحها فـي ال٣ـاهىن؛ ٧ألُـت ج٣ىـين خغٍـت ّ
جى٣ـل
الؿــاثذ وجغٞحهــه ويــبُها بخٟانــُل الـ ُـى ُٓم الُ٣مُــت ألصبُــاث ُّ
الخى٣ــل وظىاهــب ال رُٞــه اإلاىًــبِ
بــضًيىا ؤلاؾــالمي وٖاصاجىــا ألانــُلتّ ،
وجُ٣ــض خغٍــت الخملــ ٪بٗــضم الخٗؿــ ٠فــي  ٢ـغاع جــإمُم ؤمــىا٫
الؿاثذ ألاظىبي باٖخبـاعٍ مـً ٢ـغاعاث ؾـُاصة الـضو ٫صازـل ب٢لُمهـا ،ووظـىب مغاٖاتهـا للحـض ألاصوـى
ّ
فــي مٗاملــت َــاالء ألاظاهــب ،وؤن ج٣ــنن خغٍــت اؾــدشماع الؿــاثذ بمــا ال ًخٗــاعى مــ٘ ؤلاَــاع ال٣ــاهىوي
للضولت.
ً
زاهُا :الخىضُاثً :ىصخي الباخض باآلحي:
ٖ مل صعاؾاث اؾخ٣غاثُت قاملت لحهغ اإلاٗـاًير الًـابُت لؿـلى ٥الؿـاثذ وجهـغٞاجه ،وجُٟٗلهـا
في ٢ىاهين الضو ٫ؤلاؾالمُت.
 وكــغ الــىعي ب ــين ؤوؾــاٍ اإلاؿــلمين بم٣ان ــض الؿــُاخت ،ومجــاالث الاؾ ــخٟاصة مجهــا ،وٖمــل ب ـغامج
ّ
جىٖىٍــت وصوعاث ُٞمــا ًيبػــي ؤن ً٩ــىن ٖلُــه الؿــاثذ اإلاؿــلم فــي خلــه وجغخالــه حؿــتهض ٝاإلااؾؿــاث
الخٗلُمُت وُ٢إ الٗمل الخام والٗام  ،مً ؤظل الغقي بالىعي الؿُاحي وظٗله ز٣اٞت عاثضة.
وهللا ؤٖلى وؤٖلم ،ونلى هللا ٖلى ؾُضها دمحم وٖلى آله وصحبه وؾلم ،والحمض هلل عب الٗاإلاين.
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 .4ؤؾامت مجاَض ،م٩اٞدت الؿُاخت الجيؿُت ،صاع الجهًت الٗغلُت ،ال٣اَغة2225 ،م.
 .5بغ٧اث ٧امل اإلاهيراث :ألامً الؿُاحي والدكغَٗاث الؿُاخُت ،صاع ال٨ٟغ ،الُبٗت ألاولى،
2229م
 .6ابً حجغ ،ؤخمض بً دمحم  :جدٟت املحخاط في قغح اإلاجهاط وخىا خي الكغواوي والٗباصي،
صححذ ٖلى ٖضة وس (ص ،)ٍ.اإلا٨خبت الخجاعٍت ال٨بري بمهغ1983 ،م.
 .7ابً حجغ ،ؤخمض بً دمحم  :الٟخاوي ال٣ٟهُت ال٨بري ،ظم٘ جلمُظٍ ٖبضال٣اصع الٟا٦هي اإلا٩ي،
الىاقغ اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت ،الُبٗت ألاولى( ،ص.ث).
الحغٍغي :ال٣اؾم بً ٖلي البهغي ،صعة الٛىام في ؤوَام الخىام ،جدٖ ٤ُ٣غٞاث مُغجي،
ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت-بيروث1998 ،1ٍ ،م
 .9زالض ؾٗىص البكغ ،اإلاىاظهت الجىاثُت وألامىُت لخُ ٠الُاثغاث ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث
ألامىُت والخضعٍب1993 ،1ٍ ،م.
 .52الخُُب الكغلُجي :مٛجي املحخاط في قغح اإلاجهاط ،صاع ال٨ٟغ – بيروث(،ص ،ٍ.ص.ث).
 .55ؤبى صاوص :ؾنن ؤبي صاوص ،جد ٤ُ٣دمحم مخي الضًً ٖبضالحمُض ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بيروث
(،ص ،ٍ.ص.ث).
 .50الغاػي :الخٟؿير ال٨بير ،صاع بخُاء ال رار الٗغبي-بيروثَ1422 ،3ٍ ،ـ.
 .53الغملي ،دمحم بً ؤخمض :جهاًت املحخاط في قغح اإلاجهاط ،صاع ال٨ٟغ ،بيروث.ٌ1424 ،
 .54ػٍضاوي ٞخذ هللا :الًماهاث ال٣اهىهُت لالؾدشماع الؿُاحي في الجؼاثغ ،عؾالت ماظؿخير في
الح٣ى ١مً ظامٗت دمحم زًُغ بالجؼاثغ ،للٗام الجامعي 2216/2215م.
 .55ؾالم مض٧ىع :اإلاضزل بلى ال٣ٟه ؤلاؾالمي -جاعٍسه ومهاصعٍ وهٓغٍاجه الٗامت ،1ٍ ،ال٩ىٍذ،
 .56ؾمير ٞهىي ،ألامً الؿُاحي وؤزغٍ ٖلى الضزل الىَجي ،ظامٗت هاً ٠الٗغلُت للٗلىم ألامىُت،
ٍ1992-ٌ1412 ،1م.
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 .57الُبري ،دمحم بً ظغٍغ :ظام٘ البُان في جإوٍل ال٣غآن ،جد ٤ُ٣ؤخمض دمحم قا٦غ ،ماؾؿت
الغؾالت ،الُبٗت ألاولىَ1422 ،ـ2222/م.
ٖ .58اص ٫زير :الجغاثم الؿُاخُت في الدكغَ٘ اإلاهغي ،صاع الجهًت الٗغلُت1993 ،2ٍ ،م.
ٖ .59بضالٟخاح زًغ :الجغٍمت وؤخ٩امها الٗامت في الاججاَاث اإلاٗانغة وال٣ٟه ؤلاؾالمي ،مٗهض
ؤلاصاعة الٗامت والبدىر ،الؿٗىصًت1985 ،م.
ٖ .02مغ َاقم دمحم نض٢ت :يماهاث الاؾدشماعاث ألاظىبُت في ال٣اهىن الضولي ،صاع ال٨ٟغ الجامعي
باإلؾ٨ىضعٍت ،الُبٗت ألاولى2228 ،م.
َّ
ٞ .05ااص ٖالم :ؤزُاع الؿُاح ،ظامٗت هاً ٠الٗغلُت للٗلىم ألامىُت ،الؿٗىصًت1992 ،م.
٢ .00غفي ًاؾين :يماهاث الاؾدشماع في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت اإلااظؿخير،
في ٧لُت الح٣ى ١بجامٗت دمحم زًُغ بالجؼاثغٖ ،ام 2228م.
 .03ال٣غَبي :الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن ،جد ٤ُ٣ؤخمض البرصووي وإبغاَُم ؤَِٟل ،صاع ال٨خب
اإلاهغٍت-ال٣اَغة ،الُبٗت الشاهُت1964 ،م.
 .04اإلااوعصي :ألاخ٩ام الؿلُاهُت ،صاع الحضًض ،ال٣اَغة( ،ص ،ٍ.ص.ث).
 .05دمحم عواؽ ٢لعي وخامض ناص :١معجم لٛت ال٣ٟهاء ،صاع الىٟاجـ للُباٖت واليكغ،2ٍ ،
1988م.
ًّ
 .06دمحم املخالفي :جإزير الٗىإلات ٖلى الخىمُت في البلضان ألا٢ل همىا ،ميكىعاث مغ٦ؼ الضعاؾاث
والبدىر الُمجي2222 ،م.
 .07اإلاضوهت الٗاإلاُت آلصاب الؿُاخت ،الهاصعة ًٖ مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت ،الخابٗت لؤلمم
اإلاخدضة1999 ،م.
 .08مغجضخى الؼلُضي :جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ ،مجمىٖت مً املح٣٣ين ،صاع الهضاًت.
 .09ابً مىٓىع ،دمحم بً م٨غم :لؿان الٗغب ،صاع ناصع بيروثَ1414 ،3ٍ ،ـ.
َ .32اقم ها٢ىع :ؤخ٩ام الؿُاخت وآزاعَا صعاؾت قغُٖت م٣اعهت ،ؤَغوخت ماظؿخير في ظامٗت ؤم
ال٣غي ،بخاعٍش َ1422/12/27ـ.
 .35ؤبى ٌٗلى دمحم بً الحؿين الٟغاء :ألاخ٩ام الؿلُاهُت ،خ٣٣ه خامض ال٣ٟي ،بضاع ال٨خب
الٗلمُتَ1421 ،2ٍ ،ـ2222/م.
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ملخظ البدث:
ًهاخب ؤوكُت الكغ٧اث الىُُٟت ؤيغاع مخٗضصة مالػمت لها ،طاث َبُٗت زانت ومٗ٣ضة؛
وٖىض بدض ؤخ٩امها في الدكغَٗاث الُمىُت؛ لم هجض ههىنا زانت جدىاولها؛ لظا تهضَ ٝظٍ الضعاؾت
بلى بدض هٓامها الخام ،بما ًدىاؾب م٘ َبُٗتها ،وإًجاص خلىال حكغَُٗت إلاك٩لتها؛ مً زال ٫بظابت
الدؿائالث الخالُت:
 -1ما حٗغٍ ٠الخٗىٌٍ ،والًغع ،وما ؤهىإ زهاثو ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت؟.
 -2ما جإنُل مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ٣ٞها و٢اهىن؟ ومً اإلا٩ل ٠واإلال زم
بالخٗىٌٍ؟.
 -3ما هي ال٣ىاٖض الخانت لُ٣ام مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت البُلُت
الٗامت؟ ،ما قغوٍ ُ٢ام مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاعَا.
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالبدض ؾل٨ذ :اإلاىص الىنٟي ،واإلاىص الخدلُلي ،واإلاىص الخإنُلي ،م٘
اإلا٣اعهت بين ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،وال٣اهىن الُمجي.
وٍخ٩ىن البدض مً م٣ضمت ،وجمهُض ،وزالزت مباخض :جىاولذ في اإلابدض َّ
ألاو :٫الخٗغٍٟاث،
َّ
ولُيذ في اإلابدض الشاوي :الخإنُل ال٣ٟهي وال٣اهىوي إلاؿاولُت الكغ٧اث ،وفي اإلابدض الشالض :بدشذ
قغوٍ ُ٢ام اإلاؿاولُت ،ومً زم الخاجمت :وٞحها الىخاثج والخىنُاث ،مكٟىٖت باإلاهاصع.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى :ؤن مؿاولُت حٗىٌٍ ألايغاع الخانت جسً٘ ل٣ىاٖض هٓام
اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ بِىما جسً٘ مؿاولُت حٗىٌٍ ألايغاع البُلُت ،لىٓام ٢اهىوي زام ،وَى هٓام
اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت البُلُت ،وهٓام اإلاؿاولُت املحضوصة ،وؤهٓمت الخإمين مً مساَغ الكغ٧اث
الهىاُٖت ،والخدمل الجماعي؛ وجخدمل الكغ٧اث الىُُٟت  ،م٘ الجهاث الغ٢ابُت؛ مؿاولُت َظا
الخٗىٌٍ  .ولاهلل الخى.٤ُٞ
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Research Summary:The activities of the oil companies are accompanied by
multiple inherent damages, of a special and complex nature. When examining its
provisions in Yemeni legislation; We did not find specific texts dealing with it; Therefore,
this study aims to examine its own system, commensurate with its nature, and to find
legislative solutions to its problem. By answering the following questions:
1- What is the definition of compensation and damage, and what are the types of
characteristics of the damages of oil companies؟
2- What is the rooting of the responsibility of compensating the damages of oil
companies in jurisprudence and law? Who is responsible and obligated to
compensate؟
3- What are the special rules for establishing liability for compensation for public
environmental damages by oil companies? What are the conditions for establishing
liability for compensation for their damages؟
To achieve the objectives of the research, I took the descriptive approach, the
analytical approach, and the original approach, with a comparison between Islamic
jurisprudence and Yemeni law.
The research consists of an introduction, a preface, and three sections: I dealt with
in the first topic: definitions, and indicated in the second topic: the jurisprudential and
legal rooting of corporate responsibility, and in the third topic: the conditions for
establishing responsibility, and then the conclusion: which includes the results and
recommendations, accompanied by sources.
The study concluded: that the liability for compensation for private damages is
subject to the rules of civil liability; While the liability for compensation for environmental
damages is subject to a special legal system, which is the environmental objective liability
system, the limited liability system, the industrial companies’ risk insurance systems, and
the collective liability; The oil companies, with the regulatory authorities, bear the
responsibility; responsibility for this compensation. God luck.
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ُ
اإلا ٣ـ ِّـضمـت
الحمض هلل عب الٗاإلاين ،وله وؿخٗين ٖلى ؤمىع الضهُا والضًً ،ونلى هللا وؾلم ٖلى ؾُضها
دمحم ،وٖلى آله وصحبت وؾلم  .وبعد:
ل٣ض قهض الٗالم في الى٢ذ الحايغ جُىعا ٖلمُا ج٨ىىلىظُا هخج ٖىه زىعة نىاُٖت في مجاالث
مخٗضصة؛ ومً ؤَمها الهىاٖت الىُُٟت اؾخ٨كاٞا وإهخاظا وج٨غٍغا ،و٢ض خغنذ ٖلحها الضو ٫واَخمذ
بها اَخماما ٦بيرا ،وؤؾؿذ لظل ٪وػاعث مؿخ٣لت ،وهي وػاعاث الى ِٟواإلاٗاصن ،ؤو الب رو ٫والُا٢ت
وٚيرَا مً اإلاؿمُاث؛ ألجها حٗخبر بًغاصا مالُا ٢ىٍا وؾغَٗا ٌٛظي زؼٍىت الضولت ،وَٗؼػ الا٢خهاص
الىَجي ،وَؿاَم بهٟت ؤؾاؾُت في جد ٤ُ٣الخىمُت والاؾخ٣غاع وعٞاَُت املجخمٗاث .
ولَ ً٨ظا الخُىع الهىاعي له آزاع ؾلبُت مهاخبت له وال جىٖ ٪ٟىه ،حؿبب ؤيغاعا مخٗضصة
ٖلى ؤلاوؿان والحُىان والىباث والبِئت بهٟت ٖامت  ،وجخهَ ٠ظٍ ألايغاع بالخُغة واإلاٗ٣ضة
والٛامًت واإلاؿخمغة لؿىىاث َىٍلت  ،جدخاط بلى مهىت ٖالُت في جدضًضَا والخٗامل مٗها ،بل ججاوػ
بًٗها خضوص الضو٫؛ ٞإنبدذ مً الً٣اًا الهامت ٖلى مؿخىي الٗالم؛ جغجب ٖلحها مكا٧ل ٢اهىهُت
في جدضًض َبُٗت اإلاؿاولُاث اإلا رجبت ًٖ َظٍ ألايغاع.
وحٗخبر اإلاؿاولُت اإلاضهُت مً ؤَم مداوع ال٣اهىن اإلاضويً ،ل زم بمىظ ها ٧ل مً اعج٨ب زُإ ؤو
يغعا بالٛير بخدمل جبٗاجه  ،وحٗىٌٍ ؤيغاعٍ ،وهي بهظا اإلاٗجى ؾهلت وال بق٩اٞ ٫حها.
ول ً٨الُبُٗت ال٣اهىهُت للمؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت جخسظ
ق٨ال آزغ ؤ٦ثر حُٗ٣ضا وال جىُبٖ ٤لحها ال٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت اإلاضهُت اإلاىهىم ٖلحها في
ال٣اهىوي اإلاضوي اهُبا٢ا جاما؛ بط ؤن َبُٗت ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت جسخل ًٖ ٠ألايغاع اإلاخٗاعٝ
ٖلحها؛ باٖخباع ؤن بًٗها ٚير م رجب ٖلى زُإ؛ وإهما هي ؤيغاع مهاخبت للهىاٖت الىُُٟت ،وبًٗها
َىٍلت اإلاضي وٚير مباقغة والٗال٢ت الؿببُت بين اإلاؿاو ٫واإلاًغوع ٚامًت ومٗ٣ضة ومؿخمغة؛
ًهٗب بزباتها ووؿبتها بلى شخو مؿاو ٫مٗين ،و٦ظا شخو مًغوع مٗين لخًغع البِئت بهٟت
ٖامت ٦خلىر الهىاء ،واإلاُاٍ الجىُٞت ،وٞؿاص ال ربت ،بل بًٗها ٖامت وجخٗضي هُا ١ال٣اهىن اإلاضوي،
وجخضازل م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي ،وؤلاصاعي  ،والجىاجي(.)1

(ٖ )1بضالخىاب مٗىى – ظغاثم الخلىر مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت – َبٗت ميكإة اإلاٗاع ، ٝؤلاؾ٨ىضعٍت –
نٟدت (.)154
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أهمُت البدث :
جبرػ ؤَمُت البدض باٖخباع ؤن مىيىٕ مؿاولُت الخٗىٌٍ مً ؤَم اإلاىايُ٘ ال٣ٟهُت
وال٣اهىهُت اإلاغجبُت بؿلى ٥ألاشخام ،م٘ يغوعة جدضًض هٓام زام لخٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث
الىُُٟت ًخىا ٤ٞم٘ َبُٗتها الخانت؛ خٟٓا لح٣ى ١ألاٞغاص وألاظُا ٫واملجخمٗاث في الخٗىٌٍ
الٗاصَ ًٖ ٫ظٍ ألايغاع الحالُت واإلاؿخ٣بلُت .
طبب اخخُازالبدث:
جم ازخُاع َظا اإلاىيىٕ لؤلؾباب الخالُت:
 -1ؤَمُت اإلاىيىٕ ٦ما جمذ ؤلاقاعة بلحها آهٟا.
 -2جىا ٤ٞمىيىٕ البدض م٘ مُى ٫الباخض ،وَبُٗت ٖمله في ٞغٕ وػاعة الى ِٟواإلاٗاصن –
واصي خًغمىث – الُمً؛ ٧ىن الباخض مً ؤبىاء مدآٞت هُُٟت جىاظضث ٞحها الٗضًض
مً الكغ٧اث الىَىُت وألاظىبُت .
ٖ -3ضم وظىص الضعاؾاث في ال٣اهىن الُمجي في مىيىٕ البدض ؛ ما ص ٘ٞالباخض بلى ازخُاعٍ.
٦ -4ثرة الك٩اوي واإلاُالباث بخٗىٌٍ ألايغاع الكغ٧اث الىُُٟت.
أهداؾ البدث:
مً زال ٫صعاؾت َظا اإلاىيىٕ ؤؾعى بلى جد ٤ُ٣ما ًلي:
 -1ج٣ضًم صعاؾت مً الىاخُت ال٣ٟهُت وال٣اهىهُت في َظا اإلاىيىٕ؛ لِؿ رقض بها اإلا٣نن الُمجي
في حكغَٗاجه ،وٚيرٍ مً اإلاهخمين ،والجهاث الغؾمُت املخخهت بمىيىٕ البدض ،للُ٣ام
بمهامها وحٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ مً ؤيغاع الكغ٧اث و٣ٞا للكغٕ وال٣اهىن.
 -2حٗم ٤الضعاؾت في مىيىٕ البدض بخٗغٍ ٠حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث وجإنُل مؿاولُتها
ولُان ٢ىاٖضَا الٗامت والخانت ،وقغوٍ ُ٢امها ٣ٞها و٢اهىها.
مجاالث وهؿاق البدث:
ً٣خهغ هُا ١البدض ٖلى صعاؾت مىيىٖه مً هاخُخين:
الىاخُت ال٣ٟهُت :مً زال ٫صعاؾت الخإنُل ال٣ٟهي إلاؿاولُت حٗىٌٍ ألايغاع.
ومً الىاخُت ال٣اهىهُت :با٢خهاعَا ٖلى ال٣ىاهين وألاهٓمت الُمىُت بهٟت ؤؾاؾُت ،م٘
اإلا٣اعهت ٖىض الحاظت والاؾدكهاص ببٌٗ ال٣ىاهين الٗغلُت والضولُت.
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إشيالُت البدث:
ج٨مً بق٩الُت البدض في ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت آلاجُت:
 -1ما مٟهىم حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت؟
 -2ما الخإنُل ال٣ٟهي وال٣اهىوي إلاؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت،
وؤؾاؽ مكغوُٖتها ،ومً َم ألاشخام اإلاؿاولىن ٖجها؟
 -3ما قغوٍ ُ٢ام مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ الخٗىٌٍ؟.
 -4ما هي ٢ىاٖض ال٣ىاهين وألاهٓمت الُمىُت الٗامت والخانت لُ٣ام مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع
الكغ٧اث الىُُٟت٧ :ال٣اهىن اإلاضوي ،و٢اهىن خماًت البِئت ،ومضي ٟ٦اًتها في اؾدُٗاب
ؤخ٩امها ،ؤم هي بداظت بلى حٗضًل ؤو بنضاع ههىم زانت ،حؿدشجى مً ال٣ىاٖض الٗامت
لخٗىٌٍ الًغع؟.
 -5ما هي الحلى ٫ال٣اهىهُت التي ؤوظضتها بٌٗ الدكغَٗاث إلاىاظهت الُبُٗت الخانت
إلاؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث.
مىهج البدث:
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالبدض ؾل٨ذ اإلاىاه آلاجُت:
اإلاىص الىنٟي الاؾخ٣غاجي؛ بخدب٘ ظؼثُاث مىيىٕ البدض ،وجإنُل مؿاثله مً مهاصعٍ
ال٣ٟهُت وال٣اهىهُت ،و٦ظا ون ٠الى٢اج٘ والٓىاَغ اإلاخٗل٣ت به.
اإلاىص الخدلُلي :بخدلُل مؿاثل مىيىٕ البدض ،وال٣ىاٖض الٗامت والىهىم الخانت
الكغُٖت وال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بمؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت؛ إلاٗغٞت خ٣ُ٣تها.
اإلاىص اإلا٣اعن :وطل ٪باإلا٣اعهت بين الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،والدكغَٗاث الُمىُت الخانت
بال٣اهىن اإلاضوي و٢اهىن خماًت البِئت ،وؤلاقاعة والخٗغٍج باإلا٣اعهت ببٌٗ ال٣ىاهين الٗغلُت وألاظىبُت،
في بٌٗ الحاالث التي ًلجإ بلحها .
الدزاطاث الظابلت في اإلاىغىع:
بٗض البدض وؾاا ٫املخخهين ٖ -لى خض ٖلىي  ، -لم ؤظض صعاؾت ،ؤو عؾالت ٖلمُت زانت،
في مىيىٕ هٓام اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت في ال٣ىاهين الُمىُت اإلاغجبُت
بمىيىٕ البدض ،ولاإلاىص الظي ؾل٨خه ،بال ؤهه جىظض بٌٗ الضعاؾاث مغجبُت بمىيىٕ البدض
بهٟت ٖامت ولبٌٗ ال٣ىاهين الٗغلُت وٚيرَاً ،م ً٨الخٗغٖ ٝلى بًٗها مً زال ٫الاَالٕ ٖلى ٢اثمت
اإلاهاصع.
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ضعىباث البدث:
ؤبغػ الهٗىلاث التي واظهخجي ؤزىاء البدض ٦ما ًلي:
ٖ -1ضم وظىص ألابدار والضعاؾاث الُمىُت اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ البدض ،والٟغا ٙالدكغَعي في
الجاهب الىُٟي بٗضم وظىص ٢اهىن الى ،ِٟوٖضم وظىص ٢غاعاث عثاؾُت ؤو وػاعٍت ولىاثذ جىٓم
ٖمل الكغ٦ت الىَىُت للب رو.٫
 -2نٗىلت الخدلُل واإلا٣اعهت بين ههىم ال٣اهىن اإلاضوي و٢اهىن خماًت البِئت الُمجي ،واوٗضام
ألاخ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثُت الُمىُت في مىيىٕ البدض.
 -3نٗىلت الحهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث بمىيىٕ البدض مً الجهاث اإلاٗىُت واملخخهت؛ وطل٪
لحؿاؾُت اإلاىيىٕ وما ً رجب ٖلُه مً جدمل اإلاؿاولُاث وجبٗاتها.
خؿت البدث:
إلهجاػ َظا البدض؛ وجد٣ُ٣ا للخىاػن بين مىيىٖاجه ،ونٟداجه؛ ولئلخاَت بمىيىٖاجه
٣ٞض ٢ؿمخه بلى م٣ضمت ،وجمهُض ،وزالزت مباخض ،وزاجمت.
وط٦غث في الخمهُض مىظؼا حٗغٍُٟا بالُ٣اٖاث والهىاٖت الىُُٟت بىاصي خًغمىث –
الُمً ،وجُغ٢ذ ُٞه لخُىعة ؤيغاع ؤٖما ٫قغ٧اث بهخاط واؾخ٨كا ٝوه٣ل وج٨غٍغ الى ِٟوالٛاػ.
َّ
جىاولذ في اإلابدض َّ
ألاو :٫اإلاٟاَُم واإلاهُلحاث ،ولُيذ في اإلابدض الشاوي :الخإنُل ال٣ٟهي
وال٣اهىوي إلاؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،ولدض اإلاؿاوٖ ٫جها ،وفي اإلابدض الشالض:
بدشذ قغوٍ ُ٢ام اإلاؿاولُت ٣ٞها و٢اهىها ،ومً زم الخاجمت :وٞحها الىخاثج والخىنُاث ،مكٟىٖت
ب٣اثمت اإلاهاصع.
ؤؾإ ٫هللا الخى ...٤ُٞآمين.

جمهُـد:
الطىاعت الىـؿُت بمداؿظت خػسمىث
في بضاًت َظا البدض ؤ٢ضم هبظة حٗغٍُٟت ًٖ مدآٞت خًغمىث والُ٣اٖاث الىُُٟت ٞحها؛
جمهُضا إلاىيىٕ بدشىا املخهو ببدض مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت اإلاكٛلت لهظٍ
الُ٣اٖاث والٗاملت باملحآٞت؛ بُٛت الىنى ٫بلى هخاثج وخلى٢ ٫اهىهُت إلاك٩لت البدض ،وطل٦ ٪ما ًلي:
ً
أوال :حعسٍف مىحصبمداؿظت خػسمىث :
حٗخبر مدآٞت خًغمىث ؤ٦بر املحآٞاث الُمىُت مؿاخت التي جب ٜمؿاختهاُ٦ )190.000( :لى
م ر مغب٘ٞ ،هي جمشل  35%مً مؿاخت الجمهىعٍت الُمىُت.
وم٘ ٦بر مؿاختها جدىىٕ ٞحها الخًاعَـ الجٛغاُٞت ؾاخال وواصًا وًَبت ،م٘ جخمخ٘ بمى ٘٢ظٛغافي
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َام ٞهي جُل ٖلى بدغ الٗغب ظىىلا ،وٍدضَا مً الكغ ١ؾلُىت ٖمان ،ومً الكما ٫اإلامل٨ت
الٗغلُت الؿٗىصًت.
ومً ؤٖٓم منن هللا ٖؼ وظل ٖلى َظٍ البالص اإلاباع٦ت ما ؤوصٖه في باًَ ؤعيها مً الثرواث اإلااثُت
والىُُٟت والٛاػٍت واإلاٗاصن.
ؤما باليؿبت للثروة اإلااثُت ٞخ٣ب٘ خًغمىث ٞى ١ؤ٦بر خىى في الُمً للمُاٍ الٗظبت الهالحت
للكغب والؼعاٖت ،في الُب٣ت الغملُت اإلامخضة بلى زاعط خضوص الُمً بلى اإلامل٨ت الؿٗىصًت والؿلُىت
الٗماهُت ،جسؼن َب٣ت اإلاُاٍ الجىُٞت ُٞه خىالي  10مالًً م ر مٗ٨ب ،وهي مىُ٣ت ػعاُٖت بامخُاػ
جدىىٕ ُٞه املحانُل الؼعاُٖت (.)1
زاهُا :الخعسٍف باللؿاعاث الىـؿُت باملخاؿظت والشسواث اإلاشؼلت لها:
جخميز مدآٞت خًغمىث بامخال٦ها ؤ٦بر ؤخىاى الى ِٟالغثِؿت في الُمً ،وَى خىى اإلاؿُلت
– ؾِئىن ،وجبل ٜمؿاخخهُ٦ )25.000) :لى م ر مغبً٘ ،دخىي ٖلى )% 80( :مً اخخُاَي الىِٟ
الُمجي ،ج ٘٣مٗٓم خ٣ى ٫الى ِٟفي الهًبت الكمالُت للمدآٞت( ،)2جخىػٕ ؤَم َظٍ الُ٣اٖاث
الىُُٟت ٖلى اإلاضًغٍاث ٦ما ًلي:
الُ٣اٖاث ع٢م ،)53( ،)51( ،)14( ،)10( :وجضًغٍ خالُا قغ٦ت ب رومؿُلت الىَىُت  ،وٍٖ ٘٣لى
( )1إلاؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغٞ :ان صًغ ظً ،ظا ٥وٖبـضو ،٫ؤخمـض“ ،مـىاعص الـُمً اإلااثُـت :ملخـو للمٗلىمـاث اإلاخاخـت”،
 - DOI: 10.13140/RG.2.1.2616.1362 ،1995بصاعة اإلاُــاٍ الجىُٞـت فـي الـُمً :مؿــىصة الخ٣غٍـغ املجمـ٘” ،مىٓمــت
ألاٚظًت والؼعاٖت لؤلمم اإلاخدضة ،عوما2229 ،
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwaterg
overnance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Ground
 .water_Management.pdfهبظة حٗغٍُٟت ًٖ مدآٞت خًغمىث  -اإلاغ٦ؼ الىَجي للمٗلىمـاث ،الجمهىعٍـت
الُمىُت ،آزغ جدضًض ٖام .https://yemen-nic.info/gover/hathramoot/brife - 2214
( )2عٍدكاعص َاعَـ ،ماع٧ ٥ىلغ ،بًان قى - ٥ال ر٦يز ٖلى اؾخ٨كا ٝالى ِٟوالٛاػ في قغ ١الُمً باؾخسضام نىع
ألا٢ماع الهىاُٖت ولُاهاث الاعجٟإ –  - RECORDERالجمُٗت ال٨ىضًت للجُىٞيزًاثُين الاؾخ٨كاُٞين ،املجلض ،28
الٗضص ٧( .2الجاعي٦ ،ىضا)ٞ ،براًغ/قباٍ 2223
https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in .eastern-yemen-using-satellite-imagesالُمً  -بصاعة مٗلىماث الُا٢ت ألامغٍُ٨ت ،آزغ جدضًض
في ً 6ىلُى/جمىػ 2217
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen/yem
ً .en.pdfاؾمين نبري  -آزاع اؾخسغاط الىٖ ِٟلى الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث | مغ٦ؼ نىٗاء
للضعاؾاث ؤلاؾ راجُجُت ٞ /21براًغ 2221 /م – نٟدت (.)9
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مؿاٞتُ٦ )200 - 300( :لىم ر مغب٘ قماٚ ٫غب اإلا٨ال  ،وَٗخبر َظٍ الُ٣اٖاث ؤ٢ضم بهخاظا هُُٟا في
املحآٞت ًًم ٖضة خ٣ى ٫هُُٟت ،و٧اهذ خ٣ىال مىخجه بل ٜمخىؾِ بهخاظها بلى (200000 ( :بغمُل
ًىمُا ،وطلٖ ٪ام2003 :م  ،بِىما ًبل ٜمخىؾِ بهخاظه في ال ٟرة 2014م – 2021م بلى(10.000) :
بغمُل ًىمُا(. )1
الُ٣إ ع٢م ، )9( :الكغ٦ت اإلاكٛلت له هي :قغ٦ت ٧الٟالي ب رولُىم ٢برم املحضوصة ،اإلامىىح لها
بمىظب اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط اإلابرمت بُجها ولين وػاعة الى ِٟواإلاٗاصن الُمىُت ،وَٗخبر َظا
الُ٣إ ؤ٦بر الُ٣اٖاث الىُُٟت الىاٖضة باإلهخاط الىُٟي والٛاػي باملحآٞت ،ج٣ضع مؿاخخه
بـ )ُ٦ )2.000لى م ر مغب٘ ٚ ٘٣ً ،غلا مً الُ٣اٖاث الؿاب٣ت ،في مضًغٍاث خغًٍت والٗبر وواصي الٗين
وخىعٍ ً ،بل ٜمخىؾِ بهخاظه في ال ٟرة الغاَىت 2012م )5.000) ،بغمُل ًىمُا ًخم ه٣لها ٖبر ها٢الث
الى ِٟبلى زؼاهاث الُ٣اٖاث الؿاب٣ت ،لُخم ض ظمُ٘ ؤلاهخاط الىُٟي مً املحآٞت ٖبر ألاهبىب بلى
مُىاء الًبت الىُٟي(. )2

اإلابدث َّ
ألاوٌ:
مـهىم حعىٍؼ أغسازالشسواث الىـؿُت

جمهُد:
٢بل الكغوٕ في البدض ًٖ مىيىٖاث بدض مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث ،ؤ٢ضم في
ّ
وؾإ٢ؿم َظا
َظا اإلابدض حٗغٍٟا بماَُت الخٗىٌٍ ،وحٗغٍٟا بماَُت ألايغاع ،وحٗغٍٟا بإهىاٖه،
َّ
اإلابدض بلى مُلبين :اإلاُلب َّ
ألاو :٫حٗغٍ ٠ماَُت الخٗىٌٍ ،اإلاُلب الشاوي :حٗغٍ ٠ماَُت ألايغاع.
( )1إلاؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :ألانى ٫واإلاغا ،”٤ٞقغ٦ت ب رومؿُلت  -جم الاَالٕ في  27ؤٚؿُـ/آب
ٖ .https://petromasila.com/assets-facilities2222اص ٫الجخي ،الخًغ ببغاَُم ،خؿين الُٟٟي ،مهُٟى
٢ىاوي ،هانغ الٗغٍٟيٖ ،اع ٝالقين  -الخد ٤ُ٣في آلاباع الجُىلىظُت الٗمُ٣ت باؾخسضام الاوٗ٩اؽ الؼلؼالي وظظوٕ
آلاباع  -خ٣ل الُىٍلت الىُٟي – الُمً .آلازاع اإلا رجبت ٖلى الىي٘ الهُ٨لي وزهاثو البئر الىُٟي  -مجلت ٖلىم
2219
،1242-1218
م.
.176
املجلض
الب رو،٫
وَىضؾت
 .https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410519301573?v ia%3Dihubالخدضًض
الا٢خهاصي الكهغي للُمً  -البى ٪الضولي ،صٌؿمبر٧/اهىن ألاو- 2219 ٫
. http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf
( )2إلاؼٍض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ :الٗملُاث :ؤلاهخاط الحالي  -قغ٦ت ٧الٟالي للب رو ٫املحضوصة (٢برم) ،جم الاَالٕ في 27
https://www.calvalleypetroleum.com/new-current-2222
ؤٚؿُـ/آب
.production
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اإلاؿلب َّ
ألاوٌ:
حعسٍف ماهُت الخعىٍؼ
ؾِخم حٗغٍ ٠ماَُت الخٗىٌٍ مً زال ٫حٗغٍٟه لٛت و٣ٞها و٢اهىها ،وطل ٪في الٟغوٕ الخالُت:
الـسع َّ
ألاوٌ :حعسٍف الخعىٍؼ لؼت وؿلها:
 -5الخعسٍف لؼت:
الخٗىٌٍ :مهُل قاج٘ :ؤي ألاٖىاىٞ ،هى مكخ ٤مً ماصة الٗىى ،والخٗىًٍاث ظم٘
ومٟغصٍٖ :ىى :وَى لٛت :البض ،٫والخل٣ً ، ٠ا :٫ؤزظث ال٨خاب ٖىيا ًٖ ه٣ىصي ،وٖىيه
ً
حٗىًٍا ،وٖاويه وؤٖايه :ؤي ؤُٖاٍ الٗىى ،واٖخاى وحٗىى ؤزظ الٗىى ؤي البض.)1(٫
 -0الخعسٍف ؿلها:
ؤ -حٗغٍ٣ٞ ٠هاء الكغَٗت اإلاخ٣ضمين:
لم ٌكتهغ ٖىض ٣ٞهاء الكغَٗت اؾخٗما ٫مهُل الخٗىٌٍ؛ وإهما ٖغ ٝواؾخٗمل بمهُل
الًمان ،وٖغٞىٍ بما ًلي:
حٗغٍ ٠الحىُٟت :عص ما ٧ان مشلُا ،ؤو ُ٢مخه بن ٧ان ُ٢مُا٦ ،ما ٖغ ٝفي بضاج٘ الهىاج٘ بإهه :بًجاب
الخال ٠بن ؤم ،ً٨ؤو ُ٢مخه ،هُٟا للًغع ب٣ضع ؤلام٩ان(.)2
حٗغٍ ٠اإلاالُ٨ت :قٛل طمت ؤزغي بالح.)3(٤
حٗغٍ ٠الكاُٗٞت :ال زام خ ٤زابذ في طمت الٛير ،ؤو بخًاع ٖين مًمىهت ،ؤو بضن مً ٌؿخد٤
خًىعٍ(.)4
حٗغٍ ٠الحىابلت :يم طمت الًامً بلى طمت اإلاًمىن ٖىه في ال زام الح.)5(٤
ووعص حٗغٍٟه في مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت :بإهه بُٖاء الشخيء بطا ٧ان مً اإلاشلُاث ،وُ٢مخه بطا ٧ان مً
( ) مغجضخى َّ
الؼلُضي ،دمحم الحؿُجي ،اإلاخىفىَ1225 :ـ  -جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ – َبٗت صاع الهضاًت -
( .)452/18ؤبى ٖبضهللا دمحم ؤبىل٨غ الحىٟي الغاػي – مسخاع الصحاح – َبٗت اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بيروث الُبٗت
الخامؿت 1999م – (.)221/1
( )2ابً هجُم ،ؤخمض دمحم م٩ي الحؿجي الحىٟي– ٚمؼ ُٖىن البهاثغ قغح ألاقباٍ والىٓاثغ– َبٗت صاع ال٨خب
الٗملمُت ،بيروث ،ألاولى ؾىت2228 :م – ( .)7/4ال٩اؾاوي ،ؤبىل٨غ بً ؾٗىص – بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘
– صاع ال رار الٗغبي ،لبىان ،الُبٗت ألاولى1997 :م – (.)168/7
( )3ظىاَغ ؤلا٧لُل لآلبي  ،قغح مسخهغ ؾُضي زلُل . )129 / 2( -
( )4ؤخمض ٖمغ الكاَغي – الُا٢ىث الىِٟـ في مظَب ابً اصعَـ – َبٗت صاع اإلاجهاط – (.)23
( )5ابً ٢ضامهٖ ،بضهللا بً اخمض – اإلاٛجيَ -بٗت صاع ٖالم ال٨خب  ،الغٍاىَ1417 ،ـ .)71/7( -
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الُ٣مُاث(.)1
َّ
وٍدبين مً َظٍ الخٗغٍٟاث ؤن حٗغٍ ٠الخٗىٌٍ في الانُالح الكغعي ال٣ٟهي ٌكابه مٗىاٍ
اللٛىي ،واؾخٗما ٫ال٣ٟهاء له بمٗجى ٖام؛ ٞإَل٣ىٍ ٖلى ٟ٦الت الىٟـ واإلاا ، ٫وٚغامت اإلاخلٟاث
واإلاٛهىب ،والُٗىب٦ ،ما ًُلٖ ٤لى يمان ألامىا ، ٫والال زام بالٗ٣ىص وٚيرَا ،وقٛل الظمت والح٤
الشابذ في الظمت.
ب -حٗغٍ ٠اإلاٗانغًٍ:
جُغ ١بٌٗ ال٣ٟهاء اإلاٗانغًٍ بلى حٗغٍ ٠الخٗىٌٍ بخٗغٍٟاث ٖضة هظ٦غ مجها ما ًلي:
ُٖ ّ ِغ ٝبإهه" :الال زام بخٗىٌٍ الٛير ٖما لح٣ه مً جل ٠اإلاا ٫ؤو يُإ اإلاىا ،٘ٞؤو ًٖ الًغع
الجؼجي ؤو ال٨لي الحاصر بالىٟـ ؤلاوؿاهُت"(.)2
و ُٖ ّ ِغ ٝبإهه :اإلاا ٫الظي ًد٨م به ٖلى مً ؤو ٘٢يغعا ٖلى ٚيرٍ في هٟـ ؤو ما ٫ؤو قغ.)3(ٝ
و ُٖ ّ ِغ ٝؤًًا بإهه" :ؤصاء اإلاؿاو ٫للمًغوع مشل الح ٤ؤو ُ٢مخه"(.)4
وٍالخٔ ٖلى الخٗغٍٟاث ما ًلي:
ؤجها جضزل في حٗغٍٟاث اإلاخ٣ضمين.
ولالىٓغ في الخٗغٍ ٠ألاوً ٫خط ؤهه ٖغ ٝالخٗىٌٍ باالل زام؛ لظا ٞهى ٖغ ٝخ٨م الخٗىٌٍ
بالىظىب ،ومً زم بين ؤهىإ الًغع.
ؤما الخٗغٍ ٠الشاويٞ :ةهه وإن ٧ان ٢ض قمل الخٗىٌٍ ًٖ الًغع اإلااصي واإلاٗىىي؛ ل٨ىه ٢هغ
حٗغٍٟه بىىٕ واخض وَى الخٗىٌٍ الً٣اجي؛ مً زال٢ ٫ىلهَ :ى خ٨م.
ؤما الخٗغٍ ٠الشالض٣ٞ :ض جميز بالٗمىم للًغع بالخٗبير باإلاًغوع ،وخاو ٫بُان ؤهىإ الخٗىٌٍ
الُٗجي واإلاالي؛ بال ؤن حٗبيرٍ بالحُٞ ٤ه ج٨غاع لضزى ٫الُ٣مت في الح.٤

()1
()2
()3

()4

ص ٖ .لي خُضع  -صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام – م٨خبت الجهًت – بيروث – بٛضاص – ث ٍ بضون  ،نٟدت:
(. )378
الؼخُلي ،وَبت – هٓغٍت الًمان ؤو ؤخ٩ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجىاثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،صعاؾت م٣اعهت – صاع
ال٨ٟغ ،صمك ٤الُبٗت الشامىت 2228م – (.)15
قلخىث ،مدمىص – اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجىاثُت ًٖ ٗٞل الٛير في الكغَٗت ؤلاؾالمُت – م٨خبت الجام٘ ألاػَغ
للكاون الٗامت ،ال٣اَغة – ( .)35بى ؾا ، ١دمحم اإلاضوي – الخٗىٌٍ ًٖ الًغع في ال٣ٟه ؤلاؾالمي – صاع ؤقبُلُا
الغٍاى  ،الُبٗت ال٣اهُت َ1428ـ .)155( -
اإلاخُهيٖ ،بضالٗؼٍؼ دمحم – صٖىي الخٗىٌٍ الىاقئت ًٖ اإلاؿاولُخين الخ٣هيرًت والٗ٣ضًت ،وجُبُ٣اتها في ال٣ٟه
والً٣اء ؤلاصاعي – عؾالت ص٦خىعاٍ – ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ،الؿٗىصًت َ1424ـ _ (.)4/1
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ومما ج٣ضم ًم٨ىىا حٗغٍٟه بالخٗغٍ ٠الشالض م٘ ججاوػ الخ٨غاع بال٣ى ٫بإهه" :ظبر الًغع بالٗين ؤو
الُ٣مت" ،وا٦خُٟذ بظل ٪لِكمل ظمُ٘ ؤهىإ الًغع الخام و الٗام.
الـسع الثاوي :حعسٍف الخعىٍؼ في اللاهىن:
اقتهغ اؾخٗما ٫مهُل الخٗىٌٍ في ال٣ىاهين الىيُٗت اإلاضهُت ،و٢ض ج٣اعلذ ؤلٟاّ ٣ٞهاء
ال٣اهىن في حٗغٍٟهم للخٗىٌٍٗٞ ،غ ٝبما ًلي:
ٖغٞه بًٗهم ب٣ىله :بإهه ألازغ اإلا رجب ٖلى جىاٞغ ؤع٧ان اإلاؿئىلُت اإلاضهُت ،اإلاخمشلت في الخُإ،
الًغع ،الٗال٢ت الؿببُت ،وٍ٩ىن وُْٟخه ظبر الًغع الظي ؤناب اإلاًغوع(.)1
وٖغٞه آزغ بإهه  " :وؾُلت الً٣اء ملحى الًغع ؤو جس ٠ُٟوَإجه ،بطا لم ً ً٨مدىٍ مم٨ىا والٛالب
ً
ؤن ً٩ىن مبلٛا مً اإلااً ٫د٨م به للمًغوع ٖلى مً ؤخضر الًغع ،ول٨ىه ٢ض ً٩ىن قِئا آزغ ٚير
اإلاا٧ ،٫اليكغ في الصح ،٠ؤو الخىىٍه بد ٤اإلاضعي في الح٨م "(.)2
ّ
ٌٗغ ٝال٣اهىن اإلاضوي الُمجي الخٗىٌٍ ،وإهما ٞهل ؤخ٩امه في الباب الشالض ،بال ؤهه ًٟهم مً
ولم ِ
ههىنه :ؤن الخٗىٌٍ ظؼاء ُٖجي ؤو ه٣ضي م رجب ٖلى اإلاؿاولُت اإلاضهُت الٗ٣ضًت والخ٣هيرًتً ،خ٣غع
ٖىض وظىص الًغع ،وٍخدضص بىو ال٣اهىن ،ؤو باجٟا ١اإلاخٗا٢ضًً ،ؤو بخ٣ضًغ ال٣ا خي بطا لم ًىظض هو
ؤو اجٟا.)3(١
ومً زال ٫الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ٞةن ؤع٧ان الخٗىٌٍ ٦ما ًلي:
 -1الضاثً :وَى الصخو الظي وٖ ٘٢لُه الًغع ،واإلاؿخد ٤للخٗىٌٍ.
 -2اإلاضًً :وَى الصخو الظي نضع مىه الًغع ،وَى اإلاؿاو ًٖ ٫الخٗىٌٍ.
 -3الضًً :وَى مدل ؤلال زم بالخٗىٌٍ ،ؾىاء ٧ان ُٖىا ،ؤو ه٣ضا.
 -4الًغع :ؾىاء ٧ان ماصًا ؤو ؤصبي ،وؾُإحي بدض جٟانُله في اإلاُلب الالخ.٤

( )1ص  .دمحم خؿين الكامي  -:ع ً٦الخُإ في اإلاؿئىلُت اإلاضهُت – 1992م  ،صاع الجهًت الٗغلُت -ال٣اَغة 1999م،
نٟدت. )257( :
( )2ص  .ؾٗضون الٗامغي  -حٗىٌٍ الًغع في اإلاؿئىلُت الخ٣هيرًت – بٛضاص – ث ٍ  -1981ميكىعاث مغ٦ؼ البدىر
ال٣اهىهُت  ،ع٢م ؤلاًضإ في اإلا٨خبت الىَىُت ببٛضاص 1981 /697م  ،نٟدت. )143( :
( )3ال٣اهىن ع٢م ( )14لؿىت 2222م بكإن ال٣اهىن اإلاضوي – الجغٍضة الغؾمُت الٗضص الؿاب٘ – الهاصع بخاعٍش  15ببغٍل
2222م م٨خبت زالض بً الىلُض – نىٗاء.
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اإلاؿلب الثاوي:
حعسٍف ماهُت ألاغساز
الـسع َّ
ألاوٌ :حعسٍف ألاغسازلؼت وؿلها وكاهىها:
 -5حعسٍـها لؼت:
ُّ
َّ
والًغ ،بالًم والٟخذ لٛخان ،وَى يض الى ،ٟ٘وٍُل٤
الًغ
ألايغاع ظم٘ مٟغصَا يغع ،ؤو
وٍغاص به الى٣هان ،واإلاٟؿضة ،وؾىء الحا ،٫ال٣ٟغ ،والًُ ،٤والكضة( ،)1ومىه ٢ىله حٗالى٢ :ىله
َ َ ُّ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ ً
حٗالى"َ :وإ َطا َم َّ
اٖضا ؤ ْو ٢أ ِثما"(.)2
ـ ِؤلاوؿان الًغ صٖاها ِلج ِىب ِه ؤو ِ ٢
ِ
 -0حعسٍـها ؿلها:
أ -حعسٍف الـلهاء اإلاخلدمحن:
مٗجى الًغع في انُالح ٣ٞهاء الكغٕ ًخىا ٤ٞم٘ اإلاٗجى اللٛىي ،وَى ما ً٣ابل الى ،ٟ٘وَى
الى٣هان ،وألاطي واإلاٟؿضة ،ؾىاء ٧ان مٗىىٍا ٧ال٣ظ ٝوالكخم ،ؤو ماصًا في اإلاا ٫ؤو الىٟـ ،وٚيرَما
مما ًيؿب بلُه(.)3
وبهظا اإلاٗجى َّ
ٖغٞه بٌٗ ٣ٞهاء الكغَٗت وهظ٦غ مً طل ٪الخٗغٍٟاث الخالُت:
ٖىض اإلاالُ٨ت ُٖ ّغ ٝالًغع بإهه :ما لُٞ ٪ه مىٟٗت وٖلى ظاعُٞ ٥ه مًغة ،وؤما الًغاع ٞهى
ما لِـ لُٞ ٪ه مىٟٗت وٖلى ظاع ٥مًغة(.)4
وحٗغٍ ٠الكاُٗٞت :بإهه ألاطي ،ؤو اإلاٟؿضة اإلالح٣ت بالٛير مُل٣ت(.)5
وٖىض الحىابلت" :ؤن ًضزل ٖلى ٚيرٍ يغعا بما ًيخَ ٟ٘ى به"(.)6
( )1دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع ّ
الغاػي  -مسخاع الصحاح ،ماصة (ى ع ع) – اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بيروث2226 ،م –
(.)362/1
( )2ؾىعة ًىوـ ،آلاًت ع٢م.)21( :
()3دمحم ٖمُم ؤلاخؿان املجضصي البر٦تي  -الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت  -الىاقغ :صاع ال٨خب الٗلمُت (بٖاصة ن ٠للُبٗت
ال٣ضًمت في با٦ؿخان َ1427ـ 1986 -م)  -الُبٗت :ألاولىَ1424 ،ـ 2223 -م – نٟدت.)133( :
( )4الُغابلسخيٖ ،لي بً زلُل – مٗين الح٩ام ُٞما ً رصص بين الخهمين مً ألاخ٩ام – َبٗت الحلبي ،ال٣اَغة الُبٗت
الشاهُت1973 ،م – ( .)212الباجي ،ؾلُمان بً زل ٠بً ؾٗض  -اإلاىخ٣ى قغح اإلاىَإ – صاع الؿٗاصة  ،ال٣اَغة ،
الُبٗت ألاولى َ1331ـ .)42/6( -
( )5الىىويً ،دحى بً قغ ٝبً مغي – جدغٍغ ؤلٟاّ الخىبُه – صاع ال٣لم  ،صمك – ٤ألاولى َ1428ـ  .)128( -الؿُىَي،
ٖبضالغخمً بً ال٨ما – ٫قغح ؾنن ابً ماظت – َبٗت ٢ضًىي ٦خب زاهت٦ ،غاحشخي – (.)169
( )6ابً عظبٖ ،بضالغخمً بً قهاب الضًً – ظام٘ الٗلىم والح٨م في قغح زمؿين خضًشا مً ظىام٘ ال٩لم – صاع
الخير ،بيروث ،ألاولى 1996م – (.)122/2
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وٖىض ؤلامامُت بإهه" :الى٣و في اإلاا ٫ؤو الٗغى ؤو الىٟـ ؤو ؤي قإن مً قئىهه بٗض وظىصٍ"(.)1
ب -حٗغٍ ٠اإلاٗانغًٍ:
َّ
ٖغ ٝبٌٗ ال٣ٟهاء اإلاٗانغًٍ الًغع بما ًلي:
بإهه٧" :ل بًظاء ًلح ٤الصخو ،ؾىاء ؤ٧ان في ماله ؤو ظؿمه ؤو ٖغيه ،ؤو ٖاَٟخه"(.)2
٦ما ُٖ ّ ِغ ٝبإهه٧" :ل إلًظاء ًلح ٤الصخو ،ؾىاء ؤ٧ان في ما ٫مخ٣ىم مد رم ؤو ظؿمه ،ؤو ظؿم
مٗهىم ،ؤو ٖغى مهىن"(.)3
وٍالخٔ ٖلى َظٍ الخٗغٍٟاث :ؤجها قملذ ألاطي اإلااصي واإلاٗىىي ،والخٗغٍ ٠ألاو ٫قمل ألاطي
اإلاكغوٕ ٧الحضوص ،وٚير اإلاكغوٕ ،بِىما الخٗغٍ ٠الشاوي ُ٢ضٍ باإلاكغوٕ٦ ،ما ًٟهم بخُُ٣ضٍ باملح رم
واإلاٗهىم واإلاهىن.
وٍم ً٨ازخهاع َظٍ الخٗغٍٟاث م٘ الجم٘ واإلاى٘ بال٣ى :٫بإهه ألاطي ٚير اإلاكغٕ ماصًا ؤو مٗىىٍا.
ومً زال ٫اؾخٗما٣ٞ ٫هاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت إلاهُل الًغع؛ ًم٨ىىا اؾخسالم نىعٍ آلاجُت:
ؤ -ؤلاجال ،ٝوالخل :٠ألاو٩ً ٫ىن م٘ الخٗضي بٟٗل الٛير :والشاوي مً ٚير حٗضي :وَى ػواٖ ٫ين الشخيء
مً ٚير جد ٤ُ٣مهلحت ،بخُٛير خالت الشخي مً ٧ىجها مىخ ٟ٘به بلى ٚير مىخ ٟ٘به ٧لُا ٖاصة ،ومشاله:
ّ
ؤلاجال ٝبالحغ ،١ومشل له ٣ٞهاء اإلاالُ٨ت بانُُاص الحُىان ٖبشا؛ ٣ٞالىا بخدغٍمه(.)4
ب -ؤلاَال ٥والهال :٥ألاو٩ً ٫ىن م٘ الخٗضي بٟٗل الٛير :والشاوي مً ٚير ّ
حٗض  :وَى ػواٖ ٫ين الشخيء
ٍ
ّ
م٘ جد ٤ُ٣مهلحت ٚير مُلىلت قغٖا ،ومشل له ٣ٞهاء اإلاالُ٨ت :بانُُاص الحُىان للهى ،و٢الىا
ب٨غاَخه(.)5
ث -الاؾتهال :٥وَؿخٗمل ٖىض ػواٖ ٫ين الشخيء بٟٗل الٛير م٘ جد ٤ُ٣مهلحت مكغوٖت ،ومشاله :خغ١
ألاشجاع للخضٞئت ،وقغب اإلااء ،ومشله الاؾخٗما ٫ل٨ىه ٢ض ًٟغ ١بُجها ؤن الاؾتهالُٞ ٥ه حٗضي ٖلى
ما ٫الٛير مً ٚير عزهت  ،والاؾخٗما ٫جهغ ٝمباح ال حٗضي ُٞه وال يغع.
ر -ؤلاٞؿاص والٟؿاص :ألاو ٫بخٗضي والشاوي بٛير حٗضي ،وَى الى٣و في ٖين الشخيء؛ بما ًاصي بلى
ه٣هان اإلاهلحت الشابخت قغٖا.
 ) 1دمحم ج٣ي آ ٫الُ٣ٟه الٗالىي  -ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت – َبٗت صاع اإلاٗاع ،ٝبضون مٗلىماث الُب٘ .)178/1( -
( )2الؼخُلي هٓغٍت الًمان – مغظ٘ ؾاب.)23( – ٤
( )3بى ؾا ١الخٗىٌٍ ًٖ الًغع – مغظ٘ ؾاب.)28( – ٤
( )4ابً ُظؼي ،دمحم بً ؤخمض بً دمحم بً ظؼي ال٩لبي الٛغهاَي اإلاال٩ي – ال٣ىاهين ال٣ٟهُت  -صاع ال٣لم ،بيروث ،لبىان،
بضون جاعٍش – (.)188/1
( )5ال٣ىاهين ال٣ٟهُت – اإلاغظ٘ الؿاب.)188/1( – -٤
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ط -الٛهب :وَى ؤزظ ما ٫الٛير مً ٚير بطن وال خ.٤
ح -ال٣ظ ٝوالكخم :وَى الخٗضي ٖلى الٗغى ؤو الكغ ،ٝوَى مٗىىي ٚير ماصي.
 -3حعسٍـها كاهىها:
ٖغ ٝبٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الًغع بٗباعاث ال جسغط ًٖ الخٗغٍ ٠اللٛىي والكغعي ،مً طل٪
حٗغٍ ٠الؿجهىعي بإهه :ؤلازال ٫بد ٤ؤو مهلحت (.)1
بال ؤهه ًالخٔ في ال٣ىاهين الىيُٗت ،ومالٟاث ٣ٞهاء ال٣اهىن قضة اٖخىا،هم بالخٟغٍ ٤بين ؤ٢ؿام
الًغع بلى ما ًلي:
 -5الػسزألادبي:
()2
وٖغٞه ص .الكامي بإهه" :ألاطي الظي ًهِب ؤلاوؿان في قغٞه ؤو في خ ٤مً خ٣ى٢ه ألاصبُت" .
واإلا٣هىص بالح٣ى ١ألاصبُت خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت؛ ٦د ٤اإلاال ٠والٟىان واملخ رٕٞ ،هي مهلحت
زانت ال ًجىػ الخٗضي ٖلُه باالهخدا ٫مشال.
 -0الػسزاإلاادي:
ُٖ ّغ ٝبإهه :الًغع الىاٖ ٘٢لى ظؿم ؤلاوؿان ؤو ماله(.)3
ومً حٗغٍ ٠الًغع اإلاخ٣ضم ٖىض ٣ٞهاء الكغَٗت؛ ًٟهم :ؤن الًغع ًى٣ؿم ٖىضَم ؤًًا بلى
ال٣ؿمين اإلاخ٣ضمين :اإلااصي واإلاٗىىي؛ وإهما ٧ان لل٣ىاهين الىيُٗت اَخمام ٦بير بالخ٣ؿُم؛ للح٣ى١
ألاصبُت التي حٗخبر مً الً٣اًا اإلاٗانغة ،وجبين مما ج٣ضم الؿب ٤الدكغَعي للكغَٗت ؤلاؾالمُت في
ج٣ىين ؤخ٩امها.
وؤما حٗغٍ ٠الًغع في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي٣ٞ :ض ّ
ٖغٞه بك٩ل ٖام مً ٚير جٟغ٢ت بين الًغع
ً
ؾىاء
اإلااصي واإلاٗىىي٦ ،ما وعص في اإلااصة )324( :مضوي ًمجيٖ ،لى ؤن٧" :ل ٗٞل ؤو جغٚ ٥ير مكغوٕ،
ً
ً
٧ان هاقئا ًٖ ٖمض ؤو قبه ٖمض ؤو زُإ؛ بطا ؾبب للٛير يغعا ًلؼم مً اعج٨به بخٗىٌٍ الٛير ًٖ
ً
الًغع الظي ؤنابه ،وال ًسل طل ٪بالٗ٣ىلاث اإلا٣غعة للجغاثم؛ َب٣ا لل٣ىاهين الىاٞظة".
ولالغظىٕ بلى قغح اإلااصة ( ،)299واإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت الهاصعة مً الؿلُت الدكغَُٗت؛ هجضَا
٢ؿمذ الًغع بلى ال٣ؿمين اإلاظ٧ىعًٍ؛ خُض ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى" :و٢ض جيكإ ًٖ الٟٗل ٚير

( )1صٖ .بض الغػا ١الؿجهىعي  :الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض ـ الجؼء الشاوي في ألال زاماث ـ الُبٗت الشالشت ـ
ميكىعاث الحلبي ـ ؾىت الُب٘ 1956م – (.)97/1
( )2ص  .دمحم خؿين الكامي  :الىٓغٍت الٗامت لالل زاماث في ال٣اهىن اإلاضوي-مغظ٘ ؾاب.) 399 – 398 /1( -٤
( )3ص .الؿجهىعي – الىؾُِ – ( . )57/1ص.الكامي  ،الىٓغٍت الٗامت لالل زاماث .)528/1( ،
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اإلاكغوٕ مؿاولُخان :مؿاولُت ظىاثُت ،ومؿاولُت مضهُت ،...واإلاؿاولُت الجىاثُت :جيكإ في ألاخىا ٫التي
ٌٗا٢ب ٞحها الكغٕ مغج٨ب الٟٗل بالٗ٣ىلاث اإلا٣غعة له ،و٢ض ججؼت اإلاًغوع ُٞما ؤنابه مً يغع في
هٟؿه وظؿمه وٖغيه"(.)1

الـسع الثاوي :أهىاع أغسازالشسواث الىـؿُت:
 -5الخعسٍف بأهىاع أغسازالطىاعت الىـؿُت:
حٗخبر الهىاٖاث الىُُٟت مً ؤَم الهىاٖاث اإلاٗانغة؛ إلاا لها مً م٩اؾب ا٢خهاصًت ٦بيرة
وؾغَٗت؛ لحاظت الضو ٫إلاهاصع الُا٢ت الحضًشت.
وَظٍ الهىاٖت لها ؤيغاع مخٗضصة ومٗ٣ضة وطاث َاب٘ زام؛ ال جىُبٖ ٤لى ؤٚل ها ٢ىاٖض
اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ ٩ٞاهذ الحاظت اإلااؾت بلى بدض ؤؾـ ٢اهىهُت زانت لخدضًض مؿاولُت حٗىٌٍ
َظٍ ألايغاع الظي َى مىيىٕ بدشىا ،و٢بل بدض جٟانُله ه٣ضم البدض ًٖ ؤهىإ َظٍ ألايغاع ُٞما
ًلي:
ً
أوال :الخعسٍف بأغسازالشسواث الىـؿُت:
حٗخبر ؤٚلب ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ايغاعا بُلُت :وٖغٞذ بإهه :ألاطي الظي لح ٤اإلاىاعص الُبُُٗت ،ؤو
صحت ؤلاوؿان وال٩اثىاث ألازغي ،ؤو ٌٗغ٢ل اليكاٍ ال٢خهاصي ،ؤو ٌُٗ ٤الاؾخسضام اإلاكغوٕ
للبِئت(.)2
٦ما ٖغٞذ بإجها :ألاطي الىاظم ًٖ مجمىٖت مً ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ،التي حٛير مً نٟاث املحُِ
البُئي ،ملجمىٖت مً ألاشخام بهىعة مباقغة ؤو ٚير مباقغةٌٗ ،غيهم لئلنابت في ؤظؿامهم ؤو
ؤمىالهم ؤو ٖاَٟتهم ؤو ٚير طل ٪مما ًلؼم حٗىًٍه ،ؤو ؤن ًلح ٤ألاطي ب٩اثىاث ؤزغي خُت وٚير
خُت(.)3
ٞالًغع البُئي مً ؤٖما ٫الكغ٧اث الىُُٟت باإلاٗجى َظا ؤٖم مً الخلىر البُئيٞ ،الًغع البُئي مُل٤
ألاطي اإلا رجب ٖلى وكاٍ الكغ٦ت زالُ٢ ٫امها بالٗملُاث الىُُٟت٧ ،اإلاس والاؾخ٨كا ٝوؤلاهخاط
والى٣ل والخ٨غٍغ والخهُٟت ،اإلاٛيرة مً نٟاث البِئت البرًت والبدغٍت والجىٍت ،وحؿتهض ٝؤلاوؿان
( )1اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت لل٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م )12( :لؿىت 1979م الهاصع مً مجلت مجلـ الكٗب الخإؾِسخي-
مُاب٘ وػاعة ال ربُت والخٗلُم ،نىٗاء ،بضون جاعٍش ،الٟهل ألاو ٫مً الباب الشالض مً ال٨خاب الشاوي – (.)114/1
( )2صٖ .باؽ ٖل دمحم الحؿُجي – اإلاؿاولُت اإلاضهُت البُلُت في يىء لىهىم اإلاضهُت والدكغَٗاث البلُت – بدض ميكىع
في مجلت الح٣ى٧ ،١لُت ال٣اهىن ،ظامٗت ٦غلالء ،الٗضص الشالض ،ؾىت 2212م – نٟدت (.)25
( )3مدمىص ٞسغ الضًً ٖشمان ،اؾخ٣غاء إلاٗالم الًغع البُئي ،صعاؾت م٣اعهت مٗؼػة بالخُبُ٣اث الً٣اثُت ،مجلت
ظامٗت ٦غ٧ى ٥للضعاؾاث ؤلاوؿاهُتٖ ،ضص ،1املجلض ،3ظامٗت ٦غ٧ى ،٥الٗغا ،2228 ،١نٟدت.(233( :
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والجماص والىباث والحُىان ،والهىاء ،وَظا ألاطي ٢ض ً٩ىن مباقغا ؤو ٚير مباقغ ،وَىٍل اإلاضي ؤو
٢هير اإلاضي ،مد٣٣ا ؤو مدخمال ،ماصًا ؤو مٗىىٍا ٧الكٗىع بالحغمان.
ؤما الخلىر البُئي٣ُٞ :هض به حكىٍه ؤو جضمير الى٣اء الُبُعي للبِئت؛ لظا ًغي البٌٗ ؤن
الًغع البُئي َى هدُجت الخلىر البُئي وؤهه ال مجا ٫للحضًض ًٖ الخلىر البُئي بال بطا ؤخضر يغعا(.)1
ً
زاهُا :خطائظ أغسازالشسواث الىـؿُت:
جدؿم ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بسهاثو وميزاث ،جميزَا ًٖ ؾاثغ ؤيغاع الهىاٖاث
ألازغي ،ومً ؤَمها:
ؤ -ؤجها ؤيغاع ٦بيرة وقضًضة الخُىعة وواؾٗتٞ :هي جخٗضي خضوص مىاَ ٤الٗملُاث؛ ولغلما
حؿببذ بمكا٧ل ٖاإلاُت وهؼإ بين الضو ،٫ولِؿذ مدلُت  ،ِ٣ٞوؤيغاعَا قاملت للبِئت
املحُُت بها ،وحؿتهض ٝخُاة ؤلاوؿان وصحخه وممخل٩اجه(.)2
ب -ؤجها ؤيغاع مؿخ٣بلُت ٚير ٞىعٍت :ؤي ؤن آزاعَا ج رادى وجمخض بلى اإلاؿخ٣بل ،وال جٓهغ مباقغة بٗض
جد ٤٣ؾبب الًغع(.)3
ث -ؤجها ؤيغاع اخخمالُت ٚير ما٦ضة :وطل ٪لخضازل بٌٗ ؤؾباب ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت م٘
ؤؾباب ؤزغي؛ ما ًجٗل ؤيغاعَا ٚير ًُ٣يُت؛ ٞالخلىر للماء ؤو الهىاء ؤو ال ربت املحُُت
بالُ٣اٖاث الىُُٟت؛ ٢ض ً٩ىن له ؤ٦ثر مً ؾبب بًٗها ً٩ىن هدُجت جغا٦ماث إلاىاص وٖىامل
ملىزت ؤزغي جخٟاٖل ُٞما بُجها بٗض مضخي  ٞرة مً الؼمً(.)4
ر -ؤجها ؤيغاع ٚير مباقغة :خُض ؤجها ٚير مباقغة ليكاٍ اإلاؿاو ،٫وجيخج بخضازل ٖضة ٖىامل مً
زال ٫جٟاٖل اإلاىاص اإلالىزت م٘ مهاصع مسخلٟت َبُُٗت وٚير َبُُٗتُٞ ،هٗب خُيئظ جدضًض
الٗال٢ت اإلاباقغة بين ؤؾباب ألايغاع وآزاعَا ،وٖلى ؾبُل اإلاشا :٫ألامغاى التي ٢ض جىدكغ في

( )1ص .ؾُٗض ؾٗض ٖبضالؿالم – مك٩لت حٗىٌٍ ؤيغاع البِئت الخ٨ىىلىظُت ،صاع الىًٗت الٗغلُت ،ال٣اَغة بضون ؾىت
الُب٘ .)14( -
( )2اؾماُٖل ؤدمحم دمحم ٖبضالح٨ٞ - ُٟٔغة الًغع في ٢اهىن البِئت ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.)43( - 2218 ،
( )3ص .ؾٗضون الٗامغي – مغظ٘ ؾاب.)14( - ٤
( )4صً .دحى ًاؾين ص .زالض ؾلُمان ظىاص – الُبُٗت الخانت للًغع البُئي وؤزغَا في ُ٢ام اإلاؿاولُت الضولُت – بدض
ميكىع في مجلت الح٣ى٧ ،١لُت ال٣اهىن ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت -مجلض ٖ ،4ضص  ،24 -23ؾىت 2214م – ( .)258ص.
ؾمير خامض الجما – ٫الحماًت ال٣اهىهُت للبِئت – صاع الجهًت الٗغلُت ،ال٣اَغة2227 ،م .)323( -
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مىاَ ٤الٗملُاث الىُُٟت ٧الؿغَاهاث ،والٟكل ال٩لىي ،والٗ٣م  -ؤٖاطها هللا مجها ً ، -هٗب
ٞحها وؿبتها مباقغة بلى ألاوكُت والى٢اج٘ اإلاغجبُت بيكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت(.)1
ط -ؤن ؤيغاعَا َىٍلت اإلاضي ومؿخمغة وٚير م٣ضعة ،وج٩ىن ٚالبا في ألايغاع ٚير اإلاغثُت :وٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫ج٣ضًغ ألايغاع الىاججت مً جلىر اإلاُاٍ الجىُٞت والبداع ،بؿبب ؤوكُت الكغ٧اث
الىُُٟت ،واؾخمغاع جلىر الهىاء بٗملُاث ج٨غٍغ الى ِٟوالٛاػ(.)2
ح -نٗىلت الخٗىٌٍ الُٗجي في بًٗها ٧التي جهِب الهىاء وٚير طل٪؛ ٞةنالح اإلاًغوع َىا
مؿخدُل.
ر -ؤن بٌٗ ؤيغاعَا خخمُت ؤي ال جىٖ ٪ٟجها ومالػمت لها ؛ ٧إيغاع جُُ٣ض خغٍت اإلاىاَىين باالهخٟإ
بإعايحهم ،وبٌٗ ؤيغاع الخلىر البُئي اإلاهاخب لٗملُاث الكغ٧اث الىُُٟت٧ ،الىٟاًاث
والٛاػاث الؿامت ،والًىياء ،وٚيرَا ولُاجها ُٞما ًلي مً ألاهىإ.

ً
زاهُا :أهىاع أغسازالشسواث الىـؿُت:

جدىىٕ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بلى زانت :وهي التي جهِب ؤلاوؿان في ظؿضٍ ؤو ممخل٩اجه،
ماصًت ٧ان ؤو مٗىىٍت .
وٖامت :وهي التي جهِب الُبُٗت والبِئت املحُُت باإلوؿان٧ ،الهىاء واإلااء وال ربت ،وٍخًغع
ؤلاوؿان مجها لىظىصٍ في طل ٪املحُِ ،وجٟانُلها ُٞما ًلي:
أ -ألاغسازالخاضت:
ًخٗغى اإلاىاَىين لل٨شير مً ألايغاع الىاججت مً ؤٖما ٫الكغ٧اث الىُُٟت ،حؿتهضٝ
ؤظؿامهم وؤمىالهم ،يغعا ماصًا ؤو مٗىىٍا.
وَٗخبر الًغع الجؿضي ؤزُغ ألايغاع الخانت ؾىاء ٧ان بةػَا ١الغوح ؤو الى٣و في
ؾالمتها ،ؤو بةنابت الىاؽ باألمغاى  ،و ؤزُغَا الؿغَاهاث والٗ٣م والٟكل ال٩لىي ،والدكىَاث
الخلُ٣ت؛ هدُجت حٗغيهم لئلقٗاٖاث ،واؾخيكا٢هم للٛاػاث الؿامت ،و٢ض خُٓذ َظٍ ألايغاع
باإلاؼٍض مً الاَخمام هدُجت اهدكاع َظٍ ألايغاع ،وهي ؤيغاع مخىىٖت وؤؾبابها مٗ٣ضة(.)3
ألايغاع اإلاالُت :وهي التي جهِب ؤمىالهم ،وما ً رجب ٖلحها مً :زؿاعة ،ؤو ٦ؿب ٞاثذ.
وحٗخبر ألايغاع اإلاالُت هي ألا٦ثر مً خُض اإلاُالبت؛ الهدكاعَا وْهىعَا وؾهىلت بزباتها؛

( )1صً .دحى ًاؾين ص .زالض ؾلُمان ظىاص – الُبُٗت الخانت للًغع البُئي اإلاغظ٘ الؿاب.)258( –٤
( )2صً .دحى ًاؾين -اإلاغظ٘ الؿاب .)259( –٤صٖ .باؽ الحؿُجي – مغظ٘ ؾاب.)26( – ٤
( )3عٍ هج عؾى ٫خمض  -اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ جلىر البِئت  -صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت – 2216 ،نٟدت (.)97
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بدُض ٌؿخد ٤اإلاًغوع الخٗىٌٍ هدُجت الٟٗل الًاع الىاجج مً ؤٖما ٫الكغ٧اث الىُُٟت.
وؤبغػ َظٍ ألايغاع :اخخجاػ الٗ٣اعاث ٧اإلاؼاعٕ وألاعا خي اإلاملى٦ت للمىاَىين ،وجُُ٣ض خغٍاتهم
مً الاؾخٟاصة مجها واؾخٛاللها؛ حٛلُبا للمهلحت الٗامت ،ختى جخم ً٨الكغ٧اث الىُُٟت مً ُ٢امها
بالٗملُاث الىُُٟت ،و٦ظا حٗغيها للخلىر البُئي هدُجت اهخاط الى ِٟوه٣له ،والٛاػاث الؿامت مما
جاصي بلى مىث املحانُل الؼعاُٖت والحُىاهاث(.)1
وٍضزل يمً ألايغاع الخانت :ألايغاع اإلاٗىىٍت :وهي التي جهِب ؾمٗت وقغ ٝواٖخباع
اإلاًغوع ،ؤو جاطًه في قٗىعٍٞ ،دؿبب له ألالم الىٟسخي والحؼن اإلا رجب ًٖ الحغمان ،و٦ظا الاآلم
اإلا رجبت ٖلى ألامغاى والدكىَاث الخلُ٣ت ،وٚير طلٞ ،٪الًغع اإلاٗىىي خ٨مه خ٨م الًغع اإلااصي،
مً وظىب حٗىٌٍ اإلاًغوع ٖىه ،اؾخ٣الال ًٖ الًغع اإلااصي(.)2
ب -ألاغسازالعامت:
وهي ؤزُغ ألايغاع التي جهِب البكغٍت؛ لٗمىمها ٞهي حؿتهض ٝالُبُٗت وٍخًغع ؤلاوؿان
بخًغعَا؛ ولهٗىلت بنالح ألاقُاء اإلاخًغعة ،لظا جؼاًض اَخمام اإلاىٓماث واملجخم٘ الضولي بدماًتها.
وجدؿبب الكغ٧اث الىُُٟت في َظٍ الايغاع بخلىر البِئت مً زال ٫الٗملُاث الخالُت:
ٖ -1ملُاث اؾخ٨كا ٝوإهخاط الى :ِٟخُض حؿتهض ٝالكغ٧اث مىاَ ٤واؾٗت في َظٍ
اإلاغخلت ،وٍخم اؾخسضام ٦مُاث ٦بيرة مً اإلاُاٍ في الحٟغ التي ًخسلو مجها ومً هٟاًاث
بلى الخاعط؛ ٞخدضر ؤيغاعا ٖامت بخلىر وحؿمم اإلاُاٍ وال ربت والؼعاٖت ،وجيخ٣ل بلى
ؤلاوؿان والحُىان ،و٦ظا في ٖملُاث ؤلاهخاط التي ًهاخب الىٞ ِٟحها اإلاُاٍ ،وجخم بٖاصة
خ٣جها ٞخدؿبب بخلىر اإلاُاٍ الجىُٞت في خالت ٖضم مٗالجتها وجىُ٣تها مً الكىاثب
واإلاىاص الؿامت.
 -2الخلىر في ٖملُاث ه٣ل الى ِٟمً مىا ٘٢الكغ٧اث بلى الخؼاهاث ؤو بلى اإلاىاوئ ؤو بلى
قغ٧اث الخ٨غٍغ ،ؾىاء ٧ان ٖبر ألاهابِب ؤو الههاعٍج والبىازغ ،خُض حؿب جلىزاث
بُلُت بدؿغب ٦مُاث ٦بيرة بلى الخاعط.

( )1هًاُٖ ٫ا بضوي الضوٍ ،٪الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع اإلااصًت اإلاؿخ٣بلُت الىاظمت ًٖ ؤلاناباث الجؿضًت ،عؾالت
ماظؿخير ،ظامٗت الكغ ١الاوؾِ ،ألاعصن – 2216 ،نٟدت (.)53
(ٖ )2بير ٖبض هللا اخمض صعلاؽ  -اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ مًاع الجىاع ٚير اإلاإلىٞت الىاججت ًٖ جلىر البِئت في ٞلؿُين -
صعاؾت م٣اعهت ،عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت بيرػٍذٞ ،لؿُين - 2214 ،نٟدت (.)93
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 -3الخلىر في ٖملُاث الخ٨غٍغ وجدىٍل الى ِٟالخام بلى مكخ٣اجه ب رو ٫وصًؼ ٫وٚيرَا؛
خُض ًهاخ ها اهبٗار الٛاػاث الؿامت ٛ٦اػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غلىن ،واإلاغ٦باث اإلاخُاًغة،
وجإزغ اإلاىاَ ٤املجاوعة بها.
 -4الًىياء الٗامت التي حٗ٨غ نٟى الحُاة وجُ٣ض خغٍاث مىاَجي اإلاىاَ ٤املجاوعة،
وزًىٖهم لئلظغاءاث ألامىُت اإلاكضصة(.)1

 -0أهىاع أغسازشسواث الطىاعت الىـؿُت بمداؿظت خػسمىث:
ال جسلى الهىاٖت الىُُٟت مً ؤيغاع بُلُت ال جىٖ ٪ٟجها؛ لم حؿلم مجها ٦بري الضو٫
الهىاُٖت ًٞال ًٖ البلضان الىامُت ٧الُمً ،وُٞما ج٣ضم بُان ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بهٟت ٖامت.
ؤما باليؿبت للهىاٖت الىُُٟت في مدآٞت خًغمىث ،جبٗا لُبُٗتها الخانتٞ ،ةن مىا٘٢
الُ٣اٖاث الىُُٟت ٞحها جخه ٠بالحؿاؾُت الكضًضة والخُىعة ال٨بيرة؛ وطل ٪لى٢ىٖها في الهًاب
في ألاٚلب ،وظؼء مجها في الىصًان ٦ ،ما ًمخض ؤهبىب الى ِٟبلى البدغ للخهضًغ  ،وٍخم ه٣ل بهخاط بٌٗ
الُ٣اٖاث ( ُ٣٦إ ٖ ،) 9بر الىا٢الث التي جمغ وؾِ اإلاضن مً الىصًان بلى الهًاب.
وجَ ٘٣ظٍ الُ٣اٖاث في مىاَ ٤مإَىلت بالؿ٩ان ،وجىظض ٞحها مؿاخاث ػعاُٖت قاؾٗت،
و٦ما جخجم٘ في َظٍ اإلاىاَ٦ ٤مُاث ٦بيرة مً مُاٍ ألامُاع ،حٛظي اإلاُاٍ الجىُٞت والىصًان؛ ما ً رجب
ٖلى طل ٪ػٍاصة وؿبت املخاَغ مً الخلىر البُئي وجًغع اإلاىاَىين في صحتهم وممخل٩اتهم والحُىاهاث
وال ربت والىباث واإلاُاٍ ،بجمُ٘ ؤق٩ا ٫الخلىر املحضصة ٞىُا.
وؤقض َظٍ املخاَغ جلىر ال ربت الؼعاُٖت ،واإلاُاٍ الجىُٞت قغٍان الحُاة ،وعؤؾما ٫املحآٞت
ألاَم وألاؾاؽ م٘ ما حكهضٍ اإلاىُ٣ت مً ًُٞاهاث ظغاء ؾ٣ىٍ ألامُاع ،اػصاصث في الؿىىاث ألازيرة
مخإزغة بالخٛيراث اإلاىازُت.
وؤلخو ؤَم َظٍ املخاَغ ُٞما ًلي:
 -1الخلىر الهىاجي للمىاَ ٤املجاوعة للح٣ى ٫بؿبب خغ ١الٛاػ الُبُعي.
 -2جلىر اإلاُاٍ الجىُٞت الٗظبت بد ً٣الىٟاًاث الؿاثلُت اإلاهاخبت للحٟغ وؤلاهخاط
ب٨مُاث ٦بيرة في ألاخىاى ألاعيُت ٚير اإلاٛل٣ت .

( )1بؾماُٖل ؤدمحم دمحم ٖبضالح٨ٞ - ُٟٔغة الًغع في ٢اهىن البِئت – مغظ٘ ؾابٖ .)71( – ٤بضهللا جغ٧ي خمض الُٗا٫
الُاجي  -الًغع البُئي وحٗىًٍه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت  -الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،بيروث2213 ،
–(.)56
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 -3جلىر ال ربت باإلاُاٍ اإلاهاخبت لئلهخاط واإلالىزت ،في خالت ٖضم الخسلو مجها بُغٍ٣ت
ؾلُمت٦ ،خجمُٗها في ؤخىاى مٟخىخت بال ٖىاػ ٫ؤو ٖىاػ ٫جالٟت ،ؤو حٗغيها
للجغ ٝبؿبب ألامُاع ومُاٍ الؿُى.٫
ٖ -4ضم الخُ٣ض بالكغوٍ اإلاهىُت في الخسلو الؿلُم مً الىٟاًاث الهىاُٖت.
 -5حٗغى ؤهابِب وها٢الث وؤخىاى الى ِٟمً حؿغب الى ِٟمجها ،و٦ظا مً آلاباع
الىُُٟت .
ُٞما ج٣ضم ؤزُغ ألايغاع الٟىُت التي تهضص املحآٞت مً ؤٖما ٫قغ٧اث الهىاٖت
الىُُٟت(.)1
وإياٞت بلحها ؤط٦غ ظملت مً املخاَغ ال٣اهىهُت والح٣ىُ٢ت التي ال ج٣ل ؤَمُت ٖما ؾب٤
ط٦غٍ ،وال ًؼاٌٗ ٫اوي مً خغماجها املجخم٘ الحًغمي وإلى آلان ،بالغٚم مً حٗغيه للمساَغ الٟىُت،
وؤلخهها ُٞما ًلي:
 -6جُُ٣ض خغٍت اإلاىاَىين الؿا٦ىين في مىاَ ٤الح٣ى ٫مً اؾخسضام والاؾخٟاصة مً
ممخل٩اتهم ٦ؼعاٖت ألاعا خي ،والؿ٨جى ،وحٗغيها للهضم ظغاء ٖملُاث اإلاس
والاؾخ٨كا ،ٝوٖضم حٗىًٍهم حٗىًٍا ٖاصال ٖلى طل.٪
 -7جُُ٣ض خغٍت الخى٣ل بين اإلاىاَ ٤وخٓغ الخجى ٫في ٦شير مً اإلاىاَ ،٤وحكضًض
الحغاؾت ،واجساط بظغاءاث ؤمىُت مكضصة ،وحٗغيهم صوما للخٟخِل واإلاؿاءلت
واملحاؾبت ٧ىجها مىاَٖ ٤مل ،ما ٌٗغيهم للخٗضي ٖلى خغٍاتهم مً خبـ واٖخ٣ا٫
وجدىٍل مىاَ ٤ؤٖمالهم بلى ز٨ىاث ٖؿ٨غٍت.
 -8حٗغٌٍ خُاتهم وممخل٩اتهم للخُغ ظغاء اؾتهضا ٝاإلايكأث الىُُٟت للٗملُاث
ؤلاعَابُت وللهغاٖاث ال٣بلُت والاهٟالث ألامجي؛ ٧ىجها ؤ٦ثر حٗغيا مً ٚيرَا مً
اإلايكأث ألازغي ،ما ً٣ل ٤ؾُ٨ىتهم وَؿل هم خُاة الُمإهِىت.
( )1إلاؼٍض مً الاؾخٟاصة ًم ً٨الغظىٕ بلى بدض ال٩اجبت الصجاٖت ًاؾمين ؤلاعٍاوي ،بٗىىان آزاع اؾخسغاط الىٖ ِٟلى
الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث ،و٢ض ٞهلذ ُٞه َظٍ املخاَغ بخ٣اعٍغ مضٖمت ب٨شير مً و٢اج٘ ألاخىا٫
باألصلت؛ جؼٍض مً مساو ٝوظىص ملىزاث بُلُت زُيرة؛ جىظع بمساَغ صحُت ظؿُمت ٖلى ألاعى وؤلاوؿان
الحًغمي ،م٘ ٖضم وظىص ع٢ابت خ٣ُ٣ت مً وػاعة الى ِٟواإلاٗاصن وٞغوٖها في املحآٞت ،وتهمِل صوع الؿلُت
املحلُت ،وٖضم الكٟاُٞت في ؤلاٞهاح في ج٣اعٍغ جُُ٣م ألازغ البُئي وٚيرَاً .اؾمين نبري  -آزاع اؾخسغاط الىِٟ
ٖلى الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث | مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث ؤلاؾ راجُجُت ٞ /21براًغ 2221 /م –
نٟدت ( 3وما بٗضَا).
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 -9خغمان مىاَجي مىاَ ٤الامخُاػ ولهٟت ٖامت مىاَجي املحآٞت ،مً الح٣ى١
والامخُاػاث في جىُْٟاث الٗمل في ألاٖما ٫الًٗلُت واإلاهىُت ،و٦ظا خغماجهم
بُٖاءَم اإلا٣اوالث ألاٖما ٫والخضماث في الكغ٧اث ،وٖضم الخُ٣ض بيؿ ها خؿب
ال زام و جىظحهاث عثاؾت الجمهىعٍت والح٩ىمت.
 -12خغمان املجخم٘ الحًغمي ومىاَ ٤الامخُاػ مً اليؿب اإلال زم بها مً ٢بل الح٩ىمت
ويٟٗها ،وهي )%22( :مً ٖاثضاث ؤلاهخاط الىُٟي الخام اإلاهضع مً املحآٞت؛
املخههت؛ لخىُٟظ مكاعَ٘ جىمىٍت في مىاَ ٤الامخُاػ ومضًغٍاث املحآٞت.
٧ل ما ج٣ضم ط٦غٍ مً مساَغ ٖلى مدآٞت خًغمىث؛ ًضٖ ٫لى ألاَمُت البالٛت لبدض
مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع ؤٖما ٫قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت ٞحها.

اإلابدث الثاوي:
الخأضُل الـلهي واللاهىوي للُام مظؤولُت حعىٍؼ أغسازالشسواث الىـؿُت
جمهُد:
بٗض حٗغٍ ٠الخٗىًٍاث وألايغاع ولُان ؤهىاٖها ؤهخ٣ل بلى بدض جإنُل مؿاولُت الخٗىٌٍ
في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن ،وطل ٪مً زال ٫اإلاُالب الخالُت:
اإلاؿلب َّ
ألاوٌ:
الىطىص الشسعُت والخىُُف الـلهي
اَخمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣ىاهين الىيُٗت بخٗىٌٍ ألايغاع اَخماما ٦بيرا؛ لخٗل٣ه
بد٣ى ١ؤلاوؿان ،واإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ ٞدغمذ الخٗضي ٖلحها وإَمالها ،وٍبرػ طل ٪الاَخمام ظلُا مً
زال ٫الىهىم الكغُٖت الىاعصة  ،ومباخض ٦خب اإلاظاَب ال٣ٟهُت ،وقغاح ال٣اهىن ،وجٟهُله ُٞما
ًلي :
الـسع َّ
ألاوٌ :الىطىص الشسعُت على مشسوعُت الخعىٍؼ:
ؤ٦ضث ههىم الكغَٗت ؤلاؾالمُت في ٦شير مً الىهىم ٖلى مكغوُٖت الخٗىٌٍ لؤليغاع
التي جهِب الٛير ،و٢غع طل ٪الح ٤في الىهىم ال٣غآهُت والؿىت الىبىٍت ،ومجها ما ًلي:
 -5الىطىص اللس آهُت:
أ٢ -ىله حٗالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ،
الكىعي.)42( :
ﭐ
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ب٢ -ىله حٗالى :ﭽﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭼ،
الىدل.)126( :
ﭐ

ت٢ -ىله حٗالى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﭐ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ  ،الب٣غة.)194( :
ث٢ -ىله حٗالى :ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﭐ

ﮤﭼ ،ألاهبُاء.)78( :
ٞضلذ َظٍ آلاًاث ال٨غٍمتٖ :لى وظىب حٗىٌٍ اإلاًغوع اإلاٗخضي ٖلُه؛ بما ًجبر الًغع
وٍغ ٘ٞألاطي ٖىهَ ًٖ ،غٍ ٤اإلامازلت مً ٚير ه٣و وال ػٍاصة؛ ٦ما ؤظاػ الكاعٕ ؤزظ اإلا٣ابل اإلاالي ظبرا
للًغع بإزظ الضًت مً الجاوي.
و٦ما صلذ آلاًت ألازيرة ٖلى مكغوُٖت حٗىٌٍ الًغع؛ بما خ٨خه و٢غعجه مً خ٨م هبي هللا
صاووص وؾلُمان ٖلحهما الؿالم؛ بإن جض ٘ٞالٛىم بلى ناخب الؼعٕ ُٞيخ ٟ٘بها م٣ابل ما ؤٞؿضجه مً
الؼعٕ ،وٍض ٘ٞالؼعٕ لهاخب الٛىم لُ٣ىم ٖلُهٞ ،ةطا ٖاص الؼعٕ بلى خالت الؿىت ال٣اصمت ًغص ٧ل واخض
مجهما اإلاا ٫لهاخبه(.)1
 -0الىطىص الىبىٍت:
صلذ الؿىت الىبىٍت في ٦شير مً ألاخاصًض ٖلى مكغوُٖت الخٗىٌٍ ،ومجها:
ؤ -ما وعص في حٗىٌٍ اإلاخلٟاث :خضًض ؤوـ – هنع هللا يضر٢ -ا" :٫ؤَضث بٌٗ ؤػواط الىبي نلى هللا
ً
ٖلُه وآله وؾلم َٗاما في ٢هٗت ًٞغلذ ٖاجكت ال٣هٗت بُضَاٞ ،إل٣ذ ما ٞحها٣ٞ ،ا٫
وإهاء بةهاء"(. )2
الىبيَٗ" -: -ام بُٗام ٍ

( )1ال٣غَبي ،دمحم بً ؤخمض – الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن – صاع ال٨خب الٗلمُت ،بيروث ،ألاولى 1988م – (.)327/11
( )2ؤزغظه ؤلامام ال رمظي ،دمحم بً ِٖسخى بً َؾ ْىعة بً مىسخى بً الطحا ،٥ال رمظي ،ؤبى ِٖسخى -ؾنن ال رمظي-
الىاقغ :قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي الحلبي – مهغ  -الُبٗت :الشاهُتَ 1395 ،ـ  1975 -م – ٦خاب
ألاخ٩ام – باب ما ظاء ُٞمً ً٨ؿغ له الشخي ( )64/3بغ٢م ،)1359( :و٢ا ٫خؿً صحُذ .وؤنل الحضًض في صحُذ
البساعي  ،دمحم بً بؾماُٖل ؤبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي  -صحُذ البساعي  -املح :٤٣دمحم ػَير بً هانغ الىانغ -
الىاقغ :صاع َى ١الىجاة (مهىعة ًٖ الؿلُاهُت بةياٞت جغُ٢م جغُ٢م دمحم ٞااص ٖبض الباقي)  -الُبٗت :ألاولى،
٦ – .ٌ1422خاب الى٩اح – باب الٛيرة – ( ،)877/2بغ٢م.)2349( :
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ب -ومما وعص في مكغوُٖت الخٗىٌٍ ويمان الًغع :خضًض الىٗمان بً بكير هنع هللا يضر٢ ،ا:٫
٢ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه ؾلم" :مً ؤو ٠٢صابت في ؾبُل مً ؾبل اإلاؿلمين ،ؤو
اؾخىٟ٢هم ٞإوَذ بُض ؤو عظل ٞهى يامً "(.)1
أ -ومً طل ٪خضًض ؾمغة ًٖ الىبي ٢ ::اٖ" :٫لى الُض ما ؤزظث ختى جاصي"(.)2
الـسع الثاوي :الخىُُف الـلهي :
مً زال ٫ما ج٣ضم مً الىهىم الكغُٖت ،وما ج٣ضم في الخٗغٍٟاث؛ ٢غع ال٣ٟهاء خغمت
ؤلايغاع باآلزغًٍ ،وفي خالت و٢ىٖه ٞةهه ًجب حٗىٌٍ اإلاًغوع ،حٗىًٍا ٖاصال بغ ٘ٞالًغع ٖىه ،و
بٖاصة الحا ٫بلى ما ٧ان ٖلُه بن ؤم ،ً٨وإال بض ٘ٞاإلاشل ؤو الُ٣مت؛ لظا ٞةن الخ ٠ُُ٨ال٣ٟهي
للخٗىًٍاث ٦ما ًلي:
خ٨مها الىظىب :باإللؼام بجبر الًغع ،وال جبرؤ الظمت بال به.
َبُٗتها بضلُت :بالخٗىٌٍ باإلاشل بن ؤم ً٨ؤو بالُ٣مت
نٟتها م٣ضعة :بم٣ضاع الًغع مً ٚير ػٍاصة وال ه٣هان.
وفي طل٢ ٪ا ٫ال٩اؾاوي :بطا حٗظع هٟي الًغع مً خُض الهىعةُٞ ،جب هُٟه مً خُض
اإلاٗجى؛ لُ٣ىم الًمان م٣ام اإلاخل.)3(٠
ولظل ٪وي٘ ٣ٞهاء الكغَٗت ٢ىاٖض ٣ٞهُت ٖامت لخٗىٌٍ ألايغاع؛ نُاهت للح٣ى ١وظبرا إلاا
ٞاث مجها ،ومً َظٍ ال٣ىاٖض :الًغع ًؼا ،٫الًغع ال ًؼا ٫بالًغع ،اإلاباقغ يامً وإن لم ًخٗمض(.)4

( )1ؤزغظه ؤلامام ؤخمض ،ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً دمحم بً خىبل بً َال ٫بً ؤؾض الكِباوي – اإلاؿىض  -املح : ٤٣قُٗب
ألاعهاوٍ ٖ -اص ٫مغقض  ،وآزغون  -الىاقغ  :ماؾؿت الغؾالت  -الُبٗت  :ألاولى َ 1421 ،ـ  2221 -م،)221/4( – .
بغ٢م :)17969( :و٢ا ٫ألاعهاوٍ :بؾىاصٍ صحُذ ،وؤزغظه ؤبى صاووص في الؿنن – ٦خاب ألاصب – باب مً ؤزظ
الشخيء ٖلى اإلاؼاح – ( ،)719/4بغ٢م.)5223( :
( ) ؤزغظه ؤلامام البحه٣ي في ؾيىه ال٨بري – ( ،)597/8بغ٢م ،)17694( :وؤزغظه الضاع ُ٢جي ،ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖمغ
بً ؤخمض بً مهضي  – -ؾنن لضاعُ٢جي -خ٣٣ه ويبِ ههه وٖلٖ ٤لُه :قُٗب الاعهاوٍ ،خؿً ٖبض اإلاىٗم قلبي،
ٖبض اللُُ ٠خغػ هللا ،ؤخمض بغَىم  -الىاقغ :ماؾؿت الغؾالت ،بيروث – لبىان  -الُبٗت :ألاولىَ 1424 ،ـ 2224 -
م ،)179/3( -بغ٢م .)285( :اإلاخ٣ي الهىضيٖ ،الء الضًً ٖلي بً خؿام الضًً ابً ٢ا خي زان ال٣اصعي الكاطلي ٦ -نز
الٗما ٫في ؾنن ألا٢ىا ٫وألاٗٞا - ٫املح :٤٣ب٨غي خُاوي  -نٟىة الؿ٣ا  -الىاقغ :ماؾؿت الغؾالت  -الُبٗت
الخامؿتَ1421 ،ـ1981/م – ( ،)115/15خضًض.)42111( :
( )3بضاج٘ الهىاج٘ – مغظ٘ ؾاب.)165/7( – ٤
( )4بضاج٘ الهىاج٘ – مغظ٘ ؾاب.)165/7( – ٤
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وَظٍ ال٣ىاٖض وألاخ٩ام جىُبٖ ٤لى الُبُٗت الخانت ًإيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،وحٗبر
ؤنال لها وٍخدخم ٖلى اإلا٣نن وال٣ا خي والُ٣ٟه والباخض الكغعي وال٣اهىوي ،مغاٖاتها والٗمل بمىظ ها،
ٖىض الى٢ىٖ ٝلى جٟانُلها ،وجنزًل ؤخ٩امها ٖلحها بٗض الخد ٤٣مً و٢ىٖها وإزباتها.

اإلاؿلب الثاوي:
الخأضُل اللاهىوي للُام مظؤولُت حعىٍؼ أغسازالشسواث الىـؿُت
حٗىٌٍ ألايغاع بهٟت ٖامت مً آزاع اإلاؿاولُت اإلاضهُت التي ٞهلذ ؤخ٩امها و٢ىاٖضَا في ال٣اهىن
اإلاضوي الُمجي وٚيرٍ.
واإلا٣هىص باإلاؿاولُت اإلاضهُت :ال زام الصخو اإلاؿاو ٫بخٗىٌٍ ألايغاع التي ؤخضَا للٛير ،ؾىاء
٧ان مهضعٍ الٗ٣ض وهي اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت ،ؤو مهضعٍ الٟٗل ٚير اإلاكغوٕ وهي اإلاؿاولُت
الخ٣هيرًت(.)1
أليغاع الهىاٖت الىُُٟت َبُٗت زانت جىٟغص بها  -وج٣ضم ال٨الم ٖجها في اإلابدض ألاو٫؛ ما ًخٗظع
جُبَُ ٤ظٍ ال٣ىاٖض وألاخ٩ام؛ وَىا جبرػ مك٩لت جإنُلها مً الىاخُت الىٓغٍت ،وهي مً ؤؾباب البدض
في مىيىٖها للخىنل بلى الحلى ٫الدكغَُٗت لها ،وؾإجىاو ٫طل٦ ٪ما ًلي:
ً
الـسع ألاوٌ :الخأضُل اللاهىوي إحماال:
بالغظىٕ بلى ما ج٣ضم ج٣ؿُمه مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بلى ؤيغاع زانت ًخًغع مجها اإلاىاَىىن
يغعا ماصًا ؤو مٗىىٍا ،وؤيغاع ٖامت وهي التي جًغ بالبِئت بك٩ل ٖام ،وٍخًغع بظل ٪ألاوؿان وٚيرٍ؛
ٞةهه ًم ً٨جإنُل مكغوُٖت الخٗىٌٍ ًٖ َظٍ ألايغاع ٖلى ؾبُل ؤلاظما ٫بما ًلي:
٧ -1ل مً اعج٨ب ؤٗٞاال هخج ٖجها يغع زام ؤناب شخها ؤو ؤشخانا مدضصًً ،ؤو اعج٨ب
يغعا ٖاما ؤناب البِئت بهٟت ٖامت؛ ً٩ىن بظل ٪ملؼما بالخٗىٌٍ؛ بمىظب اإلاؿاولُت اإلاضهُت
الخ٣هيرًت.
٧ -2ل مً زال ٠الال زاماث البُلُت اإلاىهىم ٖلحها في الٗ٣ض ؤو ال٣ىاهين املحلُت ؤو الضولُت ؤو
الٗغ ٝالضولي؛ ًخدمل الًغع الىاجج ٖىه بمىظب اإلاؿاولُت اإلاضهُت الخٗا٢ضًت.
اإلاشىالث الىازدة على هرا الخأضُل:
ًغص ٖلى َظا الخإنُل الٗام بٌٗ اإلاك٨الث الٗملُت هدُجت الُبُٗت الخانت لبٌٗ ؤيغاع
قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت؛ خُض ؤهه ال ًم ً٨صزىلها ُٞه؛ مما ًخىظب بدض َبُٗت ٢اهىهُت زانت
بها ،وؤَم اإلاك٨الث الدكغَُٗت الىاعصة ٖلى َبُٗت اإلاؿاولُت اإلاضهُت أليغاع قغ٧اث الهىاٖت
( )1ص .الؿجهىعي الىؾُِ – مغظ٘ ؾاً ، 842( - ٤وما بٗضَا).
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الىُُٟت ،ما ًلي:
 -1خضور بٌٗ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت مً ؤٖما ٫مكغوٖت ،ولِؿذ مً اعج٩اب زُإ ،ؤو
مسالٟت لل٣ىاهين الىاٞظة واإلاٗمى ٫بها ،بل جدمل َظٍ الكغ٧اث جغازُو إلاؼاولت ؤٖمالها ،وجغاعي
الكغوٍ والال زاماث اإلاٟغويت ٖلحها؛ ما ص٣ٞ ٘ٞهاء ال٣اهىن بلى بدض ؤؾاؽ آزغ ٚير الخُإ
لخٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ(.)1
 -2نٗىلت جدُ٢ ٤٣ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت وإزباث زُإ الكغ٧اث الىُُٟت في ألايغاع الٗامت :خُض ؤن
الخُٗ٣ض في َظٍ ألايغاع هخج ٖىه ٖضم ٟ٦اًت ال٣ىاٖض الٗامت في بزباث اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ
ؤيغاع الكغ٧اث ،وٖلى ؾبُل اإلاشاٖ :٫ضم جد ٤٣الًغع صٗٞت واخضة وإهما بٗض  ٞرة مً الؼمً،
وحٗضص ؤؾبابه بخٗضص ألاوكُت اإلالىزت واإلاًغة بالبِئت ،ونٗىلت بنالح الايغاع باٖخباع بًٗها
ٚير مغثُت وٖامت ،وٖضم جىٞغ الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الحضًشت وؤلام٩اهُاث اإلااصًت ل٨ك ٠الًغع؛
ما ًم ً٨للكغ٧اث الىُُٟت مً ص ٘ٞمؿاولُاتها ًٖ ألايغاع ،ؤو وؿبتها بلى ؾبب اظىبي ؤو ٢ىة
٢اَغة ،ؤو الحضر الٟجاجي ،ؤو زُإ الٛير (.)2
 -3اػصواظُت الدكغَ٘ :خُض ؤن بٌٗ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ولاألزو ألايغاع البُلُت الٗامت
جسً٘ ل٣ىاهين خماًت البِئت الىَىُت وال٣ىاهين والاجٟاُ٢اث وألاٖغا ٝالضولُت ،والٗ٣ىص التي
جبرمها الضولت م٘ الكغ٧اث ألاظىبُت؛ ما ًيخج ٚالبا حٗاعيها؛ ما ٌؿخىظب ٖلى اإلا٣نن الُمجي
والباخشين حٗمُ ٤الىٓغ ٞحها مىٗا لظل ٪الخٗاعى ومٗالجت الىا ٘٢مىه باؾخمغاع جبٗا لخٗضًل
َظٍ الدكغَٗاث.
ٚ -4مىى الهٟت في صٖىي مؿاولُت ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت :وطل ٪في خالت ألايغاع البُلُت
الٗامت ٧التي جدضر ؤيغاعا باإلاُاٍ الجىُٞت والهىاء؛ ٞمً له الح ٤في ع ٘ٞالضٖىي الً٣اثُت يض
اإلادؿبب بهظٍ ألايغاع ،وفي بٌٗ خاالث ألايغاع الٗامت ًهٗب ؤًًا جدضًض نٟت اإلاضعي ٖلُه
اإلاؿاو ًٖ ٫الًغع؛ لخٗضص ألاوكُت والٗىامل الهىاُٖت وٚيرَا وجغابُها؛ ما ً رجب ٖلُه
نٗىلت وؿبت الًغع لصخو مٗين(.)3

( )1ص ُٖا ؾٗض دمحم خىاؽ – ألاهٓمت الجماُٖت لخٗىٌٍ ؤيغاع الخلىر – صاع الجامٗت الجضًضة ؤلاؾ٨ىضعٍت2212 ،م
– (.)191
( )2ألاهٓمت الجماُٖت لخٗىٌٍ ؤيغاع الخلىر – مغظ٘ ؾاب.)194( –٤
( )3ألاهٓمت الجماُٖت لخٗىٌٍ ؤيغاع الخلىر – مغظ٘ ؾاب.)118( –٤
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الـسع الثاوي :اللىاعد الخاضت لخعىٍؼ أغسازالشسواث الىـؿُت:
حؿخىظب الُبُٗت الخانت أليغاع الكغ٧اث الىُُٟت البدض ًٖ خلى ٫حكغَُٗت و٢ىاٖض زانت
إلاٗالجتها؛ ختى ًخم حٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ حٗىًٍا ٖاصال ،وزهىنا في خاالث حٗظع ُ٢ام اإلاؿاولُت
اإلاضهُت ،ولما ًخىا ٤ٞم٘ الىهىم وال٣ىاٖض واإلا٣انض الكغُٖت وال٣اهىهُت الٗامت ،ومً َظٍ ال٣ىاٖض
ما ًلي:
 -5جأطِع اإلاظؤولُت عً أغسازالطىاعت الىـؿُت على هظسٍت الخؿأ اإلاـترع وحىده منها:
جغج٨ؼ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى ؤؾاؽ هٓغٍت الخُإ الىاظب بزباجه ٖلى اإلاخًغع وهي الىٓغٍت الٗامت
التي ويٗها ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي وٚيرَا مً الدكغَٗاث الىيُٗت ،وجخدَ ٤٣ظٍ اإلاؿاولُت بٗضم
ال زام الكغ٧اث الىُُٟت بال٣ىاهين والاجٟاُ٢اث ،ؤو بٟٗلها الخاَئ ،وفي َظٍ الحالت ٖلى اإلاخًغع
ؤلازباث باألصلت الصحُدت بإن وكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت ٧ان مسالٟا لل٣ىاهين ؤو الاجٟاُ٢اث ،ؤو بؾىاص
الخُإ والٟٗل الًاع بلى وكاَها(.)1
بال ؤهه وم٘ الخُىع الهىاعي الىُٟي وما ًدضزه مً ؤيغاع ٖامت وزانت مالػمت له؛ وإلاا ج٣ضم
ط٦غٍ ،ؤنبدذ َظٍ ال٣ىاٖض ٢انغة وٖاظؼة ًٖ حٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ مً ألاوكُت الهىاُٖت
الىُُٟت؛ وجغجب ٖلى طل ٪عجؼ الخٗىٌٍ الً٣اجي في مشل َظٍ الحاالث في ٦شير مً الً٣اًا()2؛
لظل ٪اججه ٣ٞهاء ال٣اهىن لبدض هٓغٍت الخُإ اإلا ٟرى.
وٍ٣هض بها :الًغع الظي ال ً٩ل ٠اإلاخًغع بلى بزباجه ،وٍ ٟرى اإلا٣نن وظىصٍ اؾدىاصا بلى ٢غٍىت
ً ٟريها وَٗخ٣ض ٟ٦اًتها إل٢امت اإلاؿاولُت ،ولظلٞ ٪ةن اإلاخًغع ٌؿخد ٤الخٗىٌٍ مً ٚير ب٢امت
الضلُل.
وٍ رجب ٖلى مً وؿب بلُه الخُإ اإلا ٟرى في خالت ٢ابلُخه للٗ٨ـ ؤن ًىُٟه بُغٍ٣ين :بزباث
ُ٢امه بىؾاثل الؿالمت والحُُت ،ؤو بزباث الؿبب ألاظىبي ،ل ً٨الخُإ اإلا ٟرى بطا ٧ان ٚير ٢ابل
للٗ٨ـ ال ًىُٟه ٖىه بال بةزباث الؿبب ألاظىبي(.)3
( )1ؤخمض ٖبضال٨غٍم ؾالمت٢ ،اهىن خماًت البِئت ،صعاؾت جإنُلُت في ألاهٓمت الىَىُت والاجٟاُ٢ت ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت
1997م – (.)429
( )2إلاٗغٞت هماطط ؤخ٩ام املحا٦م في َظا الكإن ًغظ٘ بلى :خؿام ٖبِـ ٖىصة – اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر
البُئي لكغ٧اث ج٨غٍغ الى ِٟوالٛاػ الُبُعي – عؾالت ماظؿخير  ،ظامٗت ال٣اصؾُت٧ ،لُت ال٣اهىن ،ؾىت 2217م -
(.)94
( )3ص .هبُل ببغَُم ؾٗض وص .دمحم خؿً ٢اؾم – مهاص ؤلال زام صعاؾت م٣اعهت – الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث الحلبي،
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حٗخبر هٓغٍت الخُإ اإلا ٟرى م٣غعة في ال٣ىاهين اإلاضهُت ول٨جها بهٟت زانت وفي خاالث مدضصة،
وألاؾاؽ ال٣اهىوي لخُبُ٣ها ٖلى مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ حٗىٌٍ ؤيغاع؛ باٖخباع ال٣ٟه
والً٣اء ؤن ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت ومسلٟاتها في ٚاًت الخُىعة؛ وجدخاط بلى ٖىاًت زانت للخٗامل
مٗها٦ ،ما َب٣ذ الىٓغٍت في ٦شير مً ً٢اًا مىاػٖاث الخلىر البُئي ،وؤوكُت الكغ٧اث الىُُٟت(.)1
 -0هظسٍت الػسزاملجسد:
ًخى ٠٢الخٗىٌٍ في هٓغٍت الخُإ اإلا ٟرى ٖلى ٖضم ٢ضعة الكغ٧اث ٖلى بؾىاص الًغع بلى ؾبب
ؤظىبي ،وٍبضو ؤن طل ٪لِـ نٗبا ٖلحها؛ وطل ٪لخٗضص ألاؾباب وحُٗ٣ضَا ٞبةم٩اجها التهغب مجها،
ووؿبتها بلى ال٣ىة ال٣اَغة ،ؤو الحاصر الٟجاجي ؤو ٗٞل الٛير؛ ما ًجٗل هٓغٍت الخُإ اإلا ٟرى ؤًًا
ٖاظؼة و٢انغة في حٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت.
لظا ٞالىا ٘٢ال٣اهىوي والً٣اجي بداظت بلى الخُىٍغ ووي٘ ال٣ىاٖض الخانت لخٗىٌٍ ؤيغاع
الهىاٖت الىُُٟت وٚيرَا مً ألاوكُت الًاعة التي ال ًخدٞ ٤٣حها ع ً٦الخُإ م٘ جد ٤٣الًغع؛ لظل٪
ْهغث ٨ٞغة ُ٢ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى ؤؾاؽ الًغع وخضٍ ،ؤو ما حؿىى بىٓغٍت اإلاؿاولُت
اإلاىيىُٖت البُلُت.
واإلا٣هىص بهاُ٢ :ام مؿاولُت حٗىٌٍ اإلاخًغع بمجغص وظىص الًغع ،وإن لم ًغج٨ب اإلاؿاو٫
زُإ ،وال ًم٨ىه ص ٘ٞمؿاولُت الخٗىٌٍ باهخٟاء الخُإ ،ؤو هُٟه ٖىه ؤو بزباجه الؿبب ألاظىبي(.)2
وحٗخبر َظٍ الىٓغٍت بخضي جُبُ٣اث هٓغٍت جدمل الخبٗت ،ؤو اإلاؿاولُت اإلااصًت اإلاكهىعة في ال٣ٟه
ؤلاؾالمي ،وال٣اهىن اإلاضوي الىيعي ،التي ٞهلذ ؤصلتها ومبرعاتها الٗ٣لُت والى٣لُت في مهاصعَما ،ومً
ؤَمها٢ :اٖضة الٛىم بالٛغم(.)3
وجُبُ٣ا لهظٍ الىٓغٍت ٞةن ُ٢ام مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت جخد ٤٣بخد٤٣
الًغع ،وإن لم ًهضع مىه زُإ ؤو مسالٟت لؤلهٓمت وال٣ىاهين؛ بط ؤن جى ٠٢الخٗىٌٍ ٖلى بزباث
طل ٪الخُإ ً رجب ٖلُه خغمان اإلاخًغعًٍ مً الخٗىٌٍ؛ لعجؼَم اإلاا٦ض مً بزباجه ،لظا ٞهظٍ
بيروث2212 ،م – (.)222
( )1إلاٗغٞت هماطط ؤخ٩ام املحا٦م وؤ٢ىا ٫قغاح ال٣اهىن في َظا الكإن ًغظ٘ بلى :اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر
البُئي – مغظ٘ ؾاب.)99( -٤
( )2ص .دمحم ؾُٗض ٖبضهللا الحمُضي – اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاقئت ًٖ جلىر البِئت البدغٍت والُغ ١ال٣اهىهُت لحماًتها
و٣ٞا ل٣اهىن صولت ألاماعاث الٗغلُت اإلاخدضة ،الُبٗت ألاولى ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت2228 ،م .)332( -
ص .ؾمير خامض الجما – ٫الحماًت ال٣اهىهُت للبِئت – مغظ٘ ؾاب.)313( - ٤
( )3للخٟانُل ًغظ٘ :اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي – مغظ٘ ؾاب.)112( -٤

203

مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية
العدد األول – اغسطس 2022م

اإلاؿاولُت م رجبت ًٖ وظىص الًغع ال ًٖ الخُإ(.)1
ومً زهاثو َظٍ الىٓغٍت ؾهىلت وؾغٖت خهى ٫اإلاخًغعًٍ ٖلى الخٗىٌٍ؛ ٦ما ؤن طل٪
الخٗىٌٍ ً٩ىن مدضصا ،بىي٘ خض ؤ٢صخى لهً ،دىاؾب م٘ حجم اليكاٍ ،ومضي الًغع املحخمل
والىا خئ مىه في الاجٟاُ٢اث الضولُت والدكغَٗاث التي ؤزظث بهظٍ الىٓغٍت؛ ججىبا لئلجحا ٝبد٤
اإلاؿاو.)2(٫
 -3هظام اإلاظؤولُت املخدودة:
ؤًًا مً ٢ىاٖض ُ٢ام اإلاؿاولُت ًٖ حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بمىظب هٓام اإلاؿاولُت
املحضوصة.
وطل ٪بىي٘ خض ؤ٢صخى للخٗىٌٍ الظي ًد٨م به ٖىض خضور ؤيغاع بُلُت هاججت ًٖ وكاٍ
الكغ٧اث الىُُٟت ،ولالغٚم مً ؤن َظا الىىٕ مً الخٗىًٍاث ال ًجبر ألايغاع ٧املت بال ؤهه ؤ٢غ مً
بٌٗ الضو٧ ٫ىؾُلت ؾغَٗت ا٢خًتها الًغوعة الا٢خهاصًت إلاىاظهت َظٍ ألايغاع(.)3
ومشا ٫طل :٪ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة ألاولى :مً اإلااصة )3( :مً اجٟاُ٢ت بغو٦ؿل لٗام1969 :م،
اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت ًٖ ؤيغاع الخلىر بالب رو ،٫والتي بضؤث ؾغٍاجها ٖام1975 :م ،خُض خضصث
مؿاولُت مال ٪الؿُٟىت؛ بإن ًل زم بض ٘ٞؤلٟي ٞغه٧ ًٖ ٪ل ًَ مً خمىلت الؿُٟىتٖ ،لى ؤن ج٩ىن
اإلاؿاولُت ال جخجاوػ 212( :مالًين ٞغه.)4( )٪
 -4هظام الخأمحن مً مخاؾسأغسازالطىاعت الىـؿُت:
مً ؤهٓمت ُ٢ام مؿاولُت الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع اإلاخبٗت في الضو ٫ؤهٓمت وقغ٧اث الخامين يض
املخاَغ الهىاُٖت ،وٍضزل في طل ٪الخإمين مً مساَغ الهىاٖت الىُُٟت ،وٚيرَا مما له جبٗاث
بُلُت ٖلى ؤلاوؿان واإلامخل٩اث والُبُٗت؛ والهض ٝمجها جد ٤ُ٣يمان خماًت اإلاخًغعًٍ مً مساَغ
الكغ٧اث الىُُٟت ؤزىاء مماعؾت ؤوكُتها.
ولخُىعة الهىاٖت الىُُٟت  ،وإلاا أليغاعَا مً جبٗاث ظؿُمت ٖلى البِئت ،خضصث بٌٗ
الدكغَٗاث قغوَا له :مجها :مضي ٢ابلُت زُغ الخلىر البُئي للخامين مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت؛
( )1صٖ .باؽ الحؿُجي – اإلاؿاولُت اإلاضهُت البُلُت – مغظ٘ ؾاب.)18( -٤
( )2لئلَالٕ ٖلى هماطط الاجٟاُ٢اث وال٣ىاهين وألاخ٩ام الً٣اثُت ًغظ٘ بلى :اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي –
مغظ٘ ؾاب.)113 ،126( -٤
) )3بىٞلجت ٖبض الغخمً ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ألايغاع البُلُت وصوع الخإمين  -عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،لُت الح٣ى ،١ظامٗت
ابى ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ2216 ،م -نٟدت.(184 ( :
) )4ؤخمض ٖبضال٨غٍم ؾالمت٢ ،اهىن خماًت البِئت -مغظ٘ ؾاب -٤نٟدت.(47 ( :
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بإن ً٩ىن الخُغ مدخمل الى٢ىٕ ال مد٣٣ا ،وؤن ً٩ىن و٢ىٖه مؿخ٣بال بٗض ببغام الٗ٣ض ،وؤن ً٩ىن
مؿخ٣ال ًٖ بعاصة الُغٞين بٗضم بم٩اهُت مىٗه؛ ٧الخإمين ٖلى الًُٟاهاث والؿغ٢ت(.)1
٦ما جدب٘ بٌٗ حكغَٗاث الضو ٫ؤهٓمت الخإمين ؤلاظباعي ؤو الازخُاعي مً املخاَغ البُلُت ،وم٘
ؤَمُت الىٓام ؤلاظباعي لخد ٤ُ٣الٗضالت للمخًغعًٍ في خالت بٖؿاع اإلاؿاو ًٖ ٫ألايغاع وٚيرَا،
وٖؼو ٝالكغ٧اث ًٖ الخإمين بطا ٧ان ازخُاعٍا؛ ٞخدذ املجا ٫بٌٗ ألاهٓمت للخإمين الازخُاعي
٧الىٓام الؿٗىصي(.)2
وؤما باليؿبت للىٓام الُمجي ٣ٞض ٢غع َظا الخإمين بُغٍ٣ت زانت ٦ما هو ٖلُه في ٢اهىن خماًت
البِئت الىاٞظ في اإلااصة )81( :ب٣ىلهً:" :جىػ للجهت املخخهت بلؼام اإلاكغوٖاث ال٣ابلت إلخضار الًغع
البُئي بةًضإ يماهت مالُت جٟ٨ي لخُُٛت ألايغاع املحخملت".
 -5الخدمل الجماعي:
مً ال٣ىاٖض الخانت لُ٣ام مؿاولُت الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع الخدمل الجماعي؛ بةوكاء نىضو١
حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،مً زاللها ًخم ظم٘ اإلابال ٜالخٗىًٍُت ًٖ ؤيغاع الكغ٧اث
الىُُٟت البُلُت الٗامت؛ لخدل مدل اإلاؿاو ًٖ ٫الًغع – م٘ ٖضم بٖٟاء اإلاؿاو ًٖ ٫الًغع مً
اإلاؿاولُت ،-في الحاالث التي ًهٗب حٗىًٍها بمىظب ٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت.
ألاطاض اللاهىهُت للُام اإلاظؤولُت الجماعُت للخعىٍؼ:
َى مباصت اإلاؿاولُت اإلاضهُت الٗامت والخانت بإيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،التي جىظب حٗىٌٍ
اإلاًغوع ،باإلياٞت بلى ج٣ىُجها في مٗٓم الدكغَٗاث الىيُٗت؛ ٞإوكإث الهىاصً ٤الخٗىًٍُت ،وما
ٌؿىى بهىاصً ٤خماًت البِئت ،وَى الخىظه اإلاٗانغ؛ إلاٗالجت الً٣اًا البُلُت بهٟت ٖامت ،التي ج٣ىم
ٖلى ؤؾاؽ الًمان اإلاالي الجماعي؛ لخٗىٌٍ ألايغاع؛ والُ٣ام بالضوع الى٢اجي للبِئت .
ومجها اإلا٣نن الُمجي٣ٞ ،غع في اإلااصة ( ،)92 ،82 ،5مً ٢اهىن خماًت البِئت :بوكاء نىضو ١خماًت
البِئت الُمىُت ،ب٣غاع مً مجلـ خماًت البِئت ،الظي ًيكإ ب٣غاع مً مجلـ الىػعاءً :خىلى وي٘
الؿُاؾت الٗامت الىَىُت لحماًت البِئت ،والغ٢ابت ٖلحها ،والُ٣ام بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث املخخهت
لخىُٟظ جل ٪الؿُاؾت ،بٗض ب٢غاعَا مً مجلـ الىػعاء ،وٖلى ٧ل ظهت مسخهت الخُ٣ض والال زام

) )1للمؼٍض ًٖ الخإمين ؤلاَالٕ  :عخمىوي دمحم  -آلُاث حٗىٌٍ ألايغاع البُلُت في الدكغَ٘ الجؼاثغي – عؾالت ماظؿخير،
ظامٗت دمحم إلاين صباٚين ،الجؼاثغ٧ ،لُت الح٣ى2216 ،١م  -نٟدت 98( :وما بٗضَا).
) )2هبُلت اؾماُٖل عؾالن  -الخإمين يض ؤزُاع الخلىر  -صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت2227 ،م  -نٟدت22( :
وما بٗضَا).
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بالخىُٟظ لل٣غاعاث والخىنُاث الهاصعة مً املجلـ ،و٦ما ٌؿدىج مً َظٍ الخٗغٍٟاث ؤن الهىاصً٤
الخٗىًٍُت م٨ملت ألخ٩ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت وؤهٓمت الخإمين(.)1
وؤزيرا ٞةن مىيىٕ مؿاولُت حٗىٌٍ ألايغاع ،بداظت بلى البدض اإلاؿخمغ للمؿاثل اإلاخٗل٣ت
بإيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،بما ًخىا ٤ٞم٘ الخُىع الهىاعي ،وحٛير ال٣ىاهين وألاٖغا ٝالبُلُت الضولُت؛
وحٗضًل ال٣ىاهين املحلُت والاجٟاُ٢اث بما ًخالثم مٗها ،و٦ظا حٗم ٤البدض إلًجاص ٢ىاٖض ٢اهىهُت جٟ٨ل
خ ٤اإلاخًغعًٍ مً ؤزظَم الخٗىٌٍ الٗاص ،٫وحكضًض الغ٢ابت ٖلى ؤوكُت الكغ٧اث الىُُٟت
وإزباتها؛ ختى ال ًب٣ى اإلاخًغع مجها مً ٚير خماًت ٢اهىهُت.
اإلاؿلب الثالث:
اإلاظؤوٌ عً الخعىٍؼ
بٗض ج٣غٍغ مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت الخانت ٖلى ٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت
الٗامت ،وؤيغاعَا الٗامت ٖلى ٢ىاٖض زانت وهي اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت البُلُت؛ ٞمً َى اإلاؿاو٫
ًٖ َظٍ ألايغاع ،وما ؤؾاؾها ال٣اهىوي؟ ،وَظا ما ؾإبدشه ُٞما:
الـسع ألاوٌ :مظؤولُت الشسواث الىـؿُت:
ألاؾاؽ ال٣اهىوي الٗام لخدضًض اإلاؿاوٖ ٫لى الخٗىٌٍ َى الصخو الظي نضع مىه الخُإ ؤو
الصخو املخال ٠الل زام ٢اهىوي مٗين؛ وهخج ًٖ طل ٪بيغاع بالٛير ،وَى الظي ًٖ ٘٣لُه ٖبء
الخٗىٌٍ وٍلؼم به ً٢اثُا.
ولىاء ٖلُه ٞةن الكغ٧اث الىُُٟت باٖخباعَا الجهت اإلاكٛلت للٗملُاث الىُُٟت؛ هي اإلاؿاولت ًٖ
الخٗىٌٍ في ألايغاع الخانت الخايٗت ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُتٖ ،ىض جد ٤٣قغوٍ ُ٢ام مؿاولُت
الخٗىٌٍ التي ؾُإحي بُاجها.
ولَ ً٨ظا ألاؾاؽ الٗام ال ًىُبٖ ٤لى ٧اٞت ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت٦ ،ما ج٣ضم بُاهه وج٣غع
وظىب حٗىٌٍ ألايغاع البُلُت الٗامت بمجغص خهى ٫الًغع ،جبٗا للمؿاولُت اإلاىيىُٖت البُلُت؛
لظا ٞةن اإلاؿاو ًٖ ٫حٗىٌٍ ؤيغاعَا ،هي الكغ٧اث الىُُٟتٖ ،ىض جد ٤٣الغابُت الؿببُت ،بغلِ
طل ٪الًغع بيكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت.
الـسع الثاوي :مظؤولُت الشسواث الىـؿُت عً أعماٌ الخابعحن لها ،ومظؤولُت مخىلي السكابت
على الشسواث الىـؿُت:

( )1ألاهٓمت الجماُٖت لخٗىٌٍ ؤيغاع الخلىر – مغظ٘ ؾاب .)83( – ٤اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي –
مغظ٘ ؾاب.)99( -٤
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ألانل ؤن الصخو ال ٌؿإ ٫بال ًٖ ؾلى٦ه ِ٣ٞ؛ بال ؤهه ٢ض جىظض ٖال٢ت ما بين مغج٨ب الًغع
ولين شخو آزغ جبرع مؿاءلت ألازير ًٖ ؾلى ٥ألاو٫؛ اؾخصىاء مً َظا ألانل؛ وٍ رجب ٖلى طل٪
ظىاػ الغظىٕ بالخٗىٌٍ ٖلى ٚير مغج٨ب الًغع(.)1
ومً طل ٪الاؾخصىاء الٗام :مؿاولُت اإلاخبىٕ ًٖ ؤٖما ٫جابٗه ،ولُاجها ٦ما ًلي:
اؾدىاصا بلى ال٣ىاٖض الٗامت لل٣ىاهين اإلاضهُت ،وههىم ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي الىاٞظ في اإلاىاص:
()314 -311؛ ٞةن اإلاخبىٕ مؿاو ًٖ ٫ؤٖما ٫جابٗه بطا جىٞغث الكغوٍ الخالُت:
 -1وظىص ؾلُت ٗٞلُه للمخبىٕ ٖلى جابٗه ،ؾىاء ٧ان مخبىٕ واخض ؤو ٖضة مخبىٖين في و٢ذ واخض،
وج٩ىن مؿاولُتهم جًامىُت.
()2
واإلاغاص بالؿلُت :ؾلُت الغ٢ابت ٖلى الخاب٘ ،وإنضاع ألاوامغ والخىظحهاث ،ولى ٧اهذ ٖامت ٚير
جٟهُلُت ،ؤو ٧اهذ ع٢ابت بصاعٍت ٚير ٞىُت ،ولى لم ً ً٨للمخبىٕ ؾلُت ازخُاع الخاب٘.
والٗبرة ب٩ىجها ٗٞلُت :ب ٌٛالىٓغ ًٖ مهضع َظٍ الؿلُت ؾىاء ٧ان ٖ٣ض ٖمل ؤو ٖ٣ض م٣اولت ؤو
ٚيرَما ،ؤو ٧ان مهضعَا ال٣اهىن؛ بل لى ٧ان مهضعَا ؾلُت ٗٞلُت مً ٚير ؾىض ٢اهىوي ،ؤو لها
ؾىض ٢اهىوي باَل(.)3
 -2و٢ىٕ زُإ مً الخاب٘ وإخضار الًغع بالٛير ،وفي خالت ألايغاع البُلُت الٗامت ً٨خٟى بدضور
الًغع ووظىص الٗال٢ت الؿببُت –٦ما ج٣ضم(.)4
 -3حٗل ٤زُإ الخاب٘ بٗمل مً ؤٖما ٫وُْٟخه؛ ٦ما لى انُضم ؾاث ٤ها٢لت ه ِٟجاب٘ للكغ٦ت الىُُٟت
بؿُاعة ؤزغي ،ؤو حؿغب مجها الى ِٟؤزىاء الى٣ل ،ؤو خهل طلٖ ٪ىض الخسلو مً الىٟاًاث
الىُُٟت ،ؾىاء ٧ان طلٖ ٪مضا ؤو ٚير ٖمض ،وؾىاء ٧ان بإمغٍ ؤو م٘ عًٞه ،ولى بٛير ٖلمهٞ ،ةطا
٧اهذ َظٍ الازُاء ال جخٗل ٤بالىُْٟت ٞال ًخدملها اإلاخبىٕ(.)5
واؾخيخاظا مً َظٍ الكغوٍ ٞةن اإلاؿاو ًٖ ٫ألايغاع َم:
( )1ص .مهُٟى دمحم الجما – ٫مباصت ال٣اهىن – 1979م – 1982م  ،بضون َبٗت – نٟدت (.)219
( ) 2واإلاغاص بالغ٢ابت  :هي ؤلاقغا ٝوالخىظُه واجساط الاخخُاَاث اإلاٗ٣ىلت إلاى٘ مً َى جدذ الغ٢ابت مً ؤلايغاع بالٛير  .ص.
ٖبض الٗؼٍؼ اللهانمت ،اإلاؿئىلُت اإلاضهُت الخ٣هيرًت  -الضاع الٗلمُت الضولُت وصاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،
الُبٗت ألاولى 2222م – (.)222
( )3ص .دمحم خؿين مىهىع – الىٓغٍت الٗامت لئلل زام ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت 2226م ،صاع الجامٗت الجضًضة
ؤلاؾ٨ىضعٍت – (.)652
( )4الؿجهىعي ،الىؾُِ – مغظ٘ ؾاب.)1223( –-٤
( )5ص .دمحم خؿين ،الىٓغٍت الٗامت لئلل زام ،مغظ٘ ؾاب.)664( – ٤
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 -1الشسواث اللائمت واإلاشؼلت بالعملُاث الىـؿُت املخدزت للػسز :وهي جخدمل ألايغاع التي
ًدضثها الاشخام الخابٗين لها والخايٗين لغ٢ابتها ،وؾىاء ٧اهىا ؤٞغاصا ؤو قغ٧اث جابٗت لها ،ؤو
مىٟظة ألٖمالها بمىظب ٖ٣ض اإلا٣اولت مً الباًَ.
وًٍا ٝبلي طل ٪ألاشخام ال٣اثمين بإٖما ٫الغ٢ابت وؤلاقغاٖ ٝلى ؤٖما ٫الكغ٧اث الىُُٟت.
 -2وشازة الىــ والثرواث اإلاعدهُت الُمىُت  :وطل ٪إلاا لها مً بقغا ٝوع٢ابت ٖلى ظمُ٘ الكغ٧اث
الىُُٟت؛ ٦ما َى مهغح به في اإلااصة )12/2( :مً الثدتها الخىُٓمُت( ،)1و٦ظا الىخضاث الخابٗت
اإلامشلت لها وال٣اثمت ولى ببٌٗ مهامها ؾىاء ٧ان طل ٪بخٟىٌٍ ٖام ؤو زام ،ؤو بؿلُت ٗٞلُت.
و٢ض هو ٢اهىن خماًت البِئت ٖلى جدضًض مؿاولُتها في اإلااصة ،)79( :ب٣ىله٧:" :ل مً حؿبب بٟٗله
ؤو بَماله في بخضار يغع للبِئت ؤو للٛير هدُجت مسالٟت ألاخ٩ام الىاعصة بهظا ال٣اهىن ؤو اللىاثذ ؤو
ال٣غاعاث الهاصعة جُبُ٣ا له ؤو لل٣ىاهين ٌٗض مؿئىال بمٟغصٍ ؤو بالخًامً م٘ ٚيرٍ ًٖ ظمُ٘
الخ٩الُ ٠الىاظمت ًٖ مٗالجت ؤو بػالت َظٍ ألايغاع و٦ظل ٪بالخٗىًٍاث التي ج رجب ٖلى َظٍ
ألايغاع".
بياٞت بلى ما ج٣ضم بُاهه مً ؤؾـ مؿاولُت الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاعٞ ،ةن ؤؾاؽ ال زام الكغ٧اث
الىُُٟت بالخٗىًٍاث والخابٗين لها ،و٦ظا وػاعة الى ِٟواإلاٗاصن والخابٗين لها؛ هٓغٍاث ٖضة( ،)2وهي:
 هٓغٍت الخُإ اإلا ٟرى :وهي ا ٞراى زُإ اإلاخبىٕ في الغ٢ابت وؤلاقغا ٝوالخىظُه والازخُاع. وهٓغٍت الخدمل :ؤي ٦ما ًججي اإلاخبىٕ مً جابٗه الغلذ؛ ٗٞلُه جدمل الخؿاعة وَى ما ٌٗغ ٝلضيال٣ٟه ؤلاؾالمي ب٣اٖضة الٛغم بالٛىم.
 هٓغٍت الىُابت :ؤي ؤن الخاب٘ ًىىب ًٖ اإلاخبىٕ هُابت قغُٖت و٢اهىهُت ،لظا ًخدمل اإلاخبىٕ جهغٞاثجابٗه.
 هٓغٍت الًمانٞ :اإلاخبىٕ َى الُٟ٨ل والًامً للخاب٘؛ لظا ًخدمل جبٗاجه.الـسع الثالث :اإلالتزم بالخعىٍؼ كػائُا:
مما ججضع ؤلاقاعة بلُه ،ولىاء ٖلى ما ج٣ضم؛ ٞةن ألانل ؤن مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث

( )1الهاصعة ب٣غاع ظمهىعي ع٢م ،)42( :لؿىت  -2222الجغٍضة الغؾمُت  ،بنضاع وػاعة الكاون ال٣اهىهُت ،الٗضص
الغاب٘ ،لؿىت  – 222نٟدت (.)4
( )2للمؼٍض مً الخٟانُل ًغظ٘ :ص .ػٍير مهُٟى خؿين ،ألاؾاؽ ال٣اهىوي إلاؿاولُت ال٣اثم بالٗملُاث الىُُٟت ًٖ
ؤٖما ٫جابٗه ،صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت – بدض ميكىع باملجلت الٗلمُت لجامٗت ظحهان ،الؿلُماهُت ،الٗغا ،١املجلض
 ،2الٗضص 2218 ، 2م – نٟدت ،211( :وما بٗضَا).
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الىُُٟت جخدملها الكغ٧اث اإلاكٛلت والجهاث الغ٢ابُت ٖلحها ٧ىػاعة الىِٟ؛ وألانل ؤن حٗىٌٍ
اإلاًغوعًٍ ًخم مباقغة مً ٢بل ألاشخام اإلاؿاولت.
بال ؤهه ٢ض ًلؼم بالخٗىٌٍ ً٢اثُا ظهاث ؤزغي ٚير اإلاؿاوٖ ٫ىه ،وهي نىاصً ٤الخٗىٌٍ- ،
اإلاخ٣ضم ؤلاقاعة بلحها-؛ ول ً٨في الحاالث الاؾخصىاثُت التي ًخٗظع ٞحها ً٢اثُا مُالبت اإلاؿاو ًٖ ٫طل٪
الًغع.
٦ما ؤن اجٟاُ٢اث اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط التي جبرمها وػاعة الى ِٟالُمىُت م٘ الكغ٧اث الاظىبُت حك رٍ
ٞحها ٖلى َظٍ الكغ٧اث جىعٍض مبال ٜؤيغاعَا بلى خؿاب الىػاعة؛ لخخىلى حٗىٌٍ اإلاًغوعًٍ ،ومشاله:
اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط بين واػعة الى ِٟالُمىُت ،وقغ٦ت ٧الٟالي ب رولُىم ال٨ىضًت ،اإلابرمت
بخاعٍشٞ /23 :برًغ 1997 /م ،واجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط بين واػعة الى ِٟالُمىُت ،وقغ٦ت صوٝ
للُا٢ت املحضوصة البرًُاهُت ،اإلابرمت بخاعٍشً /12 :ىاًغ 1997 /م ،خُض ههذ في اإلااصة )15( :مً
الاجٟاُ٢خين بىو مىخضٖ :لى ؤنً" :خدمل اإلا٣او ٫والكغ٦ت ال٣اثمت بالدكُٛل باإلظمإ ؤو الاهٟغاص،
اإلاؿاولُت بال٩امل ؤمام ال٣اهىن في مىاظه الٛير ًٖ ؤي يغع ٢ض ًدضر هدُجت لٗملُاث اإلا٣او ٫و٦ظا
الكغ٦ت ال٣اثمت بالدكُٛل ،وٖلحها حٗىٌٍ الىػاعة ًٖ ٧اٞت ألايغاع التي ج ٘٣مؿاولحها ٖلى ٖاج٣هما
ألي َغ ٝزالض بؿبب َظٍ الٗملُاث"(.)1
ولظل ٪ق٩لذ لجان حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت باملحآٞاث الىُُٟت جخىلى حٗىٌٍ
ألايغاع الخانت باألشخام وممخل٩اتهم.

اإلابدث الثالث:
شسوؽ كُام مظؤولُت حعىٍؼ أغسازالشسواث الىـؿُت ؿلها وكاهىها
بٗض جإنُل مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ٣ٞها و٢اهىها ،باٖخباعَا ألاؾاؽ الظي
ًبجى ٖلُه ٚيرٍ مً ألاخ٩ام وال٣ىاٖض ،ؤزخم طل ٪الخإنُل مً زال ٫بدض قغوٍ ُ٢ام مؿاولُت
حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ ألايغاع الخانت ٚير البُلُت الٗامت؛ و٣ٞا ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت
اإلاضهُت الٗامت.
ؤما باليؿبت لؤليغاع الٗامت ٞال جىُبٖ ٤لحها ؤخ٩امها ،وإهما جسً٘ لل٣ىاٖض الخانت وهي
مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت اإلاىيىُٖت البُلُت ،التي ال ٌك رٍ ٞحها ؾىي خهى ٫الًغع ،ووؿبخه بلى
الكغ٧اث الىُُٟت ،وجٟانُلها ُٞما ًلي:
(ً )1ىٓغ :اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط م٘ قغ٦ت ٧الٟالي نٟدت– ( )36اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط م٘ قغ٦ت صو– ٝ
نٟدت – ( ،)42لضي م٨خب ٞغٕ وػاعة الى ِٟواإلاٗاصن بالىاصي والصحغاء.
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اإلاؿلب َّ
ألاوٌ:
شسوؽ كُام مظؤولُت الخعىٍؼ ؿلها:
وي٘ ٣ٞهاء اإلاظاَب ال٣ٟهُت قغوَا لُ٣ام مؿاولُت الخٗىٌٍ ،وما ً رجب ٖلحها مً اؾخد٣ا١
اإلاًغوع بهٟت ٖامت للخٗىٌٍ ،ؾىظ٦غَا باٖخباعَا قغوَا ٖامت جىُبٖ ٤لى مؿاولُت حٗىٌٍ
الكغ٧اث الىُُٟت ،في خالت و٢ىٕ ألايغاع الخانت ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو مٗىىٍت ،وهي ٦ما ًلي:
الـسع ألاوٌ :شسؽ مشسوعُت الخعىٍؼ:
ً٣هض مً طل ٪جد ٤ُ٣مهلحت وٞاثضة قغُٖت مً الخٗىٌٍ ،بإن ًهِب الًغع خ٣ا مكغوٖا؛
لظا ِٞك رٍ ؤن ً٩ىن اإلاًغوع مٗهىما ،و٢ض خضصث نىعٍ في ال٨خب ال٣ٟهُت ،ومً طل ٪ما ٢اله
ؤلامام ال٩اؾاوي" :ؤن ً٩ىن في الىظىب ٞاثضة ٞال يمان ٖلى اإلاؿلم بةجال ٝما ٫الحغبي ،وال ٖلى
الحغبي بةجال ٝما ٫اإلاؿلم في صاع الحغب ،و٦ظا ال يمان ٖلى الٗاص ٫بطا ؤجل ٠ما ٫الباغي ،وال ٖلى
الباغي بطا ؤجل ٠ما ٫الٗاص٫؛ ألهه ال ٞاثضة في الىظىب؛ لٗضم بم٩ان الىنى ٫بلى الًمان الوٗضام
الىالًت"(.)1
و٢ا ٫الغملي الكاٞعي" :وال ًًمىه  ...ما ؤجلٟه باٖ ٙلى ٖاص ٫وٖ٨ؿه خا ٫ال٣خا ،٫وخغبي ٖلى
مٗهىم ،وٚ ً٢ير م٩اجب ٖلى ؾُضٍ ،ومهضع بىدى عصة ،ؤو نُا ٫ؤجل ٠وَى في ًض مال٨ه"(.)2
الـسع الثاوي :شسؽ جدلم الػسزواطخمسازه:
ً٣هض بالخٗىٌٍ ظبر الخلل والى٣و الظي خهل للمخًغع؛ لظلٌ ٪ك رٍ ؤن ً٩ىن طل ٪ألاطي
مد٣٣ا؛ ٞال ًجب الخٗىٌٍ بمجغص وظىص الٟٗل الًاع ،وال ًجب الخٗىٌٍ للًغع املحخمل ،و٦ظل٪
بطا لم ٌؿخمغ الًغع بإن ػا٢ ٫بل الخٗىٌٍٞ ،ال ًجب ،وفي طل٢ ٪ا ٫ؤلامام ال٩اؾاوي ٖىض ٦المه ٖلى
وظىب الًمان" :قغٍ الىظىب وَى العجؼ ًٖ الاهخٟإ ٖلى َغٍ ٤الضوام"(.)3
الـسع الثالث :شسؽ أهلُت اإلا ِخلف للخعىٍؼ:
ؤي ٌك رٍ ُٞمً حؿبب بالًغع ؤن ً٩ىن مً ؤَل الًمان والخٗىٌٍ ،وصزل في طل٧ ٪ل بوؿان،
وزغط به الحُىان بطا لم ً ً٨بؿبب الخ٣هير مً مال٨ه في خٟٓه ،وُٞه ٢ا ٫ؤلامام ال٩اؾاوي" :ختى

( )1بضاج٘ الهىاج٘ – مغظ٘ ؾاب.)168/7( - ٤
( )2الغملي ،قمـ الضًً دمحم بً ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً خمؼة قهاب الضًً الغملي  -جهاًت املحخاط بلى قغح اإلاجهاط،
صاع ال٨ٟغ ،بيروث -الُبٗت :ألازيرة َ1424 -ـ1984/م.)152/5( -
( )3بضاج٘ الهىاج٘ – مغظ٘ ؾاب.)157/7( - ٤
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لى ؤجلٟذ ما ٫بوؿان بهُمت ال يمان ٖلى مال٨ها .)1("...

اإلاؿلب الثاوي:
شسوؽ كُام مظؤولُت الخعىٍؼ كاهىها:
ال جسخل ٠قغوٍ مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت في ق٩لها الٗام ًٖ قغوٍ
مؿاولُت ؤي حٗىٌٍ م رجب ًٖ اإلاؿاولُت اإلاضهُت بىىٖحها الخٗا٢ضًت والخ٣هيرًت ،وإهما جسالٟها في
ألايغاع البِئت الٗامت مً خُض َبُٗتها الخانت؛ لظا ٞةهه ٌك رٍ لخد ٤٣مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع
الكغ٧اث الىُُٟت في بَاعَا الٗام ما ًلي:
الـسع ألاوٌ :شسؽ خطىٌ الػسز:
ٌٗخبر الًغع الكغٍ ألاؾاؽ لُ٣ام مؿاولُت الخٗىٌٍ ،ؾىاء ٧ان الًغع زانا ؤو بُلُا ٖاما،
وؾىاء ٧ان مٗىىٍا ؤو ماصًا ٖلى الىدى الظي جم حٗغٍٟه ولُاهه في اإلابدض ألاو٫؛ بط الٛاًت مً الخٗىٌٍ
هي ظبر طل ٪الًغع (.)2
وَك رٍ في الًغع و٣ٞا ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت الٗامت ما ًلي:
 -1ؤن ً٩ىن مد٣٣ا :ؤي وٗٞ ٘٢ال ،وٍضزل في طل ٪ما جد ٤٣وجإزغث آزاعٍ في اإلاؿخ٣بل ،وَى ما ٌؿىى
بالًغع اإلاؿخ٣بلي ،وؤما الًغع املحخمل ٞال حٗىٌٍ ٖىه ،و٢ض هو ٖلى َظا الكغٍ ال٣اهىن
اإلاضوي الُمجي نغاخت في اإلااصة )351( :ب٣ىله ..." :ما لح ٤ناخب الح ٤مً يغع مد.)3("...٤٣
 -2ؤن ً٩ىن مباقغا :ؤي هدُجت ليكاٍ اإلاؿاو ،٫مً زالٗٞ ٫له الًاع ؤو ٖضم الال زام ،وؤما بطا لم
ً ً٨باؾخُاٖخه جىُ٢ه ٧ال٣ىة ال٣اَغة ٞال حٗىٌٍ ٖىه ،وجُغ٢ذ اإلااصة ع٢م )351( :مً ال٣اهىن
مضوي ًمجي بلى َظا الكغٍ ب٣ىلها ..." :وٍ٩ىن الخ٣ضًغ ٖلى ؤؾاؽ ما لح ٤ناخب الح ٤مً يغع
مد ٤٣بكغٍ ؤن ً٩ىن َظا هدُجت َبُُٗت لٗضم الىٞاء بالح ٤ؤو للخإزغ في الىٞاء به ،وَٗخبر
الًغع هدُجت َبُُٗت بطا لم ً ً٨في اؾخُاٖت ناخب الح ٤ؤن ًخى٢اٍ ببظ ٫ظهض مٗ٣ى.)4("...٫
 -3ؤن ًهِب الًغع مهلحت ؤو خ٣ا مكغوٖا للمًغوع.
َظٍ الكغوٍ الشالزت للًغع ال بق٩ا ٫في اق راَها في ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ٚير البُلُت

( )1بضاج٘ الهىاج٘ – مغظ٘ ؾاب.)168/7( - ٤
( )2ص .ؾٗضون الٗامغي  -مغظ٘ ؾاب.)5( – ٤
( )3ص .ؾٗضون الٗامغي  -مغظ٘ ؾاب.)14( – ٤
(ٖ )4بضاملجُض الحُ٨م ،وٖبضالباقي الب٨غي ،ودمحم َه  -الىظيز في هٓغٍت ؤلال زام ،اإلا٨خبت ال٣اهىهُت ،بٛضاص ،بضون
مٗلىماث َب٘ – (.)214
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الٗامت ،والتي حؿتهض ٝألامىا ٫واإلامخل٩اث ،وٚير طل٪؛ وؤما اق راَها في ألايغاع البُلُت الٗامت ٞهى
ؤمغ ٚير مُٟض؛ لهٗىلت جد٣٣ها ٞحها إلاا لها مً زهىنُت؛ لظا ٞةهه جُبٖ ٤لحها ما ج٣غع ؾاب٣ا وَى
اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت البُلُت للكغ٧اث؛ ولظل٢ ٪غع اإلا٣نن الُمجي ظىاػ ؤزظ الًماهاث اإلاالُت
لؤليغاع البِئت املحخملت ٞىهذ اإلااصة:)81(:مً ٢اهىن خماًت البِئت الىاٞظ ٖلى ؤههً" :جىػ للجهت
املخخهت بلؼام اإلاكغوٖاث ال٣ابلت إلخضار الًغع البُئي بةًضإ يماهت مالُت جٟ٨ي لخُُٛت ألايغاع
املحخملت".
الـسع الثاوي :شسؽ كُام العالكت الظببُت:
ٌك رٍ لخد ٤٣اإلاؿاولُت للخٗىٌٍ ًٖ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت و٢ىٕ الخُإ مجها م٘ وظىص
الٗال٢ت الؿببُت التي جغلِ طل ٪الًغع الحانل بهظا الخُإ الىاَ ،٘٢ظا في ؤلاَاع الٗام أليغاع
الكغ٧اث الىُُٟت.
وؤما باليؿبت لؤليغاع البُلُت ٞال خضًض ٞحها ًٖ الخُإ ،وم٘ طل ٪ال ٌؿخٛجى مٗها ًٖ الٗال٢ت
الؿببُت بين ألايغاع البُلُت وعلُها بيكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت؛ خُض ؤهه بطا لم جخد ٤٣الغابُت
الؿببُت ٞال مؿاولُت لها ًٖ الخٗىٌٍ ،وٍٖ ٘٣بء بزباتها ٖلى اإلاخًغع(.)1
الـسع الثالث :شسؽ صخت ضـت مدعي الخعىٍؼ:
ٌك رٍ لالؾخد٣ا ١صحت نٟت اإلاضعي له ،بإن ً٩ىن ؤنُال ًٖ هٟؿه ؤو وُ٦ال ًٖ اإلاخًغعًٍ ،ؤو
ً
مً وعزخه الظي اؾخد ٤الخٗىٌٍ وؤنبذ ظؼءا مً جغ٦خه ،ؤو ممً ؤنابهم الًغع شخهُا بالخبُٗت
هدُجت وٞاة الصخو اإلاىٖ ٤ٟلُه.
َظا في ٚير ألايغاع البُلُت الٗامت ،وؤما الحاٞ ٫حها جخد ٤٣الهٟت ًٖ َغٍ٨ٞ ٤غة الخدمل
الجماعي ٖبر نىاصً ٤ؤو لجان ؤو ماؾؿاث خماًت البِئت٦ ،ما ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلحها ؾاب٣ا(.)2
الـسع السابع :شسؽ أال ًىىن الػسزكد طبم حعىٍػه:
بطا ؾب ٤الخٗىٌٍ ًٖ الًغع؛ ٞال ًد ٤للمخًغع اإلاُالبت به مغة ؤزغي ،لىٟـ الًغع؛ وطل٪
ألن الٛاًت مً الخٗىٌٍ هي ظبر الًغع ،ولِـ اإلا٣هىص مىه بزغاء اإلاخًغع ،ول ً٨ال ماو٘ مً ؤن ً٩ىن
الخٗىٌٍ ًٖ َظا الًغع ٖلى خؿب صٗٞاث خؿب اإلاهلحت ٧إن ً٩ىن الخٗىٌٍ ًٖ اخخجاػ
ألاعا خي قهغٍا ؤو ؾىىٍا بلى خين الاهتهاء مً الٗملُاث الىُُٟت٦ ،ما ان اإلاخًغع ٌؿخد ٤الخٗىٌٍ في

( )1الؿجهىعي ،الىؾُِ – مغظ٘ ؾابٖ .)992( – ٤باؽ الحؿُجي ،اإلاؿاولُت اإلاضهُت مغظ٘ ؾاب.)148( – ٤
(ٖ)2بضهلل جغ٧ي الُاجي  -الًغع البُئي وحٗىًٍه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت – مغظ٘ ؾاب.)48( -٤
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خالت ج٨غع طل ٪الًغع(.)1
الـسع الخامع :الخـسٍم بحن مظؤولُت حعىٍؼ أغسازالشسواث واإلاظؤولُاث ألاخسي:
بما ؤن ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت الخانت جضزل في ؤلاَاع الٗام ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ لظا
ٞةن الخٟغٍ ٤بين مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،وٚيرَا مً اإلاؿاولُاث ؛ ًخ٣غع بما ٢غعٍ
٣ٞهاء وقغاح ال٣اهىن اإلاضوي مً الخٟغٍ ٤بين ؤخ٩ام و٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،ولين ٚيرَا مً
اإلاؿاولُاث ٧اإلاؿاولُت الجىاثُت.
ومما وعص مً ؤخ٩ام وههىم في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ًدبين ؤن الخٗىٌٍ اإلاضوي مً آزاع
اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،وٚاًتها بنالح ما لح ٤باإلاًغوع وَى الضاثً مً يغع وجدمل آزاعٍ؛ ولىاء ٖلى
طلٌ ،٪ؿخيخج ما ًلي:
 -1ؤن الخٗىًٍاث اإلاضهُت ال ٖ٣ىلت ٞحها ٖلى اإلاضًً؛ وإهما َى مُالب بالخٗىٌٍ ؤو بٖاصة الحا٫
بلى ما ٢بل و٢ىٕ الًغع ،و٢ض ٢غع الً٣اء طل ٪بال٣ى" :٫ؤن الخٗىٌٍ الظي ًد٨م به للمخًغع
ً
ال ًص اٖخباعٍ ٖ٣ابا ٖلى الخهم آلازغ ؤو مهضع علذ للمخًغع وإهما َى لجبر الًغع" (.)2
واؾخصىذ حكغَٗاث خماًت البِئت ،اإلادؿبب بى٢ىٕ ؤيغاع بها ،و٢غعث ٖ٣ىلاث ٖلى املخالٟين
ل٣ىاٖضَا ،ومجها ٢اهىن خماًت البِئت الُمجيٞ ،ىو ٖلى مى٘ وإجهاء وكاٍ الكغ٦ت و حب جغزُهها
وٞس الاجٟاُ٢اث اإلابرمت مٗها ،وؤ٦ض ٖلى طل٢ ٪اهىن خماًت البِئت الُمجي ،اإلااصة/79( :ط).
و لم ً٣خهغ اإلا٣نن الُمجي ٖلى طل ٪بل ؤ٦ض ٖلى ؤلاظغاءاث الى٢اثُت إلاى٘ ألايغاع ،و٢غع ٖ٣ىلاث
ٖلى الكغ٧اث املخالٟتٞ ،ىهذ اإلااصة )57( :مً ٢اهىن خماًت البِئتٖ :لى وػاعة الى ِٟوالثرواث
اإلاٗضهُت ،واإلااؾؿاث الٗامت طاث الٗال٢ت الال زام بالٗمل ٖلى ؤن جخًمً َظٍ الٗ٣ىص الكغوٍ
الجؼاثُت ،والال زام بى٣ٟاث بػالت ألايغاع البُلُت ،و٦ظل ٪الخٗىٌٍ ٖجهاًٞ ،ال ًٖ الٗ٣ىلت اإلا٣غعة".
وخضصث اإلااصة ع٢م )85( :مىه ٖ٣ىلت ٧ل مً حؿبب بةخضار يغع بُئي ؤو ٢ام بهٌٗ" :ا٢ب بالسجً
مضة ال جؼٍض ًٖ ٖكغ ؾىىاث م٘ الح٨م بالخٗىًٍاث اإلااصًت اإلاىاؾبت.
 -2ؤن الخٗىًٍاث اإلاضهُت م رجبت ٖلى الًغع ال الخُإ؛ ٞال حٗىٌٍ بال في خالت جد ٤٣الًغع؛ لظا
بطا و ٘٢الخُإ ولم ً رجب ٖلُه يغعٞ ،ال حٗىٌٍ ،بسال ٝما ً رجب ًٖ اإلاؿاولُت الجىاثُت ٞةهه

(ٖ )1بضهلل جغ٧ي الُاجي  -الًغع البُئي وحٗىًٍه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت – مغظ٘ ؾاب.)48(-٤
) )2ص  .ؾٗضون الٗامغي  :حٗىٌٍ الًغع في اإلاؿئىلُت الخ٣هيرًت – مغظ٘ ؾاب – ٤نٟدت.) 143( :
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ًخ٣غع بمجغص الكغوٕ في الجغٍمت ،وإن لم ًخد ٤٣الًغع ،وجؼصاص الٗ٣ىلت ٧لما ػاص الخُإ؛ بِىما
الخٗىٌٍ اإلاضوي ًؼصاص ٧لما ػاص الًغع(.)1
 -3ؤن الخٗىًٍاث اإلاضهُت ً٣ضعَا ال٣ا خي ،بسال ٝالٗ٣ىلت ٞهي مدضصة بالىو ال٣اهىوي؛ لظا ٞةن
الخٗىًٍاث اإلاضهُت ال حؿ ِ٣بىٞاة اإلاضًً ،وإهما ًيخ٣ل خ ٤الضاثً اإلاًغوع بلى وعزخهٞ ،هي
ً
زايٗت إلابضؤ  :ؤن ٧ل ٗٞل ًلح ٤يغعا بالٛير ًلؼم بالخٗىًٍاث ٖلى مً ؤخضر الًغع (.)2
 -4ؤن الخٗىًٍاث اإلاضهُت ًخدملها مً ٧ان مؿاوال ًٖ مغج٨ب الًغع ،بِىما الٗ٣ىلت واإلاؿاولُت
الجىاثُت جسً٘ إلابضؤ شخهُت الٗ٣ىلت؛ ٞال ًد٨م بها بال ٖلى مغج٨ب الجغٍمت(.)3

الخاجمت

-1
-2

-3
-4

ً
أوال :الىخائج:
مما ج٣ضم بدشه جىنلذ بلى الىخاثج اإلاىظؼة في الى٣اٍ آلاجُت:
اَخمام الكغَٗت ؤلاؾالمُت و٣ٞهاء اإلاظاَب ؤلاؾالمُت بخ٣غٍغ مكغوُٖت الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع،
ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو مٗىىٍت ،وٞهلذ ؤخ٩امها يمً مؿاثل الًمان في ٦خب الٟغوٕ ال٣ٟهُت.
جىىٕ مساَغ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بلى ؤيغاع زانت ،وهي التي جًغ باألشخام املحضصًً
وممخل٩اتهم ،وإلى ؤيغاع بُلُت ٖامت جًغ بالبِئت الٗىانغ الُبُُٗت املحُُت باإلوؿان الٛير
مملى٦ت إلاُٗىين؛ ٧الهىاء ،والبداع ،واإلاُاٍ الجىُٞت ،وهي ؤقض ألايغاع زُغا وؤ٦ثرَا حُٗ٣ضا.
جسً٘ مؿاولُت حٗىٌٍ ألايغاع الخانت؛ ل٣ىاٖض وؤخ٩ام وقغوٍ هٓام اإلاؿاولُت اإلاضهُت مً
وظىب جد ٤٣الخُإ والٟٗل الًاع ،وإزباث الغابُت الؿببُت بُجهما.
جسً٘ مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت البُلُت الٗامت ،ل٣ىاٖض زانت :وهي هٓام
اإلاؿاولُت اإلاىيىُٖت البُلُت؛ هٓغا لعجؼ قغوٍ و٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ لخدٖ ٤ُ٣ضالت
حٗىٌٍ اإلاخًغع؛ هدُجت الخُىع الٗلىي والخ٨ىىلىجي الهىاعي؛ لظا ً٨خٟى ٞحها بخد ٤٣و٢ىٕ
الًغع لُ٣ام مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ حٗىٌٍ ألايغاع.

) )1ص  .خؿام الضًً ٧امل ألاَىاوي – الىٓغٍت الٗامت لالل زاماث – الجؼء ألاو ٫مهاصع الال زام  -املجلض الشاوي –
اإلاهاصع ٚير ؤلاعاصًت 1997م – 1998م  ،نٟدت ( ،47وما بٗضَا) .
) )2ص  .خؿً خىخىف عقُض الحؿىاوي – الخٗىٌٍ الً٣اجي في هُا ١اإلاؿاولُت الٗ٣ضًت صعاؾت م٣اعهت – 1999م
الىاقغ (بضون ) ، -نٟدت (.)44
) )3الخٗىٌٍ الً٣اجي  -اإلاغظ٘ الؿاب، - ٤نٟدت (.)44
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-5

-6

-7

-8

مً ال٣ىاٖض الخانت لخٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت البُلُت الٗامت هٓام اإلاؿاولُت املحضوصة،
وؤهٓمت الخإمين مً مساَغ الكغ٧اث الهىاُٖت ،والخدمل الجماعي ،ومً زاللها ًًمً اإلاخًغع
الحهىٖ ٫لى الخٗىٌٍ الٗاصٖ ٫ما ؤنابه مً يغع.
مً ال٣ىاٖض الخانت املح٣٣ت للٗضالت ،واإلاالثمت لُبُٗت مؿاولُت حٗىٌٍ ؤيغاع الكغ٧اث
الىُُٟت البُلُت؛ هٓام نىاصً ٤الخٗىًٍاث؛ التي جل زم بالخٗىٌٍ في خالت حٗظعٍ ً٢اثُا؛ و٢ض
ؤ٢غَا اإلا٣نن الُمجي وظٗلها جابٗت ملجلـ خماًت البِئت.
حٗخبر الكغ٧اث الىُُٟت اإلاكٛلت للُ٣اٖاث الىُُٟت وال٣اثمت بالٗملُاث الىُُٟت هي الصخو
اإلاؿاو ًٖ ٫حٗىٌٍ ألايغاع الىاججت ًٖ ؤوكُتها ،ولى ٧اهذ مً ؤخض ٖمالها ؤو الكغ٧اث الخابٗت
لها ،ؤو اإلا٣اولين مً الباَل؛ جبٗا لل٣ىاٖض وألاؾـ ال٣اهىهُت إلاؿاولُت اإلاخبىٕ ًٖ ؤٖما ٫جابٗه.
حٗخبر الضولت ممشلت بىػاعة الى ِٟواإلاٗاصن الُمىُت مؿاولت ًٖ حٗىٌٍ َظٍ ألايغاع؛ باٖخباعَا
ظهت بقغاُٞت وع٢ابُت ٖلى َظٍ الكغ٧اث الىُُٟت الىَىُت الخابٗت لها؛ بمىظب ٢ىاٖض اإلاؿاولُت
اإلاضهُت التي ج٣غع مؿاولُت الجهاث ؤلاقغاُٞت والغ٢ابُت ًٖ حٗىٌٍ ؤيغاع الجهاث الخايٗت
لغ٢ابتها وإقغاٞها ،و٦ظل ٪في خالت ٧اهذ الكغ٧اث ؤظىبُت ٞةن وػاعة الى ِٟهي اإلال زمت بالخٗىٌٍ
بمىظب ههىم اجٟاُ٢اث اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط.
زاهُا :الخىضُاث:
 -1ؤوصخي اإلا٣نن الُمجي ،واإلاؿاولين في الح٩ىمت واإلااؾؿاث الغ٢ابُت ٖلى الُ٣إ الىُٟي :بمؼٍض
باالَخمام باإلظغاءاث الى٢اثُت مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،وألازظ بىٓغٍت اإلاؿاولُت
اإلاىيىُٖت البُلُت لخٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ ،ومٗالجت ال٣هىع الدكغَعي في الجاهب الىُٟي ،مً
زال ٫بنضاع ٢اهىن الى ،ِٟوالدكضًض ٖلى ههىم خماًت البِئت مً ؤيغاع الهىاٖت
الىُُٟت ،وههىم الخٗىًٍاث في اجٟاُ٢اث اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط ،وجُٟٗل نىضو ١خماًت
البِئت مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،وجُُ٣م ألازغ البُئي في اإلاىاَ ٤الىُُٟت.
 -2ؤوصخي الباخشين :باالَخمام بالضعاؾاث الكغُٖت وال٣اهىهُت الخانت في الُ٣إ الىُٟي
الُمجي؛ لبدض مك٨الث ال٣هىع الدكغَعي ُٞه؛ ويٗ ٠الجهاث الغ٢ابُت ،ولدض مؿاثل
خماًت البُلُت واإلاىاَىين وممخل٩اتهم مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ،وجىا٣ٞها مً الخُىع
الهىاعي ،وحٛير ال٣ىاهين الضولُت؛ بما ًد ٤٣الٗضالت ال٩املت للمىاَىين واإلاخًغعًٍ،
والخىمُت الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت.
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ً
زالثا :كائمت اإلاساحع

-1
-2

-3
-4

-5

-6

-7
-8

-1

ً
أوال :اللسآن الىسٍم.
زاهُا :الظىت الىبىٍت:
ابً عظبٖ ،بضالغخمً بً قهاب الضًً – ظام٘ الٗلىم والح٨م في قغح زمؿين خضًشا
مً ظىام٘ ال٩لم – صاع الخير ،بيروث ،ألاولى 1996م .
ؤخمض بً خىبل ،ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً دمحم بً خىبل بً َال ٫بً ؤؾض الكِباوي –
اإلاؿىض  -املح : ٤٣قُٗب ألاعهاوٍ ٖ -اص ٫مغقض  ،وآزغون  -الىاقغ  :ماؾؿت الغؾالت -
الُبٗت  :ألاولى َ 1421 ،ـ 2221 -م.
الباجي ،ؾلُمان بً زل ٠بً ؾٗض  -اإلاىخ٣ى قغح اإلاىَإ – صاع الؿٗاصة  ،ال٣اَغة ،
الُبٗت ألاولى َ1331ـ.
البساعي ،دمحم بً بؾماُٖل ؤبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي  -صحُذ البساعي  -املح :٤٣دمحم
ػَير بً هانغ الىانغ  -الىاقغ :صاع َى ١الىجاة (مهىعة ًٖ الؿلُاهُت بةياٞت جغُ٢م
جغُ٢م دمحم ٞااص ٖبض الباقي).ٌ1422 ،1ٍ،
ال رمظي ،دمحم بً ِٖسخى بً َؾ ْىعة بً مىسخى بً الطحا ،٥ال رمظي ،ؤبى ِٖسخى -ؾنن
ال رمظي -الىاقغ :قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي الحلبي – مهغ  -الُبٗت:
الشاهُتَ 1395 ،ـ  1975 -م.
الضاع ُ٢جي ،ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖمغ بً ؤخمض بً مهضي – ؾنن لضاعُ٢جي -خ٣٣ه
ويبِ ههه وٖلٖ ٤لُه :قُٗب الاعهاوٍ ،خؿً ٖبض اإلاىٗم قلبيٖ ،بض اللُُ ٠خغػ
هللا ،ؤخمض بغَىم  -الىاقغ :ماؾؿت الغؾالت ،بيروث – لبىان  -الُبٗت :ألاولىَ 1424 ،ـ
  2224م.الؿُىَيٖ ،بضالغخمً بً ال٨ما – ٫قغح ؾنن ابً ماظت – َبٗت ٢ضًىي ٦خب زاهت،
٦غاحشخي .
اإلاخ٣ي الهىضيٖ ،الء الضًً ٖلي بً خؿام الضًً ابً ٢ا خي زان ال٣اصعي الكاطلي ٦ -نز
الٗما ٫في ؾنن ألا٢ىا ٫وألاٗٞا - ٫املح :٤٣ب٨غي خُاوي  -نٟىة الؿ٣ا  -الىاقغ:
ماؾؿت الغؾالت  -الُبٗت الخامؿتَ1421 ،ـ1981/م.
ً
زالثا :هخب اإلاراهب الـلهُت:
ابً ُظؼي ،دمحم بً ؤخمض بً دمحم بً ظؼي ال٩لبي الٛغهاَي اإلاال٩ي – ال٣ىاهين ال٣ٟهُت -
صاع ال٣لم ،بيروث ،لبىان ،بضون جاعٍش.
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-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-1
-2
-3
-4

-1
-2

ابً ٢ضامهٖ ،بضهللا بً اخمض – اإلاٛجيَ -بٗت صاع ٖالم ال٨خب  ،الغٍاىَ1417 ،ـ .
ؤخمض ٖمغ الكاَغي – الُا٢ىث الىِٟـ في مظَب ابً اصعَـ – َبٗت صاع اإلاجهاط.
الغملي ،قمـ الضًً دمحم بً ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً خمؼة قهاب الضًً الغملي  -جهاًت
املحخاط بلى قغح اإلاجهاط ،صاع ال٨ٟغ ،بيروث -الُبٗت :ألازيرة َ1424 -ـ1984/م.
الُغابلسخيٖ ،لي بً زلُل ،مٗين الح٩ام ُٞما ً رصص بين الخهمين مً ألاخ٩ا2ٍ ،
الحلبي ،ال٣اَغة1973 ،م.
ال٣غَبي ،دمحم بً ؤخمض – الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن – صاع ال٨خب الٗلمُت ،بيروث ،ألاولى
1988م .
ال٩اؾاوي ،ؤبىل٨غ بً ؾٗىص – بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘ – صاع ال رار الٗغبي،
لبىان ،الُبٗت ألاولى1997 :م.
دمحم ج٣ي آ ٫الُ٣ٟه الٗالىي  -ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت – َبٗت صاع اإلاٗاع ،ٝبضون مٗلىماث
الُب٘ .
الىىويً ،دحى بً قغ ٝبً مغي – جدغٍغ ؤلٟاّ الخىبُه – صاع ال٣لم  ،صمك – ٤ألاولى
َ1428ـ .
ُ
زابعا :اإلاساحع اللؼىٍت:
ابً هجُم ،ؤخمض دمحم م٩ي الحؿجي الحىٟي– ٚمؼ ُٖىن البهاثغ قغح ألاقباٍ
والىٓاثغ– َبٗت صاع ال٨خب الٗملمُت ،بيروث ،ألاولى ؾىت2228 :م.
ؤبى ٖبضهللا دمحم ؤبىل٨غ الحىٟي الغاػي ،مسخاع الصحاحَ ،بٗت اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بيروث
الُبٗت الخامؿت 1999م.
دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع ّ
الغاػي  -مسخاع الصحاح ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بيروث،
2226م.
مغجضخى َّ
الؼلُضي ،دمحم الحؿُجي ،اإلاخىفىَ1225 :ـ  -جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ –
َبٗت صاع الهضاًت -
ً
خامظا :اللىاهحن وؤلاجـاكُاث:
اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط م٘ قغ٦ت ٧الٟالي نٟدت– ( )36اجٟاُ٢ت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط
م٘ قغ٦ت صو ،ٝلضي م٨خب ٞغٕ وػاعة الى ِٟواإلاٗاصن بالىاصي والصحغاء – الُمً.
ال٣اهىن ع٢م ( )14لؿىت 2222م بكإن ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي – الجغٍضة الغؾمُت الٗضص
الؿاب٘ – الهاصع بخاعٍش  15ببغٍل 2222م م٨خبت زالض بً الىلُض – نىٗاء.
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 -3ال٣اهىن ع٢م ( )26لؿىت 1995م بكإن خماًت البِئت الُمجي – الجغٍضة الغؾمُت الٗضص
الشاوي – الهاصع بخاعٍش  12ببغٍل 1995م م٨خبت زالض بً الىلُض – نىٗاء.
 -4ال٣اهىن ع٢م ( )42لؿىت 2222م بكإن اإلاغاٗٞاث والخىُٟظ اإلاضوي الُمجي – الجغٍضة
الغؾمُت  – 19ؾىت222 :م ،م٨خبت زالض بً الىلُض – نىٗاء.
 -5الالثدت الخىُٟظًت لىػاعة الى ِٟالُمىُت  -الهاصعة ب٣غاع ظمهىعي ع٢م ،)42( :لؿىت
 -2222الجغٍضة الغؾمُت  ،بنضاع وػاعة الكاون ال٣اهىهُت الُمىُت ،الٗضص الغاب٘ ،لؿىت
.2222
 -6اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت لل٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م )12( :لؿىت 1979م الهاصع مً مجلت
مجلـ الكٗب الخإؾِسخي -مُاب٘ وػاعة ال ربُت والخٗلُم ،نىٗاء ،بضون جاعٍش ،الٟهل
ألاو ٫مً الباب الشالض مً ال٨خاب الشاوي.
ً
طادطا :الىخب وألابدار.
 -1ؤخمض خؿين الكامي  -:ع ً٦الخُإ في اإلاؿئىلُت اإلاضهُت – 1992م  ،صاع الجهًت
الٗغلُت -ال٣اَغة 1999م.
 -2ؤخمض ٖبضال٨غٍم ؾالمت٢ ،اهىن خماًت البِئت ،صعاؾت جإنُلُت في ألاهٓمت الىَىُت
والاجٟاُ٢ت1997، 1ٍ ،م.
 -3بؾماُٖل ؤدمحم دمحم ٖبضالح٨ٞ - ُٟٔغة الًغع في ٢اهىن البِئت  -صاع الجامٗت الجضًضة،
ؤلاؾ٨ىضعٍت. 2218 ،
 -4بى ؾا ، ١دمحم اإلاضوي – الخٗىٌٍ ًٖ الًغع في ال٣ٟه ؤلاؾالمي – صاع ؤقبُلُا الغٍاى ،
الُبٗت ال٣اهُت َ1428ـ .
 -5خؿام ٖبِـ ٖىصة – اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي لكغ٧اث ج٨غٍغ الىِٟ
والٛاػ الُبُعي – عؾالت ماظؿخير  ،ظامٗت ال٣اصؾُت٧ ،لُت ال٣اهىن ،ؾىت 2217م .
 -6خؿً خىخىف الحؿىاوي ،الخٗىٌٍ الً٣اجي في هُا ١اإلاؿاولُت الٗ٣ضًت صعاؾت
م٣اعهت1999 ،م بضون هاقغ .
 -7عخمىوي دمحم ،آلُاث حٗىٌٍ ألايغاع البُلُت في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،ماظؿخير ،ظامٗت
إلاين ،الجؼاثغ٧ ،لُت الح٣ى2216 ،١م .
 -8عٍدكاعص َاعَـ ،ماع٧ ٥ىلغ ،بًان قى - ٥ال ر٦يز ٖلى اؾخ٨كا ٝالى ِٟوالٛاػ في قغ١
الُمً باؾخسضام نىع ألا٢ماع الهىاُٖت ولُاهاث الاعجٟإ.
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 -9الؼخُلي ،وَبت – هٓغٍت الًمان ؤو ؤخ٩ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجىاثُت في ال٣ٟه
ؤلاؾالمي ،صعاؾت م٣اعهت – صاع ال٨ٟغ ،صمك ٤الُبٗت الشامىت 2228م .
 -12ػٍير مهُٟى خؿين ،ألاؾاؽ ال٣اهىوي إلاؿاولُت ال٣اثم بالٗملُاث الىُُٟت ًٖ ؤٖما٫
جابٗه ،صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت – بدض ميكىع باملجلت الٗلمُت لجامٗت ظحهان،
الؿلُماهُت ،الٗغا ،١املجلض  ،2الٗضص 2218 ، 2م .
 -11ؾٗضون الٗامغي  -حٗىٌٍ الًغع في اإلاؿئىلُت الخ٣هيرًت – بٛضاص – ث ٍ -1981
ميكىعاث مغ٦ؼ البدىر ال٣اهىهُت  ،ع٢م ؤلاًضإ في اإلا٨خبت الىَىُت ببٛضاص /697
1981م .
ٖ -12اص ٫الجخي ،الخًغ ببغاَُم ،خؿين الُٟٟي ،مهُٟى ٢ىاوي ،هانغ الٗغٍٟيٖ ،اعٝ
القين  -الخد ٤ُ٣في آلاباع الجُىلىظُت الٗمُ٣ت باؾخسضام الاوٗ٩اؽ الؼلؼالي وظظوٕ
آلاباع  -خ٣ل الُىٍلت الىُٟي – الُمً .آلازاع اإلا رجبت ٖلى الىي٘ الهُ٨لي وزهاثو
البئر الىُٟي  -مجلت ٖلىم وَىضؾت الب رو ،٫املجلض .176
ٖ -13باؽ ٖل دمحم الحؿُجي – اإلاؿاولُت اإلاضهُت البُلُت في يىء لىهىم اإلاضهُت
والدكغَٗاث البلُت – بدض ميكىع في مجلت الح٣ى٧ ،١لُت ال٣اهىن ،ظامٗت ٦غلالء،
الٗضص الشالض ،ؾىت 2212م .
ٖ -14بض الغػا ١الؿجهىعي  :الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض ـ الجؼء الشاوي في
ألال زاماث ـ الُبٗت الشالشت ـ ميكىعاث الحلبي ـ ؾىت الُب٘ 1956م.
ٖ -15بضالخىاب مٗىى – ظغاثم الخلىر مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت – َبٗت ميكإة
اإلاٗاع ، ٝؤلاؾ٨ىضعٍت.
ٖ -16بضهللا جغ٧ي خمض الُٗا ٫الُاجي  -الًغع البُئي وحٗىًٍه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت  -الُبٗت
ألاولى ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،بيروث. 2213 ،
ُٖ -17ا ؾٗض دمحم خىاؽ – ألاهٓمت الجماُٖت لخٗىٌٍ ؤيغاع الخلىر – صاع الجامٗت
الجضًضة ؤلاؾ٨ىضعٍت2212 ،م .
 -18دمحم خؿين الكامي  :الىٓغٍت الٗامت لالل زاماث في ال٣اهىن اإلاضوي ( اإلاٗامالث الكغَُٗت )
– الجؼء  – 2ؤخ٩ام الال زام – م٨خبت الجُل الجضًض -الُبٗت الؿاصؾت – نىٗاء ؾىت:
2224م.
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 -19دمحم ٖمُم ؤلاخؿان املجضصي البر٦تي  -الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت  -الىاقغ :صاع ال٨خب الٗلمُت
(بٖاصة ن ٠للُبٗت ال٣ضًمت في با٦ؿخان َ1427ـ 1986 -م)  -الُبٗت :ألاولىَ1424 ،ـ
 2223م .ً -22اؾمين نبري  -آزاع اؾخسغاط الىٖ ِٟلى الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث |
مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث ؤلاؾ راجُجُت ٞ /21براًغ 2221 /م .
ً -21دحى ًاؾين ص .زالض ؾلُمان ظىاص – الُبُٗت الخانت للًغع البُئي وؤزغَا في ُ٢ام
اإلاؿاولُت الضولُت – بدض ميكىع في مجلت الح٣ى٧ ،١لُت ال٣اهىن ،الجامٗت
اإلاؿدىهغٍت -مجلض ٖ ،4ضص  ،24 -23ؾىت 2214م.
ً
طابعا :اإلاى اكع ؤلالىتروهُت:
 -1الجمُٗت ال٨ىضًت للجُىٞيزًاثُين الاؾخ٨كاُٞين ،املجلض  ،28الٗضص ٧( .2الجاعي،
٦ىضا)ٞ ،براًغ/قباٍ https://csegrecorder.com/articles/view/focusing- - 2223
.oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
 -2اإلاغ٦ؼ الىَجي للمٗلىماث ،الجمهىعٍت الُمىُت ،آزغ جدضًض ٖام  - 2214هبظة حٗغٍُٟت
ًٖ مدآٞت خًغمىث -.https://yemen-nic.info/gover/hathramoot/brife. -
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwa -3
tergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Grou
.ndwater_Management.pdf
 -4قغ٦ت ٧الٟالي للب رو ٫املحضوصة (٢برم) ،الٗملُاث :ؤلاهخاط في  27ؤٚؿُـ/آب 2222
. https://www.calvalleypetroleum.com/new-current-production -5البى ٪الضولي ،الخدضًض الا٢خهاصي الكهغي للُمً  -صٌؿمبر٧/اهىن ألاو- 2219 ٫
http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update. Dec-2019.pdf
 -6بصاعة مٗلىماث الُا٢ت ألامغٍُ٨ت ،آزغ جدضًض في ً 6ىلُى/جمىػ - 2217
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen
. ./yemen.pdf
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