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 ٧لمت ٖمُض ال٩لُت

ـِض  ِ
ُّ ى ؾ

َ
الُم ٖل  والؿَّ

ُ
الة َ٘ ٢ضَع ؤَِلـِه، والهَّ

َ
لِم وٞع ِٗ ى قإَن ال

َ
الحمُض هلِل عّبِ الٗاإلاين، الظي ؤٖل

ى آِلــِه وصحِبــِه ؤظمٗين.
َ
ل  ألاهاِم، بماِم الٗلماِء الٗاملين، ٖو

ِت 
َّ
٫ِ ِمً مجل ـِت الٗضِص ألاوَّ َُّ وي ؤن ؤ٦خَب في ُعجالٍت َظٍ ألاؾَُغ في اٞخخاِخ ألاخ٣اٝ  ٌؿغُّ

ِٗت وال٣اهىِن في ٧لُدىا للضعاؾاث والبدىر ال٣اهىهُت ي إلنضاِعَا ٢ؿُم الكَغ ، التي جهضَّ

اِث  ْذ ؤولٍى
َ
ى ٖاج٣ِها، وظٗل

َ
 التي ؤزظْث ٖل

ُ
ـت َُّ ، ِجلَ٪ ال٩ل ِٝ ٗت وال٣اهىن( بجامِٗت ألاخ٣ا )الكَغ

غ 
َّ
هاِث الك ها الُِٖت املخخلِٟت، و مهاِمها بىاَء ؤظُا٫ٍ عاثضٍة في الخسهُّ ِٗت ِمً ؤَِمّ َغ

َّ
خسّهُو في الك

َٗجى 
ُ
ــٍت، ح ًَّ يِر ج٣لُِض ٍت ٚو  في وكِغ ؤبداٍر عنِىٍت وُمهمَّ

ً
 عاثضة

ُ
ـت
َّ
وال٣اهىِن، وهإمُل ؤن ج٩ىَن َظٍ املجل

 ؤنَّ 
َ
 ٨ٞغة

ً
ـت َُّ ى، ُمخبي

َ
ول
ُ
ِت ظظوِعَا ألا  ِبمٗٞغ

ً
ــت َُّ س  جاٍع

ً
ا، وصعاؾِتها صعاؾت ًُّ ِبخإنُِل ال٣ىاهيِن قٖغ

َ٘ ألان (، م
ُ
ـت ـُ )ال٨خاُب والؿىَّ عيُّ الغثِ ى اإلاهضُع الدكَغ َُ ٗاِث وال٣ىاهيِن للضو٫ِ  كَغ

َّ
ِ٘ الد َل في وي

 ،
ً
لؿٟت ٍٕ ٞو لَم اظخما ِٖ  و

ً
ـت َُّ  قٖغ

ً
، ٣ًٞها وؾُاؾت ًَ اإلاىعوِر ؤلاؾالمّيِ الاؾخٟاصِة ال٣ُهَىي م

ـٍ ٖلم ؾ
ُ
ى ؤ

َ
ُِت ٖل ًَ الٗلىِم التي ؤ٢امذ ماؾؿاِتها الكٖغ يَرَا م ِت، ٚو َُّ ـٍت قٖغ َُّ ـٍت، وؤزال١ٍ مهى َُّ

ِت  ًَّ ى  ججُيِرَا لٛلبِت اإلاٟاَُِم اإلااص
َ
 مجها، ل٨ً ٖملْذ ٖل

ً
 مؿخُٟضة

ُ
ـت َُّ ى ظاءِث ال٣ىاهيُن الىيٗ ختَّ

 ًُ ى نغها هد ، ختَّ لبِت ال٣ِىّيِ ُمها في خُاِجىا ومجخمٗاِجىا. -اإلاؿلمين–البدخت ٚو ِ
ّ
 وعجُب بها وهد٨

 ُظملٍت ِمً وؤعظى ؤن حؿَعى َظٍ امل
َ
 ِليكِغ ؤبداٍر م٣اعهٍت، لخٟىُِض زُىعة

ُ
ــت َُّ  الِٟخ

ُ
ـت
َّ
جل

يِن:ى ال٣ ًِ ُمهّمِ ى ؤمٍغ
َ
ى مٗخ٣ضاِجىا ؤلاؾالمُِت، وحٗمَل ٖل

َ
ِت ٖل َُّ  اهيِن الىيٗ

ىاثِب التي ِٖل٣ْذ بِه، ؤِو ال٣ُىِص  بٖاصةِ  -1
َّ
ًَ الك َ٘ يغوعِة جسلُِهِه ِم ٣ِت ِباإلاىعوِر ؤلاؾالمّيِ، م ِ

ّ
التي الش

 ٞحها مٛل٣ًا، ال ًجغئ 
ُ
ضَّ البدض ُٖ ٍت،  اعؾين في زىى ٚماِع بدض مؿاثَل ُمهمَّ لْذ الباخشين والضَّ ٦بَّ

ِت. ى والٗمِل بالجهىِى باألمَّ
َ
مدهها، م٘ مغاٖاِة زٝى هللا حٗال  ٖلُمه ؤن ًٟىضَا ٍو

َ
 ؤخٌض مهما بلٜ

 اإلاامً. الاؾخٟاصةِ  -2
ُ
و٫ِ، ٞالح٨مت يالت  مً ألا٩ٞاِع والغئي وؤلاظغاءاث في ال٣ىاهين ملخخل٠ِ الضُّ

، وج٩ىُن م ٍُ غيا ـه ٍو ِت إلِاا ًدبُّ
َّ
ى َظٍ املجل

َ
٤َ ال٣اثمين ٖل ِ

ّ
ٞى ًُ ى ؤن 

َ
 ّج صوؿإ٫ُ هللَا حٗال

ً
ٗت

ـِت حٗخًُض م٘ َظٍ املجلت. ٌُ باألمَّ  لؤل٢ؿاِم ألازَغي ِبيكِغ مجالِث ججه

 إلاٗين والهاصي بلى ؾىاء الؿبُلوهللا ا

 ؤ.م/ ٖبض هللا ٖىى ٖمغ بً ؾمُِ

 ال٣اثم بإٖما٫ ٖمُض ال٩لُت

 م27/8/2222



  
 
 

6 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

س  ولمت زئِع الخدٍس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

والطالة والظالم على اإلاعلم ألاٌو واإلاسشد ألاهمل   الخمد الري علم بالللم علم ؤلاوظان مالم ٌعلم،

 ه أحمعحن وطلم حظلُما هثحراطُدها دمحم وعلى آله وصخب

بحن ًدي اللساء الىسام مً العلماء   اما بعد : ؿئن مً دواعي الظسوز البالؽ والابتهاج الىبحر أن هلدم

والباخثحن وؾالب العلم في ول ميان هرا العدد ألاٌو مً مجلت ألاخلاؾ للدزاطاث والبدىر اللاهىهُت 

عت واللاهىن بيلُت  عت واللاهىن حامعت ألاخلاؾالتي جطدز عً كظم الشَس  .الشَس

لعام  55بلساز زئِع حامعت ألاخلاؾ زكم  ًأحي هرا العدد هباهىزة ألعداد مجلت ألاخلاؾ التي أوشأث

 .م هي املجلت التي جخططذ ليشس ألابدار املخىمت في مجاٌ اللاهىن واللاهىن اإلالازن بالشَسعت ؤلاطالمُت0205

عت واللاهىن خطىضا مً وال ًخـى على اي مؿلع ما بلؼخه حا معت ألاخلاؾ عمىما وولُت الشَس

مياهت علمُت في املجخمع ألاوادًمي العلمي في العالم العسبي وؤلاطالمي لخىىن هره املجلت جأهُدا على ذلً 

ً دزوب العلم ومجاالث الخُاة م الري ًط يء للظائٍس  .الىهج السضحن، واطخمسازا في ذلً الؿٍس

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 أٌو 

ضاز لها دزحت جؤهد ما بلؼخه الجامعت مً شأو ومياهت علمُت  مجلت علمُت مدىمت جطدز في الجامعت،

 .عالُت في الاعخماد والجىدة ألاوادًمُت

هما ال ًخـى على ول باخث أهمُت مجاٌ اللاهىن ودوزه في حمُع مجاالث خُاة ؤلاوظان التي ًدخاحها 

ه مً الىاض، وهى ما  دظً الخعامل مع ػحره مً أهله وححراهه ومعاضٍس بني ألاوؾان ٍو لُدلم الاطخلساز ٍو

 ملجلت وإضداز هرا العددوان طببا إلوشاء هره ا

ًطدز هرا العدد ألاٌو بثماهُت أبدار جخىشع على جخططاث عدة مً جخططاث اللاهىن شملذ 

اإلاالُت العامت واللاهىن اإلادوي واللاهىن الجىائي والدولي العام والخاص جم جدىُمها مً كبل هُئت 

اؿُت وجدىُمُت مً أطاجرة لهم الباع الىبحر والخبرة الىبحرة في  .مجاٌ اللاهىن واللاهىن اإلالازن  إشس

س باملجلت على أًدي الباخثحن مً أهل الاخخطاص في اللاهىن على جلدًم أبداثهم  وحشد هُئت الخدٍس

للمجلت في ألاعداد اللادمت إطهاما في وشس العلم وجدلُم الـائدة والخىعُت باملجاٌ اللاهىوي وخدمت 

 .واإلاخخططحن ؿُه لللػاة واملخامحن والعاملحن في مجاٌ اللاهىن 

اؿس الشىس والخلدًس س بى ليل مً وان طببا في اخساج هرا العدد وجأمل أن  هما جخلدم هُئت الخدٍس

سوي جهمهم لالطخـادة والاطتزادة مً العلم  اؿس ؿُه وفي ألاعداد اللادمت ما ٌشـي ػلُل الباخثحن ٍو ًخى

 .والبدث والخدلُم

 علُل  بً بً أخمد د/ أخمد بً طالم             

س              زئِع الخدٍس
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 الىظام اللاهىوي ألذون الخصاهت
 ( ) صعاؾت م٣اعهت

 م٨ؿُم مٗاون الؿباعي ص/ 

 الُمً –خًغمىث  –ظامٗت ؾِئىن  –٧لُت الح٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت  –٢ؿم ال٣اهىن 

makseem13@gmail.com 

 

 اإلالخظ

ج٣ىم الح٩ىمت ممشلت بالبى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي بةنضاعة بٗملُت ٢اهىهُت  طون الخؼاهت هي ٢غى ٖامؤ

ل ؤللحهى٫ ٖلى مبلٜ حؿخضًىه الضولت مً مىاَىحها الُبُُٗين  ين لخمٍى خباٍع ًغاصاتها الٗامت ٖىـض بو الٖا

ٗخ الث لهـــظٍ الا ؤمـــً  بـــرعجـــؼ مىاػهتهـــا لخد٣ُـــ٤ الخـــىاػن الا٢خهـــاصي، َو ؾـــدشماعاث املحلُـــت، ًٞـــل الخمـــٍى

 ٖــــــً الـــــضًىن الخاعظُــــــت التــــــي حٗـــــغى الــــــضو٫ اإلا٣ ريــــــت 
ً
ـــٍٛى وابـــــضال ـــت ٖــــــضم لًــ ــــي خالـــ ـــت فـ ــــاث مالُـــ ل زامــ

طون الخؼاهـت الـظي ًمشــل "ؾـىضاث خ٩ىمُـت" حٗــال  ؤمهــُل   تَمُـت البدــض فـي خضازـؤؾـضاصَا، وج٨مـً 

ـــضٞذ الضعاؾـــت مـــىا٫ مـــً اإلاـــىاَىينؼ فـــي مىاػهتهـــا مـــً زـــال٫ امخهـــام ألا بهـــا الضولـــت مكـــ٩لت عجـــ لـــى ب، َو

ــــا ٖــــً يطون الخؼاهــــت وجمُؤالخٗــــٝغ ٖلــــى جدضًــــض مٟهــــىم  هم الخؼاهــــت وجدضًــــض َبُٗتهمــــا ال٣اهىهُــــت، ؾــــؤَز

وجمدــــــىعث مكــــــ٩لت البدــــــض فــــــي ٖــــــضم ٦ٟاًــــــت الخىٓــــــُم ال٣ــــــاهىوي ألطون الخؼاهــــــت مــــــً زــــــال٫ يــــــ٠ٗ ز٣ــــــت 

لـى َـضٝ بظـل الىنـى٫ ؤومـً  ،هاإلاىاَىين اإلا٨خدبين بالضولت لٗضم وظىص الًماهاث ال٣اهىهُت التـي جدمُـ

 لل٣ـــاهىن الُمجـــي ع٢ـــم )االضعاؾـــت ٣ٞـــض جـــم 
ً
٣ـــا ( لؿـــىت 18ؾـــخسضام اإلاـــىص  الىنـــٟي والخدلُلـــي واإلا٣ـــاعن ٞو

ـت الُمجـي ع٢ـم )1995 لـى بو٢ـض جىنـلىا  م1997( لؿـىت 22م بكإن الضًً الٗام، و٢ـاهىن الكـغ٧اث الخجاٍع

ــــىٓم ؤ ـــم ًـــ ــ ـــي لــ ــ ـــــٕغ الُمجــ ـــــاهىويطون الؤن اإلاكـ ـــــُم ٢ــ ٓـ ـــــت ٦خى ذ خؼاهــ ـــــٍغ ـــــخ٣ل ونــ ــــىم مؿــ ـــــذ الىهـــ ، وججاَلــ

م ؤال٣اهىهُت مهير  ت الُمىُت مً بطون الخؼهت، ٚع َـاع بم وطل٪ في 1995هه ًخم الخٗامل بها في الجمهىٍع

 ٢اهىن الضًً الٗام .

 

 

 ال٩لماث اإلاٟخاخُت: 

 . ؾىضاث خ٩ىمُت ، الضًً الٗام ، ٢ُمت اؾمُت،  الخؼاهت ، ؤؾهمالخؼاهت  طون ؤ
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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. 
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 اإلالدمت
٢خهاصي في الُمً الا ؤلانالحؾاؾُت لبرهامج اإلا٩ىهاث ألا  طون الخؼاهت ٧إخضؤظاءث ٨ٞغة ؾُاؾت 

و اإلاخ٣ضمــت وطلــ٪ مــً زــال٫ الخدــضًاث ؤالتــي حٗــاوي مجهــا الــضو٫ الىامُــت  ػمــاث الا٢خهــاصًتللخــغوط مــً ألا 

ٗت التي جىاظهها جل٪ الضو٫، خُض ت الُمىُت زال٫ الٟ رة مً  اإلاالُت والؿَغ ق٩ل عجؼ اإلاىاػهت للجمهىٍع

ممــــا ؤصي بلــــى جــــضَىع  (1)( مــــً الىــــاجج املحلــــي ؤلاظمــــالي %22.3 – 5.5م بيؿــــبت مــــا بــــين )1994م بلــــى 1992

٢ُمـت الٗملـت املحلُـت وجىامـذ مٗـضالث الخطـخم، واعجٟٗـذ مضًىهُـت الح٩ىمـت للبىـ٪ اإلاغ٦ـؼي الُمجـي مــً 

ـــا٫ ٖـــام 75هدـــى ) ـــا٫ ٖـــام 182.6بلـــى هدـــى ) (2)م1992( ملُـــاع ٍع طون الخؼاهـــت ؤحٗخبـــر  (3)م 1994( ملُـــاع ٍع

 مً 
ً
ا سُت لها، خُض مـابصاة خضًشت مً خُض ؤالضازلي، و  ٢ راىهىإ الاؤهٖى ًميـز مهـُل   وكاءٍ الخاٍع

خـضي اإلااؾؿـاث الٗامـت بالضولـت بٗملُـت ٢اهىهُـت بؾـىضاث خ٩ىمُـت" جهـضع مـً ٢بـل جها "ؤطون الخؼاهت ؤ

ـا تللحهى٫ ٖلى اإلاىاعص الٗامت مً زال٫ اؾخضاه ـل مىاػهـت الضولـت ٖىـض عجَؼ  مبلٜ مـً اإلاـا٫ لخمٍى
ً
 ، بـضال

 ....... ل٣غوى الخاعظُت التي ج٩ىن نٗبت وقضًضة الكغٍو للحهى٫ ٖلحهامً ا

م بكــــإن الــــضًً الٗــــام، 1995( لؿــــىت 18ع فــــي مــــاًى ال٣ــــغاع الجمهــــىعي بال٣ــــاهىن ع٢ــــم )نــــضخُــــض  

نـضاع ؾـىضاث خ٩ىمُـت وجىظـه بهـه )ًسـى٫ البىـ٪ اإلاغ٦ـؼي هُابـت ٖـً الح٩ىمـت فـي ؤ( ٖلـى 3وههـذ اإلاـاصة )

ت، و ــــــحب ٞــــــاثٌ الؿــــــُىلت الى٣ضًــــــت  ٘ الاؾــــــدشماٍع ــــــل اإلاكــــــاَع الح٩ىمــــــت ٢ُمتهــــــا لؤلٚــــــغاى الخالُــــــت: جمٍى

غاى اإلاىٟٗت الا٢خهاصًت الٗامت(.   وجىظحهها أٚل

ظل، خُض ألا  ةؤصاة ه٣ضًت ٢هير وج٩ىن جل٪ الؿىضاث ٖاثض زابذ ٦يؿبت مً ٢ُمتها الاؾمُت، وهي 

ا ٢ــــام البىــــ٪ اإلاغ٦ــــؼ  ـــض جىالــــذ ؤلا  م،1995فــــي صٌؿــــمبر  ةو٫ مــــغ ؤي الُمجــــي بةنــــضاَع ُـ نــــضاعاث ولأظــــا٫ خ

ظٍ الخُىة جدُذ للمىاَىين ٞغنـت اإلاكـاع٦ت فـي ٖملُـت ؤمسخلٟت، وجُىعث اإلاؼاصاث لخهبذ  ُت، َو ؾبٖى

ٖ 
ً
 .زاع للمكاع٦ت في الىمى الا٢خهاصيوؾُلت مً وؾاثل الاص اجهؤلى الخىمُت الا٢خهاصًت للبلض، ًٞال

 أهمُت البدث:

ًـخم  و ؾـىضاث خ٩ىمُـتؤؾـهم ؤمشـل ًالـظي طون الخؼاهـت ؤمهـُل   َمُـت البدـض فـي خضازـتؤج٨مـً 

ا لخٗــال  بهــا مكــ٩لت العجــؼ الحاب الؿــُىلت الى٣ضًــت مخهــام انــلت فــي اإلاىاػهــت الٗامــت مــً زــال٫ نــضاَع

                                 
ل  .5م، م1994ًىهُى  –البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي، ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء، وكغة بخهاثُت مالُت، ببٍغ

غ الؿىى  .125م، م1992ي لٗام البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي، ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء، الخ٣ٍغ

غ الؿىىي لٗام  81م، م2222البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي، ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء، الخ٣ٍغ
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٦خخـاب الٗـام مـً ٢بـل الجمهـىع، للحـض مـً الخطـخم وجد٣ُـ٤ طون الخؼاهـت لالؤاإلاىاَىين ٖىـض َـغح لضي 

 ٢صخى ٢ضع مم٨ً مً الخىاػن الا٢خهاصي .ؤ

ا بؾـهم الخؼاهـت مـً خُـض ظهـت ؤطون الخؼاهـت و ؤم٘ يغوعة جىيُذ الازـخالٝ بـين مهـُل   نـضاَع

ـــض  ُـ ـــل ن ألا بخ ـــً ٢بــ ـــضع مـ ـــل  يخــــضبولــــى جهــ ـــً ٢بــ ـــضع مـ ـــت جهــ ُـ ـــا الشاه ـــت، بِىمـ ـــي الضولــ ـــت فـ اإلااؾؿــــاث الٗامــ

ت الىاججت ًٖ ٖملُت قغاء ألؾهمها .الكغ٦  ت الخجاٍع

 

 :هداؾ البدثأ

ــــىم  .1 ـــض مٟهــ ــــى جدضًـــ ـــً يطون الخؼاهــــــت وجمُؤالخٗــــــٝغ ٖلــ ـــا ٖـــ ــ ـ ـــا ؤَز ــ ـــض َبُٗتهـ ـــت وجدضًـــ ـــهم الخؼاهـــ ؾـــ

 ال٣اهىهُت.

  ن ًدهل ٖلحهاؤجدضًض الًماهاث التي ًم٨ً  .2
ً
 ؤ الصخو اإلا٨خدب ؾىاء ٧ان َبُُٗا

ً
ا  .و اٖخباٍع

 طون الخؼاهت.ؤ اإلا رجبت إلنضاعاثزاع ال٣اهىهُت الخٗٝغ ٖلى آلا .3

 مشيلت البدث:

ٖــضم ٦ٟاًـت الخىٓـُم ال٣ــاهىوي ألطون الخؼاهـت والىخـاثج اإلاغجبــت فـي قـ٩الُت الغثِؿــت للبدـض جخمشـل ؤلا 

يــغاع التــي ٢ــض ٦خخــاب بؿــبب ألا الابٗملُــت  هز٣ــت اإلاــىاًَ بالضولــت ٖىــض ٢ُامــٖلــى طلــ٪، مــً زــال٫ يــ٠ٗ 

 جدمُت مً طل٪.جهِبه لٗضم وظىص يماهاث ٢اهىهُت 

 مىهجُت البدث:

طون إاإلاٟـاَُم اإلاخٗل٣ـت بـ لٗـغى اإلاـىص  الىنـٟيجبـإ اَضاٝ البدض ٢ض جم ؤلى بظل الىنى٫ ؤمً 

الخؼاهــــت، ٦مــــا جــــم اؾــــخسضام اإلاــــىص  الخدلُلــــي لضعاؾــــت وجدلُــــل الىهــــىم ال٣اهىهُــــت اإلاخٗل٣ــــت بمىيــــٕى 

ٗاث طاث لــــى اإلاــــىص  اإلا٣ــــاعن، بهــــضٝ الاؾــــخٟاصة مــــً بٗــــبالبدــــض مــــ٘ اللجــــىء  هــــلت بمىيــــٕى الٌ الدكــــَغ

 البدض.

 :مخؿـ البدث

 ؾاؾُت وهي ٧اآلحي:ؤعبٗت مباخض ؤ بلى٢مىا بخ٣ؿُم َظا البدض 

 طون الخؼاهت.ؤألاو٫ : مٟهىم  اإلابدض

 اإلابدض الشاوي : الُبُٗت ال٣اهىهُت ألطوهاث الخؼاهت.

 طون الخؼاهتؤهىإ ؤاإلابدض الشالض : قغٍو و 

 طوهاث الخؼاهت .ؤزاع اإلا رجبت ٖلى الغاب٘ : آلا اإلابدض
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 ٌ  اإلابدث ألاو

 ذون الخصاهتأماهُت 

 جمهُد:

ل ؤنضاع بظاػ اإلاكٕغ الُمجي ٖملُت ؤ ٤ البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي بٗض جسٍى وػاعة طون الخؼاهت ًٖ ٍَغ

٩ىن للضولت  ـا، ٞةمـا  يخـضؤاإلاالُت له، ٍو اتها واؾـدشماعاتها وؾـض عجَؼ ـل مكـغٖو ٣خين فـي ؾـبُل جمٍى الُـٍغ

اصة بن جلجا ؤ ل بًغاصاتها للجىء بلى ٍػ ؾهم ٧ـىجهم ؤو ؤنضاع ؾىضاث بمً زال٫ لى الا٢ راى ٧ىؾُلت جمٍى

و٫(، والخهــاثو ألا  طون الخؼاهـت )اإلاُلـبإؾـى٣ىم بضعاؾـت اإلا٣هـىص بـ ٢ابلـت للخـضاو٫، وفـي َـظٍ اإلابدـض

 طون الخؼهت )اإلاُلب الشاوي(.  ؤم بها التي جدؿ

 

 ٌ  اإلاؿلب ألاو

 هىاعهماأطهم الخصاهت و أذون و أمـهىم 

ف   ذون الخصاهت:أالـسع ألاٌو : حعٍس

و ا٦خخـاب ؤ ولـى حٗخبـر وؾـُلت ا٢ ـراىن ألا بؾهم الخؼاهت، خُـض ؤطون الخؼاهت ًٖ ؤًسخل٠ مٟهىم 

ـل البىـ٪ اإلاغ٦ـؼي بـظل٪ بٗـض مىا٣ٞـت  ٖام ـ٤ وػاعة اإلاالُـت ل٣ُامهـا بخسٍى جهضع مـً ٢بـل الح٩ىمـت ٖـً ٍَغ

ــي " ُٗت وهـ ـــت ٢بـــل ؤحٗخبـــر  مـــا ألازيـــرةؤؾـــىضاث خ٩ىمُـــت"، الؿـــلُت الدكـــَغ ؾـــهم نـــاصعة ٖـــً قـــغ٦ت ججاٍع

َـــظٍ الدؿـــمُت ال جُلـــ٤ قـــغا،ها، وممـــا ال  ىـــت هـــي ؾـــهم الخٍؼؤال بٗـــض ٖملُـــت الكـــغاء، ؤي ؤن بقـــ٪ ُٞـــه ؤن 

 الىدُجت مً ٖملُت قغاء الكغ٦ت ألؾهمها. 

ف أ : حعٍس
ً
 :ذون الخصاهتأوال

ـــض  ٟـــــاث  و٢ـ ٗــــضصث حٍٗغ ٗاث اإلاالُــــت فـــــي مهــــُلحاث ٖضًــــضَا مجهـــــا ؤح طون الخؼاهــــت فــــي ٦خـــــب الدكــــَغ

ُــت ؤؾــىضاث الا٦خخــاب  و ال٣ـــغوى الٗامــت، ٞــإطون الخؼاهـــت )هــي ٖبـــاعة ٖــً ؾـــىضاث ؤو الؿـــىضاث الح٩ىم

ٞـغاص ٖلـى ألا  اإلاغ٦ؼي َغخها في ُٖاءاث جىاٞؿُت لخدضًض الٗاثض ٖلحها وؾـٗغ بُٗهـا خ٩ىمُت ًخىلى البى٪

ت( ـــا ب . (1)ؤو اإلااؾؿــــاث الاؾــــدشماٍع ٟهـ ـــا جــــم حٍٗغ ـــت التــــي حؿــــخضًجها الضولــــت ؤو جهــــا )اإلابــــالٜ اإ٦مـ خــــضي بلى٣ضًـ

و٦ظا )هي ؤوعا١ مالُت  . (2)(لهُئاث الخانت ؤو الٗامت الىَىُتٞغاص ؤو مً االهُئاث الٗامت ألازغي مً ألا 

                                 
ا في ٖملُت الخىمُت، وع٢ت بدض  (1) ؾُٗض ٖبضٍ ؾُٗض الكضاصي، ؤَمُت بوكاء ؾى١ لؤلوعا١ اإلاالُت في الُمً وصوَع

 www.almerja.comميكىعة في اإلاى٢٘ 

 .147ًدحى ٢اؾم الؿهل، الؿهل في اإلاالُت الٗامت، م (2)
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ض ًٖ ؾىت وج٩ىن ٢ُمت قغا،ها  ا الح٩ىماث لٟ رة ال جٍؼ   (1) ٢ل مً ٢ُمتها الاؾمُت(ؤ٢هيرة ألاظل جهضَع

 بؤ ذو٢ض ٖٞغ
ً
الـظي ًهـضع  ٍلت ؤو َُئت ٖامت جخٗهض بمىظـب ٣ٖـض)صًً مؿخد٤ ٖلى الضو  اجهإًًا

 . (2)به ٢اهىن بؿضاص ؤنله م٘ ٞىاثضٍ بكغٍو مدضصة(

ـــــض ـــا حٗــ ــ ـــــاث ومهمــ ٟـــ  جبرمــــــــه الضولـــــــت ةٞطون الخؼاهـــــــت ؤصث حٍٗغ
ً
ـــضي بو ؤجهــــــــا ال جخٗـــــــضي ٧ىجهــــــــا ٣ٖـــــــضا ــ خـــ

ىاثـــضٍ ؤا الٗامـــت مـــ٘ الجمهـــىع ؤو مـــ٘ صولـــت ماؾؿـــاته ـــض زـــغي جخٗهـــض ٖلـــى ؾـــضاص ؤنـــله ٞو ٖىـــض خلـــى٫ مٖى

٤ ؤلا   . (3) طن الظي ًهضع مً الؿلُت املخخهتالؿضاص ٖلى ٞو

ـــ٠ مـــا مـــً ؤ ( مـــً ٢ـــاهىن الـــضًً 2الخؼاهـــت فـــي هـــو اإلاـــاصة )طون ؤالىاخُـــت ال٣اهىهُـــت وؿـــخسلو حٍٗغ

ـغاى ؤالح٩ىمت مً ؾـىضاث مالُـت بمسخلـ٠  )ما جهضٍع :ٖلى الؿىضاث الح٩ىمُت هي (4)الٗام هىاٖهـا أٚل

ملُـــت ؾاســـخي فـــي الؿُاؾـــت اإلاالُـــت للـــُمً فـــي ٖؤطون الخؼاهـــت ٦ـــغ٦ً ؤعخلـــت  ؤثومـــً َىـــا بـــض َـــظ ال٣ـــاهىن (.

 اع ٢اهىن الضًً الٗام الُمجي.نضبنالح اإلاالي والا٢خهاصي مً زال٫ ؤلا 

 
ً
٠  :زاهُا  ؾهم الخؼاهت:ؤحٍٗغ

ــ٠ ؤ ٖــً حٍٗغ ًــىو اؤمــا  مــً  ٍؾــهم اإلاكــ راإلاكــٕغ الُمجــي نــغاخت ٖلــى حؿــمُت ألا ؾــهم الخؼاهــت لــم 

 لٗملُــــت قــــغاء 
ً
ٟــــا  لهــــا، ٦مــــا لــــم ًًــــ٘ حٍٗغ

ً
ٟــــا ٢بــــل الكــــغ٦ت اإلاهــــضعة لهــــا بإؾــــهم الخؼاهــــت، ولــــم ًًــــ٘ حٍٗغ

اإلاكــٕغ الؿــىعي الــظي اؾــخسضم َــظا اإلاهــُل  ألو٫ مــغة فــي ال٣ــغاع ع٢ــم الكــغ٦ت ألؾــهمها. وطلــ٪ بســالٝ 

مــً ٢بلهــا. خــين ٖــٝغ  ٍ، والــظي ؤَلــ٤ َــظا اإلاهــُل  ٖلــى ألاؾــهم الهــاصعة ٖــً الكــغ٦ت واإلاكــ را(5)(56)

 . (6)مً ٢بلها( ٍجها )ألاؾهم الهاصعة ًٖ الكغ٦ت واإلاك راإؾهم الخؼاهت بؤ

 : الخؼاهت ؾهمؤطون و ؤهىإ ؤالٟٕغ الشاوي : 

: ؤ
ً
 :طون الخؼاهتؤهىإ ؤوال

هىاٖهـــا اإلاخٗــــضصة، خُـــض جسخلــــ٠ ؤن هىضــــ  ؤطون الخؼاهـــت ًجــــب ٖلُىـــا ؤبٗـــض الخٗــــٝغ ٖلـــى مٟهــــىم 

                                 
ىت واؾخسضاماتها في الٗغا١، وع٢ت بدض ميكىعة في مى٢٘  (1) ؾالم ٖبض الحؿجي، نالح الضًً خامض، خىالاث الخٍؼ

www.reseachgate.net 

٤، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت م (2)  .272ًىوـ ؤخمض البٍُغ

٘ اإلاالي، مٖاص٫ ٞلُذ الٗلي، اإلاالُت ( 3)  .153الٗامت والدكَغ

 م بكإن الضًً الٗام.1995( لؿىت 18ال٣اهىن ع٢م )( 4)

ت لٗام 56( مً ال٣غاع ع٢م )1اإلااصة )( 5)  م اإلاخٗل٤ 2211( الهاصع ًٖ مجلـ اإلاٟىيين في َُئت ألاوعا١ اإلاالُت الؿىٍع

 ".بخٗلُماث قغاء الكغ٧اث اإلاؿاَمت لؤلؾهم الهاصعة ٖجها " ؤؾهم الخؼاهت 

 (، مغظ٘ ؾاب56.٤( مً ال٣غاع ع٢م )1اإلااصة )( 6)
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ين َمابطون الخؼاهت ؤي ًخم اؾخسضامه للخ٣ُُم، وجى٣ؿم هىإ بازخالٝ اإلاُٗاع الظألا   : (1)لى هٖى

ين َمابى٣ؿم جهٕى اإلاال٪ و خؿب  -1  :لى هٖى

ا بابؾمُت: وهي جل٪ الؿىضاث التي ًخم زؼاهت اطون ؤؾىضاث  - ؤ ؾم شخو مٗين، وال جيخ٣ل نضاَع

٤ بزغ آلى شخو بمل٨ُتها   ٖاصة حسجُلها باؾم الصخو الجضًض.بظغاءاث بال ٞو

 ولهــظا جيخ٣ــل مل٨ُتهــا ؤؾــىضاث  - ب
ً
 مُٗىــا

ً
طون زؼاهــت لحاملهــا: وهــي جلــ٪ الؿــىضاث التــي ال جدمــل اؾــما

 جغص الحُاػة.مب

 ؤى٣ؿم جخاب و خؿب هٕى الا٦خ -2
ً
ين َما:بًًا  لى هٖى

ـــــخم  - ؤ ـــت ألاطن ٍو ـــين ًدــــضص ٢ُمــ ًــــض مبلـــــٜ مٗــ ـــي، ؤي ًـــــخم جدض ـــت اإلاـــــؼاص الٗلجـ ــ ـــها بٍُغ ـــــخم ٖغيـ جىاٞســــخي ٍو

ً فــي صٞــ٘ ؤٖلــى لــؤل الخىــاٞـ بــين  دهــل ٖلحهــا مــً صٞــ٘ طن ٦اإلاؿــدشمٍغ ُــت، ٍو ٖلــى ٢ُمــت لهــا، ؤ٣ُمــت ٞٗل

 طن.لؤل  ةبدُض ال ٌؿاوي ال٣ُمت الاؾمُت املحضص

، و٧ــــل مــــً صٞــــ٘ اإلابٚيــــر  - ب
ً
ــــخم ٖغيــــها بخدضًــــض اإلابلــــٜ والٟاثــــضة واإلاــــضة مؿــــب٣ا لــــٜ املحــــضص جىاٞســــخي : ٍو

 طوهاث.ٌؿخلم ما ٣ًابله مً ألا 

 :
ً
 .(2)ؾهم الخؼاهتؤهىإ ؤزاهُا

٤ ٖملُت الا٦خ ؤن ال بخـاب الٗـام، جهضع الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت ٖضة ؤهىإ مً ألاؾهم ًٖ ٍَغ

ؾــهم ؤن ج٩ــىن ؤٖــً الكــغ٦ت اإلاؿــاَمت الٗامــت ًم٨ــً ؾــهم الهــاصعة هــىإ ألا ؤ: َــل ٧ــل  َــى َىــا٥ حؿــائال

ىت؟  زٍؼ

٪ جى٣ؿم ألاؾهم الى ؤؾهم ه٣ضًت و  .1  زغي ُٖيُت.ؤمً خُض َبُٗت الحهت التي ٢ضمها الكٍغ

٪ ألا  - ؤ ؾــــهم الى٣ضًــــت: وهــــي جلــــ٪ ألاؾــــهم التــــي جمشــــل خهــــت مــــً الى٣ــــىص، والتــــي بمىظ هــــا ؤؾــــهم الكــــٍغ

جب في َظا الىـٕى مـً ألاؾـهم ؤن ًـظ٦غ هـٕى الؿـهم فـي الهـ٪  بى٣ىصٍ وصٞ٘ ٢ُمتها للكغ٦ت ، ٍو
ً
ه٣ضا

ـ٤ لـىو اإلاـاصة ) ، ٞو
ً
٨خب ٖلى اله٪ ما ًُٟض ؤن اإلاؿاَم ٢ض صٞـ٘ ٢ُمخـه ه٣ـضا /ؤ( 97الظي ًمشله ٍو

ت الُمجي  .(3)مً ٢اهىن الكغ٧اث الخجاٍع

٣ـــألا  - ب م، ٞو  لـــىو اإلاـــاصة ؾـــهم الُٗيُـــت: وهـــي جلـــ٪ ألاؾـــهم جمشـــل خهـــت مـــً مـــا٫ ؤو خـــ٤ ٢ابـــل للخ٣ـــٍى
ً
ا

٣هــــض باإلاــــا٫ َىــــا ٧ــــل  ــــخي97) ــــت الُمجــــي، ٍو ـــر  ء/ؤ( مــــً ٢ــــاهىن الكــــغ٧اث الخجاٍع ـــه ٢ُمــــت مالُــــت ٚيـ لـ

ا. يَر غاث ؤو ألانى٫ الشابخت ٧ال٣ٗاعاث ؤو ألامىا٫ اإلاى٣ىلت ٚو  الى٣ىص ٧املجَى

                                 
 .147دمحم شحىص، خ٨م الاؾدشماع في ؤوعا١ الخؼاهت، م( 1)

ُت الُمىُت، م( 2) ت واإلاهٞغ ٗاث اإلاالُت الخجاٍع  .61ٖبضالخال٤ نال  مٗؼب، اإلابؿِ في ؤخ٩ام الدكَغ

 م.1997( لؿىت ٢22اهىن الكغ٧اث الخجاعي الُمجي ع٢م )( 3)
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ط ؤن ظمُــ٘ ألاؾــهم جدمــل ٢ُمــت بت الؿــهم الُٗجــي ٖــً الؿــهم الى٣ــضي وال جسخلــ٠ ٢ُمــ

ت. ب٣ُـــ٘ ُــت  مدؿــاٍو  لـــىو اإلاــاصة )ؤالىٓـــغ ٧اهـــذ ُٖي
ً
٣ـــا ( مـــً ٢ـــاهىن الكـــغ٧اث 59م ه٣ضًـــت، ٞو

ت  ت، وجخدمـل ال زامـاث مدؿــاٍو ـت الُمجـي، ٦مـا ؤن ظمُـ٘ ألاؾـهم جخمخـ٘ بد٣ـى١ مدؿـاٍو الخجاٍع

ت ًمجي.97هو اإلااصة)  /ب( قغ٧اث ججاٍع

 .ؾهم جمخ٘ؤما٫ و  ؽؤؾهم ع ؤلى ب مً خُض ٢ابلُت الحهت لالؾتهال٥ جى٣ؿم .2

مـا٫ الكــغ٦ت، والتـي حٗخمــض  ؽؤاإلاــا٫: وهـي الحهــو التـي ٣ًــضمها اإلاؿـاَمىن فــي ع  ؽؤؾـهم ع ؤ - ؤ

اء بال زاماث، وال ًجىػ للمؿاَم َلب  ٖلحها الكغ٦ت في مباقغة وكاَاتها واؾدشماعاتها، والٞى

ت ًمجي.129اؾ رصاص َظٍ الحهت هو اإلااصة )  ( قغ٧اث ججاٍع

ـت جىُٟـظ - ب مكـغٕو إلاـضة مُٗىـت، و٢ـض ًـىو هٓـام  اؾهم الخمخ٘: ٢ض ٩ًـىن ٚـغى الكـغ٦ت الخجاٍع

ـــت ال ُـ ـــا٫ مل٨ ـــى اهخ٣ـ ـــض طلــــ٪ مــــً اإلاؿــــاَمين لصــــخوالكــــغ٦ت ٖلـ ٗـ ـــت آ كــــغ٦ت ب و ؤزــــغ، ٧الضولـ

ا.  ٚيَر

 ؾهم لحاملها:ؤؾهم اؾمُت و ؤلى بؾهم مً خُض ق٩ل الؿهم جى٣ؿم ألا  .3

ؾــهم الاؾــمُت: وهــي ألاؾــهم التــي ج٩ــىن باؾــم مال٨هــا، خُــض ٨ًخــب اؾــم اإلاالــ٪ ٖلــى الهــ٪ ألا  - ؤ

 ؾهم في الكغ٦ت.ًمشل الؿهم ٦ما ٣ًُض في  جل ألا ي الظ

 ؾهم التي ال ًظ٦غ اؾم ناخ ها ٖلحها بل ج٩ىن مل٨ُتها لحاملها. ؾهم لحاملها: وهي ألا ألا  - ب

 ؾهم ٢ُض الا٦خخابؤ .4

ؾهم ؤمً  ؤ٦ثرؾهم َى ٖمل ٢اهىوي ًل زم بم٣خًاٍ اإلا٨خدب بكغاء ؾهم ؤو الا٦خخاب باأل 

ٞـــ٘ ٢ُمتهــــا الا  ت فــــي اإلاىاُٖـــض واليؿــــب املحـــضصة بىٓامهــــا ألاؾاســـخي لُهــــبذ ؾـــمُقـــغ٦ت مؿــــاَمت، وص

 ٞحها بٗض ا٦خما٫ جإؾِـ الكغ٦ت
ً
 . (1)مؿاَما

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ت ( 1) ت الكغ٧اث الخجاٍع  .219جإؾِـ الكغ٧اث اإلاٛل٣ت، م –بلُاؽ هان٠ُ، مىؾٖى
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 الـسع الثاوي

 ذون الخصاهتأخطائظ 

 :(1)حيطون الخؼاهت مً زال٫ آلاؤن هلخو زهاثو ؤًم٨ً 

ــت: ال ؤ -1 ــت الا٦خخــاب فــي ال٣ــغى ل٦ــغاٍ ٞحهــا، ٞزــغ لئلؤطون زؼاهــت ازخُاٍع ًــت، ؤلم٣ ــرى خٍغ ال فــي بو ٞع

بي اؾخصىاء ًٖ ال٣اٖضة الٗامت.باالث اؾخصىاثُت، ٖىض نضوع ؾىضاث خ ت َو  ظباٍع

ـ٤ الكـغٍو وؤلا شـخام ال٣ـاهىن الٗـؤًىدهغ َغخها ٖلـى  -2 ظـغاءاث التـي جخًـً ام فـي الضولـت ٖلـى ٞو

ين، الُــٝغ لُــت ًخ٩ــىن ال٣ٗــض مــً َــٞغ و٫ هــي الضولــت التــي جخٗهــض بــغص ألا  جد٣ُــ٤ الهــال  الٗــام، ٖو

 م
ً
الشـــاوي ٞهـــى الـــضاثً الـــظي  مـــا الُـــٝغؤه الٟىاثـــض بمىظـــب بُـــان الا٦خخـــاب، لُـــببلـــٜ ال٣ـــغى مًـــاٞا

ُــو٫ لــى الُـــٝغ ألا ب٢غاى مبلـــٜ مــً اإلاـــا٫ ةًخٗهــض بــ ل  ٍمخــ٘ الـــضاثً بدــ٤ اؾـــ رصاص ٢ُمــت ؾـــىضًخ ه، ٖو

 ٖـــً جمخٗـــؤٖىـــض 
ً
ـــ٤ ؤخ٩ـــام  هججـــاٍ مضًىـــ هـــابد٣ـــى١ الـــضاثً ظمُٗ هظـــل الاؾـــخد٣ا١، ًٞـــال ٖلـــى ٞو

 ال٣اهىن.

 في طمت الضولت، لظا ال جهضع طون الخؼاهت صًى ؤجمشل  -3
ً
ُٗت للضبها ولـت، وال ال بإمغ مً الؿلُت الدكَغ

ا ؤًجـــىػ للؿـــلُت الخىُٟظًـــت  خًـــمً طن مؿـــب٤ ًهـــضع مـــً الؿـــلُت ةال بـــبن جهـــضَع ُٗت، ٍو الدكـــَغ

ــظؤنــضاع بٖلــى  هممشلُــ وؤمىا٣ٞــت الكــٗب  ــض ز٣ــت ألا طون الخؼاهــت، َو ؿــا مــا ًٍؼ اٖض ٞــغاص بالضولــت َو

 ٖلى هجاح ال٣غى.

٣ـت ال٣ُـض ؤو الدؿـلُم، ولؤ -4 ـظا طون الخؼاهت ٢ابلت للخضاو٫ ٧األؾهم بٍُغ هـا ؤظـل الؾـدُٟاء ٢ُمتهـا، َو

ل ألامض.ؤظل ألا   ما ٢لُل ؤو مخىؾِ ؤو ٍَى

ت طون الخؼاهــــت ؤ -5 و مسخلٟــــت ال٣ُمــــت، جهــــضع ب٣ُمــــت اؾــــمُت، وال ج٣بــــل ؤٖبــــاعة ٖــــً نــــ٩ى٥ مدؿــــاٍو

 لها. الخجؼثت ؤمام الجهت اإلاهضعة

ـى الٟاؤ -6 ٣ت للحهى٫ ٖلى ال٣ـغى الـضازلي بم٣ابـل مٗـين َو لُـه طون الخؼاهت ٖباعة ًٖ ٍَغ ثـضة، ٖو

ًـــغاصاث الٗامـــت للضولــــت ٖىـــض جدهـــُلها، وهـــي ظاهــــب مـــً ظىاهـــب الى٣ٟــــاث ٞهـــي مـــىعص مـــً مــــىاعص ؤلا 

 ٖلى اإلاىاػهت الٗامت للضولت.
ً
 مباقغا

ً
 الٗامت ٖىض ؾضاصَا، جازغ جإزيرا

 

 

 

 

                                 
 .148ًدحى ٢اؾم الؿهل، مغظ٘ ؾاب٤، م( 1)
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 اإلابدث الثاوي

 الؿبُعت اللاهىهُت ألذون الخصاهت

 جمهُد:

ٗــض  ت الحضًشــت مـــً ؤلا طون الخؼاهـــت فـــؤنـــضاع بٌ طن بالُـــت التـــي حؿـــخلؼم ظـــغاءاث اإلاي الـــضو٫ الضؾـــخىٍع

ا ٦مــــــا ؾــــــب٤ و البرإلاــــــان إل  ـــ ر٥ اؤن ؤنــــــضاَع ـــض ٌكـــ ـــ٪، خُـــ ــــحىا طلـــ ــــــغ الكــــــغٍو وضــ لبرإلاــــــان مــــــً زــــــال٫ ج٣ٍغ

طون الخؼاهــت ٣ٞــض زــاع ظــضا٫ بــين ال٣ٟهــاء، هُــت أل الُبُٗــت ال٣اهى مــا بسهــىم ؤؾاؾــُت لل٣ــغى ...الــ ، ألا 

 وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

ٌ اإلاؿلب ألا   و

 دازي إذون الخصاهت علد أ

 مـــــً ؤًـــــغي الـــــبٌٗ، ؤن ٣ٖـــــض   -1
ً
ـــه ألي ؤطون الخؼاهـــــت ٌٗـــــض ٖمـــــال ـــت ُٞــ ٖمـــــا٫ الؿـــــُاصة ال جسًـــــ٘ الضولــ

 
ً
اء بال زاماتها، بل ٣ً٘ ٖلحها ٣ِٞ ال زاما ا ٖلى الٞى  ؤؾلُان، ٞلِـ َىا٥ ؤي ال زام ًجبَر

ً
 .(1)صبُا

 ) ٧الضولـت ( ؤن جد ـرم 
ً
ـا  ؤم مٗىٍى

ً
يخ٣ض َظا الغؤي ألن مً واظب الصخو ؾىاء ٧ـان َبُُٗـا ٍو

ـــا،  لُــــه ٞــــال بوؾــــىضاث الا٦خخــــاب ال جهــــضع ال زاماتهـ ـــت وألا ةب٣ــــاهىن، ٖو ٞــــغاص ًجــــب ٖلــــحهم ؤن ن الضولـ

ـــت ألا ببهــــظا الــــغؤي ًــــاصي ًسًــــٗىا لؿــــُاصة ال٣ــــاهىن، وؤن ألازــــظ  ـــت و لــــى يــــ٠ٗ ز٣ـ َــــضاع إٞــــغاص بالضولـ

 ٞغاص التي مً واظب الضولت خماًتها والحٟاّ ٖلحها.خ٣ى١ ألا 

ــــاٍ -2 ـــم الشــــــاوي، ًـــــظَب الاججــ ــ ـــض ؤ٣ٞهــــــاء ال٣ــــــاهىن الخجـــــاعي  َو  بــــــين طون الخؼاهــــــت ٣ٖـــــؤن ٣ٖـــ
ً
 جباصلُــــــا

ً
ضا

 
ً
ا  مٗىٍى

ً
 ولين الضولت بىنٟها شخها

ً
 َبُُٗا

ً
 .(2)اإلا٨خدب بىنٟه شخها

٤ الشالض،  -3  ؤن ؤًغي الٍٟغ
ً
 ٢اهىهُا

ً
ا عاصة مىٟـغصة مـً اإلا٨خدـب ٖلـى خـضة والضولـت، ةب طون الخؼاهت جهٞغ

بخه في الاهًمام ب٣ٗض   .(3)طون الخؼاهتؤبم٣خًاٍ ًدضص ٧ل ظاهب ٚع

ـــغ  -4  طون الخؼاهـــت مـــً ٣ٖـــىص ؤلا ؤن ٣ٖـــض ؤزـــغون آ ي ٍو
ً
طٖـــان ألن قـــغٍو بُـــان الا٦خخـــاب جىيـــ٘ م٣ـــضما

 ب واإلا٣غى
ً
ًها ظمُٗا  ؤو ؤن ًٞغ

ً
 .(4)ما ؤن ٣ًبلها ظمُٗا

طٖـــان، طٖـــان ألن ٣ٖـــىص ؤلا ٧ىهـــه ٣ٖـــض مـــً ٣ٖـــىص ؤلا مـــ٘ اهـــت ال ًخٟـــ٤ طون الخؼ ؤوهجـــض ؤن ٣ٖـــض 

ىــا النــٟتها ألاؾاؾــُت هــي الا  طون الخؼاهــت، ٞــالٟغص ؤغاء  وظــىص إلاشــل َــظٍ الهــٟت ٖىــض قــيــُغاع، َو

                                 
 .266ٖاص٫ ؤخمض خكِل، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، م( 1)

 .396مهُٟى ٦ما٫ َه، ال٣اهىن الخجاعي، م( 2)

ت، م( 3)  .147مدمىص ؾمير الكغ٢اوي، الكغ٧اث الخجاٍع

 .257الباعوصي، ال٣اهىن الخجاعي، م ٖلي( 4)
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ـــغ فــــي قـــــغا ــــت ٞهـــــي خالــــت اؾـــــخصىاثُت ؤلا  طون الخؼاهـــــتؤطون الخؼاهــــت ؤم ٖـــــضم قــــغا،ها، ؤمــــا أل  ثهخـ ظباٍع

 إل جًُغ الضولت ؤ
ً
ا بؿبب عجؼ ميزاهُتها في خالت ألاػماث والحغوب والٓغٝو الُخُاها اعثت، نضاَع

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ٣ٖض  ت ٣ِٞ هي ظطون الخؼاهت ؤلا ؤٖو  طٖان.٣ٖض مً ٣ٖىص ؤلا باٍع

، ٣ٞـــض ٦ُٟـــذ (1)صاعي بطون الخؼاهـــت َـــى ٣ٖـــض ؤالٛالـــب فـــي ال٣ٟـــه اإلاـــالي بـــإن ٣ٖـــض و٢ـــض طَـــب الاججـــاٍ  -5

ــــىص ٦ ــــىص بٗــــــٌ ال٣ٗــ ٣ــــــىص ال٣ــــــغوى ب٣ٗــ ــــــت ٖلــــــى ؾــــــبُل اإلاشــــــا٫ ٣ٖــــــىص قــــــٛل الــــــضومين الٗــــــام ٖو صاٍع

 لل٣ا ـــــخي ؤلا . ول(2)الٗامـــــت
ً
ــــا ـــض صاعي ل٣ُـــــىم بـــــالخ٠ُُ٨ الـــــض٤ُ٢ ل٨ـــــً ًب٣ـــــى ألامـــــغ م روـ٧ ـــه إو ل٣ٗــ ُٖاثــ

 الىن٠ ال٣اهىوي الح٣ُ٣ي.

ــ٤ ؤوهخٟــ٤ مــ٘ َــظٍ الاججــاٍ الــظي ٌٗــض الخ٨ُُــ٠ ال٣ــاهىوي ل٣ٗــض  نــضاع بطون الخؼاهــت ٖــً ٍَغ

غة ُٞـه، ل٨ىـه صاعي ظمبـغام ال٣ٗـض ؤلا بن قـغٍو صاعي أل بؾىضاث خ٩ىمُت لال٦خخاب ٣ٖـض  ُٗهـا مخـٞى

 مــً ؤلا ؤ٣ٖــض مــالي 
ً
 ٧ىهــه ظــؼءا

ً
ت ٖىــض مــمــً الى٣ٟــاث الٗاا ًــغاصاث الٗامــت ٖىــض الا٢ ــراى وظــؼءًًــا

 الؿضاص.

غ ُٞـــه قـــغٍو مُٗىـــتبٞل٩ـــي ٌٗـــض ال٣ٗـــض   ًجـــب ؤن جخـــٞى
ً
ـــا مـــً زاللهـــا ؾـــٝى ًـــخم جُبُـــ٤  (3)صاٍع

 طون الخؼاهت:ؤجل٪ الكغٍو ٖلى ٣ٖض 

ت: بال٣ٗض ظهت  اؤن ٩ًىن َٞغ -1 ُـه هـي الؿـلُت اإلاالؤطون الخؼاهـت ؤبـغام بن ٣ٖـض بصاٍع ُـت خـض َٞغ

ُٗت.ب  ما وػاعة اإلاالُت ؤو البى٪ اإلاغ٦ؼي بٗض مىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ

ــ٤ ٖــام: جهــضع  -2 ــل ه٣ٟــاث ٖامــت مشــل بطون الخؼاهــت ؤؤن ًخهــل ال٣ٗــض بيكــاٍ مٞغ مــا ألظــل جمٍى

٘ الٗامت ....  اإلاكاَع

ظٍ الىؾاثل هي ٧اآلبصاعة ؤن جسخاع ؤلا  -3  :(4)حيخضي وؾاثل ال٣اهىن الٗام: َو

ــــؤقــــ٩ل ال٣ٗــــض: ًهــــضع ٣ٖــــض  - ؤ دبــــ٘ قــــ٩ل مٗــــين طون الخؼاهــــت ٖــــً ٍَغ ٤ ؾــــىضاث ا٦خخــــاب ٍو

.ؤؾىا١ ظغاء اإلاؼاًضاث ٖىض ٖغيه في ألا ة٧ 
ً
 خُاها

٧ىلىهـاث  ؿـىىلى هماطط مُٗىت لل٣ٗىص: جهضع ؾىضاث الا٦خخاب بىماطط مُٗىـت حبخالت ؤلا  - ب

 جهضع ٖلى ق٩ل ٦مبُاالث ؤو ن٩ى٥.اهخُؤو 
ً
 ا

                                 
٘ اإلاالي، م( 1)  .٢115بـ خؿً ٖىاص، اإلاالُت الٗامت والدكَغ

(2 )DE Laubader Candre, traite. Theraique et partique des Contrats administratift L.D.I 1983, P373. 

 42ماَغ نال  ٖالوي، الىؾُِ في ال٣اهىن ؤلاصاعي، م( 3)

ت، م ٞاعو١ ؤخمض( 4) ت الٗامت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع  .26زماؽ، دمحم ٖبضهللا الضلُىي، الىظيز في الىٍٓغ



  
 
 

08 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

ــــت: وهـــي جلـــ٪ الكــــغٍو التـــي جمـــىذ ؤ - ط  ؤو قـــغٍو ٚيـــر مإلٞى
ً
ين اإلاخٗا٢ـــضًً خ٣ى٢ــــا خــــض الُـــٞغ

بت في َبُٗتها ًٖ جل٪ التي ًم٨ً ؤن ًىا٤ٞ ٖلحها مً ًخٗا٢ض في هُا١  جدمله ال زاماث ٍٚغ

ـــل  اطون الخؼاهــــــت قـــــغَوؤ. وجخًــــــمً (1)ال٣ـــــاهىن اإلاــــــضوي والخجــــــاعي  ــــل جدمـــ ـــت مشــ ـــ ـــر مإلٞى ٚيـــ

٣ت. لت ألاظل بكغٍو مَغ  الضولت ؤٖباء مالُت ٍَى

الىٓام ال٣ًاجي جسخو املحا٦م  الضو٫ التي جإزظ بصىاثُت الكغٍو املحضصة لالزخهام: - ص

اث ال٣ٗىص ؤلا صاؤلا  ت بالىٓغ في مىاٖػ ت مشلٍع ـت ال٣ٗـض ؤلا  صاٍع صاعي ٞغوؿا ومهـغ، ؤمـا هٍٓغ

ـــلذ بــــــا ـــظي ونـــ ـــ٩ل الـــ ـــ  بالكـــ ـــم جغ ـــ ـــت ثاىلُــــــه ب٣ُــــــت الــــــضو٫ التــــــي جإزــــــظ بىٓــــــام زبلُمً ٞلـــ ُـــ

لُـــه  ـــت فـــي بـــالىٓغ فـــي ال٣ٗـــىص ؤلا  ن ال٣ًـــاء الٗـــاصي َـــى نـــاخب الىالًـــتةٞـــاملحـــا٦م، ٖو صاٍع

وكـــاء بم بكـــإن 2212( لٗـــام 117ٖلـــى ع٢ـــم )ن َىـــا٥ ٢ـــغاع مجلــــ ال٣ًـــاء ألا ؤال بالـــُمً، 

ـــين  ــ خــــــين مسخهــــــخين بإماهــــــت الٗانــــــمت ومداٞٓــــــت ٖــــــضن للىٓــــــغ فــــــي ال٣ًــــــاًا بمد٨مخـ صاٍع

ت، خُض ههذ اإلااصة )ؤلا  زال٫ باالزخهام الىـىعي م٘ ٖضم ؤلا هه )ؤ( مً ال٣غاع ٖلى 2صاٍع

خان الابخضاثِخان بـالىٓغ وامدا٦م الابخضاثُت املخخهت جسخو املح٨مخان ؤلا لل لٟهـل صاٍع

تال٣ٗىص ؤلا  -2ُٞما ًلي : ..   (. صاٍع

ــاث الخانــت ب٣ٗــىص ةطن ٞــب طون الخؼاهــت هــي مــً ازخهــام املحــا٦م ؤن هٓــغ اإلاىاٖػ

٤ ماؤلا  ت املخخهت ٞو  ٖلى .جم جىيُده ب٣غاع مجلـ ال٣ًاء ألا  صاٍع

 

 الثاوياإلاؿلب 

 ذون الخصاهت علد مدويأ

صتهـا اإلاىٟـغصة ٧ىجهـا اع ةصاعة بطون الخؼاهـت هـي ٣ٖـض مـضوي جبرمـه ؤلا ؤججـاٍ ؤن ًغي ؤصحاب َـظا الا

مخُــاػاث زانــت مــً زــال٫ ٖملُــت اًسىلهــا ال٣ــاهىن بــظل٪، وال جخمخــ٘ ججــاٍ طلــ٪ بــإي نــاخبت الحــ٤ التــي 

 بغام.ؤلا 

ؿــدىض ؤههــاع  غ ُٞــه بٗــٌ ٖىانــغ ال٣ٗــض ؤلا ن َــظا ال٣ٗــض ؤلــى بَــظا الاججــاٍ َو صاعي، ٞهــظا ال جخــٞى

ـــ٤ ٖـــام خُـــض   بمٞغ
ً
ن الح٩ىمـــت ًم٨ـــً ؤن حؿـــخسضم اإلابـــالٜ التـــي جدهـــل ٖلحهـــا فـــي بال٣ٗـــض ال ًخٗلـــ٤ صاثمـــا

ـــغاى ؤؤٚــغاى ؤزـــغي ال جخهـــل بـــاإلاغا٤ٞ  ٘ الٗامـــت التــي ٌؿـــخُٟض مجهـــا اإلاىاَىـــىن، ومـــً َـــظٍ ألٚا و اإلاكـــاَع

ل عجؼ اإلاىاػهت الٗامت ٖىضما ج ـاصة ؤ خـضؤًـغاصاث اإلاخى٢ٗـت بؿـبب ٦ثر مً ؤلا ؤ٩ىن الى٣ٟاث جمٍى ؾـباب ٍػ

ٌ ٛــــن حجـــم الى٣ٟــــاث الٗامـــت فـــي اػصًـــاص مؿـــخمغ ؾــــىت بٗـــض ؾـــىت ؤزـــغي، وطلـــ٪ بفـــي الى٣ٟـــاث الٗامـــت أل 

                                 
ت، ممؾلُمان دمحم الُ( 1)  .79اوي، ألاؾـ الٗامت لل٣ٗىص ؤلاصاٍع
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 . (1)الىٓغ ًٖ الىٓام الؿُاسخي والا٢خهاصي ال٣اثم ؤو مؿخىي الخ٣ضم والغقي لظل٪ البلض

الظي بُجها ولين ث اؾخصىاثُت ٞهظا ٌٗخمض ٖلى نُٛت ال٣ٗض صاعة بامخُاػاؤما بسهىم جمخ٘ ؤلا 

غث ُٞــه َــظةاإلاخٗا٢ــض مٗهــا ٞــ   ٍطا جــٞى
ً
 و بالكــغٍو نــاع ٣ٖــضا

ً
ــا طا لــم جخــىاٞغ ُٞــه َــظٍ الكــغٍو ٞــال بصاٍع

ــــ٘ ؤلا  ـــب صاعة بـــــإي امخُـــــاػاث زجخمخـ ـــا، ٍو رجــ ــــى انـــــت بهــ طون الخؼاهـــــت جسًـــــ٘ ل٣ىاٖــــــض ؤَـــــظا الاججـــــاٍ ؤن ٖلـ

 النزاٖاث اإلاخٗل٣ت بها مً ازخهام املحا٦م اإلاضهُت.ال٣اهىن اإلاضوي وج٩ىن 

ـــامل لجمُــــــ٘ بال ؤن ب ـــم قــ طون الخؼاهـــــت لــــــِـ بإؾـــــلىب صــــــحُذ لخدضًـــــض الُبُٗــــــت ؤنـــــضاع خ٨ـــ

خــه ٖــً ا٢غب للهــى . ٞــاأل(2)ةع صاال٣اهىهُــت لهــظٍ ؤلا  ب ؤن ل٩ــل صولــت خ٨مهــا الخــام بهــا والــظي ًم٨ــً مٗٞغ

٤ الغظٕى  ـت نضاع االح٩ىمي ووكغة ؤلا  لى ٢ىاهين الضًً الٗام والا٢ راىبٍَغ ا البىـى٥ اإلاغ٦ٍؼ لتي جيكـَغ

 طون الخؼاهت.ؤٖالجها ًٖ الا٦خخاب في بٖىض 

ـ يــر مإلٞى  حُٗـي الح٩ىمــت امخُـاػاث زانــت بهـا ٚو
ً
ت فــي ٞـاطا ٧اهــذ َـظٍ اإلاغظُٗــاث جخًـمً ههىنــا

 طؤال٣ٗـىص اإلاضهُــت ٖىـضَا ج٩ــىن 
ً
، ؤمـا بون الخؼاهــت فـي جلــ٪ الضولـت ٣ٖــضا

ً
ــا و ًــض٫ ًـمً ؤي هــطا لــم جخبصاٍع

.ؤٖلى َظٍ الامخُاػاث ٞخ٩ىن 
ً
 مضهُا

ً
 طون الخؼاهت ٖىضثظ ٣ٖضا

ٗاث الٗغلُـت ههـى  طون الخؼاهـت ؤم جىضـ  َبُٗـت ال ـزام الح٩ىمـت فـي و٢ض وعص في بٌٗ الدكَغ

هـه )ال ًجـىػ حٗـضًل ؤي قـٍغ مـً ؤ( مىـه ٖلـى 17مجها ٢اهىن الضًً الٗـام الٟلؿـُُجي خُـض ههـذ اإلاـاصة )

 .(3)ٖالن ٖجها وجضاولها(ىضاث الح٩ىمُت بٗض ؤلا نضاع الؿبقغٍو 

 مضهُـت أل وألا 
ً
 َى ؤن جىو ال٣ىاهين ٖلى اٖخباع ؤطون الخؼاهت ٣ٖىصا

ً
 و٢اهىهُا

ً
ن ًٞل ا٢خهاصًا

ـت ؽ الح٩ىمـت نـالخُتها فـي ال٣ٗـىص ؤلا ٢بـا٫ ٖلحهـا صون الخـٝى مـً ؤن جمـاع طل٪ ؾُضٞ٘ اإلاىاَىين لئل صاٍع

 .(4)مجهاو جيخ٣و ؤت تهضص خ٣ى٢هم ٣بٍُغ

 

 

 

 

 

                                 
 .11الى٣ٟاث الٗامت، م –خمؼة دمحم آلاوسخي، اإلاالُت الٗامت ( 1)

ٗت وال٣اهىن،( 2)  بدض ميكىع في مٗهض ال٣ًاء الٗالي. عامي الٓبي، ؤطوهاث الخؼاهت وؤخ٩امها في الكَغ

 م.2225( لؿىت ٢4اهىن الضًً الٗام الٟلؿُُجي، ع٢م )( 3)

 عامي الٓبي، مغظ٘ ؾاب٤.( 4)
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 اإلابدث الثالث

 ذون الخصاهتأهىاع أشسوؽ و 

 جمهُد:

ـــؼ بطون الخؼاهـــــت هـــــي ؤ ـــــل عجـــ ــــي جمٍى ـــت فـ ــــي حؿـــــخسضمها الح٩ىمـــ ـــضي ؤصواث الــــــضًً الٗـــــام املحلـ خــ

ىاَىين، و٦ـــبذ ظمـــاح الخطـــخم، اإلاـــ ضيال٫  ـــحب ٞـــاثٌ الؿـــُىلت الى٣ضًـــت لـــاإلاىاػهـــت اإلاىؾـــىي، مـــً زـــ

ا الح٩ىمـــت ؤو ؤوحٗـــض  و ماؾؿـــاتها املحلُـــت ومـــً ؤخـــضي َُئاتهـــا بخـــض ؤقـــ٩ا٫ ألاوعا١ اإلاالُـــت التـــي جهـــضَع

مـا فـي اإلاُلـب الشـاوي ؾـٝى ؤطون الخؼاهـت ؤ نـضاعبقـغٍو  ىو٫ ٖلـزال٫ طل٪ ؾٝى هخٗٝغ في اإلاُلب ألا 

 .طون الخؼاهتؤهىإ ؤَم ؤهىض  

ٌ اإلاؿلب ألا   و

 ذون الخصاهتأضداز إشسوؽ 

 :نضاع ؾىضاث الخؼاهت وهي ٦ما ًليبَم قغٍو ؤؾٝى هخٗٝغ في َظا اإلاُلب ٖلى 

: قٍغ الاؾدىاص لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت :ؤ
ً
 وال

ُٗت وهـــي ظهـــت ظـــاػة الؿـــلُت إٖخمـــاص و اٚلبُـــت الضؾـــاجير جـــىو ٖلـــى يـــغوعة ؤن ؤهالخـــٔ  الدكـــَغ

ال بطون زؼاهـت ؤطون الخؼاهـت، وؤهـه ال ًجـىػ للؿـلُت الخىُٟظًـت ؤن ج٣ـىم ب٣ٗـض ؤنـضاع بالازخهام ٖلـى 

 الـــى 
ً
خًـــمً مىا٣ٞـــت الكـــٗب ؤو ممشلُـــه ٖلـــى باؾــدىاصا ُٗت ٍو طن مؿـــب٤ ًهـــضع مـــً ٢بـــل الؿـــلُت الدكـــَغ

ـــا جــــىو ٖلُــــه اإلاــــاصة ) ــــى مـ ىــــت الٗامــــت للضولــــت. َو ـــت الخٍؼ ( مــــً صؾــــخىع 16اؾــــخضاهت مبلــــٜ مــــً اإلاــــا٫ لخٛظًـ

ت ا هـه ) ال ًجـىػ للؿـلُت الخىُٟظًـت ٣ٖـض ٢ـغوى ؤو ٦ٟالتهـا ؤو الاعجبـاٍ بمكـغٕو ؤٖلـى  (1)لُمىُـتالجمهىٍع

 ال بمىا٣ٞت مجلـ الىىاب(.بت الضولت في ؾىت ؤو ؾىىاث م٣بلت هٟا١ مً زؼاهبً رجب ٖلُه 

: ٢ُمت ال٣غى
ً
 :زاهُا

جىـــت الؿـــىضاث هـــه ) حكـــ٩ل لجىـــت حؿـــىى " لؤ( مـــً ٢ـــاهىن الـــضًً الٗـــام الُمجـــي ٖلـــى 9ههـــذ اإلاـــاصة )

ـــت هٖى -الح٩ىمُــــت " ... وج٩ــــىن مهمتهــــا مــــا ًلــــي: ؤ ًــــض حجــــم و٢ُمـ ـــي ًهــــغح جدض ـــت التـ ُـ ـــت الؿــــىضاث الح٩ىم ُـ

ا زال٫ الٗام ) مدلُت ةب  لحاملها (.  –اؾمُت  –ظىبُت ؤ –نضاَع

ـل عجـؼ اإلاىاػهـت ٧ـىن ُٖـى ال٣ـاهىن للجىـت جدضًـض ٢ُمـت ال٣ـغى ؤومً زال٫ طل٪ ٣ٞـض  طون ؤلخمٍى

ير ٚير جطخىي. الخؼاهت َى مهضع  جٞى

: ؾٗغ الٟاثضة
ً
 :زالشا

ؾـٗاع الٟاثـضة، ؤم بكـإن جدضًـض 1995( لٗـام 7ع٢ـم ) نضع مدـاٞٔ البىـ٪ اإلاغ٦ـؼي الُمجـي ال٣ـغاعؤ

                                 
ت الُمىُت اإلاٗض٫ ؾىت ( 1)  م.1994صؾخىع الجمهىٍع
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 لآلؤ( مىه ٖلى جدضًض 1ض ههذ اإلااصة )خُ
ً
٣ا  حي: ؾٗاع الٟىاثض ٖلى الىصاج٘ لضي البىى٥ ٞو

 %21قهغ بؿٗغ ٞاثضة ؤ 6الىصاج٘ إلاضة  -%      ب22قهغ بؿٗغ ٞاثضة ؤ 3الىصاج٘ إلاضة  - ؤ

  % 22الىصاج٘ إلاضة ؾىت  -ص % 21.5قهغ بؿٗغ ٞاثضةؤ 9الىصاج٘ إلاضة  -ط

 %22وصاج٘ الاصزاع  -ٌ

 2و٢ًــذ اإلاــاصة )
ً
( بــإن جــضٞ٘ البىــى٥ ٞىاثــض ٖلــى الىصاجــ٘ بــالٗمالث ألاظىبُــت بؿــٗغ اللُبــىع ها٢هــا

ت واخ ظا مـا ههـذ ٖلُـه ٦ما ٢ضخى ال٣غاع بخدضًض ٞاثضة ؤلا ضة،هه٠ ه٣ُت مئٍى  اإلاـاصة ؤ٢غاى، َو
ً
ًًـا

ظىبُـــت ضاث الح٩ىمُـــت الهـــاصعة بالٗملـــت ألا هـــه )حؿـــخد٤ الؿـــىؤً ٢ـــاهىن الـــضًً الٗـــام الُمجـــي ٖلـــى ( مـــ7)

ش  –ؾــــٗاع الٟاثــــضة اإلاٗلىــــت فــــي ؾــــى١ الؿــــىضاث )اللُبــــىع ؤؾــــدشماعي ؾــــىىي ٌٗــــاص٫ ٖاثــــض ا لىــــضن( فــــي جــــاٍع

ش الاؾخد٣ا١ الؿىىي بالٗملت الهاصع بها الؿىض(.نضاع الب ضٞ٘ َظا الٗاثض في جاٍع  ؿىض ٍو

: مضة ال٣غى
ً
 :عابٗا

م والـــظي ٣ًضـــخي ب٣بـــى٫ 1995( لٗـــام ٦8ـــظل٪ ؤنـــضع مدـــاٞٔ البىـــ٪ اإلاغ٦ـــؼي الُمجـــي ال٣ـــغاع ع٢ـــم )

،  قــهغ، وازجــي ٖكــغؤقــهغ، وحؿــٗت ؤقــهغ، وؾــخت ؤالبىــ٪ اإلاغ٦ــؼي لىصاجــ٘ ألاظــل للبىــى٥ إلاــضة زالزــت 
ً
قــهغا

ت ٖلى وصاج٘ الجم ا الٟاثضة التي حُٗحها البىى٥ الخجاٍع  لآل بٟاثضة ٢ضَع
ً
٣ـا  ه٣ُت واخـضة، ٞو

ً
ظـا٫ هىع ػاثضا

٣ا للماصة )  م.1995( لٗام 7( مً ال٣غاع الؿاب٤ ع٢م )1والٟىاثض املحضصة ٞو

 اإلاؿلب الثاوي

 الخصاهت أذون ضداز إؾسق 

َــظٍ الُــغ١ ٧ىجهــا  بخــضيالخؼاهــت ٞخسخــاع الضولــت ممشلــت بماؾؿــاتها  ؤطون نــضاع بجخٗــض َــغ١ 

 حي:في مالُتها وهي ٧اآلمىع اإلاالُت الحؿاؾت مً ألا 

 : الا٦خخاب الٗام اإلاباقغ:
ً
 ؤوال

ٖالهُت جبين ٞحها بن ج٣ىم بدملت ؤلى الجمهىع لال٦خخاب، بٗض بالخؼاهت مباقغة  ؤطون حٗغى الضولت 

ىاثـضٍ ومضجـه .. الـ ، و٢ـض جُلـب صٞـ٘ ٢ُمـت  قغٍو الا٦خخاب بك٩ل ٖام مً ش ٞخدـه واهتهاثـه ٞو خُض جاٍع

 ٖــً الجهــاث التــي ج٣ــضم  ؤطون 
ً
ــت مىــه ومبلــٜ الخــإمين، وحٗلــً الضولــت ؤًًــا  ؤو صٞــ٘ وؿــبت مئٍى

ً
الخؼاهــت ٧لُــا

، وج٩ـىن جلـ٪ الجهـاث ٖـاصة البىـى٥ (1)الحها الا٦خخاباث، لخ٣ىم جل٪ الجهـاث بخل٣ـي اإلا٨خدبـين مـً الجمهـىع 

٣ـت،   ٦ٗمىلـت م٣ابـل ال٣ُـام بهـظٍ الٍُغ
ً
 مدـضوصا

ً
الح٩ىمُت واإلااؾؿاث اإلاالُت الٗامت التي جخ٣ا خى مبلٛـا

ـض قـغا،ها و٢ُمتهـا،  ض الا٦خخاب بُلب الا٦خخاب الظي ًبين ُٞه ٖضص الؿـىضاث التـي ًٍغ ُٞخ٣ضم ٧ل مً ًٍغ

غؾــل الُلــب  ضة جــم جدضًــضَا الؾــخ٣با٫ ٖملُــت الا٦خخــاب، وبٗــض اهتهــاء اإلاــخــضي جلــ٪ الجهــاث التــي بلــى بٍو

                                 
م ناص١ بغ٧اث، الى٣ٟاث الٗامت وال٣غوى الٗامت، م( 1)  .295ٖبضال٨ٍغ
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ظٍ الحالــت ؤن جدبــ٘ ٞـُم٨ً للضولــت فــي َــ ة٦ثــر مــً مــغ ؤطا ُٚـى ال٣ــغى ةاملحـضصة جدصــخى مبــالٜ ال٣ــغى، ٞــ

ؿـغ ت الخسهُو التـي جسهـو ل٩ـل م٨خدـب وؿـبت مُٗىـت ؾُاؾ صون اإلابـالٜ ممـا َلبـه مـً الؿـىضاث، َو

ؿخلمىن ؾ ٞللح٩ىمت ؤن ج٣ٟـل بـاب الا٦خخـاب  ةطا ٧اهذ مضة ال٣غى ٚير مدضصب ، ؤما(1)ىضاتهاالؼاثضة َو

 ؤو ؤن جمضص ؤظل الا٦خخاب ب
ً
 مدضصا

ً
ضا ضٍ الح٩ىمت مً بطا ويٗذ مٖى طا لم ًبلٜ م٣ضاع الا٦خخاب ما جٍغ

 ال٣غى.  

 
ُ
 : (2): الا٦خخاب اإلاهغفيزاهُا

٣ت  ٤ اإلاؼاًضاث وجغ٥بجىهٝغ َظٍ الٍُغ اصة بُٗها  لى بُ٘ الؿىضاث للبىى٥ ًٖ ٍَغ ت لها إٖل الحٍغ

ٟه مجهــــا هٓيــــر  ــــ٤ الؿــــى١ اإلاالُــــت والاخخٟــــاّ بمــــا ال حؿــــخُُ٘ جهــــٍغ للجمهــــىع بهــــٟت مباقــــغة ؤو ٖــــً ٍَغ

خهىلها ٖلى الٟغ١ بين ال٣ُمت الاؾمُت و٢ُمت قغاء الؿىضاث مً الضولت والتي ج٩ىن في الٗاصة ؤ٢ل مً 

٣ت ؤجها جدمل ال٣ُمت الاؾمُت ٞخدهل بظل٪ الٟغ١ بين ال٣ُمخين الظي ًم ُٗب َظٍ الٍُغ شل ٖمىلتها َو

ــضَا   ٖلــى ألامــىا٫ التــي جٍغ
ً
ٗا الضولــت ٖمىلــت ٚيــر ؤجهــا جخميــز بًــمان حُُٛــت ال٣ــغوى وخهــى٫ الضولــت ؾــَغ

٣ـــت الا  فـــي الى٢ـــذ الحايـــغ، وهـــي حكـــبه ٍَغ
ً
٣ـــت هـــاصعا ل ـــزام التـــي ٧اهـــذ مؿـــخٗملت فـــي واؾـــخٗما٫ َـــظٍ الٍُغ

 ت الًغاثب . ًظبا

 
ً
 البىعنت: : الا٦خخاب فيزالشا

ــ٤ َغخهــا فــي بىعنــت ألا جهــضع الضولــت ؾــىضاث بهــظٍ ال ٣ــت ٖــً ٍَغ غيــها للبُــ٘، ٍُغ وعا١ اإلاالُــت ٖو

٣ـــت ًـــخم البُـــ٘ ٖلـــى قـــ٩ل  ـــاث الخانـــت، وفـــي َـــظٍ الٍُغ قـــإجها فـــي طلـــ٪ قـــإن ألاٞـــغاص والكـــغ٧اث واملجمٖى

ُـــ٘ صٞٗـــت صٞٗـــاث نـــٛيرة بالؿـــٗغ الـــظي ًدـــضص فـــي البىعنـــت، ختـــى ال ًـــاصي ٖـــغى ؾـــىضاث الا٦خخـــاب للب

ا ومً زم اعجٟإ اإلاٗض٫ بواخضة  وما ًىُىي ٖلـى طلـ٪ مـً اعجٟـإ  الح٣ُ٣ي لٟاثضتها،لى اهسٟاى ؤؾٗاَع

بـــاء اإلاالُــــت للضولــــت، ومــــً ال ٣ــــت فــــي ٖــــغى ؾــــىضاث  لــــى َــــظٍبجــــضًغ بالــــظ٦غ ؤن الح٩ىمــــت ال جلجـــإ ألٖا الٍُغ

 بال بالا٦خخاب 
ً
 .(3)طا ٧ان مبلٜ ال٣غى نٛيرا

: الا٦خخاب باإلاؼا
ً
 ًضاث:عابٗا

ـــت  ٣ـــ ــــ٤ َــــــظٍ الٍُغ ــ ــــى ٞو ـــإ الح٩ىمــــــت ٖلــ لــــــى ٖــــــغى ؾــــــىضاث الا٦خخــــــاب ٖلــــــى الجمهــــــىع والبىــــــى٥ بجلجـــ

لــى ج٣ــضًم ٖغويــهم بواإلااؾؿــاث اإلاالُــت ٧لهــا ٖلــى ؤؾــاؽ ؾــٗغ ؤصوــى جدــضصٍ لهــا، بدُــض جــضٖى اإلا٨خدبــين 

ـــت ج٣ــــىم بخسٟــــٌُ الؿــــىضاث ةللحهــــى٫ ٖلــــى الؿــــىضاث للم٨خدبــــين ٖــــً ال٨مُــــت اإلاٗغويــــت ٞــــ ن الح٩ىمـ

                                 
٘ اإلاالي، مَاقم الجٟٗغي، مباصت اإلاالُت الا ( 1)  .291مت والدكَغ

 .162ًدحى الؿهل، مغظ٘ ؾاب٤، م( 2)

٤، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، م( 3)  .275ًىوـ ؤخمض البٍُغ
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 . (1)دبين اإلاخ٣ضمين بإٖلى ألاؾٗاعللم٨خ

خطـ  لىــا  ذ م بكــإن الــضًً 1995( لٗــام 18ن ال٣ــاهىن ع٢ــم )ؤٍو الٗــام الُمجــي لــم ًدــضص بكــ٩ل نــٍغ

 للمــاصة )ؤبــل  خــض هــٕى الُــغ١ لٗملُــت الا٦خخــابؤ
ً
٣ــا ي ج٩ــىن ( لجىــت الؿــىضاث الح٩ىمُــت التــ9ؾــىض طلــ٪ ٞو

 .بغثاؾت عثِـ مجلـ الىػعاء

 

 اإلابدث السابع 

 الخصاهت أذون ضداز إزاز اإلاترجبت عىد آلا

زـاع ٖضًـضة ؾـٝى هُـغ١ لهــا آالخؼاهـت  ؤطون مـً زـال٫ َـظٍ اإلابدـض ًخطـ  لىـا ؤهـه ً رجـب ٖلـى قـغاء 

ما في اإلاُلـب الشـاوي ؤالخؼاهت،  ؤطون نضاع بؾاؾُين، خُض ؾِكمل اإلاُلب ألاو٫ يماهاث ؤفي مُلبين 

 الخؼاهت . ؤطون ؾٝى هىض  ٦ُُٟت ؾضاص 
 

ٌ اإلاؿلب ألا   و

 الخصاهت أذون ضداز إغماهاث 

ماؾؿــــاتها  بةخــــضيختــــى ًــــخم٨ً اإلاــــىاًَ مــــً ال٣ُــــام بٗملُــــت الا٦خخــــاب ًدــــب ٖلــــى الضولــــت ممشلــــه 

ـــا  ـــال٫ الٗضًـــــض مـــــً اإلاؼاًــ ـــً زــ ـــــاصة الش٣ـــــت لضًـــــه مــ ــــى طلـــــ٪، لٍؼ ــــىاًَ ٖلـ ـــت حصـــــجُ٘ اإلاـ ـــت ال٣ُـــــام بٗملُــ اإلاالُــ

 :(4) (3) (2)حيالتي حُٗى للم٨خدبين وهي ٧اآل والًماهاث

ىُت:ؤ : جإمين اإلا٨خدبين يض اهسٟاى الٗملت الَى
ً
 وال

ىاثـضٍ ٖـً   ًخم جإمين اإلا٨خدبـين مـً زـال٫ حٗهـض الضولـت بؿـضاص ال٣ُمـت الح٣ُ٣ُـت ألنـل ال٣ـغى ٞو

ــ٤ علــِ ٢ُمــت ال٣ــغى الٗــام ب٣ُمــت الــظَب ؤو بٗملــت  ا ؤظىبُــت جخمخــ٘ باالؾــخ٣غاع والشبــاث فــي ؤٍَغ ؾــٗاَع

ا الضولي ؤو  ال٣ُاؾُت لبٌٗ الؿل٘، ولظل٪ جًمً للم٣ رى بإهـه لـً ًـى٣و مـً  باألع٢امولمخاهت مغ٦َؼ

ا. ٦ما  ٢ضعجه الكغاثُت، ولخبضًض مساٝو ألاٞغاص الظًً ًسكىن مً اهسٟاى ٢ُمت الى٣ىص التي ا٢ ريَى

 بؤ
ً
صواث الؿُاؾت الى٣ضًت التي حؿخسضمها الضولت للخد٨م فـي ؤ بخضيؤطون الخؼاهت هي ن إوضحىا ؾاب٣ا

ــ٘ الــىعي اإلاهــغفي بالٗــغى الى٣ــضي،  ُــت إُٞجــب ٖلــى اإلااؾؿــاث اإلاالُــت بــالُمً ٞع ختــى  الخؼاهــت ؤطون َم

 .ً زاًض ٖضص اإلا٨خدبين ٞحها

                                 
٤، اإلاالُت الٗامت، م( 1) م ناص١ بغ٧اث، ًىوـ ؤخمض البٍُغ  .174ٖبضال٨ٍغ

٤، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م( 2) م ناص١ بغ٧اث، ًىوـ ؤخمض الٍُغ  .172ٖبضال٨ٍغ
ضاع، صعاؾاث في الا٢خهاص اإلاالي، م (3) . 282دمحم صٍو

 

 . 329ٞايل قا٦غ الىاؾُي، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، م (4)
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ً
 ة الؿضاص:إ: م٩اٞزاهُا

ـت ؤوهي ًخدهل ٖلحها بٌٗ  ـ٤ ال٣ٖغ خـضي ؾـىضاث بمٗـين مـً  ٧ازخُـاعصحاب الؿىضاث ًٖ ٍَغ

ـــر ـــض ب٨شيـــ ـــ ــــي جٍؼ ـــه التــ ــــ٘ ٢ُمخـــ ـــين وصٞــ ـــٖــــــً ٢ُمخــــــه الا  اإلا٨خدبـــ ـــً ؾــــــمُت مـــ ــــــت مـــ ـــاع مجمٖى ــــضٍ، ؤو بازخُـــ ٘ ٞىاثــ

ــت ومــىذ ؤصــحابها الجــىاثؼ مــ٘ الٟىاثــض، وحٗمــل َــظٍ اإلايــزة ٖلــى اهسٟــاى ؾــٗغ الٟاثــضة  الؿــىضاث بال٣ٖغ

٠ُ ؤمىالهم في ال٣غوى الهٛيرة طاث الٟىاثـض الًـلُلت ألهـه  ً ٖلى جْى ولظل٪ ال حصج٘ ٦باع اإلاؿدشمٍغ

٠ُ ؤمىالهم في ٢غوى ٦بيرة طاث  جْى
ً
 ٞىاثض مغجٟٗت .  ًًٟلىن صاثما

: ظىاثؼ الؿضاص:
ً
 زالشا

ـــض ٖـــً ال٣ُمـــت الاؾـــمُت فـــي مُٗـــاص حًـــخم طلـــ٪ مـــً زـــال٫  ٗهـــض الح٩ىمـــت بـــضٞ٘ ٢ُمـــت اإلابلـــٜ الـــظي ًٍؼ

دهل طل٪ ٖىض   ب)بالؿضاص، ٍو
ً
 ة( ٖكـغ 12222نـضاع الضولـت ؾـىضاث ب٣ُمـت اؾـمُت مُٗىـه ج٣ـضع مـشال

ا٫ ًمجي في خين ٩ًىن ؾـٗغ ؤلا ؤ ـض الؿـضاص ؤ ت( حؿـ9522ٗنـضاع )ل٠ ٍع ـا٫، ٞٗىـض مٖى لـ٠ وزمؿـماثت ٍع

ـــا٫ ًمجـــي ٖــً ٢ُمـــت ٧ـــل ؾـــىض، و )ؤ ة( ٖكــغ 12222جــضٞ٘ الضولـــت للمـــىاَىين اإلا٨خدبـــين ) ـــا٫ 522لـــ٠ ٍع ( ٍع

 .ًٖ الؿضاص في اإلاُٗاص املحضص ةج٩ىن بمشابت ظاثؼ 

: ٖضم ظىاػ الحجؼ ٖلى ؾىضاث 
ً
 الخؼاهت لؿضاص الضًىن اإلاؿخد٣ت ٖلى ؤصحابها: ؤطون عابٗا

اإلاالُـت ٖمـل م٣انـت خـضي ماؾؿـاث الضولـت ٧ل مٗاملت مالُـت جـخم بكـ٩ل مؿـخ٣ل وال ًجـىػ إل ن إب

ـــظ  ٌٗخبـــر مـــً الًـــماهاث واإلاميـــزاث التـــي حُٗـــى للمـــىاَؤ افـــي طلـــ٪، َو
ً
ن وحصـــجٗهم لل٣ُـــام بٗملُـــت ىيًًـــا

 الا٦خخاب .

غ نالخُت  : ج٣ٍغ
ً
 الخؼاهت: ؤطون زامؿا

 ٖـــً الى٣ـــىص، ول٨ـــً ً رجـــب ٖلـــى طلـــ٪ ٖـــضة ؾـــمُت بـــمـــً زـــال٫ ؾـــضاص ٢ُمـــت الًـــغاثب ب٣ُمتهـــا الا 
ً
ضال

ؤيـــغاع مجهـــا اؾـــتهال٥ ال٣ـــغى ٢بـــل خلـــى٫ ؤظلـــه، وخهـــى٫ زلـــل فـــي اإلاىاػهـــت الٗامـــت للضولـــت وايـــُغابها، 

اء   ٖلى َظٍ اإلايزة، بإن ٩ًىن الٞى
ً
وه٣و في خهُلت مبلٜ الًغاثب، لظا ًجب ٖلى الضولت ؤن جً٘ ٢ُىصا

 ٖلــى هــٕى مٗــين مــً 
ً
٣ــت م٣خهــغا الًــغاثب ؤو وؿــبت مُٗىــت ؤو ٖلــى الؿــىضاث التــي مًــذ ٖلــى بهــظٍ الٍُغ

لت ألامض.  خُاػتها مضة ٍَى

 :
ً
 :الًغاثب ًن الخؼاهت مو طؤٖٟاء ٞىاثض ٢غى بؾاصؾا

ن ؤص ، لـظا ًجـب اٞـغ لؤل  بي ًخدضص بىاًء ٖلـى حجـم الثـروة و الـضزلٍالًغ  ءن الٗبؤ٦ما َى مٗغٝو 

بت واخـضة ولـِـ ٖلـى  اٖٟاء م٣خهـغ ٩ًىن ؤلا  بت ؤٖلـى يـٍغ ، بدُـض ال حؿـغي الًـٍغ
ً
هـىإ الًـغاثب ظمُٗـا

ظا ما اججه له اإلاكٕغ اإلاهغي ٣ٞض ؤٖٟى ؤهىإ الؿىضاث ظمُٗها مـً  ىاثضَا. َو ٖلى ؾىضاث ال٣غى ٞو
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بت ـــظا مـــا ًخطـــ  لىـــا مـــً زـــال٫ صٖـــم اإلاكـــٕغ اإلاهـــغي لهـــظا الـــىص  خُـــض ٢ـــام ب(1)الًـــٍغ نـــضاع ٢ـــاهىن ة. َو

ى المؿخ٣ل ًخىا٦ب م٘ جل٪ الخُىعاث اإلاالُت  ٖٟـاء الؿـىضاث بم بكـإن 2222( لٗـام٣182ـاهىن ع٢ـم )َو

ن بغاثب والغؾـــىم الٗىاثـــض مجهـــا، خُـــض ؾـــىا١ الضولُـــت مـــً ٧ـــل الًـــالؿـــُاصًت اإلاُغوخـــت لال٦خخـــاب فـــي ألا 

ـــت فــــي ألا  ؤطون ال٣ــــاهىن الجضًــــض ًمــــىذ الؿــــىضاث و  ـــا الح٩ىمـ ـــي جُغخهـ ـــت الؿــــُاصًت التـ ـــت الخؼاهـ ُـ ؾــــىا١ اإلاال

ٖٟـــاء مــــً الًـــغاثب والغؾـــىم اإلا٣ــــغعة ٖلـــى ٖىاثـــض جلــــ٪ الؿـــىضاث، خُــــض ؤلا  الٗاإلاُـــت اؾـــخ٣اللُت جامــــت فـــي

ت، بحهــــضٝ طلــــ٪  ً ألاظاهــــب لالؾــــدشماع فــــي ؤصواث الــــضًً الؿــــُاصًت اإلاهــــٍغ ــــض مــــً اإلاؿــــدشمٍغ لــــى ظــــظب مٍؼ

 بٗـــض 
ً
زـــال٫ الؿـــىىاث  %3ؾـــٗاع الٟاثـــضة بـــإ٦ثر مـــً ؤزٟـــٌ البىـــ٪ اإلاغ٦ـــؼي اإلاهـــغي مخىؾـــِ زهىنـــا

 .(2)الشالر اإلاايُت

 الثاوي اإلاؿلب

 الخصاهت أذون طداد 

الخؼاهــت  طون ماؾؿــاتها بؿــضاص ال٣ُمــت الى٣ضًــت لؿــىضاث الا٦خخــاب أل  يخــضةت بج٣ــىم الضولــت ممشلــ

 حي: آلمً زال٫ ٖضة َغ١ وهي ٧ا

ــــاء: وهــــي حٗخبــــر ؤ : الٞى
ً
ــــت و ؤي مٗاملــــت مالُــــت ؤالُــــغ١ الُبُُٗــــت لؿــــضاص  يخــــضبوال جها،هــــا فــــي إو ججاٍع

ــض خلـــى٫ ألا  ش الا و ظــل مٖى ٣ــت حٗجـــي ح ؤطون ا١، ٞؿـــضاص ؾــىضاث ٣ؾــخدَـــى جـــاٍع ؿـــضًض الخؼاهـــت بهـــظٍ الٍُغ

٣ـت بمبلٜ ال٣ُمت الاؾـمُت للؿـىض   مـا حؿـضص الؿـىضاث بهـظٍ الٍُغ
ً
البـا طا ٧اهـذ بلـى ؤصـحابه ؤو لحاملـه، ٚو

)ٌ( ؤهــه مــً نــالخُت لجىـــت  ة( ال٣ٟــغ ٢9ــاهىن الــضًً الٗـــام الُمجــي ٣ٞــض هــو فــي اإلاـــاصة)٢هــيرة ألاظــل. ؤمــا 

ىمُت التي بغثاؾت عثِـ مجلـ الىػعاء وي٘ ال٣ىاٖض والكغٍو اإلاىٓمـت الؾـ رصاص ٢ُمـت الؿىضاث الح٩

ض اؾخد٣ا٢ها، ٦ما ههذ  هه )٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤ( مً طاث ال٣اهىن ٖلى 12اإلااصة )الؿىضاث ٢بل مٖى

نــــضاع الؿــــىضاث وصٞــــ٘ بهُابــــت ٖــــً الح٩ىمــــت بمباقــــغة اإلاؿــــئىلُاث اإلاخٗل٣ــــت بالــــضًً الٗــــام بمــــا فــــي طلــــ٪ 

ض اؾخد٣ا٢ها، مـ٘ مغاٖـاة مـا و  اء ب٣ُمتها " في مٖى ت اإلاؿخد٣ت ٖلحها " والٞى عص فـي ٖىاثض الاؾدشماع الؿىٍى

 الكإن(. ا٢اهىن البى٪ اإلاغ٦ؼي في َظ

اء ب٣ُ خط  لىا ؤن الٞى ش اؾخد٣ا٢ه مً ٍو طن ؤًٞل الُـغ١ للـخسلو مـً ٢ُمـت ؤمت الؿىض في جاٍع

ـاصة فـي ٖـبء اإلاىاػهـت الٗامـت للضولـت، ٧لمـا ػاصث مضجـه ب الخؼهت الظي ًمشل صًً ٖلى الضولت مما ًاصي لى ٍػ

ــاصة الش٣ــت بهــا بٗىــضما جــىفي الضولــت بال زاماتهــا اإلاالُــت ًــاصي ٞػاصث ٞىاثــضٍ، ٦ــظل٪ باليؿــبت للمــىاًَ  لــى ٍػ

اصة في حجم الا٦خخاب. دض اإلاىاَىين ٖلى ٍػ ا اإلاالي ٍو  ولمغ٦َؼ

                                 
بت اإلاىخضة اإلاهغي.52( اإلااصة )7البىض )( 1)  ( مً ٢اهىن الًٍغ

(2 )independentarabia.com/nod 
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: الاؾتهال٥: َـى الـخسلو مـً ٖـبء مبـالٜ 
ً
ـ٤ عص ٢ُمتهـا ٖلـى زاهُا ؾـىضاث الـضًً الح٩ىمُـت ٖـً ٍَغ

 ق٩ل صٞٗاث مخخالُت.

ىا٥   :(1)حيؾالُب لالؾتهال٥ وهي ٧اآلؤَو

ــ٤ صٞــ٘ الضولــت ٧ــل ؾــىت   ت: جى٣ضــخي ؾــىضاث الا٦خخــاب بهــظا ألاؾــلىب ٖــً ٍَغ الاؾــتهال٥ بإ٢ؿــاٍ ؾــىٍى

ت ٖلى ق٩ل ؤ٢ؿاٍ باؾخمغاع ختى ًيخهي ا  مً ؤظل الضًً م٘ ٞىاثضٍ الؿىٍى
ً
 ل٣غى.مبلٛا

ظا ألا   ت: َو ٣ت ال٣ٖغ  الاؾتهال٥ بٍُغ
ً
ا ـ٤ بؾلىب ًىهي ٖضص مً ؾىضاث الا٦خخاب ؾىٍى  ٖـً ٍَغ

ً
جهاء جامـا

ت ًضٞ٘ له ٢ُمت الؿىض ٧املت.  مً ج٣٘ ٖلُه ال٣ٖغ

٤ قغاثه مً ٢بل الضولت   ٤ الكغاء بالبىعنت: ٌؿتهل٪ الؿىض بهظا ألاؾلىب ًٖ ٍَغ الاؾتهال٥ ًٖ ٍَغ

ٗاب َظا ألاؾلىب بإهه ًاصي جال إمً ألاؾىا١ اإلاالُت و  طا ؤ٢ضمذ الضولت بلى اعجٟإ ٢ُمت الؿىض بٞها، َو

ا، ولــظل٪  ٖلـى قــغاثه، ول٨ــً حؿــخُُ٘ الضولـت ؤن جمــخو الؿــىضاث مــً ألاؾــىا١ اإلاالُـت ٧لمــا ٢ــل ؾــَٗغ

 ؾمُت للؿىض ولين ٢ُمت قغاثه.جغلذ الضولت الٟغ١ بين ال٣ُمت الا ؾٝى 

 : جبضًل ؾىضاث الا٦خخاب
ً
 :(2)زالشا

ت لؤلولــى فــي ٢ُمتهــا الى٣ضًــت ول٨ــً  حٗجــي اؾــدبضا٫ الضولــت لؿــىضاث الا٦خخــاب بؿــىضاث ؤزــغي مؿــاٍو

 بؿـــٗغ ٞاثــــضة ج٣ـــل ٖجهـــا مـــً خُــــض ؾـــٗغ الٟاثـــضة، مشـــا٫ ؤن حؿــــد
ً
لـــى ؾـــٗغ ٞاثــــضة ب% 4بض٫ الضولـــت ؾـــىضا

جـــب ٖلـــى الضولـــت ؤن ال جبـــالٜ فـــي زٟـــٌ مبلـــٜ الٟاثـــضة ختـــى ال جًـــ٠ٗ الش٣ـــت بُجهـــا ولـــين اإلاـــىاَىين. 3 %ٍو

ــى خــ٤ مــً الح٣ــى١ ال٣اهىهُــت للضولــت بمــا لهــا مــً ؾــُاصة، ألن الح٩ىمــت هــي ألا٦ثــر فــي جىُٟــظ ال زاماتهــا،  َو

 جًُغ ؤول٨ً 
ً
 ا الٗامت.لى جس٠ُٟ ٖبء الضًً للمداٞٓت ٖلى مىاػهتهبخُاها

 ؤمــــا بال بوال ٌؿـــغي الخبــــضًل 
ً
 ٞبطا ـ٧ـــان مبلــــٜ ال٣ـــغى مشبخــــا

ً
هــــه ًسًــــ٘ ةطا ـ٧ـــان مبلـــٜ ال٣ــــغى ؾــــاثغا

 :(3)لىبخبضًل، خُض ٣ًؿم الخبضًل للخشبُذ ولِـ لل

الخبـضًل الاظبــاعي: ج٣ــىم الضولــت باؾـدبضا٫ ؾــىضاث م٨خدــب ٞحهــا مـً اإلاــىاَىين بؿــىضاث ؤزــغي ج٣ــل  -1

 لكــغٍو ال٣ٗــض مـً ٖـً ألاولــى مــً خُـض ؾــٗغ الٟاثــض
ً
ٗــض طلـ٪ اهتهاـ٧ـا الضولــت، وحؿــخُُ٘ الضولــت ة، َو

٣ـت م٣ىٗـت ٧ـإن لى الخبؤن جلجإ  بت ٖلـى ٞىاثـض ؾـىضاث الا٦خخـاب ٖلـى حبضًل الاظباعي بٍُغ ٗـغى يـٍغ

ال٣ُمـــت الى٣ضًـــت للؿـــىض ممـــا  ؤؾـــاؽ ؤجهـــا صزـــل، ؤو ج٣ـــىم باهسٟـــاى ٢ُمـــت الٗملـــت ولـــظل٪ جـــىسٌٟ

٣ت بًاصي   ٚير مباقغة.لى اهسٟاى الٟىاثض بٍُغ

                                 
 .312ًٞل قا٦غ الىاؾُي، مغظ٘ ؾاب٤، م( 1)

 .281ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، مٖاص٫ ؤخمض خكِل، ( 2)

 .282 – 281َكام نٟىث الٗمغي، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت، م( 3)
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مــا ؤن بالخبــضًل الازخُــاعي: ًــخم الخبــضًل الازخُــاعي بغيــا الــضاثىين بــإن ج ــر٥ الضولــت الخُــاع للــضاثً،  -2

ؾـمُت للؿـىض، وجدـضص ن حؿضص له ال٣ُمت الا ؤًغ خى باؾدبضا٫ ؾىضاجه ولخسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة ؤو 

ٗــض ا ٗــض اإلا٨خدــب الــظي لــم ًس ــالح٩ىمــت ٖــاصة مهلــت لالزخُــاع، ب  ٖلــى ؾــٗغ الٟاثــضة ر مى هتها،هــا ٌ
ً
ا٣ٞــا

 .للؿىضالجضًض 

:
ً
 :الخشبُذ عابٗا

ـــه  ــــاء بـ ــــل صًــــً خــــل ؤظــــل الٞى ــــل ؤو مخىؾــــِ ؤو ظٗلــــه مبَــــى جدٍى ، والٗــــاصة ؤن ا لــــى صًــــً ٍَى
ً
لــــضا

جــب ٖلــى وػاعة اإلاالُــت ؤن جــضعؽ خالــت الــضًىن  ٣ــت الــضًىن اإلاالُــت ٢هــيرة ألاظــل، ٍو ج٣خضــخي بهــظٍ الٍُغ

ـــ لــــت ألاظــــل ٞــــطا ـ٧ـــان ؾــــٗغ الٟاثــــضة للــــضًىن ٢هــــيرة ةٞـ ن ةألاظــــل ؤٖلــــى مــــً ؤؾــــٗاع الٟاثــــضة للــــضًىن ٍَى

٣ت غ مبالٜ ٦بيرة للضولت ٞاألًٞل ؤن جلجإ لهظٍ الٍُغ  .(1)الخشبُذ ؾٝى ًٞى

٣ؿم الخشبُذ   :(2)لى ٢ؿمينبٍو

حها  -1  ٖلى الضاثىين ٞو
ً
زال٫ لكغٍو ال٣غى الخٗا٢ضًت، بالخشبُذ الاظباعي: بمٗجى ؤجها جٟغى ٞغيا

ٗض   بَو
ً
 ظؼثُا

ً
 للضولت مً ألاًٞل ؤن جخجىبه.ٞالؾا

ــخلخو بـــإن الح٩ىمــت حؿــدبض٫ ال٣ــ -2 ــى خــ٤ مـــً خ٣ــى١ الضولــت ٍو غى الـــظي الخشبُــذ الازخُــاعي: َو

ـــل ؤو ما  ــ ـــه ب٣ـــــغى ٍَى ـــخـــــل ؤظلــ ض ًـــــىاػي مبلـــــٜ ال٣ـــــغى الؿـــــاثض وج٣بـــــل باال٦خخـــــاب بـــــه بؿـــــىضاث لــ

لٟاثضة الجضًض ال٣غى الؿاثض اإلاغاص جشبُخه ول٩ي ًىج  الخشبُذ الازخُاعي ًجب ؤن ال ٣ًل ؾٗغ ا

 ًٖ ؾٗغ الٟاثضة في الؿى١ ؤو ؾٗغ الٟاثضة ٖلى الؿىض الؿاثغ .  

 الخاجمت

ـــت  طون ؤوضــــحذ صعاؾــــدىا إلاىيــــٕى الىٓــــام ال٣ــــاهىوي أل  ـــا ؾــــىضاث مؤالخؼاهـ ـــل جهـ ـــً ٢بـ ـــضع مـ ـــت جهـ الُـ

لحهـا فـي َـظٍ بَـم الىخـاثج التـي جىنـلىا ؤًلي  اتها اإلاالُت الٗامت، ؾىدىاو٫ ُٞماخضي ماؾؿةالضولت ممشلت ب

جهــــا ؾــــٝى ؤالضعاؾـــت، ومــــً زـــم ه٣ــــىم بــــا٢ راح بٗـــٌ الخىنــــُاث التـــي هــــغي مــــً هٓغجىـــا ال٣اهىهُــــت واإلاالُـــت 

 حي:إلاخبٗت في البلض بك٩ل ٖام وهي ٧اآلحؿاَم في جدؿين الىي٘ ال٣اثم للؿُاؾت اإلاالُت ا

 ؤ
ً
 : الىخاثج:وال

ـــي  -1 ــ ـــــٕغ الُمجـ ــــىٓم اإلاكـ ـــم ًــ ــ ـــالخ ؤطون لـ ــ ـــــخ٣ل ونـ ـــــاهىوي مؿـ ـــــُم ٢ـ ٓـ ـــــت ٦خى ذؼاهـ ــــىم ٍغ ـــــذ الىهــ ، وججاَلـ

ـم  ؤطون ال٣اهىهُـت مهـير  ـت الُمىُـت مـً ؤالخؼهـت، ٚع م وطلـ٪ فـي 1995هـه ًـخم الخٗامـل بهـا فـي الجمهىٍع

 .ٗامَاع ٢اهىن الضًً الب

                                 
 .321ٖبضاإلاىٗم ٞىػي، اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت، م( 1)

 .282َكام نٟىث الٗمغي، مغظ٘ ؾاب٤، م( 2)
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ُــض ؤؤطون الخؼاهــت ٖـــً ًسخلــ٠ مٟهـــىم   -2  او ا٦خخابـــؤولـــى حٗخبــر وؾـــُلت ا٢ ــراى ن ألا بؾــهم الخؼاهـــت، خ

ـــل البىـــ٪ اإلاغ٦ـــؼي بـــظل٪ بٗــــض  ــــ٤ وػاعة اإلاالُـــت ل٣ُامهـــا بخسٍى  جهـــضع مـــً ٢بـــل الح٩ىمـــت ٖـــً ٍَغ
ً
ٖامـــا

ــي "ؾــــىضاث خ٩ىمُــــت"،  مىا٣ٞـــت الؿــــلُت ُٗت وهــ ؾــــهم نــــاصعة ٖــــً قــــغ٦ت ؤمــــا ألازيــــرة حٗخبــــر ؤالدكــــَغ

ت ٢بل قغا،ها، ومما الق٪ ُٞه ؤن َـظٍ الدؿـمُت ال جُلـ٤   ؾـهمؤال بٗـض ٖملُـت الكـغاء، ؤي ؤن بججاٍع

ىت هي الىدُجت مً ٖملُت قغاء الكغ٦ت ألؾهمها.  الخٍؼ

ل عجؼ اإلاىاػهت الٗامت  ؤطون نضاع بالهضٝ مً ؾُاؾت  -3 ير مهضع ٚير جطخىي لخمٍى الخؼاهت َى جٞى

غاى اإلاىٟٗت الا٢خهاصًت الٗامت.  للضولت، و حب ٞاثٌ الؿُىلت الى٣ضًت، وجىظحهها أٚل

جهــا مــً ؤالخؼاهــت خُــض ًــغي ٣ٞهــاء ال٣ــاهىن الٗــام  ن طو َىـا٥ ازــخالٝ فــي جدضًــض الُبُٗــت ال٣اهىهُــت أل  -4

ـــت، ال٣ٗــىص ؤلا   و٢هىــا هـــغي وألا ؤال بصاٍع
ً
 َـــى ؤن جــىو ال٣ـــىاهين ٖلــى ًٞــل ا٢خهـــاصًا

ً
 ؤطون ٖخبـــاع ااهىهُــا

 مضهُت أل 
ً
ؽ الح٩ىمت ٢با٫ ٖلحها صون الخٝى مً ؤن جماع ن طل٪ ؾُضٞ٘ اإلاىاَىين لئلالخؼاهت ٣ٖىصا

ت نالخُتها في ال٣ٗىص ؤلا  ت تهضص خ٣ى٢هم صاٍع  .و جيخ٣و مجهاؤبٍُغ

٣ـت الا٦خخـاب الٗـام اإلاباقـغ اإلا ؤطون نـضاع بحٗخمض اإلااؾؿاث اإلاالُـت فـي  -5 هـغفي، مـً الخؼاهـت ٖلـى ٍَغ

 .زال٫ ٖغيه في مؼاص ٖلجي

ٖٟـاء مـً اهسٟـاى الٗملـت، وؤلا  ضاإلا٨خدبـين ٖىـج٣ضًم يـماهاث للم٨خدبـين لدصـجُ٘ الا٦خخـاب وجـإمين  -6

 . ي يمان مً طل٪ؤلُمجي الىاٞظ ٖلى الضًً الٗام االًغاثب ولم ًىو ٢اهىن 

مـا فـي و ال ًىظض َىا٥ هو واض  في ٢اهىن الضًً الٗام بكإن َغ١ ؾضاص ال٣غى واإلاٗامالث اإلاالُـت  -7

ـت للجىـت التـي بغثاؾـت عثـِـ مجلــ الـىػعاء  ؤطون خ٨مها ومً يمجها  مـا لخ٣ـغع الخؼاهـت بـل جـغ٥ الحٍغ

 .اجغاٍ مىاؾب

 

: الخىنُاث:
ً
 زاهُا

ــ٤ ٢ــاهىن الــضًً الٗــام الُمجــي  ؤطون هىصــخي الح٩ىمــت الُمىُــت بدىٓــُم  -1 الخؼاهــت بكــ٩ل مؿــخ٣ل ٞو

م ل٩ىهــــه ًدــــل الٗضًــــض مــــً اإلاكــــا٧ل اإلاالُــــت للح٩ىمــــت ٖىــــض عجــــؼ اإلاىاػهــــت 1995( لؿــــىت 18ع٢ــــم )

 .لضولتالٗامت ل

٣ــت الخؼاهــت يــمً ال٣ٗــىص اإلاضهُــت ل٩ــي حُٗــي ز ؤطون هىصــخي ٖلــى اإلاكــٕغ الُمجــي ؤن ًجٗــل جىٓــُم  -2

 ا٦ثر للم٨خدبين  .

ـــــ٘ ؤؾــــٗاع الٟاثـــــضة ٖلــــى  -3 ـــجُ٘ اإلاــــىاَىين ٖ ؤطون نـــــضاع بهىصــــخي اإلاكـــــٕغ الُمجــــي ٞع لـــــى الخؼهــــت لدصــ

ً بالؿُاؾت اإلاالُت للح٩ىمإالا٦خخاب بال٣غوى الضازلُت، و   ٖاصة ز٣ت اإلاَى
ً
جُا  .ت جضٍع
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واث الــضًً صؤنـضاع بًـغاصاث املخخلٟــت للضولـت ٖىـض هىصـخي الح٩ىمـت الُمىُـت ٖلــى مغاٖـاة ٢ـضعة ؤلا  -4

ظـــل هجـــاح جلـــ٪ ؤمــً الٗــام بدُـــض ًدىاؾـــب الــضًً الٗـــام مـــ٘ مؿـــخىي العجــؼ والٟـــاثٌ الى٣ـــضي، 

ت اإلاىاػهــــــت الٗامــــــت للضولــــــت صون خــــــضور  ـــؼ ؤالٗملُــــــت وجد٣ُ٣هــــــا الٛاًــــــت اإلاُلىلــــــت لدؿــــــٍى  وؤي عجـــ

 .ٞاثٌ

 ؤطون و ؾـضاص ؤهتهـاء بالخؼاهـت و٦ـظا جدضًـض َـغ١  ؤطون نـضاع بهىصخي اإلاكـٕغ ٖلـى جدضًـض َغاثـ٤   -5

 ومٟ
ً
 واضحا

ً
٤ ما جم ط٦غة في صعاؾدىا الخؼاهت جدضًضا  ٞو

ً
 ٖالٍ.ؤهال

 اإلاساحع:
: ال٨خب ال٣اهىهُت:

ً
 ؤوال

ــــاؽ (1 ُـ ــــ٠ُ، بل ت هانــ ــــٖى ــــــت الكــــــغ٧اث مىؾــ ــــِـ – الخجاٍع ـــروث، اإلاٛل٣ــــــت، الكــــــغ٧اث جإؾــ  ميكــــــىعاث بيـــ

 .219م م،2228 ٍ،.ص الح٣ى٢ُت، الحلبي

 م،1997 ألاو٫، الجــــؼء املجــــض، صاع نــــىٗاء، الٗامــــت، الى٣ٟــــاث – الٗامــــت اإلاالُــــت آلاوســــخي، دمحم خمــــؼة (2

 .11م

ـــالُ دمحم ؾـــــلُمان (3 ــــ اوي،مــ ـــــت، لل٣ٗـــــىص الٗامـــــت ألاؾــ ــــي، ال٨ٟـــــغ صاع م،.ص ؤلاصاٍع  م،1982 ٍ،.ص الٗغبـ

 .79م

ت، الٗامــت، اإلاالُــت ا٢خهــاصًاث خكــِل، ؤخمــض ٖــاص٫ (4  ٍ،.ص الجامُٗــت، الش٣اٞــت ماؾؿــت ؤلاؾــ٨ىضٍع

 .266م م،1983

ـــــاص٫ (5 ـــــُذ ٖــ ـــي، ٞلــ ــ ـــــت الٗلــ ـــــت اإلاالُــ ٘ الٗامــ ـــــَغ ــــالي، والدكــ ــ ـــــل، اإلاـ ـــــضاع اإلاىنــ ـــــت، الــ  م،2222 ٍ،.ص الجامُٗـــ

 .153م

ٗاث ؤخ٩ــام فــي اإلابؿــِ مٗــؼب، نــال  ٖبــضالخال٤ (6 ــت اإلاالُــت الدكــَغ ُت الخجاٍع   م،.ص الُمىُــت، واإلاهــٞغ

 .61م، م2219 ألاولى، الُبٗت الٗغبي، الضًم٣غاَي اإلاغ٦ؼ

م (7 ـــــضال٨ٍغ ــــاص١ ٖبــ ــ ـــاث، نـ ــ ــــاث بغـ٧ـ ــ ـــــت الى٣ٟـ ـــــت، وال٣ـــــــغوى الٗامــ ت، الٗامــ ـــــت ؤلاؾـــــــ٨ىضٍع ــــباب ماؾؿــ ــ  قـ

 .295م م،1996 ٍ،.ص واليكغ، للُباٖت الجامٗت

م (8 ــــاص١ ٖبـــــضال٨ٍغ ـــاث، نــ ــــىوـ بغـ٧ــ ـــــ٤، ؤخمــــــض ًــ ت، الٗامــــــت، اإلاالُــــــت البٍُغ ت الــــــضاع ؤلاؾــــــ٨ىضٍع  اإلاهــــــٍغ

 .174م م،1982 ٍ،.ص الحضًشت،

 م،1982 ٍ،.ص الٗغلُــــت، الجهًــــت صاع بيــــروث، اإلاالُــــت، والؿُاؾــــت الٗامــــت اإلاالُــــت ٞــــىػي، ٖبــــضاإلاىٗم (9

 .321م

ت، الخجاعي، ال٣اهىن  الباعوصي، ٖلي (12 ، ميكإة ؤلاؾ٨ىضٍع  .257م م،1986 ٍ،.ص اإلاٗاٝع
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ــــت فــــي الــــىظيز الــــضلُىي، ٖبــــضهللا دمحم زمــــاؽ، ؤخمــــض ٞــــاعو١ (11 ــــت، لل٣ٗــــىص الٗامــــت الىٍٓغ  ظامٗــــت ؤلاصاٍع

 .26م م،1992 ٍ،.ص اإلاىنل،

ـــــل (12 ـــــا٦غ ٞايـ ـــُي، قـ ــ ـــــاصًاث الىاؾـ ـــــت ا٢خهـ ـــــت، اإلاالُــ ـــــضاص، الٗامـ ٛـ ـــــت ب ٗـ ، مُب  م،1983 ٍ،.ص اإلاٗـــــــاٝع

 .329م

٘ الٗامت اإلاالُت ٖىاص، خؿً ٢بـ (13  صاع اإلاىنـل، الٗلىي، والبدض الٗالي الخٗلُم وػاعة اإلاالي، والدكَغ

 .115م م،2212 ٍ،.ص واليكغ، للُباٖت ألازير ابً

 ٍ،.ص للُباٖــت، ألازيــر ابــً صاع اإلاىنــل، ظامٗــت ؤلاصاعي، ال٣ــاهىن  فــي الىؾــُِ ٖــالوي، نــال  مــاَغ (14

 .42م م،2229

ضاع، دمحم (15  .282م ث،.م ٍ،.ص الجامُٗت، الضاع ؤلابغاَُمُت، اإلاالي، الا٢خهاص في صعاؾاث صٍو

ت، الكغ٧اث الكغ٢اوي، ؾمير مدمىص (16 ت، الجهًت صاع مهغ، الخجاٍع  .147م م،1986 ٍ،.ص اإلاهٍغ

 .396م م،1992 ٍ،.ص لليكغ، الجضًض مهغ، الخجاعي، ال٣اهىن  َه، ٦ما٫ مهُٟى (17

٘ الامت اإلاالُت مباصت الجٟٗغي، َاقم (18 ٓىـي، ؾلُمان مُبٗت بٛضاص، اإلاالي، والدكَغ  ث،.ص ٍ،.ص ألٖا

 .291م

 ٍ،.ص بٛـضاص، ظامٗـت ، بٛضاص ، اإلاالُت والؿُاؾت الٗامت اإلاالُت ا٢خهاصًاث الٗمغي، نٟىث َكام (19

 .282 – 281م م،1986

 .147م م،2226 ٍ،.ص ٖضن، ظامٗت مُبٗت الٗامت، اإلاالُت في الؿهل الؿهل، ٢اؾم ًدحى (22

٤، ؤخمض ًىوـ (21  .272م ث،.ص ٍ،.ص الجامُٗت، الضاع م،.ص الٗامت، اإلاالُت ا٢خهاصًاث البٍُغ

: املجالث الٗلمُت:
ً
 زاهُا

ٗت في وؤخ٩امها الخؼاهت ؤطوهاث الٓبي، عامي (1  .الٗالي ال٣ًاء مٗهض في ميكىع  بدض وال٣اهىن، الكَغ

ـــــحىص، دمحم (2 ــ ــــى شــ ــ ــ ُـ ـــــمبر – ًىل ــ ـــم1999 صٌؿــ ــ ــ ــــدشماع م،خ٨ــ ــ ــ ـــــت، ؤوعا١ فـــــــــي الاؾـ ــ ـــــت الخؼاهــ ــ  الضعاؾـــــــــاث مجلــ

 .147م الشامً، الٗضص الاظخماُٖت،

: ال٣ىاهين:
ً
 زالشا

ت صؾخىع  (1  م 1994 ؾىت اإلاٗض٫ الُمىُت الجمهىٍع

بت ٢اهىن  (2  .اإلاهغي  اإلاىخضة الًٍغ

 .م2225 لؿىت( 4) ع٢م الٟلؿُُجي الٗام الضًً ٢اهىن  (3

 .م1997 لؿىت( 22) ع٢م الُمجي الخجاعي  الكغ٧اث ٢اهىن  (4
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غ ؤلاخهاثُت والىزاث٤ الغؾمُت: : الخ٣اٍع
ً
 عابٗا

ـــــل  (1  –البىــــ٪ اإلاغ٦ـــــؼي الُمجــــي، ؤلاصاعة الٗامـــــت للبدـــــىر وؤلاخهــــاء، وكـــــغة بخهــــاثُت مالُـــــت، ببٍغ

 م.1994ًىهُى 

غ الؿىىي لٗام البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي، ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء، ا (2  .م1992لخ٣ٍغ

غ الؿىىي لٗام  البى٪ (3  .م2222اإلاغ٦ؼي الُمجي، ؤلاصاعة الٗامت للبدىر وؤلاخهاء، الخ٣ٍغ

 :
ً
 :اإلاىا٢٘ ؤلال٨ روهُتزامؿا

ىــــت خـــىالاث خامــــض، الــــضًً نــــالح الحؿــــجي، ٖبــــض ؾـــالم (1  وع٢ــــت الٗــــغا١، فــــي واؾــــخسضاماتها الخٍؼ

 www.reseachgate.net مى٢٘ في ميكىعة بدض

ــا الــُمً فــي اإلاالُــت لــؤلوعا١ ؾــى١  بوكــاء ؤَمُــت الكــضاصي، ؾــُٗض ٖبــضٍ ؾــُٗض (2  ٖملُــت فــي وصوَع

 .www.almerja.com اإلاى٢٘ في ميكىعة بدض وع٢ت الخىمُت،
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 اإلالخظ:

بجى  الاؾخساٝل احٗخبر مؿإلخ ين في ال٣اهىن الضولي مً ؤَم اإلاؿاثل التيً  ال٨شير مً الخٛيراث  ٖلحهاوالخَى

ضم الخضزل في  ىض اؾخدًاع مبضؤي ؾُاصة الضو٫ ٖو ٖلى الهُٗض الضازلي للضو٫، وجٓهغ ؤَمُت طل٪ٖ 

ظا الىا لى ال٣اهىن الضازلي، وفي ْلَ  ٢٘ جبرػ لىا الكاون الضازلُت لها، في م٣ابل ٢اٖضة ؾمى ال٣اهىن الضوليٖ 

 مً مٓاَغ الىهىم الضولُت 
ً
مشل مٓهغا لى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة  ٦ىمىططً   ٖ اجٟا٢ُت ال٣ًاء

ن ؤالكاث٨ت إلاٗاعيتها للىهىم الضازلُت بل والضؾخىٍعت لبٌٗ الضو٫ ومجها الجمهىٍعت الُمىُت، في خين 

ظٍ الضولت الُمىُت ٢ض مغث بمغاخل مخٗضصة مً الخٛيراث الؿُاؾُت ا دىيَ  لتي ٧ان لها بالٜ ألازغ في بلىعةٞ 

، و٢ض ؾُٗىا في َظا البدض  الاجٟا٢ُت واهخ٣الها مً مغخلت ال٣بى٫ اإلاُل٤ بلى مغخلت اإلاُالبت بالخدٟٔ اإلاكغٕو

ظٍ الاجٟا٢ُت مً خُض  ُت في ٦ُُٟت الخٗامل مَ٘  لخىيُذ مى٠٢ اإلاكٕغ الُمجي بمغظُٗخه الضؾخىٍعت والكٖغ

ُتها الضؾخىٍع ضمه، بياٞت بلى الؿعي إلًجاص الحلى٫ اإلاىاؾبت مكغٖو ين مًٖ  ت و٢ابلُتها لالؾخسالٝ والخَى

ظٍ   َ غ ظٍ الاجٟا٢ُت ووا٢ٗها الخُب٣ُي، و٦ظل٪ الؿعي لبُان ظَى  َ لخٟاصي وي٘ اإلاٗاعيت ال٣اثم بين

ً مىُل٤ مغظُٗتها ال٨ٍٟغت.  ٌ ههىنها و٢غاءتها م ً زال٫ الخٗغى لبٗ  الاجٟا٢ُت م

ين  اخُت:اإلاـخاليلماث  ت  –الاؾخسالٝ  –الخَى ُت الضؾخىٍع ال٣ًاء ٖلى اجٟا٢ُت  –اإلاكغٖو

٘ الُمجي – ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة   الدكَغ

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. 

CEDAW  -Constitutional Legality  -Disagreement -:SettlementKeywords

Consensus - Yemeni Legislation 
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 دمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلال

 لل٨شير مً الال زاماث الضولُت، وفي زًم َظٍ    
ً
 ٢اهىهُا

ً
حٗخبر اإلاٗاَضاث الضولُت مغظٗا

الال زاماث جٓهغ لىا اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ٦مٗاَضة ملؼمت للضو٫ 

ث اإلاهاص٢ت ٖلحها، وؾىداو٫ مً زال٫ َظا البدض بن قاء هللا ؤن وؿلِ الًىء ٖلى وا٢٘ ال زاما

ال٢تها بهظٍ الاجٟا٢ُت مً  ت الُمىُت ٖو ل٣اهىن  اجٟا٢ُت ُِٞىاالضولي في بَاع  زال٫ وؾلى٦هاالجمهىٍع

مؿإلت اإلاٗاَضاث الضولُت و٦ظل٪ اجٟا٢ُت الاؾخسالٝ الضولي للمٗاَضاث الضولُت، زم ؾىٗغط ٖلى 

 لىهىم ال٣اهىن الُمجي
ً
٣ا ين جل٪ اإلاٗاَضة ٞو  .جَى

 :مشيلت البدث 

ت الُمىُت باجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ مك٩لت   ر٦ؼج البدض خى٫ مؿإلت ال زام الجمهىٍع

لُه ًم٨ً ٖغى َظٍ اإلاك٩لت  مً زال٫ الدؿائالث الخالُت:  الخمُيز يض اإلاغؤة ، وما ً رجب ٖلحها ٖو

ت الُمىُت ملؼمت بخُب٤ُ جل٪ الاجٟا٢ُت؟   َل حٗخبر الجمهىٍع

ل اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ٢ابلت لالؾخسالٝ الضولي في ْل الىا٢٘  َو

 الُمجي ٢بل وبٗض الىخضة؟

ين مما ً رجب ٖلُه ظٗلها  َل مٗاَضة ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ٢ابلت للخَى

٘ الُمجي؟ ٣ا للدكَغ  ٞو
ً
 ٢اهىها صازلُا

 :طبب اخخُاز البدث

اإلاىيٕى ما هغاٍ الُىم مً ػزم بٖالمي، واهدكاع ماؾسخي  الزخُاع َظاالضاُٖت مً ؤَم ألاؾباب 

جاب٘ للمىٓماث الضولُت ملحاولت جُب٤ُ بىىص اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة مً 

٫ الىي٘ ٚير مغاٖاة للجىاهب ال٣اهىهُت والؿُاصة الضازلُت للضولت، بياٞت بلى مداولت اؾخٛال

غ وجىُٟظ بىىص َظٍ الاجٟا٢ُت،   الؿُاسخي ال٣اثم والًِٛ ٖلى وع٢ت خ٣ى١ اإلاغؤة مً ؤظل جمٍغ

 :أهداؾ البدث

ُت للضولت الُمىُت، ومداولت بٖاصة الىٓغ في ال زاماث حهضٝ َظا البدض  ت الكٖغ ل رؾُش الهٍى

 الضولت اججاٍ اإلاٗاَضاث الضولُت.

 أهمُت البدث

لُُه الًىء ٖلى مؿإلت خؿاؾت مخٗل٣ت بالجاهب الح٣ىقي، ومداولت جبرػ ؤَمُت البدض في حؿ

 وؤزٍغ ٖلى الىا٢٘ الُمجي. ٖلُهصعاؾت الال زام الٟٗلي اإلا رجب 
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 خدود البدث

٣ِٞ مً زال٫  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ًخدضص َظا البدض بضعاؾت اجٟا٢ُت 

٘ الُمجي والاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت باالؾخسالٝ الضولي وإظغاءاث  ُِٞىا مً زال٫ اجٟا٢ُت ٖال٢تها بالدكَغ

ين.  الخَى

 مىهج البدث

ذي وطل٪ لخدب٘  وظب ٖلُىا في َظا البدض ؤن وؿخسضم ٖضصا مً اإلاجهاط البدشُت، مجها اإلاىص  الخاٍع

وا٢٘ اإلاٗاَضاث الضولُت، واإلاىص  الخدلُلي للى٢ٝى ٖلى مٗاوي بٌٗ الىهىم بض٢ت، ٦ما اٖخمضها في 

دشىا َظا ٖلى اإلاىص  الاؾخيباَي ٖىض الحاظت، و٦ظل٪ اإلاىص  الاؾخ٣غاجي ٖىض جدب٘ ظؼثُاث اإلاؿاثل ب

 والح٨م ٖلحها.

 خؿت البدث

ت.مٟهىم : جمهُد ُت الضؾخىٍع  اإلاكغٖو

: اجـاكُت  ت: اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة اإلابدث ألاٌو  وبُان أطظها الـىٍس

 ٌ ال٢ت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة : الخٍٗغ٠ باجٟا٢ُت اإلاؿلب ألاو ، ٖو

ت الُمىُت بها.  الجمهىٍع

ت الجٟا٢ُت  اإلاؿلب الثاوي: ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض بُان ؤؾـ اإلاغظُٗت ال٨ٍٟغ

 .اإلاغؤة 

 ؿُِىا جـاكُتفي إؾاز ا اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة اجـاكُت  اإلابدث الثاوي:

ع الُمني في غىء ذلً.5969للمعاهداث اكع الدشَس  م وبُان و

 الاطخخالؾ الدولي للمعاهداث: اإلابدث الثالث

:  مٟهىم الاؾخسالٝ اإلاؿلب ألاٌو

 ؤهىإ الاؾخسالٝ  اإلاؿلب الثاوي:

 ؤؾباب الاؾخسالٝ  اإلاؿلب الثالث:

 ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ٖال٢ت الاؾخسالٝ الضولي باجٟا٢ُت  اإلاؿلب السابع:

٘ الُمجي مىه.  ومى٠٢ الدكَغ

ـــخسالٝ  الٟــــــٕغ ألاو٫: ــ ـــــً الاؾـ ـــــضولي مـ ـــل الـ ــ ـــــ٠ الٗمـ ـــــ٤ -فــــــي الــــــضو٫ الاجداصًــــــت-مى٢ـ ــــى جُبُـ ـــــٍغ ٖلــ  وؤزـ

 اإلاٗاَضاث الضولُت

وؤزٍغ ٖلى جُب٤ُ  -في الضو٫ الاجداصًت-مى٠٢ اجٟا٢ُت ُِٞىا مً الاؾخسالٝ  الٟٕغ الشاوي:

 اث الضولُتاإلاٗاَض
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 جىؾحن اإلاعاهداث الدولُت اإلابدث السابع:

: ين للمٗاَضاث اإلاؿلب ألاٌو  مٟهىم الخَى

ين اإلاؿلب الثاوي:  آلُاث الخَى

ين اإلاؿلب الثالث:  اظغاءاث الخَى

ين إلاٗاَضة  اإلاؿلب السابع: ٘  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة الخَى ومى٠٢ الدكَغ

 الُمجي مىه.

 الخاجمت 

 لىخاثجا

 الخىنُاث

تمـهىم جمهُد:   اإلاشسوعُت الدطخىٍز
ٗجي في  ت مً اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بٗال٢ت الحا٦م باملح٩ىمين، َو ُت الضؾخىٍع بن مٟهىم اإلاكغٖو

بٗضٍ ألاؾاسخي: الضولت التي ج٩ىن الؿُاصة ٞحها لل٣اهىن، وزًٕى ٧ل ما في الضولت بجمُ٘ َُئاتها 

، ًد رمها ٧ل مً الحا٦م واملح٩ىم ٖلى وؤٞغاصَا ل٣ىاٖض ٖامت 
ً
ت م٣ضما مجغصة وملؼمت، مىيٖى

 .(1)الؿىاء، ٩ٞل الؿلُاث جسً٘ لل٣اهىن 

 إلابضؤ 
ً
ولالخالي ٞدين ًه٠ عظا٫ ال٣اهىن ال٣غاع بإهه ٢غاع مكغٕو ٩ًىن مغاصَم ؤهه ٢ض ظاء مىا٣ٞا

ُت، واإلاخمشل في جىا٤ٞ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ألاصوى لل٣اٖضة ألا   اإلاكغٖو
ً
ضم مسالٟتها ق٨ال ٖلى، ٖو

 
ً
ا ضزل يمً (2)ومىيٖى ُت، ٍو ، وفي خالت خهى٫ مسالٟت ٞةن ال٣غاع ًهاب بُٗب ٖضم اإلاكغٖو

 ال٣غاعاث اإلاُٗبت.

ت هي اإلاغظ٘ ل٩اٞت ال٣ىاهين واللىاثذ والىٓم في الضولت، وفي  ُت الضؾخىٍع ولىاء ٖلى ما ؾب٤ ٞاإلاكغٖو

                                 
ت بين ا1) ُت الضؾخىٍع لىٓم الىيُٗت والىٓام ؤلاؾالمي صعاؾت م٣اعهت، عؾالت (  البى خي، قٍغ٠ خؿً َه، الكٖغ

 ،  .12م، م2214ص٦خىعاٍ، ظامٗت ؤؾٍُى

اب الىُٗىي، )(  2) اص ٖبضالَى ُت، 8/6/2222ص. ٍػ ُت واإلاكغٖو ش م(، الٟغ١ بين الكٖغ اعة اإلاى٢٘ بخاٍع جمذ ٍػ

 ، عابِ اإلاى٢٘:م13/4/2222

-a268-4799-2f27-LY/Posts/Details/0125f462-https://portal.arid.my/ar

-%D8%A8%D9%8A%D9%86-ead1157bb30b?t=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82

-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9       

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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
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ت  ًجب (1)ْل صولت مغظُٗتها الىٓام ؤلاؾالمي اث ال٣اهىهُت والضؾخىٍع ؤن ج٩ىن ٧اٞت اإلاغا٦ؼ والخهٞغ

ٗت ؤلاؾالمُت وؤخ٩امها،  ٗت ؤلاؾالمُت هي ألانل واإلاغظ٘ ل٩اٞت ال٣ىاهين وطل٪ أل زايٗت للكَغ ن الكَغ

ُتواللىاثذ التي ًجب ؤن جخما خى مٗها، وإال ونٟذ بٗضم  ، وفي خالت مسالٟت بٌٗ ال٣ىاهين الكٖغ

ُتها، وجىظب ٖلى ال٣ًاء ؤًا ٧ان لظل٪ ٞةهه ًجىػ ونٟها بٗ ُت، ؤو الضٞ٘ بٗضم مكغٖو ضم اإلاكغٖو

ه ؤن ال ٣ًبل َظٍ ألاخ٩ام  .هٖى

ُٗت ج٩ىن ٢ض زالٟذ مبضؤ  ٘ بىو صؾخىعي ٞةن الؿلُت الدكَغ وفي خالت حٗاعى ٢اهىن ؤو حكَغ

ها َظا ال٣اهىن ألاؾىى في الضولت. ُت ألجها ٖاعيذ في جهٞغ  الكٖغ

:  اإلابدث ألاٌو

وبُان أطظها   اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة اجـاكُت 

ت  الـىٍس
، ولالخالي ٞال وؿخُُ٘ جدلُل َظٍ الاجٟا٢ُت بال بٗض  ٦ما ٣ًا٫ ٞةن الح٨م ٖلى الشخيء ٕٞغ ًٖ جهىٍع

ت، وؾيخٗغى لظل٪ مً زال٫ اإلاُلبين الخالُين:  ٖغيها ومىا٢كت مغظُٗتها ال٨ٍٟغ

 

 

 

 

                                 
ت الُمىُت في اإلااصجين )1)  ؤن: ( مىه ٖلى3( و)2(  خُض هو صؾخىع الجمهىٍع

 ( : ؤلاؾالم صًً الضولت واللٛت الٗغلُت لٛتها الغؾمُت.2ماصة )         

ٗاث.3ماصة )          ٗت ؤلاؾالمُت مهضع ظمُ٘ الدكَغ  ( : الكَغ

( مً ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي: ؤهه بطا لم ًىظض هو في َظا ال٣اهىن ًم٨ً جُب٣ُه ًغظ٘ بلى مباصت 1وههذ اإلااصة )         

ٗت ؤلا  ٗت ؤلاؾالمُت اإلااصة الكَغ ؾالمُت اإلاإزىط مجها َظا ال٣اهىن، و٦ظل٪ في ؤ٦ثر مً ماصة مىه ٖلى مغظُٗت الكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت ال٨شير مً الىهىم ال٣اهىهُت في 349( واإلااصة )18( واإلااصة )12) (. ٦ما ههذ ٖلى مغظُٗت الكَغ

، و٢اهىن ألاخىا٫ 81-41-42-13-12ي في اإلاىاص مسخل٠ ٞغٕو ال٣اهىن الُمجي مجها: ٢اهىن الجغاثم وال٣ٗىلاث الُمج

ا .... يَر  الصخهُت ٚو

 ص. باٖىيان، نال ،( 2)
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:  اإلاؿلب ألاٌو

وعالكت  اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة ٍف باجـاكُت الخعس 

ت الُمىُت بها:  الجمهىٍز
ٗٝغ اجٟا٢ُت 

ُ
بإّجها اجٟا٢ُت صولُت لل٣ًاء  (CEDAW) ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ح

ولى مً ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يّض اإلاغؤة، ُٞما اؾخمضث َظٍ الاجٟا٢ُت اؾمها بغلِ ألاخٝغ ألا 

 ظملت:

 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against (
)1()Women 

، والتي حٗجي بالٗغلُت اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة، و٢ض اٖخمضث الجمُٗت 
ً
مٗا

الٗامت لؤلمم اإلاخدضة َظٍ الاجٟا٢ُت ٖلى ؤجها مكغٕو ٢اهىن صولي لح٣ى١ اإلاغؤة، في خين جخإل٠ اجٟا٢ُت 

 ( ماصة ويٗذ 32مً م٣ضمت و) ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة 
ً
لخدضًض ما ٌك٩ل جمُيزا

يض اإلاغؤة مً وظهت هٓغ الجهاث اإلاكاع٦ت، وجغي َظٍ الاجٟا٢ُت ؤهه ماػا٫ َىا٥ جمُيز واؾ٘ الىُا١ 

 إلاباصت اإلاؿاواة في الح٣ى١ واخ رام ٦غامت 
ً
 ؤن َظا الخمُيز ٌك٩ل تهضًضا

ً
يض اإلاغؤة، وحٗلً مجضصا

بلى الدؿاوي اإلاُل٤ بين  خمُيز يض اإلاغؤة ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الؤلاوؿان، لظل٪ صٖذ اجٟا٢ُت 

الغظل واإلاغؤة، في ظمُ٘ اإلاُاصًً الؿُاؾُت والا٢خهاصًت واإلاضهُت، في ؤجها اٖخبرث ؤي ٞاع١ في َظٍ 

 مىبىطا!!
ً
ٗاث بين الغظل واإلاغؤة ٌٗض جمُيزا  ألاصواع ؤو الدكَغ

ت ٖغلُت، في خين ؤن َىا٥ ؾب٘ صولت مجها ٖكغون صول 192بلٜ ٖضص الضو٫ اإلاى٢ٗت ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت 

٨ُت  .(2)صو٫ ؤًٖاء في ألامم اإلاخدضة لم جهاص١ ٖلى اإلاٗاَضة مجها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 

 

 

                                 
ش  م(، ما هي اجٟا٢ُت ؾُضاو،32/9/2221حؿيُم ال٣ُٟه، ) (1) اعة اإلاى٢٘ بخاٍع  ، عابِ اإلاى٢٘:م13/4/2222جمذ ٍػ

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 

(2  )https://www.alayam.com/alayam/Parliament/571280/News.html 

ش          اعة اإلاى٢٘ بخاٍع  م.12/5/2222جمذ ٍػ

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://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
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ت الُمىُت باجـاكُت  اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد عالكت الجمهىٍز

 :اإلاسأة 
ت الُمىُت ٢ض اهًمذ بلى اجٟا٢ُت        ال٣ًاء ٖلى وكغث الٗضًض مً اإلاىا٢٘ الال٨ روهُت ؤن الجمهىٍع

م ؤن مً ٢ام بالخهض٤ً الٟٗلي ٖلى 1984ونض٢ذ ٖلحها ٖام  ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة  م، ٚع

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت ؾاب٣ا ت الُمىُت،(1)الاجٟا٢ُت هي ظمهىٍع و٢ض ٖمل  ، ولِؿذ الجمهىٍع

ُئت ألامم اإلاخدضة للمغؤة ) ( بك٩ل وز٤ُ مً ؤظل بوكاء UN Womenم٨خب اإلابٗىر ألامىي بلى الُمً َو

 باؾم 
ً
ت الخىا٤ٞ اليؿىي الُمجي مً ؤظل ألامً والؿالم )حٗٝغ ؤًًا ت الخىا٤ٞ“مجمٖى في ”( مجمٖى

ً ألاو٫  ق٩ا٫ الخمُيز يض ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤم، مٗخمضًً ٖلى ههىم اجٟا٢ُت 2215ؤ٦خىلغ/حكٍغ

، ٢غع م٨خب اإلابٗىر الخام، جدذ بقغاٝ مبٗىر زام ظضًض، 2218، وزال٫ ن٠ُ ٖام اإلاغؤة 

بضًذ صازل ؤعو٢ت 
ُ
م مً الخدٟٓاث التي ؤ ت، ٖلى الٚغ اجبإ همىطط املجلـ الاؾدكاعي للمغؤة الؿىٍع

٤ الاؾدكاعي الخ٣جي مً اليؿاء الُمىُاث، ظغي  ألامم اإلاخدضة وزاعظها. وهدُجت لهظا، جم بوكاء الٍٟغ

اؾخٗغاى الخ٣ضم املحغػ والخسُُِ الجساط بظغاءاث ظضًضة زال٫ صوعة مخابٗت ٣ٖضث في 

، وؤنبذ جىُٟظ ؤظىضة اإلاغؤة والؿالم وألامً مؿاولُت ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ 2222(2)صٌؿمبر/٧اهىن ألاو٫ 

ّين زبراء ًمىُىن لخُب٤ُ الضعاؾاث الخ ٟي م٨خب اإلابٗىر الخام، ٖو  الجيؿاهُتدلُلُت ظمُ٘ مْى

ت  وإٖضاص بًٗت ؤوعا١ لخدضًض مىا٠٢. وقٕغ م٨خب اإلابٗىر الخام في ٣ٖض اظخماٖاث قهٍغ

ألاخؼاب الؿُاؾُت في  ًٖىاثللمجخم٘ الضولي بكإن ٢ًاًا اإلاغؤة والؿالم وألامً، ولضٖم مىه بضؤث 

هً، ٦ما ٦ش٠ اإلا٨خب مً ٖملُاث الدكاوع م٘ ال٣ُاصاث اليؿاثُت املحلُت، وحكمل  جىخُض نٟٞى

ل املحضوص لجهىص الخهضي للٗى٠ ال٣اثم ٖلى الىٕى الاظخماعي، وجلبُت  اإلاؿاثل اإلاشيرة لل٣ل٤: الخمٍى

كُت التي حُٗلها وؿاء، واعجٟإ اخخُاظاث الصحت ؤلاهجابُت، والاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت لؤلؾغ اإلاِٗ

مٗضالث الٗى٠ ال٣اثم ٖلى الىٕى الاظخماعي، وجًائ٫ الحيز اإلاخاح إلاماعؾت ؤوكُت حٗمُم مغاٖاة 

اصة ميزاهُت م٨خب اإلابٗىر  ىا٥ زُِ لٍؼ خباعاث الجيؿاهُت وؤوكُت الؿالم في قمالي البالص. َو الٖا

                                 
 . /CEDAW/SP/2002 (  وز٣ُت ألامم اإلاخدضة1)

ِ الاؾ راجُجي إلاا َى ؤبٗض مً ؤظىضة اإلاغؤة والؿالم وألامً في الُمً ؤَمُت م(، الخس29/9/2221ُُظى٥ بىعظُىا، )(  2)

ش اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ؾُضاو،  اعة اإلاى٢٘ بخاٍع اصة ، م.25/4/2222جمذ ٍػ ولٍؼ

اعة الغابِ الخالي:  جٟانُل خى٫ طل٪ ًغجى ٍػ

ar/14933-publications-all/main-https://sanaacenter.org/ar/publications 

 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933
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٠ُ مً ًمخل٩ىن الخبرة في الكاون عؾل 2222الجيؿاهُت ٖام  الخام املخههت لخْى
ُ
م، وؤ

٤ الخبراء ٚير الغؾىي في ماعؽ/آطاع  ، في (1)2221اؾخٗغاى ٧امل ًٖ الاؾخيخاظاث والخىنُاث بلى ٍٞغ

 الؾخٗغاى 
ً
ضا خين خضصث لجىت الغنض اإلاٗىُت بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة مٖى

ين الؿاب٘ والشامً ًٖ ً الضوٍع ٍغ غ الجام٘ للخ٣ٍغ الُمً في ظضو٫ ؤٖما٫ صوعتها الشماهين اإلا٣غع  الخ٣ٍغ

ً ألاو٫   . ٣ٖ2221ضَا في ؤ٦خىلغ/حكٍغ

 اإلاؿلب الثاوي:

ت الجـاكُت   اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز بُان أطع اإلاسحعُت الـىٍس

 غد اإلاسأة 
ت لضي الٛغب وما ًدب٘ طل٪ مً مٗاَضاث جبجى ٖلى َظٍ الىٓغة مً ٚير  بن الىاْغ إلاٟهىم الحٍغ

ت َى جهضًغ واض   ً بهظٍ الغٍئ يىابِ جغاعي ازخالٝ الؼمان واإلا٩ان، ومداولت بلؼام الازٍغ

اث، ومً زال٫ جدبٗىا لىهىم اجٟا٢ُت  خاولىا  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة للحٍغ

ت لخل٪ الاجٟا٢ُت والتي ؾىجملها ٦ما ًإحي:ظ  م٘ ؤَم ألاؾـ اإلاغظُٗت وال٨ٍٟغ

 
ً
ت التي جىاصي بلحها جل٪ الاجٟا٢ُت الدكضًض ٖلى جُب٤ُ مبضؤ اإلاؿاوة أوال :  مً ؤَم ألاؾـ ال٨ٍٟغ

تبومداولت  غى َظا اإلاٟهىم بهىعجه الخحجيًر ت ال٣ًُت مً مٟهىمها الىاب٘  لؼام ٞو واإلاؿخمضة مً الغٍئ

خىظهاث مً الخىظه ال٨ٟغي لىايعي ؤنى٫ وههىم جل٪ الاجٟا٢ُت، مً ٚير مغاٖاة ملخخل٠ ال

ت ألازغي في َظا ؤلا  ت ألازغي بَاع، ال٨ٍٟغ ت َظا اإلابضؤ ٖىض الخىظهاث ال٨ٍٟغ ٍغ ياٞت لٗضم مىا٢كت ظَى

، ومداولت
ً
ظا  طاث اإلاغظُٗت الضًيُت زهىنا الها١ تهمت الدؿلِ بك٩ل واض  ٖىض اإلاٗاعيت، َو

 ًٖ مىصجُت الح٤ ؤلاوؿاوي في ٖغى ؤ٩ٞاٍع ومىا٢كتها ومداولت جهضًغ طل٪ 
ً
الخهٝغ ٌٗخبر زغوظا

٠ُ جل٪ اإلاهُلحاث لخد٤ُ٣  ت وجْى ج اإلاباقغ إلاٟهىم اإلاؿاواة والٗضالت الجىضٍع ٤ ال رٍو الح٤ ًٖ ٍَغ

ت البُىلىظُت.  بلٛاء الٟىاع١ بين ٧اٞت ألاهىإ  ت ب٩ل ازخالٞاتها الٍُٟغ  البكٍغ

ت بومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫  ت مجغاٍ ٧الهٍى ا مً اإلاهُلحاث الجاٍع يَر ن حٗمُم مٟهىم اإلاؿاواة ٚو

٘ ؤلاؾالمي الظي حٗخمض ٖلُه صؾاجير بٌٗ  ت ًيخج ٖىه ال٨شير مً الخىا٢ًاث م٘ ؤنى٫ الدكَغ الجىضٍع

ت الُمىُت، في ٗت ؤلاؾالمُت ٢ض ٖغيذ مبضؤ اإلاؿاواة مً  الضو٫ مً يمجها الجمهىٍع خين ؤن الكَغ

                                 
واإلامل٨ت م مىظهت بلى ألامين الٗام مً اإلامشلين الضاثمين ألًغلىضا واإلا٨ؿُ٪ 2221آطاع/ ماعؽ  17(  عؾالت ماعزت 1)

 اإلاخدضة لضي ألامم اإلاخدضة.
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ُٖاء اإلاغؤة مشل ما ٌُٗى الغظل!!  إلٛاء الٟىاع١ و بمىُل٤ بُٖاء ٧ل طي خ٤ خ٣ه، ٞاإلاؿاواة ال حٗجي 

 ولُىلىظُا مبيُت ٖلى ٞىاع١ و مهُئت لل٣ُام بما ًدىاؾب م٘ بيُتها 
ً
ا ٞهظا جسلُِ وجسبِ، ٞاإلاغؤة ٍُٞغ

جها الجؿضي و  ن اإلاؿاواة مً مىُل٣ها الكغعي جخمشل في: مىذ بالٗاَٟي، ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ وج٩ٍى

ا الازخالٝ، ً البكغي، وإن ْهغث َىا٥ ٞىاع١ ْاََغ ول٨ً ٖىض الىٓغ  الح٣ى١ اإلاخىاؾبت م٘ الخ٩ٍى

ٗت  ت، ٞلِـ َىا٥ في هٓغ الكَغ غي ًٓهغ لىا مضي جىاؾ ها الىا٢عي م٘ الُبُٗت البكٍغ جها الجَى في ج٩ٍى

ً، بل مىذ الح٤ لهاخبه بما ًدىاؾب ٣و في خ٣ى١ البٌٗ م٣ابل مىدها لآل ؾالمُت ما ٌؿىى هالا  زٍغ

غ ال٨ما٫، بل مً الؿظاظت ؤن ًٓهغ البٌٗ ؤو ًُالب باإلاؿاواة بين  م٘ َبٗه وظيؿه الظي َى ظَى

 م٣ضاع البىن الكاؾ٘ بين ؤنى٫  (1) چ  ېۅ  ۉ  ۉ  چألاظىاؽ املخخلٟت 
ً
مً َىا ًٓهغ لىا ظلُا

٘ الاؾالمي الغلاوي .  ال٨ٟغ الٛغبي ولين خ٣ُ٣ت الدكَغ

 
ً
: الٗمىمُت هجض ؤن مً ألاؾـ اإلاغظُٗت لهظٍ الاجٟا٢ُت ؤن ههىنها جخه٠ بالٗمىمُت زاهُا

صماظه في إبغاٍػ و باإلاًُغلت، ٞاإلاخإمل في ههىنها ًجض ؤجها حؿعى لخُب٤ُ مبضؤ اإلاؿاواة وجدغم ٖلى 

ىُت للض ٗاث الَى و٫، في خين ؤجها لم جخٗغى ؤنال ألي حٍٗغ٠ لظل٪ اإلاهُل  وال الضؾاجير والدكَغ

بُان هُا٢ه وال ٦ُُٟت الخٗامل مٗه في بَاع مدل جُب٣ُه ولالخالي ٞهظا في خض طاجه ٌٗخبر ٢هىعا مسال 

 ًى٨ٗـ ٖلى الجاهبين الىٓغي والخُب٣ُي.

 :
ً
ٗامالث والٗال٢اث الش٣اُٞت في ألاهماٍ الاظخماُٖت واإلاخمشلت في الخلخٛير حؿعى َظٍ الاجٟا٢ُت زالثا

مها ال٣ًاء ٖلى الخديزاث والٗاصاث  ال٨ٟغ والؿلى٥ ل٩ل مً الغظل واإلاغؤة، بما ًد٤٣ ٖلى خض ٖػ

ُت، ف ؾالمُت الىاُٖت ال حؿخدًغ مٟهىم الضوهُت بين الغظل ي خين ؤن ال٨شير مً املجخمٗاث ؤلا الٗٞغ

ًإحي في ؾُا١ خٟٔ خ٣ى١ اإلاغؤة مً ٢بل الغظل،  واإلاغؤة، ومً ؤمشلت طل٪ مٟهىم ال٣ىامت الكغعي، ٞةهه

ٞهى خاعؽ و٢ُم ومغظُٗت لها في جد٤ُ٣ خ٣ى٢ها واملحاٞٓت ٖلحها، وهدً ال هى٨غ وظىص بٌٗ الكظوط 

اث ٚير ال٣ٗالهُت التي ٢ض جهضع، ولظل٪ ٞةهىا وٗخ٣ض بىظىب جصح ُدها في ال٨ٟغي ؤو بٌٗ الخهٞغ

غاىلهي ال بَاع الىو الكغعي ؤلا جها٥ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت وألازال١ بالخانت التي جاو٫ ٚالبا بلى  ألٚا

 الٟايلت .

 :
ً
٦ما هجض ؤهه مً ؤؾـ َظٍ الاجٟا٢ُت جدُُم الحىاظؼ واملحٓىعاث اإلاهىُت بين الغظا٫ زابعا

بُٗتها.  ما٫ َو ُت ألٖا  واليؿاء، في خين ؤن الىا٢٘ الٗملي ًٟغى وظىص الخماًؼ بين الجيؿين في هٖى

ال٨شير مً اإلاىاز٤ُ الضولُت التي ؾٗذ ظاَضة لخدٟيز مٟهىم اإلاؿاواة بهظا الٟهم  وهجض ؤن َىا٥

                                 
 . ]36آ٫ ٖمغان:  [( 1)
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ىمت، ومً ؤمشلت جل٪ اإلاىاز٤ُ مُشا١ هيروبي والظي خمل مؿىى  الؿ٣ُم بُٛت جد٤ُ٣ الٗضالت اإلاَى

م جدذ ٖىىان ماجمغ 1995، و٦ظل٪ ماجمغ ٧ىلجهاظً لٗام 1985اإلاؿاواة والخىمُت والؿلم لٗام 

ت للمغؤة ال٣مت الٗ  ًٖ ههىم الاؾخيخاظاث ًٖ اللجان اإلاغ٦ٍؼ
ً
ا.اإلاُت للخىمُت الاظخماُٖت، ًٞال يَر  ٚو

بُٗتها وجىظهاتها  ومً وظهت هٓغها ٞةن الؿعي لخُب٤ُ َظا الىهىم مً ٚير مغاٖاة لىا٢٘ اإلاغؤة َو

اث ال مىدها،  ت ما َى بال وؾُلت مً وؾاثل ؾلب الحٍغ باتها الٍُٟغ ىوٚع ٌٗخبر في طاث الى٢ذ  َو

اث٠ ٚير الخ٣لُضًت والؿعي الؾخٛىاء اإلاغؤة ًٖ الغظل.   مداولت إل٢دام اإلاغؤة في ال٨شير مً الْى

٦ما هجض في اإلا٣ابل ؤن َىا٥ مىاز٤ُ صولُت جُالب الغظا٫ بالخماؽ ٞغم الٗمل في ال٣ُإ الاظخماعي 

ال ًدىاؾب م٘ َبُٗت ٦ما ههذ ٖلى طل٪ وز٣ُت ب٨ين، في خين ؤن طل٪ ال٣ُإ ًسخو ٚالبا باإلاغؤة و 

ت، ولالخالي ٞةن َظا الاَخمام بخُٛير ألاصواع بين الغظل واإلاغؤة والؿعي لخُٛير الهىعة  الغظل الٍُٟغ

 الىمُُت للجيـ البكغي ما َى بال مسُِ ْاَغ اإلاٗالم ل٨ؿغ ُٞغة الخٗامل البكغي.

 ًٖ ومً آزاع َظا الىي٘ ال٩اعسي ؤن ز٣اٞت الغظل هٟؿه ٢ض حٛيرث مالمدها، ٞإ
ً
جُا نبذ ًخسلى جضٍع

.
ً
 صوٍع ٦غظل، وؤنبذ البٌٗ ٌؿخبكغ بهظا الٟٗل إلاا ٌٗىص ٖلُه مً مهال  ماصًت ٚالبا

في خين ًبرػ لىا الىٓام ؤلاؾالمي ٦مبضؤ صًجي ٌؿعى للمداٞٓت ٖلى ؤؾـ اإلاىعور الُبُعي للظاث  

ت والظي َى ؤؾاؽ الضؾخىع الُمجي، ٞالغظل في َظا الىٓام َى مً ًمش ل ه٣ُت الخ٩ل٠ُ البكٍغ

ما٫ و٦ؿب الِٗل، وال٣ُام بمهمت ججىِب اإلاغؤة ال٨ض والك٣اء وجدمل ؤٖباء  الكغعي بمباقغة ألٖا

ُت وؤ٦ضجه في جُب٣ُها  غ مبضؤ ال٣ىامت الظي ط٦غجه الىهىم الكٖغ ُٟت هي ظَى ظٍ الْى اإلاِٗكت، َو

 الٗملي.

هغ لىا ال٨شير مً اإلاكا٧ل بين الجيؿين جٓ وفي خالت حٛير َظا الىٓام وخهى٫ جباص٫ ألاصواع

ا الؿلبُت ٖلى الٟغص وألاؾغة واملجخم٘، وجهبذ اإلاغؤة في خالت الخ٩ل٠ُ  بخهيُٟاتها املخخلٟت وآزاَع

 مجها 
ً
ُغتها ْىا اث٠ ٦غظل في نىعة امغؤة ٞخسغط ًٖ َبُٗتها ٞو ما٫ وال٣ُام بْى ومباقغة ألٖا

ت.لُ ن خ٣ُ٣ت اإلاؿاواة جخمشل في الىٓغباإلاؿاواة، في خين ؤ  بُٗت الظاث البكٍغ

:
ً
ت ال ٞٗلُت، ٧الىهىم اإلاخٗل٣ت باألظغة، ٞىجض ؤن  خامظا هجض ؤن بٌٗ ههىم َظٍ الاجٟا٢ُت نىٍع

ت في جُب٣ُها ختى في البلضان التي حؿعى لخد٤ُ٣ مٟهىم اإلاؿاواة، ٞاإلاغؤة ال حُٗى  َىا٥ نٗىلت ملحْى

 إلاا ٌٗ رحها مً حُٛيراث هٟؿُت قهٍغ
ً
ا مشل الغظل هٓغا ت، وهدُجت إلاا جمغ به مً مغاخل الحمل ؤظَغ

ا، و٦ظل٪ ما ًدب٘ طل٪ مً  يَر ا!! ٞاإلاُالبت باإلاؿاواة مً ٚير مغاٖاة بوالىالصة ٚو يَر ظاػاث ٖمل ٚو

ت.  لحا٫ اإلاغؤة هٕى مً الٓلم جدذ مؿىى الحٍغ

 
ً
ٖض : ما ههذ ٖلُه الاجٟا٢ُت مً مى٘ الخدٟٔ، ٞمى٘ الخدٟٔ ٌٗخبر في خض طاجه مسالٟت لل٣ىاطادطا

وؿاوي، ٞمً ٚير اإلاىه٠ جحجير طل٪ الح٤ في بَاع بالٗامت، وزهىنا ٧ىن الاجٟا٢ُت جخٗل٤ بد٤ 
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اإلاىهىم ٣ِٞ ٞهىا٥ مً ألا٩ٞاع ما جمىذ للمغؤة خ٣ى٢ا ؤٖٓم وؤ٦بر هٟٗا مما جم الىو ٖلحها في َظٍ 

 الاجٟا٢ُت.

 اإلابدث الثاوي:

في إؾاز اجـاكُت  اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة اجـاكُت 

ع الُمني في غىء ذل5969ًؿُِىا لعام  اكع الدشَس  م وبُان و
اَضاث، ٦ما جً٘ َظٍ الاجٟا٢ُت جىٓم اجٟا٢ُت ُِٞىا الاجٟا٢ُاث التي ح٣ٗض بين الضو٫ ٖلى ق٩ل مٗ

ا، وظمُ٘ ؤلا  ظغاءاث وال٣ىاٖض واإلاباصت الخىظحهُت ل٨ُُٟت وكىء اإلاٗاَضة، ونُاٚتها، وحٗضًلها وجٟؿيَر

 .(1)ا ًخٗل٤ بها مً ؤخ٩امم

 ٖىض 
ً
 مىزى٢ا

ً
وحٗخبر َظٍ الاجٟا٢ُت مً ؤَم اله٩ى٥ الضولُت في ٢اهىن اإلاٗاَضاث، وهي حك٩ل صلُال

وكىء النزاٖاث الضولُت واإلاخٗل٣ت بخٟؿير اإلاٗاَضة، وجُب٤ َظٍ الاجٟا٢ُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي ظاءث 

لى جل٪ التي جم ببغامها بين الضو٫  ، ولالخالي ٞهي ال جد٨م الاجٟا٢ُاث بين الضو٫ بٗض ببغامها، ٖو

 .(2)واإلاىٓماث الضولُت ؤو بين اإلاىٓماث الضولُت هٟؿها

ىض الىٓغ والخدب٘ في مىاص َظٍ الاجٟا٢ُت هجض ؤجها جىض  ٦ُُٟت اهًمام الضو٫ للمٗاَضاث الضولُت،  ٖو

ت الُمىُت واجٟا٢ُ ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ت ومً زال٫ الى٢ٝى ٖلى وا٢٘ الٗال٢ت بين مى٠٢ الجمهىٍع

ت الُمىُت بٗض الٖا راٝ بها لم جى٢٘ ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت، بال ؤهه ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة  ، ٞةن الجمهىٍع

 بٗضم 
ً
دا  نٍغ

ً
ت الُمىُت لم جبض اٖ رايا ًم٨ً ال٣ى٫ ومً زال٫ مىاص اجٟا٢ُت ُِٞىا ؤن الجمهىٍع

 ( مجها ٖلى ؤهه:45جٟا٢ُت ٢ض ههذ في اإلااصة )مىا٣ٞتها ٖلى ههىم جل٪ الاجٟا٢ُت، في خين ؤن َظٍ الا

ها ٖلى الى٢اج٘ ؤن جخمؿ٪ بؿبب مً ؤؾباب ببُا٫ اإلاٗاَضة ؤو اه٣ًا،ها ؤو  )لِـ للضولت بٗض و٢ٞى

في بخضي الحالخين  62و62ؤو اإلااصجين  52بلى  46لالوسحاب مجها ؤو ب٣ًاٝ الٗمل بها َب٣ا للمىاص مً 

 آلاجِخين:

٦ها ؤجها ٢بلذ بصحت اإلاٗاَضة ؤو بب٣ا،ها هاٞظة ؤو باؾخمغاع الٗمل بدؿب بطا اٖخبرث بؿبب ؾلى  -ب

 الحا٫(.

ت الُمىُت ؤنبدذ ملؼمت بهظٍ اإلاٗاَضة بؿبب ؾلى٦ها  و٢ض ًدخج البٌٗ بهظا الىو ٖلى ؤن الجمهىٍع

                                 
م، 2226(، مىؾىٖت ما٦ـ باله٪ لل٣اهىن الضولي،1969(  ؤهخىوي ، ؤوؾذ، اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث )1)

(12/1293 .) 

 ( مً الاجٟا٢ُت.3اإلااصة ) (  ؤ ب ط2)
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 الضا٫ ٖلى ٢بىلها لبىىص اإلاٗاَضة، بياٞت الى ٣ٖض الٗضًض مً الىضواث الضولُت اإلاخٗل٣ت بمضي جىُٟظ

 ٘ ت الُمىُت، واهدكاع الٗضًض مً اإلااؾؿاث الخابٗت لها، والؿاُٖت لٞغ َظٍ الاجٟا٢ُت في الجمهىٍع

ت الُمىُت بدىُٟظ جل٪ الاجٟا٢ُت. ت ًٖ مضي ال زام الجمهىٍع غ الضوٍع  الخ٣اٍع

وبٗض ٖغى ما ؾب٤ ٞةهىا ال ه٣لل مً م٣ضاع الًِٛ الضولي الظي جخٗغى له بٌٗ صو٫ الٗالم الشالض 

ت الُمىُومجها   ًٖ ؾعي جل٪ الضو٫ ت لل٣بى٫ بدىُٟظ مٗاَضاث خ٣ى١ ؤلاالجمهىٍع
ً
وؿان، ًٞال

 لخدؿين نىعتها ؤمام املجخم٘ الضولي بمباقغة بٌٗ الخُىاث اإلايسجمت م٘ َظا الخىظه.

ت الُمىُت ب٣بى٫ جل٪ اإلاٗاَضة، بل وال بول٨ً ه٣ىلها ول٩ل ويىح  ن هو اإلااصة الؿاب٤ ال ًلؼم الجمهىٍع

خضاص بجمُ٘ ما ط٦غ، ل٩ىن َظٍ اإلاٗاَضة جخٗاعى م٘ ٢ىاٖض ؤؾاؾُت في ال٣اهىن الضازلي ًم٨ً  الٖا

ت الُمىُت. ت للجمهىٍع  ًٖ مٗاعيتها للىهىم الضؾخىٍع
ً
 للضولت ًٞال

ض ما ٢لىا ما ؤقاعث بلُه اجٟا٢ُت ُِٞىا في الٟهل الشاوي مجها جدذ ٖىىان بُالن اإلاٗاَضاث، ٣ٞض  ٍا ٍو

 إلاخٗل٣ت بىهىم ال٣اهىن الضازلي بكإن الازخهام ب٣ٗض اإلاٗاَضاث ب٣ىلها:( وا46ههذ اإلااصة )

لِـ للضولت ؤن جدخج بإن الخٗبير ًٖ عياَا الال زام باإلاٗاَضة ٢ض جم باملخالٟت لح٨م في ٢اهىجها  -1) 

إال إذا واهذ املخالـت بِىت الضازلي ًخٗل٤ باالزخهام ب٣ٗض اإلاٗاَضاث ٦ؿبب إلبُا٫ َظا الغيا 

 (. ذ بلاعدة أطاطُت مً كىاعد اللاهىن الداخليوحعلل

ض  بُا٫ اإلاٗاَضة بطا ٧اهذ مسالٟتها حٗل٣ذ ب٣اٖضة بومً زال٫ َظا الىو هجض ؤن اجٟا٢ُت ُِٞىا جٍا

 ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ن اجٟا٢ُت ؤؤؾاؾُت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي، وهجض 

ٗاث، ٞهظا ٢ض زالٟذ اإلااصة الشالشت مً الضؾخ ٗت ؤلاؾالمُت مهضع ظمُ٘ الدكَغ ىع وهي ؤن الكَغ

٘ واإلاٗخمضة ٖلُه ال٨شير مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي،  الىو َى ٢اٖضة ؤؾاؾُت مً ٢ىاٖض الدكَغ

ال٣ًاء ٖلى ٣٦اهىن ألاخىا٫ الصخهُت وما ُٞه مً ههىم جخٗاعى ب٩ل ويىح م٘ ههىم اجٟا٢ُت 

 .ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة 

بُا٫ َظٍ اإلاٗاَضة ٌؿدىض لىهىم اجٟا٢ُت ُِٞىا ُٞما ًخٗل٤ بن با ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ول٩ل ويىح ومم

غ وظىصَا حٗل٣ا بمبضؤ اٖخباع الؿلى٥ صلُل الغيا.  بالىا٢٘ الُمجي وال مجا٫ لخبًر
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 اإلابدث الثالث:

 الاطخخالؾ الدولي للمعاهداث
، جبرػ لىا مؿإلت ٖلى ٦ جازغفي بَاع ما جمغ به الضو٫ مً حٛيراث ٢ض 

ً
 وإ٢لُمُا

ً
ُان الضولُت صازلُا

ق٩الُاث ٖلى الهُٗض ٗت خا٫ ً رجب ٖلحها ال٨شير مً ؤلا الاؾخسالٝ الضولي للمٗاَضاث الضولُت ٧ىا٢

 بلى لجىت ال٣اهىن 
ً
الضازلي والضولي، ومً َظا اإلاىُل٤ ٣ٞض ٢ضمذ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة َلبا

صعاظه إكغة ًخًمً طل٪ الُلب صعاؾت مىيٕى الاؾخسالٝ الضولي و الضولي في صوعتها الؿاصؾت ٖ

٘ الخىنُاث اإلاىاؾبت بكإهه والىٓغ في اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت به ووي٘ الحلى٫ لخل٪  يمً بغامجها وٞع

 اإلاك٨الث.

ولىاء ٖلى ما ؾب٤ ٞؿيخٗغى في َظا اإلاُالب آلاجُت لخٍٗغ٠ الاؾخسالٝ الضولي وؤهىاٖه وؤؾبابه 

 ٦ما ًلي:

:  اإلاؿلب ألاٌو

 مـهىم الاطخخالؾ الدولي للمعاهداث الدولُت: 
/ب 1م في اإلااصة الشاهُت مجها في ال٣ٟغة 1978ؤقاعث اجٟا٢ُت ُِٞىا لخالٞت الضو٫ في اإلاٗاَضاث الضولُت 

بلى حٍٗغ٠ الاؾخسالٝ الضولي للمٗاَضاث ؤو زالٞت الضو٫ بإهه : "خلى٫ صولت مدل صولت ؤزغي في 

، ٦ما بُيذ َظٍ الاجٟا٢ُت (1)ث الضولُت لئل٢لُم الظي ًدىاوله اؾخسالٝ الضو٫"مؿاولُت الٗال٢ا

مٟهىمي الؿل٠ والخل٠ في الضو٫، ٣ٞض ط٦غث في ال٣ٟغة ط و ص مً هٟـ اإلااصة الشاهُت اإلاغاص بظل٪، 

ذ مدلها صولت ؤزغي لضي خضور زالٞت الضو٫"، وؤقاعث 
َّ
ولُيذ ؤن الضولت الؿل٠ هي "الضولت التي خل

ال٣ٟغة ص بلى حٍٗغ٠ الضولت الخل٠ بإجها "الضولت التي خلذ مدل صولت ؤزغي لضي خضور زالٞت في 

 .(2)الضو٫"

م٨ً ال٣ى٫  ن الخٍٗغ٠ الظي ؤوعصجه الاجٟا٢ُت اإلاظ٧ىعة ٢ض ؤخاٍ بالٗىانغ الغثِؿُت إلاىيٕى بٍو

٠ٍ ؤَغاٝ الاؾخسالٝ الضولي، ؤي في ما ًخٗل٤ بمىيٕى الحلى٫ والؿُاصة، ٦ما خضص طل٪ الخٗغ 

 الحلى٫ ولين هُا٢ه وما ً رجب ٖلُه مً آزاع.

ا ًٖ ؤٖما٫ صوعتها الؿاصؾت ٖلى طل٪ الخٍٗغ٠ مً خُض  َغ و٢ض ٣ٖبذ لجىت ال٣اهىن الضولي في ج٣ٍغ

                                 
 م.1978الضو٫ في اإلاٗاَضاث لٗام /ب، اجٟا٢ُت ُِٞىا لخالٞت 1(، ٣ٞغة 2(  اإلااصة )1)

 م.1978(، ٣ٞغة ط وص، اجٟا٢ُت ُِٞىا لخالٞت الضو٫ في اإلاٗاَضاث لٗام 2(  اإلااصة )2)
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٠ (1)هه ٢ض ا٢خهغ ٖلى الاؾخسالٝ بين الضو٫ مً بين ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗامب ، ٦ما خضص الخٍٗغ

 .(2)علِ طل٪ بما ًيشخئ ٖىه مً خ٣ى١ وواظباثمدل الاؾخسالٝ باإل٢لُم صون 

ض الضولي بال ؤهه ًم٨ً ال٣ى٫ بن  ٍ٘ للخىٍع ٍ٘ ماو و٢ض ؾعى بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي إلًجاص حٍٗغ٠ ظام

 مجمٕى جل٪ الخٗاٍع٠ ٢ض ؾاَم بك٩ل ٦بير لخدضًض ماَُت الاؾخسالٝ ولُان خ٣ُ٣خه.

ه ألاؾخاط الض٦خىع خامض ؾلُان ب٣ىله " البدض في مهير الٗال٢اث الضولُت التي ٧اهذ  ههب٣ٞض ٖٞغ

 ؤو باهخ٣ا٫ ظؼء مً 
ً
 ٧لُا

ً
ا مً الضو٫، وحُٗين ما ًى٣و مجها ب٣ٟضان الؿُاصة ٣ٞضاها مغجبُت بها م٘ ٚيَر

م مً الخٛير الظي خضر"  بالٚغ
ً
ه (3)ب٢لُمها بلى ؾُاصة صولت ؤزغي، وما ًٓل مجها با٢ُا ، في خين ٖٞغ

الٛىُىي بإهه" صولت ج٠٨ ٖلى ؤن جد٨م صازل ب٢لُم مٗين بِىما جدل ؤزغي  ألاؾخاط الض٦خىع دمحم َلٗذ

ىجم ًٖ َظٍ الح٣ُ٣ت ؤن جخٗغى الٗال٢اث الضازلُت والخاعظُت في  ٢لُم بلى حٛيراث مٟاظئت بمدلها ٍو

 .(4)جمـ البىاء الا٢خهاصي والاظخماعي ال٣اهىوي"

ه الض٦خىع ببغاَُم الٗىاوي بإهه "الخُىعاث  والخٛيراث التي َغؤث ٖلى ٦ُان الضولت ؤلا٢لُىي وما و٢ض ٖٞغ

 .(5)اؾخدب٘ طل٪ مً خلى٫ ؾُاصة مدل ؤزغي في ؤلا٢لُم الظي ؤنابه حُٛير"

ه ألاؾخاط دمحم املجظوب بإهه "الخٛيراث ؤلا٢لُمُت التي جخٗغى الضولت بلحها في ؤزىاء وظىصَا  في خين ٖٞغ

ا ظؼءا مجها ؤو ٧الخ٨ٟ٪، ؤو الاهضماط، ؤو اهٟها٫ بٌٗ ألا٢ال  ُم ًٖ الضو٫ التي ٧اهذ حٗخبَر
ً
 ؤ٢ُاعا

زايٗت الهخضابها ؤو خماًتها ؤو وناًتها، ؤو اه٣ؿام الضولت الىاخضة، ؤو الخدا١ ظؼء مً ب٢لُم الضولت 

 .(6)ٖالن الاؾخ٣ال٫ مً الضولت ألانل"إبة٢لُم صولت ؤزغي، ؤو اهٟها٫ ظؼء مٗين و 

 ضولي ٌك ٍر لخد٣٣ه ما ًلي:ن الاؾخسالٝ البومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ 

1-  .
ً
 ؤو ٧لُا

ً
 جد٤٣ خلى٫ صولت مدل صولت ظؼثُا

ياٞت بلى اهخ٣ا٫ اإلاؿاولُت الضولُت والح٣ى١ بجد٤٣ اهخ٣ا٫ الؿُاصة وما ًدبٗها مً آزاع،   -2

 والال زاماث مً الضولت الؿل٠ بلى الضولت الخل٠.

٠ الؿاب٣ت ٢ض خغعث الاؾخسالٝ الضولي باٖخباع  ٖمىمه، وفي ْل بدشىا هجض ؤن وهجض ؤن الخٗاٍع

لُه   وواظباث، ٖو
ً
اث الضولت الؿل٠ خ٣ى٢ا اإلاٗاَضاث الضولُت صازلت في ٖمىم آلازاع اإلا رجبت ٖلى جهٞغ

                                 
(1،ً  .42م م،2224بٛضاص،   ،ص.ٍ ( طبُان، مها دمحم ، زالٞت الضو٫ وآلازاع اإلا رجبت ٖلُه، ظامٗت الجهٍغ

اث الىاظمت ًٖ زال 2) تها، (  ببغاَُم، نٟاء ؾمير، اإلاىاٖػ  .33م م،2212،  ٖمان، 1ٍٞت الضو٫ وؾبل حؿٍى

 .643م، م1976ال٣اَغة،  ٍ،ص.(  ؾلُان، خامض، ال٣اهىن الضولي في و٢ذ الؿلم، 3)

ت، ، ص.ٍ ( الٛىُىي، دمحم َلٗذ، الىؾُِ في ٢اهىن الؿالم،4)  .483م، م1982ؤلاؾ٨ىضٍع

 .222م، م1992، ، ال٣اَغةص.ٍ ( الٗىاوي، ببغاَُم، ال٣اهىن الضولي الٗام،5)

 .  268م، م2223 بيروث، ص.ٍ، ( املجظوب، دمحم، ال٣اهىن الضولي الٗام،6)
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 ٞاالؾخسالٝ الضولي ٌكمل في ظؼثُاجه الاؾخسالٝ للمٗاَضاث الضولُت.

 اإلاؿلب الثاوي: 

 أهىاع الاطخخالؾ
الضولي بلى اؾخسالٝ ٦لي )ٖام( واؾخسالٝ ظؼجي، ولهظا الخ٣ؿُم ؤزغ  ٢ؿم ال٣ٟه الضولي الاؾخسالٝ

بالٜ ًخمشل في بُان ألاَمُت اإلا رجبت ٖلى جدضًض الح٣ى١ والال زاماث التي جيخ٣ل مً الضولت الؿل٠ بلى 

الضولت الخل٠، ولظل٪ ًجب ٖلُىا بُان مٟهىم ٦ال مً الاؾخسالٝ ال٨لي والجؼجي وما ً رجب ٖلى جل٪ 

 ٦ما ًلي: ألا٢ؿام

: الاطخخالؾ الىلي )العام(:  اللظم ألاٌو

٣ًهض باالؾخسالٝ ال٨لي في الانُالح الضولي "ػوا٫ الضولت الؿل٠ ٍو رجب ٖلى طل٪ الؼوا٫ اهتهاء 

الصخهُت ال٣اهىهُت لخل٪ الضولت بؿبب ما حٗغيذ له مً حٛيراث ؤصث بلى اهخ٣ا٫ ٧امل الح٣ى١ 

 .(1)لت الجضًضة(والال زاماث بلى الضولت الخل٠" )الضو 

ا ألاؾاؾُت اإلاخمشلت في ؤواوٗضام الصخهُت ال٣اهىهُت  و اهتها،ها ًخد٤٣ ٖىض ٣ٞض الضولت ألخض ٖىانَغ

ىض الخد٤ُ٣ هجض ؤن ػوا٫ الضولت ب٣ٟضان الكٗب ؤو ؤلا٢لُم  ؤلا٢لُم ؤو الكٗب ؤو الؿُاصة، ٖو

، في خين ؤن ٣ٞضان الضولت لؿُاصتها ٖ
ً
لى ؤلا٢لُم وا٢٘ ملمىؽ مؿدبٗض الحهى٫ ولِـ مؿخدُال

ٓهغ بهىعة ظلُت ٖىض اهًمامها َىاُٖت او  ن اوٗضام ؤ٦غاَا لضولت ألازغي ؤو ٖىض ج٨٨ٟها، في خين بٍو

 وطل٪ في خالت الاخخال٫ مً ٢بل صولت ؤزغي زم ًدهل 
ً
الصخهُت ال٣اهىهُت للضولت ٢ض ٩ًىن ما٢خا

جه ؤزىاء الاخخال٫ مً ؾُاصة وما ً رجب ٖلى الاؾخ٣ال٫ للضولت ٟٞي َظٍ الحالت حؿ رص َظٍ الضولت ما ٣ٞض

ا ال٣اهىوي اإلا٣ٟىص في خالت الاخخال٫.  طل٪ مً آزاع ٢اهىهُت، وجغظ٘ الضولت اإلاؿخ٣لت إلاغ٦َؼ

ال٨لي في اإلاٗاَضاث الضولُت هجض ؤهه ً رجب ٖلُه وظىص اؾخسالٝ ٧امل  ولالىٓغ لىا٢٘ الاؾخسالٝ

 لم جغجبه ٢ىاٖض الاؾخسالٝ الضولي، م٘ 
ً
٣ا للمٗاَضاث الضولُت التي ٣ٖضتها الضولت الؿل٠ ٞو

.
ً
 اؾخدًاع اهخٟاء الاؾخسالٝ في بٌٗ الحاالث ٦ما ؾىبُىه الخ٣ا

 اللظم الثاوي: الاطخخالؾ الجصئي:

دهل الاؾخسالٝ ضزل جدذ ؾُاصتها،  ٍو الجؼجي ٖىضما ًخم اهخ٣ا٫ ظؼء مً صولت بلى صولت ؤزغي ٍو

٣اهىهُت بل ولالخالي ٞال ًاصي َظٍ الاهخ٣ا٫ بلى اهتهاء الضولت الؿل٠، وال ً رجب ٖلُه اهتهاء شخهُتها ال

خد٤٣ الاؾخسالٝ الجؼجي في خالت الًم ؤو جىاػ٫ الضولت ًٖ ظؼء جٓل ٢اثمت في ب٣ُت ألا  مجها ظؼاء، ٍو

                                 
 .267(  املجظوب، دمحم، مغظ٘ ؾاب٤، م1)
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ظؼا،ها ؤلا٢لُمُت ؤو ْهىع ؤ، و٢ض ًٓهغ الاؾخسالٝ لجؼجي للضو٫ ٖىض اهٟها٫ بٌٗ (1)لضولت ألازغي 

صو٫ ظضًضة جدذ مبرع الخدغع مً الاؾخٗماع ٞخدل الضولت الجضًضة مدل الضولت اإلاؿخِٗمغة في بٌٗ 

 ؤلا٢لُم.

ب ٖلُه وظىص اؾخسالٝ لبٌٗ ولالىٓغ لىا٢٘ الاؾخسالٝ الجؼجي في اإلاٗاَضاث الضولُت هجض ؤهه ً رج 

اإلاٗاَضاث الضولُت التي ًخم جدضًضَا بمىظب اجٟا٢ُت ح٣ٗض بين الضولت الؿل٠ والخل٠ ًدضص بمىظ ها 

خم الغظٕى لخل٪ اإلاٗاَضاث مً ؤظل بُان آلازاع اإلا رجبت  ما ًخم اهخ٣اله مً جل٪ الح٣ى١ والىاظباث، ٍو

ظؼاء مً ؤلا٢لُم، والؿعي لخُب٤ُ ال٣ىاٖض الضولُت التي جد٨م الاؾخسالٝ ٖلى اهخ٣ا٫ ؤو يم جل٪ ألا 

 الضولي.

 اإلاؿلب الثالث: 

 أطباب الاطخخالؾ الدولي:
جدىٕى ؤؾباب الاؾخسالٝ الضولي جبٗا لخىٕى وظىصَا، في خين ؤجها حك ر٥ في ٧ىجها جد٤٣ هدُجت واخضة 

ى حٛيراث مباقغة في الؿُاصة ً رجب ٖلحها جد٤٣ مخمشلت في وظىص بٌٗ الخٛيراث التي جاصي بالًغوعة بل

ُما ًلي   ؤو اهضماط صولخين لدك٨ُل شخهُت صولُت ظضًضة، ٞو
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
خلى٫ صولت مدل صولت ٧لُا

 ؾيخٗغى لظ٦غ ؤؾباب الاؾخسالٝ الضولي ٦ما َى مىهىم ٖلُه في ال٣اهىن الضولي.

: م الخىاٌش  أوال: الاطخخالؾ عً ؾٍس

٫ الضولي بإهه: "الاجٟا١ الضولي الظي ًيخ٣ل به ب٢لُم ما ؤو ظؼء مىه مً والًت ًم٨ً ؤن ٌٗٝغ الخىاػ 

 .(2)الضولت اإلاخىاػلت لُضزل في ؾُاصة الضولت ألازغي و٢ض ٩ًىن بٗىى ؤو بٛير ٖىى"

٤ اإلاٗاويت اإلاالُت، ؤو صون م٣ابل،  ٤ الخباص٫، ؤو ًٖ ٍَغ وللخىاػ٫ نىع مخٗضصة، ٣ٞض ٩ًىن ًٖ ٍَغ

 وزهىنا في الخىاػالث اإلابيُت ٖلى نغإ مؿب٤. وفي بٌٗ الحاالث
ً
ا  ٢ض ٩ًىن الخىاػ٫ اظباٍع

ا لخد٤ُ٣ الخىاػ٫ الضولي،  و٢ض ؤقاع بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي بلى ظملت مً الكغٍو الىاظب جىاَٞغ

، بياٞت بلى جد٤٣ 
ً
 او يمىُا

ً
دا ولٗل مً ؤَمها وظىص اجٟا١ صولي بالخىاػ٫ ؾىاء ٧ان طل٪ الاجٟا١ نٍغ

، م٘ وظىب ؤن ٩ًىن ؤلا٢لُم اإلاخىاػ٫ ٖىه ألا   لظل٪ الخهٝغ
ً
َلُت في الضولت اإلاخىاػلت بدُض ج٩ىن ؤَال

 جدذ ؾُاصة الضولت اإلاخىاػلت، ٦ما ؤهه ًجب ٖلى الضولت اإلاخىاػ٫ لها ؤن جً٘ ًضَا ٖلى مدل 
ً
مىظىصا

                                 
ا، آزاع الاؾخسالٝ بين الضو٫ ٖلى ؤٖما٫ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام، 1ٍ) ، ال٣اَغة، صاع الجهًت، 1(  دمحم، ؤقٝغ ٞو

 .48م، م2225

 .782ض، مغظ٘ ؾاب٤، م(  ؾلُان، خام2)
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 في مدل الخىاػ٫ ؤن ٣ً٘ ٖلى ؤلا٢لُم البري ؤهه ٌك ٍر ب، ٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ (1)الخىاػ٫ بهىعة ٞٗلُت
ً
ًًا

٣ِٞ للضولت، إلن الٗىانغ ؤلا٢لُمُت ألازغي ٧اإل٢لُم البدغي والجىي هي في ألانل جابٗت لئل٢لُم 

 البري. 

م الاجداد والاهدماج: : الاطخخالؾ عً ؾٍس
ً
 زاهُا

ٓهغ لىا طل٪ الاؾخسالٝ في نىعة اجداصاث الخ٣اعب والتي جاصي بلى خل مً الخٟاَم و  ًٕ رجب ٖلحها هى  ٍو

 لُبُٗت طل٪ الاجداص 
ً
ال٨شير مً النزاٖاث بالُغ١ الؿلمُت، وجدىٕى نىع الاجداص ؤو الاهضماط جبٗا

بُٗت الضولت اإلاكاع٦ت ٞمً جل٪ الهىع الاجداص الٟٗلي ؤو الح٣ُ٣ي، و٦ظل٪ الاجداص الصخصخي  َو

 لي.بياٞت بلى الاجداص الخٗاَضي والاجداص اإلاغ٦ؼي ؤو الُٟضعا

 الاجداد الـعلي )الخلُلي(:

ً َُئاث مك ر٦ت بين صو٫ الاجداص وطل٪ للمماعؾت الازخهاناث الضولُت  ٣ًىم َظا الاجداص ٖلى ج٩ٍى

والخمشُل الضبلىماسخي  ناالضولُلخل٪ الضو٫، وما ًخٗل٤ بالكإن الضولي مً خُض الؿلم وألامً 

خه٠ َظا الاجداص بىخضة الصخهُت  ال٣اهىهُت له، بدُض حؿغي ألاخ٩ام ٖلى واإلاٗاَضاث الضولُت، ٍو

ها ٖلى الجمُ٘   ؤالجمُ٘، وجخد٤٣ اإلاؿاولُت الضولُت ٖىض و٢ٖى
ً
، وجهضع ٢ىاهين بين جل٪ الضو٫ (2)ًًا

ُٗت والخىُٟظًت وال٣ًاثُت. ج٣غ   وخضتها في الخمشُل الضبلىماسخي، والٗؿ٨غي، واإلاالي، والؿلُاث الدكَغ

 الاجداد الشخص ي: 

خ٩ىن َظا  الاجداص مً اظخمإ صولخين ؤو ؤ٦ثر جدذ خ٨م عثِـ صولت واخض، وؤٚلب الضو٫ التي حؿعى ٍو

ظٍ الىٕى مً الاجداصاث ال ٣ًىم  لخُب٤ُ َظا الىٕى مً الاجداصاث ج٩ىن صو٫ طاث َاب٘ مل٩ي، َو

ها لح٨م  بالًغوعة ٖلى وظىص عوابِ ؾُاؾُت بل ما ًغلِ َظٍ الضو٫ مً الىاخُت ال٣اهىهُت َى زًٖى

 .(4)، ٍو رجب ٖلى طل٪ الاجداص اخخٟاّ ٧ل صولت بصخهُتها ال٣اهىهُت اإلاؿخ٣لت(3)ة مال٨ت واخضةؤؾغ 

 الاجداد الخعاهدي:

ت  يكإ َظا الاجداص مً اجٟا١ ٖضة صو٫ ٖلى بوكاء َُئت مك ر٦ت جخم٨ً مً زاللها الضو٫ مً وي٘ عٍئ ٍو

٣خضخي ٖمل جل٪ الهُئت ال٣ُام باملحاٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ صو٫ الاجداص، وجضُٖم  ٖامت للضو٫ اإلاخدضة، ٍو

٦ما جخمخ٘ الضو٫ الٗال٢اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت م٘ جمخ٘ ٧ل صولت بصخهُتها ال٣اهىهُت الضولُت، 

                                 
، 2229، ال٣اَغة، اً را٥ للُباٖت واليكغ، 1(  ؤبى الخير، مهُٟى ؤخمض، الضولت في ال٣اهىن الضولي الٗام، 1ٍ)

 .129م

، 12(  ؤبى ٠َُ، ٖلي ناص١، ال٣اهىن الضولي الٗام، 2ٍ) ت، ميكإة اإلاٗاٝع  .125م، م1975، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .81م، م1979، ال٣اَغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 4لي الٗام في الؿلم والحغب، ٍ(  بكير، الكاٞعي دمحم، ال٣اهىن الضو 3)

خماص، م4)  .122( ب٪، ٖلي ماَغ، ال٣اهىن الضولي الٗام، ال٣اَغة، مُبٗت الٖا
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 .(1)اإلاخدضة ب٩امل ؾُاصتها الخاعظُت والضازلُت

 الاجداد الـُدزالي:

خمدىع َظا الىٕى مً الاجداصاث في اهضماط ٖضة صو٫ في صولت واخضة، وحؿىى بالضولت الاجداصًت،  ٍو

ت جسً٘  ًاء مً صو٫ جخمخ٘ بالصخهُت الضولُت بلى ؤشخام صؾخىٍع وجخدى٫ ب٣ُت الضو٫ في ألٖا

ت في الاجداص مهام الخمشُل الضبلىماسخي، لل٣اه ىن الضازلي للضولت الاجداصًت، وجخىلى الح٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

ا مً الال زاماث الضولُتإو  يَر  .(2)بغام اإلاٗاَضاث الضولُت، ٚو

م الاطخلالٌ: : الاطخخالؾ عً ؾٍس
ً
 زالثا

يكإ َظا الىٕى مً الاؾخسالٝ ٖىض جد٤٣  الشىعاث، بدُض  ٤ٍاؾخ٣ال٫ صولت ًٖ صولت ؤزغي ًٖ َغ ٍو

ىا هجض ؤن الضولت ألانل ٢ض ٣ٞضث ؾُاصتها   بالصخهُت ال٣اهىهُت، َو
ً
جخمخ٘ الضولت اإلاؿخ٣لت خضًشا

 للضولت (3)ٖلى طل٪ ؤلا٢لُم الظي ؤنبذ صولت مؿخ٣لت
ً
 جابٗا

ً
، وهجض ؤن طل٪ ؤلا٢لُم اإلاؿخ٣ل ٧ان ؾاب٣ا

ال٢اث الخاعظُت والضازلُت له إلاا ٧ان الؿل٠ ؤو ألانل، و٧اهذ َظٍ الضولت هي اإلاؿاولت ًٖ ٧اٞت الٗ

لُه ٞةن طل٪ ؤلا٢لُم بٗض اؾخ٣الله ًمشل  ا ؤو وناًتها ؤو اهخضابها ؤو خماًتها، ٖو  الؾخٗماَع
ً
زايٗا

ت، ولالخالي ٞىدً ؤمام نىعة جىاعر ظؼجي  .(4)الضولت الخل٠ والظي خل مدل الضولت الؿل٠ الاؾخٗماٍع

م الاهدالٌ: : الاطخخالؾ عً ؾٍس
ً
 زابعا

وجدهل خالت الاهدال٫ ٖىض ج٨ٟ٪ الضو٫ ال٨بري بلى صو٫ نٛيرة يمً هٟـ الحضوص ؤلا٢لُمُت للضولت 

 مً الضولت ال٨بري ؤي  إل٠، ولالخالي ٞةن طل٪ الخ٨ٟ٪ ًيكالؿ
ً
ٖىه ٖضة صو٫ مؿخ٣لت ٧اهذ ظؼءا

الخٔ ؤن َظٍ الضو٫ ؾٝى جدخاط بلى اٖ راٞاث صولُت بصخهُتها ختى ًدؿ(5)الضولت الؿل٠ جى لها ، ٍو

م٨ً ؤن هميز بين خالت الاهدال٫ ؤو الخ٨ٟ٪ وخالت  مماعؾت ٖال٢تها الضبلىماؾُت م٘ صو٫ الٗالم، ٍو

 خين ؤن فيو الخ٨ٟ٪ ًدخاط بلى وظىص اٖ راٝ صولي بها، في ؤالاهٟها٫، ؤن وي٘ الضولت بٗض الاهدال٫ 

ا لصخهُتها ال٣اهىهُت خالت الاهٟها٫ ٞةن الضولت ألانل ال ج٩ىن في خاظت بلى ٧ل طل٪ لٗضم ٣ٞضَ

 .(6)ول٣ا،ها مدخٟٓت بها

                                 
 .85(  بكير، الكاٞعي دمحم، مغظ٘ ؾاب٤، م1)

 .88ٖمان، م، 1( الخُُب، وٗمان ؤخمض، الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، 2ٍ)

 .212، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغلُت، م1(  ٚاهم، دمحم خاٞٔ، ال٣اهىن الضولي الٗام، 3ٍ)

ا في ال٣اهىن الضولي، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت ٖين قمـ، 4) (  الى٣ُب، ٖضهان مىسخى، حٛير الؿُاصة ؤلا٢لُمُت وؤزَغ

 .222م، م1988ال٣اَغة، مهغ، 

لي، ؾُٗض ؾالم، الاؾخسال5ٝ)  .42م، م2223، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغلُت،1الضولي في اإلاؿاولُت الضولُت، ٍ ( ظٍى

 .472( ؾلُان، خامض، مغظ٘ ؾاب٤، م6)
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 اإلاؿلب السابع:

اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد عالكت الاطخخالؾ الدولي باجـاكُت 

ع الُمني  اإلاسأة   مىهومىكف الدشَس
ا الىاٞظ،  ت الُمىُت، وصؾخىَع جي لدك٨ُل الجمهىٍع إل ٖلى الىا٢٘ الخضٍع بىاء ٖلى ما ؾب٤ وبٗض الَا

ُت، ٞةن بُان ٖال٢ت الاؾخسالٝ الضولي باجٟا٢ُت  ُت، و٦ظل٪ ما ًغجبِ بها مً مكغٖو ومغظُٗخه الكٖغ

٘ الُمجي مىه إفي الىا٢٘ الُمجي، و  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة  ًًاح مى٠٢ الدكَغ

ث الاجداص ٌؿخلؼم مىا جدلُل طل٪ الاؾخسالٝ مً زال٫ صعاؾت وا٢٘ الخٗامل الضولي في الضو٫ طا

الاهضماجي، و٦ُُٟت حٗاملها الخُب٣ُي م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت، زم صعاؾت وا٢٘ طل٪ الاؾخسالٝ وؤزٍغ 

ا ٖلى 1978ٖلى جل٪ اإلاٗاَضة مً زال٫ ههىم اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام  م واإلاخٗل٣ت بسالٞت الضو٫ وؤزَغ

ُين آلاجُين: ظا ما ؾيخٗغى له مً زال٫ الٟٖغ  اإلاٗاَضاث الضولُت، َو

:الـ  سع ألاٌو

وأزسه على جؿبُم -في الدٌو الاجدادًت-مىكف العمل الدولي مً الاطخخالؾ

 اإلاعاهداث الدولُت
 مً خالت الاؾخسالٝ الضولي وؤزٍغ ٖلى اإلاٗاَضاث الضولُت، 

ً
 مىخضا

ً
ِٓهغ اإلاماعؾاث الضولُت مى٢ٟا

ُ
ج

ن ؤو ؤ٦ثر ج٩ىن ملؼمت ًخمشل طل٪ اإلاى٠٢ في ٧ىن الضولت الجضًضة )الخل٠( الىاججت مً اجداص صولخي

باإلاٗاَضاث التي ٣ٖضتها صولت الؿل٠، ول٨ً ال حؿغي جل٪ اإلاٗاَضاث بال ٖلى ب٢لُم الضولت اإلاٗىُت 

 باإلاٗاَضة ٣ِٞ.

ٓهغ َظا الخهٝغ بك٩ل ظلي في ٦شير مً اإلاىا٠٢ الضولُت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الحهغ ما   بغػجه ؤٍو

ٗاَضاث الضولُت الؿاب٣ت ٖلى جل٪ الىخضة، خُض ؤنبدذ جل٪ لىا الىخضة ألاإلااهُت في الخٗامل م٘ اإلا

بغامها، و٢ض باإلاٗاَضاث هاٞظة وملؼمت للضولت الىاعزت، ول٨ً يمً الىُا١ ؤلا٢لُىي الظي ؾاص ٖىض 

اؾخمغث جل٪ اإلاٗاَضاث بالىٟاط بلى ؤن اعجإث الضولت ألاإلااهُت الجضًضة حٗاعى جل٪ اإلاٗاَضاث م٘ 

ُٗت ٣ٞا ، و٦ظل٪ الحا٫ في بَاع (1)مذ بةلٛاء البٌٗ والخدٟٔ ٖلى البٌٗ آلازغمماعؾاتها الدكَغ

اث الٗغلُت لٗام ت، واجداص الجمهىٍع ؿٍغ  .(2)م1971الىخضة الؿَى

                                 
بُت،ٍ 1) ٝ الضولي في يىء الىخضة اإلاهٍغت الُل ، م1( ناص١، َكام ٖلي، آزاع الاؾخسال  .292، ؤلاؾ٨ىضٍعت، ميكإة اإلاٗاٝع

ا، آزاع الخىاعر بين 2) ، ال٣اَغة، صاع الجهًت 1الضو٫ ٖلى ؤٖما٫ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام، ٍ(  دمحم، ؤقٝغ ٞو

 .362الٗغلُت، م
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ت الُمُىت بٗض الىخضة وؤزغ جل٪ الىخضة ٖلى اجٟا٢ُت  وإطا ؤعصها مً زال٫ ما ؾب٤ جدلُل وا٢٘ الجمهىٍع

 بالٗمل الضولي، ٞاألنل ؤن اجٟا٢ُت  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة 
ً
ال٣ًاء واؾخلىاؾا

ش  ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة  ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت بخاٍع جم جى٢ُٗها مً ٢بل ظمهىٍع

٣ا للٗمل الضولي ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا ٞاجٟا٢ُت 1984ماًى  32 ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز م، وٞو

ت الٗغلُت بال جُب٤ُلً  يض اإلاغؤة  ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت، وال ًلؼم الجمهىٍع  ٖلى ب٢لُم ظمهىٍع

 و جُب٣ُها.ؤالُمىُت ٢بى٫ جل٪ الاجٟا٢ُت 

ظا الخهٝغ ٌٗخبر   بكُغحها، َو
ً
ول٨ً الىا٢٘ اإلاُب٤ الُىم َى حٗمُم جل٪ الاجٟا٢ُت ٖلى الُمً ٖمىما

 ًٖ مٗاعيت جل٪ الاجٟ
ً
ت الُمىُت الظي با٢ُت لىا٢٘ ؾاب٣ت مسالٟت للٗمل الضولي ًٞال ٖالن الجمهىٍع

ًض٫ ٖلى طولان الصخهُت الضولُت للضولخين، بياٞت بلى بلٛاء صؾخىع الضولخين بمجغص اإلاهاص٢ت ٖلى 

الن ٌٗخبر ؤٖلى مغجبت وؤ٦ثر ٢ىة مً الضؾخىع  ت الُمىُت، في خين ؤن َظا ؤلٖا اجٟا١ وصؾخىع الجمهىٍع

تهٟؿه باٖخباٍع ؤٖلى وز٣ُت ٢اهىهُت ف ظا ًض٫ ٖلى اهتهاء الصخهُت الضولُت للُمً (1)ي الجمهىٍع ، َو

ا الكغعي وال٣اهىوي للخُب٤ُ في ْل  الضًم٣غاَي الظي باقغ الخى٢ُ٘ ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت، ٞما َى مبرَع

م ظمُ٘ ما ط٦غها؟ ت الُمىُت ٚع  الجمهىٍع

 ما هغاٍ 
ً
الُىم مً حٗمُم لخُب٤ُ اجٟا٢ُت ولالخالي ٞالٗمل الضولي في َظٍ اإلاؿإلت ال ًبرع وال ًبذ ؤنال

ٖلى اٖخباع مٟهىم الاؾخسالٝ لٗضم وظىص مؿدىضَا  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة 

ت الُمىُت وال جهض٤ً  ال٣اهىوي، ٞهي في م٣ام الخُب٤ُ مً ٚير مىا٣ٞت ٢اهىهُت مً ٢بل صولت الجمهىٍع

 ضاث الضولُت.وال ٢بى٫ ًم٨ً ؤن ٌٗخض به في الىا٢٘ الضولي للمٗاَ

 الـسع الثاوي:

وأزسه على جؿبُم -في الدٌو الاجدادًت-مىكف اجـاكُت ؿُِىا مً الاطخخالؾ

 :اإلاعاهداث الدولُت
م واإلاخٗل٣ت بسالٞت الضو٫، واإلابِىت لحالت الخىاعر الضولي 1978ٖىض الخٗم٤ في مىاص اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام 

( مً َظٍ الاجٟا٢ُت 32-31الضولُت، هجض ؤن اإلاىاص )الىا خئ بؿبب اجداص الضو٫ وؤزٍغ ٖلى اإلاٗاَضاث 

 ٢ض بُيذ ووضحذ الٟغوى اإلاٗىُت بالخىاعر.

ت  وؾنر٦ؼ في بدشىا َظا ٖلى الٟغى الظي ًم٨ً ؤن ًدىاؾب م٘ َبُٗت الاجداص الحانل في الجمهىٍع

ا بٗضٍ، ولالخالي ًم٨ىىا  بُٗت اإلاٗاَضة التي جم جى٢ُٗها ٢بل الاجداص وؤزَغ ن َظا بال٣ى٫ الُمىُت، َو

                                 
 .51(  م1)
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 ( مً الاجٟا٢ُت ٢ض ؤقاع بلى طل٪ ٦ما ًلي:31الٟغى والظي بُيخه اإلااصة )

ت الىٟاط ؤ ت اإلاٟٗى٫ في الضولت الخل٠ ٞةن جل٪ اإلاٗاَضة حٗخبر ؾاٍع هه بطا ٦ىا بهضص مٗاَضة ؾاٍع

ت الىاعص ويغوعة في ٢اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت،  ةفي بَاع الضولت الخل٠؛ بىاء ٖلى ٢اٖضة الاؾخمغاٍع

 بالٗٝغ الضولي اإلاؿدىض ٖلى 
ً
املحاٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع الٗال٢اث، وهجض ؤن َظا اإلابضؤ ٢ض ظاء مخإزغا

ت باليؿبت للمٗاَضاث الضولُت. ة٢اٖض  الاؾخمغاٍع

ت في اإلاٗاَضاث الضولُت التي ٢ض ٣ٖضتها بخضي الضو٫ الؿل٠ ٢ض وعصث  بال ؤن َظٍ الاؾخمغاٍع

 بلحها هٟـ اإلااصة في ٣ٞغتها ألاولى ٦ما ًلي:ٖلحها اؾخصىاءاث مخٗضصة ؤقاعث 

غاٝ ألازغي ٖلى زالٝ ما وعص في اإلا ن ألاو٫ مً اإلااصة. -1  ٖىضما جخ٤ٟ الضولت الخل٠ والضو٫ ألَا

ت اإلاٗاَضة  -2 في خا٫ حٗاعى اإلاٗاَضة طاتها ؤو ْغٝو الاهخ٣ا٫ في الؿُاصة بين الضو٫ م٘ اؾخمغاٍع

ان، ؤي بطا ما زبذ مً الٓغٝو املحُُت باإلاٗاَضة ؤو اإلاٗىُت، ٞةن اإلاٗاَضة َىا جخى٠٢ ًٖ ال ؿٍغ

ها ؤو ؤهه  ٣ت ؤزغي ؤن جُب٤ُ اإلاٗاَضة ٖلى الضولت الخل٠ ًخٗاعى م٘ مىيٖى مً زال٫ ٍَغ

ها.  في قغَو
ً
ا  ظظٍع

ً
 ؾٝى ًدضر حُٛيرا

ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ هه بىاء ٖلى ألانل ٞةن اجٟا٢ُت بومً زال٫ ما ؾب٤ ٖغيه ًم٨ً ال٣ى٫ 

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت وصزلذ خيز الىٟاط  يز يض اإلاغؤة الخمُ ٢ض جم جى٢ُٗها مً ٢بل ظمهىٍع

ظا ألانل ؤصي بلى وظىص لبـ ٖىض بٌٗ  ان جل٪ اإلاٗاَضة، َو ٢بل الىخضة الُمىُت، وألانل ب٣اء ؾٍغ

ؾخسالٝ ٢ض اهخ٣لذ باال  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة الٟئاث ٣ٞض نغخذ بإن اجٟا٢ُت 

م، بال ؤن الىا٢٘ ال٣اهىوي ًخٗاعى م٘ َظا الخإنُل ل٩ىن َظٍ 1978بىاء ٖلى اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام 

(، ٞىجض ؤن َظٍ الاجٟا٢ُت ولالىٓغ 31الاجٟا٢ُت جضزل في ٖمىم الاؾخصىاءاث التي ؤقاعث بلحها اإلااصة )

هىع صولت ظضًضة بضؾخىع ظضًض ًىو ٖلى مغ  ٗت والتي للٓغٝو املحُُت باإلاٗاَضة ْو ظُٗخه الكَغ

 في ٦شير مً 
ً
ا  ظظٍع

ً
 م٘ ال٨شير مً مىيٕى  َظٍ الاجٟا٢ُت مما ًاصي بلى وظىص حُٛيرا

ً
ا جخٗاعى ظظٍع

ان اإلاٗاَضة  ا ٞةن َظا ًاصي بلى ب٣ًاٝ ؾٍغ يَر مىاصَا، ٧ل اإلاىاص التي جخٗل٤ باألخىا٫ الصخهُت ٚو

 ًٖ الاؾخسالٝ.
ً
ضم ٢ابلُتها للخُب٤ُ ًٞال  ٖو

ه َىا بلى ؤن هو اإلااصة )٦ما ًجب الخ م ٢ض ؤقاع في ال٣ٟغة 1978( مً اجٟا٢ُت زالٞت الضولت لٗام 31ىٍى

الشاهُت مىه بلى ؤهه في خالت اإلاٗاَضة اإلاؿخمغة ال جُب٤ بال ٖلى ب٢لُم الضولت الخل٠ الظي باقغ جل٪ 

ظا   َو
ً
ٟهم مً طل٪ ٖضم حٗمُم اإلاٗاَضة ٖلى ب٢لُم الضولت الخل٠ ٧امال الىو ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاَضة، ٍو

 الٗمل الضولي الظي ؤقغها بلُه في الٟٕغ ألاو٫.

 بلى ؤن هو ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة )ؤ٦ما ًجضع بالظ٦غ 
ً
 بلى ؤهه " ال جُب٤ 31ًًا

ً
( ٢ض ؤقاع اًًا

٣ت ؤو ؤزغي بلى ؤن جُب٤ُ َظٍ اإلاٗاَضة في  ت اإلاٟٗى٫ بطا جبين مً اإلاٗاَضة ؤو زبذ بٍُغ اإلاٗاَضة ؾاٍع
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 م٘ الهضٝ والٛغى الظي ؤوكلذ مً ؤظله اإلاٗاَضة، ٧امل ؤلا
ً
و ما مً قإهه ؤن ؤ٢لُم لً ٩ًىن مخ٣ٟا

 في الٓغٝو اإلاالثمت لٗملها"
ً
ا  ظظٍع

ً
ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ ، ولالىٓغ لىا٢٘ اجٟا٢ُت (1)ًدضر حُٛيرا

 م٘ الٛغى الظي ؤوكلذ مً ؤظله  الخمُيز يض اإلاغؤة 
ً
ٞةن جُب٣ُها ٖلى ؤلا٢لُم الُمجي لً ٩ًىن مخىا٣ٞا

ىمت واإلاخٗاعيت م٘ مٟهىم الٗضالت  ت اإلاُل٣ت واإلاؿاواة اإلاَى ل٩ىن مىُل٤ جل٪ الاجٟا٢ُت جد٨ُم الحٍغ

 ؤزىاء جُب٤ُ جل٪ اإلاٗاَضة، بل ٢ض 
ً
ا  ظظٍع

ً
ظا الخٗاعى ؾُدضر حُٛيرا ُت واملجخمُٗت، َو ًاصي الكٖغ

ت للضولت.  ألامغ بلى حٗاعى جل٪ اإلاٗاَضة م٘ اإلاغظُٗت الضؾخىٍع

لها ٖلى ؤؾاؽ الاؾخسالٝ الضولي لها بالىٓغ للٗمل  ما٫ َظٍ الاجٟا٢ُت وجنًز ولالخالي ٞال مجا٫ إٖل

 لىهىم مٗاَضة ُِٞىا لالؾخسالٝ لٗام 
ً
٣ا  م.1978الضولي و٦ظل٪ ٞو

 ٌ ت الُمىُت ًخُلب بٖاصة الىٓغ في َظٍ : مً وظهت هٓغ الباخض ؤن وا٢٘ وخالضت اللى الجمهىٍع

ا َٞغ ت الُمىُت ٢ض اؾخ٣غ بها الخٗامل الضولي باٖخباَع في َظٍ  االاجٟا٢ُت، وزهىنا ٧ىن الجمهىٍع

ت الُمىُت الالخ٤ ًض٫ ٖلى إالاجٟا٢ُت و  ن ٢لىا ب٩ىجها ٚير ٢ابلت لالؾخسالٝ، بال ؤن مؿل٪ الجمهىٍع

ت الُمىُت في َظٍ اإلاٗاَضة صون َظا ال ال بغع ؤلا٢غاع بها، ول٨ً  ت الجمهىٍع بضاء بٌٗ بىي٘ اؾخمغاٍع

ا مً الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث الضولُت التي جدٟٓذ  الخدٟٓاث ٖلى ٦شير مً مىاصَا مشلها مشل ٚيَر

 ٖلى 
ً
ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٣ٞض ٢ضمذ الُمً جدٟٓا م جى٢ُٗها مً ٢بل ظمهىٍع ٖلحها ٚع

الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت، و٢ض هو َظا الخدٟٔ ٖلى ؤن: "اهًمام الٗهض الضولي للح٣ى١ 

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت لهظا الٗهض ال ٌٗجي بإي خا٫ الٖا راٝ بةؾغاثُل، وال ٌك٩ل  ظمهىٍع

 إل٢امت ٖال٢اث مً ؤي هٕى م٘ بؾغاثُل"، وهجض ؤن جدٟٔ الُمً ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت ٌٗخبر مً 
ً
ؤؾاؾا

ت، ألن الخدٟٔ ال ًسال٠ مىيٕى اإلاٗاَضة ؤو َضٞهاالخدٟٓاث  ، ٦ما هجض ؤن الُمً ٢ض (2)اإلاكغٖو

ؤبضث زمؿت جدٟٓاث ٖلى الاجٟا٢ُت الضولُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز الٗىهغي، في خين 

 ٖلى الاجٟا٢ُاث ألازغي، لىظضها ؤجها اؤهىا لى ٢اعها بين جدٟٓاث الُمً ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت وجدٟٓاته

ٗت ؤلاؾالمُت في الخدٟٔ ٖلى بٌٗ الح٣ى١ في َظٍ الاجٟا٢ُت، ولم جخدٟٔ ٖلى  اؾدىضث بلى الكَغ

ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض هٟـ الح٣ى١ في الٗهضًً الضولُين لح٣ى١ ؤلاوؿان وفي اجٟا٢ُت 

 !!اإلاغؤة 

                                 
 م.1978اجٟا٢ُت ُِٞىا لٗام  3/31(  1)

٘ الضولي بال ر٦يز ٖلى 2) ٤ ال٣ٟه والؿىاب٤ والدكَغ (  ؤبى َاصي، هبُل دمحم ؾٗض هللا، ٢اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت ٞو

ت  جدٟٓاث الُمً والؿىصان بكإن بٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت الىُلي، ظمهىٍع

 وما بٗضَا. 186م، م2213الؿىصان،
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في بَاع الضو٫ الٗغلُت بضي ٖلحها جدٟٓاث ؤو٢ض جىنلذ بٌٗ الضعاؾاث بلى ؤن ؤ٦ثر الاجٟا٢ُاث التي 

 
ً
ُٗي ماقغا ٌُ ظا   بإن َظٍ الاجٟا٢ُت  هي اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة، َو

ً
َاما

ىُت للضو٫ الٗغلُت هي ألا ٗاث الَى ٦ثر مً بين َظٍ الاجٟا٢ُاث ال جخالءم في بٌٗ ههىنها م٘ الدكَغ

لحها في ال رجِب اجٟا٢ُت ا  .(1)ل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز الٗىهغي ؤو جىظهاتها الؿُاؾُت، ٍو

ُٗت ٞةهه  ولالخالي وهدُجت للىي٘ الحؿاؽ لهظٍ الاجٟا٢ُت ووا٢٘ الضؾخىع الُمجي ومغظُٗخه الدكَغ

ت الُمىُت ؤن حُٗض الىٓغ ولهىعة ظاصة في ببضاء الخدٟٓاث ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت  ًجب ٖلى الجمهىٍع

  ا٧إ٢ل زُىة ًم٨ً ؤن حؿل٨ها في َظ
ً
ا الكغعي ووا٢ٗها الضًجي وخٟاْا الجاهب مغاٖاة لغوح صؾخىَع

لحها ؤن جبرع مى٢ٟها َظا بالغظٕى للىا٢٘ الظي آلذ به َظٍ  ُت وؤلاؾالمُت، ٖو تها الكٖغ ٖلى ٍَى

 ًٖ اإلابرعاث ألازغي والتي ؤقغها بلحه
ً
. االاجٟا٢ُت ومسالٟتها لىا٢٘ ٢ىاٖض الاؾخسالٝ الضولي ًٞال

ً
 ؾاب٣ا

 ابع:اإلابدث الس 

 جىؾحن اإلاعاهداث الدولُت
ألانل في الىا٢٘ الضولي َى جمخ٘ الضو٫ ب٩امل الؿُاصة في نىعتها الضازلُت والخاعظُت، ٞلها ٧امل 

الح٤ ال٣اهىوي في ٞغى ؾُُغتها ٖلى ب٢لُمها، ٦ما لها الح٤ في مى٘ جضزل ؤي صولت في قاوجها 

وجُب٣ُها، ٦ما لها الح٤ في ٣ٖض اإلاٗاَضاث الضازلُت، بياٞت بلى جمخٗها بؿً ٢ىاهُجها الضازلُت 

 الضولُت وجىمُت ٖال٢تها الضبلىماؾُت.

ول٨ً ٢ض ًدهل في بٌٗ ألاو٢اث هٕى مً الخٗاعى بين ال٣ىاهين الضازلُت للضو٫ وبٌٗ 

مت بين جل٪ ءضولت بٌٗ املحاوالث مً ؤظل اإلاىااإلاٗاَضاث الضولُت، ِٞؿخضعي طل٪ ألامغ ؤن جخسظ ال

 اهىن الضازلي.اإلاٗاَضاث وال٣

بين  إولىاء ٖلى ما ؾب٤ ٞةن الضو٫ حؿعى ظاَضة ب٣ضع ؤلام٩ان لخجىب الانُضام الظي ٢ض ًيك

 مداًضا مً بٌٗ  إمما ٢ض ًيك ال٣ىاهين الضازلُت وبٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت
ً
مىه ؾلى٥ الضولت مؿل٩ا

ٓت اإلاٗاَضاث ؤو لؼومها ؤؾلىب الخدٟٔ ٖلى بٌٗ بىىص اإلاٗاَضاث مغاٖاة ل٣اهىج ِٞ جي ومدا ها الَى

 .(2)بظل٪ ٖلى ز٣لها الضولي

ين اإلاٗاَضاث الضولُت، بومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫  ن َىا٥ آلُاث مخٗضصة حؿل٨ها الضو٫ مً ؤظل جَى

ذ ٖلى اٖخباع اإلاٗاَضاث الضولُت في مغجبت  بال  ؤن بٌٗ الضو٫ ٢ض ججاوػث َظٍ ؤلاق٩الُت بالىو الهٍغ

                                 
 (  اإلاغظ٘ الؿاب٤.1)

٘ ألاعصوي 2) جي صعاؾت م٣اعهت بين الدكَغ (  ؾُٗض، َاع١ ظمٗت، آلُاث جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الَى

٘ الٗغاقي، عؾالت ماظؿ  .71م، م2222خير، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاعصن، والدكَغ
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٘ الضاز لي، في خين ؤن بٌٗ الضو٫ ٢ض ال زمذ الؿ٩ىث ًٖ بُان مغجبت الضؾخىع ؤو في مغجبت الدكَغ

جي؛ ولٗل َظا الخهٝغ مً بٌٗ الضو٫ َى وؾُلت إلجاخت  اإلاٗاَضاث الضولُت باليؿبت ل٣اهىجها الَى

الٟغنت للىٓغ في جل٪ اإلاٗاَضاث وجدضًض اإلاؿل٪ اإلاىاؾب الظي جخسظٍ الضولت في الخٗامل م٘ ؤمشا٫ 

لى ٧ل  خا٫ ٞةن جدضًض الضولت لآللُت اإلاىاؾبت في الخٗامل م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت َظٍ اإلاٗاَضاث، ٖو

تها وؾُاصتها الضازلُت، ٦ما ًجب ؤلاقاعة بلى ؤن  ًب٣ى في بَاع الكإن الضازلي للضولت املح٩ىم بغٍئ

غ ببغام ال٨شير مً  ظا ٌٗض ظَى جي، َو ين اإلاٗاَضة الضولُت َى م٣ضمت لخىُٟظَا في ال٣اهىن الَى جَى

 َضاث الضولُت.اإلاٗا

 :  اإلاؿلب ألاٌو

 مـهىم الخىؾحن للمعاهداث الدولُت
ين حٗض في الىا٢٘ لُت ؤو مؿإلت الخضعط بين ال٣اهىهبن الٗال٢ت بين ال٣اهىن الضولي وال٣ىاهين الضاز

مً ؤَم ال٣ًاًا التي ٖىِذ بها الضعاؾاث ال٣اهىهُت لخٗل٣ها اإلاباقغ ب٨ُُٟت جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي في 

 .(1)الضازلي للضو٫ املجا٫ 

اث ٣ٞهاء ال٣اهىن التي جبين الٗال٢ت بين ال٣اهىن الضولي والضازلي ًٖ  ولً هخدضر َىا ًٖ هٍٓغ

تي زىاثُت ال٣اهىن ووخضة ال٣اهىن، وإهما ؾنر٦ؼ خضًصىا ًٖ الحلى٫ والُغ١ اإلاباقغة التي  ٤ هٍٓغ ٍَغ

ين، واإلاغاص حؿل٨ها الضو٫ مً ؤظل جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي في ٢ىاهُجها الضازل ُت جدذ مؿىى الخَى

جي ؤو صازلي،  ين في اإلاٗاَضاث الضولُت ؤي ظٗل الىو الىاعص في اإلاٗاَضة في نىعة ٢اهىن َو بالخَى

 مىه، ٍو رجب ٖلى 
ً
غاٝ ٞحها وج٩ىن ظؼءا بدُض جضزل اإلاٗاَضة في الىٓام ال٣اهىوي الضازلي للضو٫ ألَا

ا ههىن ت إلااؾؿاثطل٪ ؤن ج٩ىن ؤخ٩ام جل٪ اإلاٗاَضة ملؼم ىُت الضولت باٖخباَع ا ٢اهىهُت صولُت َو

ا هه ىُت الىاٞظة، ولِـ باٖخباَع جي اصولُ ا٦ب٣ُت ال٣ىاهين الَى  .(2)م٣ُٕى الٗال٢ت ًٖ ال٣اهىن الَى

 اإلاؿلب الثاوي:  

 آلُاث الخىؾحن 
ت ٧املت في ازخُاع الحلى٫ التي جغاَا مىاؾبت لخُب٤ُ ال٣اهىن الضو  لي ألانل ؤن جخمخ٘ الضو٫ بدٍغ

في بَاع ال٣اهىن الضازلي؛ والؿبب في طل٪ ًغظ٘ لٗضم وظىص ٢اٖضة ٢اهىهُت صولُت جىض  بهىعة 

كير بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي  مباقغة ٦ُُٟت جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي ٖلى اإلاؿخىي الضازلي للضو٫، َو

                                 
 .44-43(  الٗىا خي، ٖلي م٨غص، مغظ٘ ؾاب٤، م1)

 .483(  املجظوب، دمحم، مغظ٘ ؾاب٤، م2)
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ب هي ٢ىاٖض الؿبب في ٖضم وظىص جل٪ ال٣ىاٖض ًغظ٘ ل٩ىن ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في الٛال بلى ؤن

غ الض٢ت ال٩اُٞت في جل٪ الىهىم لحل ٧اٞت ؤلاق٩االث التي ٢ض  ُت ٚير م٨خىلت، ولالخالي لم جخٞى ٖٞغ

جيخج ٖىض الخُب٤ُ في الىا٢٘ الضولي وزهىنا ًٖ حُٛير الى٢اج٘ ومؿبباتها، بِىما عج  بٌٗ ٣ٞهاء 

ىُت للضو٫، وؤهه مً الهٗىلت ؤن ًٟغى  ال٣اهىن ؤن ألاؾباب ألاؾاؾُت في طل٪ ج٨مً في الؿُاصة الَى

٤ بًجاص ٢ىاٖض مك ر٦ت جخٗل٤ بُغ١ جُب٣ُه في ال٣اهىن الضازلي  ال٣اهىن الضولي ؾلُخه ًٖ ٍَغ

 للضو٫، إلاا في طل٪ مً ج٣ُُض مباقغ لؿُاصة الضو٫.

وهدُجت إلاا ؾب٤ ٣ٞض جغ٦ذ َغ١ جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي في الىٓام الضازلي لخ٣ضًغ الضو٫، ومً 

٣خين لخُب٤ُ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في بَاع ال٣اهىن الضازلي:َىا ؤبغػ لىا ا  لىا٢٘ الضولي ٍَغ

٣ت ال٣بى٫ اإلاباقغ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي في الىٓام الضازلي. ٣ت ألاولى: وهي ٍَغ  الٍُغ

 ٤ ٤ اؾخ٣با٫ جل٪ ال٣ىاٖض ًٖ ٍَغ ٣ت ال٣بى٫ ٚير اإلاباقغ، وطل٪ ًٖ ٍَغ ٣ت الشاهُت: ٍَغ الٍُغ

 ال٣اهىن الضازلي.

ين ٦ما ًلي:  ولىاء ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ىىا ٖغى آلُاث الخَى

: الخىؾحن اإلاباشس:
ً
 أوال

ُٗت، وطل٪ ٩ًىن  ين صون جهض٤ً الؿلُت املخخهت في الضولت وهي الؿلُت الدكَغ واإلاغاص به الخَى

ٗجى َظا  باز زا٫ زُىاث الخى٢ُ٘ والخهض٤ً في زُىة واخضة، ولالخالي ًنز٫ الخى٢ُ٘ منزلت الخهض٤ً، وَُ

 باالجٟا٢ُاث اإلابؿُت، والتي جغجبِ بالٗال٢اث الضولُت، وتهضٝ ال٨شير مً ألاهٓمت 
ً
ين ٚالبا الخَى

ُٗت عاء ٣ٞهُت آ، و٢ض ْهغث َىا٥ (1)ؾلى٥ َظا اإلاؿل٪ للتهغب مً ع٢ابت البرإلاان ؤو الؿلُت الدكَغ

ت ٖضم بوكاء ؤي ال زاماث ًم٨ً جغج ها ًٖ مشل َظٍ الاجٟا ٢ُاث وبهظا الك٩ل مً ٢اهىهُت حكير بلى ؤولٍى

ين إلاا ُٞه مً الال زاماث التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى ؾُاصة الضولت ؤو وخضتها ؤلا٢لُمُت ؤو جٟغى  الخَى

 . (2)خ٣ى٢ها الخانت ٖلى  ال زاماث مالُت ٖلحها ؤو

عُت: م الظلؿت الدشَس : الخىؾحن عً ؾٍس
ً
 زاهُا

ُٗت ٖلى ٧اٞت الابواإلاغاص به  جٟا٢ُاث التي جبرمها الؿلُت الخىُٟظًت، لؼامُت جهض٤ً الؿلُت الدكَغ

٩ي ت، ٦ىٓام الضؾخىع الٟغوسخي وألامٍغ ه بٌٗ ألاهٓمت الضؾخىٍع ين حك َر ظا الخَى      .(3)َو

                                 
 .76م، م1992(  ؾغخا٫، ؤخمض، ٢اهىن الٗال٢اث الضولُت، اإلااؾؿت الجاهبُت للضعاؾاث واليكغ، بيروث، لبىان، 1)

ت اإلاٗاَضاث الضولُت، صعاؾت م٣اعهت في الضؾاجير الٗغلُت، بدض ميكىع  ( الك٨غي، ٖلي ًىؾ٠، الغ٢ابت2) ٖلى صؾخىٍع

ت،   . 7/292في مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ٞى

ؼ، الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي جبرمها الؿلُت الخىُٟظًت، بدض ميكىع، الهُئت الٟلؿُُيُت 3) (  ٧اًض، ٍٖؼ

 .8اإلاؿخ٣لت لح٣ى١ اإلاىاَىـ عام هللا، م
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 اإلاؿلب الثالث

 حساءاث الخىؾحنإ
ين بدؿب ألاؾلىب الظي جسخاٍع الضولت، ٞهىا٥  ين ٌٗٝغ بجسخل٠ بظغاءاث الخَى ظغاء للخَى

ين الخل٣اجي،   بالخَى
ً
دىاٍ ؤن اإلاٗاَضة بمجغص الخهض٤ً ٖلحها وصزىلها خيز الىٟاط جهبذ مهضعا ٞو

ل الىو الضولي  ٣ه جدٍى ظا ألاؾلىب ال ًدخاط إلظغاء زام ًخم ًٖ ٍَغ لل٣ىاٖض الضولُت والضازلُت، َو

 مً الىٓام ال٣اهىوي 
ً
 لهظا ألاؾلىب ظؼءا

ً
٣ا ٗخبر هو اإلاٗاَضة ؤو الاجٟا٢ُت ٞو ل٣اهىن صازلي، َو

ذ بٌٗ الضو٫ التي جإزظ بهالضاز غاٝ ؤظا ألاؾلىب ؤن ًُب٤ الُٝغ آلازغ لي مباقغة، واق َر و ألَا

 .(1)ألازغي في اإلاٗاَضة طاث ألاؾلىب

ىا٥  ٣هض به بصزا٫ ههىم اإلاٗاَضة بَو عي ٍو ين الدكَغ ين ٌؿىى بالخَى ظغاء آزغ للخَى

ا في ٢اهىن زا ٤ بنضاَع ُٗت في ب٣اهىن زام في الىٓام الضازلي، وطل٪ ًٖ ٍَغ م مً الؿلُت الدكَغ

ى قٍغ يغوعي لخُب٤ُ اإلاٗاَضاث ؤو  ٢ىاٖض جخ٤ٟ في  نضاع صولت ل٣اهىن ًخًمًبالضولت، َو

ل  (2)مدخىاَا م٘ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت مدل الخدٍى

عي بما ؤن ٩ًىن  ين الدكَغ ، ؤي بةخالت هو اإلاٗاَضة وجُب٣ُه مً جىؾُىا باإلخالتوهجض ؤن الخَى

جي،  خمشل طل٪ بةصزا٫ هو ؤو بىض ؤو مٗاَضة في ال٣اهىن الضازلي، وطل٪ ًٖ َٝغ ال٣ا خي الَى ٍو

٤ ؤلاخالت ؤو اؾخسغاط وسخت َب٤ ألانل لىهىم اإلاٗاَضة في ال٣اهىن الضازلي، ؤو بىاؾُت  ٍَغ

 ظضولت اإلاٗاَضة في ال٣اهىن الضازلي بإن جىي٘ اإلاٗاَضة م٘ ملح٤ م٘ ال٣اهىن اإلاضمج لها.

٤ بلٛاء ؤو حٗضًل ال٣اهىن الىاٞظ، باالوسجامالخىؾحن ؤو ٩ًىن   ًٖ ٍَغ
ً
 مباقغا

ً
ُىا ٩ىن جَى ، ٍو

ين ٚير مباقغ مً زال٫ جبجي ٢اهىن ماؾـ ٖلى ههىم اإلاٗاَضة    .(3)ؤو جَى

 

 

                                 
٤ُ، الخُب٤ُ الضازلي للمٗاَضاث الضولُت في ْل اجٟا٢ُت 1) ان 1969(  ؤخمض، ٢اؾم جٞى م، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت ٍػ

 .138م، م2212ٖاقىع، الجؼاثغ،

ُاهُا، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، الجؼاثغ، 2) (  ػ٦ُت، بهلى٫، جُب٤ُ مٗاَضاث خ٣ى١ ؤلاوؿان في بٍغ

 .15م، م2211

٘ ألاعصوي (  ؾُٗض3) جي صعاؾت م٣اعهت بين الدكَغ ، َاع١ ظمٗت، آلُاث جىَين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الَى

٘ الٗغاقي، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ٖمان، ألاعصن،   .76م، م2222والدكَغ
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 اإلاؿلب السابع:

ومىكف  اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة الخىؾحن إلاعاهدة 

ع الُمني مىه  الدشَس
ت ٦ُُٟت حٗامل اإلاكٕغ الُمجي م٘ بظغاءاث بًم٨ً ال٣ى٫  هه ًٟهم مً بٌٗ الىهىم الضؾخىٍع

ت ع٢م ) ين مً زال٫ هو اإلااصة الضؾخىٍع ( ؤهه: )ًهاص١ مجلـ الىىاب ٖلى اإلاٗاَضاث 92الخَى

 ٧ان ق٩لها ؤو مؿخىاَا، زانت جل٪ 
ً
والاجٟا٢ُاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الضولُت طاث الُاب٘ الٗام ؤًا

الضٞإ ؤو الخدال٠ ؤو الهل  ؤو الؿلم ؤو حٗضًل الحضوص ؤو التي ً رجب ٖلحها ال زاماث مالُت اإلاخٗل٣ت ب

نضاع ٢اهىن(، ومً زال٫ َظا الىو هجض ؤن الضؾخىع ٢ض بين بٖلى الضولت ؤو التي ًدخاط جىُٟظَا بلى 

ُٗت  ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلاٗاَضاث الضولُت بةلؼامُت جهض٤ً مجلـ الىىاب الظي ًمشل الؿلُت الدكَغ

في الضولت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت، وهو ٖلى وظىب جهض٤ً مجلـ الىىاب ٖلى الاجٟا٢ُاث التي 

ظا الخهض٤ً ٌٗخبر بمشابت مؿل٪ ؾل٨ه الضؾخىع الُبؾُ رجب ٖلى جىُٟظَا  مجي نضاع ٢اهىن صازلي، َو

ُٗت ٖلبالتي حك ٍر ًخىا٤ٞ م٘ ٚيٍر مً ال٣ىاهين  ى ههىم الاجٟا٢ُاث لؼامُت جهض٤ً الؿلُت الدكَغ

.
ً
 واإلاٗاَضاث الضولُت ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا

ت 119بياٞت للىو الؿاب٤ ٣ٞض ههذ اإلااصة ) ( مً الضؾخىع ٖلى ؤن ًخىلى عثِـ الجمهىٍع

 الازخهاناث الخالُت:

 بنضاع ٢غاع اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث التي ًىا٤ٞ ٖلحها مجلـ الىىاب. -12

 ٢ُاث التي ال جدخاط بلى جهض٤ً مجلـ الىىاب بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىػعاء.اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا -13

ضة الغؾمُت وجظإ زال٫ ٦123ما ههذ اإلااصة ) ( مً الضؾخىع ٖلى ؤهه )جيكغ ال٣ىاهين في الجٍغ

جىػ مض ؤو ٢هغ َظا اإلاُٗاص  ا ٍو ش وكَغ  مً جاٍع
ً
ٗمل بها بٗض زالزين ًىما ا َو ش بنضاَع ين مً جاٍع ؤؾبٖى

 ال٣اهىن(. بىو زام في

٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫  ت الؿاب٣ت  بههَو ت الُمىُت جهى٠ مً بومً زال٫ الىهىم الضؾخىٍع ن الجمهىٍع

ُٗت  ين ههىم الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث الضولُت جهض٤ً الؿلُت الدكَغ ٢بُل الضو٫ التي جلؼم لخَى

ت الُمىُت ٌُٗي اإلاٗاَضة بٗض ابٖلحها بم٣خضخى  هضماظها ظغاءاث زانت، و ؤن صؾخىع الجمهىٍع

ُجها في ال٣اهىن الضازلي ٢ىة الىو ال٣اهىوي الضازلي.  وجَى
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في  اللػاء على حمُع أشياٌ الخمُحز غد اإلاسأة الىغع اللاهىوي لخىؾحن اجـاكُت 

 اللاهىن الُمني:

بٗض ؤن ٖلمىا َبُٗت حٗامل الضؾخىع الُمجي م٘ اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت، ًم٨ً جهي٠ُ 

بإجها اجٟا٢ُت ًدخاط جىُٟظَا إلنضاع ٢اهىن،  ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ال٣ًاء اجٟا٢ُت 

ظا ما ههذ ٖلُه الاجٟا٢ُت في ؤ٦ثر مً ماصة، ٣ٞض ههذ في اإلااصة ) ( ٖلى : )اصماط مبضؤ اإلاؿاواة بين 1َو

ا ا ٗاتها اإلاىاؾبت ألا الغظل واإلاغؤة في صؾاجيَر ىُت ؤو حكَغ اإلابضؤ ٢ض ؤصمج ٞحها زغي، بطا لم ٨ًً َظا لَى

يٍر مً الىؾاثل اإلاىاؾبت(. ٘ ٚو  ختى آلان، و٦ٟالت الخد٤ُ٣ الٗملي لهظا اإلابضؤ مً زال٫ الدكَغ

َغاٝ باجساط ظمُ٘ ما ًلؼم مً جضابير ٖلى جخٗهض الضو٫ ألا ( ٖلى ؤهه: )٦24ما ههذ في اإلااصة )

جي  في َظٍ الاجٟا٢ُت(.ٖما٫ ال٩امل للح٣ى١ اإلاٗ ٝر بها حؿتهضٝ جد٤ُ٣ ؤلا  الهُٗض الَى

ا باإلظغاءاث التي هو  ين ههىم َظٍ الاجٟا٢ُت بال بٗض مغوَع ومما ؾب٤ وٗلم ؤهه ال ًم٨ً جَى

ت، في خين  ُٗت ٖلحها زم الخهض٤ً ٖلحها مً ٢بل عثِـ الجمهىٍع ٖلحها الضؾخىع ومىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ

ههىنها لالهضماط  ُإا ختى جتهواإلاغاخل الىاظب ؾلى٦هظغاءاث ؤلا ؤن َظٍ الاجٟا٢ُت لم جمغ بهظٍ 

ين.  والخَى

 لؿُاصة الضولت وجمخٗها  
ً
لُه ٞؿلى٥ الضولت َظا اإلاؿل٪ َى قإن صازلي ًجب اخ رامه جد٣ُ٣ا ٖو

 ل٣اٖضة ال ؾُاصة حٗلى ٖلى ؾُاصة الضولت، وجمخٗها بةعاصتها اإلاؿخ٣لت، ولالخالي 
ً
٣ا بؿلُاجها الضازلي، ٞو

ُتها ال٣اهىهُت ٖخض الخٗامل م٘ ؤمشا٫ َظٍ الاجٟا٢ُاث، وال ٞةهه ًجب اخ رام ؾُاصة الضولت وشخه

م ٢ابلُت  ا مً ؤظل جىُٟظ ههىم َظٍ الاجٟا٢ُت، ٚع ًىظض َىا٥ مبرع إللؼام الضولت بمسالٟتها صؾخىَع

ُٗت في الضولت.  ههىنها للٗغى ٖلى الؿلُت الدكَغ

 مً ههىم الاجٟبومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ 
ً
ين ؤًا ا٢ُت اإلاكاع بلحها ٞةهه ن الضولت بطا ؤعاصث جَى

ت الُمىُت  ًجب ؤن جمغ جل٪ الىهىم باإلظغاءاث اإلاٗخمضة والىاظب جُب٣ُها، م٘ الٗلم ؤن الجمهىٍع

الن ٢6ض ههذ في اإلااصة ) ( مً الضؾخىع ٖلى ما ًإحي : ) جا٦ض الضولت الٗمل بمُشا١ ألامم اإلاخدضة وؤلٖا

و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي اإلاٗ ٝر بها بهىعة  الٗالىي لح٣ى١ ؤلاوؿان ومُشا١ ظامٗت الضو٫ الٗغلُت

ت الُمىُت ٧اهذ خٍغهت ٖلى جُب٤ُ مباصت ال٣اهىن الضولي الٗغفي  ٖامت( وبهظا ًخط  ؤن الجمهىٍع

ت الُمىُت حٗض مً بين الضو٫  وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخابٗت له، ألامغ الظي ًا٦ض صون ق٪ ؤن الجمهىٍع

جي بمبضؤ ؾ ت الضولُت م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي في الؿُاؾ مىالتي حٗ ٝر ٖلى الهُٗض الَى

ا لًىابِ الخٗامل  لئلظغاءاث اإلا٣غعة في طاث الضؾخىع. م٘ اؾخدًاَع
ً
٣ا الىهىم طاث الٗال٢ت ٞو
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 الخاجمت

 وفي زاجمت َظا البدض ومً زال٫ ما حٗغيىا له ًم٨ً ؤن هبين ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بلحها :

ال٢خه باجٟا٢ُت ال٣ًاء  -1 ٣ا الجٟا٢ُت ُِٞىا للمٗاَضاث الضولُت ٖو ٘ الُمجي ٞو ؤن وا٢٘ الدكَغ

ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة  ًمىذ له الح٤ في ببغاػ مٗاعيت جل٪ الاجٟا٢ُت ٧ىجها 

 ًٖ مٗاعيتها للىهىم جخٗاعى 
ً
م٘ ٢ىاٖض ؤؾاؾُت في ال٣اهىن الضازلي للضولت ًٞال

ت للجم ت الُمىُتالضؾخىٍع  .هىٍع

جم جى٢ُٗها مً ٢بل  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ألانل ؤن اجٟا٢ُت   -2

ش  ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت بخاٍع ٣ا 1984ماًى  32ظمهىٍع في لٗمل الضولي لم، وٞو

لً جُب٤ُ بال ٖلى ب٢لُم  ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ٞاجٟا٢ُت الاؾخسالٝ 

ت الٗغلُت الُمىُت ٢بى٫ جل٪ ظمه ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت، وال ًلؼم الجمهىٍع ىٍع

، ومً باب ؤولى ٞال جُب٤ ٖلى الصخهُت الضولُت الجضًضة واإلامشلت و جُب٣ُهاؤالاجٟا٢ُت 

ت الُمىُت.  بالجمهىٍع

ين ههىم   -3 بال بٗض  اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة ؤهه ال ًم٨ً جَى

ُٗت ٖلحها زم الخهض٤ً  ا باإلظغاءاث التي هو ٖلحها الضؾخىع ومىا٣ٞت الؿلُت الدكَغ مغوَع

ت، في خين ؤن َظٍ الاجٟا٢ُت لم جمغ بهظٍ الاظغاءاث واإلاغاخل  ٖلحها مً ٢بل عثِـ الجمهىٍع

ين جتهُإالىاظب ؾلى٦ها ختى   .ههىنها لالهضماط والخَى

 ٦ما ًلي: ٦ما ًم٨ً بظما٫ ؤَم الخىنُاث    

ت الُمىُت ؤن حُٗض الىٓغ ولهىعة ظاصة في ببضاء الخدٟٓاث ٖلى ؤ -1 هه ًجب ٖلى الجمهىٍع

ا الكغعي  َظٍ الاجٟا٢ُت ٧إ٢ل زُىة ًم٨ً ؤن حؿل٨ها في َظٍ الجاهب مغاٖاة لغوح صؾخىَع

ُت وؤلاؾالمُت تها الكٖغ  ٖلى ٍَى
ً
 .ووا٢ٗها الضًجي وخٟاْا

 مً ههىم الاجٟا٢ُت اإلاكاع بطا ؤجها  ٦ما هىصخي الجهاث طاث الازخهام -2
ً
ين ؤًا ؤعاصث جَى

 .بلحها ٞةهه ًجب ؤن جمغ جل٪ الىهىم باإلظغاءاث اإلاٗخمضة والىاظب جُب٣ُها
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 اإلاساحع
م  ال٣غان ال٨ٍغ

تها، ٖمان،  -1 اث الىاظمت ًٖ زالٞت الضو٫ وؾبل حؿٍى ببغاَُم، نٟاء ؾمير، اإلاىاٖػ

 م1،2212ٍ

، ال٣اَغة، اً را٥ للُباٖت 1ؤبى الخير، مهُٟى ؤخمض، الضولت في ال٣اهىن الضولي الٗام، ٍ -2

 2229واليكغ، 

3-  ٘ ٤ ال٣ٟه والؿىاب٤ والدكَغ ؤبى َاصي، هبُل دمحم ؾٗض هللا، ٢اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت ٞو

والؿىصان بكإن بٌٗ اإلاٗاَضاث الضولُت، عؾالت  الضولي بال ر٦يز ٖلى جدٟٓاث الُمً

ت الؿىصان،ص٦  م2213خىعاٍ، ظامٗت الىُلي، ظمهىٍع

، 12ؤبى ٠َُ، ٖلي ناص١، ال٣اهىن الضولي الٗام، ٍ -4 ت، ميكإة اإلاٗاٝع  م1975، ؤلاؾ٨ىضٍع

 م.1978اجٟا٢ُت ُِٞىا لخالٞت الضو٫ في اإلاٗاَضاث لٗام  -5

٤ُ، الخُب٤ُ الضازلي للمٗاَضاث الضولُت في ْل اجٟا٢ُت  -6 م، عؾالت 1969ؤخمض، ٢اؾم جٞى

ان ٖاقىع، الجؼاثغ،  م2212ماظؿخير، ظامٗت ٍػ

ت ما٦ـ باله٪ لل٣اهىن 1969ؤهخىوي ، ؤوؾذ، اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ) -7 (، مىؾٖى

 .م2226الضولي،

ُت،  -8 ُت واإلاكغٖو  م.2217باٖىيان، نال  ؾُٗض، الٟغ١ بين الكٖغ

٣اَغة، صاع ال٨ٟغ ، ال4بكير، الكاٞعي دمحم، ال٣اهىن الضولي الٗام في الؿلم والحغب، ٍ -9

 م1979الٗغبي، 

خماص -12  ب٪، ٖلي ماَغ، ال٣اهىن الضولي الٗام، ال٣اَغة، مُبٗت الٖا

ت بين الىٓم الىيُٗت والىٓام ؤلاؾالمي  -11 ُت الضؾخىٍع البى خي، قٍغ٠ خؿً َه، الكٖغ

 ،  .م2214صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت ؤؾٍُى

لي، ؾُٗض ؾالم، الاؾخسالٝ الضولي في اإلاؿ -12 ، ال٣اَغة، صاع الجهًت 1اولُت الضولُت، ٍظٍى

 م2223الٗغلُت،

 ، ٖمان1الخُُب، وٗمان ؤخمض، الىؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، ٍ -13

ً، بٛضاص، بضون ٍ،2224طبُان، مها دمحم ) -14  (، زالٞت الضو٫ وآلازاع اإلا رجبت ٖلُه، ظامٗت الجهٍغ

ُاهُا، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت ٞغخاث ػ٦ُت، بهلى٫، جُب٤ُ مٗاَضاث خ٣ى١ ؤلاوؿان ف -15 ي بٍغ

 م2211ٖباؽ، الجؼاثغ، 

ؾغخا٫، ؤخمض، ٢اهىن الٗال٢اث الضولُت، اإلااؾؿت الجاهبُت للضعاؾاث واليكغ، بيروث،  -16
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 م1992لبىان، 

جي صعاؾت م٣اعهت بين  -17 ين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الَى ؾُٗض، َاع١ ظمٗت، آلُاث جَى

٘ ألاعصوي والدكَغ  م2222٘ الٗغاقي، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاعصن، الدكَغ

جي صعاؾت م٣اعهت بين   ين اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الَى ؾُٗض، َاع١ ظمٗت، آلُاث جَى

٘ الٗغاقي، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ٖمان، ألاعصن،  ٘ ألاعصوي والدكَغ الدكَغ

 م2222

 م1976الضولي في و٢ذ الؿلم، ال٣اَغة، ٍ،ؾلُان، خامض، ال٣اهىن  -19

ت اإلاٗاَضاث الضولُت، صعاؾت م٣اعهت في الضؾاجير  -22 الك٨غي، ٖلي ًىؾ٠، الغ٢ابت ٖلى صؾخىٍع

ت  .الٗغلُت، بدض ميكىع في مجلت مغ٦ؼ صعاؾاث ال٩ٞى

ت اللُبُت، ٍ -21 ، 1ناص١، َكام ٖلي، آزاع الاؾخسالٝ الضولي في يىء الىخضة اإلاهٍغ

ت، ميكإ  ة اإلاٗاٝعؤلاؾ٨ىضٍع

 م1992الٗىاوي، ببغاَُم، ال٣اهىن الضولي الٗام، ال٣اَغة، -22

الٗىا خي، ٖلي م٨غص، اإلاىٓماث الضولُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان، م٨خبت مغ٦ؼ الها١، نىٗاء،  -23

ت الُمىُت،   م2229الجمهىٍع

 ، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغلُت1ٚاهم، دمحم خاٞٔ، ال٣اهىن الضولي الٗام، ٍ -24

ت،الٛىُىي، دمحم َلٗذ،  -25  م1982الىؾُِ في ٢اهىن الؿالم، الاؾ٨ىضٍع

ؼ، الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى اإلاٗاَضاث التي جبرمها الؿلُت الخىُٟظًت، بدض ميكىع،  -26 ٧اًض، ٍٖؼ

 الهُئت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت لح٣ى١ اإلاىاَىـ عام هللا

 م2223املجظوب، دمحم، ال٣اهىن الضولي الٗام، بيروث،  -27

ا، آزاع الاؾخسال  -28 ، 1ٝ بين الضو٫ ٖلى ؤٖما٫ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام، ٍدمحم، ؤقٝغ ٞو

 م2225ال٣اَغة، صاع الجهًت، 

ا، آزاع الخىاعر بين الضو٫ ٖلى ؤٖما٫ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الخام، ٍ -29 ، 1دمحم، ؤقٝغ ٞو

 .ص.ثال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغلُت

ا في ال٣اهىن  -32 الضولي، عؾالت ص٦خىعاٍ، الى٣ُب، ٖضهان مىسخى، حٛير الؿُاصة ؤلا٢لُمُت وؤزَغ

 م1988ظامٗت ٖين قمـ، ال٣اَغة، مهغ، 
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اكع الالىتروهُت اإلاى

1- -a268-4799-2f27-LY/Posts/Details/0125f462-://portal.arid.my/arhttps

-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 

2- 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 

3- https://www.alayam.com/alayam/Parliament/571280/News.html     

اعة الغابِ الخالي: -4 اصة جٟانُل خى٫ طل٪ ًغجى ٍػ  ولٍؼ

ar/14933-publications-all/main-sanaacenter.org/ar/publicationshttps://                    

 

 

 

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/0125f462-2f27-4799-a268-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%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88
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://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://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
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/571280/News.html
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933
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ع الُمني  دعاوي الخُاشة في الدشَس
                        

 مًؤ الباخث/ خظً عىع طعُد بام

اؿع أمام املخ،  ماحظخحر في اللاهىن الخاص  اهم الُمىُتمدامي متر

 

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

 ج٨خٔجىاو٫ َظا البدض اإلاىظؼ مك٩لت الٗهغ وهي الخىإػ في ال٣ٗاعاث وألاعا خي التي 

ظا م ن املحا٦م بها وهدً ٦مدامين ٞاألظضع بىا ؤن هيبه ٖامت الىاؽ إلاا ٢ض ٣ًٗى  ا ُٞه مً ؤزُاء َو

 ؾخسلهه الباخض مً ججاعله في املحا٦م.ا

ٞخىاو٫ الباخض صٖاوي الحُاػة الشالر ولين طل٪ في زالزت مُالب مبِىا ٧ل صٖىي، وهي صٖىي 

 ٖما٫ الجضًضة.وصٖىي مى٘ الخٗغى وصٖىي و٠٢ ألا  اؾ رصاص الحُاػة

ىت ٖلى اإلال٨ُت ٖىض  ذ لحماًت الحُاػة ٦مغ٦ؼ ٢اهىوي و٢ٍغ ولين ؤن ٧ل الضٖاوي بهما قٖغ

ذ لحماًت الىٓام الٗام لحين الخإ٦ض مً اإلال٨ُت )الحاثؼ  ظٍ الضٖاوي بهما قٖغ بٌٗ ال٣ىاهين َو

، ٟٞي اإلاُلب ألاو٫  اؾ رصاص صٖىي  ألانلي(، وجبٗا لظل٪ ٣ِٞ ٞهل الباخض ٧ل صٖىي في ؤعبٗت ٞغٕو

ها  اؾ رصاص الحُاػةجىاو٫ الباخض في الٟٕغ ألاو٫ مٟهىم صٖىي  الحُاػة والٟٕغ الشاوي جىاو٫ قغَو

ومُٗاص جل٪ الضٖىي ؤما الٟٕغ الشالض والغاب٘ ٣ٞض بين الباخض ٞحهما ؤَغاٝ الضٖىي وال٣ىاٖض الٗامت 

 لخل٪ الضٖىي. 

ٟٕغ ألاو٫ والشاوي والشالض جىاو٫ الباخض ٦ظل٪ في اإلاُلب الشاوي لضٖىي مى٘ الخٗغى ٟٞي ال

ماَُت صٖىي مى٘ الخٗغى مً مٟهىم وقغٍو ومُٗاص الضٖىي وؤَغاٞها، ؤما في الٟٕغ الغاب٘ ٞخىاو٫ 

ؾخعجا٫ لخل٪ الضٖىي، اإلاُلب ألازير الباخض ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي مى٘ الخٗغى ٣٦اٖضة َاب٘ ؤلا 

ما٫ الجضًضة ؾل٪ الباخض ٞ  2حها مشلما ؾب٤ في اإلاُالب الؿاب٣توهي صٖىي و٠٢ ألٖا



  
 
 

66 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

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. 

 

 اإلاـ٣ـضمــت
٘ صٖىاٍ الى  ًلجإبن الضٖىي وؾُلت ٢اهىهُت  بم٣خًاَا ناخب الح٤ بلى الؿلُت ال٣ًاثُت، ؤي ًٞغ

 َا اإلاكٕغ الُمجي.وهي بهظا جخميز ًٖ وؾاثل ٢اهىهُت ؤزغي، ؤظاػ  ؤو اإلاُالبت بد٣ه املحا٦م لحماًت خ٣ه

٘ صٖىي اؾ رصاص الحُاػة ؤما بطا جّم _  خضاء مخمشال بؿلب الحُاػة مً الحاثؼ ٞ ٞر ٞةطا ٧ان َظا الٖا

٘ صٖىي مى٘  الخٗغى للحُاػة وهي جدذ ًض مال٨ها بإي ق٩ل مً اق٩ا٫ الخٗغى ؤو التهضًض ٞ ٞر

٘ صٖىي و٠٢ ألا  ٣ت ٢ض جًغ بها ٞ ٞر ٖما٫ الخٗغى ، في خين ؤهه بطا جّم الٗمل زاعط الحُاػة بٍُغ
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  الجضًضة

م مً ؤجها ال حؿدىض  خُض حٗخبر صٖاوي الحُاػة مً آلالُاث ال٣ًاثُت التي جدىي الحُاػة؛ ٖلى الٚغ

خباع اإلاهلحت الخانت  بلى خ٤ ُٖجي، وال جىٓغ ُٞما بطا ٧ان الحاثؼ مال٩ا ؤم ال )ناخب الح٤ ٢اهىها( اٖل

ا بلى اإلاماعؾت الح٣ُ َغ ىت ٖلُه للحاثؼ ألن الحُاػة حكير في ظَى وؾُلت ال٦دؿابه، ؤي و ٣ُت للح٤ و٢ٍغ

ؤّن صٖاوي الحُاػة جدىي الحاثؼ بإؾلىب ٚير مباقغ وإن ٧ان في مىاظهت ناخب الح٤، ؤو ٢ض جخم 

خباع اإلاهلحت الٗامت،  .التي ًخم مً زاللها الحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام في الضولت خماًت الحُاػة اٖل

 مك٩لت البدض

٘ الُمجي ٖلى ألا  لى خ٣ى١ ألاٞغاص ومهالحهم مً زال٫ خاٞٔ الدكَغ مً والاؾخ٣غاع في الضولت، ٖو

م في اإلاىاص 2222ما ٌؿىى بــــ )الحُاػة( ؤو )الشبىث(، و٦ّغؽ طل٪ يمً ؤخ٩ام ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي 

عصَا بك٩ل مٟهل مشل بٌٗ ال٣ىاهين ٦ما ؤهه ا٦خٟى ٣ِٞ بظ٦غ بٌٗ ى ًهه لم ؤ( بال 1153 -1123)

ولم ( مً اإلاغاٞٗاث الُمجي 242ؤجها مً اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت وطل٪ في اإلااصة ) واٖخبرصٖاوي الحُاػة 

اث جُىع ٣ٞهاء ال٣اهىن   .في صٖاوي الحُاػة ًىا٦ب مجٍغ

 

 ؤَمُت البدض وؤَضاٞه

٘ الُمجـــي، وممـــا ًًـــا٠ٖ مـــً  جيبـــ٘ ؤَمُـــت الضعاؾـــت مـــً ؤجهـــا جىـــا٢ل صٖـــاوي الحُـــاػة فـــي الدكـــَغ

خـضاء ٖلـى خُـاػة ؤَمُـت مىيـٕى البدـض بلـى خـض  اث الؿـاٖت مـا نـاع مخٟكـُا مـً الٖا ًجٗلـه مـً مىيـٖى

ـاث فـي َـظا املجـا٫ زانـت فـي َـظٍ آلاوهـت، واػصخمـذ املحـا٦م ال٣ٗاعاث وألا  عا خي الؿ٨ىُت. وجؼاًـض اإلاىاٖػ

ٖلى ازخالٝ صعظاتها بالٗضًض مً صٖاوي الحُاػة ٦ما جيب٘ ؤَمُتها بإجها جدُذ الٟغنت للباخض بإن ًغاظ٘ 

ٗاث اإلا٣اعهـــت طاث الهـــلت لِؿـــخ٣ي مجهـــا ظىاهـــب ال٣هـــىع وظىاهـــب الخُـــىع فـــي مىيـــٕى ال٣ـــىاه ين والدكـــَغ

 صٖاوي الحُاػة. 

و٠ُ٦ ال وؤن خُاػة ال٣ٗاع مً ألاع٧ان ألاؾاؾُت في الا٢خهاص ال٣ىمي للمجخم٘ واؾخ٣غاع 

ت والا٢خهاصًت اإلاٗامالث في ال٣ٗاعاث وألاعا خي ٌؿخ٣غ ألامً في املجخم٘ وجخد٤٣ اإلاهلحت الاظخماُٖ

ظا ٚاًت ما حهضٝ بلُه ؤي هٓام في ؤي مجخم٘.  وجخم املحاٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع اإلاغا٦ؼ في املجخم٘. َو

 ألاَضاٝ

                                 
واهٓغ: ٦غم ٖاٌل .  169. صاع ال٨ٟغ الٗغبي. م1م(. مباصت ال٣ًاء اإلاضوي، 1986ٍوظضي عاٚب ٞهىي. )

ت في ٞلؿُين: صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت. عؾالت ماظؿخير، 2222خؿىين. ) (. الحماًت ال٣اهىهُت للحُاػة ال٣ٗاٍع

غ، ٧لُت الح٣ى١، ٢ؿم ال٣اهىن الخام، ٚؼة. م 58ظامٗت ألاَػ
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 تهضٝ الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ ما ًلي: 

، ومُٗاصَا في ال٣ىاهين الٗغلُت  -5 البدض في صٖاوي الحُاػة، مً خُض اإلاٟهىم والكغٍو

 وال٣اهىن الُمجي. 

٣ا لل٣ىاهين الٗغلُت.  ببغاػ َبُٗت صٖاوي  -0  الحُاػة ٞو

٘ الُمجي.  -3  ال٨ك٠ ًٖ ؤهىإ صٖاوي الحُاػة في الدكَغ

٘ الُمجي ألهىإ صٖاوي الحُاػة ولل٣ىاٖض الٗامت لضٖاوي الحُاػة. -4  بُان ٦ُُٟت مٗالجت الدكَغ

 بُان ال٣ىاٖض الٗامت لضٖاوي الحُاػة في ال٣ىاهين الٗغلُت. -5
 

 بن زُت البدض التي ؾل٨ها الباخض هي ٧الخالي: :  زُت البدض

:   لىبلى زالزت مُالب و٧ل مُلب ٢ؿم بزُت البدض ٢ؿمذ   ؤعبٗت ٞغٕو

  اؾ رصاص الحُاػةاإلاُلب ألاو٫: صٖىي 

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ ألاو٫: مٟهىم صٖىي               

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ الشاوي: قغٍو ومُٗاص صٖىي               

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ الشالض: ؤَغاٝ صٖىي               

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ الغاب٘: ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي               

 اإلاُلب الشاوي: صٖىي مى٘ الخٗغى

 الٟٕغ ألاو٫: مٟهىم صٖىي مى٘ الخٗغى               

 غىالٟٕغ الشاوي: قغٍو ومُٗاص صٖىي مى٘ الخٗ               

 الٟٕغ الشالض: ؤَغاٝ صٖىي مى٘ الخٗغى               

 الٟٕغ الغاب٘: ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي مى٘ الخٗغى              

ما٫ الجضًضة  اإلاُلب الشالض: صٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضة                  الٟٕغ ألاو٫: مٟهىم صٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضةالٟٕغ الشاوي: قغٍو ومُٗاص ص                 ٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضة                 الٟٕغ الشالض: ؤَغاٝ صٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضة                 الٟٕغ الغاب٘: ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي و٠٢ ألٖا
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 جمهُد
ت  غ ؤو هٟي خ٤ بجى٣ؿم الضٖاوي الُٗيُت ال٣ٗاٍع لى صٖاوي الح٤ ٣ًهض مجها اإلاُالبت بخ٣ٍغ

ضٖاوي الحُاػة ٞ ٣ٖاع، ؤما صٖاوي الحُاػة ٞال٣هض مجها اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الح٤.ُٖجي ٖلى 

٣ت  مضهُت مؿخعجلت لحماًت الحُاػة في طاتها ، صون الىٓغ إلاا بطا ٧ان الحاثؼ ًمل٪ الح٤ الـظي (1)ٍَغ

ا٫ طل٪ َـى صٖىي ن مجبًدىٍػ ؤو ال ًمل٨ه ،ٞال مجا٫ في صٖاوي الحُاػة الخُغ١ لبدض اإلال٨ُـــــت خُض 

ؾخد٣ا١ و٧ل ما ًُلب في صٖىي الحُاػة َى ؤن ًشبذ الحاثؼ خُاػجه للح٤ الظي ًدىٍػ ِٞؿخُُ٘ ؤن الا 

ذ مىه ٖىىة ؤو زلؿـــت ،ؤو ًضٞ٘ ٖجها الا  ٖخضاء ؤو التهضًض بضٖىي مى٘ ٌؿ رص خُاػجــــه بطا ٣ٞضث ؤو هٖؼ

٨جها جىق٪ ؤن جخٗغى مؿخ٣بال لظل٪ مً ٖخضاء ولالخٗغى ،ٞةطا لم جخٗغى خُاػجـه للتهضًض ؤو الا 

ما٫ظغاء ؤٖما٫ بضؤ بها الٛير  ولم جخم ٞةهه ٌؿخُُ٘ و٠٢ َظٍ ألا  ٤ صٖىي و٠٢ ألٖا  ٖما٫ ًٖ ٍَغ

 .(2)الجضًضة

 اؾ رصاص الحُاػةاإلاُلب ألاو٫. صٖىي 

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ ألاو٫ : مٟهىم صٖىي   

 هي وي٘ ماصي ٌؿُُغ به الصخو ؾُُغة ٞٗلُت ٖلى  خيء ًجىػ الخٗامل ُٞه.      

ها البٌٗ صٖىي الحُاػة هي خالت وا٢ُٗت جيكإ ًٖ ؾُُغة شخو ٖلى  خيء بهٟخه  ٦ما ٖٞغ

 .مال٩ا للشخيء 

ٗها الحاثؼ ال٣اهىوي يض الٛايب، ًُلب ٞحها اؾ رصاص  ها ؤخض ال٣ٟهاء ٖلى ؤجها "صٖىي ًٞغ ٖٞغ

  (3)٣اع الظي ؾلب مىه بال٣ىة ؤو التهضًض ؤو الحُلت".خُاػجه للٗ

ها  ٞغ ٗها خاثؼ ال٣ٗاع الظي ٣ٞضث خُاػجه َالبا ٞحها عص ال٣ٗاع".تزغ بإجها "الضٖىي الآٖو   (4)ي ًٞغ

٣هض بها " جل٪ 962-959-958في زالر مىاص ) اؾ رصاص الحُاػةهٓم اإلاكٕغ اإلاهغي صٖىي  مضوى(، ٍو

ٗها خاثؼ ا  ٞحها عص خُاػجه لل٣ٗاع التي ؾل ها  يل٣ٗاع الظالضٖىي التي ًٞغ
ً
٣ٞض خُاػجه يض الٛير َالبا

                                 
٤ الجىاجي لحماًت الحُاػة وطل٪ ٖبر الىُابت الٗامت (  1) ٣ت ؤزغي وهي الٍُغ ى ومٗجى َظا ؤن َىا٥ ٍَغ لِـ َو

ىا اهٓغ ل٨خاب اإلاؿدكا الىاقغ ، ٖضلي ؤمير زالض. الحماًت اإلاضهُت والجىاثُت لىي٘ الُض ٖلى ال٣ٗاع .عمىيٖى

ت  م. 1993، ميكإة مٗاٝع ألاؾ٨ىضٍع

 .م. م1982، صاع الجهًت الٗغلُت، ال٣اَغة، ال٣ًاء اإلاضويالىؾُِ في  ،ص. ٞخخي والي(  2)

ت ،دمحم الؿُٗض واصيص. (  3)  .29م، م2222 ،الُبٗت الشاهُت ،بضون صاع وكغ، الحماًت الجىاثُت للحُاػة ال٣ٗاٍع

 ،الخامؿتالُبٗت ، بضون صاع هاقغ، ال٣ًاء اإلاؿخعجل و٢ًاء الخىُٟظ، وخامض ٩ٖاػ ،نىعي اهص. ٖؼالضًً الض(  4)

 .313م ،م1996
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  (1)مىه بال٣ىة".

ها هٓام اإلاغاٞٗاث الؿٗىصي في اإلااصة ) ("هي َلب مً ٧اهذ الٗين بُضٍ وؤزظث مىه ٦31/4ما ٖٞغ

 لُه ختى نضوع خ٨م في اإلاىيٕى بكإن اإلاؿخد٤ لها.ببٛير خ٤ ٦ٛهب ؤو خُلت بٖاصة خُاػجه 

ل٣اهىن الُمجي لم ًخُغ١ لضٖىي الاؾ رصاص مشل ؤٚلبُت ال٣ىاهين، ل٨ىه ا٦خٟى بجٗلها مً اإلاؿاثل ا

 م بكإن اإلاغاٞٗاث والخىُٟظ اإلاضوي2222( لؿىت 42( مً ال٣اهىن ع٢م )242اإلاؿخعجلت وطل٪ في اإلااصة )

َى  الحُاػة اؾ رصاصلى حٍٗغ٠ صٖىي بالض٦خىع دمحم الؿُٗض واصي  بلُهوالباخض ًغي ؤن ما طَب 

وختى ًخم ٢بىلها مً ٢بل  اؾ رصاص الحُاػةألاوؿب لىا وطل٪ إلاا ًخًمىه الخٍٗغ٠ مً قغٍو صٖىي 

ى ؤن ٩ًىن َالب اؾ رصاص الحُاػة مداػا ٢اهىهُا وه٣هض  ال٣ا خي وطل٪ بٗض الخإ٦ض مً طل٪ الكٍغ َو

لىا٢هت املحيز الٗغ خي باملحيز ال٣اهىوي َى اإلاال٪ بمل٨ُت جامت ؤو ها٢هت وه٣هض َىا باإلال٨ُت ا

 ٧اإلاؿخإظغ لل٣ٗاع مً اهخٟإ، واملحيز لل٣ٗاع بدؿً هُت.

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ الشاوي. قغٍو ومُٗاص صٖىي 

 وهي ما ؤظم٘ ٖلحها ٣ٞهاء ال٣اهىن ٚالبا اؾ رصاص الحُاػةقغٍو صٖىي 

ت.  الكٍغ ألاو٫: ؤن ٩ًىن اإلاضعي خاثؼا لل٣ٗاع خُاػة مكغٖو

ت هي جل٪ الحُاػة التي جخىاٞغ ٞحها ظمُ٘ قغٍو الحُاػة، مشل الهضوء وه٣هض بالحُاػة ا إلاكغٖو

ضم الخُٟت بمٗجى والا  زغ خُاػة زالُت مً الُٗىب، وؤًًا ختى ج٩ىن آؾخمغاع  والىيىح والٗلىُت ٖو

ت ال جىػ خُاػتها ؤما بطا ٧ان ٚير ما ط٦غ ؾاب٣ا ٞال جمً ألاقُاء التي املحيز بض ؤن ٩ًىن الشخيء  مكغٖو

ؾخمغاع ه٣ُإ ؤي ٖضم الا ؾ رصاص خُاػجه لل٣ٗاع ؤو مكىلت بُٗب مً ُٖىبها مشل الا اًجىػ له اإلاُالبت ب

٘ صٖىي  لى ال٣ا خي اإلاٗغويت ٖلُه الضٖىي ؤن ًخإ٦ض مً اؾ رصاص الحُاػةٞال ًجىػ له  ؤًًا ٞع ، ٖو

الٟٕغ الخالي والتي  طل٪، وطل٪ بخدمُل ٖبء ؤلازباث ٖلى اإلاضعي ، وؾىىض  مً الحاثؼ اإلاضعي وطل٪ في

 .ًخدضر ًٖ ؤَغاٝ الضٖىي 

 ٚير. ؤن ٩ًىن َلب اإلاضعي في صٖىاٍ اؾ رصاص خُاػجه ال :الشاويالكٍغ 

م ؤهه ٢ام بةزباث خُاػجه ب لى ن اإلاضعي بطا َالب بضٖىي اؾخد٣ا١ مل٨ُخه ل٣ٗاٍع اإلاؿؤؤي  ٞةهه ٚع

 .ال٣ًاء اإلاؿخعجل مؿل٪ ال٣ًاء الٗاصي ولِـ خل٪ الضٖىي ؿل٪ بًلؼم ٖلى ال٣ا خي ؤن ٌ

 : ؤن ٣ً٘ ؾلب للحُاػة.الشالضالكٍغ 

٦غاٍ واؾخسضام ال٣ىة ؤو الحُلت والخضٖت إبٗى٠ وتهضًض و  باؾ رصاصَاؤي ؤن جازظ ممً ًُالب 

غي لهظٍ الضٖىي. ى الكٍغ الجَى  َو

                                 
 هغي.ال٣اهىن اإلاضوي اإلا(  1)
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 : ؤن ٩ًىن اإلاُالب باؾ رصاص خُاػجه ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه له.الغاب٘ الكٍغ

البُت ال٣ىاهين الٗغلُت في قغٍو صٖىي  ذما طَبًغي الباخض ؤن  به ٚالبُت ٣ٞهاء ال٣اهىن ٚو

٧ان ناثبا بال للباخض هٓغة ؤزغي باليؿبت للكٍغ ألازير ٞالباخض ًغي ؤهه ال ٌك ٍر  اؾ رصاص الحُاػة

ؾ رصاص خُاػجه ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه ٞلى ٞغيىا طل٪ ل٩ان بجحاٞا إلاك ري اؤن ٩ًىن اإلاُالب ب

 ٣اع الحاثؼ ٖلُه مً ٢بل الباج٘ )ؾالب خُاػة اإلاك ري بٗض ال٣ٗض ببًٗت ؤًام(.الٗ

ؤي ؤن اإلاضعي ال ًجىػ له اللجىء لل٣ًاء واإلاُالبت بدُاػجه لل٣ٗاع بال  اؾ رصاص الحُاػةمُٗاص صٖىي 

٘ صٖىاٍ ب ؾ رصاصَا ؾ٣ِ ازال٫ ؾىت مً ٢ٕى ؾلب الحُاػة والٗلم بها، ٞةطا اه٣ًذ الؿىت ولم ًٞغ

لُه ؤن ٌؿل٪ مؿل٪ ال٣ًاء اإلاىيىعي  ٗها ٖو  خ٣ه في ٞع

٘ الُمجي لم ًخُغ١  لى خماًت الحُاػة مضهُا وال بلى جل٪ الكغٍو ألهه في ألانل لم ًخُغ١ بالدكَغ

 .ظىاثُا

    اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ الشالض ؤَغاٝ صٖىي 

 الُٝغ ألاو٫: اإلاضعي

٢ض ٩ًىن مال٩ا لل٣ٗاع و٢ض ٩ًىن خاثؼا بال٣ٗاع ٖغيُا ؤي  اػةاؾ رصاص الحًُدىٕى اإلاضعي في صٖىي 

اؾ رصاص مىخٟٗا و٢ض ٩ًىن خاثؼا له بدؿً هُت ؤي ب٣هض الخمل٪ ولمٗجى ؤقمل اإلاضعي في صٖىي 

ُالب ب الحُاػة  ؾ رصاصَا.اَى الظي ؾلبذ خُاػجه لل٣ٗاع ٖىىة ٍو

 الُٝغ الشاوي: اإلاضعى ٖلُه

حُاػة َى الصخو الظي اه ٕز خُاػة اإلاضعي بال٣ىة ؤو التهضًض ؤو اإلاضعى ٖلُه في صٖىي اؾ رصاص ال

جب ؤن ٩ًىن َظا الٗمل ٖمال اًجابُا ٢ض و٢٘ في ال٣ٗاع طاجه الظي ًدىٍػ  الحُلت ٖلىا ؤو زُٟت ٍو

 . (1)اإلاضعي، وؤن ًاصي بلى ٢ُ٘ الهلت بين الحاثؼ وال٣ٗاع ؤو الح٤ الُٗجي ال٣ٗاعي 

ى ال٣ٗاع املحيز مً ٢بل اإلاضعي اإلاُالب ب  ؾ رصاص الحُاػة.االُٝغ الشالض: املحل َو

 اؾ رصاص الحُاػةالٟٕغ الغاب٘. ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي 

 ؾخعجا٫ال٣اٖضة ألاولى. ٢اٖضة َاب٘ الا 

فـــي مؿـــل٨ها مؿـــل٪ ال٣ًـــاء اإلاؿـــخعجل ـ٧ــان مـــغصٍ مـــً ٢ـــى٫  اؾـــ رصاص الحُـــاػةبن مـــا جدؿـــم بـــه صٖـــىي 

 .الىبي ملسو هيلع هللا ىلص )ال يغع وال يغاع(

ٗت مى٘ الًغع الىا٢٘ ؤو اإلاخى٢٘ ٖلى ألامىا٫  .٦ما ؤن مً م٣انض الكَغ

                                 
الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ؤؾباب اإلال٨ُت، ص. ٖبض الغػا١ الؿجهىعي، الجؼء الشامً، صاع بخُاء ال رار الٗغبي، (  1)

 (.92/91، م )بيروث لبىان، بضون ؾىت الُب٘ واليكغ
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ـــت ٥.1434( لؿــــىت 27.52و٦مــــا ههــــذ ال٣اٖــــضة ال٣اهىهُــــت مــــً الُٗــــً ع٢ــــم ) ـــً املح٨مـ ٌ )مــــضوي( مـ

الـــضٖىي اإلاؿـــخعجلت جبدـــض الشبـــىث ال اإلالـــ٪، والح٨ـــم اإلاؿـــخعجل َـــى ما٢ـــذ ًـــؼو٫ الٗلُـــا الُمىُـــت " ؤن 

 .بؼوا٫ ؤؾبابه ؤو بد٨م ظضًض في اإلاىيٕى

ـــــاصة ) ـــً اإلاـ ــ ــــضة مـ ـــــ٪ ال٣اٖــ ـــدىاص جلـ ــ ـــــام 42( مــــــً ال٣ــــــاهىن ع٢ــــــم )242واؾـ ـــــاث 2222( لٗـ ـــــإن اإلاغاٞٗـ م بكـ

 .اؾ رصاص الحُاػةصٖىي خضي اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت في ال٣ًاء الُمجي بوالخىُٟظ الُمجي، والتي ظٗلذ 

ألن صٖــــاوي الحُـــاػة ال٣هــــض مجهــــا و  طا٥ اإلا٣هــــض جدـــذٞـــضٖاوي الحُــــاػة الــــشالر بكـــ٩ل ٖــــام جىُــــىي 

ضٖاوي الحُاػة ظٗلذ لحماًت الحُاػة في طاتها صون الىٓغ إلاا بطا ٧ـان ٞ اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الح٤

الحاثؼ ًمل٪ الح٤ الـظي ًدىٍػ ؤو ال ًمل٨ه، ٞـال مجـا٫ فـي صٖـاوي الحُـاػة الخُـغ١ لبدـض اإلال٨ُــــــت خُـض 

 ؾخد٣ا١.ن مجا٫ طل٪ َـى صٖىي الا ب

ضعي بالحُـــاػة واإلاـــضعى ٖلُـــه و٦مـــا ؤن الح٨ـــم الهـــاصع فـــي الـــضٖىي ال حجـــت ُٞـــه بال بمـــا ًخٗلـــ٤ بـــين اإلاـــ

 .اوال ًىٟي خ٣ اؾالب الحُاػة وطل٪ ألن الح٨م ٞحها ال ٣ًغع خ٣

ُ اؾ رصاص ٣ًخضخي بدشؤن الٟهل في صٖىي الا  تاإلاؿخعجلألامىع ل٣ا خي إطا اجط  و  ًخُـغ١  امىيٖى

بلــى ؤنــل الحــ٤ اإلاخىــإػ ُٞــه ٟٞــي َــظٍ الحالــت ًجــب ٖلــى ال٣ا ــخي ؤن ًد٨ــم بٗــضم الازخهــام ؤي ٖــضم 

 .اإلاؿاؽ بإنل الح٤

 

 خُاػة وصٖىي اإلال٨ُتاؾ رصاصال٣اٖضة الشاهُت ٢اٖضة ٖضم الجم٘ بين صٖىي 

 ػة بن الىٓغ في ؤنل اإلال٪ ٌٛجي ًٖ الىٓغ في الحُاػة، ألن اإلال٪ مً ؤ٢ىي ؤؾباب الحُا

بطا ال ًجــــىػ للمــــضعي اإلاُالــــب باؾــــ رصاص خُاػجــــه ؤن ًجمــــ٘ بــــين مُالبخــــه باؾــــ رصاص خُاػجــــه واإلاُالبــــت 

 .(1)بالح٤

ٞلى ٢ام شخو بؿلب خُاػة اإلاضعي بدُلت ؤو ٢ىة ؤو تهضًض ٣ٞام اإلاضعي )مؿلىب الحُـاػة( بخ٣ـضًم  

ــ٤ مــً اػال صٖــىي اؾــخد٣ا١ ؤو صٖــىي بخصبِــذ مل٨ُخــه ل٣ٗــاٍع اإلاؿــلىب ٞدُجهــا ٌٗخبــر جىــا إلاــضعي ٖــً الٍُغ

٤ اإلاؿخعجل ال   ؾ رصاص خُاػجه وؾ٣ِ خ٣ه في طل٪ الٍُغ

اػة وصٖــىي اإلال٨ُــت، فــي ؤن صٖــىي الحُــاػة ٣ًهــض بهــا خماًــت ويــ٘ ٦مــا ًخمشــل الٟــغ١ بــين صٖــىي الحُــ

ُخه ؤما لـى خماًـت خـ٤ اإلال٨ُـت و٧ـل بصٖىي اإلال٨ُـت ٞ رمـي  الُض في طاجه بهٝغ الىٓغ ًٖ ؤؾاؾه ومكغٖو

                                 
 ،ال٣ًاء اإلاؿخعجل و٢ًاء الخىُٟظ في يىء ال٣ٟه وال٣ًاء، خامض ٩ٖاػ، نىعي اإلاؿدكاع. ٖؼ الضًً الضها(  1)

 .428م. م 1991 ،الُبٗت الشالشت
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٣ت مباقغة ٦ ًخٟٕغ ٖىه مً الح٣ى١ الُٗيُت ألازغي  ما  .(1)٤ الاهخٟإ وخ٤ الاعجٟا١ ....ال دبٍُغ

( مـــً 44هـــغي خٓـــغ الجمـــ٘ بـــين صٖـــاوي الحُـــاػة وصٖـــىي اإلال٨ُـــت، ههـــذ اإلاـــاصة )٦مـــا ؤن ال٣ـــاهىن اإلا

٢ـــاهىن اإلاغاٞٗـــاث اإلاهـــغي " ال ًجـــىػ ؤن ًجمـــ٘ اإلاـــضعي فـــي صٖـــىي الحُـــاػة بُجهـــا ولـــين اإلاُالبـــت بـــالح٤ وإال 

ؾـــ٣ِ اصٖـــاٍئ للحُـــاػة، وال ًجـــىػ للمـــضعى ٖلُـــه ؤن ًـــضٞ٘ صٖـــىي الحُـــاػة باالؾـــدىاص بلـــى الحـــ٤، وال ج٣بـــل 

ٍ بــالح٤ ٢بــل الٟهــل فــي صٖـىي الحُــاػة، وجىُٟــظ الح٨ــم الــظي ًهـضع ٞحهــا بال بطا جسلــى بالٟٗــل ٖــً صٖـىا

 الحُاػة لخهمه و٦ظل٪ ال ًجىػ الح٨م في صٖاوي الحُاػة ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح٤ ؤو هُٟه". 

ًدىي اإلاكٕغ الحُاػة في ألانل ولهٝغ الىٓـغ ٧ـىن الحـاثؼ مال٩ـا ؤو ٚيـر مالـ٪، ٞالحُـاػة حٗبيـر  نبط

تهــا، ال ًدــخج بــه فــي زبــىث اإلال٨ُــت  ٖــً مغ٦ــؼ ٢ــاهىوي وا٢عــي مؿــخ٣ل ٖــً اإلال٨ُــت والح٨ــم الهــاصع فــي مىاٖػ

 . (2)للحاثؼ ؤو لٛيٍر بط َى خ٨م ج٣خهغ حجُخه ٣ِٞ ٖلى ؤَغاٞه في مىيٕى الحُاػة ٣ِٞ

 اإلاُلب الشاوي. صٖىي مى٘ الخٗغى
 الٟٕغ ألاو٫. مٟهىم صٖىي مى٘ الخٗغى

والخٗــــغى َــــى ٧ــــل ٖمــــل مــــاصي مباقــــغ ؤو ٚيــــر مباقــــغ ؤو ٧ــــل بظــــغاء ٢ــــاهىوي ٨ٌٗــــغ نــــٟى الحُــــاػة ؤو 

 ٌٗغ٢لها، ولى لم ً رجب ًٖ طل٪ ؤي يغع للحاثؼ.

غ خــاثؼا لــه ؾــىت ٧املــت زــم مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي اإلاهــغي" ؤن مــً خــاػ ٣ٖــاعا وؾــخم (961ههــذ اإلاــاصة )

٘ زال٫ الؿىت الخالُت صٖىي بمى٘ َظا الخٗغى".   و٢٘ له حٗغى في خُاػجه، ظاػ له ؤن ًٞغ

مً خاػ ٣ٖاعا واؾخمغ خاثؼا لـه ؾـىت ٧املـت زـم  مً ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي" (1154) ٦ما ههذ اإلااصة

٘ الضٖىي بمى٘ َظا الخٗغى ؤمام  و٢٘ له حٗغى في خُاػجه ظاػ له زال٫ ؾىت مً و٢ٕى الخٗغى ؤن ًٞغ

ٗهـــا الحـــاثؼ يـــض ٚيـــٍر ًُلـــب مىـــ٘ الخٗـــغى لـــه فـــي  مد٨مـــت البـــضاءة" هـــا اإلاىجـــي" هـــي الـــضٖىي التـــي ًٞغ ٞغ ٖو

 .(3)خُاػجه لل٣ٗاع

ٌ )مـضوي( "ؤن صٖـىي ٖـضم ٥1434( لؿـىت -٦48836ما ظاء فـي ال٣اٖـضة ال٣اهىهُـت مـً الُٗـً ع٢ـم )

الخٗغى مً الضٖاوي اإلاؿخعجلت التي ال ٖال٢ت لها بإنل الح٤ بل خ٨م ما٢ـذ بخـضبير و٢تـي ؤو جدٟٓـي 

حهـا ًهضع في اإلاؿـاثل اإلاؿـخعجلت التـي ًسشـخى ٖلحهـا مـً ٞـىاث الى٢ـذ صون حٗـغى ألنـل الحـ٤، وألانـل ٞ

ؤن الح٨ـم ًمــىذ الحماًــت الى٢خُــت بهــٝغ الىٓــغ ٖمــا ًدملـه ٧ــل َــٝغ مــً اإلاؿــدىضاث التــي جغ٦هــا اإلا٣ــنن 

                                 
٠ ٖبضالغخمً ؤخمض ٖبضالغخمً، ؤؾباب ٦ؿب اإلال٨ُت)الحُاػة(، ال٣اَغة صاع الجهًت الٗغلُت، الُبٗت (  1) ص. دمحم قٍغ

 .286مم.2212، ألاولى

لحماًت الجىاثُت واإلاضهُت، صعاؾت جإنُلُت جُب٣ُُت م٣اعهت، عؾالت الباخض، ٖبضهللا بً عاقض بً دمحم الخمُىي، ا(  2)

 .14م ، 1425ٌماظؿخير مً ظامٗت ها٠ً الٗغلُت للٗلىم ألامىُت،

 .226م، الجىاثُت الحُاػة صعاؾت جإنُلُت مً الىاخُخين اإلاضهُت و،  ص. دمحم اإلاىجي(  3)
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ُت ؤو النزإ بكإن ؤنل الح٤  .للمد٨مت وهي بهضص مىا٢كتها للضٖىي اإلاىيٖى

ٟاث الؿاب٣ت وؿخسلو َظا الخٍٗغ٠ لضٖىي مى٘ الخٗغى  ٞمً زال٫ الخٍٗغ

ٗها الحاثؼ يض مى٘ الخٗغى له في خُاػجه لل٣ٗاع وو٠٢ بالٛير مُالبا ال٣ًاء  وهي الضٖىي التي ًٞغ

هه ؤن ٌٗغ٢ـــل اهخٟــإ الحُـــاػة، ومـــً ؤمشلـــت الخٗـــغى إٖخــضاء وألاطًـــت واإلاخمشـــل فـــي ٧ـــل ٖمــل مـــاصي مـــً قـــالا 

  .اإلااصي مشل اإلاغوع ٖلى ٣ٖاع الٛير باصٖاء بد٤ الاعجٟا١

٦ما ههذ ٖلى طل٪ الالثدت الخىُٟظًـت ٞضٖىي مى٘ الخٗغى للحُاػة مً ٢بُل مى٘ الًغع في الحا٫ 

ن خ٣ُ٣ــت َــظٍ الــضٖىي ؤن ًدــاو٫ ٚيــر طي خــ٤ الاؾــدُالء ٖلــى مــا ب( خُــض 31/2لىٓــام اإلاغاٞٗــاث ع٢ــم )

ظٍ الضٖىي ال ٘ ناخب الح٤ صٖىي ًُلب ٞحها مى٘ حٗغيه له، َو بـض  َى للمضعي وطل٪ باإلاًا٣ًت ٞيٞر

كابه م٘ صٖىي اؾ رصاص الحُاػة، ألن ؾـلب الحُـاػة ؤن ٣ً٘ ٞحها حٗغى للحُاػة، وهي مً َظٍ الىاخُت جد

ما َى بال حٗغى للحاثؼ في خُاػجه، وإن ٧اهذ جسخل٠ ٖجها في الٟٗل الظي ٌك٩ل الخٗغى والظي ًبلٜ في 

هـٟها الا الؿلب خضا ًدغم الحاثؼ مً  هخٟإ بدُاػجه خغماها ٧ـامال ؤو ظؼثُـا. وهـي ؤَـم صٖـاوي الحُـاػة ٍو

٘ في ٧ل نـىع الخٗـغى ومـً زمـت ٞهـي صٖـىي الحُـاػة الكغاح بإجها صٖىي الحُا ػة الٗاصًت، بمٗجى ؤجها جٞغ

 .(1)الغثِؿُت ألجها جدىي الحُاػة في طاتها

 الٟٕغ الشاوي: قغٍو ومُٗاص صٖىي مى٘ الخٗغى

 ما اج٣ٟذ ٖلُه ال٣ىاهين الٗغلُت مً قغٍو لضٖىي مى٘ الخٗغى ختى جد٨م املح٨مت ب٣بىلها 

ت.الكٍغ ألاو٫: ؤن ٩ًىن   اإلاضعي خاثؼا لل٣ٗاع خُاػة مكغٖو

ت هـــي جلــــ٪ الحُــــاػة التــــي جخـــىاٞغ ٞحهــــا ظمُــــ٘ قـــغٍو الحُــــاػة مشــــل الهــــضوء   وه٣هـــض بالحُــــاػة اإلاكــــغٖو

ضم الخُٟتوالا  زـغ خُـاػة زالُـت مـً الُٗـىب، وؤًًـا ختـى ج٩ـىن آ، بمٗجى ؾخمغاع  والىيىح  والٗلىُت ٖو

ت البــض ؤن ٩ًــىن الشــخيء لتــي ًجــىػ خُاػتهــا ؤمــا بطا ـ٧ـان ٚيــر مــا ط٦ــغ ؾــاب٣ا ٞــال مــً ألاقــُاء ا املحيــز مكــغٖو

ــ٘ صٖــىي بمىــ٘ الخٗــغى ؤو مكــىلت بُٗــب مــً ُٖىبهــا مشــل الا  ؾــخمغاع ه٣ُــإ ؤي ٖــضم الا ًجــىػ للمــضعي ٞع

لـى ال٣ا ــخي اإلاٗغويـت ٖلُــه الـضٖىي ؤن ًخإ٦ــض مـً طلــ٪  ـ٘ صٖــىي مىـ٘ الخٗــغى، ٖو ٞـال ًجــىػ لـه ؤًًــا ٞع

 ظيضعي ، وؾىىضـــ  مـــً اإلاـــضعي الحـــاثؼ وطلـــ٪ فـــي الٟـــٕغ الخـــالي والـــ،وطلـــ٪ بخدمُـــل ٖـــبء ؤلازبـــاث ٖلـــى اإلاـــ

 ًخدضر ًٖ ؤَغاٝ الضٖىي.

 لحُاػة اإلاضعي. الكٍغ الشاوي: ؤن ٩ًىن َىا٥ حٗغى  

 ؾخٛال٫ ؤوالا  هخٟإ ؤووالخٗغى َىا َى ٧ل ٖمل ماصي ؤو مٗىىي ؤو ٢اهىوي مً قإهه ٌٗغ٢ل خ٤ الا 

 املحيـز بدـ٤ اإلاـغوع للشـخيء اؾـخٗما٫ الجـاع )اإلاـضعى ٖلُـه( لخٗـغى اإلاـاصيا، مشـا٫ املحيـز الخهٝغ للشخيء

                                 
 .154م، ال٣ًاء في يىء ال٣ٟه و وخماًتها الجىاثُت الحُاػة اإلاضهُت، نىعي ص. الضها(  1)
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والخٗغى اإلاٗىىي مشـل ؤطًـت الجـاع لجـاٍع ،والخٗـغى ال٣ـاهىوي مشـل ج٣ـضًم اإلاـضعى ٖلُـه  مً ٢بل اإلاضعي ،

ــــى مــــااملحيــــز بـــضٖىي جمـــــ خُــــاػة اإلاــــضعي ،بال طو صٖــــىي جســــو مل٨ُــــت الشــــخيء  ؾــــىدىاوله فــــي ال٣اٖــــضة  َو

 والتي جىاولىا ٞحها ٖضم الجم٘ بين صٖاوي الحُاػة وصٖاوي اإلال٨ُت.الشاهُت مً الٟٕغ الغاب٘ 

 للمضعي.املحيز الكٍغ الشالض: ؤن ٩ًىن الخٗغى ٢ض و٢٘ ٖلى الشخيء 

 اع اإلاضعي.٣ؤي و٢٘ الخٗغى في ٖ

 .رٚي الكٍغ الغاب٘: ؤن ٩ًىن َلب اإلاضعي في صٖىاٍ مى٘ الخٗغى ٣ِٞ ال

ٌ ٞٗلٖلى و  ٌ لٗضم ازخهانه.َظا ٞةن َالب اإلاضعي بالخٍٗى ٌ َلب الخٍٗى  ى ال٣ا خي ؤن ًٞغ

 ؤن ٩ًىن ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه لل٣ٗاع. :الخامـالكٍغ 

البُت ال٣ىاهين الٗغلُت في قغٍو صٖـىي مىـ٘  بلُه بذًغي الباخض ؤن ما طَ ٚالبُت ٣ٞهاء ال٣اهىن ٚو

غي ؤهـــه ال ٌكــــ ٍر ؤن الخٗـــغى ـ٧ــان نـــاثبا بال للباخـــض هٓـــغة ؤزـــغي باليؿـــبت للكـــٍغ ألازيـــر ٞالباخـــض ًـــ

٩ًــــىن اإلاُالــــب بمىــــ٘ الخٗــــغى لحُاػجــــه ٢ــــض مــــغ ٖلُــــه ؾــــىت مــــً خُاػجــــه ٞلــــى ٞغيــــىا طلــــ٪ ل٩ــــان بجحاٞــــا 

إلاكــ ري ال٣ٗــاع الحــاثؼ ٖلُــه مــً ٢بــل البــاج٘ )الهــاصع مىــه الخٗــغى لحُــاػة اإلاكــ ري بٗــض ال٣ٗــض ببًــٗت 

 ؤًام(.

لل٣ًـــاء واإلاُالبـــت بدُاػجـــه لل٣ٗـــاع بال مُٗـــاص صٖـــىي مىـــ٘ الخٗـــغى ؤي ؤن اإلاـــضعي ال ًجـــىػ لـــه اللجـــىء 

ــ٘ صٖــىاٍ ؾــ٣ِ خ٣ــه فــي  زــال٫ ؾــىت مــً ٢ــٕى الخٗــغى لحُاػجــه والٗلــم بهــا، ٞــةطا اه٣ًــذ الؿــىت ولــم ًٞغ

لُه ؤن ٌؿل٪ مؿل٪ ال٣ًاء اإلاىيىعي. ٗها ٖو  ٞع

 الٟٕغ الشالض ؤَغاٝ صٖىي مى٘ الخٗغى   

 الُٝغ ألاو٫: اإلاضعي

٣ــض ٩ًــىن مال٩ــا لل٣ٗــاع و٢ــض ٩ًــىن خــاثؼا بال٣ٗــاع ٖغيــُا ؤي ٞاإلاــضعي فــي صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى  ًخٗــضص

مىخٟٗـا و٢ــض ٩ًــىن خــاثؼا لـه بدؿــً هُــت ؤي ب٣هــض الخملـ٪ ولمٗجــى ؤقــمل اإلاــضعي فـي صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى 

 ٖخضاء.َى الظي حٗغيذ خُاػجه لال 

 الُٝغ الشاوي: اإلاضعى ٖلُه

ضعي بــــال٣ىة ؤو التهضًــــض ؤو خُــــاػة اإلاــــحهــــضص اإلاــــضعى ٖلُــــه فــــي صٖــــىي مىــــ٘ الخٗــــغى َــــى الصــــخو الــــظي 

جـــب ؤن ٩ًـــىن َـــظا الٗمـــل ٖمــــال  ًجابُـــا ٢ـــض و٢ـــ٘ فـــي ال٣ٗـــاع طاجـــه الـــظي ًدــــىٍػ بالحُلـــت ٖلىـــا ؤو زُٟـــت ٍو

 .(1)الحاثؼ، وؤن ًاصي بلى ٢ُ٘ الهلت بين الحاثؼ وال٣ٗاع ؤو الح٤ الُٗجي ال٣ٗاعي 

ى ال٣ٗاع املحيز مً ٢بل اإلاضعي اإلاُالب بى٠٢   .الىا٢٘ بهومى٘ الخٗغى الُٝغ الشالض: املحل َو

                                 
 .917م ، مغظ٘ ؾاب٤، الغػا١ الؿجهىعي ٖبض ص.(  1)
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 الٟٕغ الغاب٘. ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي مى٘ الخٗغى

 ؾخعجا٫ال٣اٖضة ألاولى. ٢اٖضة َاب٘ ؤلا 

بن مـا جدؿـم بــه صٖـىي مىـ٘ الخٗــغى فـي مؿــل٨ها مؿـل٪ ال٣ًـاء اإلاؿــخعجل ٧ـان مـغصٍ مــً ٢ـى٫ الىبــي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص )ال يغع وال يغاع(

ٗت مى٘   .الًغع الىا٢٘ ؤو اإلاخى٢٘ ٖلى ألامىا٦٫ما ؤن مً م٣انض الكَغ

ٌ )مــضوي( "الح٨ــم الهــاصع فــي 1433( لؿــىت 52156و٦مــا ههــذ ال٣اٖــضة ال٣اهىهُــت فــي الُٗــً ع٢ــم )

ُالـــب ٞحهـــا بـــةلؼام  ٗهـــا اإلاـــضعي ٍو الـــضٖىي التـــي جىٓـــغ بال٣ًـــاء اإلاؿـــخعجل ٦ـــضٖىي مىـــ٘ الخٗـــغى التـــي ًٞغ

كـــ ٍر ؤن اإلاـــضعى ٖلُـــه بٗـــضم الخٗـــغى لـــه فـــي اهخٟاٖـــه بمل٨ـــه لـــه  مـــضص مدـــضصة إلنـــضاٍع والُٗـــً ُٞـــه. َو

٩ًــىن خ٨مــا ما٢خــا ؤو جدُٟٓــا فــي اإلاؿــاثل اإلاؿــخعجلت التــي ًسشــخى ٖلحهــا مــً ٞــىاث الى٢ــذ صون الخٗــغى 

 ألنل الح٤".

ٌ" ؤن 1433(لؿـىت 49854ٌ في الُٗـً ع٢ـم)1433( لؿىت 27)  و٦ما ظاء في ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ع٢م

إلاؿــخعجلت التــي ًهــضع ٞحهــا خ٨ــم ما٢ــذ بخــضبير و٢تــي ؤو جدٟٓــي صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى هــي مــً الــضٖاوي ا

  "صون الخٗغى ألنل الح٤

ؤنــاب ال٣ًــاء الُمجــي خُىمــا ؤزًـــ٘ صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى لل٣ًـــاء اإلاؿــخعجل وخــظا خــظو ال٣ـــاهىن 

ــم ؤن ال٣ــاهىن اإلاهــغي وال٣ًــاء اإلاهــغي  ،الؿــٗىصي وبٗــٌ ٣ٞهــاء ال٣ــاهىن  ٦شيــر مــً  ؾــل٩ا مــا ؾــل٨هٚع

غي الباخـض ؤن مـا طَـب ال٣ىاهين وال٣ٟ هاء ؤن صٖىي مى٘ الخٗغى جمـ مىيٕى النزإ )ؤنل الح٤(، ٍو

زًــٕى صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى لل٣ًــاء اإلاؿــخعجل ـ٧ـان نــاثبا وطلــ٪ لىظــىص ؾــبب مــً  جــياإلا٣ــنن الُم بلُــه

 ؾخعجا٫ واإلاخمشل بالًغع الىا٢٘. الا 

ـــىٞــــضٖاوي الحُــــاػة الــــشالر بكــــ٩ل ٖــــام جىُــــىي  الحُــــاػة ال٣هــــض مجهـــــا ألن صٖــــاوي و  طا٥ اإلا٣هــــض ٖلـ

ضٖاوي الحُاػة ظٗلذ لحماًت الحُاػة في طاتها صون الىٓغ إلاا بطا ٧ـان ٞ اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الح٤

لخُـغ١ لبدـض اإلال٨ُــــــت خُـض لل٨ه، ٞـال مجـا٫ فـي صٖـاوي الحُـاػة الحاثؼ ًمل٪ الح٤ الـظي ًدىٍػ ؤو ال ًم

 .ؾخد٣ا١ن مجا٫ طل٪ َـى صٖىي الا ب

٨ـــم الهـــاصع فـــي الـــضٖىي ال حجـــت ُٞـــه بال بمـــا ًخٗلـــ٤ بـــين اإلاـــضعي بالحُـــاػة واإلاـــضعى ٖلُـــه و٦مـــا ؤن الح

 .اوال ًىٟي خ٣ اؾالب الحُاػة وطل٪ ألن الح٨م ٞحها ال ٣ًغع خ٣

ُ اصٖــىي مىــ٘ الخٗــغى ٣ًخضــخي بدشــ يوإطا اجطــ  لل٣ا ــخي اإلاؿــخعجل ؤن الٟهــل فــ ًخُــغ١  امىيــٖى

بلــى ؤنــل الحــ٤ اإلاخىــإػ ُٞــه ٟٞــي َــظٍ الحالــت ًجــب ٖلــى ال٣ا ــخي ؤن ًد٨ــم بٗــضم الازخهــام ؤي ٖــضم 

 اإلاؿاؽ بإنل الح٤
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 وصٖىي اإلال٨ُت مى٘ الخٗغىال٣اٖضة الشاهُت ٢اٖضة ٖضم الجم٘ بين صٖىي 

اإلا٣هـــىص بٗـــضم ظـــىاػ الجمـــ٘ بـــين صٖـــىي الحُـــاػة والتـــي هدـــً بهـــضصَا صٖـــىي مىـــ٘ الخٗـــغى وصٖـــىي 

اإلال٨ُـــت َـــى ًدٓـــغ ٖلـــى اإلاـــضعي ؤن ٣ًـــُم صٖـــىاٍ بمىـــ٘ الخٗـــغى ٖلـــى ؤؾـــاؽ اإلاُالبـــت بـــالح٤ وفـــي الى٢ـــذ 

هٟؿه ٖلى ؤؾاؽ خماًت الحُـاػة َـظا باليؿـبت للمـضعي ؤمـا باليؿـبت للمـضعى ٖلُـه ٞـال ًجـىػ لـه ؤن ًـضٞ٘ 

ًجىػ لل٣ا خي ٖىض صٖىي مى٘ الخٗغى وطل٪ باالؾدىاص بلى اإلال٨ُت ختى ولى ٧ان اإلاال٪ الكغعي، و٦ما ال 

 .(1)ٞهله لضٖىي مى٘ الخٗغى ؤن ٌؿدىض في خ٨مه ُٞدلل الضٖىي ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح٤ ؤو هُٟه

خُض ؤن مًمىن َظٍ ال٣اٖضة بلـؼام ٧ـل مـً اإلاـضعي واإلاـضعى ٖلُـه وال٣ا ـخي بٗـضم ظـىاػ الجمـ٘ بـين 

ة لـظاتها مجـغصة ٖـً صٖاوي الحُـاػة وصٖـاوي اإلال٨ُـت والح٨مـت مـً َـظٍ ال٣اٖـضة اؾـخ٨ما٫ خماًـت الحُـاػ 

م زبـىث خُاػتهـا اؾـدىاصا  ؤنل الح٤ ألن حٗغى ال٣ا خي ألنل الح٤ ٢ض ًاصي بلى الح٨م ٖلى الحاثؼ ٚع

 بلى مل٨ُت زهمه.

واإلا٣هــىص َىــا ب٣اٖــضة ٖــضم الجمــ٘ بــين صٖــىي الحُــاػة وصٖــىي اإلال٨ُــت َــى ؤهــه ًدٓــغ ٖلــى اإلاــضعي فــي 

ـ٘ صٖــىي اإلاُالبــت بــالح٤  مـ٘ جــىاٞغ الحُــاػة لخهـمه و٦ــظل٪ ال ًجــىػ الح٨ــم صٖـىي الحُــاػة ؤن ٣ًــىم بٞغ

 في صٖاوي الحُاػة ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح٤ ؤو هُٟه.

ما٫ الجضًضة  اإلاُلب الشالض:صٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضة            الٟٕغ ألاو٫ : مٟهىم صٖىي و٠٢ ألٖا

مــا٫ الجضًــضة فــي اإلاــاصة ) ظــاءفــي ال٣ــاهىن اإلاــضوي اإلاهــغي  ( ٖلــى ؤن" 962الــىو ٖلــى صٖــىي و٢ــ٠ ألٖا

مـــً خـــاػ ٣ٖـــاعا، واؾـــخمغ خـــاثؼا لـــه ؾـــىت ٧املـــت، وزشـــخي ألؾـــباب م٣ٗىلـــت الخٗـــغى لـــه مـــً ظـــغاء ؤٖمـــا٫ 

ـ٘  مـا٫ بكــٍغ ؤن ال ج٩ــىن ٢ـض جمــذ ولــم بظضًـضة تهــضص خُاػجـه، ـ٧ـان لــه ؤن ًٞغ لــى ال٣ا ــخي َالبـا و٢ــ٠ ألٖا

 لٗمل الظي ٩ًىن مً قإهه ؤن ًدضر الًغع".ًى٣ٌ ٖام ٖلى البضء في ا

ـــ٠ َـــظٍ الـــضٖىي فـــي اإلاـــاصة ) ُت بمـــا 238/1وعص حٍٗغ ( مـــً اللـــىاثذ الخىُٟظًـــت لىٓـــام اإلاغاٞٗـــاث الكـــٖغ

ما٫ الجضًضة: ما قٕغ اإلاضعى ٖلُه في ال٣ُام بها في مل٨ه ومً قإجها ؤلايغاع باإلاضعي(.  ههه )اإلاغاص باأٖل

ؾـخمغ خـاثؼا لـه اٖلـى مـا ًلـي: " ًجـىػ إلاـً خـاػ ٣ٖـاعا و  الجؼاثـغي  ويمـً ال٣ـاهىن اإلاـض 821ههذ اإلااصة 

ـــ٘  مـــضة ؾـــىت ٧املـــت ، وزشـــخي ألؾـــباب م٣ٗىلـــت الخٗـــغى لـــه مـــً ظـــغاء ؤٖمـــا٫ ظضًـــضة تهـــضص خُاػجـــه ؤن ًٞغ

مـــا٫ بكـــٍغ ؤن ال ج٩ـــىن ٢ـــض جمـــذ ، ولـــم ًـــى٣ٌ ٖـــام واخـــض ٖلـــى  ألامـــغ بلـــى ال٣ا ـــخي َالبـــا و٢ـــ٠ َـــظٍ ألٖا

 ."ن مً قإهه ؤن ًدضر الًغع البضء في الٗمل الظي ٩ًى 

                                 
عؾالت م٣ضمت لجامٗت ها٠ً الٗغلُت للٗلىم  الحماًت الجىاثُت واإلاضهُت للحُاػة، :ٖبضهللا بً عقاص بً دمحم الخمُىي(  1)

 .146ٌ، م1425ألامىُت،  ومبیت  للٗلعلٗا ألامىُت
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مــا٫ الجضًــضة لــم جــغص فــي ال٣ــاهىن الُمجــي وال ال٣ًــاء الُمجــي ــظا بن ص٫ّ  ،صٖــىي و٢ــ٠ ألٖا ٖلــى  ــخيء  َو

وجإؾِؿـــا لـــظل٪ ٞةهىـــا  ،ُىن ال٣ـــاهىه ىن ظـــاء بـــه البـــاخش ن ال٣ـــاهىن الُمجـــي لـــم ًىا٦ـــب مـــاٞةهمـــا ًـــض٫ ٖلـــى ؤ

ها ومُٗاصَـــا هىصـــخي اإلا٣ـــنن الُمجـــي بةيـــاٞت هـــو ٌٗـــٝغ ٖـــً صٖـــىي و٢ـــ٠  مـــا٫ الجضًـــضة مبِىـــا قـــغَو ألٖا

 .والح٨م ٞحها

ــــ٠ الباخــــض" هــــي جلــــ٪ الــــضٖىي الى٢اثُــــت لحُــــاػة اإلاــــضعي يــــض اؾــــخدضار ٖمــــل ظضًــــض فــــي ٣ٖــــاع  حٍٗغ

 اإلاضعى ٖلُه لى ؤجم طا٥ الٗمل ل٩ان حٗغيا لحُاػة اإلاضعي مؿخ٣بال.

ما٫ الجضًضة  الٟٕغ الشاوي: قغٍو ومُٗاص صٖىي و٠٢ ألٖا

ت. الكٍغ ألاو٫:  ؤن ٩ًىن اإلاضعي خاثؼا لل٣ٗاع خُاػة مكغٖو

ت هــــي جلــــ٪ الحُــــاػة التــــي جخــــىاٞغ ٞحهــــا ظمُــــ٘ قــــغٍو الحُــــاػة مشــــل الهــــضوء  وه٣هــــض بالحُــــاػة اإلاكــــغٖو

ضم الخُٟتوالا  زـغ خُـاػة زالُـت مـً الُٗـىب، وؤًًـا ختـى ج٩ـىن آ، بمٗجى ؾخمغاع  والىيىح  والٗلىُت ٖو

ت البــض ؤن ٩ًــىن الشــخيء  ألاقــُاء التــي ًجــىػ خُاػتهــا ؤمــا بطا ـ٧ـان ٚيــر مــا ط٦ــغ ؾــاب٣ا ٞــال مــً املحيــز مكــغٖو

مـــا٫ الجضًـــضة ؤو مكـــىلت بُٗـــب مـــً ُٖىبهـــا مشـــل الا  ـــ٘ صٖـــىي و٢ـــ٠ ألٖا ه٣ُـــإ ؤي ٖـــضم ًجـــىػ للمـــضعي ٞع

لى ال٣ا خي اإلاٗغويت ٖلُـه الـضٖىي الا  ما٫ الجضًضة، ٖو ٘ صٖىي و٠٢ ألٖا ؾخمغاع ٞال ًجىػ له ؤًًا ٞع

بخدمُـــل ٖـــبء ؤلازبـــاث ٖلـــى اإلاـــضعي ، وؾىىضـــ  مـــً الحـــاثؼ اإلاـــضعي وطلـــ٪ فـــي ؤن ًخإ٦ـــض مـــً طلـــ٪ ،وطلـــ٪ 

 ًخدضر ًٖ ؤَغاٝ الضٖىي. ظيالٟٕغ الخالي ال

 الكٍغ الشاوي: ؤن ٩ًىن الٗمل اإلااصي ٢ض بضؤ به اإلاضعى ٖلُه في ٣ٖاٍع املحيز له.

مــا٫ الجضًــضة غ ازــخالٝ بــين صٖــىي مىــ٘ الخٗــغى وصٖــىي و٢ــ٠ ألٖا ــظا الكــٍغ ظــَى بـــض ؤن ؤي ال  َو

٩ًىن الٗمل في ٣ٖاع اإلاضعى ٖلُه ولِـ في ٣ٖاع اإلاضعي، ألهه لى ٧ان في ٣ٖاع اإلاضعي ل٩ان طا٥ حٗغيا في 

ما٫ الجضًضة. ٘ طا٥ الًغع خاال بضٖىي مى٘ الخٗغى ال صٖىي و٠٢ ألٖا خُلب مىه ٞع  خُاػة اإلاضعي ٍو

 .الكٍغ الشالض: ؤن ٩ًىن طا٥ الٗمل حٗغيا لحُاػة اإلاضعي لى ؤجم

ـــظا ٢ـــض ٩ًـــىن الٗمـــل الجضًـــض الـــظي ؤي ؤ ن طا٥ الٗمـــل ؾِكـــ٩ل حٗغيـــا لحُـــاػة اإلاـــضعي مؿـــخ٣بال، َو

لـــى ال٣ا ـــخي ؤن ًدمـــل ٖـــبء بزبـــاث  اؾـــخدضزه اإلاـــضعى ٖلُـــه ال ٩ًـــىن حٗغيـــا للمـــضعي فـــي خالـــت بجمامـــه، ٖو

 طل٪ ٖلى اإلاضعي.

ما٫ الجضًضة ومً ؤمشلت  ظـضاع لـى ؤ٦ملـه ب٢امت اإلاضعى ٖلُه فـي خُاػجـه ببىـاء ؤؾباب صٖىي و٠٢ ألٖا

 لؿض ٖلى اإلاضعي هىاٞظٍ ؤو مىٗه مً خهىله ٖلى الهىاء ؤو مىٗه في اؾخٗما٫ خ٣ه باإلاغوع 

ما٫ الجضًضة واإلاؿخدضزت ال ٚير الكٍغ الغاب٘:  .ؤن ٩ًىن َلب اإلاضعي في صٖىاٍ بى٠٢ ألٖا

ـظا ٞــةن َالــب مـشال بةػالــت طا٥ الٗمــل اإلاؿــخدضر ولـم ًُالــب بى٢ٟــه ٣ٞــض مــ ؤنــل النــزإ ٞٗلــى  َو

ما٫ الجضًضة. ُت ولِؿذ صٖىي مؿخعجلت بى٠٢ ألٖا  ال٣ا خي خُجها ؤن ًىٓغ لها ٦ضٖىي مىيٖى
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 ؤن ٩ًىن اإلاضعي ٢ض مغ ٖلُه ؾىت مً خُاػجه لل٣ٗاع. :الخامـالكٍغ 

البُـــت ال٣ـــىاهين الٗغلُـــت فـــي قـــغٍو صٖـــىي ذ بلُـــه ًـــغي الباخـــض ؤن مـــا طَبـــ ٚالبُـــت ٣ٞهـــاء ال٣ـــاهىن ٚو

مـا٫ الجضًـضة ٧ـا ن نـاثبا بال للباخـض هٓـغة ؤزـغي باليؿـبت للكـٍغ ألازيـر ٞالباخـض ًـغي ؤهـه ال و٢ـ٠ ألٖا

مـــا٫ الجضًـــضة لحُاػجـــه ٢ـــض مـــغ ٖلُـــه ؾـــىت مـــً خُاػجـــه ٞلـــى ٞغيـــىا  ٌكـــ ٍر ؤن ٩ًـــىن اإلاُالـــب بى٢ـــ٠ ألٖا

طلــ٪ ل٩ـــان بجحاٞـــا إلاكـــ ري ال٣ٗـــاع الحــاثؼ ٖلُـــه مـــً ٢بـــل البـــاج٘ )مؿــخدضر الٗمـــل فـــي ٣ٖـــاٍع الـــظي بـــإ 

 للمك ري(. ظؼاء مً ٣ٖاٍع

ـــــ٘ صٖــــىي بى٢ـــــ٠  مــــا٫ الجضًــــضة ؤي متـــــى ًدــــ٤ للمـــــضعي اللجــــىء لل٣ًــــاء وٞع مُٗــــاص صٖــــىي و٢ـــــ٠ ألٖا

ما٫ الجضًضة؟ وطل٪ زال٫ ؾـىت، جبـضؤ مـً الكـغٕو بالٗمـل الجضًـض والٗلـم بـه، ٞـةطا اه٣ًـذ الؿـىت  ألٖا

لُه ؤن ٌؿل٪ مؿل٪ ال٣ًاء اإلاىيىعي. ٗها ٖو ٘ صٖىاٍ ؾ٣ِ خ٣ه في ٞع  ولم ًٞغ

ما٫ الجضًضة    الشالضالٟٕغ   ؤَغاٝ صٖىي و٠٢ ألٖا

مـــا٫ الجضًـــضة ٢ـــض ٩ًـــىن مال٩ـــا لل٣ٗـــاع و٢ـــض  : الُـــٝغ ألاو٫: اإلاـــضعي ًدىـــٕى اإلاـــضعي فـــي صٖـــىي و٢ـــ٠ ألٖا

٩ًىن خاثؼا بال٣ٗاع ٖغيُا ؤي مىخٟٗا و٢ـض ٩ًـىن خـاثؼا لـه بدؿـً هُـت ؤي ب٣هـض الخملـ٪ ولمٗجـى ؤقـمل 

مــا٫ الجضًــضة َــى  الــظي ًخــىقى الًــغع الىا٢ــ٘ ٖلُــه مؿــخ٣بال مــً ٢بــل الٗمــل اإلاــضعي فــي صٖــىي و٢ــ٠ ألٖا

 الجضًض الظي ٖمله اإلاضعى ٖلُه في خُاػجه.  

 الُٝغ الشاوي: اإلاضعى ٖلُه

ما٫ الجضًـضة َـى الصـخو الـظي ٣ًـىم بٗمـل مـاصي فـي ٣ٖـاٍع املحيـز  اإلاضعى ٖلُه في صٖىي و٠٢ ألٖا

 حُاػة اإلاضعي له والظي مً قإهه بطا ؤجم طا٥ الٗمل اإلااصي ق٩ل حٗغيا ل

 الُٝغ الشالض: املحل 

ــى ال٣ٗــاع املحيــز مــً ٢بــل اإلاــضعى ٖلُــه الــظي ؤ٢ــام ُٞــه الٗمــل اإلاــاصي الــظي مــً قــإهه بطا ؤجــم طا٥   َو

، ٣ضاها لح٤ مً خ٣ى١ ظاٍع اإلاضعي املحيز ل٣ٗاٍع  الٗمل ق٩ل حٗغيا ٞو

ما٫ الجضًضة  الٟٕغ الغاب٘: ال٣ىاٖض الٗامت لضٖىي و٠٢ ألٖا

ما٫ الجضًضة جدمل َاب٘ الا ال٣اٖضة   ؾخعجا٫ألاولى: صٖىي و٠٢ ألٖا

مــا٫ الجضًــضة فــي مؿــل٨ها مؿــل٪ ال٣ًــاء اإلاؿــخعجل ـ٧ـان مــغصٍ مــً  بن مــا جدؿــم بــه صٖــىي و٢ــ٠ ألٖا

 .٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص )ال يغع وال يغاع(

ٗت مى٘ الًغع الىا٢٘ ؤو اإلاخى٢٘ ٖلى ألامىا٫  .٦ما ؤن مً م٣انض الكَغ

ـــا ههــــذ ـــت ٥.1434( لؿــــىت 27.52ال٣اٖــــضة ال٣اهىهُــــت مــــً الُٗــــً ع٢ــــم ) و٦مـ ـــً املح٨مـ ٌ )مــــضوي( مـ

الٗلُـــا الُمىُـــت " ؤن الـــضٖىي اإلاؿـــخعجلت جبدـــض الشبـــىث ال اإلالـــ٪، والح٨ـــم اإلاؿـــخعجل َـــى ما٢ـــذ ًـــؼو٫ 

 بؼوا٫ ؤؾبابه ؤو بد٨م ظضًض في اإلاىيٕى
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ي الحُـــــاػة ال٣هـــــض مجهـــــا ألن صٖـــــاو و  ٞـــــضٖاوي الحُـــــاػة الـــــشالر بكـــــ٩ل ٖـــــام جىُـــــىي مـــــً طا٥ اإلا٣هـــــض

ضٖاوي الحُاػة ظٗلذ لحماًت الحُاػة في طاتها صون الىٓغ إلاا بطا ٧ـان ٞ اإلاُالبت بدماًت خُاػة َظا الح٤

الحاثؼ ًمل٪ الح٤ الـظي ًدىٍػ ؤو ال ًمل٨ه، ٞـال مجـا٫ فـي صٖـاوي الحُـاػة الخُـغ١ لبدـض اإلال٨ُــــــت خُـض 

 .ؾخد٣ا١ن مجا٫ طل٪ َـى صٖىي الا ب

مــا٫ الجضًــضة و٦مــا ؤن  الح٨ــم الهــاصع فــي الــضٖىي ال حجــت ُٞــه بال بمــا ًخٗلــ٤ بــين اإلاــضعي بى٢ــ٠ ألٖا

 .اوال ًىٟي خ٣ اواإلاضعى ٖلُه ناخب الٗمل في خُاػجه وطل٪ ألن الح٨م ٞحها ال ٣ًغع خ٣

ٞــةطا ٢ــام اإلاـــضعى ٖلُــه باؾــخدضار ٖمـــل فــي ٣ٖــاٍع ولـــى ؤجــم وؤ٦مــل طا٥ الٗمـــل قــ٩ل حٗغيــا لحُـــاػة 

ما٫ الجضًضة،  اإلاضعي خُجها ٘ صٖىي و٠٢ ألٖا اإلاضعى زغ بطا جم الٗمل الجضًض آولمٗجى ًجىػ للمضعي ٞع

ــل٪ ال٣ًـــاء اإلاؿـــخعجل وطلـــ٪ لٞلـــِـ للمـــضعي ٖلُـــه  مـــا٫ الجضًـــضة ؤن ٌؿـــل٪ مؿـ ـــ٘ صٖـــىي و٢ـــ٠ ألٖا ٞغ

 .هما ٖلُه ؤن ٌؿل٪ ال٣ًاء اإلاىيىعيإو 

ما٫ الج ُ اضًضة ٣ًخضخي بدشـوإطا اجط  لل٣ا خي اإلاؿخعجل ؤن الٟهل في صٖىي و٠٢ ألٖا  امىيـٖى

ًخُغ١ بلى ؤنل الح٤ اإلاخىإػ ُٞه ٟٞـي َـظٍ الحالـت ًجـب ٖلـى ال٣ا ـخي ؤن ًد٨ـم بٗـضم الازخهـام ؤي 

 ٖضم اإلاؿاؽ بإنل الح٤.

ما٫ الجضًضة وصٖىي اإلال٨ُت.  ال٣اٖضة الشاهُت: ٖضم الجم٘ بين صٖىي و٠٢ ألٖا

ٖـضم  ،(1) (1)ضث اإلاضهُـت الٟغوسـخي الجضًـؤلاظـغاءا ( مـً ٢ـاهىن 1265ٌك ٍر اإلاكٕغ الٟغوسخي فـي اإلاـاصة )

مــــــً ٢ــــــاهىن  (48) الجمــــــ٘ بــــــين صٖــــــىي الحُــــــاػة وصٖــــــىي اإلال٨ُــــــت وخــــــظا خــــــظٍو اإلاكــــــٕغ اإلاهــــــغي فــــــي اإلاــــــاصة

 .اإلاغاٞٗاث اإلاهغي 

بن مًمىن ٢اٖضة ٖضم ظىاػ الجم٘ بين صٖىي الحُاػة وصٖىي اإلال٨ُت َى بلؼام اإلاضعي بٗـضم ظمـ٘ 

اإلاُالبـــــت بالحُـــــاػة واإلاُالبـــــت بـــــالح٤، ولـــــال زام اإلاـــــضعى ٖلُـــــه بٗـــــضم صٞـــــ٘ الـــــضٖىي باالؾـــــدىاص بلـــــى الحـــــ٤ ، 

 ولال زام ال٣ا خي بٗضم الٟهل في صٖىي الحُاػة ٖلى ؤؾاؽ زبىث الح٤ ؤو هُٟه 

ُت ؤزـــغي ًجـــب ٖلـــى وختـــى ال مـــا٫ الجضًـــضة وؤي صٖـــىي مىيـــٖى  ٩ًـــىن الخلـــِ بـــين صٖـــىي و٢ـــ٠ ألٖا

لـب  ما٫ الجضًضة َو ال٣ا خي ؤن ًىدبه لظل٪، وطل٪ مً زال٫ جإ٦ضٍ ٖلى جىاٞغ قغٍو صٖىي و٠٢ ألٖا

مــا٫ الجضًــضة  مــا٫ الجضًــضة، ٞــةطا جــىاٞغث الكــغٍو وـ٧ـان الُلــب بى٢ــ٠ ألٖا اإلاــضعي )الحــاثؼ(بى٠٢ ألٖا

مـا٫ الجضًـضة، ٞـةطا ازخـل قـٍغ مـً  ٖىضاو٘ خُجها ال م ال٣ا ـخي ؤن ٣ًبلهـا ٦ـضٖىي مؿـخعجلت و٢ـ٠ ألٖا

مـــا٫ الجضًـــضة بهمـــا َالـــب مـــشال  مـــا٫ الجضًـــضة ؤو لـــم ًُالـــب اإلاـــضعي بى٢ـــ٠ ألٖا قـــغٍو صٖـــىي و٢ـــ٠ ألٖا

مــا٫ الجضًــضة وؤنـــبدذ صٖــىاٍ جمـــ ؤنـــل  بةػالتهــا خُجهــا ٢ـــض ؤزــل بكــٍغ مـــً قــغٍو صٖــىي و٢ـــ٠ ألٖا

                                 
(1  )Le nouveau code de procedure civile issue du decret du 12 Mai 1981                                
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ُت حؿــــغي ٞحهــــا قــــغٍو الــــضٖىي الحــــ٤ )مىيــــٕى ا لنــــزإ(، ٞٗلــــى ال٣ا ــــخي ؤن ًىٓــــغ لهــــا ٦ــــضٖىي مىيــــٖى

ُت.  اإلاىيٖى

 الخاجمت وحشمل الىخائج والخىضُاث
 الىخاثج

ى صٖاوي الحُاػة الشالر وهي صٖىي  (1 ٤ مضوي َو ٣ين ٍَغ وصٖىي  اؾ رصاص الحُاػةبن لحماًت الحُاػة ٍَغ

ى ٖبر الىُابت الٗامت. ٤ ظىاجي َو ٍغ ما٫ الجضًضة، َو  مى٘ الخٗغى وصٖىي و٠٢ ألٖا

 بن صٖاوي الحُاػة الشالر تهضٝ بلى خماًت مغا٦ؼ ٢اهىهُت للحٟاّ ٖلى الىٓام الٗام ال لحماًت الح٤. (2

ها، (3 غاٝ الخىى في الحُاػة مً زبىتها وصحتها وقغَو ٘ صٖاوي الحُاػة ًخُلب مً ظمُ٘ ألَا ٞمشال  ٞع

٘ اإلاضعي صٖىي اؾ رصاص خُاػجه و٢ام ال٣ا خي بخدمُل اإلاضعي بزباث مل٨ُخه لل٣ٗاع ال إلزباث  لى ٞع

 خُاػجه خُجها ٣ٞض ؤبُل ال٣ا خي صٖىي الاؾ رصاص وال٣ًاء اإلاؿخعجل.

غاٝ والكغٍو واإلاُٗاص، و٦ما ؤن ؤٚلبُت  (4 صٖاوي الحُاػة الشالر مخ٣ٟت بك٩ل ٦بير مً خُض ألَا

 غلُت مخ٣ٟت ٞحها.ال٣ىاهين الٗ

 صٖاوي الحُاػة الشالر حؿل٪ مؿل٪ ال٣ًاء اإلاؿخعجل. (5

غاٝ الضٖىي وفي  (6 الح٨م في صٖاوي الحُاػة ال حجت ُٞه بَال٢ا، وإهما ج٩ىن حجُخه مى٢خت أَل

ها ٣ِٞ.  مىيٖى

ال٣اهىن الُمجي لم ًخُغ١ لضٖاوي الحُاػة مشلما جُغ٢ذ لها ؤٚلبُت ال٣ىاهين ألازغي، ٣ٞض ا٦خٟى بظ٦غ  (7

( مً ٢اهىن 242ومى٘ الخٗغى ج٩ىن مً اإلاؿاثل اإلاؿخعجلت وطل٪ في اإلااصة ) اؾ رصاص الحُاػةؤن صٖىي 

 اإلاغاٞٗاث الُمجي.

ين في و٢ذ واخض بن ٢اٖضة ٖضم الجم٘ بين صٖاوي الحُاػة وصٖىي اإلال٨ُت َ (8 ى ؤهه ال ًجىػ ٢ُام الضٍٖى

٘ صٖىي الح٤ بال بٗض الٟهل في صٖىي الحُاػة.  خُض ال جٞغ

 الخىنُاث

الباخض ًىصخي اإلاكٕغ الُمجي بةٖضاص صعاؾاث مخسههت جًم ٦باع ص٧اجغة ظامٗاث الح٣ى١ و٦باع  (1

ت الُمىُت بالخيؿ٤ُ م٘ ٦باع َُئت  ٖلماء الُمً في خل املحامين و٢ًاة املح٨مت الٗلُا بالجمهىٍع

اث الحُاػة وجىُٓمها ٖلى ق٩ل مىاص وطل٪ في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ًغظ٘ الحها ال٣ًاة واملحامىن  مىاٖػ

 والضاعؾىن.

الباخض ًىصخي ؤن ًلػي اإلاكٕغ الُمجي الحُاػة مً ال٨خاب الشالض )ال٣ٗىص اإلاؿماة ( مً ال٣ؿم  (2

تى ال ًهل بلى طًَ اإلاُل٘ ٖلى ال٣اهىن اإلاضوي الؿاصؽ مً الباب ألاو٫ ،وويٗها في ٦خاب مؿخ٣ل خ

 الُمجي ؤن الحُاػة ٖباعة ًٖ ٣ٖض.
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ًىصخي الباخض ص٧اجغة الجامٗاث بةياٞت صٖاوي الحُاػة في م٣غعاث الضعاؾت ختى جيكإ ؤظُا٫ مً  (3

اث ألاعا خي وال٣ٗاعاث. امت الىاؽ جٟهم صٖاوي الحُاػة وهدُجت لهظا ؾخ٣ل مىاٖػ  املحامين وال٣ًاة ٖو

 مت اإلاطادز واإلاساحعكائ
م .1  ال٣غان ال٨ٍغ

ت .2  الؿىت الىبٍى

 ،بضون صاع هاقغ ،ال٣ًاء اإلاؿخعجل و٢ًاء الخىُٟظ، وخامض ٩ٖاػ، نىعي ٖؼ الضًً الضها ص. .3

 م.1996 ،الُبٗت الخامؿت

الجؼء الشامً، صاع  ص. ٖبض الغػا١ الؿجهىعي،، الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ؤؾباب اإلال٨ُت .4

 ، بضون ؾىت الُب٘ واليكغ.الٗغبي، بيروث لبىانبخُاء ال رار 

ُٗض واصيص.  .5 ٣اٍعت، دمحم الؿ ُاػة اٗل ت للح ت الجىاُث تغ، بضون صاع وك، الحمًا بٗت الشاُه  م.2222 ،اُل

)صٖىي الحُاػة في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وهٓام اإلاغاٞٗاث في اإلامل٨ت  ،دمحم بً ٖبض هللا بً دمحم املحُمُض ص. .6

ى (،الٗغلُت الؿٗىصًت  م(.2217 -َــ 1438ُت، )م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

 م. 1982، صاع الجهًت الٗغلُت، مُبٗت ال٣اَغة، الىؾُِ في ال٣ًاء اإلاضوي ،ص. ٞخخي والي .7

 .الحُاػة صعاؾت جإنُلُت مً الىاخُخين اإلاضهُت والجىاثُتي، اإلاىج ص. دمحم .8

 ل٨ٟغ الٗغبي.  . صاع ا1م(. مباصت ال٣ًاء اإلاضوي، 1986ٍوظضي عاٚب ٞهىي. )ص.   .9

ت في ٞلؿُين: صعاؾت ٦2222غم ٖاٌل خؿىين. )الباخض /.12 (. الحماًت ال٣اهىهُت للحُاػة ال٣ٗاٍع

غ، ٧لُت الح٣ى١، ٢ؿم ال٣اهىن الخام، ٚؼة.   جدلُلُت م٣اعهت. عؾالت ماظؿخير، ظامٗت ألاَػ

ٖبضهللا بً عقاص بً دمحم الخمُىي: الحماًت الجىاثُت واإلاضهُت للحُاػة، عؾالت م٣ضمت الباخض / .11

 ٌ، 1425ألامىُت،  ومللٗل بیت علٗلجامٗت ها٠ً الٗغلُت للٗلىم ألامىُت ا

 هٓام اإلاغاٞٗاث الؿٗىصي..12

 ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي..13

 .ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي.14

 ٢اهىن اإلاغاٞٗاث الُمجي..15

 ي.ي الجؼاثغ ال٣اهىن اإلاضو.16

 .ال٣اهىن اإلاضوي الهغي .17

18.Le nouveau code de procedure civile issue du decret du 12 Mai 1981 
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 عالماث البلىغ الشسعُت وأزسها في اإلاظئىلُت الجىائُت

عت ؤلاطالمُت   واللاهىن بحن الشَس

 مشهىز بً علُل أخمد د/ أخمد بً طالم بً

عت   واللاهىن حامعت ألاخلاؾأطخاذ اللاهىن بيلُت الشَس

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:

اإلاؿاولُت مىاَت بمً ٧ان بالٛا مبلٜ ؤلاصعا٥ خُض ًخٗل٤ به الخُاب  ظٗالوال٣اهىن مً اإلاٗلىم ؤن الكٕغ 

ُت للبلٙى مً خُض ٧ىجها ٧اُٞت لبلٙى  ا، وجشىع ٢ًُت الٗالماث الكٖغ ىاٍ به الخ٩ل٠ُ، وجدُِ به اإلاؿاولُت ب٩ل آزاَع ٍو

ٗت وا ؤلاوؿان مبلٜ الخدمل ال٩امل للمؿاولُت اازظ ٣ٖابُا ل٣اهىن في الكَغ ، بدُض ًداؾب ظىاثُا ٖلى ما ًٟٗله، ٍو

ه بما ٣ًخًُه الح٤ والٗض٫، و٢ض ازخل٠ الٗلماء في ال٣ٟه ؤلا  ؾالمي في طل٪ ازخالٞا بِىا، بِىما طَب ٖلى ما ا٢ ٞر

ُت مما ؤصي بال٣اهىن  بلى ْهىع لى اٖخباع الؿً مغظٗا ؤؾاؾُا لبُان اإلاؿاولُت صون الخٗغى للبلٙى بالٗالماث الكٖغ

 ًم٨ً الخٗغى لها في زىاًا َظا البدض .  ،خاالث ازخالٝ في ألاخ٩ام بُجها

ٗت وال٣اهىن، مدؿاثلين  ا البٌٗ ٦سالٝ بين الكَغ جيب٘ ؤَمُت البدض مً خُض ٧ىهه ًبدض مؿإلت قاث٨ت ًشيَر

ُت ٧إؾاؽ ًد٨م به ال٣ًاة . ضم اٖخباٍع للٗالماث الكٖغ  ًٖ ال٣اهىن ٖو

ا مهضعا للمؿئىلُت الجىاثُت ومضي الخىا٤ٞ والازخالٝ ؾيخٗغى للٗالماث  ُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها ومضي اٖخباَع الكٖغ

ٗت وال٣اهىن في طل٪ مؿخسضمين ألاؾلىب الاؾخ٣غاجي للىهىم وألاخ٩ام وال٣ٟهُت وال٣اهىهُت وألاؾلىب  بين الكَغ

 الىنٟي للخىنل الى بُان مضي الخىا٤ٞ والازخالٝ بُجهما .

 

، اإلاؿئىلُت الجىاثُت، الاخخالم، الؿً ال٣اهىوي :اليلماث اإلاـخاخُت  ، ال٣اهىن الجىاجيالبلٙى
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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 

 

 

 



  
 
 

85 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

 ملدمت

ا  َغ َال لخدمل ؤًيُِ الكٕغ وال٣اهىن اإلاؿاولُت الجىاثُت بإؾباب مُٗىت، ًهبذ ؤلاوؿان بخٞى

هير بها ٧امال ًساَب زُابا ً رجب ٖلُه مؿاثلخه ًٖ  الخ٣هير في الىاظباث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه، ٍو

اجه، ٩ٞل ما ًهضع مىه بٗض طل٪ ٩ًىن في هٓغ الكٕغ  ؤٞٗاله، ؤو مٗا٢بخه ٖلى الخجاوػ في جهٞغ

 وال٣اهىن مد٩ىما بال٣ىاٖض التي جىٓمه، ٞال ٖظع له في الخهٝغ املخال٠ وال الخ٣هير املخل.

، ٩ًىن بها في ومٗلىم ؤن ؤلاوؿان ًخضعط في خُاجه مىظ والصجه بين صعظاث مً اإلاؿاولُت الجىاثُت

ى ما ٌؿىى  اجه، لُهبذ بها بٗض طل٪ مداؾبا مداؾبت ظؼثُت، َو باصت ألامغ ٚير مداؾب ٖلى جهٞغ

باإلاؿاولُت الجىاثُت املخٟٟت، ختى ج٣ىم به ؤؾباب ججٗله في هٓغ الكإع وال٣اهىن ٧امل اإلاؿئىلُت 

م٨ً في َظٍ  داؾب ٦ما ًداؾب ال٩املىن، ٍو الحالت ؤن ه٣ُم ٖلُه ًُالب ٦ما ًُالب البالٛىن، ٍو

مخه، طل٪ ؤهه ناع مؿئىال مؿئىلُت ظىاثُت ٧املت.  ال٣ٗىلت اإلا٣غعة لجٍغ

شىع في املجا٫ ال٣اهىوي والكغعي ه٣اف وزالٝ خى٫ جدضًض َظٍ الٗالماث التي ٩ًىن بها  ٍو

ل هي مدهىعة في ٖالماث مُٗىت، و٠ُ٦ ًم٨ً جدضًضَا؟ ٞدين  ؤلاوؿان ٧امل اإلاؿاولُت الجىاثُت ، َو

طَب ال٣ٟه ؤلاؾالمي الى جدضًضَا في ٖضص مدهىع مً الٗالماث مجها ما َى مخ٤ٟ ٖلحها ومجها ما َى 

مسخل٠ ٞحها، لم ًجٗل ؤصحاب ال٣اهىن لها ؾىي ٖالمت واخضة وهي بلٙى ؤلاوؿان ؾىا مُٗىت ج٣ضع 

ى ما ًشير حؿائال خى٫ ٖال٢ت َظا الؿً الجىاجي بٗال  ماث البلٙى ٚالبا بالشامىت ٖكغة مً الٗمغ، َو

ا ال٣ٟهاء اإلاؿلمىن، ٞهل البلٙى بها ٧اٝ لُخدمل ؤلاوؿان ما ًهضع مىه مً  ُت التي ط٦َغ الكٖغ

اث ظىاثُت؟ ؤم ؤن ٖالمت الؿً جُػى لخ٩ىن هي الٗالمت الىخُضة في اإلاؿئىلُت الجىاثُت ٣ِٞ.  جهٞغ

 أهمُت البدث

امىن، وهي ٖال٢ت ٖالماث البلٙى جيب٘ ؤَمُت البدض في ٧ىهه ًدىاو٫ ٢ًُت حهخم بها ال٣ًاة واملح

و ؤفي جدضًض اإلاؿئىلُت و٢ُام الخ٩ال٠ُ بالبالٜ بها، ومضي مىا٣ٞت ال٣اهىن لل٣ٟه ؤلاؾالمي طل٪ 

 مسالٟخه .

 إشيالُت البدث

 ج٨مً بق٩الُت البدض التي ًداو٫ الباخض مٗالجتها في ألاؾئلت آلاجُت:

ُت ؤي ؤزغ في اإلاؿاولُت ا  -1  لجىاثُت.َل لٗالماث البلٙى الكٖغ

ُت بالؿً الجىاجي ال٣اهىوي. -2  ما ٖال٢ت الٗالماث الكٖغ

ُت . ثما الح٨م لى حٗضص -3  باإلوؿان الٗالماث الكٖغ

؟ -4  َل ازخُاع ال٣اهىن في جدضًض ٖالمت اإلاؿئىلُت الجىاثُت مىا٤ٞ للكٕغ
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 خدود البدث: 

ال٢تها باإلاؿئىلُت الجىاثُت يمً خضوص  ُت ٖو ُت ؾِخم الخُغ١ لٗالماث البلٙى الكٖغ مىيٖى

 وخضوص ػماهُت.

ُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها ٣ِٞ ، صون  ُت ٞالحضًض ؾ٣ُخهغ ٖلى ٖالماث البلٙى الكٖغ ؤما الحضوص اإلاىيٖى

 املخخل٠ ٞحها ، بط ٖىض الازخالٝ ًجىػ ل٩ل ؤخض الخمؿ٪ بما ًىا٣ٞه مً ؤ٢ىا٫.

في الكٕغ ومً هاخُت الؼمان: ٞؿِخم الخُغ١ َىا لؼمان اإلاؿئىلُت الجىاثُت ال٩املت، بط ًىظض 

 وال٣اهىن مؿئىلُاث ها٢هت ال ً رجب ٖلحها ال٣ٗاب ال٩امل ولظا ٞهي لِؿذ مدل بدشىا َىا.

 أطالُب البدث

ؾإؾل٪ في البدض بن قاء هللا حٗالى ألاؾلىب الاؾخ٣غاجي والخدلُلي ،خُض ؤ٢ىم باؾخ٣غاء 

ُت ، زم ؤ٢ىم بخد ُت وال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بٗالماث البلٙى الكٖغ لُلها لبُان ٖال٢تها الىهىم الكٖغ

 بالؿً ال٣اهىوي، ولُان مضي جىا٤ٞ الكٕغ م٘ ال٣اهىن ؤو جسالٟهما في طل٪ .

 خؿت البدث

ُت للبلٙى في اإلاؿاولُت الجىاثُت ًخٗين ٖلُىا بدض  للخىنل بلى جدضًض ؤزغ الٗالماث الكٖغ

 اإلاىيٕى يمً الخُت آلاجُت :

ُت الماجه الكٖغ  اإلابدض ألاو٫: ماَُت البلٙى ٖو

 اإلاُلب ألاو٫: البلٙى لٛت وانُالخا واإلاهُلحاث اإلاكابهت له

اث الجىاثُت بالبلٙى  اإلاُلب الشاوي: خ٨مت الكإع في علِ الخهٞغ

ُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها واملخخل٠ ٞحها  اإلاُلب الشالض: ٖالماث البلٙى الكٖغ

ُت في ٢ُام اإلاؿئىلُت الجىاثُت  اإلابدض الشاوي: ؤزغ البلٙى بالٗالماث الكٖغ

 لب ألاو٫: ؤزغ البلٙى في اإلاؿئىلُت الجىاثُت في الكٕغاإلاُ

 اإلاُلب الشاوي: ؤزغ البلٙى في اإلاؿئىلُت الجىاثُت في ال٣اهىن 

 اإلاُلب الشالض : م٣اعهت بين ؤزغ البلٙى في الكٕغ وال٣اهىن 
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 ٌ  اإلابدث ألاو

 ماهُت البلىغ وعالماجه الشسعُت

 جمهُد وجلظُم

واهُبا٢ه ٖلى الى٢اج٘ التي جىضعط جدخه ٖلى مٗىاٍ اللٛىي ٌٗخمض بصعا٥ جإزير مهُل  ما 

والانُالحي، والظي مً زالله وؿخُُ٘ الح٨م ٖلى اإلاهُل  بخإزيٍر الٟٗلي ٖلى الى٢اج٘ ؤو ٖضم جإزيٍر 

 ٖلحها.

الماجه ٞةهه ًلؼمىا الخٗغى للبلٙى بمٗىاٍ اللٛىي والانُالحي  وألن خضًصىا َىا ًٖ البلٙى ٖو

اث بختى هدُِ به  الكغعي وال٣اهىوي خاَت جامت، لىخٗٝغ بٗض طل٪ ٖلى ؾبب علِ الكإع الخهٞغ

ى ما ؾيخٗغى له في َظٍ اإلاُالب الشالزت  ُت بهىعة جٟهُلُت َو ، زم هخٗغى للٗالماث الكٖغ بالبلٙى

 الاجُت :

 ٌ  اإلاؿلب ألاو

 البلىغ لؼت واضؿالخا واإلاطؿلخاث اإلاشابهت له

 أوال : البلىغ لؼت :

اللٛت ٖلى مٗان مخٗضصة ًم٨ً ؤن جخدض في مٗىاَا الٗام م٘ جباًً بؿُِ ُٞما  ًُل٤ البلٙى في

 بُجها خُض ٣ًغع ٖلماء اللٛت ؤن البلٙى ٌٗجي ؤخض اإلاٗاوي آلاجُت :

ا ولالٚا: ونل واهخهى، وللٜ الٛالم:  -1 الىنى٫ الى الشخيء، ٢ا٫ في لؿان الٗغب ) بلٜ الشخيء ًبلٜ بلٚى

و٢ا٫ في م٣اًِـ اللٛت ) )بلٜ( الباء والالم والٛين ،  (1)والخ٩ل٠ُ( اخخلم ٧إهه بلٜ و٢ذ ال٨خاب ٖلُه

ا  ت بلٚى ى الىنى٫ بلى الشخيء. ج٣ى٫ بلٛذ اإلا٩ان، بطا ونلذ بلُه. و٢ض حؿىى اإلاكاٞع ؤنل واخض َو

} ً بمٗغٝو  . (2)بد٤ اإلا٣اعلت. ٢ا٫ هللا حٗالى: }ٞةطا بلًٛ ؤظلهً ٞإمؿ٩َى

ا، بالًم: ونل بلُه واهخهى، ومىه ٢ىله حٗالى: لم ج٩ىهىا و٢ا٫ في جاط الٗغوؽ ) بلٜ اإلا٩ان،  بلٚى

 .(3)بالُٛه بال بك٤ ألاهٟـ(

                                 
، ال٣اَغة، بضون ؾىت وكغ، ط 1)  422م8(   ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع اإلاٗاٝع

 321م1ط  م1979(  ؤخمض بً ٞاعؽ الغاػي،  معجم م٣اًِـ اللٛت، صاع ال٨ٟغ ،2)

 َـ 1414بيروث، الُبٗت: ألاولى / –لُضي ، جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ صاع ال٨ٟغ مغجضخى الؼَّ (  3)

 444م22ط
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وللٜ الٛالم: ؤصع٥، وللٜ في  ؤلاصعا٥ : ٢ض ًإحي البلٙى في اللٛت بمٗجى ؤلاصعا٥، ٢ا٫ جاط الٗغوؽ ) -2

ع٥ مٗه الٗمل، . و٢ا٫ في لؿان الٗغب ) و٢ىله حٗالى: ٞلما بلٜ مٗه الؿعي؛ ؤي ؤص(1)الجىصة مبلٛا (

 . (2)و٢ا٫ الٟغاء: ؤَا١ ؤن ٌُٗىه ٖلى ٖمله(

: ما ًدبلٜ به  -3 ال٨ٟاًت : بمٗجى الىنى٫ لجهاًت الشخيء والا٦خٟاء به ٢ا٫ في لؿان الٗغب )؛ الباٙل

: ال٨ٟاًت( : ما بلٛ٪. والباٙل خىنل بلى الشخيء اإلاُلىب. والباٙل  . (3)ٍو

ت ًدبين لىا اإلا ٗجى الىاض  للبلٙى مً خُض ٧ىهه ًمشل خالت مً ومً زال٫ َظٍ الخٗاٍع٠ اللٍٛى

اًخه ومضع٧ا إلاا َى ُٞه وم٨خُٟا بدالت هٟؿه وهي  خاالث ال٨ما٫ خُض ٩ًىن مً بلٛها وانال إلاغاصٍ ٚو

 اإلاٗاوي التي هدخاظها للم٣اعهت بُجها ولين اإلاٗجى الانُالحي الكغعي للبلٙى .

 زاهُا : البلىغ اضؿالخا : 

ٗت  ٟه بٗباعاث مخٗضصة جهب نؤلاؾالمُت في احٗغى ٣ٞهاء الكَغ ُالخهم ٖلى َظا اللٟٔ لخٍٗغ

ه ابً ٖابضًً مً الحىُٟت ب٣ىله ) والبلٙى لٛت الىنى٫ وانُالخا  ظمُٗها في مٗجى واخض خُض ٖٞغ

ه اإلاال٨ُت بإهه )بِىما .  (4)اهتهاء خض الهٛغ ( ٢ىة جدضر للصخو جى٣له ًٖ خالت الُٟىلُت بلى  ٖٞغ

ا(   (5)ٚيَر

خٔ في حٍٗغ٠ الحىُٟت ؤن الُٟل لم ٌٗض نٛيرا بل ناع ٦بيرا جىُب٤ ٖلُه نٟاث البالٛين وهال 

لى خالت ال٨بر بال٨باع مً جدمل الىاظباث وجدهُل الح٣ى١ بمٗجى ؤهه اهخ٣ل بالبلٙى مً خالت الهٛغ 

 خل٠ ٖما ً رجب ٖلى خالت الهٛغ،سالتي جخٗل٤ بها مؿئىلُاث ؤزغي ج

كابه طل٪ مً ٢اله اإلاا ل٨ُت خُض حٗجي ٖباعتهم ؤن الُٟل بطا بلٜ جدى٫ مً خالت الُٟىلت التي َو

اجه ٧لها ومً يمجها ما ٌٗل٤ باإلاؿئىلُت  ال مؿئىلُت ٖلحها وناع عظال ًخدمل ٧اٞت اإلاؿئىلُت ًٖ جهٞغ

 الجىاثُت.

 زالثا : اإلاطؿلخاث اإلاشابهت للبلىغ 

الخباؽ في جد٤٣ مٗىاَا ُٞه، حكدبه ٦شير مً اإلاهُلحاث بمهُل  البلٙى بدُض ٩ًىن َىا٥ 

                                 
 445م 22اإلاغظ٘ الؿاب٤  ط(  1)

 385م 14مغظ٘ ؾاب٤  ط(  ابً مىٓىع ، 2)

 419م 8ط( ابً مىٓىع ، اإلاغظ٘ الؿاب٤  3)

م 6م ط)1992 -َـ 1412بيروث ،الُبٗت: الشاهُت، -ال٨ٟغالحىٟي ، عص املحخاع ٖلى الضع املخخاع ، صاع (  ابً ٖابضًً، 4)

153 

خاهُا  -صاع ًىؾ٠ بً جاقٟين يىء الكمٕى قغح املجمٕى ، ،  دمحم ألامير اإلاال٩ي(  5) [ -م٨خبت ؤلامام مال٪ ]مىٍع  هىا٦كٍى

 285م 3ط  م 2225 -َـ  1426ألاولى،  الُبٗت:
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٤ بُجها ولين البلٙى ، خُض ًم٨ً خهغ ألالٟاّ اإلاكابهت  ولظل٪ ٧ان مً اإلاهم الخٗغى لها والخٍٟغ

 للبلٙى ُٞما ًإحي :

غاص به ٖىض ال٣ٟهاء ؤخض مٗىُين ، بما بلٙى خض الكُسىزت، ومً ؤصلخه ازخالٍ الكِب  (1 ال٨بر : ٍو

ظا ال مدل له َىا ٞال ٖال هىٍع ، َو ٢ت له بما هدً ُٞه ، واإلاٗجى الشاوي ؤن ال٨بر مغاصٝ للبلٙى بط ْو

ى ما ًا٦ض َىا ؤن البلٙى مغخلت ًيخهي  مٗىاٍ مغخلت مً الٗمغ ٩ًىن ٞحها الاوؿان لِـ نٛيرا، َو

٩ىن بها الاوؿان ٦بيرا  .(1)بها الهٛغ ٍو

غاص به ما ًغاٍ الىاثم مً خاالث جاصي به  :الحلم (2 ٣ا٫بلى بٍو ى بهظا اإلاٗجى  هؼا٫ اإلاجي ٍو له الاخخالم، َو

  .(2)ن الاخخالم ٖالمت مً ٖالماجهمغاصٝ للبلٙى أل 

ظا ٖىض ومٗىاٍ ٖىض البٌٗ الغقض:  (3 ؤن ًبلٜ الهبي خض الخ٩ل٠ُ نالحا في صًىه مهلحا إلااله َو

ٖىض ٣ٞهاء الحىُٟت واإلاال٨ُت والحىابلت: خؿً الخهٝغ في اإلاا٫، وال٣ضعة ٖلى و الكاُٞٗت 

ظا اؾدشماٍع واؾ ، َو خٛالله اؾخٛالال خؿىا. ولِـ للغقض ؾً مُٗىت، و٢ض ًدهل ٢بل البلٙى

هاصع ال خ٨م له، و٢ض ًدهل م٘ البلٙى ؤو بٗضٍ، وفي اؾخٗما٫ ال٣ٟهاء: ٧ل عقُض بالٜ، ولِـ ٧ل 

 .(3)بالٜ عقُضا

ظٍ اإلاغخلت جبضؤ ببلى  ،َى ؤن ًهير للهٛير وعي وإصعا٥ ًٟهم به الخُاب بظماالو  الخمُيز : (4 ٙ َو

ى  ، ٞدكمل اإلاغا٤َ  ؾً الخمُيز ٦ماالهبي ؾب٘ ؾىين، َو خضصٍ ظمهىع ال٣ٟهاء، وجيخهي بالبلٙى

ى الظي ٢اعب البلٙى  .(4)َو

ومً زال٫ َظٍ اإلاهُلحاث اإلاكابهت للبلٙى هجض ؤن خض البلٙى خض مٗين ٩ًىن به الُٟل ٦بيرا 

ى ما ٌٗجي جإَله للمؿاولُاث املخخلٟت التي جىاٍ   به.مضع٧ا مميزا َو

 اإلاؿلب الثاوي

 خىمت الشازع في زبـ الخطسؿاث بالبلىغ

اث وألاَلُت هجض ؤن الكإع ؤهاٍ  ُت في مسخل٠ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالخهٞغ باؾخ٣غاء ألاخ٩ام الكٖغ

ا ٖلى البلٙى ى ما ًٓهغ ظلُا في ألاَلُت اإلاضهُت وألاَلُت الجىاثُت  ،جغجب الىخاثج ال٩املت وآزاَع ما مَو

                                 
دُت ، ط ( 1) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  186م 8اإلاىؾٖى

 1م ط2225 -َـ  1426الُبٗت: الشامىت،  ،لبىان –ماؾؿت الغؾالت ، بيروث  لٟيروػلاصي ، ال٣امىؽ املحُِ ،ا(  2)

 .1296م

دُت ، مغظ٘ ؾاب٤  ط(  3) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  .161م7اإلاىؾٖى

دُت ط (  4) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  22م27اإلاىؾٖى
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ًٖ الح٨مت التي ظٗلها الكإع في طل٪ ، خُض ؤن بصعا٥ َظٍ الح٨مت ًجٗلىا ؤ٦ثر  ٌؿخضعي الدؿائ٫ 

اجه  بخاَت بمضي ٞاٖلُت اق راٍ البلٙى وظٗله مؿخىي وؿخُُ٘ ُٞه ؤن هداؾب ؤلاوؿان ٖلى جهٞغ

 وبهظا وؿخُُ٘ الح٨م ٖلى ٖالماث البلٙى وظٗلها خضا مُٗىا للمؿئىلُت الجىاثُت.

ه ىض الخمًٗ في ما ٣ً ٞر ٨دؿبه مً ظىاًاث هجض ؤن  ٖو ٟٗله مً و٢اج٘ ٍو اث ٍو ؤلاوؿان مً جهٞغ

ا مً خُض ال٣ٗىلت التي ًم٨ً ؤن  زُىعتها جمـ ٚيٍر مً الىاؽ ٦ما جمـ هٟؿه ٦ظل٪، ٦ما ؤن آزاَع

جمؿه وألازغ الظي ؾُ رجب ٖلى طل٪ ٢ض ٩ًىن ٦بيرا وزُيرا، ولظل٪ هجض ؤهه ال بض ل٩ي وٗخبر 

اث وهجٗل اإلاؿاولُت  ٢اثمت ُٞلؼم مً علُها بدا٫ ٩ًىن ٞحها الاوؿان ٌؿخد٤ ؤن ًداؾب الخهٞغ

ه مغخلت ٩ًىن ٞاَما وواُٖا إلاا ًٟٗله .  وطل٪ ببلٚى

صعا٥ الظي ٩ًىن به البلٙى مىاٍ طل٪ ؤلا ؤن الكإع ظٗل خاصًض هجض ومً زال٫ بٌٗ آلاًاث وألا 

 :مً َظٍ آلاًاث وألاخاصًض وؿان ٧امال ومً ؤلا

ٟا٫ مى٨م الحلم ٞلِؿخإطهىا ٦ما اؾخإطن الظًً مً ٢بلهم{٢ى٫ هللا حٗالى:  -ؤ   (1)}وإطا بلٜ ألَا

 ظٗل البلٙى مىظبا لالؾدئظان.

ومجها ٢ىله حٗالى: }وابخلىا الُخامى ختى بطا بلٛىا الى٩اح ٞةن آوؿخم مجهم عقضا ٞاصٞٗىا بلحهم  -ب 

 دُم، بكٍغ ٧ىهه عاقضا.ظٗل بلٙى الى٩اح مىظبا العجٟإ الىالًت اإلاالُت ًٖ الُ(2)ؤمىالهم{ 

ا -ط  ظٗل  (3)(ومجها ٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص إلاٗاط إلاا ؤعؾله بلى الُمً: زظ مً ٧ل خالم صًىاعا ؤو ٖضله مٗاٍٞغ

ت.  الاخخالم مىظبا للجٍؼ

ه مً ألاؾغي ٧ان بطا ؤهبذ ٢خل، ٞةن لم  -ص  ٓت، مً ؤن مً اقخ هىا في بلٚى ومجها ما خهل ًىم ٢ٍغ

 .(4)٣ًخل. ٞجٗل ؤلاهباث ٖالمت لجىاػ ٢خل ألاؾير ٨ًً ؤهبذ لم

ٞجٗل الحٌُ مً اإلاغؤة مىظبا  (5)(ومجها ٢ى٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٣ًبل هللا نالة خاثٌ بال بسماع -َـ 

 (6)لٟؿاص نالتها بن نلذ بٛير زماع.

                                 
 24ؾىعة الىىع آًت (  1)

 6ؾىعة اليؿاء آًت (  2)

، 12299َـ، خضًض ع٢م 1423الهىض، الُبٗت: الشاهُت،  -الهىٗاوي ، مهى٠ ٖبضالغػا١ ، املجلـ الٗلىي(ٖبض الغػا١ 3)

   89م  6ط

 6، ط  4424م خضًض ع٢م  2229 -َـ  1432ؤبى صائوص ، ؾنن ؤبي صاوص ، صاع الغؾالت الٗاإلاُت، الُبٗت: ألاولى، (  4)

 456م

 215م 1، ط655ل٨خب الٗغلُت،  بيروث، خضًض ع٢م (  ابً ماظه ، ؾنن ابً ماظه ،  صاع بخُاء ا5)

 .753م 6(ؤبى الحؿً اإلااوعصي ، الحاوي ال٨بير ، صاع ال٨ٟغ ـ بيروث ط6)
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اث واإلاؿاولُاث بالبلٙى مىُل٣ا في طل٪ مً اٖخباعاث ٖضة  ولظل٪ هغي ؤن الكإع ؤهاٍ الخهٞغ

ا في آلاحي :  ًم٨ً خهَغ

 أوال خالت الىبر : 

ٝ بٌٗ ؤن البلٙى َى الحالت التي ٩ًىن ٞحها ؤلاوؿان ٦بيرا واهتهذ ٖىضٍ خالت الهٛغ ولظل٪ ٖغّ 

ال٣ٟهاء البلٙى ٦ما ج٣ضم بإهه اهتهاء خض الهٛغ ؤي الحالت اإلاىاؾبت الهخ٣اله مً خالت الُٟىلت الى خالت 

ى ما ً اجه الغظىلت َو دخم مٗاملخه بما ًدىاؾب م٘ جل٪ اإلاغخلت ، ٞال٨بير مً الىاؽ مؿاو٫ ًٖ جهٞغ

ال بال إلاً ٧ان ٦بيرا ، وال ٣ًبلىن بٞاَم إلاا ٣ًى٫ مضع٥ إلاا ًٟٗل، وقاَض طل٪ ؤن ال٣ٗالء ال ٣ًُمىن وػها 

ًُ َؾْهٍل مً خضًض ٦الم ال٨باع مً الىاؽ، ومً ؤصلت طل٪ ما وعص في البساعي  ؤهه ظاء  ٖبض الغخمً ْب

 اْبَىا َمْؿٗىٍص ِبلى الىبّيِ 
ُ
َهت ِ

ُّ  َوُمَد
ُ
َهت ِ

ٍّ َم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َوُخَى
َّ
ْبُض الغخمً لُخ٩ل َٖ  

َ
َبَضؤ

َ
ْمِغ ناِخِ ِهْم، ٞ

َ
ُمىا في ؤ

َّ
ل
َ
َخ٩
َ
ٞ

ا٫َ الىبيُّ 
َ
٣
َ
ْىِم، ٞ

َ
َغ ال٣

َ
ْنٛ

َ
اَن ؤ

َ
ْبَر )وفي عواًٍت: :-ملسو هيلع هللا ىلص  -َو٧

ُ
ر ال٨ ّبِ

َ
ر( " "٦ ر، ٦ّبِ ٦ّبِ

. ُٞلب ؤن ًخ٩لم ال٨بير (1)

الم ال٨بير مٗخبر وزُابه ؾاجٜ ، خُض هغجب ٖلى ٦المه ألاخ٩ام وهغص الخُاب ٦ومضلى٫ طل٪ ؤن 

ع وطل٪ ألن نٍٛغ ٢ض ًجٗله ٣ً٘ في ؤمىع اوالجىاب ، ؤما الهٛير ٞال ًؼا٫ ال٣ٗالء ٌٗاملىهه بٗضم اٖخب

 ال ًضع٦ها وال ًداؾب ٖلحها .

 البلىغ خالت جىطـ : زاهُا :

بن خالت البلٙى هي خالت الخىؾِ بين مغخلخين مً مغاخل خُاة ؤلاوؿان ال ًم٨ً اإلاؿاواة بُجهما  

في  اإلاؿئىلُت صون الى٢ٕى في خغط وزُإ ٞمغخلت الهبا ٢بل البلٙى مغخلت ال ٩ًىن بها الاوؿان مضع٧ا إلاا 

اجه ولظل٪ ٞلِـ مً الٗضا با هخاثج جهٞغ لت ؤن هداؾبه مداؾبت ٧املت ٦ٛيٍر مً ًٟٗل وال مؿخٖى

الؿاب٣ت بلى البالٛين ، ٦ما ؤن مغخلت ال٨بر بٗض البلٙى لى لم هغلِ بها اإلاؿئىلُت ومضصها الٟ رة الؼمىُت 

اث مً ؤشخام ٦باع ال جضزل جدذ اإلاؿاولُت م٘ ٧ىن  مغخلت بٗض البلٙى ٞةن َظا ًدخم وظىص جهٞغ

، ولظل٪ هجض في َظا الؼمً مً الٟاٖلين لها ٢ض بلٛىا ال٣ضع ال٩افي ل خدمل اإلاؿئىلُت في هٓغ الكٕغ

ختى هًمً مٗا٢بت الٟاٖل بما  15ى الؿً بلهؼاله إو  18ًُالب بخُٛير الؿً الجىاجي مً الؿً 

ى مضع٥ لها .  ٌؿخد٤ ماصام ٢ام بٟٗلخه َو

 البلىغ خالت الادزان والىماٌ :زالثا : 

مام ال٩اؾاوي في ؤزىاء وؿان ٞحها ؤلاصعا٥،  ٢ا٫ ؤلا مغخلت البلٙى هي اإلاغخلت التي ٨ًخمل لضي ؤلا

خضًشه ًٖ الاخخالم )وألن البلٙى وؤلاصعا٥ ٖباعة ًٖ بلٙى اإلاغء الحا٫ وطل٪ ب٨ما٫ ال٣ضعة وال٣ىة، 

                                 
 – 1427بيروث الُبٗت الشالشت ،  –(  الامام البساعي ،  الجام٘ الصحُذ املخخهغ ، صاع ابً ٦شير ، الُمامت 1)

 2275م  5، ح 5791،خضًض ع٢م 1987
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 . (1)وال٣ضعة مً خُض ؾالمت ألاؾباب وآلاالث هي بم٩ان اؾخٗما٫ ؾاثغ الجىاعح الؿلُمت(

ظا الغلِ بين ٦ما٫ ؤلا  اث مهم والػم صعا٥ والبلَو ط ال مٗجى لبلٙى بٙى ولين املحاؾبت ٖلى الخهٞغ

خه ًضاٍ مً بال بوؿان مغخلت ال٨ما٫ ؤلا ه ؤطا اٖخبرها مداؾبخه ومؿاثلخه ٖلى ما ا٢ ٞر ٖما٫ بٗض بلٚى

 .جل٪ اإلاغخلت

ٗت  ن َظٍ ألاؾباب م٣خًُتؤهغي و  ى ما ج٣غٍع الكَغ ا علِ اإلاؿئىلُت بالبلٙى َو ٣ٖال وقٖغ

 ؤلاؾالمُت بىيىح في طل٪ ٦ما ؾُإحي بُاهه في َظا البدض.

 اإلاؿلب الثالث

 عالماث البلىغ الشسعُت اإلاخـم عليها واملخخلف ؿيها

ُت وؿان ٞةهه ًلؼم الضعاؾت الىاُٞت للٗالماث للى٢ٝى ٖلى الخد٤٣ مً وظىص البلٙى في ؤلا الكٖغ

ا في اإلاؿاولُت الجىاثُت بخد٤٣ البلٙى ٞٗال. ا في ٦خب ال٣ٟهاء للخٗٝغ ٖلى مضي جإزيَر  التي وعص ط٦َغ

ٗت  و٦ما ؾب٤ جدضًض مىيٕى َظا البدض ٞةن اإلا٣اعهت ؾخ٩ىن طاث ٞاثضة و٢ُمت بين الكَغ

ُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها ولِـ املخخل٠ ٞحه ا، بط ًم٨ً للخهم وال٣اهىن بطا ٧اهذ ُٞما ًخٗل٤ بالٗالماث الكٖغ

ُت مسخل٠ ٞحها بحجت ج٣لُضٍ ل٣ى٫ ؾاجٜ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ال ٌٗخض  خباع بٗالمت قٖغ ؤن ٌٗخظع ًٖ الٖا

ٗت وال٣اهىن في ٖضم اإلاؿاولُت مً َظا الباب.  بها، ولظل٪ ٞال زالٝ َىا بين الكَغ

ُت التي خهل الاظمإ بي ن ال٣ٟهاء والاجٟا١ بن اإلا٣اعهت اإلالحت بهما ؾخ٩ىن بين الٗالماث الكٖغ

؛ بط بىاء ٖلى طل٪ لم ٌٗض َىا٥ زالٝ بُجهم في ؤن الصخو ٢ض بلٜ اإلاغخلت  بُجهم ٖلى ؤجها ٖالمت بلٙى

التي ٣ًى٫ الكٕغ ٞحها ؤهه مؿاو٫ ومداؾب، ولظا وظبذ اإلا٣اعهت بين طل٪ ولين خ٨م ال٣اهىن بطا ٧ان 

 ال ٣ًى٫ ب٨ما٫ اإلاؿاولُت الجىاثُت في َظٍ الحالت.

ين مً الٗالماث ول٨ً ؾ٩ُىن مغوعها ٖلى الٗالماث املخخل٠ ٞحها وؾيخٗ غى َىا ل٨ال الىٖى

ٗا بِىما ؾ٩ُىن خضًصىا ًٖ الٗالماث اإلاخ٤ٟ ٖلحها ؤ٦ثر ٖم٣ا لٗضم الازخالٝ في ال٣ٟه  َُٟٟا وؾَغ

 ؤلاؾالمي في ٖال٢تها باإلاؿاولُت الجىاثُت.

ُت بمٗجى ما َى الؿً ألاصوى الظي و٢بل جٟهُل الٗالماث هخٗغى لٗال٢ت الؿً بالٗالماث ا لكٖغ

٣بل ؤن الُٟل ًم٨ً ب٢ا٫ ال٣ٟهاء  ُت ٍو ٢غاٍع بن ًبلٜ ُٞه وجٓهغ ُٞه ٖلُه ٖالماث البلٙى الكٖغ

٢ىا٫ مخ٣اعلت ،  ٞاإلاال٨ُت والكاُٞٗت ٢الىا بإن الؿً ألاصوى ؤلى ببالبلٙى ٖىضٍ، خُض ازخلٟىا في طل٪ 

ت  بالخمام، وفي وظه آزغ للكاُٞٗت: مضخي هه٠ الؿىت للبلٙى في الظ٦غ: باؾخ٨ما٫ حؿ٘ ؾىين ٢ مٍغ

                                 
 -َـ 1426ي الحىٟي ـ بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘ ، صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت: الشاهُت، ال٩اؾاو(  1)

 .171م7م،  ط1986
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ٖكغ  بلى ؤهه  ٢ا٫ الحىُٟت:  بن ؾً البلٙى في الظ٦غ ازيخا ٖكغة ؾىت. وطَب الحىابلتالخاؾٗت، بِىما 

 . (1) ؾىين 

ت ؤهثى ٣ٞض اج٤ٟ الحىُٟت والكاُٞٗت والحىابلت ٖلى ما ألا ؤ ها: حؿ٘ ؾىين ٢مٍغ ن الؿً ألاصوى لبلٚى

ت حؿ٘ ؾىين ٞهي امغؤة  ُٞهألهه ؤ٢ل ؾً جدٌُ   (2)اإلاغؤة، ولحضًض: بطا بلٛذ الجاٍع

ت الٗال٢ت  ظا اإلاىيٕى مهم خُض ًم٨ىىا مً زالله علِ ٖالماث البلٙى بًٗها ببٌٗ ومٗٞغ َو

ُت اإلاٗخبرة.  بين الؿً ولين ْهىع الٗالماث الكٖغ

 ُت للبلىغ العالماث الشسع

ُت ٖلى الىدى آلاوهسىى آلا   حي:ن في جٟهُل ٖالماث البلٙى الكٖغ

 أوال: العالماث املخخلف ؿيها : 

جها صالت ٖلى البلٙى ، وهغي ؤن الخالٝ ٢ىي في بٌٗ بط٦غ ال٣ٟهاء ٦شيرا مً الٗالماث التي ٢الىا 

اإلاظاَب وؾيؿخٗغيها ُٞما  مجها بِىما ٧ان في بًٗها آلازغ مجغص ٢ى٫ لبٌٗ الٗلماء ؤو وظه في بٌٗ

 ًإحي  :

ى الظي ًدخاط في بػالخه بلى هدى خل٤، صون  -1 ؤلاهباث: واإلاغاص به ْهىع قٗغ الٗاهت، َو

ب ال٠ًُٗ الظي ًىبذ للهٛير.   الٚؼ

ا ٖلى ؤ٢ىا٫ زالزت: ت م٘ ازخالٝ ال٣ٟهاء في اٖخباَع ٗخبر الاهباث ٖالمت ٢ٍى  َو

ى ال٣ى٫ ألاو٫: ؤن ؤلاهباث لِـ بٗالمت ٖلى  البلٙى مُل٣ا، ؤي ال في خ٤ هللا وال في خ٤ الٗباص. َو

 . (3)٢ى٫ ؤبي خىُٟت، وعواًت ًٖ مال٪

ى مظَب اإلاال٨ُت والحىابلت  .(4)ال٣ى٫ الشاوي: ؤن ؤلاهباث ٖالمت البلٙى مُل٣ا. َو

ى ٢ى٫ الكاُٞٗت، وبٌٗ اإلاال٨ُت.  ال٣ى٫ الشالض: بن ؤلاهباث بلٙى في بٌٗ الهىع صون بٌٗ. َو

 (5)االء ؤن ؤلاهباث ٣ًخضخي الح٨م ببلٙى ولض ال٩اٞغ، ومً ظهل بؾالمه، صون اإلاؿلم واإلاؿلمتٞيري َ

                                 
 (753م 6اإلااوعصي ، مغظ٘ ؾاب٤،  ط(  1)

دُت ، مغخ٘ ؾاب٤ ط 2) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  .193م 8(  اإلاىؾٖى

 -َـ  1422بيروث، لبىان، الُبٗت: ألاولى،  - ( بضع الضًً الُٗجى ، البىاًت قغح الهضاًت، صاع ال٨خب الٗلمُت3)

 .129م 11م ط  2222

ُجي ،   مىاَب الجلُل لكغح مسخهغ الخلُل، صاع ٖالم ال٨خب ،  َبٗت زانت 4)  -َـ 1423( الحُاب الٖغ

 .54م 5م ، ط2223

جي،  جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظَب ، صاع اإلاجهاط، الُبٗت: ألاولى، 5) م، 2227-َـ1428( بمام الحغمين الجٍى

 .434م6ط



  
 
 

94 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

م  -2 لٓه : وهي ٖالمت ٢ا٫ بها بٌٗ اإلاال٨ُت ولم ٣ًل بها ؤخض ٚيَر  ز٣ل الهىث ٚو

م  -3 ما في ألاهثى،  و٢ا٫ به بٌٗ الحىُٟت ٣ِٞ صون ٚيَر  جهىص الشضًين : ؤي بغوَػ

 الحىُٟت وبٌٗ الكاُٞٗت .هباث قٗغ الابِ : و٢ا٫ بٌٗ  -4

5- .  ه ن الابِ:  و٢ا٫ به ؤلامام ال٣غافي مً اإلاال٨ُت صون ٚيٍر

م. -6  ْهىع اللحُت : و٢ا٫ به بٌٗ الكاُٞٗت صون ٚيَر

ى وظه ؤًًا ٖىض بٌٗ الكاُٞٗت خ٩اٍ ٖجهم الامام الغاٞعي . -7  ْهىع الكاعب: َو

ٞٗىضَم ؤهه بطا بلٜ الُٟل زمؿت ؤقباع ظاػث ونِخه  َى٫ ال٣امت : ٢ا٫ به ؤلامامُت -8

 وا٢خو مىه وؤ٢ُمذ ٖلُه الحضوص ٧املت .

 ؤعهبت ألاه٠ : و٢ا٫ به ال٣غافي مً اإلاال٨ُت ؤًًا . -9

ى ٢ى٫ لبٌٗ ٣ٞهاء اإلاال٨ُت . -12  (1)زجي الخُِ خى٫ الغ٢بت : َو

ُت مسخل٠ ٞحها جض٫ ٖلى البلٙى ٖىض بٌٗ ال٣ٟهاء وال جض٫  ٩ٞل َظٍ الٗالماث هي ٖالماث ٖٞغ

ٖلُه ٖىض الجمهىع ولظل٪ هغي ؤهه ال اٖخباع بها ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿئىلُت الجىاثُت طل٪ ؤن اإلاؿئىلُت 

ى خا٫ زُير ال ٩ًىن بال بن زبذ بهىعة ٢ُُٗت  الجىاثُت ؤمغ ً رجب ٖلُه ب٢امت الحضوص وال٣هام َو

ا .  وبٗالمت جض٫ ٖلى البلٙى بخد٤٣ ولضون زالٝ في اٖخباَع

غي ؤن َظٍ الٗالماث املخخل٠ ٞحها ال ًخمؿ٪ بها ؤخض في ٖضم اٖخباع ال٣اهىن لها وطل٪ ؤن له و ه

ى ما هغاٍ مىاؾبا وازخُاعا صحُدا وطل٪  ا َو ا ٧ىهه ؤزظ ٞحها بال٣ى٫ ال٣اثل بٗضم اٖخباَع مؿٚى

 ل٠ًٗ َظٍ الٗالماث ول٩ىجها ٚير مُغصة ٞهي ال جد٤٣ مٗجى اإلاؿئىلُت الجىاثُت ٢ُٗا.

 : : العالماث اإلاخـم عليها زاهُا

ا ٖالماث مٗخبرة في بلٙى   ضَو ُت اج٤ٟ ٞحها الٗلماء ٖو هجض ؤن َىا٥ ؤعبٗا مً الٗالماث الكٖغ

المخان  ما الاخخالم، والؿً ، ٖو الُٟل خض ال٨بر واإلاؿاولُت، ٖالمخان مك ر٦خان بين الظ٦غ وألاهثى َو

ما الحٌُ، والحبل.  زانخان باألهثى َو

ا بالخٟهُل ُٞما ًإحي: وؾيخٗغى لها ول  كغٍو اٖخباَع

ى ما ًغاٍ الىاثم في هىمه، ٢ا٫ في لؿان الٗغب  ) والحلم: أوال: الاخخالم ى مإزىط مً الحلم َو : َو

ا، والجم٘ ؤخالم. ٣ًا٫: خلم ًدلم بطا عؤي في اإلاىام.. ٣ا٫: ٢ض خلم الغظل  الغٍئ والحلم: الاخخالم ؤًًا ٍو

ا، والحلم والاخخالم: الجمإ وهدٍى في الىىم (باإلاغؤة بطا خلم في هىمه ؤهه ًب  (2)اقَغ

                                 
دُت، ط( جغاظ٘ َظٍ الٗالماث في   1) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  .188م 8اإلاىؾٖى

 .145م12ط ( ابً مىٓىع ، مغخ٘ ؾاب٤، 2)
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 (1)و٢ا٫ في  مسخاع الصحاح ) ح ٫ م: )الحلم( بًم الالم وؾ٩ىجها ما ًغاٍ الىاثم(

الاهؼا٫ ٞمتى زغط مىه اإلاجي )  ما انُالخا ٞاالخخالم َى زغوط اإلاجي ٢ا٫ في  املجمٕى قغح اإلاهظبؤ

ى اإلااء الابٌُ الضا٤ٞ الظي ًسل٤ مىه الىلض في الجمإ ؤو في الىىم ؤو ال٣ُٓت ٞهى بلٙى   .(2)(َو

ه الامام ابً حجغ في ٞخذ الباعي ب٣ىله ) ٞغ ى بهؼا٫ اإلااء الضا٤ٞ ؾىاء ٧ان بجمإ ؤو ٚيٍر ٖو َو

 (3)ؾىاء ٧ان في ال٣ُٓت ؤو اإلاىام(

ت ا خه اإلاىؾٖى ٞغ دُت ٖو ) اؾم إلاا ًغاٍ الىاثم مً اإلاباقغة، ُٞدضر مٗه بهؼا٫ بإهه  ل٣ٟهُت ال٩ٍى

 .(4)(اإلاجي ٚالبا

و٢ض اج٤ٟ الٗلماء ٖلى ؤن الاخخالم ٖالمت مً ٖالماث البلٙى ٢ُٗا، وه٣ل الاظمإ ٖلى طل٪ ٦شير  

ؤظم٘ الٗلماء  ٞخذ الباعي البً حجغ خُض ٢ا٫ ) و٢ضمً الٗلماء مجهم الامام ابً حجغ الٗؿ٣الوي في 

و٢ا٫ في ٦كاٝ   (5)ٖلى ؤن الاخخالم في الغظا٫ واليؿاء ًلؼم به الٗباصاث والحضوص وؾاثغ ألاخ٩ام (

ال٣ىإ ًٖ م ن ؤلا٢ىإ  ) ٢ا٫ ابً اإلاىظع ؤظمٗىا ٖلى ؤن الٟغاثٌ وألاخ٩ام ججب ٖلى املحخلم 

 .(6)الٗا٢ل(

 -ت البلٙى باالخخالم ٞلما عوي ًٖ عؾى٫ هللا )ؤما( مٗٞغ) و٢ا٫ في بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘ 

٘ ال٣لم ًٖ زالزت مجها الهبي ختى ًدخلم»ؤهه ٢ا٫:  -ملسو هيلع هللا ىلص  الاخخالم  -ٖلُه الهالة والؿالم  -ظٗل « ٞع

  (7)(ٚاًت العجٟإ الخُاب، والخُاب بالبلٙى ص٫ ؤن البلٙى ًشبذ باالخخالم

ٟا٫ مى٨م الحلم  و٢ض اؾخض٫ الٗلماء ٖلى ؤن الاخخالم  بلٙى بإصلت مجها ٢ى٫ هللا حٗالى : وإطا بلٜ ألَا

٘ ال٣لم ًٖ زالزت " وط٦غ مجها الهبي ختى ًدخلم ،  (8)(ٞلِؿخإطهىا  وإلاا عوي ًٖ الىبي }ملسو هيلع هللا ىلص{ ؤهه ٢ا٫ : " ٞع

 .(9)والاظمإ اإلاى٣ٗض الظي ؾب٤ ه٣له

                                 
ً الضًً الحىٟي الغاػي ، مسخاع 1) ت ( ٍػ نُضا الُبٗت  –الضاع الىمىطظُت، بيروث  -الصحاح، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .82مو 1999َـ / 1422الخامؿت، 

 .362م 13ؤلامام  الىىوي ، املجمٕى قغح اإلاهظب، صاع ال٨ٟغ ط(  2)

ت 3)  .277م5بيروث، ط -(  ابً حجغ الٗؿ٣الوي، ٞخذ الباعي قغح صحُذ البساعي، الىاقغ: صاع اإلاٗٞغ

ت ال٣ٟهُت4) دُت ، مغظ٘ ؾاب٤ ط (  اإلاىؾٖى  .95م 2ال٩ٍى

 .277م 5(  ابً حجغ الٗؿ٣الوي، مغظ٘ ؾاب٤،  ط 5)

 .443م3ال هىحي الحىبلي، ٦كاٝ ال٣ىإ ًٖ م ن ؤلا٢ىإ، صاع ال٨خب الٗلمُت، طؤلامام (  6)

 .171م7بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘ ، مغظ٘ ؾاب٤ ،ط ( ؤلامام ال٩اؾاوي ،  7)

 [ 59الىىع : ( ؾىعة 8)

 .752م 6ؤلامام اإلااوعصي، الحاوي ، مغظ٘ ؾاب٤، ط(  9)



  
 
 

96 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

ت مُٗىت ٩ًىن بها ٢ض بلٜ خض اإلاؿاولُت  زاهُا الظً ى بلٙى الاوؿان مغخلت ٖمٍغ  : َو

وال زالٝ بين الٗلماء في ٧ىن البلٙى ٩ًىن بالؿً واهما الازخالٝ بُجهم في جدضًض الؿً الظي 

 :٩ًىن به البلٙى خُض ازخلٟىا الى ؤ٢ىا٫ ٖضة ًم٨ً بظمالها في الا٢ىا٫ الخالُت 

( ؤن البلٙى بالؿً 1والحىابلت، وؤبى ًىؾ٠ ودمحم مً الحىُٟت: )ال٣ى٫ ألاو٫  ًغي الكاُٞٗت، 

ت للظ٦غ وألاهثى، ٦ما نغح الكاُٞٗت بإجها جدضًضًت؛ لخبر ابً ٖمغ  ٩ًىن بخمام زمـ ٖكغة ؾىت ٢مٍغ

غيذ ٖلُه  ٖغيذ ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًىم ؤخض، وؤها ابً ؤعب٘ ٖكغة ؾىت ٞلم ًجؼوي، ولم ًغوي بلٛذ، ٖو

  (1)الخىض١ وؤها ابً زمـ ٖكغة ؾىت ٞإظاػوي، وعآوي بلٛذ.ًىم 

غي اإلاال٨ُت ؤن البلٙى ٩ًىن بخمام زماوي ٖكغة ؾىت، و٢ُل بالضزى٫ ٞحها، و٢ض  ال٣ى٫ الشاوي : ٍو

ؤوعص الحُاب زمؿت ؤ٢ىا٫ في اإلاظَب، ٟٞي عواًت: زماهُت ٖكغ، و٢ُل: ؾبٗت ٖكغ، وػاص بٌٗ قغاح 

ب زمؿت ٖكغ،  لحضًض ابً ٖمغ الؿاب٤.الغؾالت: ؾخت ٖكغ، وحؿٗت ٖك  غ، وعوي ًٖ ابً َو

ه زماوي ٖكغة ؾىت، وللبيذ  : ال٣ى٫ الشالض غي ؤبى خىُٟت: ؤن البلٙى بالؿً للٛالم َى بلٚى ٍو

( ٢ا٫ ابً 2ؾب٘ ٖكغة ؾىت ل٣ىله حٗالى: }وال ج٣غلىا ما٫ الُدُم بال بالتي هي ؤخؿً ختى ًبلٜ ؤقضٍ{ )

زماوي ٖكغة ؾىت. وهي ؤ٢ل ما ٢ُل ُٞه، ٞإزظ به اخخُاَا، َظا ؤقض الهبي، وألاهثى  ٖباؽ هنع هللا يضر: ألاقض

ا ٞى٣هذ ؾىت.  ؤؾٕغ بلٚى

ُت إلزباث البلٙى  ولىاء ٖلى ما مغ ٞةهه ًدبين ؤن ؤلاظمإ مى٣ٗض ٖلى اٖخباع الؿً ٖالمت قٖغ

 والخالٝ اهما َى جدضًض الؿً بالًبِ.

لت الخدضًض لؿً البلٙى ؾاجٛت وم٣ٗىلت وطل٪ إفي مؿن الازخالٝ بين ال٣اهىن والكٕغ ؤوهغي 

لىظىص الازخالٝ ال٣ٟهي ٞبإحها ؤزظ ال٣اهىن ٞله مؿدىض في طل٪ ولم ٌٗض الاه٩اع ؾاجٛا بال مً باب 

ى لِـ مدل البدض.  ازخُاع ال٣ى٫ ألاًٞل ٣ِٞ  في جدضًض الؿً َو

ى ٖالمت زانت باليؿاء زالثا: الخُؼ ى لٛت: الؿُالن: ج٣ى٫  ،َو الٗغب: خايذ الصجغة َو

ا صم ظبلت ؤي ج٣خًُه الُبإ الؿلُمت ًسغط مً  بطا ؾا٫ نمٛها، وخاى الىاصي بطا ؾا٫. وقٖغ

ها ٖلى ؾبُل الصحت مً ٚير ؾبب في ؤو٢اث مٗلىمت ه بٌٗ (2) ؤ٢صخى عخم اإلاغؤة بٗض بلٚى ٞغ ، ٖو

 . (3)(صم مً عخم ال لىالصة)بإهه  ال٣ٟهاء 

                                 
دُت، (  1) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  .192م 8مغظ٘ ؾاب٤،  طاإلاىؾٖى

ت مٗاوي ؤلٟاّ اإلاجهاط ، صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت: ألاولى، 2) (الخُُب الكغلُجي الكاٞعي ، مٛجي املحخاط بلى مٗٞغ

 .277م 1م ط1994 -َـ 1415

٨غ3) ً )عص املحخاع( ـ : صاع اٟل ٖابضً  ً ً ، الضع املخخاع وخاقُت اب ٖابضً  ً ت، -(  اب ت: الشاُه ُٗب  .283م1م، ط1992 -َـ 1412بيروث، ال
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و٢ض ؤظمٗذ ألامت ٖلى ؤن الحٌُ ٖالمت مً ٖالماث البلٙى في ألاهثى وهؼو٫ الضم مجها ًجٗلها 

وؤما في ) مخإَلت ل٩اٞت الح٣ى١ والىاظباث ٖلحها ، ه٣ل ؤلاظمإ في طل٪ ؤلامام ابً ٢ضامت خُض ٢ا٫ 

، ال وٗلم ُٞه زالٞا(  (1)الحٌُ ٞهى ٖلم ٖلى البلٙى

بي  ٞإما الحٌُ والحبل ٞلم ًسخل٠ )  ٍجٟؿير خُض ٢ا٫ في وممً ه٣ل الاظمإ ؤًًا الامام ال٣َغ

، وؤن الٟغاثٌ وألاخ٩ام ججب بهما.  الٗلماء في ؤهه بلٙى

ن جدٌُ ُٞه اإلاغؤة بإ٢ىا٫ ٦شيرة والجمهىع مً ال٣ٟهاء ٖلى ؤ٢ل ؾً ًم٨ً ؤوازخل٠ الٗلماء في 

ُغ في ٦خب ؿالىاعصة في طل٪ مما َى م ةصلت ال٨شير ىىاث لؤل للحضًض َى حؿ٘ ؾ بم٩ان الحٌُن ؾً ؤ

 .(2)بًغاصٍال٣ٟهاء ولِـ َظا مدل 

ى خمل اإلاغؤة مً ٖملُت الاجها٫ بُجها ولين الغ :  زابعا الخبل ظل  وهي ٖالمت صالت ٖلى البلٙى َو

حٗالى ؤظغي الٗاصة ؤن الىلض ًسل٤ مً ماء الغظا٫ وماء اإلاغؤة. ٢ا٫ حٗالى: اهلل ٞجها جض٫ ٖلى الاخخالم أل

 }ٞلُىٓغ ؤلاوؿان مم زل٤ زل٤ مً ماء صا٤ٞ ًسغط مً بين الهلب وال راثب{ 

ها بل َى صا٫ ٖلى ؤجها بلٛذ ٢بل  و٢ض اج٤ٟ الٗلماء ٖلى ؤن خمل اإلاغؤة صا٫ صاللت واضحت ٖلى بلٚى

 . طل٪

 اإلابدث الثاوي

 في كُام اإلاظئىلُت الجىائُتوأزسه بالعالماث الشسعُت غ البلى 

 جمهُد وجلظُم

ُت املخخلٟت ومضي الاجٟا١ ٖلى ٧ىجها ٖالماث للبلٙى مً ٖضمه، ٞةن  خىا للٗالماث الكٖغ بٗض مٗٞغ

الحضًض اإلاهم الان ؾ٩ُىن خى٫ ؤزغ َظٍ الٗالماث ٖىض جد٣٣ها ٖلى ٢ُام اإلاؿئىلُت الجىاثُت، مما 

نضاع ألاخ٩ام مٗخمضا ٖلى وظىص خالت البلٙى التي ٌؿخلؼم ال٣اهىن وظىصَا في ٦شير بفي ٌؿاٖض ال٣ا خي 

 مً اإلاؿاثل وال٣ًاًا.

لى زالزت مُالب هخدضر في اإلاُلب ألاو٫: ًٖ ؤزغ ٖالماث بلظل٪ ٞةهىا ؾى٣ؿم الحضًض ًٖ طل٪ 

البلٙى في اإلاؿئىلُت الجىاثُت في الكٕغ بِىما هسهو الحضًض في اإلاُلب الشاوي: ًٖ ؤزغ البلٙى  

ُت في اإلاؿئىلُت الجىاثُت في ال٣اهىن، ل٩ُىن خضًصىا ًٖ م٣اعهت بُجهما وجٟىُض اإلاؿاثل  بالٗالماث الكٖغ

                                 
٤ الضًً بً ٢ضامت ، اإلاٛجي ، الىاقغ: م٨خبت ال٣اَغة، بضون َبٗت ، 1)  ،346م 4م،  ط1968 -َـ 1388(  مٞى

 74(  يىابِ البلٙى ٖىض ال٣ٟهاء م 2)

 اإلاغظ٘ الؿاب٤(  3)
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 الشالض .الكاث٨ت في اإلاُلب 

 ٌ  اإلاؿلب ألاو

 أزس البلىغ بالعالماث الشسعُت على اإلاظئىلُت الجىائُت في الشسع

غ الكٕغ لٗالماث البلٙى التي جدضص مغاخل ؤلاوؿان وخُاجه ٖبشا؛ بل َىا٥ ؤزغ ٦بير  لم ٨ًً ج٣ٍغ

 ومهمت ُٖٓمت عج ها الكإع ٖلى وظىصٍ، خُض ال ًسٟى ؤن ؤلاوؿان ًمغ بداالث ٩ًىن مً الُبُعي

ازخالٝ ج٩لُٟاجه ٞحها وجىٕى مؿاولُخه بىاء ٖلى وظىصَا، ٞال٨بير لِـ ٧الهٛير، والكاب لِـ 

٧الكاثب، والُٟل في مغاخله ألاولى لِـ ٧البالٜ اإلاضع٥ إلاا ًٟٗله، ولِـ مً اإلاى٣ُي ؤن وٗامل ؤلاوؿان 

بلٙى ؤلاوؿان مغخلت في مغاخله املخخلٟت َظٍ بىٕى واخض مً الخٗامل، ٦ما ال ًم٨ً بدا٫ ؤن جهمل ؤزغ 

هىع ٖالمت ٖلُه صون هدُجت وال مؿئىلُت.  مُٗىت ْو

ُت في مهما و لحٓت ٞاع٢ت  ؤزغا بىاء ٖلى طل٪ ٞةن الكإع الح٨ُم عجب ٖلى وظىص الٗالماث الكٖغ

الى مغخلت  ٖضًم اإلاؿئىلُت او ها٢هها  ٩ًىن الُٟل ٞحهابُان جدى٫ ؤلاوؿان مً مغخلت الُٟىلت التي 

 ًداؾب ٞحها ؤلاوؿان ٖلى ما ًٟٗل مداؾبت ٧املت .ال٨ما٫ التي 

جم٘ ال٣ٟه الكغعي ٖلى ؤن البلٙى ؾبب عثِسخي ل٩ُىن ؤلاوؿان مؿاوال ظىاثُا ًٖ ٞٗله خُض  ٍو

ًى٣ٗض الاجٟا١ ٖلى ؤن مً لم ًشبذ له البلٙى بإي ٖالمت مً ٖالماث البلٙى ٞهى َٟل ٢انغ لِـ 

ا مؿئىال مؿئىلُت ٧املت، ولظل٪ ٌٗا٢ب ٖلى ما  ًغج٨به مٗا٢بت زانت ج٣ل ًٖ مٗا٢بت البالٜ بلٚى

 ٧امال.

غ الكغعي لجٗل البلٙى مغخلت الخدمل واإلاؿئىلُت ٖلى  ٗخمض الخبًر ن الُٟل ٚير البالٜ لم ؤَو

ى ما ًدخم ال٣ى٫ ب ه في إ٨ًخمل همٍى ال٣ٗلي بٗض ا٦خماال ًجٗله ًخدمل اإلاؿئىلُت ال٩املت، َو ن جهٞغ

صعا٥ واعي ، ٠ُ٨ٞ هدمله اإلاؿئىلُت م٘ ٖلمىا بٖلى وعي ٧امل وال  يم ًيبجمغخلت ما ٢بل البلٙى جهٝغ ل

في َظٍ الحالت بطن ٞهى  ؟و لم ًبلٜ مغخلت ج٣ضًغ املخاَغ اإلا رجبت ٖلى ٞٗلهؤهه ال ًضعي ما ًٟٗل ؤ

٘ ال٣لم ًٖ زالوهللا حٗالى ٣ًى٫  مٗظوع   وط٦غ مجهم ... زت) وال ٩ًل٠ هللا هٟؿا الا وؾٗها( و٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص ) ٞع

ً الهبي ختى ًبلٜ ت ٖىه ماصام لم ًبلٜ بٗض. ٖو ٖى  ( ٞجٗل اإلاؿاولُت مٞغ

ُت اإلاٗخبرة  ولىاء ٖلى طل٪ و٦ىدُجت خخمُت إلاا ؾب٤ ٞةن مً ا ٧امال ؾىاء بالٗالماث الكٖغ بلٜ بلٚى

ولم جسخل٠  والحضوص، ؤو بالؿً ٞةهه ج٣ام ٖلُه ؾاثغ الخ٩ال٠ُ والىاظباث وجُب٤ ٖلُه ٧اٞت ألاخ٩ام

٢ىا٫ الٗلماء في اٖخباع البلٙى بظاجه مىُل٣ا للخ٩ل٠ُ واإلاؿئىلُت خُض وعصث آلاًاث والاخاصًض الضالت ؤ

البلٙى َى مىاٍ اإلاؿئىلُت ٞدُض وظض ٞال مىام مً مداؾبت ناخبه املحاؾبت الخامت ٞ طل٪،ٖلى 

 اإلا رجبت ٖلى ال٨ما٫ الاصعا٥ ال٩امل.

٘ ال٣لمفي الحضًض الظي ؾب٤ بًغاصٍ  ومما وعص في طل٪ ٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص  خُض ًٖ الهبي ختى ًبلٜ ...(  ) ٞع
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٘ ٖىه ال٣لمؤًض٫ بىيىح ٖلى  اجه ، ؤوناع مداؾبا ٖلى  ،ن مً بلٜ لم ًٞغ ض٫ لٞٗاله وجهٞغ ظل٪ ما ٍو

 .في البلٙى باإلهباث  ت الؿاب٤ اًغاصَآوعص ؤًًا في ٢هت بجي ٢ٍغ

خ٩ام و٢ض جٓاٞغث ٖباعاث ال٣ٟهاء في ٦خ هم ٖلى ؤن مً بلٜ باالخخالم ٣ٞض وظبذ في خ٣ه ٧اٞت ألا 

 .و اإلاٗامالث او الجىاًاث ؤؾىاء مجها ما ًخٗل٤ بالٗباصاث 

دُت٢ا٫ في  ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى طَب ال٣ٟهاء بلى ؤن الكإع علِ الخ٩ل٠ُ بالىاظباث )   اإلاىؾٖى

مما ًإحي في قإن ٖالماث  -ٞهظٍ ألاصلت وؤمشالها .  ام في الجملت بكٍغ البلٙىألاخ٩واملحغماث ولؼوم آزاع 

، ٞمً اٖخبر بالٛا بإي  -البلٙى  جض٫ ٖلى ؤن الكإع علِ الخ٩ل٠ُ ولؼوم ألاخ٩ام ٖامت بكٍغ البلٙى

٦ٛيٍر مً الغظا٫  -بن ٧ان ٖا٢ال  -ٖالمت مً ٖالماث البلٙى ٞهى عظل جام ؤو امغؤة جامت، م٩ل٠ 

بًٗهم ؤلاظمإ ٖلى طل٪، ٣ٞا٫ ابً اإلاىظع:   ؿاء، ًلؼمه ما ًلؼمهم، وخ٤ له ما ًد٤ لهم. و٢ض ه٣لوالي

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.

بِىىن زالٝ الٗلماء في يبُه ما بين زمؿت  ٦ما هغي ال٣ٟهاء ٖىضما ًخدضزىن ًٖ الؿً ٍو

ُت التي ًم٨ً  ٖكغة ؾىت وزماهُت ٖكغة ؾىت ٣ًُضون طل٪ بٗضم ْهىع  خيء مً الٗالماث الكٖغ

ا ٢بله ، ٢ا٫ في  ا ٦م (2)( ٞةطا لم ًدهل بلٙى َبُعي، زبذ البلٙى بالؿً )   ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤصلخهْهىَع

ها ال٣ٟهاء في  ُت مً زال٫ الكغٍو التي ٌك َر ًٓهغ طل٪ بهىعة جٟهُلُت في ألاخ٩ام ال٣ٟهُت الٟٖغ

ىن إل٢امت الحض و٢ُ٘ الُض ٖلى الؿاع١ ؤن ٩ًىن بالٛا ٦ما ٌك ٍر  جىُٟظَا ، ٞمشال هجض ال٣ٟهاء ٌك َر

قغٍو )  صلخه للؼخُلي ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤال٣ٟهاء ٦ظل٪ هٟـ الح٨م في ب٢امت الحض ٖلى ال٣اطٝ ٢ا٫ في 

: ٞال ًدض ال٣اطٝ بطا ٧ان نبُا ٧املجىىن  ( ، وهٟـ الكٍغ ٦ظل٪ هو ٖلُه ال٣ٟهاء في ال٣اطٝ: البلٙى

 الكاعب  ؤن ٩ًىن  ومجها ٌك ٍر لحض اإلاؿ٨غاث قغٍو ٖلى الؿ٨غان خُض ٢الىا )  الحضب٢امت قغٍو 

 .(3)بالٛا: ٞال ًدض الهٛير

ٗت ؤلا  ؾالمُت جبين مٗجى البلٙى بىيىح في ٖالماث مُٗىت مخ٤ٟ ومً زال٫ ما مغ هجض ؤن الكَغ

ه  ُت وججٗل مً بلٛها مداؾبا باإلاؿئىلُت الجىاثُت ال٩املت ؾىاء ٧ان بلٚى ٖلحها ومبِىت باألصلت الكٖغ

بالؿً ؤم باالخخالم ؤم بالحٌُ، ٦ما ج٣غع ؤن مً لم ًبلٜ بإخض َظٍ الٗالماث ٞال مؿئىلُت ٧املت ٖلُه 

. 

                                 
دُت ، مغظ٘ ؾاب٤   ط (  1) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  ( 196 – 194م  8اإلاىؾٖى

بت الؼخُلي، 2) ت  -ال٣ٟه ؤلاؾالمي واصلخه ، صاع ال٨ٟغ ( َو ابٗت ط –ؾىعٍَّ  .4473م 6صمك٤، الُبٗت: الغَّ

 .5425م7( اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  ط3)
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 الثاوي اإلاؿلب

 اللاهىن أزس البلىغ بالعالماث الشسعُت على اإلاظئىلُت الجىائُت في 

ٖىض اؾخٗغاى ههىم ال٣ىاهين الٗغلُت في زهىم اإلاؿئىلُت الجىاثُت ومٗا٢بت الٟاٖل 

ُت ؾىاء الاخخالم ؤو الحٌُ  ب وال مً بُٗض لٗالماث البلٙى الكٖغ مت هجض ؤجها ال جخٗغى مً ٢ٍغ للجٍغ

ًثها ٣ِٞ ًٖ الؿً ٦ٗالمت وخُضة للبلٙى بدُض ً رجب ٖلى مً بلٜ الؿً او الحبل، وإهما ٣ًخهغ خض

 ال٣اهىهُت ؤن ٩ًىن مؿئىال مؿئىلُت ظىاثُت ٧املت 

وج٣غع ٧اٞت ال٣ىاهين ؾً الشامىت ٖكغة ٦دض ؤصوى للمؿئىلُت الجىاثُت وطل٪ مً زال٫ ج٣ؿُم 

ت الجىاثُت مُل٣ا بطا ٧ان الُٟل مغاخل ٖمغ ؤلاوؿان بلى ؤعبٗت مغاخل ٚالبا جخىٕػ بين ٖضم اإلاؿئىلُ

ؤنٛغ مً ؾب٘ ؾىىاث واإلاؿئىلُت املخٟٟت بطا بلٜ الؿب٘ ؾىىاث والػا٫ صون الخامؿت ٖكغة، 

ومغخلت الحضر الهٛير وجىه٠ُ ال٣ٗىلت بطا ػاص ٖمٍغ ٖلى الخامؿت ٖكغة صون ؤن ًبلٜ الشامىت 

ه خض اإلاؿئىلُت الجىاثُت ال٩ا  ملت .ٖكغة ٞةن بلٛها جبين ٖىضثظ بلٚى

مً ٢اهىن الجغاثم وال٣ٗىلاث التي ههذ ٖلى ؤهه ( 31) و٢ض ٢غع ال٣اهىن الُمجي طل٪ ٧له في اإلااصة 

مت وإطا ؤعج٨ب  ) ال ٌؿإ٫ ظؼاثُا مً لم ٨ًً ٢ض بلٜ الؿابٗت مً ٖمٍغ و٢ذ اعج٩اب الٟٗل اإلا٩ىن للجٍغ

 مً ال٣ٗىلت اإلا٣غعة 
ً
الحضر الظي ؤجم الؿابٗت ، ولم ًبلٜ الخامؿت ٖكغة الٟٗل ؤمغ ال٣ا خي بضال

مت  ٢ض ؤجم الخامؿت بخى٢ُ٘ ؤخض الخضابير اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ألاخضار. ٞةطا ٧ان مغج٨ب الجٍغ

 ، و 
ً
ٖكغة و لم ًبلٜ الشامىت ٖكغة خ٨م ٖلُه بما ال ًخجاوػ هه٠ الحض ألا٢صخى لل٣ٗىلت اإلا٣غعة ٢اهىها

ض ًٖ ٖكغة  ضام خ٨م ٖلُه بالحبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالر ؾىىاث وال جٍؼ بطا ٧اهذ َظٍ ال٣ٗىلت هي ؤلٖا

ها مٗاملت مىاؾبت للمد٩ىم ٖلحهم وال ؾىىاث وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ ًىٟظ الحبـ في ؤما٦ً زانت ًغاعى ٞح

 مؿئىلُت ظؼاثُت جامت بطا لم ًبلٜ الشامىت ٖكغ ٖىض اعج٩ابه 
ً
ٌٗخبر الصخو خضًض الؿً مؿئىال

 ( الٟٗل

 و٢ذ ٧ان مً خضزا ٌٗخبر( ) ٦66ما هو ٖلى طل٪ ؤًًا ال٣اهىن الٗغاقي خُض ٢ا٫ في اإلااصة )

مت اعج٩اب  اجم ٢ض و٢خئظ الحضر ٨ًً لم وإطا .ٖكغة الشامىت ًخم ولم ٖمٍغ مً الؿابٗت اجم ٢ض الجٍغ

  ) ٞتى اٖخبر ٖكغة الشامىت ًخم ولم ؤجمھا ٢ض ٧ان بطا ؤما نبیا اٖخبر ٖكغة الخامؿت

لى هٟـ اإلاؿاع ؾاع اإلاكٕغ ألاعصوي   في ظاء ما مغاٖاة خُض هو ٖلى ؤهه ) م94٘ ) في اإلااصة) ٖو

 :ألاخضار بنالح ٢اهىن 

 .ٖمٍغ مً الخاؾٗت ًخم لم مً ٧ل ظؼاثُا ًالخ٤ ال -1

ٟٗى -2  في ٧ان ؤهه زبذ بطا بال ، ٖمٍغ مً ٖكغة الشاهُت ًخم لم مً ٧ل الجؼاثُت اإلاؿاولُت مً َو

 ٖىض م٣ضوٍع
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 .الٟٗل طل٪ ًإحي ؤن له ًجىػ  ال اهه ٌٗلم ؤن الٟٗل اعج٩ابه

 اإلاىهىم املخالٟاث ًسو ُٞما ( م٨غع  196 وهو ٖلحها ؤًًا ال٣اهىن الجؼاثغي ٣ٞا٫ في اإلااصة 

 بال ٖكغة، الشامىت ًبلٛىا لم الظًً ألاخضار يض ًخسظ ال ؤٖالٍ)  ىعة٧اإلاظ 196 و 195 اإلااصجين في ٖلحها

 ).التهظًب ؤو الحماًت جضابير

ومما ًا٦ض َظا الاججاٍ وجُب٣ُا لىهىم ال٣اهىن ٞةن ؤخ٩ام املحا٦م جخىا٤ٞ م٘ َظا الاججاٍ مً 

ه الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ ، ومً طل٪ ما ؤنضعجه  م الصخو ظىاثُا بال بٗض بلٚى  الضاثغةٖضم ججٍغ

ش ال ت الُمىُت  بإماهت الٗانمت نىٗاء بخاٍع م خُض 19/122/2214جؼاثُت باملح٨مت الٗلُا بالجمهىٍع

ظاء في بُان خ٨مها ما ًلي: ) وخُض ؤن مد٨مت الاؾخلىاٝ  اؾخ٣لذ بخ٣ضًغ ؾً اإلاتهم ٖلى ٚير الىظه 

ُين اللظًً ٢غعا ٖىض  غ الُبِبين الكٖغ الظي ًخُلبه ال٣اهىن ولم جبين املح٨مت ؤؾباب َغخها لخ٣ٍغ

ٍغ ٦ما ؤن املح٨مت ظغاء الٟدو ٖلى اإلاتهم بٗض ال٣بٌ ٖلُه ؤهه لم ٨ًمل الشامىت ٖكغة مً ٖم‘

ش ج٣ضًغ ؾىه  مت ٢بل ؾىت مً جاٍع الابخضاثُت ط٦غث في ؤؾباب خ٨مها ؤن اإلاتهم خا٫ اعج٩اب الجٍغ

ُين ٧ان ٖمٍغ ؾخت ٖكغة ؾىت وطل٪ مما جُمئن بلُه الىٟـ ٧ىن الخ٣ضًغ  بىاؾُت الُبِبين الكٖغ

ُين وطل٪ ًخىا٤ٞ م٘ م٘ ما ؤبغٍػ اإلاتهم مً قهاصاث  ظا وإلاا ناصع مً َبِبين قٖغ اإلاُالص والضعاؾت َو

مت ٢ض اجم الخامؿت ٖكغة ولم ًبلٜ  ٧31اهذ اإلااصة  ٣ٖىلاث ٢ض ههذ ٖلى اهه اطا ٧ان مغج٨ب الجٍغ

ضام  الشامىت ٖكغة خ٨م ٖلُه بما ال ًخجاوػ هه٠ الحض ألا٢صخى لل٣ٗىلت واطا ٧اهذ ال٣ٗىلت هي ؤلٖا

اصة ملح٨مت خ٨م ٖلُه بالحبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالر ؾىىاث ٞةهه مً اإلا خٗين ه٣ٌ الح٨م وؤلٖا

 الاؾخلىاٝ لىٓغ الاؾخلىاٝ بدك٨ُل ظضًض( 

 اإلابدث الثالث

عت واللاهىن   ملازهت بحن الشَس

ٗت وال٣اهىن ًٓهغ  مً زال٫ ما ؾب٤ هجض ؤن َىا٥ ازخالٞا واضحا في َظٍ اإلاؿإلت ما بين الكَغ

ُت للبلٙى والتي مً يمجه ٗت حٗخبر بالٗالماث الكٖغ ا الؿً الظي ال ًلجإ الُه بال ٖىض في ٧ىن الكَغ

ُت  اوٗضام الٗالماث الُبُُٗت ألازغي ٧االخخالم والحٌُ والحبل ، ؤما في خالت وظىص ٖالمت قٖغ

خم الخٗامل م٘ الصخو  ا ٞةن الٗبرة بها ٍو ٧االخخالم مشال في و٢ذ بم٩اجها وفي الؿً اإلاٗخبر ُٞه ْهىَع

داؾب ٖلى ؤ ا ٧امال ٍو ٖاله مداؾبت ال٨باع ختى مً الىاخُت الجىاثُت ٣ُٞام ٖلُه باٖخباع ؤهه بالٜ بلٚى

لُه . اجه اإلاضهُت والجىاثُت الهاصعة مىه ٖو اازظ ٖلى جهٞغ ٣خو مىه ٍو  الحض ٍو

ُت في مىاصَا ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت  ؤما ال٣ىاهين الٗغلُت ٣ٞض الخٓىا ؤجها لم جلخٟذ للٗالماث الكٖغ

ل٣ذ البلٙى ال٩ام ل واملحاؾبت ٣ِٞ ٖلى بلٙى الُٟل ؾىا مُٗىت ظٗلتها ٧ل باإلاؿئىلُت الجىاثُت ٖو

 ال٣ىاهين ؾً الشامىت ٖكغة .
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ا و٢اهىها الا ان الخالٝ  خماص ٖلحها في البلٙى قٖغ ُت مٗخبرة ًم٨ً الٖا م ؤن الؿً ٖالمت قٖغ وٚع

ُت خا٫ وظىصَا، والا٢خها ٗت وال٣اهىن في ٖضم اٖخماص ال٣اهىن ٖلى الٗالماث الكٖغ ع ًٓهغ بين الكَغ

َى ؾً البلٙى  18في اإلاؿئىلُت الجىاثُت ٖلى الؿً ٣ِٞ خُض جم ازخُاع ال٣ى٫ ال٣اثل بإن الؿً 

 مىا٣ٞا إلاظَب الحىُٟت في طل٪.

وال هغي  ؤن َظٍ ال٣ىاهين جىُل٤ في ٢ىلها َظا مً ج٣لُضَا ل٣ى٫ ابي خىُٟت في ؾً الشامىت ٖكغة 

ُت التي ٣ًغع  َا ؤبى خىُٟت خضا للبلٙى ٢بل الؿً خُض ال وطل٪ لٗضم حٗغيها مُل٣ا للٗالماث الكٖغ

ُت  ًجٗل الؿً ٖالمت للبلٙى الا في خالت ٖضم وظىص ؤي ٖالمت ٢بله مً ٖالماث البلٙى الكٖغ

بل وٗخ٣ض ؤن ال٣ىاهين الٗغلُت في ؤزظَا بؿً الشامىت ٖكغة م٘ ؤهه لِـ ال٣ى٫ الغاج  في مجمل 

ىا مىُل٣ت في طل٪ مً ى ؾً الخامؿت ٖكغة ٦ما بِاإلاظاَب ال٣ٟهُت بط ٣ًى٫ الجمهىع بن ؾً البلٙى َ

ال٣ىاهين الضولُت التي حٗٝغ الُٟل بإهه مً لم ًبل٘ الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ وججٗل ٧ل مً َى صون 

 طل٪ َٟال ها٢و اإلاؿئىلُت ال ًجىػ ب٢امت ال٣ٗىلت البضهُت ٖلُه مً ٢هام ؤو خضوص  .

٣هها ٖضم ووُٗب ٖلى قغاح ال٣ىاهين الٗغلُت وزهىنا مً له  ٗت ؤلاؾالمُت ٞو بإلاام بالكَغ

ال ٩ًىن ٢ىال ًٖ  18حٗغيهم لهظٍ اإلاؿإلت وه٣ضَا خُض ٧ان ألاخغي بهم ؤن ًظ٦غوا ؤن البلٙى بالؿً 

ُت.  ٣ٞهاء اإلاؿلمين بال بٗض اوٗضام ؤي ٖالمت مً ٖالماث البلٙى الكٖغ

بهىعة واضحت ؾىي  ولؤلماهت ٞلم ؤع  مً زال٫ بدثي للمغاظ٘ واَالعي ٖلحها مً حٗغى لهظا

٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها بال٣اهىن الىيعي الض٦خىع ٖىصة في ٦خابه    وإطا ٧ان  )خُض ٢ا٫  الدكَغ

ت ٌٗٝغ بالحٌُ  البلٙى باالخخالم ٞةن بلٙى الٛالم ٌٗٝغ باالخخالم وؤلاخبا٫ وؤلاهؼا٫، وللٙى الجاٍع

جخإزغ ٣ٞض عجي ؤن جخدضص البلٙى بالؿً، والاخخالم والحبل، وإلاا ٧اهذ َظٍ الٗالماث ٢ض جخ٣ضم و٢ض 

، وحجتهم ؤن اإلاازغ في الح٣ُ٣ت َى 
ً
ت ظمُٗا  للٛالم والجاٍع

ً
ٞدضصٍ ؤٚلب ال٣ٟهاء بسمؿت ٖكغ ٖاما

ى ألانل في اإلاؿئىلُت وله ٢ىام ألاخ٩ام، وإهما ظٗل الاخ  ل٩ىن الاخخالم خال٣ٗل َو
ً
ا  للبلٙى قٖغ

ً
الم خضا

 ٖلى ٦ما٫ ال٣ٗل، والاخخال 
ً
م ال ًخإزغ ٖاصة ًٖ زمـ ٖكغة ؾىت، ٞةطا لم ًدخلم ؤلاوؿان ختى صلُال

 بال 
ً
َظٍ الؿً ٞظل٪ ًغظ٘ آلٞت في زل٣خه، وآلاٞت في الخل٣ت ال جىظض آٞت في ال٣ٗل، ٩ٞان ال٣ٗل صاثما

 جلؼمه ألاخ٩ا
ً
 (1)م(آٞت ووظب اٖخباع الصخو بالٛا

الخٔ   ُت في ال٣ٟه ولين ؤجها ؾبب للبلٙى بال ؤهه عؤي ٖضم اهًباَها ؤٍو هه ط٦غ الٗالماث الكٖغ

ُت .  خباع بالٗالماث الكٖغ ضم الٖا  ولظل٪ بغع الخدى٫ اإلاُل٤ بلى الؿً ٣ِٞ ٖو

                                 
 بال٣اهىن الىيعي ، صاع ال٩اجب الٗغبي، بيروث ، ط(  1)

ً
٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها م  1ٖبض ال٣اصع ٖىصة ، الدكَغ

623. 
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ُت لِـ وظحها وهي حجت مً حج  ٖضة ًبرع بها  وهغي ؤن ٢ىله بٗضم اهًباٍ الٗالماث الكٖغ

ُت وؾيخٗغى لها حجت حجى وهداو٫ بٌٗ اإلاخدضزين بال٣اهىن ٖض خباع مُل٣ا بالٗالماث الكٖغ م الٖا

 ؤن هٟىضَا وهغص ٖلحها .

ً بالعالماث الشسعُت   حجج عدم اإلاعخبًر

ا مىُل٣ا لٗضم ألازظ بالٗالماث  ؤوعص بٌٗ الباخشين ٖضصا مً الحج  والك هاث التي ظٗلَى

ُت في البلٙى واإلاؿئىلُت الجىاًت ًم٨ً ؾغصَا ٧اآلح  ي :الكٖغ

عت للبلىغ ػحر مىػبؿت:  أوال: العالماث الشَس

ُت للبلٙى ٧ىجها ٚير مىًبُت ، وطل٪ ألجها جسخل٠ مً  ًدخج مً لم ًإزظ باٖخباع الٗالماث الكٖغ

ٞنري  ها ٖلى مؿخىي الخٛظًت الجُض والُٗام اإلاىاؾب،بِئت ألزغي و٢ض حٗخمض ؤخُا شخو آلزغ ومً

ُت ًٖ اإلاىا٤َ الحاعة، و٦ظل٪ اإلاىا٤َ ًسخل٠ بلى  مشال ؤصحاب اإلاىا٤َ الباعصة ٚهم بالٗالماث الكٖغ

ت ًٖ اإلاىا٤َ الؿاخلُت، ٦ما هالخٔ ازخالٞا في بلٙى الاخخالم مشال ٖىض بٌٗ الىاؽ ًٖ  الصحغاٍو

م حؿاوي بيُت ؤظؿاصَم،  بًٗهم آلازغ وإطا ٧ان َظا خا٫ َظٍ الٗالماث ٠ُ٨ٞ وٗخبر بها خُض  ٚع

خ٩ام وألا٢ًُت في الىٕى الىاخض مً الضٖاوي ، وال ًم٨ً بدا٫ ؤن ؾخ٩ىن الىدُجت ازخالٞا في ألا 

ُت ٞا٢خضخى  هم بالٗالماث الكٖغ ًسخل٠ الح٨م في ٢ًُت واخضة بازخالٝ ألاشخام ٞحها وخالت بلٚى

خباع بها .  طل٪ ٖضم الٖا

م٨ىىا ؤن هجُب ًٖ َظٍ الحجت بٗضم الدؿلُم خُض ؤن الازخالٞاث التي جُغؤ ٖلى الٗالماث  ٍو

ٟا٫ لِؿذ عاظٗت لٗضم اهًباَها وإهما جغظ٘ بلى َبُٗت الٗالماث  ُت في وظىصَا في ألَا الكٖغ

ىض اوٗضامها ٖلى اوٗضامه، بمٗجى ؤن هللا  ُت للبلٙى خُض جض٫ ٖىض وظىصَا ٖلى البلٙى ٖو الكٖغ

ا ٖلى ٦ما٫ ٣ٖل الاوؿان وجد٤٣ مؿئىلُه  َغ ُت صالت ٖىض جٞى ؾبداهه وحٗالى ظٗل الٗالمت الكٖغ

لجىاثُت ، ولظل٪ هىٓغ لها في ٧ل شخو بدالت مىٟغصة ٞهي في ألانل مىًبُت ألجها جد٨م ٖلى ألاٞغاص ا

ومً الُبُعي ؤن جسخل٠ مً شخو آلزغ  وجىظض ٞحهم ، ٞاألمغ ؤنال ًخٗل٤ بىظىصَا ؤو ٖضم وظىصَا

ى ما  ٤ ؤنال بين الاَو  شخام مً خُض ٧ىجهم الٛين ؤم ال.ًاصي بىا للخٍٟغ

ُت الُبُٗت ٞةن الكإع ٢ض ظٗل لىا خضا  ًًاٝ بلى طل٪ غ الٗالماث الكٖغ ؤهه في خالت ٖضم جٞى

خباع به والى٢ٝى ٖلُه وال بإؽ  ن ٩ًىن الؿً َى الشامىت ٖكغة لخىا٣ٞها ؤمُٗىا مً الؿً ًم٨ً الٖا

 ؤنال مً ٢ى٫ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي .

 زاهُا : ضعىبت إزباتها 

ُت للب لٙى ٢ض ًهٗب بزباتها بط ؤجها ٖالماث ج٣ىم بالجؿم ًظَب البٌٗ بلى ؤن الٗالماث الكٖغ

ضم الهض١، ولظل٪ ٢ض ًسخل٠ ال٣ًاة في بزباتها مما ًاصي الى ايُغاب في  غ ٖو و٢ض ًدهل ٞحها ال زٍو
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ضم جد٤٣ ٞحها ، ٞاالخخالم مشال ٢ض ال ًضع٦ه الُٟل وال ًخدضر به وال ٌٗٝغ ؤهه ٢ض بلٜ به  الاخ٩ام ٖو

ضعي ؤهه صم مغى ولِـ خًُا ، مما جي الحٌُ باليؿبت للمغؤة ٣ٞض مغخلت البلٙى وهٟـ ألامغ ف

ا وطل٪ لخُىعة ما ؾُ رجب ٖلحها مً ؤخ٩ام ٞيؿخلؼم ٢ىة  ضم اٖخباَع ٌؿخضعي َغح َظٍ الٗالماث ٖو

 الؿبب ختى هد٨م باإلاؿئىلُت الجىاثُت .

ها ، خُض والجىاب ًٖ َظٍ الحجت مً ٖضة وظٍى : ؤولها ؤن صٖىي نٗىلت ؤلازباث ٚير مؿلم ب

٣ضم البراَين ٖلُه ، وزاوي  ٌؿخُُ٘ الُب في َظا الؼمان ؤن ًشبذ ٧ل ما ًخٗل٤ بجؿض ؤلاوؿان َبُا ٍو

الىظٍى للغص ٖلى َظٍ الحجت هي ؤن ؤلاوؿان ال ًم٨ً ؤن ًشبذ ما ٣ًم صلُال يضٍ، ولظل٪ ٞةن ب٢غاٍع 

ى ما ٢غٍع ال٣ٟهاء اإلاؿلمىن مً الؼام مً اصعى اهه  ُت باالخخالم ٢ىي َو  ٢ض اخخلم بالخ٩ال٠ُ الكٖغ

وزالض الىظٍى ؤهه ًم٨ً بزباث َظٍ الٗالماث ٦ما ًخم بزباث الؿً ٞدُض ازخلٟىا في ؾً الُٟل 

ى ما ؾيؿل٨ه ٦ظل٪ إلزباث وظىص  مٍغ لجإها بلى الخبراء في طل٪ لخدضًض ؾً البلٙى ٖىضٍ، َو ٖو

ُت بال٣ُين ؤو ٚلبت الًٓ،  وبهظا ًىضٞ٘ َظا ؤلا   ق٩ا٫ وحؿ٣ِ َظٍ الحجت.الٗالماث الكٖغ

 زالثا مخالـتها إلاا علُه اإلاىازُم الدولُت 

ًهغح البٌٗ ؤن الضو٫ اإلاؿلمت الُىم ناعث يمً مىٓىمت ٖاإلاُت وجسً٘ إلاىاز٤ُ واجٟا٢ُاث 

صولُت جدضص َظٍ اإلاىاز٤ُ بًٗا مً اإلاٟاَُم واإلاهُلحاث وجلؼم الضو٫ باجباٖها جبٗا الهًمامها 

ٗغى الضو٫ املخالٟت لها لصجماث واتهاماث بمسالٟت الٗضالت واملجخم٘ الضولي للمجخم٘ الضولي، و٢ض جخ

 وخ٣ى١ الاوؿان .

وحٗض ٨ٞغة الُٟل وخماًخه ومٗاملخه بما ًدىاؾب م٘ يٟٗه ؤخض اإلاىايُ٘ ألاؾاؾُت التي ٌٗمل 

ىخى َظا اإلاىخى خُض ج٣غع اإلاىاز٤ُ الضولُت ؤن الُٟل َى مً  لم ًخٗض ٖلحها مً ًخىظه َظا الاججاٍ ٍو

ٖمٍغ الشامىت ٖكغة ولظل٪ جمى٘ ب٢امت ال٣ٗىلت البضوي ٖلُه باٖخباع اهه ال ا٫ خضزا وال جمل٪ الضو٫ َىا 

ت  ا مً التهم الجاَؼة التي ج٣ُض خٍغ يَر الا اجبإ الىٓام الضولي والا اتهمذ بمسالٟت خ٣ى١ ؤلاوؿان ٚو

 الضو٫ في اجبإ ما جامً به في هٓامها الضازلي .

م٨ً الغص ٣هىا اإلاؿخمض مً  ٍو ًٖ َظٍ الحجت بإهه ٢ض خان ألاوان لالٖخا ب رازىا ؤلاؾالمي ٞو

ٗت ؤلاؾالمُت، وزهىنا في مشل َظٍ اإلاؿاثل التي جخىا٤ٞ م٘ الٗضالت ، وجخالثم م٘ الُٟغة ٩ٞىن  الكَغ

ال٨باع الُٟل ٢ض بلٜ مبلٛا ٩ًىن ُٞه مضع٧ا إلاا ًٟٗل ٞاَما إلاا ًخهٝغ ٞما اإلااو٘ مً مٗاملخه مٗاملت 

 ومٗا٢بخه مٗا٢بت البالٛين؟.

ووكير َىا بلى ؤن َىا٥ ال٨شير مً البدىر والضعاؾاث جضٖىا الى حٗضًل الؿً ال٣اهىوي الجىاجي 

وجسًُٟه بلى ؤصوى مً الشامىت ٖكغة خُض اهدكغث ظغاثم ال٣خل وتهغب ال٣خلت مً ال٣ٗىلت بحجت ؤجهم 

ٖمٍغ ٢ىي البيُت ٧امل ؤلاصعا٥، ٣ًضم ٖلى ؤخضار نٛاع، ٠ُ٨ٞ بصخو ٢ض بلٜ الؿابٗت ٖكغة مً 
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مت ال٣خل زم ال هداؾبه مداؾبت ال٨باع؟  ظٍغ

بن مخابٗت املجخم٘ الضولي في ٧ل ما ًملُه ٖلُىا لِـ ظُضا زهىنا ٖىضما ٩ًىن لضًىا البضًل 

ٗاث جملى ٖلُىا وزهىنا  ٗخىا ٞحها ما ٨ًُٟىا ووٗخ٣ض ظاػمين اهىا لؿىا في خاظت لدكَغ ألاًٞل ٞكَغ

ٗخىا ومباصثىا .ٖى  ضما جخٗاعى م٘ قَغ

ولظل٪ هغي ؤهه ال خاظت ٖىضثظ لخ٣لُض َظا الاججاٍ بل وؿخُُ٘ ان ه٣ضم بضًال ًًمً لىا املحاٞٓت 

ٖلى خ٣ى١ ؤلاوؿان وطل٪ مً زال٫ ٞدو ٧ل ظٍغمت ٢خل ٖلى خضة ٞيؿخٗغى ال٣اجل وجاٍعسه ومبرعاجه 

ىضثظ وؿخُُ٘ ؤن هد٨م ٖلُه بما ًدىاؾب م٘ ٢ضعجه ٖلى ؤلا٢ضام ٖلى َظٍ الجٍغمت ، ٞلى وظضهاٍ  لل٣خل ٖو

ُت  ا بالجٍغمت وما ً رجب بها ُٞيبػي مٗا٢بخه بال٣ٗىلت ال٩املت ماصام ؤهه ٢ض بلٜ بٗالمت قٖغ مهغا ٖامضا ٖاٞع

وإن لم ًبلٜ ؾً الشامىت ٖكغة، وإن وظضهاٍ ؤ٢غب بلى ٖضم ؤلاصعا٥ او لم ٌ٘ بٗض زُىعة ما ؤ٢ضم ٖلُه 

 مغاٖت خالخه وجس٠ُٟ ٣ٖىلخه .بدُض ٩ًىن ؤ٢غب بلى الجىىن ؤو الهبا ٞٗىضثظ ًم٨ً 

 الخاجمت

 في زخام البدض ًم٨ً جلخُو ما جىنل بلُه الباخض في الى٣اٍ آلاجُت :

 ؤوال الىخاثج:

هل به الى مغخلت ًضع٥ ٞحها ما ًٟٗل  (1 البلٙى َى خالت ٨ًخمل ٞحها ٣ٖل ؤلاوؿان وإصعا٦ه، ٍو

عي ما ً رجب ٖلى ٞٗله .  َو

ال  (2 ُت مسخل٠ ٞحها ٖو  ماث مخ٤ٟ ٖلحها، بين ال٣ٟهاء اإلاؿلمين.للبلٙى ٖالماث قٖغ

ه وجدمله  (3 ٗت ؤلاؾالمُت م٘ ال٣ىاهين في اٖخباع بلٙى ؤلاوؿان ؾىا مُٗىت صلُل لبلٚى جخ٤ٟ الكَغ

 اإلاؿئىلُت الجىاثُت .

ُت للبلٙى وجغجب ٖلحها آزاع اإلاؿئىلُت  (4 ٗت ؤلاؾالمُت بىظىص الٗالماث الكٖغ حٗخض الكَغ

 الجىاثُت ال٩املت.

ٗت ؤلاؾالمُت م٘ ال٣اهىن في ٧ىجها ال حٗخض بالؿً بال في خالت ٖضم وظىص ٖالمت جسخل٠ الكَغ (5

ُت التي ًم٨ً خهىلها ٢بل الؿً اإلا٣غعة، بِىما ال ًىٓغ ال٣اهىن مُل٣ا  مً الٗالماث الكٖغ

ٗخض ٣ِٞ بالؿً الظي ؤزظ ُٞه ب٣ى٫ الحىُٟت الظًً ٢الىا بؿً  ُت َو للٗالماث الكٖغ

 الشامىت ٖكغة .

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن بالىو ٖلى ًم٨ً الخى  (6 ن جضعؽ ٧ل خالت مً خاالث ؤ٤ُٞ بين الكَغ

غ مضي بلٙى الصخو خالت ؤلاصعا٥ ال٩امل والىعي ال٩افي لخدمُله  الجغاثم ٖلى خضة لخ٣ٍغ

  اإلاؿئىلُت الجىاثُت.

 زاهُا : الخىنُاث 
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مغاج ها وم٣اعهتها بين ًىصخي الباخض ػمالءٍ الباخشين بضعاؾت ؤخ٩ام اإلاؿئىلُت الجىاثُت ب٩ل  (1

ٗت وال٣اهىن.  الكَغ

ٗت  (2 ين بةٖاصة الىٓغ في مؿإلت مؿئىلُت الهٛير البالٜ بالٗالماث الكَغ ًىصخي الباخض اإلاكٖغ

٘ ٢ىاهين جدىاؾب م٘ الٗال٢ت بين الؿً  اإلاخ٤ٟ ٖلحها بين ال٣ٟهاء وطل٪ مً زال٫ حكَغ

. ُت للبلٙى  والٗالماث الكٖغ

باء و  (3 ن جضعؽ ٧ل خالت مً خاالث الجغاثم املح٣٣ين الجىاثُين بإًىصخي الباخض ال٣ًاة وألَا

غ مضي بلٙى الصخو خالت ؤلاصعا٥ ال٩امل والىعي ال٩افي لخدمُله اإلاؿئىلُت  ٖلى خضة لخ٣ٍغ

 الجىاثُت.

م (1  ال٣غآن ال٨ٍغ

   م1979ؤخمض بً ٞاعؽ الغاػي،  معجم م٣اًِـ اللٛت، صاع ال٨ٟغ ، (2

، ال٣اَغة، بضون ؾىت وكغابً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع  (3   اإلاٗاٝع

بيروث ،الُبٗت: الشاهُت، -الحىٟي ، عص املحخاع ٖلى الضع املخخاع ، صاع ال٨ٟغابً ٖابضًً،  (4

 م 1992 -َـ 1412

ت  ابً حجغ الٗؿ٣الوي، ٞخذ الباعي قغح صحُذ البساعي، الىاقغ: (5 صون  بيروث –صاع اإلاٗٞغ

 ؾىت وكغ

 655ء ال٨خب الٗغلُت،  بيروث، خضًض ع٢م ابً ماظه ، ؾنن ابً ماظه ،  صاع بخُا (6

م خضًض  2229 -َـ  1432ؤبى صائوص ، ؾنن ؤبي صاوص ، صاع الغؾالت الٗاإلاُت، الُبٗت: ألاولى،  (7

 456م 6، ط  4424ع٢م 

 صون ؾىت وكغؤبى الحؿً اإلااوعصي ، الحاوي ال٨بير ، صاع ال٨ٟغ ـ بيروث  (8

بيروث الُبٗت الشالشت ،  –٦شير ، الُمامت البساعي ،  الجام٘ الصحُذ املخخهغ ، صاع ابً  (9

1427 – 1987 

بيروث، لبىان، الُبٗت: ألاولى،  -بضع الضًً الُٗجى ، البىاًت قغح الهضاًت، صاع ال٨خب الٗلمُت  (12

 م  2222 -َـ  1422

 صون ؾىت َب٢٘ىإ، صاع ال٨خب الٗلمُت، ال هىحي الحىبلي، ٦كاٝ ال٣ىإ ًٖ م ن ؤلا (11

جي،  جهاًت اإلاُ (12  م2227-َـ1428لب في صعاًت اإلاظَب ، صاع اإلاجهاط، الُبٗت: ألاولى، الجٍى

ُجي ،   مىاَب الجلُل لكغح مسخهغ الخلُل، صاع ٖالم ال٨خب ،  َبٗت زانت  (13 الحُاب الٖغ

  م2223 -َـ 1423
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ت مٗاوي ؤلٟاّ اإلاجهاط ، صاع ال٨خب  (14 الخُُب الكغلُجي الكاٞعي ، مٛجي املحخاط بلى مٗٞغ

 م 1994 -َـ 1415ألاولى، الٗلمُت، الُبٗت: 

ً الضًً الحىٟي الغاػي ، مسخاع  (15 ت ٍػ  –الضاع الىمىطظُت، بيروث  -الصحاح، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 م1999َـ / 1422نُضا الُبٗت الخامؿت، 

 بال٣اهىن الىيعي ، صاع ال٩اجب الٗغبي،  (16
ً
٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها ٖبض ال٣اصع ٖىصة ، الدكَغ

  بيروث

: الشاهُت، الهىض، الُبٗت -الهىٗاوي ، مهى٠ ٖبضالغػا١ ، املجلـ الٗلىيٖبض الغػا١  (17

 َـ1423

شامىت، لبىان، الُبٗت: ال –الٟيروػلاصي ، ال٣امىؽ املحُِ ، ماؾؿت الغؾالت ، بيروث  (18

 م 2225 -َـ  1426

الحىٟي ـ بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘ ، صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت: الشاهُت،  ال٩اؾاوي (19

 م،1986 -َـ 1426

م٨خبت ؤلامام مال٪  -اإلاال٩ي ، يىء الكمٕى قغح املجمٕى ، صاع ًىؾ٠ بً جاقٟين دمحم ألامير  (22

خاهُا  [  -]مىٍع  هىا٦كٍى

 م  2225 -َـ  1426الُبٗت: ألاولى، 

لُضي  (21 بيروث، الُبٗت: ألاولى  –ٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ صاع ال٨ٟغ لجاط ا مغجضخى الؼَّ

   َـ 1414/

٤ الضًً بً ٢ضامت ، اإلاٛجي ، الىاقغ: م٨خبت ال٣اَغة، بضون َبٗت ،  (22  م1968 -َـ 1388مٞى

دُت (23 ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى ذ –ناصع ًٖ: وػاعة ألاو٢اٝ والكئىن ؤلاؾالمُت ،  اإلاىؾٖى ،  ال٩ٍى

ذ –، صاعالؿالؾل ،   َـ 1427 - 1424الُبٗت: )مً  ،  مهغ –مُاب٘ صاع الهٟىة  ، ال٩ٍى

 : الُبٗت الشاهُت، َب٘ الىػاعة45 - 39..ألاظؼاء 

، صاع ال٨خب الٗلمُت ، الُبٗت يىابِ البلٙى ٖىض ال٣ٟهاء مدمىص قمـ الضًً الخؼاعي،  (24

 م2222ألاولى ، 

 صون ؾىت وكغالىىوي ، املجمٕى قغح اإلاهظب، صاع ال٨ٟغ    (25

ت ؾ -بت الؼخُلي، ال٣ٟه ؤلاؾالمي واصلخه ، صاع ال٨ٟغ َو (26 ابٗ –ىعٍَّ  ت صمك٤، الُبٗت: الغَّ
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 اإلاظخخلظ

الى و٢خىا الغاًَ، الخٗا٢ض بالٗغلىن مً اإلاٗامالث ال٣ضًمت والتي الػا٫ الىاؽ ًخٗاملىن بها 

غظ٘ ؾبب الخالٝ في الىهىم وازخل٠ ٣ٞهاء  ُخه بين مجىػ وماو٘، ٍو ٗت ؤلاؾالمُت في مكغٖو الكَغ

، وم٘ وظىص َظا الازخالٝ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي هجض ؤن ال٣ىاهين في الىاؽ في الخٗامل بهول٣اء الىاعصة، 

مً ٢ىاهين الضو٫ ل٨ً الٛالب  في الازظ به، ٞىجض ان ال٣اهىن الُمجي ًمى٘،الضو٫ الٗغلُت ٢ض ازخلٟذ 

يَر :ث َظٍ اإلاٗاملت للحاظت الحها، مشلالٗغلُت ٢ض ؤظاػ   نام٣ضمما، ال٣اهىن الجؼاثغي واإلاهغي ٚو

 الخٗا٢ض بالٗغلىن ًضزل في ٧اٞت ال٣ٗىص اإلالؼمت مً الجاهبين و  اإلاهلحت والحاظت الحها.
ً
ولِـ مىدهغا

ٗت ٣ما ٖىض ٞوصاللت الٗضو٫، ؤصاللت الخإ٦ُض  :له صاللخان ٖىض ٣ٞهاء ال٣اهىن و ، في ٣ٖض البُ٘ هاء الكَغ

 بجهاء ال٣ٗض، وله زهاثو جميٍز ًٖ ٚيٍرُمخه بطا ما ؤعاص ؤلاؾالمُت ٞضاللت الٗغلىن حٗجي الخؿاعة ل٣

ان ٖلى جدضًض ؤكٍغ الجؼاجي مشال خُض المً اإلاٗامالث ٧  ٌ ًخ٤ٟ الُٞغ ن ألازير ما َى الا حٍٗى

اصجه بسالٝ الٗغلىن  ، ٦ما اهه ال ًمى٘ مً هاٞظ ال٣ٗض، ولل٣ا خي جسٌُٟ م٣ضاع الكٍغ او ٍػ م٣ضاٍع

؟ ؤٞهل ازخل٠ في ج٠ُ٨ الٗغلىن و ٞلِـ لل٣ا خي طل٪.  ؤهه بض٫ في ال زام م َى ٣ٖض مٗل٤ ٖلى قٍغ

ً؟ ومً زال٫ َظٍ الضاعؾت ٣ٞض جىنل الباخض الى ٖضص مً بضلي؟ ؤم ؤ هه ٣ٖض ًخًمً اجٟا٢ين مخميًز

 ،هه ًىصخي اإلا٣نن الُمجي مً حٗضًل الىو الظي ًمى٘والخىنُاث مً اَم جل٪ الخىنُاث ؤ الىخاثج

  وللمهلحت. للحاظت،
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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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 لدمتم
ُا مدمىص ، والهالة والؿالم االحمض هلل الظي ؤوز٤ ال٣ٗىص بالٗهىص، وظٗل طل٪ م٣هضا قٖغ

لى   له وصحبه الغ٦٘ السجىص. آٖلى ؾُضها دمحم ناخب الىالء واإلا٣ام املحمىص ٖو

 ما بٗض.  ؤ

ن الخٗا٢ض ل٩ي ًخم في نىعجه الجهاثُت ال بض مً حٗبير ٧ل مً اإلاخٗا٢ضًً ًٖ بعاصجه في بجمام ب

الخٗا٢ض، واإلا٣هىص باإلعاصة َىا ؤلاعاصة التي جخجه إلخضار ؤزغ ٢اهىوي مٗين، ُٞهضع بًجاب ًلُه ٢بى٫ 

 مُاب٤ له. 

وهي ؤصواع ال بض مجها في وختى ًهبذ ؤلاًجاب باجا ال بض ؤن ًسغط مً صوع اإلاٟاوياث والخٗل٤ُ 

الخٗا٢ض، م٘ بلؼامُت ؤن ٣ًهض ناخبه به بًجاص ؤزغ ٢اهىوي ظضي. وال بض ؤًًا ؤن ٣ًابل َظا ؤلاًجاب 

٣ا إلاا ؾب٤ وإلاا َى  ان٢بى٫ ناصع مً الُٝغ آلازغ، ٞةطا جىا٣ٞذ ؤلاعاصج وجخُاب٤ ؤلاًجاب وال٣بى٫ ٞو

ت ال٣ٗض ٞةن الخٗا٢ض ًإزظ نىعجه الج هبذ باجا.مٗغٝو في هٍٓغ  هاثُت ٍو

ل٨ً ٢ض ٌؿب٤ مغخلت الخٗا٢ض الجهاجي، مغخلت جمهُضًت جاصي ٖلى وظه مد٤٣ ؤو ٚير مد٤٣ بلى 

 اإلاغخلت الجهاثُت، ومً ؤبغػ الهىع الٗملُت لهظٍ اإلاغخت الخمهُضًت الخٗا٢ض بالٗغلىن.

مً ؤَغاٝ  ٞالخٗا٢ض بالٗغلىن مغخلت لم ًإزظ ٞحها الخٗا٢ض نىعجه الجهاثُت، بط ؤن ل٩ل َٝغ

الخٗا٢ض مً خ٣ه ؤن ٌٗض٫ ًٖ ال٣ٗض في الٟ رة املحضصة لظل٪، ولالخالي ًهبذ الخٗا٢ض ٧إن لم ٨ًً. و٢ض 

ان ُٞهبذ ال٣ٗض جهاثُا.  ال ٌٗض٫ الُٞغ

ت في الخٗامل، والخىز٤ُ، و٢ض  ً مهمين: الؿٖغ والحُاة الا٢خهاصًت اإلاٗانغة جخُلب ٖىهٍغ

 ًٍ لُُمئن الىاؽ ببُ٘ الٗغلىن.انُل  الىاؽ مً ؤظل جد٤٣ َظًً الٗىهغ 

ُخه ومضي صحت َظٍ اإلاٗاملت،  وهٓغا وهجض ؤن بُ٘ الٗغلىن ٦ثر خىله الخالٝ مً خُض مكغٖو

ضم جىاوله  م خضازت ج٣ىِىه، ٖو لؤلَمُت ال٣هىي للٗغلىن باٖخباٍع ًضزل يمً اإلاٗامالث الُىمُت ٚع

ا وواظبىا  ضم وكَغ مً ٢بل ال٣ٟهاء بالبدض والخدلُل و٢لت ٢غاعاث املح٨مت الٗلُا بسهىنه ٖو

لخىاو٫  ؾباب صٖخجيألا ٣٦ًاة ملؼمين بالٟهل في النزاٖاث التي ؾخُغح بسهىم ؤخ٩امه، ٧ل َظٍ 

ٗاث اإلا٣اعهت ٗت ؤلاؾالمُت والدكَغ ٘ الُمجي ٖلى يىء الكَغ  .    مىيٕى الٗغلىن بالضعاؾت في ْل الدكَغ

 طبب اخخُاز اإلاىغىع:

ن اإلاٗاملت بالٗغلىن ماػا٫ الىاؽ ًخٗاملىن بها بألَمُت اإلاىيٕى في الحُاة الٗملُت، خُض هٓغا 

زالٞاث ال٣ٟهاء في جل٪ اإلاٗاملت؛ ولظا لؼم بُان خ٨م َظٍ اإلاٗاملت، ٦ظل٪ ٢لت ال٨خاباث في  ثو٢ض ٦ثر 

.  اإلاىيٕى
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 أهمُت الدازطت:

ج٨مً ؤَمُت الضاعؾت في ٧ىن َظٍ اإلاٗاملت مهمت في الىا٢٘ الٗملي خُض ال ػا٫ الىاؽ ًخٗاملىن 

ُت و٦ظل٪ ؤخ٩امها في مجا٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن  بها، و٦ثرث ألاؾئلت خىلها مً خُض اإلاكغٖو

 الُمجي.

 

 مشيلت الدازطت:

٘  ،في الىا٢٘ الخٗا٢ض بالٗغلىن  بن مك٩لت الضاعؾت ج٨مً في ٦ثرة اإلاٗاملت ضم ويىح الدكَغ ٖو

 ال٣اهىوي بسهىنها؛ مما ٣ًخضخي مٗه ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث الخالُت:

 ما َى الٗغلىن؟ وما اإلا٣هىص مً ؤلاقاعة بلُه في ال٣ٗض ؟ ؤي ماهي صاللخه ؟ 

 ما هي ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جد٨مه؟ وما َى الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي لالجٟا١ ٖلُه، ؤو الخٗا٢ض به؟ 

 مىهجُت البدث:

 ؾل٪ الباخض في مىصجُت البدض اإلاىص  الىنٟي الخدلُلي اإلا٣اعن للىهىم. 

  هُيل الدازطت:

: ماهُت العسبىن   اإلابدث ألاٌو

: حعٍسف العسبىن .   اإلاؿلب ألاٌو

 اإلاؿلب الثاوي: جددًد داللت العسبىن . 

 اإلابدث الثاوي: أخيام العسبىن 

: أخيام العسبىن في    . الـله الاطالمياإلاؿلب ألاٌو

   اخيام العسبىن في اللاهىن.اإلاؿلب الثاوي:  

 الخاجمت

   الىخائج والخىضُاث
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 ٌ  اإلابدث ألاو

 ماهُت العسبىن 

 جمهُد:

٘ الُمجــي ٖلــى الٗغلــىن يــمً ؤخ٩ــام ال٣ــاهىن اإلاــضوي، بال ؤجهــا لــم  ههــذ ٗاث ومجهــا الدكــَغ ظــل الدكــَغ

ُٟخــه، وؤخ٩امــه. مـــ٘  تهــخم بخدضًــض مٟهىمــه جاع٦ــت طلــ٪ لل٣ٟــه، فــي خـــين ع٦ــؼث ٖلــى جدضًــض صاللخــه ؤي ْو

 إحي مٗىا.ُؾن الُمجي ٢ض ٖٝغ الٗغلىن ٦ما ن ال٣اهى ؤمغاٖاة 

ت مٗـاًي خه، ومٗٞغ ر جدضًـض بن جدضًض ماَُت الٗغلىن ٣ًخضخي ٖغى مسخل٠ آلاعاء ال٣ٟهُت التي ٖٞغ

، بال ؤهه ل٩ي ًخم الخمُيز ٖلـى ؤخؿـً صاللخه، وؤزيرا جمُيٍز ٖ ما ٌكابهه ٧الكٍغ الجؼاجي، وزُاع الكٍغ

ــت ألاخ٩ــام  ال٣اهىهُــت للٗغلــىن، والتــي وظــه وختــى ج٣ــىم الخٟغ٢ــت ٖلــى ؤؾــاؽ ٖلىــي ؾــلُم ٞــال بــض مــً مٗٞغ

 ؾخ٩ىن مً زال٫ صعاؾت ؤخ٩ام الٗغلىن في اإلابدض الشاوي.

ـــ٠ الٗغلـــىن  بىـــاء ٖلـــى مـــا ج٣ـــضم ؾإ٢ؿـــم َـــظا اإلابدـــض بلـــى مُلبـــين: فـــي اإلاُلـــب ألاو٫ ؤجىـــاو٫ ُٞـــه حٍٗغ

 لٛت، وانُالخا، وفي اإلاُلب الشاوي جدضًض صاللت الٗغلىن.

ف العسبىن: : حعٍس  اإلاؿلب ألاٌو

 :
ً
ف العسبىن لؼت:اوال   حعٍس

الٗغلـــىن، و الٗغلـــىن، و الٗغلـــان: الـــظي حؿـــمُه الٗامـــت ألاعلـــىن،  ج٣ـــى٫ مىـــه  »ظـــاء فـــي لؿـــان الٗـــغب: 

٣ا٫ عمى ٞالن بالٗغلىن بطا ؾل .   .(1«)ٖغليخه بطا ؤُُٖخه ل٪ ، ٍو

 والٗغلـــان و الٗغلـــىن بًـــمهما، و الٗغلـــىن مدغ٦ـــت و جبـــض٫ ُٖـــجهً َمـــؼة، مـــا »وفـــي ال٣ـــامىؽ املحـــُِ:

 (2)«٣ٖض به اإلاباٌٗت مً الشمً. 

بــىن بخ٣ــضًم  »وظــاء فــي الصــحاح:  ؤهــه ٖىــض الٗامــت بلٟــٔ ؤعلــىن ، و َــى ٖىــض الٗامــت فــي بــالص الكــام ٖع

 (3«)الغاء ٖلى الٗين صون خظٞها ، ٣ًا٫ ؤٖغب ًٖ بُٗه، و ٖغب، و ٖغلً بطا ؤُٖى الٗغلىن. 

ــغاب، و الٗغلــان ٦ٗشمــان، و الٗغلــىن  بن للٗغلــىن زمــان لٛــاث هــي »ؤمــا فــي جــاط الٗــغوؽ ٣ٞــض ظــاء: ؤلٖا

بًـــمها، و الٗغلـــىن مدغ٦ـــت الٗـــين، و ألاعلـــىن  بةبـــضا٫ الٗـــين، و الغلـــىن بدـــظٝ الٗـــين، و الٗغلـــىن بٟـــخذ 

                                 
م 1996صاع بخُاء ال رار الٗغبي، بيروث ،لبىان الُبٗت ألاولى -ؤبى الًٟل دمحم بً م٨غم بً مىٓىع: لؿان الٗغب  -

 .119م  9،الجؼء 

مجض الضًً دمحم بً ٣ٌٗىب الٟيروػ ؤباصي: ال٣امىؽ املحُِ ، صاع بخُاء ال رار الٗغبي ، بيروث لبىان ، الُبٗت ألاولى  - 

 .253م  م ، الجؼء ألاو٫  1991 –

غي  -  .2164الجؼء الؿاصؽ ، م  1984: الصحاح،  صاع الٗلم ، بيروث الُبٗت الشالشت  بؾماُٖل بً خماص الجَى
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ٞؿ٩ىن ًٞم، و ط٦غ لٛت جاؾٗت خ٩اَا ببً ٖضٌـ ٢ا٫ ؤَل الحجاػ ٣ًىلىن ؤزظ مجي ٖغلان بًمخين 

 .(1«)و حكضًض الباء .

ـــل َـــــظٍ ـــا وؿـــــخيخجه مـــــً ٧ــ ٠ ؤهـــــه ال جىظـــــض لٛـــــت واخـــــضة للٗغلـــــىن، و٧لهـــــا صـــــحُدت و صاعط  ومــ الخٗـــــاٍع

: الٗغلـىن بًـم الٗـين، والٗغلـىن بٟـخذ يناؾخٗمالها في البلضان الٗغلُت، ؤما في الُمً ٞةهىا وؿخٗمل لٛخـ

 الٗين.

عت ؤلاطالمُت:  : العسبىن في اضؿالح ؿلهاء الشَس
ً
 زاهُا

ف العسبىن عىد الخىـُت:-5  حعٍس

٣ــا٫ ألا  )بُــ٘ الٗغلــان ــى ٍو ــه بْن ؤزــظ بالغظــل الؿــلٗت ُٞــضٞ٘ ن ٌكــ ري ؤعلــان َو لــى البــاج٘ صعاَــم ٖلــى ؤهَّ

 (2ِٞؿ رص الضعاَم() َاالؿلٗت ٧اهذ جل٪ الضعاَم مً الشمً وإْن لم ًإزظ

ف العسبىن عىد اإلاالىُت:-0  حعٍس

ــإ:  بــت، زـــم آخ٩ــاعي الضو الٗغلــان: ؤن ٌكــ ري الغظــل الٗبــض ؤو الىلُــضة، ؤو ً» ٢ــا٫ ؤلامــام مالــ٪ فــي اإلاَى

مـــا ؤو ؤ٦ثـــر مـــً طلـــ٪ ؤو ؤ٢ـــل ٖلـــى ؤوـــي بن  ٣ًـــى٫ للـــظي اقـــ ري مىـــه ؤو ج٩ـــاعي مىـــه: ؤُُٖـــ٪ صًىـــاعا، ؤو صَع

ــذ مىــ٪ ٞالــظي ؤُُٖخــ٪ َــى مــً زمــً الؿــلٗت ؤو مــً ٦ــغاء الض بــت، وإن آؤزــظث الؿــلٗت ؤو ع٦بــذ مــا ج٩اٍع

 (3.«)بت ٞما ؤُُٖخه ل٪ آجغ٦ذ ابدُإ الؿلٗت ،ؤو ٦غاء الض

و٦بُـ٘ الٗغلـان اؾـم مٟـغص، و ٣ًـا٫ ؤعلـان بًـم ؤو٫ ٧ـل، و ٖغلـىن، و ؤعلـىن  »و ظاء في الكغح ال٨بير: 

بًــم ؤولهمــا، و ٞخدـــه و َــى ؤن ٌكـــ ري ؤو ٨ً ــري الؿـــلٗت، و ٌُُٗــه ؤي ٌُٗـــي اإلاكــ ري للبـــاج٘ قــِئا مـــً 

به مً الـشمً ؤو جغ٦ـه الشمً ٖلى ؤهه ؤي اإلاك ري بن ٦ٍغ البُ٘ لم ٌٗض بلُه ما ؤُٖاٍ، و بن ؤخبه خاؾبه 

 (4«)مجاها .

ف العسبىن عىد الشاؿعُت:-3  حعٍس

ـضٞ٘ بلُـه صعاَـم، ٖلـى ؤهـه ظاء في ٦خاب الغويت للىىوي  ى ؤن ٌك ري ؾـلٗت مـً ٚيـٍر ٍو )الٗغلىن، َو

ٟؿـــغ ؤًًـــا بـــإن ًـــضٞ٘ صعاَـــم بلـــى  بن ؤزـــظ الؿـــلٗت، ٞهـــي مـــً الـــشمً، وإال، ٞهـــي للمـــضٕٞى بلُـــه مجاهـــا. ٍو

                                 
 .372الُبٗت ألاولى الجؼء الشالض، م  ،جاط الٗغوؽ: دمحم مغجضخى الؼلُضي - 1

ضيؤبى الحؿً ٖلي بً الحؿين بً دمحم ا - 2
ْ
ٛ امي الض٦خىع نالح الضًً الىاهي، ، املح٤٣: املحالىخ٠ في الٟخاوي : لؿُّ

 1984 - 1424ٖمان ألاعصن / بيروث لبىان، الُبٗت: الشاهُت،  -الىاقغ: صاع الٟغ٢ان / ماؾؿت الغؾالت 

إ ؤلامام مال٪ صاع ال٨خب الٗلمُت بً ٖبض الباقي بً ًىؾ٠ الؼع٢اوي ؤلامام دمحم -  بيروث  –: قغح الؼع٢اوي ٖلى مَى

 .324الجؼء الشالض ، م 

ت الضؾىقي: خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بير للضعصًغ ،مُبٗت ِٖسخى البابي الحلبي  - 4 ا. –دمحم ٖٞغ ٌ 1373ؾىٍع

 .63الجؼء الشالض،  م 
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ؤو زاجمــــا ؤو ًيســــ  لـــه زىلــــا، ٖلــــى ؤهـــه بن عيــــُه، ٞاإلاــــضٕٞى مـــً الــــشمً، وإال، ٞهــــى  نـــاو٘ لُٗمــــل لــــه زٟـــا

 (1للمضٕٞى بلُه.()

مــــــا ٖلــــــى ؤهــــــه بن ع ــــــخي بالؿــــــلٗت   ــــــضٞ٘ صَع ظــــــاء فــــــي ٖمــــــضة الؿــــــال٪:)الٗغلىن، بــــــإن ٌكــــــ ري ؾــــــلٗت ٍو

م مً الشمً، وإال ٞهى للباج٘ مجاها.()  (2ٞالضَع

ف العسبىن عىد الخىاًلت:-4  حعٍس

مــا،  ٚيــٍر ٖلــى  »والكــغح ال٨بيــر:اإلاٛجــى  الٗغلــىن فــي البُــ٘ َــى ؤن ٌكــ ري الؿــلٗت ُٞــضٞ٘ بلــى البــاج٘ صَع

 (3«)ؤهه بن ؤزظ الؿلٗت اخدؿب به مً الشمً، و بن لم ًإزظَا ٞظل٪ للباج٘.

ف العسبىن في اضؿالح ؿلهاء اللاهىن: : حعٍس
ً
 زالثا

بلـٜ مـً اإلاـا٫ ًضٞٗـه ؤخـض اإلاخٗا٢ــضًً ٖبـاعة ٖـً م »ٖـٝغ الٗغلـىن مـً َـٝغ ألاؾـخاط الؿـجهىعي بإهـه: 

بلى آلازغ و٢ذ الخٗا٢ض، ٞةن جم الخٗا٢ض خؿب اإلابلٜ اإلاضٕٞى مً ظملت مـا َـى مخٟـ٤ ٖلُـه، وإطا لـم ًـخم 

  (4«)الخٗا٢ض زؿغ مً ٖض٫ ٢ُمت الٗغلىن.

ـــه ألاؾـــــخاط دمحم قـــــٍغ٠ ؤخمـــــض بإهـــــه:  ــ ـــض  »و٢ـــــض ٖٞغ ـــه ؤخــ ـــخيء مشلـــــي آزـــــغ ًضٞٗــ ـــً اإلاـــــا٫، ؤو ؤي  ــ مبلـــــٜ مــ

ين الح٤ في الٗضو٫ ًٖ ال٣ٗض في اإلاخٗا ٢ضًً لآلزغ و٢ذ ببغام ال٣ٗض، بما للخإ٦ُض ٖلى ؤن ل٩ل مً الُٞغ

م٣ابــل جغ٦ــه ممــً صٞٗــه، ؤو عصٍ مًــاٖٟا ممــً ٢بًــه، وإمــا للخإ٦ُــض ٖلــى ؤن ال٣ٗــض الــظي ؤبغمــاٍ ؤنــبذ 

 (5«)باجا ال ًجىػ الغظٕى ُٞه.

ــ٠ مىخــ ٠ الؿــاب٣ت ًم٨ــً بًجــاص حٍٗغ الٗغلــىن مبلــٜ مــً اإلاــا٫، ؤو ؤي »ض بُجهــا: ولىــاء ٖلــى ٧ــل الخٗــاٍع

مى٣ــى٫ مٗــين جدــضص ٢ُمخــه فــي ال٣ٗــض ٌؿــلمه ؤزــض اإلاخٗا٢ــضًً لآلزــغ و٢ــذ ببــغام ال٣ٗــض، بمــا للضاللــت ٖلــى 

                                 
ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىوي )اإلاخىفى:  - 1 مضة اإلاٟخين َـ(:676ؤبى ػ٦ٍغ ير ، عويت الُالبين ٖو جد٤ُ٣: َػ

ل، الىاقغ: اإلا٨خب  م، ٖضص ألاظؼاء: 1991َـ / 1412ٖمان، الُبٗت: الشالشت،  -صمك٤ -ؤلاؾالمي، بيروثالكاَو

12، (3 /399.) 

٣ُِب الكاٞعي )اإلاخىفى:  - 2 ٖمضة الؿاِل٪  ،َـ(769ؤخمض بً لالا بً ٖبض هللا الغومي، ؤبى الٗباؽ، قهاب الضًً ابً الىَّ

اِصُم ا
َ
ِخه: ز َٗ ِه َوُمغاَظ ِٗ جي بُب

ُٖ اِؾ٪:  ُم ألاهَهاعي، الىاقغ: الكاون الضًيُت، َوٖضة الىَّ َِ لم ٖبُض هللا بً ببغا ِٗ ل

 (.1/154، )1م، ٖضص ألاظؼاء:  ٢1982ُغ ، الُبٗت: ألاولى، 

٤ الضًً و قمـ الضًً ؤلا  - 3 بضون َبٗت ،  1994: اإلاٛجى و الكغح ال٨بير، صاع ال٨ٟغ لبىان  بً ٢ضامتامامين مٞى

 .312الجؼء الغاب٘ ، م 

 –: الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ) الجؼء ألاو٫ مهاصع الال زام( صاع بخُاء ال رار الٗغبي ا١ الؿجهىعيٖبض الغػ  - 4

 .259بيروث ، بضون َبٗت ، م 

٠ ؤخمض - 5 ٘  صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي، صاع –: مهاصع الال زام في ال٣اهىن اإلاضوي دمحم قٍغ الش٣اٞت لليكغ و الخىَػ

 . 66، م بٗتبضون َ 1999لبىان، 
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ؤخ٣ُــت ٧ــل مجهمــا فــي الٗــضو٫ ؤو للضاللــت ٖلــى جهاثِخــه و البــذ ُٞــه، وجإ٦ُــضٍ بالبــضء فــي جىُٟــظٍ، وصٞــ٘ ظــؼء 

 (1) مً الشمً .

ف ًمىً أن وظخخلظ بعؼ خطائظ العسبىن:ومً خالٌ هرا الخ  عٍس

، ٦ؿُاعة مشال، بط لِـ َىا٥ هـو ًدهـغ الٗغلـىن فـي مبلـٜ ه٣ـضي، وإن  -1
ً
٢ض ٩ًىن الٗغلىن مى٣ىال

 مً الى٣ىص.
ً
 ٧ان ظغي الٗٝغ ٖلى ؤن ٩ًىن مبلٛا

ين خـى٫ ٢ُمـت الٗغلـىن بط -2  االٛغى مـً جدضًـض ٢ُمـت اإلاى٣ـى٫ فـي ال٣ٗـض َـى صعؤ الخـالٝ بـين الُـٞغ

 ٧ان الٗضو٫ ممً ٢بًه، خين ًغص اإلاى٣ى٫ ُٖىه و ٢ُمخه اإلا٣ضعة في ال٣ٗض.

ًم٨ً ؤن ًهـاخب الٗغلـىن ؤي ٣ٖـض بط ؤن ؤخ٩امـه ٖامـت جهـض١ ٖلـى ؾـاثغ ال٣ٗـىص، و ل٨ـً قـإ  -3

 اؾخٗماله في ٣ٖضي البُ٘، و ؤلاًجاع.

ه بن صٞ٘ بٗض طل٪ اٖخبر جىُٟظا -4  ظؼثُا لل٣ٗض. ًجب ؤن ًضٞ٘ الٗغلىن و٢ذ الخٗا٢ض؛ ألهَّ

باٖخبـــاٍع وؾـــُلت لـــى٣ٌ ال٣ٗـــض، ٞـــةطا ـ٧ــان فـــي (1)ال ٩ًـــىن الٗغلـــىن بال فـــي ال٣ٗـــىص اإلالؼمـــت للجـــاهبين  -5

ــض بــالبُ٘ ــىص لــه (2)٣ٖــض ملــؼم لجاهــب واخــض ٧الٖى ٞــال ًُٟــض زُــاع الٗــضو٫؛ ألنَّ ؤخــض اإلاخٗا٢ــضًً و َــى اإلاٖى

ــض. و  لـِـ ملؼمــا ابخــضاء اقــ راٍ زُــاع الٗــضو٫ لىٟؿــه الٗغلــىن، و طلــ٪ ًجـىػ للىاٖــض صٞــ٘  مــ٘بدىُٟــظ الٖى

ىص له ال ًلؼم في خالت ٖضم اؾد ض بغص يٟٗه.ُبال ؤنَّ اإلاٖى  ٟاء الٖى

 ٢ض ج٩ىن للٗغلىن صاللت جمام ال٣ٗض والبضء في الخىُٟظ، و٢ض ج٩ىن له صاللت ٖضو٫ ًٖ بجمام الخٗا٢ض.-6

ف اللاهىن الُمني للعسبىن:-3  حعٍس

( ٖلــى ؤنَّ الٗغلــىن ظــؼء مــً الــشمً، ٦مــا فــي ههــها )بُــ٘ 575)ٖــٝغ ال٣ــاهىن الُمجــي الٗغلــىن فــي اإلاــاصة 

 مـــً الـــشمً فـــي بُـــ٘ اج٣ٟـــا ٖلُـــه ًددؿـــب مـــً الـــشمً بطا ؤزـــظ 
ً
الٗغلـــىن َـــى ؤْن ًـــضٞ٘ اإلاكـــ ري للبـــاج٘ ظـــؼءا

 اإلاك ري اإلابُ٘ وصٞ٘ باقي الشمً ؾىاء ٖين و٢ذ لضٞ٘ الباقي ؤم لم ٌٗين.(

 ب الثاوي: داللت العسبىن )وظُـخه(اإلاؿل

 لآلزـغ ٖىــض ببــغام  
ً
هجـض صاللــت الٗغلـىن فــي ال٣ٟــت ال٣ـاهىوي اإلاٗانــغ َـى ؤْن ًــضٞ٘ ؤخــض اإلاخٗا٢ـضًً مــاال

ال٣ٗــض ٖلــى طمــت جىُٟــظ ال٣ٗــض ؤو ٖالمــت ٖلــى بجمــام الخٗا٢ــض، ٞــالٗغلىن ٢ــض ج٩ــىن لــه صاللــت جمــام ال٣ٗــض، 

غ قـــِئا ٞةهـــه ٢ـــض ًـــضٞ٘ مـــً زمىـــه ظـــؼءا ٦ٗغلـــىن. و٢ـــض ج٩ـــىن والبـــضء فـــي الخىُٟـــظ، ٦مـــا لـــى بـــإ شـــخو آلزـــ

بــــت زؿــــغ  بــــت فــــي بجمــــام الخٗا٢ــــض بدُــــض بطا ٖــــض٫ اإلاخٗا٢ــــض ٖــــً َــــظٍ الٚغ للٗغلــــىن صاللــــت ؤزــــغي هــــي الٚغ

الٗغلىن، ؤو مشله ُٞهبذ الٗغلىن ظؼاًء للٗضو٫ ًٖ بجمام الخٗا٢ـض ٞـةطا بـإ شـخو ألزـغ قـِئا، واج٣ٟـا 

                                 
 .144، م ؾاب٤غظ٘ ، مٖبض الح٨م ٞىصة - 1

 . 262غظ٘ ؾاب٤، م معمًان ؤبى الؿٗىص:  - 2
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الجهاجي زم ٖض٫ اإلاك ري ًٖ الكغاء زؿغ الٗغلىن وإطا ٖض٫ الباج٘ ًٖ  ٖلى مبلٜ ٦ٗغلىن إلجمام ال٣ٗض

 (1)البُ٘ عص للمك ري الٗغلىن ومشله.

ٗاث فــــي ألازــــظ  ٞــــالٗغلىن بطن لــــه صاللخــــان، بمــــا صاللــــت الخإ٦ُــــض، وإمــــا صاللــــت الٗــــضو٫ وجسخلــــ٠ الدكــــَغ

ُٟـت الٗغلـىن َـى بهاجين الضاللخين، ٞخدضًض َظٍ الضاللت هـي اجٟـا١ اإلاخٗا٢ـضًً؛ ألنَّ ألانـ ل فـي جدضًـض ْو

ــظا مــا ؾــىدىاوله فــي َــظا اإلاُلــب   إلعاصتهمــا ٣ٞــِ َو
ً
بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً والح٨ــم ال٣ــاهىوي الخــام بــه م٨مــال

 لخدضًـض الضاللـت ال٣اهىهُـت للٗغلـىن، ؤمـا الشـاوي ٞىسههـه لـضوع ؤلاعاصة اإلاكـ ر٦ت للمخٗا٢ـضًً 
ً
هخ٩لم ؤوال

 في جدضًض َظٍ الضاللت.

: الداللت 
ً
 اللاهىهُت للعسبىن: أوال

بن ال٣ــىاهين جسخلــ٠ ُٞمــا بُجهــا فــي ألازــظ بضاللــت صون ؤزــغي مــً صالالث صٞــ٘ الٗغلــىن، ٞمــً ال٣ــىاهين 

ـه ٢ـض صٞـ٘ ب٣هـض جم٨ـين  ما ٌٗخبر صٞ٘ مبلٜ الٗغلىن بمشابت جإ٦ُض لل٣ٗض ولضء لخىُٟظٍ، ومجها ما ٌٗخبٍر ؤهَّ

 اإلاخٗا٢ض الظي صٞٗه مً الٗضو٫ ًٖ ال٣ٗض.

 حن التي جأخر بداللت البذ )جأهُد العلد(:اللىاه-5

ُـــت) ٗاث الجغماه ( ، جإزــــظ 5( وال٣ـــاهىن اإلاٛغبـــي)4(، والخىوســـخي)3(، ومٗهـــا ال٣ـــاهىن الٗغاقــــي)2بن الدكـــَغ

 الل زامــاث اإلاخٗا٢ــض، وال ًجــىػ ألي 
ً
بضاللــت الخإ٦ُــض والبــذ، وفــي َــظٍ الحالــت ٌٗخبــر الٗغلــىن جىُٟــظا ظؼثُــا

ال٣ٗــض ٞــةطا امخىــ٘ ؤخــض اإلاخٗا٢ــضًً ٖــً جىُٟــظ ال زامــه ٞــةن ال٣ىاٖــض الٗامــت مــً اإلاخٗا٢ــضًً الٗــضو٫ ٖــً 

 ٖــً الحــ٤ 
ً
ججيـز للمخٗا٢ــض آلازــغ الخمؿــ٪ بٗـضم الخىُٟــظ، ؤو اإلاُالبــت بالخىُٟــظ الُٗجـي، ؤو الٟســ  ًٞــال

ض، ؤو ًى٣و ٖىه) ٌ الظي ٌؿخ٣ل ًٖ الٗغلىن اإلاخ٤ٟ ٖلُه ٣ٞض ًٍؼ  (.6في الخٍٗى

                                 
٤ُ الُٗاع: مهاصع الال زام ، صاع ال٨خاب الحضًض ال٣اَغة ، بضون َبٗت ، م - 1  48ٖبض الىانغ جٞى

ت ال٣ٗض م٣اعهت بين ال٣ىاهين الٗغلُت و  - 0 ٗت ؤلاؾالمُت ، صاع ال٨خاب مخي الضًً اؾماُٖل ٖلم الضًً: هٍٓغ الكَغ

 136الحضًض ال٣اَغة ، بضون َبٗت ، البىض 

 «ٌٗخبر صٞ٘ الٗغلىن صلُال ٖلى ؤن ال٣ٗض ؤنبذ باجا ال ًجىػ الٗضو٫ ٖىه. »مً ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي:  92اإلااصة  - 3

 مً ٢اهىن الال زاماث الخىوسخي 323اإلااصة   - 4

الٗغلىن َى ما ٌُُٗه ؤخض اإلاخٗا٢ضًً لؤلزغ  »مً ج٣ىين الال زاماث وال٣ٗىص اإلاٛغبي ٖلى ؤن  288ًىو الٟهل  - 5

 «. ب٣هض يمان جىُٟظ حٗهضٍ

ت الٗامت لالل زام) ال٣ٗض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة في ال٣ٟه و٢ًاء الى٣ٌ اإلاهغي  ؤخمض قىقي دمحم ٖبض الغخمان : - 6 الىٍٓغ

 .68، بضون َبٗت ، م 2224ٝع  مهغ، ؾىت والٟغوسخي( ميكإة اإلاٗا
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:اللىاهحن التي جأخر بدال-0  لت العدٌو

ٗاث الالجُيُـــــــــت ومجهـــــــــا ال٣ـــــــــاهىن الٟغوســـــــــخي ،و (3)،و اإلاهـــــــــغي (2)،ومٗهـــــــــا ال٣ـــــــــاهىن الجؼاثـــــــــغي  (1)الدكـــــــــَغ

 ، جإزظ بضاللت الٗضو٫.(6)،و ألاعصوي(5)،و اللُبي(4)الؿىعي

ٟهـــــم مـــــً طلـــــ٪ ؤن الٗـــــضو٫ فـــــي َـــــظٍ الحالـــــت اؾـــــخٗما٫ لحـــــ٤ ها ـــــخئ ٖـــــً ال٣ٗـــــض، والٗغلـــــىن م٣ابـــــل  ٍو

ا ظؼاثُا ًجب الؾخد٣ا٢ه و٢ٕى يغع. الؾخٗماله ولِـ بزالال  (7)باالل زام ل٩ُىن الٗغلىن قَغ

٦مــا ؤن الٗغلــىن صلُــل للٗــضو٫ لى٢ــذ مٗــين، ٞــال ًجــىػ الٗــضو٫ بٗــض اه٣ًــاء َــظا الى٢ــذ، ؤمــا بطا لــم 

ــه لــِـ مــً اإلاى٣ُــي ؤن ً ــر٥ اؾــخٗما٫  ٌٗــين و٢ــذ لجــىاػ الٗــضو٫ ُٞجــىػ الٗــضو٫ بلــى و٢ــذ الخىُٟــظ؛ ألهَّ

 ٣ُُضٍ بى٢ذ مٗين.خ٤ الٗضو٫ صون ج

بخـــه فــي ٖـــضم جىُٟـــظ الال ـــزام صون الٛـــىم فـــي مبـــرعاث َـــظا  والٗــضو٫ َىـــا مٗىـــاٍ حٗبيـــر اإلاخٗا٢ـــض ٖـــً ٚع

ــه خــ٤ بعاصي
  الٗــضو٫؛ ألهَّ

ً
ًم٨ــً نــاخبه مــً الخدلــل مــً ال٣ٗــض بــةعاصة واخــضة، خُــض ًــخم الاجٟــا١ م٣ــضما

ين ٖلى مىذ َظا الح٤ ألخضَما، ؤو ل٩لحهما ٣ُٞـىم  بالخُـاع بـين اؾـخٗماله، ؤو ٖـضم اؾـخٗماله بين الُٞغ

زــال٫ اإلاــضة املحــضصة. ٞــالح٤ اإلاىبشــ٤ ٖــً الٗغلــىن خــ٤ بعاصي ٌٗخمــض ٖلــى بعاصة نــاخبه بدُــض ج٩ــىن لــه 

لُـٝغ آلازـغ اإلاٗاعيـت م٨ىت ال٣ًاء ٖلى الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بم٣خضخى جهـٝغ اهٟـغاصي، صون ؤن ٩ًـىن ل

ٌ طل٪ ؤي ؤزغًفي طل٪ وال   ٢اهىوي.  ٩ىن إلعاصجه في ٞع

 صاللت الٗغلىن في ال٣اهىن الُمجي:-3

ن صاللت الٗغلىن في ال٣اهىن الُمجي هـي جلـ٪ الضاللـت التـي حٗغيـذ لهـا اإلاـظاَب ؤلاؾـالمُت، وهـي ؤهجض 

مــً الــشمً،  امــا بطا اقــ ري شــخو قــِئا، وصٞــ٘ ٖغلىهــا واقــ ٍر ؤهــه بطا ازخــاع البُــ٘ ـ٧ـان الٗغلــىن ظــؼء

 الؿلٗت ب٣ي الٗغلى  وإن لم ٌك رِ 
ً
 لباج٘ ال ًغصٍ للمك ري. ل ن خ٣ا

: دوز ؤلازادة اإلاشترهت للمخعاكدًً في جددًد هره الداللت:
ً
 زاهُا

صٞــــ٘ الٗغلــــىن ًُٟــــض  ّن بن صوع ؤلاعاصة اإلاكــــ ر٦ت للمخٗا٢ــــضًً فــــي جدضًــــض صاللــــت الٗغلــــىن، خُــــض ؤهجــــض 

ىـت بؿـُُت ٢ابلـت إلزبـاث ٨ٖؿـها  ـظٍ حٗـض ٢ٍغ ـان، َو الحـ٤ فـي زُـاع الٗـضو٫ ٖـً ال٣ٗـض الـظي ؤبغمـه الُٞغ

                                 
 ويمً ال٣اهىن اإلاض 1592اإلااصة  -1

 .م٨غع مً ال٣اهىن اإلاضوي 72اإلااصة  -2

 مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي. 123اإلااصة  - 3

 مضوي ؾىعي.124اإلااصة  - 4
 مضوي لُبي123اإلااصة  - 5

 مضوي اعصوي.127إلااصة  - 6

 277الجؼء ألاو٫ ، مغظ٘ ؾاب٤ ، معاظ٘ الؿجهىعي :  7-
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دت، ؤو الًــمىُت التــي جخطــ  مــً ْــغٝو الخٗا٢ــض بلــى  بة٢امــت الــضلُل ٖلــى اججــاٍ بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً الهــٍغ

٦بير ممـا ًدملـه ٖلـى جٟؿـيٍر بـإن َـظا ٚير طل٪ ب٩اٞت َغ١ ؤلازباث ٧إْن ًشبذ ال٣ا خي ؤن مبلٜ الٗغلىن 

ـــان ل٣ُهـــضا مـــً وعاثـــه ؤن ٩ًـــىن إلزبـــاث زُــــاع  اإلابلـــٜ بهمـــا صٞـــ٘ ل٩ُـــىن ظـــؼءا مـــً الـــشمً، ومـــا ـ٧ــان الُٞغ

 (1)الٗضو٫.

ٞةن جدضًض صاللت الٗغلىن مغصٍ ؤلاعاصة اإلاك ر٦ت ل٨ـال اإلاخٗا٢ـضًً ٣ٞـض ٌٗخبـر اإلاخٗا٢ـض ؤن صٞٗـه إلابلـٜ 

زــغ لجــؼء اإلاــضٕٞى ٦ٗغلــىن للمخٗا٢ــض آلا الٗــضو٫ وم٣ابــل طلــ٪ ٞهــى ً ــر٥ ا الٗغلــىن ل٩ــي ًشبــذ لــه الحــ٤ فــي

ٞهى بمشابت زمً صٞٗه للٗضو٫. و٢ض ٩ًىن ٢هـض اإلاخٗا٢ـض مـً صٞـ٘ مبلـٜ الٗغلـىن لًـمان جىُٟـظٍ وإْهـاع 

ىـــا ٌٗخبـــر الٗغلـــىن ظـــؼءا مـــً جىُٟـــظ ال٣ٗـــض، ولالخـــالي ال ًدـــ٤ ألخـــض  الىُـــت اإلاا٦ـــضة ؤمـــام اإلاخٗا٢ـــض ألازـــغ، َو

ــت فــي اإلاخٗا ٢ــضًً ؤن ٌٗــض٫ ٖــً جىُٟــظ ال٣ٗــض وإال جغجبــذ مؿــاولُخه ال٣ٗضًــت، ولل٣ا ــخي الؿــلُت الخ٣ضًٍغ

الىنـى٫ بلـى الىُــت الح٣ُ٣ُـت للمخٗا٢ــضًً َـل ٢هـضا بــالٗغلىن صاللـت بــذ ؤو صاللـت ٖـضو٫ فــي خالـت ُٚــاب 

ـــه  ــ لُـ ـــــخ٣ل، ٖو ـــــض مؿـ ــــي ٣ٖـ ـــان فــ ــ ـــــلي، ؤو ـ٧ ـــض ألانـ ــ ـــ٪ ال٣ٗـ ــ ــــىاء جًــــــمً طلـ ـــــضًً ؾــ ذ للمخٗا٢ـ ـــــٍغ الاجٟــــــا١ الهـ

كــ ٍر ؤن ًبــين  ــه، َو ٞال٣ا ــخي ٌؿــخسلو الىُــت الح٣ُ٣ُــت للمخٗا٢ــضًً مــً مالبؿــاث الخٗا٢ــض، ؤو ْغٞو

ألاؾـــباب التـــي مـــً ؤظلهـــا جىنـــل بلـــى ٢ىاٖخـــه فـــي اؾـــخٓهاع هُـــت اإلاخٗا٢ـــضًً ٞـــةطا لـــم جـــخم٨ً املح٨مـــت مـــً 

ذ، ؤو الًمجي)   (2اؾخٓهاع َظٍ الىُت ؾىاء باالجٟا١ الهٍغ

 اإلابدث الثاوي

سبىن خيام بُع العأ  

ــ٠ الٗغلــىن، و صاللخــه ههــل بلــى اإلاؿــإلت التــي حهــخم بهــا ؤَــغاٝ الخٗا٢ــض و هــي: مــا  بٗــض الخُــغ١ بلــى حٍٗغ

 مهير َظا الٗغلىن الظي جم صٞٗه ؾىاء في خالت اؾخٗما٫ خ٤ الٗضو٫، ؤو في خالت ٖضم اؾخٗماله ؟   

ٗت ؤلاؾـــالمُت   بلـــى ؤخ٩ـــام الٗغلـــىن فـــي ْـــل الكـــَغ
ً
وال٣ـــاهىن الُمجـــي، مـــ٘ ًخُلـــب الجـــىاب الخُـــغ١ ؤوال

ٗاث ال٣اهىهُت ألازغي مً مىُل٤ الضاللت التي ؾب٤ الحضًض ٖجها.  م٣اعهت طل٪ في الدكَغ

 خيام العسبىن في الـله ؤلاطالمي:أاإلاؿلب 

بن خ٨ـــم الٗغلـــىن فـــي ال٣ٟـــه ؤلاؾـــالمي ًسخلـــ٠ ٖمــــا عؤًىـــاٍ ؾـــاب٣ا طلـــ٪ ؤن الٗغلـــىن ٖىـــضما ج٩ـــىن لــــه 

ؼا فـــي ال٣ٟـــه ؤلاؾـــالمي، ٞمـــشال بطا بـــإ شـــخو قـــِئا، وصٞـــ٘ مـــً زمىـــه صاللـــت جىُٟـــظ ال٣ٗـــض ٩ًـــىن ؤمـــغا ظـــاث

 ظؼءا ٦ٗغلىن ص٫ َظا ٖلى جمام جىُٟظ ال٣ٗض، واخدؿب الٗغلىن مً ظملت الشمً.

ل٨ــً الٗغلــىن الــظي حٗغيــذ لــه اإلاــظاَب ؤلاؾــالمُت ٧اهــذ لــه صاللــت ؤزــغي، ٣ٞــض ٧اهــذ نــىعجه مــا بطا 

                                 
 277غظ٘ ؾاب٤، الجؼء ألاو٫، ممعاظ٘ الؿجهىعي:  - 5
 (4/155الؿجهىعي: الىؾُِ قغح ال٣اهىن اإلاضوي، مغظ٘ ؾاب٤، ) - 2
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مــً الــشمً، وإن لــم  اطا ازخــاع البُــ٘ ـ٧ـان الٗغلــىن ظــؼءاقــ ري شــخو قــِئا، وصٞــ٘ ٖغلىهــا واقــ ٍر ؤهــه ب

 الؿلٗت ب٣ي الٗغلىن خ٣ا للباج٘ ال ًغصٍ للمك ري. ٌك رِ 

ل٣ض ازخل٠ ال٣ٟهاء فـي خ٨ـم الٗغلـىن، ٞمىٗـه الجمهـىع مـً الحىُٟـت واإلاال٨ُـت، والكـاُٞٗت، وؤظـاٍػ 

 الحىابلت.

غظــ٘ ازــخالٝ ال٣ٟهــاء بلــى حٗــضص ألاخاصًــض الــىاعصة ٖــً عؾــى٫ هللا فــي قــإن  -نــلى هللا ٖلُــت و ؾــلم  -ٍو

 الٗغلىن ٞمجها ما ؤظاػ الٗغلىن ومجها ما ؤبُله.

ـى عؤي ٨ظا اه٣ؿم ال٣ٟه ؤلاؾالمي بلى اججاَين: الاججاٍ ألاو٫ مىـ٘ الخٗا٢ـض بـالٗغلىن َو لجمهـىع، ا َو

ــى عؤي الحىابلـت، وؾــإحٗغى بلــى ؤصلــت ٧ـل اججــاٍ مــ٘ مىا٢كــتها ألنـل فــي الجهاًــت بلــى  الاججـاٍ الشــاوي ؤظــاٍػ َو

 .ينالغؤًجغظُذ ؤخض 

 : السأي الري ًدسمه:
ً
 أوال

ى مظَب ألاخىاٝ، واإلاال٨ُت، والكاُٞٗت واؾخضلىا بال٨خاب، والؿىت، واإلا٣ٗى٫.  َو

 أ : أدلت هرا ؤلاججاه :

 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹٱچٱباالًت:  اؾخضلىا – 5

 (5) چ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

ٖىضما هخمًٗ في َظٍ آلاًت هجض ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى ههى ًٖ ؤ٧ل ؤمىا٫ الىاؽ  : وحه الداللت

ه مً باب بُ٘ ال٣ماع، والٛغع،  بالباَل ؤي بٛير خ٤ ، ومً ؤ٧ل اإلاا٫ بالباَل بُ٘ الٗغلان؛ ألهَّ

غ خضزج (2) واملخاَغة، وؤ٧ل اإلاا٫ بالباَل بٛير ٖىى، وال َبت، وطل٪ باَل باإلظمإ. ي ٢ا٫: ابً ظٍغ

اب خضزىا صاوص ًٖ ٨ٖغمت ًٖ ابً ٖباؽ في الغظل ٌك ري مً الغظل الشىب  ابً اإلاشجى خضزىا ٖبض الَى

ما ٢ا٫ َى الظي ٢ا٫ ٖؼ وظل ُٞه      ڤ ٹٱچ٣ُٞى٫ بن عيِخه ؤزظجه وإال عصصث مٗه صَع

  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ٞالٗغلىن ٖلى َظا الىدى ُٞه ؤ٧ل للما٫ بالباَل؛ ألن اإلاك ري بطا ٦ٍغ  (2) چ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ

 الؿلٗت ٣ٞض ما صٞٗه مً ما٫ ٖلى ؾبُل الٗغلىن ٠ُ٨ٞ ٌؿخدله الباج٘ بط ٩ًىن ٢ض ؤزظٍ صون م٣ابل؟

                                 
 (29)  آلاًت، ليؿاءالؿىعة: ا - 5

-ؤلاؾالمُت م٨خبت الضٖىة-ؤلامام الجلُل الحاٞٔ ٖماص الضًً ؤبى الٟضاء اؾماُٖل بً ٦شير: جٟؿير ال٣غآن الُٗٓم  - 2
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  الظىت -0

إ ًٖ الش٣ت ًٖ ٖمغو بـً   اؾخضلىا بما عواٍ ؤخمض في مؿىضٍ، وؤبى صاوص، وابً ماظت، ومال٪ في اإلاَى

 (1)« ههى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص عً بُع العسبان »قُٗب ًٖ ؤبُه ًٖ ظضٍ ٢ا٫ 

ذ فــي الىهـي ٖــً الخٗا٢ـض بــالٗغلىن؛ لـظل٪ ٢ــا٫ مالـ٪: وجٟؿــير طلــ٪  : وحـه الداللــت َـظا الحــضًض نـٍغ

بـــت زـــم ٣ًـــى٫ للـــظي اقـــ ري مىـــه، ؤو آكـــ ري الغظـــل، ؤو اإلاـــغؤة الٗبـــض، ؤو الىلُـــضة ألامـــت ،ؤو ًخ٩ـــاعي الضؤن ٌ

مـا، ؤو ؤ٦ثـر مــً طلـ٪، ؤو ؤ٢ـل ٖلـى بوـي ؤن ؤزـظث الؿـلٗت اإلابخاٖــت، ؤو  ج٩ـاعي مىـه  ؤُُٖـ٪ صًىـاعا، ؤو صَع

ـــذ مىـــ٪ ، ٞالـــظي ؤُُٖخـــ٪ َـــى مـــً زمـــً الؿـــلٗت، ؤو مـــً ٦ـــغاء الض وإن جغ٦ـــذ ابدُـــإ بـــت، آع٦بـــذ مـــا ج٩اٍع

ــى باَــل بٛيــر   ــخيء إلاــا ُٞــه الكــٍغ والًــغع، وؤ٧ــل ؤمــىا٫ آالؿــلٗت، ؤو ٦ــغاء الض بــت ٞمــا ؤُُٖخــ٪ لــ٪ ،َو

 (5)الىاؽ بالباَل ٞةن و٢٘ ٞس ، وإن ٞاث مضخى.

3- :  مً اإلاعلٌى

واؾخضلىا مً اإلا٣ٗى٫: بإن الٗغلىن مىهي ٖىه؛ ألهه قٍغ للباج٘ قِئا بٛير ٖىى ٞلم ًصـ  ٦مـا لـى 

ه ـه بمنزلــت الخُــاع املجهـى٫ ٞــةن اقــ ٍر اإلاكـ ري ؤن لــه عص اإلابُـ٘ مــً ٚيــر ط٦ـغ مــضة ٞلــم  قـَغ ألظىبــي، وألهَّ

ــظا َــى ال٣ُــاؽ. ٞــالٗغلىن ٖلــى  مــا َو ًصــ  ٦مــا لــى ٢ــا٫: ولــي الخُــاع متــى قــلذ عصصث الؿــلٗت ومٗهــا صَع

ين ٞاؾضًً:  َظا الىدى باَل؛ ألنَّ ُٞه قَغ

:  قٍغ الهبت الشسؽ ألاٌو

 قٍغ الغص ٖلى ج٣ضًغ ؤن ال ًغ خى. الشسؽ الثاوي:

 (2ًٞال ٖما ُٞه مً املخاَغة، وؤ٧ل اإلاا٫ بالباَل، وؤهه مً اإلاِؿغ، وؤن ُٞه يغعا، وظهالت.)

 زاهُا : السأي الري ًجحز بُع العسبىن:

ــى مــظَب ؤلامــام ؤخمــض ودمحم ابــً  ، َو ــً ابــً ٖمــغ ؤهــه ؤظــاٍػ ٗلــه ٖمــغ بــً الخُــاب هنع هللا يضر، ٖو ً، ٞو ؾــيًر

، و٢ا٫ ؤخمض َظا في مٗىاٍ.»ابً اإلاؿِب: و٢ا٫ 
ً
غص مٗها قِئا   «ال بإؽ بطا ٦ٍغ الؿلٗت ؤن ًغصَا ٍو

 : أدلت هرا ؤلاججاه أ

 اؾخض٫ ؤههاع َظا الاججاٍ بما ًلي:

                                 
إ )باب ما ظاء في الٗغلان(، واخمض في مؿىضٍ بغ٢م ) -1 ( مً 3522(، وؤبى صائص في ؾيىه )6684ازغظه مال٪ في اإلاَى

٤ مال٪ بً اوـ بال ان الجمُ٘ لم ًظ٦غ اؾم الغواي الظي عوي ًٖ مال٪ ٚير ابً ماظت في ؾيىه بغ٢م  ٍَغ

ى ي٠ُٗ. اهٓغ: الخلخُو2192) ج في الحبير (، وفي الحضًض ٖبض هللا بً ٖامغ الاؾلىي َو  الغاٞعي ؤخاصًض جسٍغ

 ال٨خب صاع: ،الىاقغ(َـ852: اإلاخىفى) الٗؿ٣الوي حجغ بً ؤخمض بً دمحم بً ٖلي بً ؤخمض الًٟل ؤبى: ال٨بير،

 (   3/44) .م1989. َـ1419 ،ألاولى الُبٗت: الٗلمُت،الُبٗت

 .313،م 4ظ٘ ؾاب٤، طمغ ابً ٢ضامت:  - 2
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ـض بــً  -5 ؾــئل  -نــلى هللا ٖلُـه و ؾـلم  –ؾـلم ؤن عؾـى٫ هللا ؤمـا ؤزغظـه ابــً قـِبت فـي مهــىٟه ٖـً ٍػ

 ( 1ًٖ الٗغلان في البُ٘ ٞإخله.)

ً ٢ـــا٫ : -0 ـــه، ؤعخـــل  »مـــا عواٍ البســـاعي فـــي بـــاب مـــا ًجـــىػ مـــً الاقـــ راٍ ٖـــً ابـــً ؾـــيًر ٢ـــا٫ عظـــل ل٨ٍغ

ذ ــم، ٞلــم ًســغط، ٣ٞــا٫ قــٍغ مــً قــٍغ ٖلــى هٟؿــه  ع٧ابــ٪، ٞــةن لــم ؤعخــل مٗــ٪ فــي ًــىم ٦ــظا ٞلــ٪ ماثــت صَع

 (2) «َاجٗا ٚير م٨ٍغ ٞهى ٖلُه.

مـــً نـــٟىان بـــً ؤمُـــت ٞـــةن ع ـــخى ٖمـــغ ً جلســـل اض الحـــاعر ؤهـــه اقـــ ري لٗمـــغ صاع ٖـــً هـــاٞ٘ بـــً ٖبـــ -3

 (3)ٞلهٟىان ؤعبٗماثت. ٞالبُ٘ له وإن لم ًغَى 

٢ُــاؽ الٗغلــىن ٖلــى نــىعة مخٟــ٤ ٖلــى صــحتها وهــي ؤهــه ال بــإؽ بطا ٦ــٍغ اإلاكــ ري الؿــلٗت ؤن ًغصَــا -4

غص مٗها قِئا خُض ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض َظا في مٗىاٍ.)  (4ٍو

 زالثا : السأي الساجح: 

الاججـاَين، وؿـخُُ٘ ؤن ه٣ـى٫ بـإن مـا طَـب بلُـه ؤههـاع الاججـاٍ الشـاوي ال٣ـاثلين بٗض اؾخٗغاى ؤصلت 

 بجىاػ الخٗا٢ض بالٗغلىن َى ألاولى بال٣بى٫ لٗضة ؤؾباب مجها:

ـــغ  الظــــبب ألاٌو : اإلاــــا ؤن ألامـ ـــا ؤههــــاع الاججــــاَين ؤخاصًــــض يــــُٟٗت َو ـــي اؾــــخض٫ بهـ ؤن ألاخاصًــــض التـ

٣ـىي حجـت بض مً البدض ًٖ صلُل آزغ ٣ًىي حج ٦ظل٪ ٞال ت ؤخض الاججاَين، و٢ض وظضها مـا ًٌٗـض ٍو

ى ألازغ اإلاغوي ًٖ هاٞ٘ بً ٖبض الحاعر ٖىضما اق ري صاعا للسجً لٗمغ مً  ؤههاع الاججاٍ الشاوي ؤال َو

ـم  ٖمغ ٧ان البُ٘ هاٞظا، وان لم ًغَى نٟىان بً ؤمُت بإعبٗت آالٝ ٞةن ع خي  ٞلهٟىان ؤعبٗـت ماثـت صَع

ا ٩ٞاهذ صلُل بباخت الخٗا٢ض بالٗغلىن.،وهي زابخت ؾم٘ بها الصحاب  (5)ت ولم ًى٨غَو

                                 
َـ(: اإلاهى٠ في 235ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت، ٖبض هللا بً دمحم بً ببغاَُم بً ٖشمان بً زىاؾتي الٗبسخي )اإلاخىفى:  - 5

ا –ألاخاصًض وآلازاع: املح٤٣: ٦ما٫ ًىؾ٠ الحىث، الىاقغ: م٨خبت الغقض  ، ٖضص ألاظؼاء: 1429ى، الُبٗت: ألاولى، الٍغ

ض مً اؾلم. وفي الحضًض َكام بً ؾٗض و٢ض ازخل٠ ُٞه 23222، بغ٢م ) (5/7، )7،  (. الحضًض مغؾل مً مغاؾُل ٍػ

٣ٞا٫ ًدحي بً مٗين لِـ بشخي و٢ا٫ اليؿاجي: ي٠ُٗ، و ٢ا٫ اخمض ُٞه اهه لِـ بمد٨م الحضًض، و٢ا٫ الحا٦م ازغط 

ض ًً اؾلم. اهٓغ ظما٫ الضًً ؤبى  ،الًٟٗاء واإلا رو٧ىن :   له مؿلم في الكىاَض، و٢ا٫: ؤبى صائوص انض١ الىاؽ في ٍػ

 –الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت ،املح٤٣: ٖبض هللا ال٣ا خي،َـ(597الٟغط ٖبض الغخمً بً ٖلي بً دمحم الجىػي )اإلاخىفى: 

 .1426الُبٗت: ألاولى، ،بيروث

، الُبٗت 1422ؾىت-بي،بيروثصاع بخُاء ال رار الٗغ -ؤلامام البساعي: صحُذ البساعي في باب ما ًجىػ مً الاق راٍ - 2

 .259، م3ألاولى، ط

 (، مغظ٘ ؾاب٤. 23199، بغ٢م )(5/7)ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت، - 3

 . 313ؾاب٤، م غظ٘مابً ٢ضامت:  - 4

ومما ٣ًىي َظا الحضًض ؤًًا ؤن ٢هت قغاء ٖمغ بً الخُاب صاعا للسجً بم٨ت مً نٟىان بً ؤمُت ٢ض اقتهغث  - 5
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ين ج٣غلــان مــً الٗغلــىن  ومــ٘ طلــ٪ جصــحان صوهــه فــي عؤي مــً ٍن َىــا٥ نــىعجين ؤزــغ ؤ الظــبب الثــاوي :

ئا، والهــىعة َما خالــت البُــ٘ البــاث الــظي ًخلــٍى ج٣اًــل بــضٞ٘ اإلاكــ ري فــي م٣ابلــه قــِا٣ًــى٫ ببُالهــه، ؤخــض

٣ــى٫ لــه ال جبــفــي ألا  انألازــغي ٣ٖــضان مخخالُــ مــا ٍو ٘ َــظٍ و٫ مجهمــا ًــضٞ٘ اإلاكــ ري بلــى البــاج٘ ٢بــل البُــ٘ صَع

م مً الشمً، الؿلٗت لٛيري، وإن لم اق ر  دؿب الضَع م ل٪، وفي الشاوي ٌك رحها ب٣ٗض مبخضؤ ٍو َا ٞالضَع

ى ال٣ٗض اإلابخضؤ صحُذ ألهه اهٟهل ًٖ الٗغلـىن ونـاع ٣ٖـضا مؿـخ٣ال، ٞسـال ٖـً الكـٍغ  ٞهظا البُ٘ َو

 ؿض. اإلاٟ

وؤصــحاب ؤلاججــاٍ الشــاوي ٖلــى خــ٤ فــي جصــحُدهم لبُــ٘ الٗغلــىن ٢ُاؾــا ٖلــى َــاجين الهــىعجين، بــل فــي 

٣ـض البُـ٘ اإلابخـضؤ ًهـٗب ٞحهـا ال٣ـى٫ بــإن  الهـىعة الشاهُـت ؤي نـىعة ال٣ٗـضًً اإلاخخـالُين ٣ٖـض الٗغلــىن، ٖو

م ألهـه ًإزـظٍ بٛيـر ٖـىى، ٞـالٗىى ـذ  اإلاك ري بطا ٦ٍغ البُ٘ لـم ٌؿـخد٤ البـاج٘ الـضَع ـى جٍٟى مىظـىص َو

 (1)مىه. ااإلاك ري ٖلى الباج٘ ٞغنت البُ٘ مً شخو آزغ علما ٧ان ؤًٞل ؾٗغ 

َاإلاــا اإلاكــ ري اقــ ٍر ٖلــى هٟؿــه ٞةهــه ًل ــزم بــظل٪ اهُال٢ــا ممــا عواٍ البســاعي ٖــً  :الظــبب الثالــث

، ومــا ٢الـه البســاعي فــي « ملـاؾع الخلــىق عىــد الشــسوؽ ولـً مــا شــسؽ »ٖمـغ بــً الخُـاب هنع هللا يضر ؤهــه ٢ــا٫ : 

ولهـظا ٢ـا٫ عؾـى٫ هللا نـلى  (2)ُٖـاء بطا ؤخلـه فـي ال٣ـغى ظـاػ،و باب الكغٍو في ال٣غى، و٢ا٫ ابـً ٖمـغ 

الطـــلح حـــائص بـــحن اإلاظـــلمحن إال ضـــلخا خـــسم خـــالال، أو أخـــل خسامـــا واإلاظـــلمىن علـــى  »هللا ٖلُـــه وؾـــلم 

 (2«) شسوؾهم إال شسؾا خسم خالال، أو أخل خساما

ه اإلاكــــ ري ٖلـــى هٟؿــــه فـــي الخٗا٢ــــض بـــالٗغلىن ال ًدــــل خغامـــا، وال ًدــــغم خــــالال  والكـــٍغ الــــظي اقـــ َر

ــت فـي بٖــالم اإلاــى٢ٗين:  ا مباخــا لهــظا ٢ــا٫ ابــً ٢ــُم الجىٍع ومــً َىــا ٢ــا٫ ؤلامــام ؤخمــض ال بــإؽ  »٩ُٞـىن قــَغ

ـــض بــً  ً وٍػ ، ؾـــلمؤببُــ٘ الٗغلــىن ألن ٖمـــغ ٞٗلــه، وؤظـــاػ َــظا البُـــ٘ والكــٍغ ُٞـــه مجاَــض، ودمحم بـــً ؾــيًر

ـــض بـــً  ؾـــلم ٣ًـــى٫ ؤظـــاٍػ عؾـــى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص... واإلا٣هـــىص ؤن ؤوهـــاٞ٘ بـــً ٖبـــض الحـــاعر، و٢ـــا٫ ؤبـــى ٖمـــغ وـ٧ــان ٍػ

،  اللكـــــغٍو ٖىـــــض الكـــــإع قـــــإه ا لـــــم ًلٛهـــــا الكـــــإع لـــــِـ ٖىـــــض ٦شيـــــر مـــــً ال٣ٟهـــــاء ، ٞـــــةجهم ًلٛـــــىن قـــــغَو

م مخىا٢ًىن ُٞما ٣ً ٟؿضون بها ال٣ٗض مً ٚير مٟؿضة ج٣خضخي ٞؿاصٍ، َو بـل الخٗلـ٤ بالكـغٍو مـً ٍو

ال٣ٗــىص ومــا ال ٣ًبلــه، ٞلــِـ لهــم يــابِ مُــغص مــى٨ٗـ ٣ًــىم ٖلُــه صلُــل، ٞالهــىاب الًــابِ الكــغعي 

                                                                                     
ش م٨ت مشل: ألاػعقي، الٟا٦هي، وابً قبت، ختى  جها ٧اهذ مىظىصة في ٖهغ ببين ؤَل الٗلم، ولين مً ٦خب في جاٍع

 .ألاخمضيؤبى ٖبض الغخمان ٖضهان بً ٖلي  الٟا٦هي و٧اهذ ال جؼا٫  جً م٨ت.

 .96، م2ظـ ٖبض الغػا١ الؿجهىعي: مهاصع الح٤ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، - 1

ي، ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، و٢ا٫ خضًض خؿً صحُذ، وعواٍ وًٖ ٖمغو بً ٖىٝ اإلاؼ  (،1352في الؿنن: بغ٢م) عواٍ ال رمظي - 2

غة وصححه،3594صائوص في ؾيىه، بغ٢م )ى بؤ وصححه  (،2353في ؾيىه: بغ٢م) ،وابً ماظت (، مً خضًض اب ٍَغ

غة هنع هللا يضر.   ابً خُان مً خضًض ؤبي ٍَغ
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و٦خابـــه بـــل الكـــغٍو فـــي خ٣ـــى١ الٗبـــاص ؤوؾـــ٘ مـــً  ه الـــىو ؤن ٧ـــل قـــٍغ زـــال٠ خ٨ـــم هللاالـــظي ص٫ ٖلُـــ

 (1)الىظع في خ٤ هللا، والال زام به ؤوفى مً الال زام بالىظع.

٩ــاص ًجمــ٘ الاججــاٍ الجضًــض بلــى ألازــظ بجــىاػ الخٗامــل بــالٗغلىن إلاــا ُٞــه مــً مهــلحت عاجحــت، بط ؤن  ٍو

ٖضم اق راَه ٢ض ٌؿبب زهىماث ومٟاؾض ٦بيرة زانت في الاؾخهـىإ خُـض ًهـى٘ الٗامـل للمكـ ري 

ًـــمً للمكـــ ري ٖـــضم ٚـــل الهـــاو٘، ؤو  ـــض، ًُٞـــمً الٗغلـــىن للٗامـــل ؤزـــظ اإلاكـــ ري للبًـــاٖت، ٍو مـــا ًٍغ

، ومماَلخــه فـــي خــا٫ لــى صٞـــ٘ الــشمً ـ٧ــامال، وفــي خالــت ٖـــضم صٞــ٘ ؤي  ـــخيء مــً اإلابلـــٜ بُ ٗــه البًــاٖت لٛيـــٍر

ت، بن لم ٨ًً ظمُٗها.  اإلاخ٤ٟ ٖلُه، ٞإنبذ الٗغلىن نمام ؤمان في ٦شير مً اإلاٗامالث الخجاٍع

 7بلـى  1 و٢ض ظغي ٖلى َظا الٗمل بين الىاؽ، ٣ٞض ٢غع املجمـ٘ ال٣ٟهـي اإلاى٣ٗـض فـي صوعجـه الشامىـت مـً

 ما ًلي :(3) 22/12/2224(اإلااعر في 3/8)72َـ في ٢غاٍع ع٢م  1414مدغم

( اإلاغاص ببُ٘ الٗغلىن بُ٘ الؿلٗت م٘ صٞ٘ اإلاك ري مبلٛا مً اإلاا٫ بلى الباج٘ ٖلى ؤهه بن ؤزظ الؿلٗت 1

 اخدؿب مً الشمً وإن جغ٦ها ٞاإلابلٜ للباج٘.

جغي مجغي البُ٘ ؤلاظاعة ألجها بُـ٘ اإلاىـاٞ٘،  ؿـدشجى مـً البُـٕى ٧ـل مـا ٌكـ ٍر لصـحخه ٢ـبٌ ؤخـض ٍو َو

( وال ًجــغي فــي  ــت، والهــٝغ البــضلين فــي مجلـــ ال٣ٗــض )الؿــلم(، ؤو ٢ــبٌ البــضلين )مباصلــت ألامــىا٫ الغلٍى

 اإلاغابدت لؤلمغ بالكغاء في مغخلت اإلاىاٖضة ول٨ً ًجغي في مغخلت البُ٘ الخالُت للمىاٖضة.

ددؿـب الٗغلــىن ظـؼءا مـً الــشمً بطا ( ًجـىػ بُـ٘ الٗغلـىن بطا ٢ُــضث ٞ ـرة الا 2 هخٓـاع بــؼمً مدـضوص ٍو

٩ىن مً خ٤ الباج٘ بطا ٖض٫ اإلاك ري وهللا ؤٖلم.  جم الكغاء ٍو

 اإلاؿلب الثاوي أخيام بُع العسبىن في اللاهىن:

طــىؾ هدىــاٌو فــي هــرا اإلاؿلــب جىُُــف العسبــىن همظــألت أولــى ومــً زــم هخدــدر عــً الخـسكــت بــحن 

 خحرا هخددر عً خىم العسبىن في اللاهىن الُمني:العسبىن والشسؽ الجصائي، وأ

: جىُُف علد العسبىن:
ً
 أوال

ن هـــو ؤلـــى الـــىو ال٣ـــاهىوي ٞىجـــض بازخلـــ٠ ال٣ٟهـــاء خـــى٫ جدضًـــض ج٨ُُـــ٠ الخٗا٢ـــض بـــالٗغلىن، ًغظـــ٘ 

صٞـــ٘ الٗغلـــىن و٢ـــذ ببـــغام ال٣ٗـــض ًُٟـــض ؤن ل٩ـــل مـــً  - 1مـــً الخ٣ىـــين اإلاـــضوي اإلاهـــغي ٖلـــى ؤن )) 123اإلاـــاصة 

 الح٤ في الٗضو٫ ٖىه، بال بطا ٢ضخى الاجٟا١ بٛير طل٪.اإلاخٗا٢ضًً 

ٞــــةطا ٖــــض٫ مــــً صٞــــ٘ الٗغلــــىن ٣ٞــــضٍ، وإطا ٖــــض٫ مــــً ٢بًــــه عص يــــٟٗه، َــــظا ولــــى لــــم ً رجــــب ٖلــــى  - 2

( لظل٪ ٞمً ال٣ٟهاء مً ظٗلـه ٣ٖـض مٗلـ٤ ٖلـى قـٍغ وا٢ـ٠، ومـجهم مـً ظٗلـه ٣ٖـض 2الٗضو٫ ؤي يغع()

                                 
ت - 1  .312م 3، ظـم1993صاع الحضًض الُبٗت ألاولى  ،بٖالم اإلاى٢ٗين ًٖ عب الٗاإلاين :ابً ٢ُم الجىٍػ

هجض ان ههىم ال٣ىاهين الٗغلُت ألازغي جدب٘ اإلاهغي في طل٪ الخىهُو بضون ؤي ازخالٝ، ٧ال٣اهىن الجؼاثغي  - 
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٫ في ال زام بضلي، وؤزيرا عؤي البٌٗ بإهه حٗا٢ض ًخًمً مٗل٤ ٖلى قٍغ ٞا  ، ومجهم مً عؤي بإهه البض

 في الاحي:
ً
ً ٖلى َظا ؾيىا٢ل َظٍ آلاعاء جباٖا  اجٟا٢ين مخميًز

 الخعاكد بالعسبىن علد معلم على شسؽ: -5

ًغي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن الخٗا٢ض بالٗغلىن ٣ٖض مٗل٤ ٖلى قٍغ زم ازخلٟىا ُٞمـا بُـجهم خـى٫ َبُٗـت، 

 ه ال٣ٗض َل َى قٍغ وا٠٢ ؤم قٍغ ٞا   ؟ وهٕى الكٍغ اإلاٗل٤ ٖلُ

اكـف:ا-أ ًــغي بٗـٌ ال٣ٟهـاء ؤن الخٗا٢ـض بـالٗغلىن ٣ٖـض مٗلـ٤  لخعاكد بالعسبىن معلم على شسؽ و

ظا الخ٨ُ ى ؤن ال ٌٗض٫ ؤخض الٗا٢ضًً ًٖ ال٣ٗض زال٫ مضة مُٗىت َو ٠ َـى الـظي ُـٖلى قـٍغ وا٢ـ٠ َو

زُــاع الٗــضو٫ ًــض٫ ٖلــى ؤن عيــا اإلاخٗا٢ــضًً بال٣ٗــض لــِـ ًخٟــ٤  ومــا جــظَب بلُــه بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً، بط ؤن 

جهاثُا ،ولالخالي جى٠٢ ظمُ٘ آلازاع التي ًيخجها ال٣ٗـض بلـى ؤن ٌؿـ٣ِ زُـاع الٗـضو٫ وبؿـ٣ٍى َـظا الخُـاع 

بٗضم اؾخٗماله ًخد٤٣ الكٍغ الىا٠٢، ولالخالي جخد٤٣ ٧اٞت آلازاع بإزغ عظعي بط ؤن ال٣ٗض ًى٣ٗض مىظ 

ــض٫ ؤخــض اإلاخٗا٢ــضًً ببغامـه ال مــً الى٢ــذ ا ، ؤمـا بطا جسلــ٠ الكــٍغ الىا٢ــ٠، ٖو لــظي جد٣ــ٤ ُٞــه الكــٍغ

ل زم مً ٖض٫ بغص الٗغلىن)  (.1ًٖ الخٗا٢ض ٞةن ال٣ٗض ال ًيخج ؤي ؤزغ مً آزاٍع ٍو

ٍـــغي بٗــٌ ال٣ٟهــاء ؤن الخٗا٢ــض بـــالٗغلىن ٣ٖــض مٗلــ٤ ٖلــى قـــٍغ ٞاؾــــش َــى ٖــضو٫ ؤخــض الٗا٢ـــضًً و 

 ًٖ ال٣ٗض في مضة مُٗىت.

 الخعاكد بالعسبىن معلم على شسؽ ؿاسخ:-ب

ىٟظ ل٨ً ػواله َى الظي ٌٗل٤ ٖلى الكٍغ ٞـةطا  والال زام اإلاٗل٤ ٖلى قٍغ ٞا   ًىظض في الحا٫، ٍو

٨ـظا هجــض ؤن  جد٣ـ٤ الكـٍغ ػا٫ الال ـزام، واٖخبـر ٧ـإن لـم ٨ًـً، ؤمـا بطا جسلـ٠ ٣ٞـض ؤنـبذ الال ـزام باجـا. َو

ؤزـــاٍع مـــً و٢ـــذ او٣ٗـــاصٍ، ٞـــةطا ٖـــض٫ ؤخـــض الٗا٢ـــضًً جد٣ـــ٤  ال٣ٗـــض اإلاٗلـــ٤ ٖلـــى قـــٍغ ٞا ـــ  ًيـــخج ظمُـــ٘

الكـــٍغ الٟا ـــ  ولالخـــالي ػا٫ ٧ـــل ؤزـــغ لل٣ٗـــض ٞـــةطا ـ٧ــان الـــظي ٖـــض٫ َـــى صاٞـــ٘ الٗغلـــىن ٣ًٟـــضٍ، وإطا ٖـــض٫ 

ين  ضلكٍغ الٟا   ولم ًدضر ٖضو٫ مً ؤخـالظي ٢بًه عص الٗغلىن ومشله مٗه، ؤما بطا جسل٠ ا الُـٞغ

 بر جهاثُا.في اإلاضة املحضصة ٞةن ال٣ٗض ٌٗخ

ازظ ٖلى ما طَب بلُه ؤههاع الغؤًين الؿاب٣ين ؤهه متى جسل٠ الكٍغ الىا٠٢ ؤو جد٤٣  الاهخلاد: ٍو

الكٍغ الٟا   ٞةهـه ً رجـب ٖلـى طلـ٪ ػاو٫ ال٣ٗـض بجمُـ٘ آزـاٍع بـإزغ عظعـي ٞـال ًب٣ـى زمـت ؤي ؾـىض ٢ـاهىوي 

ىاػي م٣ـــضاع الٗغلــىن، ٞـــةطا ـ٧ــان الل ــزام مـــً عظــ٘ ٖـــً ال٣ٗــض بـــإن ًــضٞ٘ مـــً مالـــه بلــى اإلاخٗا٢ـــض آلازــغ مـــا ًــ

                                                                                     
م. يَر  والخىوسخي واإلاٛغبي ٚو

لى جسلٟه جسل٠ ؤلال زام. ص/ الؿجهىعي:  -  الكٍغ الىا٠٢ َى الكٍغ الظي ًخى٠٢ ٖلى جد٣ُ٣ه وظىص ؤلال زام ٖو

 .27، م3الىؾُِ ، ظـ
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ال٣ٗض ٢ض ػا٫ بإزغ عظعي ٠ُ٨ٞ ًم٨ً م٘ َظا ال٣ى٫ بإن مً ٖض٫ ًٖ ال٣ٗض ًل زم بـغص يـ٠ٗ الٗغلـىن 

 (1بطا ٧ان َى الظي ٢بًه وال زم مً ٢ضم الٗغلىن ب ر٦ه ٧له بطا ٧ان َى الـظي ٖض٫)

 الخعاكد بالعسبىن بدٌ في التزام بدلي:-0

ُـــه، ٞـــُم٨ً ًـــغي بٗـــٌ ال٣ٟهـــاء ؤن الخٗ ا٢ـــض بـــالٗغلىن ٣ٖـــض ًيشـــخئ ال زامـــا بـــضلُا فـــي طمـــت ٧ـــل مـــً َٞغ

 ج٨ُُٟه 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 

مشالــــه ٦مــــا لــــى ال ــــزم شــــخو آلزــــغ بةُٖاثــــه صاعا، واخــــخٟٔ قــــِئا آزــــغ بــــضال مىــــه ُٞيخهــــي بــــظل٪ ال زامــــه 

خٟـ٤  لىٟؿه بالح٤ ؤن ٌُُٗه بطا قاء ؤعيا بضال مً الضاع، ؤو ؤن ٣ًغى شخو آلزغ مبلٛا مً اإلاا٫ ٍو

مٗــه بطا لــم ٌكــإ ؤن ًــغص مبلــٜ ال٣ــغى ٖىــض خلـــى٫ ؤظــل الــضًً ؤن ٌُُٗــه بــضال مىــه صاعا ؤو ؤعيــا مُٗىـــت، 

جــب ؤن ٞالــضاع والى٣ــىص فــي اإلاشــالين  الؿــاب٣ين َمــا ألانــل، ؤمــا ألاعى، والــضاع، ؤو ألاعى َمــا البــضًل. ٍو

ـــا فـــي مدــــل الال ـــزام وإال ـ٧ــان الال ـــزام بـــاَال. ؤمــــا  َغ غ فـــي املحـــل ألانـــلي ظمُــــ٘ الكـــغٍو الىاظـــب جٞى ًخـــٞى

ب٣ـــى الال ـــزام بمدلـــه  البـــضًل ٞـــةن جـــىاٞغث ُٞـــه الكـــغٍو ؤم٨ـــً ؤن ٣ًـــىم م٣ـــام ألانـــل، وإال ؾـــ٣ِ َـــى ٍو

اثما ول٨ً ًهبذ ال زاما بؿُُا طا مدل واخض صون بضًل، مً طل٪ ًخط  ؤن البـض٫ لـِـ مدـال ألانلي ٢

لالل ــزام، ٞلــِـ َـــى الشــخيء الــظي ًم٨ـــً للــضاثً ؤن ًُالـــب بــه ول٨ىــه  ـــخيء ٣ًــىم م٣ــام املحـــل ألانــلي فـــي 

اء.  الٞى

الٗغلىن ٢ض اج٤ٟ ٖلُه والال زام البضلي ٧ىن٠ لالل زام ٧الٗغلىن ؾىاء بؿىاء ال ٞغ١ بُجهما بطا ٧ان 

ل٩ُــىن وؾــُلت للغظــٕى فــي ال٣ٗــض ال للخإ٦ُــض، طلــ٪ ؤن الٗغلــىن فــي َــظٍ الحالــت ٌُٗــي الٟغنــت للمــضًً ؤن 

ًاصًه بضال مً ال زامه ألانلي ُٞبضؤ بخإصًخه، ٟٞي ٣ٖض البُ٘ مشال بطا ٧ان اإلاك ري ٢ض صٞـ٘ ٖغلىهـا ٩ًـىن 

ؿـــخُُ٘ ؤن ًبـــرؤ مـــً َـــظا الال ــــزام مل ـــزم ؤنـــلُا بدىُٟـــظ الهـــ٣ٟت ُٞإزـــظ الشـــخيء اإلابُـــ٘ و  َُٗـــي الـــشمً، َو

ألانـلي بطا َــى ؤصي الٗغلــىن ٩ُٞـىن الٗغلــىن بــضال مــً ال زامـه ألانــلي، ٦ــظل٪ البـاج٘ الــظي ؤزــظ الٗغلــىن 

ؿـخُُ٘ مـ٘ طلـ٪ ؤن  ُٗـي الشـخيء اإلابُـ٘ ٧ـال زام ؤنـلي ًل ـزم بـه، َو ًل زم بدىُٟظ اله٣ٟت ُٞإزظ الشمً، َو

طا َـــى جىـــاػ٫ ٖـــً الٗغلـــىن الـــظي صٞٗـــه ٩ُٞـــىن الٗغلـــىن بطن بـــضال ٖـــً ال زامـــه ًبـــرؤ َـــظا الال ـــزام ألانـــلي ب

 (.2ألانلي)

اٖ ــرى الــبٌٗ ٖلــى ج٨ُُــ٠ الٗغلــىن بإهــه البــض٫ فــي ال ــزام بــضلي، بــإن الال ــزام البــضلي ٩ًــىن  الاهخلــاد:

حل ألانلي ال زاما واخضا طا مدلين مخٗاصلين ؤخضَما ؤنلي، والشاوي ًجىػ للمضًً ؤن ًٟي به بضال مً امل

                                 
 .1، َامل  91، م 4عي: الىؾُِ، ظـ الؿجهى  - 1

 .179، 178، 176، م3ٖبض الغػا١ الؿجهىعي: الىؾُِ، ظـ - 
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ولِـ ألامغ ٦ظل٪ في البُ٘ بالٗغلىن ألن الال زاماث التي ًيكئها البُ٘ الباث في طمت الباج٘ مخٗضصة، ول٩ـل 

جـىػ للبـاج٘ فـي البُـ٘ بـالٗغلىن ؤن ًبـرؤ مجهـا ظمُٗـا بمجـغص ٖضولـه ٖـً البُـ٘ ٖلـى ؤن  مجها مدله الخـام، ٍو

ــى بلؼامــه بــضٞ٘ الٗغ  لــىن ٞــال ٌؿــخ٣ُم ال٣ــى٫ باٖخبــاع طلــ٪ ال زامــا ًدــل مدلهــا ال ــزام آزــغ ًسخلــ٠ ٖىــه َو

بضلُا. وؤظُب ًٖ َظا الٖا راى بإهه لِـ َىا٥ ما ًمى٘ ؤن ٩ًىن املحل ألانلي في الال زام البضلي مداال 

 (1مخٗضصة بِىما ٩ًىن البضًل مدال واخضا)

3-:ً  الخعاكد بالعسبىن ًخػمً اجـاكحن مخمحًز

ـــض ًــــغي بٗــــٌ ال٣ٟهــــاء ؤن الخٗا٢ــــض بــــالٗغلىن ً ٟــــا١ ٖلــــى الخٗا٢ـ ـــا الاج ً ؤولهمـ ـــًز ٟــــا٢ين مخميـ ـــمً اج ًـ خ

م٣ رهـــا بكــــٍغ وا٢ـــ٠، ؤو ٞا ــــ  بدؿـــب ٢هــــض اإلاخٗا٢ـــضًً، والشــــاوي اجٟـــا١ ٖلــــى حُٗـــين زمــــً الؾــــخٗما٫ 

ٗخبـر 3الح٤ في الٗضو٫ ًل زم بم٣خًاٍ مً ٌؿخٗمل َظا الح٤ ؤن ًضٞ٘ مبلٛا ًـىاػي ٢ُمـت الٗغلـىن ) ( َو

َبُٗت الكٍغ اإلا٣ رن به ال٣ٗـض ٞـةطا اؾـخٗمل ؤي مـً اإلاخٗا٢ـضًً خ٣ـه  َظا الاجٟا١ ألازير باجا ؤًا ٧اهذ

 في الٗضو٫ جدلل مً الخٗا٢ض ووظب ٖلُه صٞ٘ ما ًىاػي ٢ُمت الٗغلىن وإال ٞال ًجب ٖلُه.

ً ؤولهمـــا  ٢ـــض ًخجـــه الـــغؤي بىـــاء ٖلـــى طلـــ٪ بلـــى ج٨ُُـــ٠ الخٗا٢ـــض بـــالٗغلىن بإهـــه ًخًـــمً اجٟـــا٢ين مخميـــًز

ها بكٍغ ٞا   ؤو وا٠٢ بدؿب ٢هـض اإلاخٗا٢ـضًً، والشـاوي اجٟـا١ ٖلـى بوكـاء الاجٟا١ ٖلى الخٗا٢ض م٣ ر 

ال ــزام بــضٞ٘ مــا ًــىاػي ٢ُمــت الٗغلــىن م٣ رهــا بكــٍغ ٨ٖـــ الكــٍغ ألاو٫، ؤي قــٍغ وا٢ــ٠ بطا ـ٧ـان ألاو٫ 

ٞا ـــخا، وقـــٍغ ٞا ـــ  بطا ـ٧ــان ألاو٫ وا٢ٟـــا، ٞـــةطا ـ٧ــان الكـــٍغ ٞا ـــخا للخٗا٢ـــض ٞةهـــه بن جد٣ـــ٤ اوٗـــضم 

ي جد٤٣ الكٍغ الىا٠٢ لالل زام بالٗغلىن، وؤنبذ الٗغلىن واظبا فـي طمـت مـً ٖـض٫، وإن الخٗا٢ض ولالخال

جسلــ٠ الكــٍغ الٟا ــ  جد٣ــ٤ الخٗا٢ــض واٖخبــر طلــ٪ جسلٟــا للكــٍغ الىا٢ــ٠ لالل ــزام بــالٗغلىن، واوٗــضم 

 َظا ألازغ ألازير خُض ٌٗخبر الٗغلىن ظؼءا مً الشمً.

هٟـظ الخٗا٢ـض بـإزغ عظعـي ؤي مـً لحٓـت الخٗا٢ـض ال مـً  ؤما بطا ٧ان الكٍغ وا٢ٟا للخٗا٢ض، ٞةن جد٣ـ٤

، وجد٤٣ في هٟـ الى٢ذ الكٍغ الٟا   لالل زام بـالٗغلىن ٞإنـبذ َـظا الال ـزام ال  لحٓت جد٤٣ الكٍغ

وظــىص لــه واٖخبــر ـ٧ـإن لــم ٨ًــً، ؤمــا بطا جسلــ٠ الكــٍغ الىا٢ــ٠ اوٗــضم الخٗا٢ــض وؤنــبذ ـ٧ـإن لــم ٨ًــً، وفــي 

ل زام بالٗغلىن وؤنبذ َـظا الال ـزام مؿـخد٤ ألاصاء جهاثُـا فـي طمـت هٟـ الى٢ذ جسل٠ الكٍغ الٟا   لال

 مً ٖض٫.

ا  ؤلاهخلاد: ول٨ً ٌٗ رى ٖلـى َـظا بإهـه وإن ٧ـان َـظا الخ٨ُُـ٠ ٌؿـخ٣ُم فـي خـا٫ اٖخبـاع الٗـضو٫ قـَغ

ا وا٢ٟـــــا للخٗا٢ـــــض ألن الال ـــــزام  ٞا ـــــخا للخٗا٢ـــــض بال ؤهـــــه ال ٌؿـــــخ٣ُم فـــــي خالـــــت اٖخبـــــاع ٖـــــضم الٗـــــضو٫ قـــــَغ

                                 
الُبٗت  1982ٖالم ال٨خب بيروث ،ؾىت  –ؾلُمان مغ٢ـ: قغح ال٣اهىن اإلاضوي ) ال٣ٗىص اإلاؿماة ٣ٖض البُ٘ (  - 5

 .77، 76الغابٗت، م
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٣خضـخى طلـ٪ بالٗغلىن  ين جدـذ قـٍغ ٞا ـ  َـى ٖـضم الٗـضو٫ ٍو ٌٗض خُيئظ م٣ـغعا فـي طمـت ٧ـل مـً الُـٞغ

ين مىـــظ ببـــغام ال٣ٗـــض ؤن ًُالـــب آلازـــغ ب٣ُمـــت الٗغلـــىن ٖلـــى ؤن ًـــغصٍ بطا جد٣ـــ٤  ؤهــه ًجـــىػ ل٩ـــل مـــً الُـــٞغ

ى ؤمغ ٚير مؿدؿاٙ باإلياٞت بلى ؤهه مسال٠ ل٣هض الٗا٢ضًً.)  (1ٖضم ٖضو٫، وجإًُض الخٗا٢ض َو

: الخمحز بحن الشسؽ الجصائي والخعاكد بالعسبىن:
ً
 زاهُا

ٌ، اجٟــ٤ ٖلــى ج٣ــضًٍغ  ًسخلـ٠ الٗغلــىن فــي ٧ـل طلــ٪ ٖــً الكــٍغ الجؼاجـي. ٞــان الكــٍغ الجؼاجــي حٗـٍى

اإلاخٗا٢ضان، ًٖ الًغع الظي ًيكإ ًٖ ؤلازال٫ بال٣ٗض. ومً زم ظاػ لل٣ا خي جسٌُٟ َـظا الخ٣ـضًغ بطا 

 ُٞـه بلــى صعظـت ٦بيــرة،
ً
ــظا ٧لــه  ٧ـان مبالٛــا بـل ظــاػ لــه ؤال ًد٨ـم بــه ؤنـال بطا لــم ًلحـ٤ الــضاثً ؤي يـغع، َو

 بسالٝ الٗغلىن.

غظــ٘ ُٞمــا بطا ـ٧ـان مــا اجٟــ٤ ٖلُــه اإلاخٗا٢ــضان َــى قــٍغ ظؼاجــي ؤو ٖغلــىن بلــى هُتهمــا مؿــخٓهغة مــً  ٍو

 (2ْغٝو الضٖىي وو٢اجٗها، مما ًضزل في ؾلُت ٢ا خى اإلاىيٕى صون ع٢ابت ٖلُه مً مد٨مت الى٣ٌ.)

 ا: اخيام العسبىن في اللاهىن الُمني:زالث

 (:3وطىؾ هدىاٌو أخيام علد العسبىن في اللاهىن الُمني في الاحي)

( ٖلــى ؤنَّ الٗغلـىن ظــؼء مـً الـشمً، ٦مــا فـي ههــها 575ههـذ اإلاـاصة ) العسبـىن حــصء مـً الــثمً: -1

 مً الشمً في بُ٘ اج٣ٟا ٖلُه ًددؿب مـً الـشمً بطا ؤزـظ 
ً
)بُ٘ الٗغلىن َى ؤن ًضٞ٘ اإلاك ري للباج٘ ظؼءا

 اإلاك ري اإلابُ٘ وصٞ٘ باقي الشمً ؾىاء ٖين و٢ذ لضٞ٘ الباقي ؤم لم ٌٗين.( 

ٖـــضم ظـــىاػ الٗغلـــىن بطا ـ٧ــان صاللـــت الٗـــضو٫ مـــ٘ ٣ٞـــضان مبلـــٜ الٗغلـــىن: ال ًجـــىػ الاجٟـــا١ ٖلـــى   -2

ـــــى بهـــــظا ًإزـــــظ بمـــــظَب ظمهـــــىع ال٣ٟـــــه ؤلاؾـــــالمي للخٗا٢ـــــض  زـــــالٝ الح٨ـــــم الـــــىاعص فـــــي اإلاـــــاصة الؿـــــاب٣ت، َو

( )بطا اجٟــــ٤ ٖلــــى ؤهــــه فــــي خالــــت الٗــــضو٫ ٖــــً الهــــ٣ٟت ًب٣ــــى الٗغلــــىن 576خُــــض ههــــذ اإلاــــاصة)بــــالٗغلىن، 

 باج٘ ٞال ًص  البُ٘. (لل

                                 
 .1 ل. َام77ظ٘ ؾاب٤، م مغ ـ: ٢ؾلُمان مغ  - 1

 ، مغظ٘ ؾاب179.٤، 178، 176، م3ٖبض الغػا١ الؿجهىعي: الىؾُِ، ظـ - 2

 ص.ٍ.28ال٣ا خي الض٦خىع ؾُٗض عمًان : مدايغاث في ال٣اهىن اإلاضوي: م - 3
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 الخاجمت

بن الخٗا٢ض اإلاصحىب بالٗغلىن ؤنبذ في ٖهغها الحايغ ؤؾاؾا لالعجباٍ في الخٗامل الخجاعي 

ٌ يغع ًٖ الخُٗل و الاهخٓاع، و بظل٪ ؤنبذ الٗغلىن نمام ؤمان في  الظي ًخًمً الخٗهض بخٍٗى

ت بن لم ٨ًً ظمُٗها  الٟغنت ل٩ل مً َغفي الخٗا٢ض في اجمام ألهه ٌُٗي ؛ ٦شير مً اإلاٗامالث الخجاٍع

ىها لحين اهتهاء اإلاضة املحضصة  الخٗا٢ض، ؤو ٖضم اجمامه، ول٨ً هٓغا ألن الشخيء مدل الخٗا٢ض ًٓل مَغ

اإلاخ٤ٟ ٖلحها ٞةن مً ٌٗض٫ ًٖ الخٗا٢ض ًسؿغ م٣ضاع الٗغلىن، ٞةطا ٧ان الباج٘ َى الظي ٖض٫ ٞةهه 

٩ًىن ٞىث ٖلى اإلاك ري ٞغنا ٦شيرة،  وإطا ٧ان اإلاك ري َى  ًل زم بغص الٗغلىن و مشله مٗه ألهه علما

الظي ٖض٫ ٞةهه ًسؿغ الٗغلىن الظي صٞٗه ألهه ؤًًا ٩ًىن ٞىث ٖلى الباج٘ ٞغنا ٦شيرة لبُ٘ ؾلٗخه ، 

وزؿاعة الٗغلىن حٗجي ؤن مً ٖض٫ ًٖ الخٗا٢ض ٢ضع ؤن مهلحخه في الٗضو٫ ختى و لى زؿغ م٣ضاع 

 باٍع ؤهه لى ؤ٢ضم ٖلى الخٗا٢ض و جمذ اله٣ٟت ٞؿُسؿغ ؤ٦ثر .ه وي٘ في اٖخألهَّ  ؛الٗغلىن 

ٗت ؤلاؾالمُت في مباص،ها مً ال٨ما٫ ؤلال ِ في و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الكَغ هي الظي لِـ ُٞه مً جٍٟغ

، مما ًجٗلها نالحت للخُب٤ُ ال٩امل و اإلاىٓم لؿاثغ ظىاهب الحُاة الاظخماُٖت، و ص٢اث٣ها، و  خيء

تها في ٧ل ٖهغ، و في ٧ل ػمان ، و بالخالي ٞةن ما اهخهى بلُه املجم٘ ال٣ٟهي اإلاى٣ٗض في جٟهُالتها و ظؼثُا

مً  22/12/2224( اإلااعر في  3/8) 72هجغي في ٢غاٍع ع٢م  1414مدغم  7بلى  1صوعجه الشامىت مً 

ٗاث الٗغلُت مشل ال٣اهىن  ا ًخما خى م٘ ما طَب بلُه بٌٗ الدكَغ ظىاػ الخٗا٢ض بالٗغلىن قٖغ

ٗت بلى ما طَب بما اإلاكٕغ الُمجي ٣ٞض طَب ؤؼاثغي واإلاهغي ، الج لُه الجمهىع مً ٣ٞهاء الكَغ

٤ الًىابِ إؤلاؾالمُت مً مى٘ الخٗامل بها، و  ن ٦ىا ٢ض عجحىا مظَب ال٣اثل بدل جل٪ اإلاٗاملت ٞو

 اإلاظ٧ىعة. و٢ض جىنل الباخض لٗضة هخاثج وجىنُاث ٦خالي:

: الىخائج :
ً
 اوال

ٗاث بُــــ٘ الٗغلــــىن نــــىع   -1 ـــي الدكــــَغ ٗت ؤلاؾــــالمُت و٦ــــظل٪ فـ ـــين ٣ٞهــــاء الكــــَغ ة مٗاملــــت مسخلــــ٠ ٞحهــــا بـ

 ال٣اهىهُت.

 و صاللت ٖضو٫ ًٖ ال٣ٗض.ؤما الخىز٤ُ وجإ٦ُض ال٣ٗض بصاللت الٗغلىن لها صاللخان   -2

 لى مى٘ اإلاٗاملت بالٗغلىن.بطَب اإلا٣نن الُمجي   -3

: الخىضُاث:
ً
 زاهُا

ت الظي ًمىـ٘ الخٗامـل بـالٗغلىن ل٩ـىن اخٗضًل الىو بًىصخي الباخض اإلا٣نن الُمجي  إلاٗـامالث الٗهـٍغ

 مً ٞاثضة. جخُلب الٗمل به إلاا له
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 كائمت اإلاساحع: 

م : اللسان الىٍس
ً
 أوال

 هخب الخـاطحر:

-ؾـــماُٖل بـــً ٦شيـــر: جٟؿـــير ال٣ـــغآن الٗٓـــُم بؤلامـــام الجلُـــل الحـــاٞٔ ٖمـــاص الـــضًً ؤبـــى الٟـــضاء  -1

 .1982-م٨خبت الضٖىة ؤلاؾالمُت

 :
ً
ت:زاهُا  الظىت الىبٍى

 الخلخـــُو ،(َـــ852: اإلاخـــىفى) الٗؿــ٣الوي حجــغ بـــً ؤخمــض بــً دمحم بـــً ٖلــي بــً ؤخمـــض الًٟــل ؤبــى -1

ج فــي الحبيــر  ،ألاولــى الُبٗــت: الٗلمُــت، الُبٗــت ال٨خــب صاع: الىاقــغ: ال٨بيــر الغاٞعــي ؤخاصًــض جســٍغ

 .  م1989. َـ1419

ؤبـــى ب٨ـــغ بـــً ؤبـــي قـــِبت، ٖبـــض هللا بـــً دمحم بـــً ببـــغاَُم بـــً ٖشمـــان بـــً زىاؾـــتي الٗبســـخي )اإلاخـــىفى:  -2

ًــض وآلازــاعم َـــ(235  –: املح٣ـــ٤: ٦مــا٫ ًىؾــ٠ الحــىث، الىاقــغ: م٨خبــت الغقـــض هــى٠ فــي ألاخاص

اى، الُبٗت: ألاولى،   7، ٖضص ألاظؼاء: ، 1429الٍغ

ـــ -3 ـــير بـ ـــحا١ بــــً بكـ ـــً ألاقــــٗض بــــً ب ـ ِجْؿــــخاوي ؤبــــى صاوص ؾــــلُمان بـ ً قــــضاص بــــً ٖمــــغو ألاػصي الّسِ

ُب ألاعهـاٍو   : ؾـنن ؤبـي صاوص ،َـ(275)اإلاخىفى:  َٗ ـض ٧اِمـل ٢ـٍغ بللي -املح٣ـ٤: قـ الىاقـغ: صاع ،مَدمَّ

  م 2229 -َـ  1432الُبٗت: ألاولى، ،الغؾالت الٗاإلاُت

ـــض بـــً دمحم هللا ٖبـــض ؤبـــى -4 جـــي ًٍؼ : ث ماظـــه ابـــً ؾـــنن ،(َــــ273: اإلاخـــىفى) ال٣ؼٍو  - ماظـــت ابـــً ألاعهـــاٍو

ــض ؤبُــه اؾــم وماظــت ــض - مغقــض ٖــاص٫ - ألاعهــاٍو قــُٗب: ملح٣ــ٤ا - ًٍؼ بــض - بللــي ٢ــٍغ ٧امــل مدمَّ َٖ 

٠ُُ
ّ
 م 2229 - َـ 1432 ألاولى،: الٗاإلاُت،الُبٗت الغؾالت صاع: هللا الىاقغ خغػ  الل

  .6الُبٗت ألاولى ، ظـ -مُبٗت صاع الحضًض -مام ؤخمض بً خىبل : اإلاؿىضؤلا  -5

-صاع بخُـاء ال ـرار الٗغبي،بيـروث-ؤلامام البساعي: صحُذ البساعي في باب ما ًجىػ مـً الاقـ راٍ -6

 ، الُبٗت ألاولى.1422ؾىت

بــــَض، بــــً مٗــــاط بــــً خبــــان بــــً ؤخمــــض بــــً خبــــان بــــً دمحم -7 ْٗ  الُبؿــــتي الــــضاعمي، خــــاجم، ؤبــــى الخمُىــــي، َم

ب في ؤلاخؿان ،(َـ354: اإلاخىفى)  بلبـان بـً ٖلـي الـضًً ٖـالء ألاميـر: جغجِـب خبـان: ابـً صـحُذ ج٣ٍغ

ل٤ ؤخاصًشه وزغط ،خ٣٣ه(َـ 739: اإلاخىفى) الٟاعسخي ، الىاقغ قُٗب: ٖلُه ٖو  ماؾؿت: ألاعهاٍو

 م 1988 - َـ 1428 ألاولى،: بيروث، الُبٗت الغؾالت،

 ؾـــنن (َــــ279: اإلاخـــىفى) ِٖســـخى ؤبـــى ال رمـــظي، الطـــحا٥، بـــً مىســـخى بـــً َؾـــْىعة بـــً ِٖســـخى بـــً دمحم -8

ـــ) قـــــا٦غ دمحم ؤخمـــــض :وحٗلُـــــ٤ جد٣ُـــــ٤ ال رمـــــظي: ـــ) البـــــاقي ٖبـــــض ٞـــــااص :ودمحم(2 ،1 ظـــ  :وإبـــــغاَُم(3 ظـــ
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ــــغ فــــي اإلاــــضعؽ ٖــــىى ُٖــــىة ـــ) الكــــٍغ٠ ألاَػ  مهــــُٟى ومُبٗــــت م٨خبــــت قــــغ٦ت: :الىاقــــغ(5 ،4 ظــ

 م 1975 - َـ 1395 الشاهُت،: مهغ:الُبٗت – الحلبي البابي

: هخب اللؼت:
ً
 زالثا

صاع بخُاء ال رار الٗغبي، بيروث ،لبىان -ؤبى الًٟل دمحم بً م٨غم بً مىٓىع: لؿان الٗغب  -1

 -2.م 1996الُبٗت ألاولى 

غي : الصحاح،  صاع الٗلم ، بيروث الُبٗت الشالشت  -2  .1984بؾماُٖل بً خماص الجَى

ٗغبي ، مجض الضًً دمحم بً ٣ٌٗىب الٟيروػ ؤباصي: ال٣امىؽ املحُِ ، صاع بخُاء ال رار ال -3

 م  1991 –بيروث لبىان ، الُبٗت ألاولى 

 دمحم مغجضخى الؼلُضي : جاط الٗغوؽ ،الُبٗت ألاولى -4

: هخب الـله ؤلاطالمي:
ً
 زابعا

ت: بٖالم اإلاى٢ٗين ًٖ عب الٗاإلاين ا -5  -1993ؾىت  –صاع لحضًض  -«الجؼء الشالض» بً ٢ُم الجىٍػ

 الُبٗت ألاولى.

ضي، خىٟي )اإلاخىفى: ؤبى الحؿً ٖلي بً الحؿين بً دمحم  -2
ْ
ٛ الىخ٠ في الٟخاوي:  َـ(،461الؿُّ

ٖمان  -املح٤٣: املحامي الض٦خىع نالح الضًً الىاهي، الىاقغ: صاع الٟغ٢ان / ماؾؿت الغؾالت 

 .1984 – 1424ألاعصن / بيروث لبىان، الُبٗت: الشاهُت، 

ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىوي )اإلاخىفى:  -3 مضة اإلاٟخين:  عويت الُ َـ(:676ؤبى ػ٦ٍغ البين ٖو

ل، الىاقغ: اإلا٨خب ؤلاؾالمي، بيروث ير الكاَو ٖمان، الُبٗت: الشالشت،  -صمك٤ -جد٤ُ٣: َػ

 .12م، ٖضص ألاظؼاء: 1991َـ / 1412

٣ُِب الكاٞعي )اإلاخىفى:  -4 ؤخمض بً لالا بً ٖبض هللا الغومي، ؤبى الٗباؽ، قهاب الضًً ابً الىَّ

ُم  اِؾ٪:َـ(: ٖمضة الؿاِل٪ َوٖضة الىَّ 769 َِ لم ٖبُض هللا بً ببغا ِٗ اِصُم ال
َ
ِخه: ز َٗ ِه َوُمغاَظ ِٗ جي بُب

ُٖ

 م، ٖضص ألاظؼاء:. 1982ألاهَهاعي، الىاقغ: الكاون الضًيُت، ٢ُغ، ، الُبٗت: ألاولى، 

إ ؤلامام مال٪ صاع ال٨خب  -5 ؤلامام دمحم بً ٖبض الباقي بً ًىؾ٠ الؼع٢اوي : قغح الؼع٢اوي ٖلى مَى

 .ثبيرو  –الٗلمُت 

٤ الضًً و قمـ الضًً ابً ٢ضامت : اإلاٛجى و الكغح ال٨بير، صاع ال٨ٟغ لبىان   انؤلامام -6 مٞى

 بضون َبٗت . 1994

ت الضؾىقي: خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بير للضعصًغي، مُبٗت ِٖسخى البابي الحلبي  -7 دمحم ٖٞغ

ا. –  ٌ.1373ؾىٍع
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: هخب اللاهىن خ
ً
 امظا

ت الٗامت لالل زام) ال٣ٗض وؤلاعاصة اإلاىٟغصة في ال٣ٟه و٢ًاء ؤخمض قىقي دمحم ٖبض الغخمان:  -1 الىٍٓغ

 ، بضون َبٗت. 2224الى٣ٌ اإلاهغي والٟغوسخي( ميكإة اإلاٗاٝع  مهغ، ؾىت 

عمًان ؤبى الؿٗىص: اإلاىظؼ في قغح ال٣ٗىص اإلاؿماة ٣ٖىص البُ٘ واإلا٣اًًت والخإمين) صعاؾت   -2

بضون 1994-ع الجامُٗت للُباٖت و اليكغ، بيروثالضا –م٣اعهت في ال٣اهىن اإلاهغي واللبىاوي( 

 َبٗـت.

ٖالم ال٨خب بيروث ،ؾىت  –ؾلُمان مغ٢ـ: قغح ال٣اهىن اإلاضوي ) ال٣ٗىص اإلاؿماة ٣ٖض البُ٘ (   -3

 الُبٗت الغابٗت. 1982

٣ض البُ٘ ؤلابخضاجي  -4 ض والخمهُض للخٗا٢ض و الٗغلىن ٖو صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  –ٖبض الح٨م ٞىصة : الٖى

 الُبٗت. 1992-ال٣اَغة

ٖبض الغػا١ الؿجهىعي : الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي ) الجؼء ألاو٫ مهاصع الال زام( صاع بخُاء  -5

 بيروث ، بضون َبٗت. –ال رار الٗغبي 

٤ُ الُٗاع: مهاصع الال زام ، صاع ال٨خاب الحضًض ال٣اَغة ، بضون َبٗت .  -6  ٖبض الىانغ جٞى

 ال٣ا خي : ؾُٗض عمًان :مدايغاث في ال٣اهىن اإلاضوي، الُبٗت: بضون.    -7

صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي، صاع  –دمحم قٍغ٠ ؤخمض : مهاصع الال زام في ال٣اهىن اإلاضوي   -8

٘ لبىان،    بضون َبٗت. 1999الش٣اٞت لليكغ و الخىَػ

ت ال٣ٗض م٣اعهت بين ال٣بمخي الضًً   -9 ٗت ؤلاؾالمُت ؾماُٖل ٖلم الضًً: هٍٓغ ىاهين الٗغلُت و الكَغ

 ، صاع ال٨خاب الحضًض ال٣اَغة ، بضون َبٗت.

: اللىاهحن:
ً
 طادطا

 ٢اهىن الال زاماث الخىوسخي. -1

 ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي. -2

 ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي. -3

  ال٣اهىن اإلاضوي الٗغاقي. -4

 ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي.  -5

 ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي. -6

 ٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت اإلاٛغبي.  -7
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اث: : املجالث والدوٍز
ً
 طابعا

َـ في ٢غاٍع ع٢م  1414مدغم 7بلى  ٢1غع املجم٘ ال٣ٟهي اإلاى٣ٗض في صوعجه الشامىت مً  -

 22/12/2224(اإلااعر في 3/8)72

 كائمت ؿهسض اإلاىغىعاث

اث  املحخٍى

 :م٣ضمت

 الٗغلىن  ماَُت٫: ألاو  اإلابدض

٠: ألاو٫  اإلاُلب  :الٗغلىن  حٍٗغ

 
ً
٠: اوال  :لٛت الٗغلىن  حٍٗغ

 
ً
ٗت ٣ٞهاء انُالح في الٗغلىن : زاهُا  :ؤلاؾالمُت الكَغ

 :الحىُٟت ٖىض الٗغلىن  حٍٗغ٠-1

 :اإلاال٨ُت ٖىض الٗغلىن  حٍٗغ٠-2

 :الكاُٞٗت ٖىض الٗغلىن  حٍٗغ٠-3

 :الحىاًلت ٖىض الٗغلىن  حٍٗغ٠-4

 
ً
٠: زالشا  :ال٣اهىن  ٣ٞهاء انُالح في الٗغلىن  حٍٗغ

ُٟخه) الٗغلىن  صاللت: الشاوي اإلاُلب  (ْو

 
ً
 :للٗغلىن  ال٣اهىهُت الضاللت: ؤوال

 (:ال٣ٗض جإ٦ُض) البذ بضاللت جإزظ التي ال٣ىاهين-1

 :الٗضو٫  بضاللت جإزظ التي ال٣ىاهين-2

 :الُمجي ال٣اهىن  في الٗغلىن  صاللت-3

 الٗغلىن  بُ٘ اخ٩امالشاوي اإلابدض
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 :ؤلاؾالمي ال٣ٟه في الٗغلىن  اخ٩ام اإلاُلب

 
ً
 :ًدغمه الظي الغؤي:  ؤوال

 :الٗغلىن  بُ٘ ًجيز الظي الغؤي:  زاهُا

 :الغاج  الغؤي:  زالشا

 :ال٣اهىن  في الٗغلىن  بُ٘ ؤخ٩ام الشاوي اإلاُلب

 
ً
 :الٗغلىن  ٣ٖض ج٠ُُ٨: ؤوال

 زا
ً
 :بالٗغلىن  والخٗا٢ض الجؼاجي الكٍغ بين الخميز: هُا

 :الُمجي ال٣اهىن  في الٗغلىن  اخ٩ام: زالشا

 الخاجمت

 
ً
 : الىخاثج: اوال

 
ً
 :الخىنُاث: زاهُا

 :اإلاغاظ٘ ٢اثمت
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 كىاعد الخطسؾ عً الؼحر

 دزاطت ملازهت بحن الـله ؤلاطالمي و اللاهىن اإلادوي الُمني
 

 لالطخاذ اإلاظاعد / عبدالسخمً بً عبدهللا بً عبداللادز الظلاؾ

عت   واللاهىن حامعت ألاخلاؾزئِع كظم الـله وأضىله بيلُت الشَس

 

Rules of acting on behalf of others  between Jurisprudence 

and Yemeni Civil Law

Assistant Professor/ Abdul Rahman bin Abdullah bin 

Abdul Qadir Al-SaqafFaculty of Sharia and Law – Ahqaf 

University

 

 اإلالخظ

ا         َــضٝ َــظا البدــض بلــى بُــان ال٣ىاٖــض ال٣ٟهُــت الًــابُت للخهــٝغ ٖــً الٛيــر ؾــىاء ؤـ٧ـان جهــٞغ

( ٢14ىلُـــا ؤو ٞٗلُــــا بـــظ٦غ ظؼثُاتهــــا اإلاىضــــحت لهـــا ، ولُــــان مـــضي ؤزــــظ ال٣ــــاهىن اإلاـــضوي الُمجــــي ع٢ــــم ) 

 م بهظٍ ال٣ىاٖض . 2222لؿىت 

خُـض جىنـل بلـى ؤن  لُت البدـض ،بقـ٩او٢ض اؾخٗمل الباخض اإلاىص  الاؾخ٣غاجي والىنٟي لحل         

ـت مخ٩املـت ٖـً اإلاىيـٕى ، ٞـال جهـٝغ  الخهٝغ ًٖ الٛير ًم٨ـً يـبُه فـي زمــ ٢ىاٖـض حكـ٩ل عٍئ

ه بم٣خضــخى  الخهــٝغبــةطن ، والبــض ؤن ٩ًــىن ؤلاطن ممــً ًملــ٪  ٖــً الٛيــر بال ، والبــض ؤن ٩ًــىن جهــٞغ

ًخـــىلى واخــــض َغفــــي  ؤهــــه الاإلاهـــلحت ، مــــ٘ مالخٓـــت ؤن الىالًــــت الخانـــت ؤ٢ــــىي مـــً الىالًــــت الٗامـــت ، و 

 الخهـٝغ . 

٢ض ؤزظ بجمُ٘ َظٍ ال٣ىاٖض ولم ٌٟٛل مجها قِئا ، الُمجي جىنل البدض بلى ؤن ال٣اهىن اإلاضوي  و    

ومجهـا ومجهـا مـا ؤزـظ بهـا ال٣ـاهىن يـمىا ، هـو ٖلُـه نـغاخت  ول٨جها ظاءث ٖلى مغاجب مسخلٟت مجها ما

ـ٧ـان مبشىزــا فــي  ، ومجهــا مــا فــي جُبُــ٤ ال٣ــاهىن  ٩لُــتـ٧ـان مىهىنــا ٖلُــه يــمً ال٣ىاٖــض الٗامــت وال مــا

 ههىم ال٣اهىن ألازغي .  

 

 : ٢ىاٖض ، ال٣ٟه ، الخهٝغ ، ال٣اهىن ، اإلاضوي  اليلماث اإلاـخاخُت
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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 

problem,where he found that , act on behalf of somebody It can 

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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 إلا٣ضمتا
لـــى آلـــه وصـــحبه نـــالة وؾـــالما صاثمـــين ٖلـــى ؾـــُضها دمحم وؾـــلم ونـــلى هللا  ، الحمـــض هلل عب الٗـــاإلاين        ٖو

 مخالػمين بلى ًىم الضًً .

ٗت ٢ؿمان: ٞمً اإلاٗلىم  وبٗض    : ؤنى٫ ال٣ٟه التي بىاؾُتها حؿخيبِ ظؼثُاث  (1)ؤن ٢ىاٖض الكَغ

مً ألاصلت اإلاؿخيبُت ال٣ٟه مً الضلُل الخٟهُلي ، وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت التي جًبِ َظٍ الجؼثُاث 

غة في ٦خابه ؤنى٫ ال٣ٟه :٢ا٫ ،   الخٟهُلُت بهه ًجب الخٟغ٢ت بين ٖلم  " ألاؾخاط الجلُل دمحم ؤبى َػ

ؤنى٫ ال٣ٟه ، ولين ال٣ىاٖض الجامٗت لؤلخ٩ام الجؼثُت ، وهي التي مًمىجها ًص  ؤن ًُل٤ ٖلحها 

اث الٗامت لل٣ٟه  ت " ،، زم ٢ا٫ بٗض طل٪ (2) "ؤلاؾالمي الىٍٓغ ...ؤما ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ٞهي مجمٖى

يابِ ٣ٞهي ًغلُها ٣٦ىاٖض اإلال٨ُت في  ألاخ٩ام اإلادكابهت التي جغظ٘ بلى ٢ُاؽ واخض ًجمٗها ؤو بلى

ٗت و٣٦ىاٖض الًمان و٣٦ىاٖض الخُاعاث و٣٦ىاٖض الٟس  بك٩ل ٖام ... ٞيربِ بين َظٍ  الكَغ

ت التي ججمٗها  ى  (3) "الجؼثُاث اإلاخٟغ٢ت بغلاٍ َى ال٣اٖضة التي جد٨مها ؤو الىٍٓغ ، زم ٢ا٫ بٗض طل٪ َو

لى طل٪ ه٣ى٫ ؤن ال٣ىاٖض صعاؾُتها مً ٢بُل صعاؾت  ":ًّٟغ١ِ بين ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وؤنى٫ ال٣ٟه  ... ٖو

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 

ها  الٟغٕو ٍٖلُه اؾخيبا اث ال٣ٟهُت املخخلٟت ؤم٨ً الغلِ بين ٞغٖو ال٣ٟهُت ، ختى بطا ج٩ىهذ  املجمٖى

اث ال٣ٟهُت   (4)."وظم٘ ؤقخاتها في ٢ىاٖض ٖامت ظامٗت لهظٍ ألاقخاث ، وجل٪ هي الىٍٓغ

٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير بين ال٣ٟه " ؤؾمُخه  : الظي ٣ٞض ظاء َظا البدض ولىاء ٖلى طل٪        

بدُض ًخ٩ىن مً ؤلاإلاام بخل٪  اإلاخٗل٣ت بالخهٝغ ًٖ الٛيرلُجم٘ ال٣ىاٖض ؛  "ي الُمجي وال٣اهىن اإلاضو

ت مخ٩املت  ت الخهٝغ ًٖ الٛير في ال٣ٟه ؤلاؾالميال٣ىاٖض عٍئ اإلاضوي الُمجي اإلاؿخمض  ،وال٣اهىن في هٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُت.   مً ؤخ٩ام الكَغ

 

                                 
غٕو ، وؤنىلها ٢ؿـمان : ؤنـى٫ ال٣ٟـه و ال٣ىاٖـض ال٣ٟهُـت ( 1) ٗت ؤنى٫ ٞو ط٦غ ال٣غافي في م٣ضمت ٦خابه الٟغو١ ؤن الكَغ

 .  2م1ًىٓغ : ال٣غافي ، الٟغو١ ،ط

غة ، ؤنى٫ ال٣ٟه ،م دمحم ؤبى( 2)   . 12َػ

  . 12اإلاغظ٘ الؿاب٤  ، م (3)

  . 13اإلاغظ٘ الؿاب٤  ،م (4)

اث ال٣ٟهُت .ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت حٗض ( 5)  اث ال٣ٟهُت ٖىض مً ًغي اإلاٛاًغة بين ال٣ىاٖض والىٍٓغ ً الىٍٓغ  ؤؾاؽ ج٩ٍى
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 :  أهداؾ البدث

 :  آلاجُت حهضٝ َظا البدض بلى جد٤ُ٣ ألامىع 

 ًٖ الٛير . اإلاخٗل٣ت بالخهٝغ اؾخسـالم ال٣ىاٖـض ال٣ٟهُت  (1

ُت مخ٩املت  (2 الخهٝغ ًٖ  ًٖجهي٠ُ َظٍ ال٣ىاٖـض وجبٍى ها بدُض ًخ٩ىن مجها وخضة مىيٖى

 الٛير.

 ٖغى الخُب٣ُاث ال٣ٟهُت وألامشلت الٗملُت لخل٪ ال٣ىاٖض .  (3

 ٣ٞض الىو الخام . ج٣ضًم هٓاثغ ٣ٞهُت ٌؿخٗين بها ال٣ا خي في ؤلالحا١ ٖىض (4

 م خى٫ ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير .2222( لؿىت 14بُان وظهت ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ) (5

 أهمُت البدث 

هي عوه٤ ال٣ٟه وبها جخط  مٗاإلاه وجدهغ،  جبرػ ؤَمُت َظا البدض مً ؤَمُت ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ؛ بط

ٓمت ال٣اهى   ن ؤلاؾالمي اإلاؿخمض مىه .وج٩ىن نالحت ل٩ل ػمان ، وبها هشبذ ٧لُت ال٣ٟه ٖو

 مك٩لت البدض: 

 ًم٨ً جدضًض بق٩الُت البدض في ألاؾئلت آلاجُت:       

 ؟ بالخهٝغ ًٖ الٛير ماهي ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت  (1

 ؟  لظي ٌؿدشجى مجها ا ، وماماهي ٢ُىص بٖما٫ جل٪ ال٣ىاٖض   (2

غى جُب٣ُاتها ال٣ٟهُت؟ (3  ٖو
ً
ُا  َل ًم٨ً جهي٠ُ َظٍ ال٣ىاٖض جهيُٟا مىيٖى

  لظي ؤزظ به اإلا٣نن الُمجي مجها ؟ . ا ما (4

 خضوص اإلاك٩لت: 

مً خُض ٢ُىص  بالخهٝغ ًٖ الٛيربق٩الُت َظا البدض مدضصة بال٣ىاٖض ال٣ٟهُت التي لها حٗل٤       

ا مً ال٣ىاٖضلظي ؤزظ به اإلا٣نن الُمجي ا ومابٖمالها وجُب٣ُاتها  لُه ٞةهه لً ًخٗغى لٛيَر ، ٦ما  ، ٖو

 .بال ما البض مىه لخىيُذ ال٣اٖضة ا ًخٗل٤ بهظٍ ال٣ىاٖض مً الخضلُل والخٗلُل ؤهه لً ًدىاو٫ ٧ل م

 ٞغيُت البدض 

ؤزظ ب٩اٞت ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير ولم ٌٟٛل مجها اإلاضوي الُمجي ٢ض ًٟ رى البدض ؤن ال٣اهىن     

 صحت َظٍ الٟغيُت مً ٖضمها .  ٦ضقِئا ، ٞجاء َظا البدض لُا 

 الضعاؾاث الؿاب٣ت  

 بدض خى٫ ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير ال في ال٣ٟه وال في ال٣اهىن .ٖلى لم ٠٣ً الباخض 

 

 :  مىص  البدض
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 : اإلاىاه  آلاجُت اٖخمض َظا البدض ٖلى 

بالخهٝغ ًٖ الٛير في ال٣ٟه : وطل٪ باؾخ٣غاء ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت اإلاخٗل٣ت  اإلاىص  الاؾخ٣غاجي .ؤ 

ت  ؤلاؾالمي  ٖجها مً ظهت مىُى١ ال٣اٖضة ؤو مٟهىمها ، م٘ ؤلاقاعة ، والخُب٣ُاث ال٣ٟهُـت اإلاخٟٖغ

 . مً ال٣ىاٖض بن وظضث ؿخصىُاث اإلابلى 

، وجهيُٟها جهيُٟا اإلاىص  الىنٟي : وطل٪ مً زال٫ بُان مٗجى ال٣اٖضة ويىابِ ألازظ بها  .ب 

ُا ، ولُان ما  . مجها  اإلا٣نن الُمجي ؤزظ به مىيٖى

 خؿت البدث : 

 ومبدشين وزاجمت و٢ض ٢ؿمذ البدض ٖلى جمهُض 

  في بُان مٟغصاث الٗىىان . الخمهُد

ُه زمؿت مُالب : ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت الًابُت للخهٝغ ًٖ الٛير  اإلابدث ألاٌو :  ، ٞو

 اإلاُلب ألاو٫ :   ال ًخهٝغ في ما٫ مٗهىم بال بةطن عله 

ا ال ًمل٪ ؤلاطن ُٞه  اإلاُلب الشاوي : مً ال ًمل٪ جهٞغ

 الٛير مىٍى باإلاهلحت اإلاُلب الشالض  : الخهٝغ ًٖ

 اإلاُلب الغاب٘ :  الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت

 اإلاُلب الخامـ  :  ال ًخىلى واخض َغفي الخهٝغ

كخمل ٖلى زالزت ى٠٢ ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي مً ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير م : الثاوياإلابدث  ، َو

 مُالب 

 ُمجياإلاُلب ألاو٫ :  الخٍٗغ٠ بال٣اهىن اإلاضوي ال

 اإلاُلب الشاوي :  ج٣ىين ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت   

 اإلاُلب الشالض :  ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي   

 حكخمل ٖلى ؤَم هخاثج البدض وجىنُاجه . :  خاجمت

 جمهُد  في بُان مـسداث العىىان

ف باللاعدة الـلهُت   أوال : الخعٍس

 . (1)«البِذ ؤؾاؾه٢ىاٖض »ألاؾاؽ  ال٣اٖضة  لٛت :

ها انُالخا ال٣اٖضةو        ، وحؿىى  : ٢ًُت ٧لُت مً خُض اقخمالها بال٣ىة ٖلى ؤخ٩ام ظؼثُاث مىيٖى

ٗاالجؼثُاث  ا، واؾخسغاظها مجها جَٟغ   .(1)ٞغٖو

                                 
ب الكغح ال٨بير ، ماصة ٢ٗض .1)  ( الُٟىمي ، اإلاهباح اإلاىير في ٍٚغ
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خباعاث ؛ ٞمً خُض   ال٩لُتال٣ًُت و          ،  بجها ٌؿإ٫ ٖجها جمسخى مؿإلتجسخل٠ مؿمُاتها بازخالٝ الٖا

ومً خُض ًبخجى ٖلحها ، : هدُجت  ومً خُض حؿخسغط مً البراَين، : مُلبا  ًُلب خهىلها ومً خُض

ها جخٗٝغ ؤخ٩امها مجها، و (2): ؤنىال الشخيء ئاث مىيٖى ، (3): ٢اٖضة  مً خُض ؤجها مىُب٣ت ٖلى ظٍؼ

وازخالٝ ، زبرا  : ومً خُض جدخمل الهض١ وال٨ظب، : م٣ضمت و٢ًُت  ومً خُض ًخإل٠ مجها الحجت

خباع   ( 4)اث .الٗباعاث بازخالٝ الٖا

٠ الانُالحي      ٠ ال٣اٖضة ٖىض ال٣ٟهاء ٞىجض جاط الضًً الؿب٩ي ؤ٦خٟى بالخٍٗغ وؤما حٍٗغ

: ألامغ ال٨لي الظي ًىُب٤ ٖلُه ظؼثُاث ٦شيرة جٟهم ؤخ٩امها  ال٣اٖضةلل٣اٖضة خُض ٢ا٫ : " 

٘ بال ومجها ما ال ًسخو بباب ٣٦ىلىا،  مجها ومجها ما ًسخو ٣٦ىلىا: ٧ل ،  ك٪: ال٣ُين ال ًٞغ

والٛالب ُٞما ازخو بباب و٢هض به هٓم نىع ،  ٦ٟاعة ؾب ها مٗهُت ٞهي ٖلى الٟىع 

نىعا ٞةن ٧ان اإلا٣هىص مً ط٦ٍغ ال٣ضع  : ما ٖمَّ  وإن قلذ ٢ل،  مدكابهت ؤن ٌؿىى يابُا

َع٥  (5)اإلاك ر٥ الظي به ْض
َ
ٞةن ٧ان ال٣هض يبِ  (6)وإال، اق ر٦ذ الهىع في الح٨م ٞهى اإلا

ٞهى  (8)وإال، ٞهى الًابِ  (7)جل٪ الهىع بىٕى مً ؤهىإ الًبِ مً ٚير هٓغ في مأزظَا

 .  (9)"  ال٣اٖضة

ِٞؿخٟاص مً ٦الم الخاط الؿب٩ي ؤن اإلا٣هىص ألاؾاؽ مً ال٣اٖضة  َى خهغ ويبِ الهىع         

 اإلادكابهت مً زال٫ الىٓغ في مأزظَا . 

                                                                                     
 .  734ًىٓغ : ؤبى الب٣اء ال٨ٟىي ، ال٩لُاث ، م (1)

ُل٤ ٖلى الغاج  باليؿبت بلى اإلاغظو  (2) لى ال٣اهىن ، وال٣اٖضة اإلاىاؾبت اإلاىُب٣ت ألانل : َى ؤؾٟل الشخيء ، ٍو ىح ، ٖو

... وخمل اإلاٟهىم ال٨لي ٖلى اإلاىيٕى ٖلى  لى ما ًيبجي ٖلُه ٚيٍر لى الضلُل باليؿبت بلى اإلاضلى٫ ، ٖو ٖلى الجؼثُاث ، ٖو

وظه ٦لي بدُض ًىضعط ُٞه ؤخ٩ام ظؼثُاجه ٌؿىى ؤنال و٢اٖضة ، وخمل طل٪ اإلاٟهىم ٖلى ظؼجي مٗين مً ظؼثُاث 

ها ؾمُذ ٢ىاٖض ، ومً خُض بجها مؿال٪ م ا ومشاال ، وألانى٫ مً خُض بجها مبجى وؤؾاؽ لٟٖغ ه ٌؿىى ٖٞغ ىيٖى

   .  122م: ، ال٩لُاث الب٣اء ،  ًىٓغ : ؤبى .  واضحت بلحها ؾمُذ مىاه 

 . 728 الب٣اء ال٨ٟىي ، ال٩لُاث ، م ؤبىًىٓغ :  (3)

ذ ٖلى الخىيُذ ، ط الخٟخاػاوي( 4)  . 22م1، الخلٍى

 ( ؤي : بؿببه .  5)

 ٖم ال٣ضع اإلاك ر٥ الظي بؿببه اق ر٦ذ الهىع في الح٨م .  ( ؤي وإن لم اإلا٣هىص مً ط٦غ ما6)

 ،  72-69ًىٓغ : الباخؿين ، ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ،  ، م غاصٝ الضلُل ؛بط مجها جازظ ألاخ٩ام وجضع٥ .ً( اإلاإزظ واإلاضع٥ 7)

 ٧ان اإلا٣هىص َى الًبِ مً زال٫ الىٓغ في اإلاأزظ .  ( بإن 8)

 . 11م1الخاط الؿب٩ي ، ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط( 9)
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ٞغ١ بين ال٣اٖضة والًابِ واإلاضع٥ مً خُض الٗباعاث ، وإهما الٟغ١ بُجها  ٞال مج٣ضما ولىاء ٖلى       

خباع  خباعاث . مً خُض الٖا   ، وازخالٝ الٗباعاث بازخالٝ الٖا

  زاهُا:  الخطسؾ 

 الخهٝغ لٛت : الخ٣لب في ألامىع 

غجب ٖلُه الكإع ؤخ٩اما مً ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫ ًهضع ًٖ الصخو بةعاصجه  وفي الانُالح : ما ٍو

  (2). ٧ال٣ٗىص والٛهب وؤلاخُاء وال٣بٌ

 زالثا : أهىاع الخطسؿاث 

اثـالخه           ا الٗؼ بً ٖبضالؿالم ؤهىإ ٞغ  (6)، والٗالجي (5)، وابً ظؼي  (4)ال٣غافيجابٗه  ، و .(3)ط٦َغ

اث  هي ٧اآلحي ملخهت :      ظٍ الخهٞغ   َو

 مملى٥ ٧االنُُاص وإخُاء اإلاىاث.: بوكاء مل٪ في ٚير  ألاو٫ 

وبٛير ٖىى ٧الهبت ، ٧البُ٘ وؤلاظاعة والؿل٠  : ه٣ل مل٪ مً طمت بلى طمت، ٣ٞض ٩ًىن بٗىى الشاوي

 . والهض٢ت والٗمغي والٛىُمت

وبٛير ٖىى ٧الٟٗى ، ، ٣ٞض ٩ًىن بٗىى ٧الخل٘ والٟٗى ًٖ الجاوي ٖلى ما٫  الشالض: بؾ٣اٍ خ٤

 والٗخ٤.
َّ

 لىظه َّللا

ى بما بةطن الكإع ٧الل٣ُت ٘: ال٣بٌالغاب ، و٢بٌ  ، ؤو بةطن ٚيٍر ٣٦بٌ اإلابُ٘ بةطن الباج٘ ، َو

ا يَر ىن ٚو  . الَغ

                                 
  . 137م1الٟيروػؤباصي ، ال٣امىؽ املحُِ ، ط( 1)

حها ؤًًا بين الٟغ١ بين  224م1ًىٓغ : ال٣غافي ، الٟغو١ ، ط (2) ألاؾباب الٟٗلُت ٧االخخُاب والاخدكاف . ٞو

ألاؾباب ال٣ىلُت ٧البُ٘ والهبت والهض٢ت وال٣غاى و٧ل ما َى في الكٕغ مً ألا٢ىا٫ ؾبب اهخ٣ا٫  لينو ، والانُُاص 

، ؤخضَا ؤن الٟٗلُت جص  مً الؿُٟه اإلاحجىع ٖلُه صون ال٣ىلُت :  واٞ ر٢ذ َاجان ال٣اٖضجان مً وظٍى، اإلال٪ 

الشالض ؤن الٟٗلُت ٢ض ج٩ىن لها صاُٖت جضٖى لها مً ، الشاوي ؤن الٟٗلُت ال ج٣٘ بال هاٞٗت مُٟضة ٚالبا بسالٝ ال٣ىلُت 

الخامـ ؤن اإلال٪ ،  الغاب٘ ؤن الٟٗلُت ال حؿخ٣ٗب مؿبباتها وال٣ىلُت حؿخ٣ٗ ها، ظهت الُب٘ بسالٝ ال٣ىلُت 

ي٠ُٗ ًؼو٫ بمجغص ػوا٫ طل٪ الٟٗل وفي ال٣ىلُت ٢ىي ال ًؼو٫ بال  -عخمه هللا حٗالى  -بالٟٗلُت ٖلى ؤنل مال٪ 

 .  ولِـ ألامغ ٦ظل٪ ٖلى ؤنل الكاٞعي، ل بؿبب ها٢

 .149م2الٗؼ بً ٖبضالؿالم ، ٢ىاٖض ألاخ٩ام بلى مهال  ألاهام ،ط (3)

 .   811ال٣غافي ، قغح جى٣ُذ الٟهى٫ ، م  (4)

ب الىنى٫ بلابً ظؼي ،  (5)  .  122-121م، ٖلم ألانى٫  ىج٣ٍغ

 . 24-19م1الٗالجي ، املجمٕى اإلاظَب ، ط (6)
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ى ال ٢باىالخامـ: ؤلا ىب واإلاؿلم ُٞه ،  ٞ٘ض، َو ى ؤن ٩ًىن ممً ٖلُه الح٤ ٧ة٢باى اإلابُ٘ واإلاَى َو

ٖلُه صًً ، زم ؤلا٢باى  ، و٢ض ال ٩ًىن ممً ٖلُه الح٤ ٦بُ٘ الحا٦م ما٫ اإلاٟلـ وإ٢بايه مً له

 باإلاىاولت ؤو بالى٣ل ؤو بالخسلُت بازخالٝ اإلا٣بٌ . 

 ، ٧الىظوع والًمان. الؿاصؽ: الال زام

ها. الؿاب٘: الخلِ  ، وهي الكغ٦ت ٖلى ازخالٝ وظَى

 الشامً: الازخهام باإلاىاٞ٘ ٧ة٢ُإ ألاعايين.

ُان ٧الًُاٞت ؤو في اإلاىاٞ٘  الخاؾ٘: ؤلاطن ت.، بما في ألٖا  ٧الٗاٍع

ٗمت وطبذ ال هاثم  الٗاقغ: ؤلاجالٝ ى إلنالح ألاظؿاص ٧إ٧ل ألَا ، ٣٦خل الحُىان اإلااطي  ؤو للضٞ٘، ، َو

 حٗالى ٣٦خل ال٨ٟاع 
َّ

 املحاعلين .ؤو لح٤ َّللا

ى بما م٣ضع ٧الحضوص  الحاصي ٖكغ: الخإصًب والؼظغ غ.، ، َو    ؤو ٚير م٣ضع ٧الخٍٗؼ

ُت َظٍ الخهٞغ       ؤلاوؿان م٩ل٠ بٗباصة الضًان با٦دؿاب في ال٣لىب اث : ؤن وخ٨مت مكغٖو

، ولم جخم خُاجه بال بضٞ٘ يغوعاجه وخاظاجه مً اإلاأ٧ل واإلاكاعب  والحىاؽ وألاع٧ان ما صامذ خُاجه

ير طل٪ مً اإلاىاٞ٘  واإلاالبـ واإلاىا٦ذ اث الضاٞٗت للًـالخه تولم ًخإث طل٪ بال بةباخ ٚو غوعاث ـٞغ

   (1) . والحاظاث

 والًت الخطسؾ عً الؼحر :  زابعا 

  . (2)مٗىاَا لٛت: الؿلُت والخم٨ً -بال٨ؿغ   -: الىالًت 

ا و   ..(3)هٟىط الخهٝغ ٖلى الٛير قاء ؤو ؤبى: قٖغ

، وهي  ؤما الٗامت ٞخ٩ىن في الضًً والضهُا والىٟـ واإلاا٫،  زانتإما ٖامت و  زم بن الىالًت بما    

ٓم وهىابه ، وؾض الشٛىع، وظباًت ألامىا٫ مً  ٞةهه ًلي ٖلى ال٩اٞت ججهيز الجُىف،  والًت ؤلامام ألٖا

ها في مدلها غ،  ، وإ٢امت الح  والجماٖاث ، وحُٗين ال٣ًاة والىالة خلها ونٞغ ، وإ٢امت الحضوص والخٗاٍػ

اث ، وخماًت بًُت الضًً و٢م٘ البٛاة واإلاٟؿضًً هل الخهىماث و٢ُ٘ اإلاىاٖػ ، وههب  ، ٞو

ير طل٪ مً نىال   لين ومداؾبتهمألاونُاء واإلاخى  ج الهٛاع والهٛاثغ الظًً ال ولي لهم ٚو ، وجؼٍو

 ألامىع.

 

                                 
 . 149م2ٖبضالؿالم ، ٢ىاٖض ألاخ٩ام بلى مهال  ألاهام ،ط الٗؼ بً  (1)

 . 1344م1الٟيروػؤباصي ، ال٣امىؽ املحُِ ، ط (2)

 2. 455 م1،طٚمؼ ُٖىن البهاثغ في قغح ألاقباٍ والىٓاثغ الحمىي ،  (3)
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 ؿعلى أغسب : وأما الخاضت 

  (5) .لى ٖؼال ؤهٟؿهما لم ًىٗؼال ووهي ون٠ طاحي لهما،  ، : والًت ألاب والجض ألاولى

، ول٩ل مً اإلاى٧ل بامخشا٫ ؤمغ اإلاى٧ل  ةم٣ُضو  مً ؤلاطن ةمؿخٟاصوهي والًت  : وهي الؿٟلى الشاهُت

 والى٦ُل الٗؼ٫ . 

ًا حكبه الى٧الت؛  وهي بين اإلاغجبخين ، : الىنُت الشالشت ومً ظهت ٧ىن ،  ٞةجها مً ظهت ٧ىجها جٍٟى

لمه بمً َى  لك٣ٟخه ٖلى ألاوالص؛  ، وإهما ظىػث ونِخه للحاظت اإلاىصخي ال ًمل٪ الخهٝغ بٗض مىجه ٖو

، والكاٞعي الخٔ  ٞلم ًجىػ له ٖؼ٫ هٟؿه؛  وؤبى خىُٟت الخٔ الشاوي،  الًتؤق٤ٟ ٖلحهم حكبه الى 

  .  ػ له ٖؼ٫ هٟؿه ٖلى اإلاكهىع مً مظَبهٞجىَّ ؛  ألاو٫ 

كبه ألاب مً ظهت  الغابٗت ٌ، َو : هاْغ الى٠٢ ٌكبه الىصخي مً ظهت ٧ىن والًخه زابخت بالخٍٟى

ٌ لى ٖؼله في خُاجه، والىصخي ًدؿلِ اإلاىصخي ٖ ؤهه لِـ لٛيٍر حؿلِ ٖلى ٖؼله بالغظٕى  بٗض الخٍٟى

 .(0). ًٖ الىنُت

و٢ــــض ٩ًــــىن فــــي الى٩ــــاح ٣ٞــــِ ٦ؿــــاثغ  ، ٢ــــض ٩ًــــىن ولُــــا فــــي اإلاــــا٫ والى٩ــــاح ـ٧ـــاألب والجــــض الخــــاصوالــــىلي     

 (3). الٗهبت و٧األب ُٞمً َغؤ ؾٟهها ، و٢ض ٩ًىن في اإلاا٫ ٣ِٞ ٧الىصخي

 ٌ  اإلابدث ألاو

 الؼحراللىاعد الـلهُت الػابؿت للخطسؾ عً 

ـت مخ٩املـت ٖـً اإلاىيـٕى ، ٞـال جهـٝغ          الخهٝغ ٖـً الٛيـر ًم٨ـً يـبُه فـي زمــ ٢ىاٖـض حكـ٩ل عٍئ

ـــر بال ـــً الٛيـ  اإلاــــإطون لـــــه ، والبـــــض ؤن ٩ًــــىن جهــــٝغ الخهــــٝغبــــةطن ، والبــــض ؤن ٩ًـــــىن ؤلاطن ممــــً ًملــــ٪  ٖـ

ًخىلى واخـض َغفـي  البم٣خضخى اإلاهلحت ، م٘ مالخٓت ؤن الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت ، وؤهه 

 الخهـٝغ ، وؾٝى هٟهل الحضًض ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ ال٣ىاٖض في اإلاُالب آلاجُت : 

  ال ًخطسؾ في ماٌ معطىم إال بئذن زبه اإلاؿلب ألاٌو :  

ــــي َـــــظٍ            ـــً هـ ـــؼ بــ ــــٔ الٗــ ــــضة بهـــــظا اللٟـ ـــى ال٣اٖـ ـــض هـــــو ٖلــ ـــً ٢ىاٖـــــض الخهـــــٝغ ، و٢ــ ــــى مــ ال٣اٖـــــضة ألاولـ

ـــالم ـــا ؤًًــــــا :  ،  ( 4)ٖبضالؿــ ـــر ٖجهـــ ٗبـــ ، واإلاــــــا٫ ( 5)" ال ًجــــــىػ ألخــــــض ؤن ًخهــــــٝغ فــــــي ملــــــ٪ الٛيــــــر بــــــال بطهــــــه "َو

 .(0)َى ما٫ اإلاؿلم ، ومل زم ألاخ٩ام في الجملت بظمت ؤو ٖهض ؤو ؤمان:  (5) اإلاٗهىم

                                 
 .134 ، ألاقباٍ والىٓاثغ مابً هجُم  (1)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ م (2)  .155الؿَُى

 .154م اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،  (3)

 . 93 ،الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض الٗؼ بً ٖبضالؿالم ،  (4)

( مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت . ًىٓغ : ؤخمض الؼع٢ا ، 96. وهي اإلااصة )  417ؤبىؾُٗض الخاصمي ، مجام٘ الح٣اث٤ ، م (5)
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مٗهـىم مـً ٚيـر بطن علــه مـا٫ ٝغ فـي ؤي ـومٗجـى ال٣اٖـضة فـي مىُى٢هـا هٟـي الجـىاػ والصـحت فـي ؤي جهـ     

وؾـــىاء ـ٧ــان ،  ؤي مال٨ـــه ومؿـــخد٣ه ، ومٟهىمهـــا بزبـــاث ظـــىاػ وصـــحت الخهـــٝغ ٖـــً الٛيـــر بطا ـ٧ــان بةطهـــه 

للــىلي والىصــخي خــ٤ الخهــٝغ بــال بطن الصــخو الــظي َــى جدــذ والًخــه ؤو والًــت ٖلُــه ؛ ٞؤو بى٧الــت ؤلاطن 

  .(3)؛ ألن جهٝغ الىلي والىصخي هاٞظ  وناًخه

ــــغي الحىُٟــــت ؤن         لُــــه ٞ )ؤلاظــــاػة الالخ٣ــــت فــــي خ٨ــــم الى٧الــــت الؿــــاب٣تٍو اإلظــــاػة الالخ٣ــــت لل٣ٗــــىص ( ، ٖو

ـــت فـــي خ٨ـــم الى٧الـــت الؿـــاب٣ت  لـــى بـــإ ؤخـــض مـــا٫ آلازـــغ ًٞـــىال زـــم ؤزبـــر نـــاخبه ٞإظـــاٍػ  ، مشالـــه :  اإلاى٢ٞى

 . (4) ٩ًىن ٦ما لى و٧له ؤوال

  اللاعدة : جؿبُلاث  ومً

بٛيــــر بطن مــــً الكــــٕغ وال مــــً اإلاؿــــخد٤ مٟؿــــضة مىظبــــت لًــــمان الٗــــين بطا جلٟــــذ ، خُــــاػة ألامــــىا٫  (1

  (5) .ويمان الى٣و بطا خهل ه٣و ، ويمان اإلاىٟٗت بإظغة اإلاشل

؛ ألن وايــــ٘ الُــــض ؤزبتهــــا ٣ًخضــــخي الًــــمان  بطا ـ٧ـــان صــــحُدها الٞاؾــــض ال٣ٗــــىص ال ٣ًخضــــخي الًــــمان  (2

٣ًخضــخي يــمان الٗــين  ٣ٖــض ؤلاظــاعة الصــحُذ المشــا٫ طلــ٪ : ،  بــةطن اإلاالــ٪ ولــم ًل ــزم بال٣ٗــض يــماها

 .(6) ال ٣ًخضخي يمان الٗين اإلااظغة ٟاؾض٣ٖض ؤلاظاعة الاإلااظغة ٨ٞظا 

ا آلاظـــغ ٩ًــــىن  ؤن ًلـــؼم (3 وإال لـــم ًصــــ    ونــــُه ؤو ، ولُـــه ؤو ، اإلاخهــــٝغ و٦ُـــل ؤو ، ًــــاظٍغ بمـــا مخهــــٞغ

ه ؛ لٗضم وظىص ؤلاطن   .  (7)جهٞغ

ـــ٪ بطا ؤعاص شــــــخو ؤن ًبجــــــي بىــــــاء مداطًــــــا  (4 ــ ـــــاثِ طلــ ـــــخٗمل خـ ـــه ؤن ٌؿـ ــ ـــــِـ لـ ـــــان ٞلـ ــــاء بوؿـ ـــــاثِ بىـــ لحـ

  .(8)الصخو بضون بطهه

                                                                                     
 .461قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ، م

م ل٣ىله و  (1) م ٧ل ما٫ ٞاأل « بن صماء٦م وؤمىال٨م وؤٖغاي٨م خغام ٖل٨ُم» –ملسو هيلع هللا ىلص  -ألانل في ألامىا٫ الخدٍغ نل جدٍغ

خُاى ُٞه ومهما ق٨٨ىا ٞاإلاُلىب بالضلُل مضعي ؤلاباخت ال  ختى ًخد٤٣ ؾبب ًض٫ الكٕغ ٖلى بباخخه ؤو بباخت الٖا

م  .  422م2. ًىٓغ : الخ٣ي الؿب٩ي ، الٟخاوي ، ط مضعي الخدٍغ

ي ، ألاقباٍ والىٓاثغ ، مألجها ججغي ( 2)  .  254ٖلى ؤَل الظمت ؤخ٩ام اإلاؿلمين . ًىٓغ الؿَُى

 . 97 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 3)

 . 522 م3،ط اإلاغظ٘ الؿاب٤ ( 4)

   . 84 م2، ط٢ىاٖض ألاخ٩ام في مهال  ألاهام الٗؼ بً ٖبضالؿالم ،  (5)

  .   282م4الغملي ، جهاًت املحخاط ، ط (6)

   ( مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت . 446. واهٓغ اإلااصة )61م1ؾلُم عؾخم ، قغح املجلت ، ط (7)

 . 96 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 8)
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خه اإلاؿُجت بضون بطههل (5 ـت ٩ًـىن  ِـ ألخض ؤن ًضزل صاع آلازغ ؤو مؼٖع ؛ ألهه بضزىله الضاع ؤو اإلاؼٖع

مخاٖا بضون  ٖلحها ٦ظل٪ لِـ ألخض الكغ٧اء ؤن ًغ٦ب الحُىان اإلاك ر٥ ؤو ؤن ًدمل،  ٢ض اؾخٗملها

٪ آلا  ٪ه لـزغ ٞةطا ع٦بـه ؤو خمَّ بطن الكٍغ ٦ـظل٪ لـى ٧اهـذ خـاثِ ،  وجلـ٠ ٩ًـىن يـامىا خهـت الكـٍغ

ــض اعجٟاٖهــا ٖمــا ٧اهــذ ٖلُــه ٢ــبال ُٞدــ٤  مكــ ر٦ت بــين ازىــين واج٣ٟــا ٖلــى ه٣ًــها وؤعاص ؤخــضَما ؤن ًٍؼ

 ٪   .(5)ؤن ًمىٗه ًٖ طل٪آلازغ للكٍغ

 : مً اللاعدة ٌظدثنى ما

ؿدشجى مً ال٣اٖضة :      ٟـا٫ ، مشـا٫ طلـ٪ الخهـٝغ فـي  الشـازع فـي الخطـسؾوحىد ؤلاذن مً َو ؤمـىا٫ ألَا

ـــً ألاماهــــــاث  واملجــــــاهين ـــا ًسشــــــخى يــــــُاٖه وجلٟــــــه مـــ ـــا ٌؿــــــٕغ  (0)، ومـــ ــــ٘ مـــ ـــ٪ ولُــ ــــخ٣ِ بالخملـــ ، و جهــــــٝغ اإلالــ

   (3).ٞؿاصٍ

ؤمــــا بطا وظــــض و٦ـــظا ٌؿــــدشجى خـــا٫ الًــــغوعة ؛ ٞـــةن الًــــغوعاث جبـــُذ املحٓــــىعاث ظـــاء فــــي صعع الح٩ـــام :"     

ل بوؿان الخهـٝغ فـي ملـ٪ الٛيـر بـضون بطهـه ٦مـا لـى ؾـ٣ِ عصاء شـخو ٖلـى صاع ظـاٍع يغوعة ُٞجىػ ل٩

ا  وزـاٝ مــً الجــاع ؤن ًسُٟـه ٞلهــاخب الــغصاء صزــى٫ الـضاع بــضون بطن نــاخ ها وإن ٖـض طلــ٪ مىــه جهــٞغ

 .(4) " ُٞما لِـ له ُٞه خ٤ ٣ٞض ظىػ للًغوعة

 مً ال ًملً جطسؿا ال ًملً ؤلاذن ؿُهاإلاؿلب الثاوي : 

ـــً       ــ ـــؼ بــ ــ ـــــضة الٗــ ـــى ال٣اٖــ ــ ـــــو ٖلــ ـــض هــ ــ ـــر ، و٢ــ ــ ـــً الٛيــ ــ ـــــٝغ ٖــ ـــــض الخهــ ـــً ٢ىاٖــ ــ ـــــت مــ ــــضة الشاهُــ ـــي ال٣اٖـــ ــ ـــــظٍ هــ َــ

ه ال ًجـىػ جى٦ُلـه وال والخـاط الؿـب٩ي وهـو ٖباعجـه :"   ، (6)،  والؼع٦شـخي  (5)ٖبضالؿالم مـً ال ًجـىػ جهـٞغ

 . (7)"  و٧الخه

ً بال بةطجهم ٦ما ؤٞاصجه ال٣اٖضة       ومٗجى ال٣اٖضة : بما ؤن ألانل ؤهه ال ًجىػ الخهٝغ في ؤمىا٫ آلازٍغ

الؿاب٣ت ٞهظٍ ال٣اٖضة جبين بإهه البض ؤن ٩ًىن ؤلاطن ممً ًمل٪ الخهـٝغ ، ٞمىُى٢هـا ًُٟـض هٟـي صـحت 

الخهــٝغ ، ولــظا ـ٧ـان :"  ًملــ٪ الخهــٝغ ، و مٟهىمهــا ًُٟــض بزبــاث صــحت ؤلاطن ممــً ًملــ٪ ؤلاطن ممــً ال

                                 
 . 96 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 1)

  .  83م2و٢ىاٖض ألاخ٩ام ،ط 93بضالؿالم ، الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض ، مالٗؼ بً ًٖىٓغ : ( 2)

 . 93( الٗؼ بً ٖبضالؿالم ، الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض ، م3)

 . 97 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 4)

    . 83 م2، ط٢ىاٖض ألاخ٩ام في مهال  ألاهام الٗؼ بً ٖبضالؿالم ،  (5)

  .  211م3الؼع٦شخي ، اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ، ط( 6)

  .  325م1الخاط الؿب٩ي  ، ألاقباٍ والىٓاثغ ، ط( 7)
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ٟهــم مجهــا ؤهــه بطا ،( 5) ألامــغ بالخهــٝغ فــي ملــ٪ الٛيــر باَــل "وهــي بخــضي ٢ىاٖــض مجلــت ألاخ٩ــام الٗضلُــت  ٍو

 .ؤمغ شخو آزغ بالخهٝغ في مل٪ آلازغ ٞاألمغ ٚير صحُذ وال مٗخبر وال ً رجب ٖلُه خ٨م مً ألاخ٩ام

(2)      

 ومً جؿبُلاث اللاعدة : 

ألجهم بطا عجؼوا ًٖ ؛ًص  جى٦ُل نبي وال مجىىن وال مٛىى ٖلُه في  خيء وال ؾُٟه في هدى ما٫  ال (1

    (3) حٗاَي ما و٧لىا ُٞه ٞىاث هم ؤولى.

ألهــه ؛ لـه ؤو إلاىلُخـه خــا٫ بخـغام اإلاى٧ـل الى٩ـاح لحـال٫ ل٣ُٗــض بــالح  والٗمـغة ًصـ  جى٦ُـل املحـغم  ال  (2

 (4)ُٞص  ؛ ألهه جص  مىه خُيئظ مباقغة الى٩اح. دلله ؤما بطا و٧له ل٣ُٗض ٖىه بٗض ج، ال ًباقٍغ

 . (5)؛ ألهه ًص  مباقغة بُٗها بٗض جسللهاجسللها وؤلاطن إلاً ٌك ري زمغا بٗض ًص  الخى٦ُل  (3

ٞلــى هــضم آلامــغ ٖلــى ، بطا ؤمــغ بوؿــان آزــغ بــإن ًخهــٝغ ُٞمــا ًمل٨ــه مــً مــا٫ ؤو ٚيــٍر ٞــإمٍغ صــحُذ  (4

لب جًمين اإلاإمىع ٞال يمان   .  (6)ٖلُهؤمٍغ َو

ٗــل الغظــل زــم ٖلــم بــإن الحــاثِ لِؿــذ لآلمــغ (5 ؛ألن ألامــغ  لــى ؤمــغ بوؿــان بىــاء بٟــخذ بــاب فــي خــاثِ ٞو

لُــــه ، ٞالًــــمان ٖلـــى اإلاــــإمىع ولــــِـ لــــه ؤن ًغظــــ٘ بــــه ٖلــــى آلامــــغ بالخهـــٝغ فــــي ملــــ٪ الٛيــــر باَــــل ، ٖو

لحـاثِ و٢ـا٫ اٞـخذ بطا ٢ا٫ آلامـغ: اٞـخذ لـي بابـا فـي خـاثُي ؤو ٧ـان ؾـا٦ىا فـي البِـذ الـظي ُٞـه ابسالٝ 

 (7) بابا في َظٍ الحاثِ ٞللبىاء ؤن ًغظ٘ بالًمان ٖلى آلامغ.

 ٌظدثنى مً اللاعدة :ا و مم

ؿدشجى مً طل٪ اإلاغؤة        . ؤلاطن ُٞه ؿئجها ال جملً الىياح وجملًَو

مل٪ ؤلاطن ٞحهما  ىى ال ًمل٪ البُ٘ وؤلاظاعة ٖلى الٗين ٍو  . (8)و ٦ظل٪ ألٖا

 

                                 
 ( مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت . ًىٓغ : ٖلي خُضع ، 95. وهي اإلااصة )  383ؾُٗض الخاصمي ، مجام٘ الح٣اث٤ ، مؤبى  (1)

 .95 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام

 .95 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ،  (2)

 .295 م5،طدٟت املحخاط في قغح اإلاجهاط ابً حجغ الهُخىي ، ج (3)

 .235 م6،ط اإلاغظ٘ الؿاب٤  (4)

 .295 م5،طاملحخاط في قغح اإلاجهاط  الجما٫ الغملي ، جهاًت (5)

 . 96 م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 6)

 . 96 م1،ط اإلاغظ٘ الؿاب٤ ( 7)

 . 328م 2( الٗؼ بً ٖبضالؿالم ، ٢ىاٖض ألاخ٩ام،ط8)



  
 
 

046 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

 : الخطسؾ عً الؼحر مىىؽ باإلاطلخت اإلاؿلب الثالث 

ي ( 5)يـهو ٖلحها الؼع٦كَظٍ هي ال٣اٖضة الشالشت مً ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير ، و٢ض          ، (0)والؿـَُى

ُـــت مىـــٍى باإلاهـــلحتبلٟـــٔ :" (3)وابـــً هجـــُم ـــر الؿـــب٩ي ٖـــً َـــظٍ ال٣اٖـــضة " ،  جهـــٝغ ؤلامـــام ٖلـــى الٖغ بَّ ٖو

  . (4) " ًخهٝغ باإلاهلحت ٧ل مخهٝغ ًٖ الٛير ٞٗلُه ؤن  "ب٣ىله :

 باإلاهـــلحت    
ً
ه  م٣ رهـــا ، ومـــا لـــم ٨ًـــً  ومٗجـــى ال٣اٖـــضة : ؤن ٧ـــل مخهـــٝغ ٖـــً الٛيـــر ًجـــب ؤن ٩ًـــىن جهـــٞغ

اث ؾـىاء  ظٍ ال٣اٖضة حكمل ٧ل مخهٝغ ًٖ الٛير بإي هٕى مـً ؤهـىإ الخهـٞغ  ، َو
ً
٦ظل٪ ال ٩ًىن ظاثؼا

ـــالم : ـــً ٖبضالؿـــ ـــؼ بـــ ـــان طا والًــــــت ٖامــــــت ؤو زانــــــت ، ٢ــــــا٫ الٗـــ ـــً  "ـ٧ــ ــــا مـــ ــــىابهم بمــــــا ط٦غهــ ــــىالة وهــ ًخهــــــٝغ الــ

اث بمـــــا َـــــى ألانـــــل  للمـــــىلى ٖلُـــــه ؛ صعءا للًـــــغع والٟؿـــــاص، وظلبـــــا للىٟـــــ٘ والغقـــــاص، وال ٣ًخهـــــغ  الخهـــــٞغ

ؤخـضَم ٖلــى الهــالح مــ٘ ال٣ــضعة ٖلــى ألانــل  بال ؤن ًـاصي بلــى مكــ٣ت قــضًضة ، وال ًخسيــرون فــي الخهــٝغ 

م م في خ٣ى١ ؤهٟؿهم مشل ؤن ًبُٗىا صَع م ، ؤو م٨ُلت ػلِب بمشلها ؛ ل٣ى٫ هللا حٗالى: خؿب جسيَر ا بضَع

، وإن ـ٧ـــــان َــــــظا فــــــي خ٣ــــــى١ الُخــــــامى (5)چٱ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچٱ

؛ ألن اٖخىاء الكـٕغ  ؤن ًشبذ في خ٣ى١ ٖامت اإلاؿلمين ُٞما ًخهٝغ ُٞه ألاثمت مً ألامىا٫ الٗامت ٞإولى

غ وؤ٦ثر مً اٖخىاثه باإلا هال  الخانت ، و٧ل جهٝغ ظـغ ٞؿـاصا ؤو صٞـ٘ نـالخا ٞهـى باإلاهال  الٗامت ؤٞو

ي :و ،  (6)."مىهـي ٖىـه ٧ةيـاٖت اإلاـا٫ بٛيـر ٞاثـضة ... َـظٍ ال٣اٖـضة هـو ٖلحهـا الكـاٞعي و٢ــا٫ "  ٢ــا٫ الؿـَُى

ُت منزلت الىلي مً الُدُم ..  .(7)" منزلت ؤلامام مً الٖغ

 ومً جؿبُلاث اللاعدة :  

و  ٩ًـــىن مـــا ٣ًُٗـــه لـــه   بخُـــاء طلـــ٪ اإلاـــىاث بال شخهـــا  ٢ـــاصعا ٖلـــى  ال ٣ًُـــ٘ ؤلامـــام مـــً ؤعى اإلاـــىاث (1

 .(8)مىٍى باإلاهلحت جهـٝغ ؤلامام  ؛ألنٖلى بخُاثه ٢ضعا ٣ًضع 

                                 
 .329م 1( الؼع٦شخي، اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ،ط1)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط2)  .121م 1( الؿَُى

 .124، ألاقباٍ والىٓاثغ ، مابً هجُم ( 3)

 .312م  1( الخاط الؿب٩ي ، ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط4)

 .  152ألاوٗام : ( 5)

 . 158م 2( الٗؼ بً ٖبضالؿالم ، ٢ىاٖض ألاخ٩ام ،ط6)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ ، م7)  . 121( الؿَُى

 . 527م 3(  الخُُب ، اإلاٛجي ،ط8)
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مهلحت له فـي البُـ٘ ، بال بطا وظـضث اإلاهـلحت ، ومـً  ًبُ٘ ٣ٖاع محجىٍع ؛ ألهه ال ألانل ؤن الىلي ال (2

ــى ًجــض مشلــه ببًٗــه ؤو زيــرا مىــه  نــىع الجــىاػ : ــض بُٗــه بــه ٖلــى زمــً مشلــه َو ــاصة الــشمً الــظي ؤٍع ٍػ

    .(1)ب٩له

اًــت م٣هـىص الى٢ــ٠ ول٣ـاء ُٖىــه (3 لــت ،  ًلـؼم الىــاْغ ؤن ًخهـٝغ باإلاهــلحت لٖغ ولــظا ٞـةن ؤلاظــاعة الٍُى

ًجـــب ٖلـــى ٧ـــل مخهـــٝغ ٖـــً الٛيـــر ؤن ًخهـــٝغ ألهـــه  ؛ال ججــىػ بال لحاظـــت ؤو مهـــلحت حٗـــىص للى٢ـــ٠ 

ا لم ًخهٝغباإلا   .  (2) هلحت، ٞةن ٧ان ُٞه مهلحت ومٟؿضة واؾخٍى

٤ الجاصة ؤخضا لُبجي ٖلُه بطا ٧ان ال (4 ًًغ بالٗامت ، وإن ٧ان ًًـغ لِـ لـه  للىالي ؤن ٌُٗي مً ٍَغ

   .(3)طل٪ 

اث حٗخبـر ال (5 : طلــ٪  مشــا٫ . اإلاهــلحت ٖلـى مبيُــت ج٨ــً لــم مـا وؤخ٩امــه الٗامــت ألامــىع  فـي ال٣ا ــخي جهــٞغ

 صــحُذ ٚيــر ٞةطهــه آزــغ لصــخو مــاال ؤو اإلاــا٫ بِــذ مــً مــاال ٌؿــتهل٪ بــإن شخهــا ال٣ا ــخي ؤمــغ لــى

 حهــــب ؤن لل٣ا ــــخي ًجــــىػ  ال ٦ــــظل٪، و   يــــامىا ٩ًــــىن  اإلاــــا٫ طلــــ٪ اؾــــتهل٪ لــــى هٟؿــــه ال٣ا ــــخي ؤن ختــــى

هـجه ألن الهٛير؛ وؤمىا٫ الى٠٢ ؤمىا٫  . (4)م٣ُضا بمهلحتها  ٩ًىن  ؤن ًجب ٞحها ٞغ

لــى ههــب خــا٦م مسالٟــا  ًجــىػ ؤن ًخهــٝغ الحــا٦م فــي الى٢ــ٠ مسالٟــا لكــٍغ الىا٢ــ٠ ، مشالــه :  ال  (6

اقــــا فــــي مســــجض ٨ٞمــــا ؤن ؤزــــظ ألاظــــغة خــــغام ٖلــــى الٟــــغاف ٞالحــــا٦م ؤًًــــا ٩ًــــىن قــــٍغ الىا٢ــــ٠ ٞغَّ 

 . (5)اعج٨ب خغمت بىهبه

 :  الىالًت الخاضت أكىي مً الىالًت العامت اإلاؿلب السابع

ي (6)هوَّ ٖلـى ال٣اٖـضة الؼع٦شـخير ، و يال٣اٖضة الغابٗت مً ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛ       وابـً ،(7)والؿـَُى

مٗجــى ال٣اٖـضة : ؤن نــاخب الىالًـت الخانــت ؤ٢ـىي مــً الىالًـت الٗامــت ٞالى٦ُـل والىصــخي ٖلــى و  ، (8)هجـُم

                                 
ا ألاههاعي  ( 1)  . 211م 2،ط ؤؾجى اإلاُالب، ػ٦ٍغ

 ألاو٢اٝ بظاعة ؤخ٩ام ببُان ؤلاجدا٦ٝخابا خاٞال بين ؤخ٩ام بظاعة ألاو٢اٝ وؤؾماٍ :  ال٠ الكُش ابً حجغ الهُخىي (2)

ه ال٣ٟهُت ال٨بري ، ومً ظملت ما ى مىظىص يمً ٞخاٍو الٟخاوي ، ُٞه َظٍ اإلاؿإلت . ًىٓغ : بً حجغ الهُخىي  َو

 . 227م 3،طال٣ٟهُت ال٨بري 

  .43م1ؾلُم عؾخم ، قغح املجلت ، ط (3)

 .  58-57م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 4)

 .  58-57م1،طصعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام  ٖلي خُضع ، ( 5)

 .345م 3(  الؼع٦شخي ، اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ،ط 6)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ م7)  .154(  الؿَُى

 .133، ألاقباٍ والىٓاثغ ، مابً هجُم ( 8)
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ـــت  ـــلُان ؛ الُدــــُم وهــــاْغ الى٢ــــ٠ والًــــتهم زانـ ـــت الٗامــــت ٧اإلمــــام والؿـ ًـ ـــظي الىال ـــم وهــــىابهم ٞلــــِـ لــ مٗهــ

 .(5)جهٝغ بال باإلاى٘ مً الخٗضي

 ومً جؿبُلاث اللاعدة : 

ًجــىػ لل٣ا ــخي ؤن ًخهــٝغ فــي مــا٫ الهــٛير مــ٘ وظــىص الىصــخي الخــام ولــى ـ٧ـان مُٗىــا مــً ٢بلــه ،  ال (1

ه .    (0) وإطا جهٝغ لم ًىٟظ جهٞغ

ى ال٣ا خي ؤو الـىا (2 لي الىٓـغ فـي ؤمـغ ألاو٢ـاٝ وؤمـىا٫ اإلاؿـاظض مـ٘ وظـىص الىـاْغ لِـ للىاْغ الٗام َو

؛ ألن الـىلي الخـام ؤ٢ـىي ا ـخي مـ٘ وظـىص الـىلي الخـام وؤَلُخـهال ًخهـٝغ ال٣، ٞـ(3)الخام اإلاخإَل

 (4) .مً الىلي الٗام

 

ـــــى  (5) لـــــِـ لـــــىلي ألامـــــغ ؤن ًـــــؼوط امـــــغؤة بٛيـــــر ٦ـــــ٠ٍء وإن عيـــــِذ (3 ــــلمين ، َو ـــ٤ ال٨ٟـــــاءة للمؿـ ؛ ألن خــ

لى ؤطهـذ للـىلي الخـام ؤن ًؼوظهـا بٛيـر ٦ـ٠ء ، بسالٝ ما (6)٧الىاثب ٖجهم ، ٞال ٣ًضع ٖلى بؾ٣اَه 

 .  (7)؛ بط الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامتص   ٟٞٗل

؛ ألهــــــه زــــــالٝ اإلاهــــــلحت ، بــــــل  (4
ً
ي ن عؤي اإلاهــــــلحت فــــــبلــــــِـ لــــــىلي ألامــــــغ الٟٗــــــى ٖــــــً ال٣هــــــام مجاهــــــا

الٟٗـــى  ، و الٟٗـــى ٖلـــى الضًـــت ٞلـــه لـــىلي الخـــام ، بســـالٝ ا(8)ال٣هـــام  ا٢ـــخو ؤوفـــي الضًـــت  ؤزـــظَا 

 .  (9)؛ بط الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت مجاها

م ، ٢ــّضِ  ،  وزبــذ طلـ٪ بالبِىــت لـى ػوط ؤلامــام لُٛبـت الــىلي ، وػوظهـا الــىلي الٛاثـب بــأزغ فـي و٢ــذ واخـض   (5

جبط ألاصـ  ؤن  ؛ الـىليه٩اح  ، والىالًـت الخانـت بالىُابـت بـضلُل ٖـضم الاهخ٣ـا٫ بلـى ألابٗـض  ؤلامـام  جـؼٍو

 .(5)م٣ضمت ٖلى الىالًت الٗامت 

                                 
ي، ألاقب (1)  .154اٍ والىٓاثغ مالؿَُى

  .43م1ؾلُم عؾخم ، قغح املجلت ، ط (2)

 .  267-266م م2ط،بُٛت اإلاؿ رقضًً  اإلاكهىع ،ٖبضالغخمً بً دمحم (  3)

 .345م 3(  الؼع٦شخي ، اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ،ط 4)

م ُٞمــا بطا ـ٧ـان بغيــاَا ًجــىػ .  ( وزــال٠ ؤ٦ثــر ٖلمــاء الــُمً ٧الكــهاب اإلاؼظــض والــغصاص والُىبــضاوي 5) يــَر ــاص ، ٚو ، وابــً ٍػ

ؼي ، اإلاىاَب الؿيُت بهامل الٟىاثض الجىُت ،ط  ومابٗضَا .128م2ًىٓغ : الجَغ

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط (6)  . 121م 1الؿَُى

 .154م اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،(  7)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ ،ط (8)  . 121م 1الؿَُى

 .154ماإلاغظ٘ الؿاب٤ ،   (9)
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 :  ال ًخىلى وا خد ؾسفي الخطسؾ اإلاؿلب الخامع 

ٗــؼ بـــً ٖبضالؿــالم فــي مسخهـــغ  َــظٍ هــي ال٣اٖــضة الخامؿـــت ، و٢ــض        هــو ٖلــى ال٣اٖـــضة بهــظا اللٟــٔ ال

ٗبــــر ٖجهــــا، (0)ال٣ىاٖــــض  اجدــــاص ال٣ــــابٌ ، و٢اٖــــضة :"(3)"اجدــــاص اإلاىظــــب وال٣ابــــل ممىــــٕى ؤًًــــا ب٣اٖــــضة:" َو

اث اللُٟٓــت ؤجهــا ال جــخم بال بخىاٞــ٤ بعاصجــين (4)" واإلا٣ــبٌ ممىــٕى ، ومٗجــى ال٣اٖــضة : ؤن ألانــل فــي الخهــٞغ

ُت بال فـــي قـــُغ الٗ مـــا ؤلاًجـــاب وال٣بـــى٫ ؛ " ألن الصـــخو الىاخـــض لـــِـ لـــه ٢ـــضعة قـــٖغ ٣ـــض الـــظي مٓهَغ

ً وإُٖــاء الجـــؼء خ٨ـــم  ً وفـــي اٖخبـــاع ال٣ٗــض مى٣ٗـــضا بٗباعجــه جدمُـــل لهـــا ٢ــىة الكـــٍُغ ًخ٩ــىن مـــً قــٍُغ

ألهـه بطا ٧ـان ٢ابًـا  ؛"ٝغ مـً ال٣ـبٌ وؤلا٢بـاى ـًخىلى واخـض َغفـي الخهـ ال، و٦ظا ٞاألنل ؤهه (5)ال٩ل "

ــاصة ، ٞلمـــا جســال٠ الٛغيـــان  ـــاء الحــ٤ مـــً ٚيــر ٍػ لىٟؿــه اخخــاٍ لهـــا ، وإطا ـ٧ـان م٣بًـــا ، وظــب ٖلُــه ٞو

 . (6)" والُبإ ال جىًبِ امخى٘ الجم٘

 ومً جؿبُلاث اللاعدة : 

ــــت واإلاؿــــا٢اة ال جى٣ٗــــض مــــً َــــٝغ واخــــض ؛ ألن َــــظٍ  (1 ٣ٖــــىص اإلاباصلــــت ـ٧ـــالبُ٘ والكــــغاء وؤلاظــــاعة واإلاؼاٖع

ٌكـ ري  ؤن ؤو  ًبُ٘ ؤنلى٦ُل بالبُ٘ والكغاء ، ولىاء ٖلُه ٞلِـ ل (7)ال٣ٗىص ألانل ٞحها حٗضص الٗا٢ض

، ولـى ؤطن لـه ُٞـه ؛ لخًـاص  لىلضٍ الهٛير وهدٍى مـً مدـاظيٍر، ولِـ له ؤن ًبُ٘ ؤو ٌك ري لىٟؿه 

 . (8)ٚغ خي الاؾ رزام لهم والاؾخ٣هاء للمى٧ل 

ج ؤو اؾدُٟاء خض ؤو ٢هام ؤو صًً مً هٟؿه لم ًص   ؤخضا لى و٧ل (2 ؛ الجداص َغفـي في َبت ؤو جؼٍو

  .(9)الخهٝغ 

ـاصة  ع الشمًوؤطن له في البُ٘ مً هٟؿه و٢ضَّ ه في البُ٘ بطا و٧ل (1 ٞجمهـىع الكـاُٞٗت ٖلـى  وجهاٍ ٖـً الٍؼ

ٗت ٞغؤي الصحت ؛ ألن ؤهه ال الٗلت في ٖـضم  ًص  ؛ لٗمىم ال٣اٖضة ، وزال٠ مً الكاُٞٗت ابً الٞغ

ـاصة اهخٟـذ  ظىاػ اجداص اإلاىظب وال٣ابل هي التهمت، وفي َظٍ اإلاؿإلت خُض ٢ّضع الـشمً وجهـاٍ ٖـً الٍؼ

                                                                                     
 .154م اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،( 1)

 . 93( الٗؼ بً ٖبضالؿالم ، الٟىاثض في ازخهاع اإلا٣انض ، م2)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ م 3)  .282( الؿَُى

 .282م  اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، ( 4)

ٗت ؤلاؾالمُت ، م ( 5) ت ال٣ٗض في الكَغ غة ، اإلال٨ُت وهٍٓغ  . 343دمحم ؤبىَػ

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ م 6)  .282( الؿَُى

ٗت ؤلاؾالمُت ، م ًىٓغ : ( 7) ت ال٣ٗض في الكَغ غة ، اإلال٨ُت وهٍٓغ  .  346-343دمحم ؤبىَػ

 . 245م3( الخُُب ، اإلاٛجي ،ط8)

 . 245م3( الخُُب ، اإلاٛجي ،ط9)
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وإن لــم  ظــاػ لــه طلــ٪ للى٦ُــل ؤن ٌكــ ري مــً هٟؿــهاإلاى٧ــل بطا ؤطن ومــظَب الحىابلــت ؤهــه  ، (5)التهمــت

اصة٣ً  . (0)باإلطنله غح ألن ٖلت اإلاى٘ التهمت ، و٢ض ن؛ ضع الشمً وإن لم ًجهه ًٖ الٍؼ

3)  
َّ
ً ألظللى و٧ اء صًىه لم ًجؼ ؛ ألظل التهمت ل الغاًَ اإلاغتهً في بُ٘ الَغ  .  (3)، واؾخعجا٫ البُ٘  ٞو

ـــ  لـــى (4
َّ
ل البـــاج٘ عظـــال فـــي ؤلا٢بـــاى زـــم و٧لـــه اإلاكـــ ري فـــي ال٣ـــبٌ لـــم ًصـــ  جىلُخـــه لهمـــا مٗـــا ؛الجدـــاص و٧

 . (4)ال٣ابٌ واإلا٣بٌ

ظدثنى  ضىز منها :  مً اللاعدة َو

ضًـت  (5)ؤظاػ الحىُٟـت (2 اجدـاص اإلاىظـب وال٣ابـل فـي الى٩ـاح بـإن ٧اهـذ لـه  (8)والحىابلـت(7)واإلاال٨ُـت(6)والٍؼ

ج ، واؾــدشجى الكــاُٞٗت ٣ٞــِ (9)والًــت ال٣ٗــض مــً الجــاهبين؛ ألن الٗا٢ــض فــي الى٩ــاح ؾــٟير مدــٌ جــؼٍو

 . .(52)٣ىة والًخه وق٣ٟخه صون ؾاثغ ألاولُاء؛ لالجض بيذ ابىه بابً ابىه آلازغ

مــً اإلاؿــخصىُاث ؤًًــا ؤهــه ًجــىػ قــغاء ألاب مــا٫ ولــضٍ لىٟؿــه ولُــ٘ مالــه لىلــضٍ ُٞخــىلى الهــُٛت ٖــً  (3

غ   .(55)هٟؿه وولضٍ ال٣انغ وبهظا ٢ا٫ الحىُٟت، ومال٪  والكاٞعي وؤخمض بً خىبل، زالٞا لٞؼ

ومـ٘  ؛ألن ٖلـت اإلاىـ٘ هـي التهمـت؛ بطا ؤطن للى٦ُل ؤن ٌك ري مً هٟؿـه، ظـاػ لـه طلـ٪ًغي الحىابلت ؤهه  (4

 . (50)وظىص ؤلاطن جيخٟي التهمت

                                 
ي، ألاقباٍ والىٓاثغ م1)  .282( الؿَُى

 .86م5ابً ٢ضامت ، اإلاٛجي ، ط( 2)

ي، ألاقباٍ والىٓاثغ م (3)  .281الؿَُى

 . 89م2ا ألاههاعي ، ؤؾجى اإلاُالب ،ط( ػ٦ٍغ4)

ىاوي ، الهضاًت قغح البضاًت ،ط (5)     . 185م1اإلاٚغ

اع ، م( 6)   ومابٗضَا .   359الكى٧اوي ، الؿُل الجغاع اإلاخض٤ٞ ٖلى خضاث٤ ألاَػ

 . 134 ابً ظؼي ، ال٣ىاهين ال٣ٟهُت ، م( 7)

 .  62م5ال هىحي ، ٦كاٝ ال٣ىإ ،ط  ( 8)

ٗت ؤلاؾالمُت ، مدمحم   ًىٓغ :( 9) ت ال٣ٗض في الكَغ غة ، اإلال٨ُت وهٍٓغ  .  346-343ؤبىَػ

 . 274م7ابً حجغ ، جدٟت املحخاط ، ط( 12)

 .86م5ًىٓغ مىي٘ الاجٟا١ والخالٝ : ابً ٢ضامت ، اإلاٛجي ، ط( 11)

 .86م5ابً ٢ضامت ، اإلاٛجي ، ط( 12)



  
 
 

050 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

 اإلابدث الثاوي

 مىكف اللاهىن اإلادوي الُمني مً كىاعد الخطسؾ عً الؼحر

م مــً ٢ىاٖــض الخهــٝغ مــً الٛيــر 2222( لٗــام 22مــً ؤظــل بُــان مى٢ــ٠ ال٣ــاهىن اإلاــضوي الُمجــي ع٢ــم )      

٢ىاٖـــض  هبـــينبال٣ـــاهىن اإلاـــضوي الُمجـــي ، ومـــً زـــم هخٗـــغى لخ٣ىـــين ال٣ىاٖـــض ال٣ٟهُـــت ، ومـــً زـــم وٗـــّغِٝ ؤوال 

 الخهٝغ ًٖ الٛير في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ،وطل٪ ُٞما ًإحي : 

ف باللاهىن اإلادوي  اإلاؿلب ألاٌو :   الُمنيالخعٍس

ت ال٣ىاٖض التي جـىٓم وجد٨ـم اليكـاٍ الاظخمـاعي الٓـ       اَغ وجى٢ـ٘ الؿـلُت الجـؼاء ال٣اهىن َى مجمٖى

ين : ال٣ـــاهىن الٗـــام وال٣ـــاهىن الخـــام ، ٞمـــا(5)ٖلــى مـــً ًسالٟهـــا  اجه بلـــى ٞـــٖغ ى٣ؿـــم بدؿـــب مىيـــٖى  ،  ٍو

ـا نـاخبت الؿـُاصة والؿـلُان ٞهـى ال٣ـاهىن الٗـام ،  ا ٞحهـا باٖخباَع ًىٓم الٗال٢اث التي ج٩ىن الضولت َٞغ

ـــا شخهـــا ٖامـــا وإهمـــا باٖخ الضولـــت الًـــىٓم ٖال٢ـــاث ألاٞـــغاص ُٞمـــا بُـــجهم ؤو بُـــجهم ولـــين  ومـــا ـــا باٖخباَع باَع

ين مً الغوابِ َما : شخها ٖاصًا ٞال٣اهىن الخام  ، و ًخًمً ال٣اهىن اإلاضوي هٖى

بٗـــٌ عوابـــِ ألاخـــىا٫ الصخهـــُت اإلاخٗل٣ـــت ببُــــان ألاَلُـــت والصخهـــُت ال٣اهىهُـــت واؾـــم الصــــخو  -1

 وؤهىإ ال٣غابت وصعظاتها .

اجه ٖلــى عوابــِ ألاخــىا٫ -2 ً َمــا : الح٣ــى١  جىهــب مىيــٖى الُٗيُــت خُــض جىــضعط جدتهــا ٢ؿــمين ٦بيــًر

 الصخهُت والُٗيُت . 

ذ ٞغٕو ال٣اهىن الخام ألازـغي ومجهـا            ىه جٟٖغ ٗض ال٣اهىن اإلاضوي َى ؤنل ال٣اهىن الخام ، ٖو َو

ال٣ـــاهىن الخجـــاعي والى٢ـــ٠ والهبـــت والىنـــُت وألاخـــىا٫ الصخهـــُت ؛ولـــظا ٞةهـــه بجـــب الغظـــٕى بلُـــه فـــي ٧ـــل 

إلاؿــاثل الخايــٗت لل٣ــاهىن الخــام بطا لــم ٨ًــً لهــا هــو زــام بهــا ًم٨ــً جُب٣ُــه ٖلــى اإلاؿــإلت اإلاخىــإػ ا

 .  (0)ٖلحها 

، مُـــت ٖـــً ٚيـــٍر مـــً ال٣ـــىاهين اإلاضهُـــتًسخلـــ٠ مـــً خُـــض ماَُخـــه الخىُٓ وال٣ـــاهىن اإلاـــضوي الُمجـــي ال          

ت آلاجُت : ٍغ  ول٨ىه امخاػ بالخهاثو الجَى

ٗت  (1 ٗت ؤهه مإزىط مً الكَغ ؤلاؾالمُت ؛ خُض هو في اإلاـاصة ألاولـى مىـه بإهـه مـإزىط مـً ؤخ٩ـام الكـَغ

ؿغي ٖلى ظمُ٘ اإلاٗامالث واإلاؿاثل التي جدىاولها ههىنه لٟٓا ومٗجى  .   (3)ؤلاؾالمُت َو

                                 
  .   14دمحم خؿين الكامي ، مضزل ال٣اهىن ، م( 1)

  م .   2222( لؿىت 14( مً ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ) 135، 134،  132،  131اص ) ًىٓغ اإلاى ( 2)

ٗت ؤلاؾالمُت ٌؿغي ٖلى ظمُ٘ اإلاٗامالث ( مً ال٣اهىن اإلاضوي : ٌؿغي 1اإلااصة )(  3) َظا ال٣اهىن اإلاإزىط مً ؤخ٩ام الكَغ

 ومٗجى ، ٞةطا لم ًىظض هو في َظا
ً
ال٣اهىن ًم٨ً جُب٣ُه ًغظ٘ بلى مباصت  واإلاؿاثل التي جدىاولها ههىنه لٟٓا

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاإزىط مجها َظا ال٣اهىن   ، الكَغ
ً
ا ٞةطا لم ، ٞةطا لم ًىظض خ٨م ال٣ا خي بم٣خضخى الٗٝغ الجاثؼ قٖغ
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دا مـــً  (2 ُت بطا ـ٧ــان صلُـــل الح٨ـــم نـــٍغ ؤهـــه جًـــمً خماًـــت امخىـــإ الالٛـــاء والخٗـــضًل لل٣ـــىاهين الكـــٖغ

ـــل، ؤو ـ٧ــان زابخـــا باإلظمـــإ، ؤو ـ٧ــان الهـــضٝ مـــً الالٛـــاء ؤو الخٗـــضًل  ًدخمـــل ال٨خـــاب والؿـــىت ال الخإٍو

ٗت ؤلاؾالمُت   .(5)الٗضو٫ ًٖ الح٨م الكغعي بلى خ٨م ًخٗاعى م٘ مباصت الكَغ

ــت  (3 ٣ــ٠ ٖىــض مــظَب مٗــين مــً مــظاَب ال٣ٟــه ؤلاؾــالمي، ولــظا ظــاءث ههىنــه مخىٖى ؤهــه لــم ًل ــزم ٍو

، ومـــ٘ غة ومغهـــت فـــي مىا٦بـــت ٧ـــل اإلاؿـــخجضاثاث اإلاٗانـــاإلاهـــضع ومىا٦بـــت للخُـــىعاث ولُبُٗـــت الٗال٢ـــ

ضي بل ٌٗض اإلاهـضع الخـ ـظا مالخـٔ فـي الهـُاٚت اطل٪ ٞهى ٦شير الخإزغ باإلاظَب الٍؼ ذي لل٣ـاهىن، َو ٍع

  .(0)ال٣اهىهُت في ٦شير مً مىاصٍ

 ؾُإحي بُاهه .  اقخماله في م٣ضمخه ٖلى ٖضص مً ال٣ىاٖض ال٩لُت لل٣ٟه ؤلاؾالمي ٦ما (4

 جلىحن اللىاعد الـلهُت    اإلاؿلب الثاوي : 

، ومـــً زـــم َـــى نـــُاٚت ألاخ٩ــام ال٣ٟهُـــت ٖلـــى قـــ٩ل مـــىاص مغ٢مــت ومؿلؿـــلت ومسخهـــغة ج٣ىــين ال٣ٟـــه        

نـــضوع ؤمـــغ ولـــي ألامـــغ بالٗمـــل بم٣خًـــاٍ، ٞٛاًـــت الخ٣ىـــين ؤلاؾـــالمي ؤهـــه ٖبـــاعة ٖـــً ٦خـــاب ٣ٞهـــي مًـــبٍى 

٫ املخخــــاعة ؾــــهل اإلاُالٗــــت ٖلـــى ٧ــــل ؤخــــض ؤمــــغ ولــــي ألامــــغ ؾـــهل اإلاإزــــظ ٖــــاعي مــــً الازــــخالٝ خـــاوي لؤل٢ــــىا

هـي ٞ  مجلـت ألاخ٩ـام الٗضلُـت، و ٨َظا ٧اهذ (3)ء ؤو الؿلُت التي زىلها الضؾخىع طل٪باٖخماصٍ في ال٣ًا

ــــت مــــً ؤخ٩ــــام اإلاــــظَب الحىٟــــي ٖلــــى ال٣ٟــــه مؿــــخمض مــــً ٢ــــاهىن مــــضوي ٖبـــاعة ٖــــً ، وحكــــخمل ٖلــــى مجمٖى

تها لجىــت ٖلمُــت مالٟـت مــً صًــىان الٗضلُــت اإلاٗـامالث والــضٖاوي والبِىــاث وعثاؾــت هــاْغ  باألؾــخاهت ، ويـٗـ

طاث ؤع٢ـــام مدؿلؿـــلت ٖلـــى همـــِ ، ونـــاٚذ ألاخ٩ـــام التـــي اقـــخملذ ٖلحهـــا فـــي مـــىاص  َــــ1286 الــضًىان ؾـــىت

                                                                                     
ؿخإوـ بغؤي مً ؾب٤ لهم  ٗت ؤلاؾالمُت ظملت َو ًىظض ٖٝغ ٞبم٣خضخى مباصت الٗضالت اإلاىا٣ٞت ألنى٫ الكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت  ٗت ، اظتهاص مً ٖلماء ٣ٞه الكَغ  وال ًخٗاعى م٘ مباصت الكَغ
ً
ك ٍر في الٗٝغ ؤن ٩ًىن زابخا َو

 ؤلاؾالمُــت والىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت.   

ُت في ألاخىا٫ آلاجُت :( مً ال٣اهىن اإلاضوي 2) اإلااصة(  1)  : ال ًجىػ بلٛــاء ؤو حٗضًل ال٣ىاهين الكٖغ

ل ؤو ال رظُذ. -1 ت الصحُدت ال ًدخمل الخإٍو  مً ال٨خاب ؤو الؿىت الىبٍى
ً
دا  نٍغ

ً
 بطا ٧ان صلُل الح٨م هها

2- .
ً
 بطا ٧ان صلُل الح٨م بظماٖا

ٗت بطا ٧ان الهضٝ مً ؤلالٛاء ؤو الخٗضًل  -3 الٗضو٫ ًٖ الح٨م الكغعي بلى خ٨م ًخٗاعى م٘ مباصت الكَغ

 و
ً
ُما ٖضا طل٪ ًجىػ ؤلالٛاء ؤو الخٗضًل ابخٛاء الىنى٫ بلى خ٨م قغعي ؤزغ ؤ٢ىي صلُال ؤوفى  ؤلاؾالمُت ، ٞو

 باإلاهلحت..   

٣هُت في ال٣اهىن اإلاضو٢بؾماُٖل دمحم املحا ي وال٣ٟه ؤلاؾالمي غي ، صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت ٞو

 .  9م1،ط

ُٟت ، والق٪ ؤن الهُئت  (3) ُٟت الضولت ، والضؾخىع َى الظي ًبين الهُئت التي جماعؽ َظٍ الْى ؾً ال٣ىاهين مً ْو

 .  89جسخل٠ بازخالٝ ق٩ل وهٓام الح٨م . ًىٓغ : الكامي ، مضزل ال٣اهىن ، م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1286_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1286_%D9%87%D9%80
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ـــا فــــي  ؛ال٣ــــىاهين الحضًشــــت هـ ـــا، وظــــاء مجمٖى ـــا، وؤلاخالــــت ٖلحهـ ـــهل الغظــــٕى بلحهـ ـــذ (  مــــاصة 1851) لِؿـ ، وعجبــ

ــت ــٕى بلــى الؿــلُان الٗشمــاوي مباخثهــا ٖلــى ال٨خــب وألابــىاب ال٣ٟهُــت اإلاٗغٞو ــغ اإلاٞغ ، وظــاء فــي زاجمــت الخ٣ٍغ

ت وشــــحىا ٖلــــى ههــــه :" وإطا اؾخهــــىلذ خًـــــغج إل٢ــــغاع املجلــــت مــــا ٨م الٗلُــــت َــــظٍ اإلاٗغويــــاث اإلابؿــــَى

ت بالخِ الكٍغ٠ الهماًىوي وألامغ لىلي ألامغ  .(5)املجلت اإلالٟٞى

عث مجلــــت ألاخ٩ــــام الٗضلُــــت 
بدؿــــ٘  –ؤو٫ ج٣ىــــين لل٣ٟــــه ؤلاؾــــالمي ٖلــــى مــــظَب الحىُٟــــت -و٢ــــض ُنــــِضّ

( 14ال٣ـــاهىن اإلاـــضوي الُمجـــي ع٢ـــم ) اوحؿــٗين ٢اٖـــضة ٣ٞهُـــت خُـــض ويـــٗذ فـــي ههـــىم ٢اهىهُـــت ، و٢ـــض خـــظ

ُــض جًــمً فــي 2222لؿــىت  ألاخ٩ــام الٗامــت فــي اإلاؿــىى "  ال٨خــاب ألاو٫ م  خــظو مجلــت ألاخ٩ــام الٗضلُــت خ

ال٣ىاٖــض  مىـه اإلاؿـىى : "البـاب ألاو٫ " ، وفـي  ال٣ـاهىن وجُب٣ُـهمىـه اإلاؿـىى "  ال٣ؿـم ألاو٫ " فـي  اإلاٗـامالث

٣هـــــض بهـــــا ال٣ىاٖـــــض التـــــي ٌؿــــــغي خ٨مهـــــا ٖلـــــى ٧ـــــل ههـــــىم ،  ألانـــــىلُت وال٩لُـــــت فـــــي جُبُـــــ٤ ال٣ـــــاهىن  " ٍو

ُت ل٩ل الىهـىم الجؼثُـت  ا ظؼثُاث ، وحٗخبر ال٣ىاٖض ألانىلُت وال٩لُت بمبضؤ اإلاكغٖو ال٣اهىن باٖخباَع

اولهــا الىهــىم بالخٟهـــُل لحــضازتها ؤو الخىابــ٘ التــي ال جٟـــغص دىًخٟــٕغ ٖجهــا مــً اإلاؿـــخجضاث التــي لــم ج ومــا

ا ٢ا ـخي اإلاىيـٕى والبالح٨م، ٦ما جخٟـٕغ  ع٢ابـت ٖلُـه مـً  ٖجهـا ؤًًـا مؿـاثل الىا٢ـ٘ التـي ٌؿـخ٣ل بخ٣ـضًَغ

ـــ ـــت الٗلُــ ـــبِب ؾـــــاجٛا وم٣بـــــىالاملح٨مــ ـــان الدؿــ ـــى ـ٧ـ ـــــا مـــــً ؤي ا متــ ، ووظـــــه ال٣بـــــى٫ ؤن ٩ًـــــىن الاظتهـــــاص مخٟٖغ

  .(0)ال٣ىاٖض ال٩لُت"

ٌؿـىى بمبـاصت  وهي اإلاىـاْغة إلاـا، ال٣ٟه ؤلاؾالمي (3)ج٣ضم ٞال٣ىاٖض ال٣ٟهُت جمشل مباصت  ولىاء ٖلى ما     

، ووظــىب حؿــبِب (5)ُٟتهــا الاؾــخلىاؽ بهــا والغظــٕى بلحهــا ٖىــض ٖــضم وظــىص الــىو الخــامْ، وو (4)ال٣ــاهىن 

 .  (5)ألاخ٩ام بطا زالٟذ ال٣ىاٖض ال٩لُت ؛ بط خ٨م الحا٦م ًى٣ٌ بطا زال٠ ال٣ىاٖض ال٩لُت

                                 
 .13-9م1ًىٓغ : ٖلي خُضع ، صعع الح٩ام قغح مجلت ألاخ٩ام ، ط (1)

 .  3دمحم خؿين الكامي ، البضاًت في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ، م (2)

 ؤو الضؾخىع  ؤو الخل٤ ؤو الًٟ ؤو الٗلم ومباصت:"  42م1اإلاباصت مغاصٞت لل٣ىاٖض ، ظاء في اإلاعجم الىؾُِ ،ط  (3)

  " . ٖجها ًسغط وال ٖلحها ٣ًىم التي ألاؾاؾُت ٢ىاٖضٍ:  ال٣اهىن 

ـت جٟغيـها ؾـلُاث  بط مً اإلاباصت جُل٤ ٖلى ٢اٖضة ٢اهىهُت ٣ًُمها هو في حٗـابير (4) ٖامـت مٗـضة إلًدـاء جُب٣ُـاث مخىٖى

ال٢ـاث مجهـا  وللمباصت  ٖلُا ،  بَال٢اث ؤزغ ظاء في معجم اإلاهُلحاث ال٣اهىهُت : ؤن اإلاباصت جُل٤ ٖلى ٖضص مـً الَا

( ٢اٖـضة ٢اهىهُـت ٣ًُمهـا هـو 2( ال٣اٖضة واإلاُٗاع الٗـام بـضون َـاب٘ ٢ـاهىوي ًم٨ـً ؤن حؿـخيخج مجهـا مٗـاًير ٢اهىهُـت . 1:

ــت جٟغيــها ؾــلُاث ٖلُــا فــي حٗــابير لــى مبــضؤ ٖــام ٢ــاهىوي ملــؼم ٢اهىهــا ختــى 3.  ٖامــت مٗــضة إلًدــاء جُب٣ُــاث مخىٖى ( ٖو

عي ،  ٗـض ٢اٖـضة مُل٣ـت ، 4ولىلم ٨ًً واعصا في هو حكَغ لى اؾم ٌُٗـى إلابـضؤ ٖـام ٢ـاهىوي ٚبـر ٢ابـل لالهتهـا٥ َو ( 5( ٖو

ــــا مــــً الحــــاالث . ًىٓــــغ :  لــــى ٢اٖــــضة ٖامــــت ًجــــب فــــي خــــا٫ ُٚــــاب هــــو زــــام ؤن حؿــــىؽ هٖى معجــــم اإلاهــــُلحاث ٖو

 .   1366 -1365 م2، طى ال٣اهىهُت لجيراع ٧ىعه

ٕى بلى الؿلُان الٗشماوي إل٢غاع املجلت . ًىٓغ  (5) غ اإلاٞغ ؤما بطا وظض الىو الخام ٞالٗبرة بالىو الخام ٦ما في الخ٣ٍغ
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٣ــا للــىو        جــب ٖلــى ال٣ا ــخي بٖمــا٫ ال٣ىاٖــض ال٣ٟهُــت ٞو ٞهــي حٗــض ؤَــم ؤصواث ال٣ا ــخي الؾــخيباٍ  ٍو

 .   (0)هو ٞحها ؤو بطا اخخاط الىو للخٟؿير ألاخ٩ام وزهىنا في اإلاؿاثل التي ال

ــــــظٍ ال٣ىاٖــــــض الحا٦مــــــت ل٣ــــــاهىن اإلاٗــــــامالث جمشــــــل ؤزال٢ُــــــاث ال٣ــــــاهىن وجُاب٣ــــــه مــــــ٘ ٢ــــــُم املجخمــــــ٘      َو

٣ُضجه و   .  (3)لٗامت والخانتٖضالت ال٣اهىن وجىاػهه في جد٤ُ٣ اإلاهلحت ا، و صابه آٖو

ــت نــماء، وإهمــا       ــظٍ ال٣ىاٖــض جــض٫ ؤًًــا ٖلــى ؤنــالت ال٣ــاهىن اإلاــضوي الُمجــي وؤهــه  لــم ٌٗخىــ٤ ؤي هٍٓغ َو

ٗت ؤلاؾــالمُت واجســظ مــا ــ ؾــاع ٖلــى هصــ  الكــَغ
َّ
ُــض ؤمــغ هللا بــه وههــى مــظَبا لــه ٞٛل ب مهــلحت الجماٖــت خ

ـــــ
َّ
ل ـــا الًجـــــب حٛلُ هـــــا ، ٚو ـــت الٟـــــغص ُٞمــ ـــً ؤن ًخٗـــــاعى مـــــ٘  ب مىٟٗــ ـــــى مـــــظَب ًم٨ــ ـــلحت الجماٖـــــت ، َو مهــ

ًىن٠ بإهه اإلاظَب الىؾِ ؤو مظَب الٗض٫ ؛ ألهه في ٧ل ههىنه لم ًخٗهب ولم ًخديز ل٣ٟه مظَبي 

  . (4)مٗين

 وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت التي جًمجها ال٣اهىن اإلاضوي في م٣ضمخه بدؿب اإلاىاص هي:      

اًــت مهــال  الىــاؽ وصعء (1 ٗت ؤلاؾــالمُت مبيُــت ٖلــى ٖع والخِؿــير فــي مٗــامالتهم ،  اإلاٟاؾــض ٖــجهم الكــَغ

ٗت ؤلاؾالمُت. ى٢ٗهم في ال٤ًُ والحغط بما ًسال٠ الكَغ ضم ج٩لُٟهم بما ٌك٤ ٖلحهم ٍو  (3)م  ٖو

 . (4)م وصعء اإلاٟاؾض م٣ضم ٖلى ظلب اإلاهال  ٖىض الخٗاعى، الًغع ًجب ؤن ًؼا٫  (2

ٗــت مبــاح ٖىــض الًــغوعة  (3 املحٓــىعاث التــي ال جىــضٞ٘ بال  والًــغوعاث جبــُذ، مــا خــغم لظاجــه ولؿــض الظَع

 .(5)م  بها

 .(6)م والٗبرة في ال٨ىاًاث باإلا٣انض واإلاٗاوي ال باأللٟاّ واإلاباوي، ألامىع بم٣انضَا  (4

 2 (7)م  ال ًيؿب لؿا٦ذ ٢ى٫ بال ما ؤؾدشجي بىو قغعي (5

 2 (8)م  ًجب بٖما٫ ال٨الم في م٣انضٍ (6

 .(9)م  ٣ُينال٣ُين ال ًؼا٫ بالك٪ ٞما زبذ ب٣ُين ال ًغجٟ٘ بال ب (7

 . (12)م  الًٓ البين زٍُا ال ٖبرة به (8

                                                                                     
 . 11م1: ٖلي خُضع ، صعع الح٩ام قغح مجلت ألاخ٩ام ، ط

 .9-8ؤخمض الحجي ال٨غصي ، ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ال٩لُت ، م (1)

 . 51الفي ، الىظيز في ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب الخمؿت وال٣اهىن الُمجي ، مبٞخ٩اع املخ (2)

٣هُت في ال٣اهىن اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي  (3) بؾماُٖل دمحم املحاظغي ، صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت ٞو

 .   12م1،ط

 .  38 -37دمحم خؿين الكامي ، مضزل ال٣اهىن ، م (4)
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وألانـــل ، بِىـــت ٖلُـــهومـــً ؤصعـــى زالٞـــه ٞال، ألانـــل الٓـــاَغ )الٗـــضم( ٞمـــً جمؿـــ٪ بـــه ٞـــال٣ى٫ ٢ىلـــه  (9

مهـاوألانـل فـي ألاقـُاء ؤلابا، ب٣اء ما ٧ان ختى ًشبـذ ٚيـٍر  ومـا خـغم ، خـت ختـى ٣ًــىم الـضلُل ٖلـى جدٍغ

اوألانل بغاءة ، ؤزظٍ خغم بُٖاٍئ    .(11)م  الظمت ختى ًشبذ ٚيَر

زم مـا ظـغي بـه ٖـٝغ الىـاؽ وجغايـىا ٖلُـه مـا ، وؤهىاٖها و٦ُُٟتها ما ؤ٢ٍغ الكٕغألانل في اإلاٗامالث  (12

م خـــال٫لـــم ًســـال٠ خ٨ــــم ال م ٚلــــب ، كـــٕغ مـــً جدلُــــل خـــغام ؤو جدــــٍغ وإطا اظخمـــ٘ الخدلُــــل والخدـــٍغ

م  ـــؼو٫ بـــؼوا٫ جلـــ٪  و٧ـــل خ٨ـــم مبجـــي ٖلـــى ٖـــٝغ ؤو ٖـــاصة ًخٛيـــر بخٛيـــر، ظاهـــب الخدـــٍغ طلـــ٪ الٗـــٝغ ٍو

 .( 12)م   الٗاصة

، ٣ًخضــــخي بُالجهــــاوألانــــل فــــي ال٣ٗــــىص والكــــغٍو الصــــحت ختــــى ًشبــــذ مــــا ، ال٣ٗــــض ملــــؼم للمخٗا٢ــــضًً (11

 مـــً ، والٛـــل ًبُـــل ال٣ٗـــىص
ً
والًـــغع الِؿـــير ٞحهـــا الـــظي ال ًم٨ـــً الاخ ـــراػ ٖىـــه ٖـــاصة ال ٩ًـــىن ماوٗـــا

 .(13)م  صحت ال٣ٗض

اء بها مـا لـم جخًـمً جدلُـل خـغامًجب في ال٣ٗىص والكغٍو  (12 م خـال٫ ٞةهـه ال ٌٗمـل بهـا الٞى ، ؤو جدـٍغ

هةو٧ل خ٨م علِ بؿبب ؤو قٍغ ٞ  .(14)م  هه ًيخٟي باهخٟاء ؾببه ؤو قَغ

 .( 15)م والىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت، جهٝغ الضولت مىٍى باإلاهلحت (13

لُــه جبٗــت َال، الخــغاط بالًــمان (14  لشــخيء ٖو
ً
٦ــه ٌؿــخد٤ ٚلخــه فــي ٞ ــرة يــماهه لــه ٩ٞــل مــً ـ٧ـان يــامىا

ً ٞسغاظه إلاال٨ه.  (16)م  بال في الَغ

 ال ٩ًــــىن مؿــــا امــــً  (15
ً
ا ـــــغع ؾــــخٗمل خ٣ــــه اؾــــخٗماال مكــــغٖو  ٖمــــا ًيكــــإ ٖــــً طلــــ٪ مــــً يـ

ً
، ؤمــــا مــــً وال

 ًدىافى م٘ الكٕغ والٗٝغ ٞ
ً
 ٖما ً رجب ٖلى اؾخٗماله ٚير ةؤؾخٗمل خ٣ه اؾخٗماال

ً
هه ٩ًىن مؿاوال

٩، اإلاكغٕو مً يغع   ىن اؾخٗما٫ الح٤ ٚير مكغٕو في ألاخىا٫ آلاجُت:ٍو

 بطا لم ٣ًهض به ؾىي ؤلايغاع بالٛير. -1

بطا ٧اهـــذ اإلاهـــال  التـــي ًغمـــي بلـــى جد٣ُ٣هـــا ٢لُلـــت ألاَمُـــت بال٣ُـــاؽ بلـــى مـــا ًهـــِب الٛيـــر مـــً يـــغع  -2

 بؿب ها.

ت. -3  .(17)م  بطا ٧اهذ اإلاهال  التي ًغمي بلى جد٣ُ٣ها ٚير مكغٖو

    الخطسؾ عً الؼحر في اللاهىن اإلادوي الُمنيكىاعد  اإلاؿلب الثالث : 

ـت مخ٩املـت خـى٫ الخهـٝغ ٖـً        ل٣ض اجط  لىا ؤن ٢ىاٖض الخهٝغ اهخٓمذ في زمــ ٢ىاٖـض جمشـل عٍئ

 الٛير في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، وؾيبين َىا مى٠٢ ال٣اهىن اإلاضوي مجها وطل٪ ٧اآلحي : 

  ال ًخطسؾ في ماٌ معطىم إال بئذن زبهؤوال : ٢اٖضة 
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ال٣اهىن نغاخت ول٨ً ًم٨ً ال٣ى٫ بإجها مً ال٣ىاٖض اإلاُغصة التي لم ٌؿخثن مجها  خيء  لم ًىو ٖلحها     

ـــها، و التــــي مًـــــمىجها مىظــــىص فــــي ال٣ـــــاهىن مــــً الٟــــغٕو  ـــض ؤهـــــىإ الخهــــٝغ  ، وزهـ ـــض بإخـ َــــى الخٗا٢ــ ؛ بط و

 الخٗا٢ض هٕى مىه ، وجٓهغ َظٍ ال٣اٖضة في ظؼثُاث ال٣اهىن آلاجُت : 

 مضوي ( . 162الٗا٢ض بطا باقغ ال٣ٗض ًٖ ٚيٍر ؤن ٩ًىن طا والًت ؤو نٟت .) مٌك ٍر في  (1

ً : بمـــا (2 ن ؤن الخٗا٢ـــض ٖـــً الٛيـــر ٩ًـــىن بإخـــض ؤمـــٍغ اجٟـــا١ مـــ٘ نـــاخب الكـــإن ؤو بىـــاًء ٖلـــى هـــو فـــي ب بـــيَّ

ظــــاػ  مــــضوي ( ، والــــظي ًٓهــــغ للباخــــض ؤن اإلاــــغاص بال٣ــــاهىن الكــــغعي ٧ــــل مــــا 164) م ال٣ــــاهىن الكــــغعي.

 بىاء ٖلى بطن الكإع ٦ما ج٣ضم بُاهه في بُان ما ٌؿدشجى مً ال٣اٖضة . الخهٝغ ُٞه 

ن ؤهـــه بطا ٣ٞـــض ؤلاطن اإلاـــإزىط مـــً نـــاخب الكـــ (3 ـــا ؤو ٣ٞـــض ؤلاطن الكـــغعي ٞةهـــإبـــيَّ ، ٌٗـــض ٚانـــبا هن ٖٞغ

٧اهــذ  ، ومــً طلــ٪ يــمان اإلاىــاٞ٘ بــإظغة الٗــين اإلاٛهــىلت ولــىلم ًيخٟــ٘ بهــا ولــىٍو رجــب ٖلُــه الًــمان

 مضوي (. 1131، 1122،  1119يٍر ٧اإلاسجض . ) م ًجىػ جإظ مما ال

 63ًجــىػ البؿــِ ٖلــى الى٢ــ٠ مــً ؤي شــخو ؤو ظهــت بال بــةطن اإلاخــىلي وبٗــض الاؾــدئجاع مىــه .)م  ال (4

 و٠٢ (  .

اث الًٟـــىلي ـجهـــمـــضوي ( ؛ بط 929) م ؤلاظـــاػة الالخ٣ـــت لخهـــٝغ ؾـــاب٤ فـــي خ٨ـــم الى٧الـــت الؿـــاب٣ت. (5 ٞغ

مــــــا لــــــم ًــــــىو ال٣ــــــاهىن نــــــغاخت ٖلــــــى بُــــــالن جلــــــ٪  ٖــــــً ٚيــــــٍر جخى٢ــــــ٠ ٖلــــــى بظــــــاػة نــــــاخب الكــــــإن

اث ــى مــً ال ًملــ٪ اإلاــا٫ ولــِـ بى٦ُــل إلاال٨ــه مــضوي ( ، ومــً طلــ٪ :  172) م  الخهــٞغ بُــ٘ الًٟــىلي َو

 . (مضوي  467)م وال ولي ؤو وصخي ٖلُه مى٢ٝى ٖلى بظاػة مال٪ اإلاا٫ ؤو ولُه ؤو ونُه. 

 مً ال ًملً جطسؿا ال ًملً ؤلاذن ؿُهزاهُا : كاعدة 

ذ الى٧الت ٦ما       دت وطل٪ في باب الى٧الت و٢ض ٖٞغ في ال٣ـاهىن بإجهـا  َظٍ ال٣اٖضة وعصث في ال٣اهىن نٍغ

 ُٞمـا ًصـ  لؤل ب: 
ً
ا نـُل خـ٤ مباقــغجه ٢امـت الٛيـر م٣ـام الـىٟـ خـا٫ الحُــاة فـي جهـٝغ مٗلـىم ظـاثؼ قــٖغ

، )م  يال مـا اؾـدشجبٍ ن ٣ٌٗـضٍ بىٟؿـه ًجـىػ لـه ان ًى٧ـل ُٞـه ٚيـر ؤ٧ل جهٝغ ًجىػ للمى٧ـل ، وؤن  بىٟؿه

ن ال٣ــــاهىن مــــا926،  925 ـــ٤ ؤوال ججــــىػ الى٧الــــت فــــي ججــــىػ الى٧الــــت ُٞــــه وههــــه :" ال مــــضوي (  ، ولــــيَّ مــــغ مخٗلـ

ـــاء ال ٖلـــى وظـــه ؤلا بوال فـــي جإصًـــت الكـــهاصة ، وال فـــي مدٓـــىع ، بصـــخو اإلاى٧ـــل ـ٧ــالُمين واللٗـــان  وال فـــي ، ٖع

 ."مً جلؼمه ه٣ٟخه ال في خضوص ما ٌؿض خاظخه وخاظتبخُاء والخحجغ ؤلا 

ــضيوفــي َــظٍ اإلاؿــخصىُاث بهــظا الؿــُا١ ًٓهــغ جــإ      ــاع زغ اإلا٣ــنن الُمجــي باإلاــظَب الٍؼ  ال:" ، وهــو مــ ن ألاَػ

مــــين بًجــــاب فــــي الاؾــــدىابت جصــــ   الٓهــــاع ومىــــه ومدٓــــىع ،  لٗــــظع الحــــ  بال بضهُــــت و٢غلــــت مُل٣ــــا ولٗــــان ٍو
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ـــال١ ُـ ـــدُٟا،هما وال،  و٢هــــام خــــض بزبــــاث فــــي وال،  البــــضعي وال ـــ بال اؾـ ًـ ـــهاصة وفــــي،  ألانــــل غةـبد  بال الكـ

اء  . (1) " ٚالبا الحا٫ في بىٟؿه جىلُه لؤلنل لِـ وما ؤلاخُاء هدى في وال،  ؤلاٖع

ـــــظا ًا٦ــــــض مــــــا         ـــه املحــــــا َو ـــب بلُـــ غي مـــــً ؤن ؤٚلــــــب اإلابــــــاصت وال٣ىاٖــــــض الحا٦مــــــت لل٣ــــــاهىن الُمجــــــي ٢طَـــ

ضي ا ال٣ٟه الٍؼ  .  (2)واملحضصة لخىظهاجه مهضَع

ن ال٣ـاهىن ؤهـه          ( 169 - 165خ٩ـام الىُابـت ٖــً الٛيـر اإلابِىـت فـي اإلاـىاص مــً )ؤحؿــغي ٖلـى الى٧الـت و٢ـض بـيَّ

 . مً َظا ال٣اهىن 

 زالثا :كاعدة الخطسؾ عً الؼحر مىىؽ باإلاطلخت 

ـــظٍ       اهىن، بـــل هـــي مـــً ال٣ىاٖـــض ال٩لُـــت التـــي اؾـــخٟخذ بهـــا ال٣ـــ، هـــوَّ ٖلحهـــا ال٣ـــاهىن نـــغاخت ال٣اٖـــضةَو

ـــي  15وال٣ــــاهىن هــــو ٖلحهــــا بلٟــــٔ :" جهــــٝغ الضولــــت مىــــٍى باإلاهــــلحت " ) م  ـــنن الُمجـ ٗــــل اإلا٣ـ مــــضوي ( ، ول

مالهـا ، بـل  اؾدبض٫ ؤلامام بالضولت، و٧ان ألاولـى الخٗمـُم؛ ألن الخهـٝغ باإلاهـلحت لـِـ زانـا بالضولـت ٖو

ٞـــةن حٗبيـــر الؿـــب٩ي ٖـــً  والًـــت زانـــت ؤو والًـــت ٖامـــت، ولـــظا فـــي ٧ـــل مـــً ًخهـــٝغ ٖـــً الٛيـــر ؾـــىاء ؤـ٧ــان طا

ى ؤن ٧ل مخهٝغ ًٖ الٛير   ٖلُه ؤن ًخهٝغ باإلاهلحت . ال٣اٖضة َى ألاولى َو

 ومً حصئُاث  اللاهىن اإلاىدزحت في اللاعدة :      

ً ما٫ الهٛير لىٟؿه ؤإلاهلحت الهٛير ولمىا٣ٞت ال٣ا خي  والجض ٖىض ٣ٞض ألاب ًجىػ لالب  (1 ن ًَغ

 .  (مضوي987م  )

 شخصخي (  15ًص  ٣ٖض الىلي الى٩اح للىلض الهٛير بال لشبىث مهلحت .) م  ال (2

 ًـضٖى لـظل٪ وجد٣٣ــذ ةللحـا٦م ؤن ًـإطن لـىلي املجىـىن ؤو اإلاٗخــٍى ب  (3
ً
٣ًـإ الُـال١ ٖىـه بطا وظــض ؾـببا

 (.شخصخي62م )  اإلاهلحت 

ؾــخُإل ازخلــ٠ مــً لهــم ال٨ٟالــت ٚيــر ألاب وألام ؤزخــاع ال٣ا ــخي مــً ُٞــه اإلاهــلحت للىلــض بٗــض ابطا   (4

 . (شخصخي  148م )  عؤًه

طن املح٨مـت مؿـب٣ا بمـىا٫ فـي ال٣ٗـاع مخى٢ـ٠ هٟـىطٍ ٖلـى نـضوع ٧ل جهٝغ مً الىصخي في ٦ـغاثم ألا  (5

 . (شخصخي  292م في يىء ما ًشبذ لضحها مً اإلاهلحت لل٣انغ )

و٧ل جهٝغ اهُـىي ٖلـى ٚـبن ٞـاخل ٖلـى الى٢ـ٠ ٞهـى ، الخهٝغ بالى٠٢ مىٍى بخد٤ُ٣ اإلاهلحت (6

 (.و٠٢ 57م ) باَل 

                                 
هاع ، ط  (1) اع في ٣ٞه ؤلاثمت ألَا  .  121- 122م4ؤخمض بً ٢اؾم الٗيسخي ، الخاط اإلاظَب ألخ٩ام اإلاظَب قغح م ن ألاَػ

٣هُت في ال٣اهىن اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي  (2) بؾماُٖل دمحم املحاظغي ، صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت ٞو

 .    12- 9م1،ط
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  زابعا : كاعدة الىالًت الخاضت أكىي مً الىالًت العامت 

ـــا و ٣اٖــــضة مىهـــــىمالَــــظٍ       مُـــــغصة ، بــــل هـــــي مــــً ال٣ىاٖــــض ال٩لُـــــت التــــي اؾـــــخٟخذ بهــــا ال٣ـــــاهىن ،  ٖلحهـ

مـضوي ( ، و٢ـض ج٣ـضم بُـان  15وال٣اهىن هو ٖلحها بلٟٔ :" الىالًت الخانت ؤ٢ىي مـً الىالًـت الٗامـت " ) م 

 ٗامت والىالًت الخانت ،الىالًت ال

 ومً جُب٣ُاث  ال٣اهىن  اإلاىضعظت في ال٣اٖضة :  

والًت لىػاعة ألاو٢اٝ وال لل٣ًاة وال مً ٌُٗىه ؤخضَما م٘ وظـىص الـىلي الخـام اإلاخإَـل و٢ـض هـو  ال (1

 ، الىالًت ٖلى الى٠٢ للىا٠٢ ( :"٢49اهىن الى٠٢ الكغعي  في اإلااصة ) 
ً
 ؤو ولُا

ً
زم ، زم إلاىهىله ونُا

 ".  زم لظي الىالًت الٗامت والحا٦م ؤو مً ٌُٗىه ؤخضَما لظل٪، مى٢ٝى ٖلُه لل

 17و 16بهمــا ًخــىلى ال٣ا ــخي ٣ٖــض الى٩ــاح ٖىــض ٣ٞــض الــىلي الخــام مــً ألابــىة والبىــىة والٗهــىلت ) م  (2

 شخصخي ( 

اًـــت ٢هـــاع  (3 ، مـــىالهمؤو ٍ الىصـــخي َـــى الـــظي ٣ًُمـــه اإلاـــىعر فـــي جغ٦خـــه لخىُٟـــظ ونـــاًاٍ ب٣ًـــاء صًىهـــه وٖع

ـــى ال٣ا ــــخيو  اًــــت الهــــٛاع و إو ، الىصــــخي م٣ــــضم ٖلـ مــــىالهم ٣ًــــضم الاب زــــم ؤطا مــــاث ولــــم ًــــىم ٟٞــــي ٖع

 263و262و 261 ) م حٗين املح٨مت مىهىلا )ونُا( إلاـً ال ونـاًت لـه ، و ونُه زم الجض زم ونُه 

  (شخصخي 

 ًجىش لىاخد جىلي ؾسؾ الخطسؾ  خامظا :  كاعدة : ال

ول٨ً يمىا؛ ٞةجها ٢اٖضة مُغصة في ال٣اهىن، وطل٪ ْاَغ ظلي مً  ،لم ًىو ال٣اهىن ٖلحها نغاخت        

 زال٫ ظؼثُاث ال٣اهىن آلاجُت :

( مـضوي 169م) م٘ هٟؿه لىٟؿه باؾم مً ًىىب ٖىه بال ُٞما ًجيٍز ال٣اهىن الى٦ُل مى٘ ؤن ًخٗا٢ض  (1

ُـت ُصـ  ؤن ًخـىلى ٣ٖـض الـؼواط ٖـً ، ولم ًٓهغ للباخـض نـىعة ًجـىػ ٞحهـا طلـ٪ بال فـي الى٩ـاح ؛ ٞ َٞغ

 (.شخصخي22)  شخو واخض ًى٤ُ بهُٛت ؤلاًجاب وال٣بى٫ في مجلـ ال٣ٗض

ين، ٣ٞـــض ؤهـــاٍ  (2 قـــضص ال٣ـــاهىن ختـــى فـــي بُـــ٘ الىالـــض لىلـــضٍ وال٨ٗــــ، ومـــ٘ ؤهـــه لـــم ًجـــؼ لـــه جـــىلي الُـــٞغ

الــظي ٣ًبــل البُــ٘ ٖــً الهــٛير زــم ٌؿــلمه بٗــض طلــ٪ لىالــضٍ لُدٟٓــه ال٣بــى٫ مــً مىهــىب ال٣ا ــخي 

 ٖلـى خُلــت )ؤ اقــ ٍر ال٣ـاهىن لىلـضٍ ، و 
ً
ــا ، ولٗــل اإلا٣ـنن عؤي فــي  (مـضوي  464م ن ال ٩ًــىن البُـ٘ مىٍُى

غ ًجيٍز .   طل٪ ٞؿاص الؼمً وإن ٧ان ؾاثغ ألاثمت ماٖضا ٞػ

قـغاء مـا٫ اإلاكـمى٫ بىنـاًخه لىٟؿـه بال ، و٦ـظا اإلاىهىب ماله للمكـمى٫ بىنـاًخه  مى٘ بُ٘ الىصخي (3

 . (مضوي  465م بةطن ال٣ا خي )

ػ  (4 ً مـــا٫ الهــــٛير لىٟؿـــه ٖىـــض ٣ٞــــض ألاب ؤو٦ـــظا الجــــض ب لــــؤل  ظـــىَّ إلاهــــلحت بـــإن ٩ًــــىن  ، و٢ُــــضٍن ًــــَغ

 . (مضوي  988م) بمىا٣ٞت ال٣ا خيؤن ٩ًىن الهٛير و 
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ــــً مالــــه ٖىـــض مــــً لــــه الىالًــــت ٖلُـــه وال اعتهــــان مــــا٫ مــــً لـــه الىالًــــت ٖلُــــه لىٟؿــــه  ال (5 ًجـــىػ للىصــــخي َع

 . (مضوي  988م)

مـغ مـً الؿـلُت املخخهـت ؤن ٌكـ ري لىٟؿـه ال ًجىػ إلاً ًىىب ًٖ ٚيـٍر بمىظـب اجٟـا١ ؤو هـو ؤو ؤ (6

ــ٤ اإلاــؼاص الٗلجــي بمــا هــُِ بــه بُٗــه بمىظــب َــظٍ الىُابــت، مــا لــم  مباقــغة ؤو باؾــم مؿــخٗاع، ولــى بٍُغ

 ٖلُـــه فـــي ال٣ـــاهىن بســـالٝ طلـــ٪
ً
) م  ٨ًــً طلـــ٪ بـــةطن ال٣ًـــاء ومـــ٘ ٖـــضم ؤلازـــال٫ بمــا ٩ًـــىن مىهىنـــا

ن ٌكــ روا ألامــىا٫ اإلاٗهــىصة بلــحهم فــي بُٗهــا ؤو ال ًجــىػ للؿماؾــغة وال للخبــراء ؤججــاعي ( ، و٦ــظا  123

ججـاعي ( ، ومـ٘ طلـ٪ ٣ٞـض عؤي  124) م  ج٣ضًغ ٢ُمتها ؾىاء ؤ٧ان الكغاء بإؾـما،هم ؤو باؾـم مؿـخٗاع

 ججاعي (.  125ال٣اهىن ؤن طل٪ ًجىػ بطا ؤظاٍػ مً جم البُ٘ لحؿابه ) م 

 الخاجمت

ًَّ بـــه ٖلـــي ، وؤؾـــإله ؾـــبداهه وحٗـــافـــي جهاًـــت َـــظا البدـــض ؤخمـــض هللا  وؤقـــ٨ٍغ ٖلـــى مـــا       لى ؤن ًجٗـــل مـــا مـــ

 
ً
٣ذ لحل مك٩لت البدض .طَبذ بلُه نىابا  ، وؤن ؤ٧ىن ٢ض ٞو

 و َهىا ؤ٠٢  لبُان ؤَم هخاثج البدض ، وطل٪ ٦ما ًإحي :        

ـــت مخ٩املـــت ٖـــً فـــي ال٣ٟـــه ؤلاؾـــالمي الخهـــٝغ ٖـــً الٛيـــر  أوال : ًم٨ـــً يـــبُه فـــي زمــــ ٢ىاٖـــض حكـــ٩ل عٍئ

 هي :اإلاىيٕى ، و 

 .:   ال ًخهٝغ في ما٫ مٗهىم بال بةطن عله  ال٣اٖضة ألاولى 

ا ال ًمل٪ ؤلاطن ُٞه تالشاهُ ال٣اٖضة  . : مً ال ًمل٪ جهٞغ

 . : الخهٝغ ًٖ الٛير مىٍى باإلاهلحت  ال٣اٖضة الشالشت 

 . :  الىالًت الخانت ؤ٢ىي مً الىالًت الٗامت ال٣اٖضة الغابٗت 

 . لى واخض َغفي الخهٝغ:  ال ًخى   ال٣اٖضة الخامؿت 

 م بها ٣ٞض جبين آلاحي : 2222( لٗام 14باليؿبت إلاضي ؤزظ ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م ) زاهُا :

ؤزـــظ ال٣ـــاهىن نـــغاخت ب٣اٖـــضحي الخهـــٝغ ٖـــً الٛيـــر مىـــٍى باإلاهـــلحت والىالًـــت الخانـــت ؤ٢ـــىي مـــً  (1

الىالًـــت الٗامــــت ، ويــــمجها ال٣ىاٖــــض ألانــــىلُت والٗامــــت وال٩لُــــت فــــي جُبُــــ٤ ال٣ــــاهىن ، بال ؤن ال٣ــــاهىن 

 زو الخهٝغ ًٖ الٛير بالضولت ٣ِٞ . 

ـــا٫ مٗهــــىم بال ؤزــــظ ال٣ــــاهىن يــــمىا ب٣اٖــــضحي : ال (2 ـــي مـ  بــــةطن علــــه ، و٢اٖــــضة مــــً ال ًملــــ٪ ًخهــــٝغ فـ

ا ال  ًمل٪ ؤلاطن ُٞه . جهٞغ

ًخــىلى واخــض َغفــي الخهـٝغ واخــض خُــض ؤهـاٍ مؿــخصىُاث ال٣اٖــضة التــي  حكـضص ال٣ــاهىن فــي ٢اٖـضة ال (3

ا ال٣ٟهاء بال٣ًاء .   ط٦َغ

ىص ي الباخث باآلحي :   ٍو
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 بغؾالت ٖلمُت مؿخ٣لت .في ال٣ٟه وال٣اهىن صعاؾت ٢ىاٖض الخهٝغ ًٖ الٛير  (1

يــــمً ال٣ىاٖــــض ألانــــىلُت ٖــــً الٛيــــر خًــــمين ٧اٞــــت ٢ىاٖــــض الخهــــٝغ ًىصــــخي اإلا٣ــــنن الُمجــــي : ب  (2

ٖــً الٛيــر بــضال ُــت والٗامــت فــي جُبُــ٤ ال٣ــاهىن  ، ولوال٩ل اؾــخٗما٫ الٗمــىم فــي ٢اٖــضة الخهــٝغ 

 مً جسهُهه بالضولت ، واؾدبضا٫ الخٗا٢ض بالخهٝغ ، بط الخهٝغ ؤٖم . 

 كائمت اإلاساحع

م .    -1  ال٣غآن ال٨ٍغ

ــــُٟى -2 ــ ـــــغاَُم مهـ ــــاث و ببــ ــ ــ ـــــً الٍؼ ـــض خؿــ ــ ـــــاصعو  ؤخمـــ ـــض ال٣ـــ ــ ـــض ٖبــ ــ ـــاع،اإلاعجم و خامــ ــ ـــي الىجـــ ــ دمحم ٖلــ

 ، ص.ٍ،صث . الىؾُِ، اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت، اؾخاهبى٫ 

ابً ظؼي ، ؤبىال٣اؾم دمحم بً ؤخمض بً ظؼي ، ال٣ىاهين ال٣ٟهُت  ، اإلا٨خبت الكٗبُت ، بيروث ،  -3

 لبىان ، ص.ٍ، ص.ث . 

بىال٣اؾم دمحم بً ؤخمض بً ظؼي ، ج٣ٍغب الىنى٫ بلى ٖلم ألانى٫ ، اٖخجى بها ابً ظؼي ؤ -4

غي ، صاع ؤنى٫ الضًً ،ال٣اَغة  ، مهغ ، الُبٗت ألاولى ،  م 2222 -َـ 1441دمحم ٖلي دمحم ألاَػ

 . 

ٟـت املحخــاط ، جد قـهاب الـضًً ؤخمـض بـً دمحم بــً دمحم ابـً حجـغ الهُخىـي ؤبىالٗبـاؽابـً حجـغ ،  -5

 . م1984 - َـ1425 الُبٗت الشاهُت،لبىان ، ط،  صاع ال٨ٟغ، بيروث ، بكغح اإلاجها

ـل  -6 دمحم وؤبى الب٣اء ؤًىب بـً مىسـخى الحؿـُجي ال٨ٟـىي الحىٟـي ، ال٩لُـاث ، جد٣ُـ٤ ٖـضهان صعَو

 م . 1998 -َـ 1419، لبىان ،  الُبٗت الشاهُت ،  بيروث ،ماؾؿت الغؾالت ،  اإلاهغي 

٤ الضًً ٖبض هللا بً ؤ -7 ، ص  م٨خبت ال٣اَغة، خمض بً دمحم بً ٢ضامت الحىبلي،اإلاٛجي ؤبى دمحم مٞى

 م .1968َـ 1388.م  ، ص.ٍ ، 

ل٤ ٖلُه مهُٟى ؤخمض  -8 ؤخمض بً الكُش دمحم الؼع٢ا ، قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ، صححه ٖو

ا ، الُبٗت الشاهُت ،   م. 1989 -َـ 1429الؼع٢ا ، صاع ال٣لم ، صمك٤ ، ؾىٍع

ذ ، الُبٗت  -9 ذ ، ال٩ٍى ت ، ال٩ٍى ؤخمض الحجي ال٨غصي ، ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ال٩لُت ، صاع الُاٍَغ

 م . 2217ٌ _ 1438ألاولى ، 

اع في ٣ٞه ألاثمت  -12 ؤخمض بً ٢اؾم الٗيسخي ، الخاط اإلاظَب ألخ٩ام اإلاظَب قغح م ن ألاَػ

هاع ، صاع الح٨مت الُماجُت ، نىٗاء ، الُمً ، ص.ٍ،   م  ، 1993 -َـ 1414ألَا

ؤخمض بً دمحم الحمىي الحىٟي ، ٚمؼ ُٖىن البهاثغ قغح ٦خاب ألاقباٍ والىٓاثغ، صاع ال٨خب  -11

 . م 1985 -  َـ1425 الُبٗت ألاولى ،لبىان ، الٗلمُت، بيروث، 

ؤخمض بً دمحم بً ٖلي الُٟىمي ، اإلاهباح اإلاىير ، صاع الحضًض ، ال٣اَغة، مهغ. الُبٗت ألاولى  -12
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 م.2222-َـ1421، 

٣هُت في ال٣اهىن بؾما -13 ُٖل دمحم املحا٢غي ، صعاؾاث ومباصت و٢ىاٖض ويىابِ ٢اهىهُت ٞو

اإلاضوي وال٣ٟه ؤلاؾالمي ، الجؼء ألاو٫ ، م٨خبت الجُل الجضًض ، نىٗاء ، الُمً ، الُبٗت 

 م . 2222ألاولى ، 

، الىظيز في قغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت وجُب٣ُاتها في اإلاظاَب  بٞخ٩اع مهُىب صبىان املخالفي -14

 م . 2216الخمؿت وال٣اهىن الُمجي ، م٨خبت الهاص١ ، نىٗاء ، الُمً ، الُبٗت ألاولى ، 

اب بً ٖلـي الؿـب٩ي ، ألاقـباٍ والىٓـاثغ ، جد٣ُـ٤ ٖـاص٫ ؤخمـض ٖبـضاإلاىظىص  -15 جاط الضًً ٖبضالَى

لي دمحم مٗىى ، صاع ال٨خب الٗلمُت   م .1991-َـ1411بيروث ،لبىان ، الُبٗت ألاولى ،  ،، ٖو

ـــروث ج٣ــــي الــــضًً ٖلــــي بــــً ٖبــــضال٩افي الؿــــب٩ي ؤبىالحؿــــً، ٞخــــاوي الؿــــب٩ي -16 ـــت، بيـ ٞـ ،  ، صاع اإلاٗغ

 لبىان ، ص.ٍ ، ص.ث . 

اإلااؾؿت الجامُٗت ،  ، جغظمت مىهىع ال٣ا خي معجم اإلاهُلحاث ال٣اهىهُت، ظيراع ٧ىعهى  -17

٘    ،م1998،  الُبٗت ألاولىلبىان ، روث، ، بي للضعاؾاث واليكغ والخىَػ

حاٞٔ نـالح الـضًً زلُـل ٩ُ٦لـضي الٗالجـي الكـاٞعي ، املجمـٕى اإلاـظَب فـي ٢ىاٖـض اإلاـظَب ، ال -18

، ألاعصن ٖمـــــان ، صعاؾـــــت وجد٣ُـــــ٤ مجُـــــض ٖلـــــي الٗبُـــــضي و ؤخمـــــض زًـــــير ٖبـــــاؽ ، صاع ٖمـــــاع ، 

 م.  2224 -َـ 1435

ـت ، خُُب الكغلُجي قمـ الضًً دمحم بً ؤخمض الالخُُب الكغلُجي ،  -19 مٛجي املحخاط بلى مٗٞغ

 م  . 2222 -َـ 1421، لبىان ، ص.ٍ ،  ، بيروثال٨خب الٗلمُت مٗاوي ؤلٟاّ اإلاجهاط، صاع 

دحى ، ؤؾـجى اإلاُالــب قــغح عوى الُالــب ، صاع  -22 ــا ألاههــاعي ؤبــٍى ـا بــً دمحم بــً ؤخمــض بـً ػ٦ٍغ ػ٦ٍغ

 ، مهغ ، ص.ٍ،صث . ال٣اَغة  ،ال٨خاب ؤلاؾالمي

ـً الـضً -21 ال٨خـب الٗلمُــت ، ً بــً ببـغاَُم اإلاٗــغٝو بـابً هجـُم الحىٟــي  ، ألاقـباٍ والىٓــاثغ، صاع ٍػ

 م 1999 -َـ 1419بيروث ، لبىان ، الُبٗت ألاولى ، 

ذ ٖلى الخىيُذ ، َبٗت مهىعة للم٨ىبت  -22 ؾٗضالضًً مؿٗىص ابً ٖمغ الخٟخاػاوي ، قغح الخلٍى

ت لل رار ، ال٣اٖغة ، مهغ ، ص.ٍ ، ص.ث . ٍغ  ألاَػ

ؼ بــــً ٖبضالؿــــالم الؿــــلىي ، الٟىاثــــض فــــي ازخهــــاع ؾــــل -23 ُان الٗلمــــاء ؤبــــي دمحم ٖؼالــــضًً ٖبــــضالٍٗؼ

ه ،  صمك٤،  بًاص زالض الُبإ، صاع ال٨ٟغ ، جد٤ُ٣  اإلا٣انض  -َـ 1416ألاولى،   الُبٗت، ؾىٍع

 م 1986
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ـــلىي  -24 ـــالم الؿــ ـــً ٖبضالؿــ ؼ بــ ــــاء ؤبـــــي دمحم ٖؼالـــــضًً ٖبـــــضالٍٗؼ ـــلُان الٗلمـ ــــي ، ؾــ ـــض ألاخ٩ـــــام فـ ٢ىاٖــ

ـــــا ـــــام ،مهـ ت  ل  ألاهـ ت ، صاع ال٣لــــــم ، صمكــــــ٤ ،ؾــــــىٍع ــــــه خمــــــاص وص ٖشمــــــان يــــــميًر ،  جد٣ُــــــ٤ ص هٍؼ

 م . 2222 -َـ 1421،  ألاولى  الُبٗت

 ؾلُم عؾخم باػ اللبىاوي ، قغح املجلت ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بيروث ، لبىان ، ص.ٍ ،ص.ث .  -25

قـمـ الــضًً دمحم بـً ؤبــي الٗبــاؽ ؤخمـض بــً خمــؼة ابـً قــهاب الــضًً الغملـي الكــهير بالكــاٞعي  -26

-َــ1424لبىان ، الُبٗـت ألازيـرة ، الهٛير،جهاًت املحخاط بلى قغح اإلاجهاط، صاع ال٨ٟغ، بيروث ،

 م.1984

  ، لبىان ، ص.ٍ، ص.ث . قهاب الضًً ؤخمض بً بصَعـ ال٣غافي ، الٟغو١، ٖالم ال٨خب، بيروث -27

ُــت، بيــروث ،  -28 ي، ألاقــباٍ والىٓــاثغ،صاع ال٨خــب الٗلم لبىــان ، ٖبــض الــغخمً بــً ؤبــي ب٨ــغ الؿــَُى

 .م 1983 - ه 1423 ، الُبٗت ألاولى

ٖبضالغخمً بً دمحم بً خؿين اإلاكهىع، بُٛت اإلاؿ رقضًً في جلخُو ٞخاوي بٌٗ ألاثمـت مـً  -29

 ،ً ــــإزٍغ ــ ــــاء اإلاخــ ــ ـــاط ، الٗلمــ ــ ــ ـــــضاع اإلاجهـ ــ ـــ٤ بـ ــ ــ ـــــت الخد٣ُـ ــ ـــــه لجىـ ــ ـــــٝغ بسضمخـ ــ ـــاطصاع حكـ ــ ــ ـــــضة  اإلاجهـ ــ  ،، ظـ

 م  2218 -َـ 1439 الُبٗت ألاولى ،الؿٗىصًت ،

ـــــؼي ، اإلاىاَـــــب الؿـــــيُت قـــــغح الٟغاثـــــض ال٣ٟهُـــــت فـــــي هٓـــــم ال٣ىاٖـــــض  -32 ٖبـــــضهللا بـــــً ؾـــــلُمان الجَغ

ُــــت ، الُبٗــــت الشاهُــــت ، صاع البكــــاثغ ؤلاؾــــالمُت  ـــروث ، ال٣ٟهُــــت مُبــــٕى ؤٖلــــى الٟىاثــــض الجى ، بيـ

 م . 1996 - َـ1417لبىان ، 

ُىاوي -31 خُاء ، صاع ب َال٫ ًىؾ٠، جد٤ُ٣  الهضاًت في قغح بضاًت اإلابخضي،  ٖلي بً ؤبي ب٨غ اإلاٚغ

 ، ص.ٍ ، ص.ث،  لبىان ،بيروث  ،ال رار الٗغبي 

ب، صعع الح٩ام قغح مجلت ألاخ٩ام ،  ٖلي خُضع -32 ، ، صاع الجُل  املحامي ٞهىي الحؿُجي حٍٗغ

 م . 1991 -َـ 1411ؾىت الُبٗت ألاولى ،  لبىان ،  ،بيروث 

 م . 1992( لؿىت ٢22اهىن ألاخىا٫ الصخهُت ع٢م ) -33

 . م1991( لؿىت 32ع٢م)ال٣اهىن الخجاعي ،  -34

 م .2222( لؿىت 14ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م )  -35

 م .1993( لؿىت ٢23اهىن الى٠٢ الكغعي ، ع٢م )  -36

ال٣غافي ، قغح جى٣ُذ الٟهى٫ في ازخهاع املحهى٫  ال٣غافي ، قهاب الضًً ؤخمض بً ؤصَعـ -37

 َـ .1973 -َـ 1393،قغ٦ت الُباٖت الٟىُت اإلاخدضة ، ص.م ، الُبٗت ألاولى ، 

غة ، ؤنى٫ ال٣ٟه ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اَغة ، مهغ ، ص.ٍ ، ص.ث .   -38  دمحم ؤبىَػ

ٗت ؤلاؾالمُت ، صاع -39 ت ال٣ٗض في الكَغ غة ، اإلال٨ُت وهٍٓغ ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اَغة ،  دمحم ؤبىَػ
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 م . 1996مهغ ، ص.ٍ ، 

 جِؿـير ٞـاث٤ ؤخمـض مدمـىص  جد٤ُ٣ ص ،اإلاىشىع في ال٣ىاٖض ، دمحم بً بهاصع بً ٖبض هللا الؼع٦شخي  -42

ذ،  ذ ، ، وػاعة ألاو٢اٝ والكئىن ؤلاؾالمُت، ال٩ٍى  .م 1985 - َـ1425،  الُبٗت الشاهُتال٩ٍى

اع ، صاع ابً خؼم ، بيروث ،  دمحم بً ٖلي الكى٧اوي ، الؿُل الجغاع -41 اإلاخض٤ٞ ٖلى خضاث٤ ألاَػ

 م . 2224ٌ، 1425لبىان ، الُبٗت ألاولى ، 

دمحم بً دمحم بً مهُٟى الخاصمي اإلاكهىع بإبي ؾُٗض الخاصمي الحىٟي ، مجام٘ الح٣اث٤  -42

وال٣ىاٖض وظىام٘ الغواث٤ والٟىاثض في ؤنى٫ ال٣ٟه وال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ، صعاؾت وجد٤ُ٣ زالض 

 م . 2216-َـ 1437ٍؼي ، ماؾؿت الغؾالت هاقغون ، بيروث ، لبىان ، الُبٗت ألاولى ، ٚغ 

 ، لبىان ، الُبٗت ألاولى ،دمحم بً ٣ٌٗىب الٟيروػ آباصي، ال٣امىؽ املحُِ، صاع ال٨ٟغ ، بيروث -43

 م . 2223-َـ1424

 ، َـ 1425، ،ص.ن ، ص.م ، ص.ٍ  البضاًت في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي، دمحم خؿين الكامي   -44

دمحم خؿــــين الكــــامي ، الــــىظيز فــــي مــــضزل ال٣ــــاهىن ، م٨خبــــت الجُــــل الجضًــــض ، نــــىٗاء، الــــُمً ،  -45

 م .2212 -َـ 1432الُبٗت الؿاصؾت ، 

مىهىع بً ًىؾ٠ ال هىحي الحىبلي ، ٦كاٝ ال٣ىإ ٖلى م ن ؤلا٢ىإ ، جد٤ُ٣ دمحم خؿً  -46

 م .1997 -َـ 1418ألاولى ، بؾماُٖل ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بيروث ، لبىان ، الُبٗت 

اى ، الؿٗىصًت ،  -47 اب الباخؿين ، ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ، م٨خبت الغقض ، الٍغ ٣ٌٗىب بً ٖبضالَى

 .م 2227-َـ1428، الُبٗت الخامؿت 
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 الظائذ بحن الػىابـ الشسعُت واإلاعاًحر اللاهىهُت

ُُم  بٖضاص: ص. ٖلىي بً ؾالم ؤبٞى

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

ُت ومٗــاًير ٢اهىهُــت" ٞاع٢ــت إلاــىص  الؿــاثذ اإلاؿــلم ؤزىــاء ؾــُاخخه فــ ي ًدىــاو٫ البدــض "يــىابِ قــٖغ

ضًي مً عله.  ؤعظاء اإلاٗمىعة، ججٗله ٌؿير في ألاعى ٖلى  بهيرة مً ؤمٍغ َو

ً وال٣ٟهـاء وال٣ـاهىهين،  ـغ مٟهـىم الؿـاثذ ٖىـض اإلاٟؿـٍغ ؼ البدض في مبدشه ألاو٫ ٖلـى جدٍغ
َّ
و٢ض ع٦

غاى الصحُدت لؿٟغ الؿاثذ وصواٞٗه اإلاٗخبرة، ٦ما ؤقاع بلى ؤبغػ يىابِ الؿاثذ اإلاؿلم في  ولُان ألٚا

خه الضازلُت والخاعظُت، ويىابِ ٚير اإلاؿلم خين ؾـُاخخه للـبالص ؤلاؾـالمُت مّمـا ًيبػـي ؤن ًـىو ؾُاخ

 ٖلحها ال٣اهىن.

وحٗــغَّى البدــض فــي اإلابدــض الشــاوي بلــى همــاطط جُب٣ُُــت مــً اإلاٗــاًير ال٣اهىهُــت وآلالُــاث الًــابُت 

ـــــ٪ والاؾـــــد
ُّ
ُـــــه والّخمل اجـــــه فـــــي الّخى٣ّـــــل وال ٞر شماع والخ٣ا ـــــخي، ٦مـــــا جُـــــّغ١ بلـــــى ألمـــــً الؿـــــاثذ وخماًخـــــه وخٍغ

 جىن٠ُ هماطط مً الاهتها٧اث والجغاثم التي ًغج٨ ها الؿاثذ، ؤو ٣ً٘ ضحُتها مّما ٖا٢ب ٖلحها ال٣اهىن.

ــــ
ُ
ـــض و٢ــــض زل ـــه و البدـ  مــــً زــــال٫  ججؿــــُضٍ فــــي زاجمخـ

َّ
بلــــى ؤنَّ نــــىاٖت الؿــــاثذ اإلاؿــــلم ال جــــخم بال

اإلاٗـاًير  دهـغًظَب بلُه، وؤي ب٣ٗـت ًإوحهـا، وؤوصـخى ب م٩اٍن  ؤلاؾالم في طاجه، وجُب٣ُه ما قٕغ هللا في ؤّيِ 

اجه؛الًابُت لؿلى٥ الؿا  لِؿهل ج٣ىُجها في ٢ىاهين الضو٫ ؤلاؾالمُت. ثذ وجهٞغ
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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.  

 

ت، الًىابِ، اإلاٗاًير، الٛغى، الؿٟغ.   اليلماث اإلاـخاخُت:  الؿاثذ، النَز

 

Key words: tourist, entertainment, foreign investor, freedom, 

purpose, and travel. 
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 ملدمت البدث

ُٝى   ًٖ ؤمىه واؾخ٣غاٍع ؤلاوؿان مىظ ال٣ِضم ٌؿُذ في ألاعى ٍو
ً
 للغػ١ ولدشا

ً
في ؤن٣اٖها ؾُٗا

بــــاث ؾــــٍٟغ وجى٣ّلــــه فــــي البلــــضان بــــين  ــــذ ٚع ؿــــ٘ ٚغيــــه فــــي ٖاإلاىــــا اإلاٗانــــغ وجىٖى
َّ
 ؤهــــه ٢ــــض اح

ّ
وؾــــٗاصجه، بال

ت والش٣اٞت غاى املحمىصة واإلاظمىمت وفي ٚال ها للنَز  واإلاخٗت والاؾخجمام. والاؾخ٨كاٝ ألٚا

م لٟـــــــٔ الؿـــــــاثدين والؿــــــاثداث، ول٨ـــــــً حٗـــــــضّصث آعاء   إشــــــيالُاث البدـــــــث: ط٦ـــــــغ ال٣ـــــــغآن ال٨ــــــٍغ

غ ويبِ.  ًدخاط بلى جدٍغ
ً
ً في مضلىله ومٗىاٍ؛ ٞىخج ايُغابا  اإلاٟؿٍغ

مــت ج٨كــ٠ خ٣ُ٣ــت الؿــاثذ اإلاؿــلم ومــا ًيبػــي ؤن ٩ًــىن ٖلُــه؛  ُّ ٦مــا وعصث ٖــً ال٣ٟهــاء مؿــاثل ٢

ص ـــت الــبالص ٌٗخبــر ؾــٍٟغ مٗهــُت؛ ٞـــال  ول٨جهــا هّهــذ ؤن الصــخو الــظي ٩ًـــىن ٚغيــه مــً الؿــٟغ مجــغَّ عٍئ

ُت مـــــً ٢هـــــغ الهــــالة وظمٗهـــــا وإُٞـــــاع الهــــاثم وهدـــــى طلـــــ٪، ٦مـــــا  ًجــــىػ بؿـــــٍٟغ عزـــــو الؿــــٟغ الكـــــٖغ

ـت والخٗـغُّٝ ٖلـى البلــضان  ـل م٣هـض النَز ٍ، َو ازخلٟـذ ؤهٓـاع ال٣ٟهـاء ٞـُمً ٧ـان ٚغيـه مـً الؿــٟغ الخنـزُّ

يبجي ٖلى طل٪ ازخالٝ في ألا   خ٩ام.بمٗجى ؤم بُجهما ازخالٝ؟ ٍو

ؾـــمدذ للؿـــاثذ  -ومجهـــا صولىـــا ؤلاؾـــالمُت–ومـــً الىاخُـــت ال٣اهىهُـــت ٞـــةن ٢ـــىاهين الؿـــُاخت للـــضو٫ 

اَُــــــت، واَخمــــــذ بمــــــغصوصٍ  ُــــــه واإلاخٗــــــت والٞغ ــــــت جامــــــت، وؤجاخــــــذ لــــــه مسخلــــــ٠ ؾــــــبل ال ٞر الخى٣ــــــل ٞحهــــــا بدّغٍّ

مجخمٗاتهـا؛  ٞلـم جدـضص الا٢خهاصي والحُىي؛ ول٨جهـا لـم ج٨ ـرر بخـإزيٍر ال٣ُىـي وال٨ٟـغي الـظي ًدضزـه فـي 

ي بلـــى ٞؿـــاص الكـــٗىب  ـــاث املخىلـــت للؿـــُاح؛ ألامــغ الـــظي ؤصَّ فــي ٚالـــب ٢ىاهُجهـــا مٗـــاًير يــابُت لخلـــ٪ الحٍغ

ـــــغي، و ؤمـــــا٦ً الـــــغ٢و ولُـــــىث الـــــضٖاعة، واهدـــــال٫ ٨ٞـــــغي واهســـــإل ٖـــــً  ُٗ اإلاؿـــــلمت، واهدكـــــاع الخمـــــىع وال

 الُٟغة!!

 ومً زال٫ َظا ًم٨ً بلىعة الدؿائالث في آلاحي:

  مه ألانُلت.٠ُ٦ َُ  ًم٨ً نىاٖت الؿاثذ اإلاؿلم اإلاىًبِ بخٗالُم صًىه الحى٠ُ و٢

  اتهم، وجدّهـً املجخمٗـاث ـت الؿـُاح وجهـٞغ وما هي آلالُاث ال٣اهىهُـت التـي جًـبِ خٍغ

 مما جدضزه  الؿُاخت مً ؾلبُاث.

  أهمُت البدث:

ـــــ٘ ا٢خهـــــاص ا لـــــه الؿـــــاثذ مـــــً ؤَمُـــــت ٦بـــــري فـــــي ٞع
ّ
ـــــى ؤَمُـــــت البدـــــض ُٞمـــــا ًمش

َّ
لـــــضو٫ وإوٗـــــاف جخجل

 في ألاٞغاص واملجخمٗاث. 
ً
 وإًجابا

ً
 الاؾدشماع، وجإزيٍر ؾلبا

 حهضٝ البدض بلى: أهداؾ البدث:

 .ببغاػ  ؤؾـ شخهُت الؿاثذ اإلاؿلم 

 .ت ؤَم اإلاٗاًير والًىابِ ؤزىاء الؿُاخت الضازلُت ؤو الخاعظُت  مٗٞغ



  
 
 

067 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

  ،ــــت حصــــخُو ؾــــلبُاث بٗــــٌ الؿــــُاح ألاظاهــــب فــــي َــــضم املجخمٗــــاث ؤلاؾــــالمُت ومٗٞغ

الظه.  م٩امً الضاء ٖو

 خؿت البدث:

 اهخٓم البدض في م٣ضمت، ومبدشين، وزاجمت. 

ُت؛ و٢ض اخخىي ٖلى مُلبين:    اإلابدض ألاو٫ في مٟهىم الؿاثذ ويىابُه اإلاٖغ

غ مهُل  الؿاثذ.   اإلاُلب ألاو٫: في جدٍغ

 اإلاُلب الشاوي: في يىابِ الؿاثذ وؤزال٢ُاجه.

اث الؿاثذالًابُت ال٣اهىهُت اإلاٗاًير اإلابدض الشاوي: في   :ُلبينٖلى م اقخمل، و وظغاثمه لحٍغ

اث الؿاثذ، ألاو٫:  ُلباإلا  في مٗاًير  يبِ خغٍّ

 اإلاُلب الشاوي: في يبِ الجغاثم التي ج٣٘ مً الؿاثذ ؤو ج٣٘ ٖلُه.  

حها ؤَم الىخاثج والخىنُاث.  الخاجمت : ٞو

 بلُه، و 
ً
 لي ولٛيري؛ بهه ٖلى طل٪ ٢ضًغ َظا وؤؾإ٫ هللا ؤن ٩ًىن َظا الٗمل م٣ّغلا

ً
هاٞٗا

 ولاإلظابت ظضًغ.

لى آله وصحبه، ومً ؾاع ٖلى صعله، والحمض هلل عب الٗاإلاين.  ونلى هللا ٖلى ؾُضها دمحم ٖو

 ُت:ألاو٫:  بدضاإلا  مٟهىم الؿاثذ ويىابُه اإلاٖغ

 غ مهُل  الؿاثذ ُلباإلا  :ألاو٫: جدٍغ
 و )الؿـــُذ(، ظـــغي ٖلــى وظـــه ألاعىبطا اإلاــاء  ؾـــاحؤنــل الؿـــاثذ الــظاَب فـــي ألاعى، ومىــه ٣ًـــا٫:  

، ٞهى ؾاثذ داها( بٟخذ الُاءخت( و )ؾَُ )ؾُىخا( و )ؾُا)ؾُدا( و اإلااء الجاعي. و )ؾاح( في ألاعى ٌؿُُذ 

ا، وظٗلهـا ابـً مىٓـىع ل لـظَاب ، ٞالؿُاخت في اللٛت: مُل٤ الظَاب في ألاعى ؾىاء ٧ان للٗباصة ؤو ٚيَر

ــــل،و٢ــــض اهخ٣ــــضٍ  (1)زانــــتفــــي ألاعى للٗبــــاصة  بط ج٣ُُــــضَا بالٗبــــاصة  مغجضــــخى الؼلُــــضي و٢ــــا٫ بهــــه مدــــل جإمُّ

انُالح 
(2)

  بٌٗ الىاؽ ؤن الخُإ الكاج٘ومً ، 
ً
م ا ًجمٗىن ؾاثدا لًاعلىن في ألاعى ٖلى ؾىاح، َو

ــت ــظا ؛ للخٟــغط والنَز ُّ َو ــم ْــاَغ، والهــىاب ؤن ٣ًــا٫: ؾــ ٌؿــُذ  ؾــاح اإلاــاء ألهــه مكــخ٤ مــً الٟٗــل ؛احَو

                                 
 (.2/476َـ، ماصة)ؾُذ(،)1414، 3لؿان الٗغب، صاع ناصع بيروث، ٍابً مىٓىع، دمحم بً م٨غم: (  1
ــــــت مــــــً املح٣٣ــــــين، صاع الهضاًــــــت، مــــــاصة )ؽ ي ح(، (  2 مغجضــــــخى الؼلُــــــضي: جــــــاط الٗــــــغوؽ مــــــً ظــــــىاَغ ال٣ــــــامىؽ، مجمٖى

(6/492.) 



  
 
 

068 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

ؾُاخت
(1)

. 

ٱ                ض وعص لٟٔ الؿُاخت في ال٣غآن في زالزت مىاي٘: ألاو٫: في ؾىعة الخىلت في ٢ىله حٗالى:و٢
ٱ  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ

(2)
ى ٢ىله حٗالى: ، ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱواإلاىي٘ الشاوي في هٟـ الؿىعة َو

 پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱٱچ

 چ ٺ  ٺ  ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ
(3)

، والشالض: في 

م ٢ىله ٖؼ وظل:  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے  ھ ھ ھ    ھ ہ ہٱچٱؾىعة الخدٍغ

 چ﮸  ﮷  ﮵﮶ 
(4). 

 و٢ض ازخل٠ اإلاٟؿغون في اإلاغاص مً َظا اللٟٔ الىاعص في ال٣غآن ٖلى ؤ٢ىا٫:

ــــى هــــم الهــــاثمىن ؤجال٣ــــى٫ ألاو٫:  ً ى٫ ظمهــــىع ٢ــــ، َو ٧ــــل مــــا ط٦ــــغ فــــي » ٖبــــاؽ:٢ــــا٫ ابــــً . اإلاٟؿــــٍغ

ـــــُاخت ـــً الؿـ ــ ـــُام ال٣ــــــغآن مـ ــ ـــــى الهـ ـــــهو ،  «ٞهـ ـــــً زهـ ـــــغىب الحؿـ ــــىم الٟـ و٢ُــــــل َــــــم الــــــظًً ًــــــضًمىن  ، هــ

 .(5)الهُام

 :زالزت ؤوظه جٟؿير الؿاثذ بالهاثم وؾبب 

الظي ٌؿُذ في ألاعى مخٗبضا ال ػاص مٗه، ٧ان ممؿ٩ا ًٖ ألا٧ل، والهاثم ًمؿ٪ ًٖ  ؤنألاو٫:  

 
ً
. الشاوي: ؤن ؤنل الؿُاخت الاؾخمغاع ٖلـى الـظَاب فـي ألاعى ألا٧ل، ٞلهظٍ اإلاكابهت ؾىي الهاثم ؾاثدا

ـــى ألا٧ـــل والكـــغب والى٢ـــإ،  ٧اإلاـــاء الـــظي ٌؿـــُذ والهـــاثم ٌؿـــخمغ ٖلـــى ٞٗـــل الُاٖـــت، وجـــغ٥ اإلاكـــخهى، َو

هٟؿــه ؤبــىاب الكــهىاث، اهٟخدــذ ؤن ؤلاوؿــان بطا امخىــ٘ مــً ألا٧ــل والكــغب والى٢ــإ وؾــض ٖلــى  والشالــض:

ؤبىاب الح٨مت، وججلذ لـه ؤهـىاع ٖـالم الجـال٫، ُٞهـير مـً الؿـاثدين فـي ٖـالم ظـال٫ هللا اإلاىخ٣لـين  ٖلُه

                                 
ــــاث مُغجــــي، ماؾؿــــت ال٨خـــــب(  1 ــــام الخــــىام، جد٣ُــــ٤ ٖٞغ ــــغي: ال٣اؾــــم بــــً ٖلــــي البهــــغي، صعة الٛــــىام فـــــي ؤَو  الحٍغ

 .266م، م1998، 1بيروث، ٍ-الش٣اُٞت
 .2ؾىعة الخىلت، آًت:(  2
 .112ؾىعة الخىلت، آًت:(  3
م، آًت:(  4  .5ؾىعة الخدٍغ
ـــل ال٣ـــغآن، جد٣ُـــ٤ ؤخمـــض دمحم قـــا٦غ، ماؾؿـــت الغؾـــالت، الُبٗـــت ألاولـــى، (  5 ـــغ: ظـــام٘ البُـــان فـــي جإٍو الُبـــري، دمحم بـــً ظٍغ

 (.14/524م، )2222َـ/1422
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 .(1)مً م٣ام بلى م٣ام، ومً صعظت بلى صعظت، ُٞدهل له ؾُاخت في ٖالم الغوخاهُاث

ـى ًيخ٣لىن مً بلض بلى ب ،ن اإلاغاص مً الؿاثدين َالب الٗلمؤوال٣ى٫ الشاوي:  لض في َلب الٗلم، َو

 .(2)٢ى٫ ٨ٖغمت

ى ٢ى٫ ُٖـاءوالشالض:  ِتـي »؛ لحـضًض الىبـي : : (3)ؤجهم املجاَضون في ؾبُل هللا، َو مَّ
ُ
 ؤ
َ
اَخت َُ ِبنَّ ِؾـ

 
َ
ِ ح

َّ
ِجَهاُص ِفي َؾِبُِل َّللا

ْ
ىال

َ
ال َٗ»(4). 

ض بي لٗبضالغخمً بً ٍػ ؼاٍ ال٣َغ  .(5)وال٣ى٫ الغاب٘: ؤجهم اإلاهاظغون، ٖو

ـــــى مـــــإزىط مـــــً الؿـــــُذ، ؾـــــُذ اإلاـــــاء وال٣ـــــى٫ الخـــــامـ: ؤجهـــــم  الؿـــــاثدىن الؿـــــاثغون فـــــي ألاعى، َو

 .(6)ط٦غ َظا ال٣ى٫ الغاػي ًٖ ؤبي مؿلمالجاعي، واإلاغاص به مً زغط مجاَضا مهاظغا، 

ٗـاّ والاّصـ٧ـاع؛   إلُــه الباخـثالــري ًمُـل اإلاعنـى و  
ّ
َــى مُلـ٤ الؿـير فــي ألاعى بطا ٧ـان ب٣هــض الاح

ـضٍ آلاًـاث ال٨شيـرة ألازـغي  ًّ ضٍ ؤنل الىي٘ اللٛىي، وألانل خمل اللٟٔ ٖلى خ٣ُ٣خـه، ٦مـا حٗ ألهه ًٍا

ل وؤزظ الٗبرة والاحٗاّ مـً ؤظـل  التي جدض ٖلى الؿير في ألاعى والخ٨ٟغ في بضٌ٘ نىٗه ٖؼَّ وظل؛ للخإمُّ

ـــــاصة ؤلاًمـــــان وجغؾـــــُسه ـــه حٗـــــالى: ٍػ ـــا فـــــي ٢ىلــ  ہ      ہ ۀ ۀ ڻٱچٱوجىخُـــــض الخـــــال٤ وحُٗٓمـــــه ٦مــ

 ھٱچٱوقوووتع ىل ووو     ٱٱ،(7) چ ﮶﮷  ﮴﮵ ﮳    ﮲  ۓۓ    ے ے ھ ھ ھھ   ہ ہ

 ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱىل و    ، وقوتع (9)چ     ہ ہ          ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںٱچٱوقتع عز وجو:  ،(8)َّچ﯀ 

                                 
 (.16/154َـ، )1422، 3بيروث، ٍ-الخٟؿير ال٨بير، صاع بخُاء ال رار الٗغبيالغاػي: (  1
ل ال٣غآن، مغظ٘ ؾاب٤، )(  2 غ: ظام٘ البُان في جإٍو  ( .14/524الُبري، دمحم بً ظٍغ
ت(  3 بـــي: الجـــام٘ ألخ٩ـــام ال٣ـــغآن، جد٣ُـــ٤ ؤخمـــض البرصووـــي وإبـــغاَُم ؤَٟـــِل، صاع ال٨خـــب اإلاهـــٍغ ال٣ـــاَغة، الُبٗـــت -ال٣َغ

 ( .8/272م، )1964ُت، الشاه
 .2486(، خضًض ع٢م 3/5ؤبى صاوص: ؾنن ؤبي صاوص، باب في الىهي ًٖ الؿُاخت، )(  4
بي: الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، مغظ٘ ؾاب٤، )(  5  ( .8/272ال٣َغ
 ( .16/153الغاػي: الخٟؿير ال٨بير، مغظ٘ ؾاب٤، )(  6
 .22ؾىعة الٗى٨بىث، آًت:(  7
غاٝ، آًت: (  8  .185ؾىعة ألٖا
 .69ؾىعة الىمل، آًت:(  9
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 .(1) چ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿٱچ
 ٢ـــض ط٦ـــغ ؤلامـــام الـــغاػي فـــي جٟؿـــيٍر  ٞىاثـــض ٌؿـــخ٣حها الؿـــاثذ ؤزىـــاء ؾـــُاخخه فـــي ألاعى ٣ٞـــا٫: ) بنَّ و 

لـه مـً الهـبر ٖلحهـا،  ضَّ ألهـه ًل٣ـاٍ ؤهـىإ مـً الًـغ والبـاؽ، ٞـال ُبـ ؛للؿُاخت ؤزغ ٖٓـُم فـي ج٨مُـل الـىٟـ

ِٞؿخُٟض مً ٧ل ؤخض ٞاثضة  ؛لى هللا، و٢ض ًل٣ى ؤٞايل مسخلٟينو٢ض ًى٣ُ٘ ػاصٍ، ُٞدخاط بلى الخى٧ل ٖ

مسهىنت، و٢ض ًل٣ى ألا٧ابغ مً الىاؽ، ِٞؿخد٣غ هٟؿه في م٣ابلتهم، و٢ض ًهل بلى اإلاغاصاث ال٨شيـرة، 

زلــ٤ هللا حٗــالى فــي ٧ــل َــٝغ مــً ألاخــىا٫  و٢ــض ٌكــاَض ازــخالٝ ؤخــىا٫ ؤَــل الــضهُا بؿــبب مــا ،ُٞيخٟــ٘ بهــا

ت في الضًً خه، ولالجملت ٞالؿُاخت لها آزاع ٢ٍى  .(2) (الخانت بهم ٞخ٣ىي مٗٞغ
ش ألامـــم الؿـــالٟت ًـــغي ؤن صواٞـــ٘ الاعجدـــا٫ والصجـــغاث وألاؾـــٟاع ًٟغيـــها وا٢ٗهـــم  والٟـــاخو لخـــاٍع

ت بلـــى الٛـــظاء وألامـــً، بيـــاٞت بلـــى م٣هـــض َلـــب الٗلـــم  اإلاِٗشـــخي ؤو الاظخمـــاعي، والؾـــُما خـــاظتهم الًـــغوٍع

الـت اإلاؿـلمين، بِىمـا  والخجاعة ووكغ مكاٖل الىىع والهضاًت التي خملتها عؾالت ؤلاؾالم الخالضة ٖىض الغخَّ

ــغاى والــضواٞ٘ فــي ألاؾــٟاع بٗــض ا٦دؿــاح مٟــاَُم الٗىإلاــت فــي الٗهــغ الحــضًض ،   ٦شيــر مــً جلــ٪ ألٚا
َّ
اهدــِ

شلـــــى بلـــــى
ُ
ـــــل الخٗامـــــل الغاقـــــي وال٣ـــــُم اإلا ُـــــ٠ لح٣ـــــاث٤ الـــــىعي  وجدٍى ـــــاء، وجٍؼ مهـــــال  شخهـــــُت وؤقـــــُاء ظٞى

وزىابذ ال٣ُم واؾدبضالها بدمالث صٖاثُت إلزاعة الٛغاثؼ واؾخدؿـان ؾـلى٥ ٖهـغ الحًـاعة الٛغلُـت فـي 

ِ مغاخلها.
ّ
 ؤخِ

ء فــي ٦خــ هم ٖلــى 
َّ

لجــىاػ عزــو الؿــٟغ مــً   اشــتراؽ لالؼــسع ال"ــخُذللــظا هــوَّ ٣ٞهاثىــا ألاظــال

ـــان  ـــا، ؾــــىاء ـ٧ َـ ُــــاع الهــــاثم وهدى ـــى الغاخلــــت، وإٞ ـــالجين، والهــــالة ٖلـ ـــين الهـ ـــغ الهــــالة،  والجمــــ٘ بـ ٢هـ

ـاعة ألاهبُـاء والهـالحين،  ُـاصة اإلاغ ـخى وٍػ لـب الٗلـم ونـلت ألاعخـام ٖو  ٧الظَاب بلى الحـ  َو
ً
الٛغى صًيُا

ا .  ٦ٛغى الخجاعة وهدَى
ً
ا  ؤو صهٍُى

ؿــــلم لؤلٚــــغاى الٟاؾــــضة ٣٦هــــض بقــــبإ النــــزواث والٛغاثــــؼ املحّغمــــت ،  ٦مــــا اؾخبكــــٗىا ؾــــٟغ اإلا 

 هٟؿـــه وصابخـــه بـــالغ٦ٌ بـــال ٚـــغٍى 
ً
ؤو ـ٧ــان ٚغيـــه الىخُـــض  (3)وؤلح٣ـــىا بهـــظا الـــظي ٌؿـــُذ فـــي ألاعى جاٖبـــا

ــت الــبالص والخٗــغُّٝ ٖلحهــا،  ص عٍئ ومــً ؾــٟغ اإلاٗهــُت ؤن ًخٗــب هٟؿــه وصاّبخــه »٢ــا٫ ابــً حجــغ الهُخىــي: مجــغَّ

ـــت الـــبالص والىٓـــغ بلحهـــابـــالغ٦ٌ مـــً ٚيـــ ؛ ألن ٢هـــض الؿـــٟغ لبلـــضة مُٗىـــت (4) «ر ٚـــغٍى ؤو ٌؿـــاٞغ ملجـــّغص عٍئ

ُـــه بحٗـــاب ؤو َـــل هـــي نـــٛيرة ؤو ٦بيـــرة وهدـــى طلـــ٪ ٞةهـــه بالٗبـــض ؤقـــبه ٣ٞـــِ بٛـــغى ؤن ًىٓـــغ بىاءَـــا ، ٞو

                                 
 .15ؾىعة اإلال٪، آًت:(  1
 (.16/154َـ، )1422، 3بيروث، ٍ-الغاػي: الخٟؿير ال٨بير، صاع بخُاء ال رار الٗغبي(  2
 (.2/169بط بحٗاب الىٟـ بالؿٟغ لٛير ٚغى خغام. البجيرمي، خاقُت البجيرمي ٖلى الخُُب، )(  3
 (.2/387الكغواوي والٗباصي )ابً حجغ: جدٟت املحخاط وخىا خي (  4
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ٍ؛ ٣ٞــض اٖخبــر الكــُش ابــً حجــغ  ، (1)لىٟؿــه وصابخــه مــً ٚيــر ٞاثــضة الظــُاخت بســالٝ الؿــٟغ ب٣هــض الخنــزُّ

؛ خُـــــض ٣ًهـــــض فـــــي الٗـــــاصة للخـــــضاوي وهدـــــٍى ٧ةػالـــــت (2)بـــــداؿع الخجـــــزه مـــــً ألاػـــــساع ال"ـــــخُدت اإلاعخبـــــرة

ـت مؿخدَؿـً ٌكـٛلها  الٟٗىهاث الىٟؿُت واٖخضا٫ اإلاؼاط، بط ؤنَّ الخنّزٍ َى: بػالت ال٨ـضوعاث الىٟؿـُت بغٍئ

 وهى في زأي الباخث طبٌب واٍؾ لشد السخل وبرٌ اإلااٌ مً أحله. ،(3)به ٖجها

 ٣ٞض حٗضصث صواٞ٘ الؿُاخت في الى٢ذ اإلاٗانغ بلى ؤهىإ؛ ؤَمها:لظا 

 الؿُاخت الضًيُت. .1

 الؿُاخت الٗالظُت. .2

ت. .3  الؿُاخت الخجاٍع

 الؿُاخت الٗلمُت. .4

 الؿُاخت الش٣اُٞت.  .5

ايُت. .6  الؿُاخت الٍغ

حهُت. .7  الؿُاخت ال ٞر

ـا بلـى مجلــ الٗهـبت ٖـام   َغ و٢ض ٢غعث لجىت الخبراء املخخهين فـي ٖهـبت ألامـم بجىُـ٠ فـي ج٣ٍغ

م: 1936  َو
ً
اخا ُّ  م ألاشخام الظًً ٌٗخبرون ُؾ

ذ ًٖ الىٟـ، وألؾباب ٖاثلُت. (5  ألاشخام الظًً ٌؿاٞغون لل رٍو

 ـ٧ـا (0
ً
ــا ًّ ن ألاشــخام الــظًً ٌؿــاٞغون لحًــىع الاظخماٖــاث الضولُــت ، ؤو لخمشُــل بالصَــم ؤ

،
ً
 ؤو صبلىماؾُا

ً
 هٕى طل٪ الخمشُل ٖلمُا

ما٫ الظًً ٌؿاٞغون ألؾباب جخٗل٤ بإٖمالهم. (3  ؤعلاب ألٖا

4)  ً كــــــٍغ ألاشـــــخام الــــــظًً ٌؿــــــاٞغون فـــــي عخــــــالث ولــــــى ٧اهـــــذ ب٢ــــــامتهم ؤ٢ــــــل مـــــً ؤعبــــــ٘ ٖو

  .(4)ؾاٖت

                                 
ظم٘ جلمُظٍ ٖبضال٣اصع الٟا٦هي اإلا٩ي، الىاقغ اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت، الُبٗـت ألاولـى، ابً حجغ: الٟخاوي ال٣ٟهُت ال٨بري، (  1

(1/232  .) 
ً ابخــض (  2 ــت الــبالص؛ ٞلــِـ ٖىــضَما بٛغيــين مٗخبــًر ــ٤ بــين الخنــّزٍ وعٍئ اًء، واٖخمــض الغملــي والخُُــب الكــغلُجي ٖــضم الخٍٟغ

ــل ٣ُٞهــغ.   ألنــل الؿــٟغ ٞــال ًجــىػ لــه ٢هــغ الهــالة، وإن ـ٧ـان للٗــضو٫ بلــى الؿــٟغ الٍُى
ً
ٞــةطا ـ٧ـان واخــٌض مجهمــا ؾــببا

 (.1/524؛ والخُُب الكغلُجي: مٛجي املحخاط )(2/261)ًىٓغ: الغملي: جهاًت املحخاط 
 (.2/387ابً حجغ: جدٟت املحخاط، مغظ٘ ؾاب٤، )(  3
م بال٣ـاَغة، 1983ٞبراًـغ  12-12ىىان ؤيىاء ٖلى هضوة الؿـُاخت الٗغلُـت، اإلاى٣ٗـضة فـي الٟ ـرة خلىي دمحم هجم: م٣ا٫ بٗ(  4

ت الٗامت للخيكُِ الؿُاحي. ٢هانت وع٢ت مىظىصة بم٨خبتي الخانت.  جدذ بقغاٝ الهُئت اإلاهٍغ
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ً، و٦ـظا الُـالب   مـً ًٟـض للـبالص ب٣هـض الخـَى
ً
ومً زال٫ َظا الحهغ اجط  ؤهـه ال ٌٗخبـر ؾـاثدا

الٛغلـــاء الـــظًً ًلخد٣ـــىن بماؾؿـــاث حٗلُمُـــت ؾـــىاء ؤ٢ـــامىا فـــي ؤ٢ؿـــامها الضازلُـــت ؤو ؤ٢ـــامىا فـــي ٞىـــاص١، 

ٗملــــىن فــــي ؤعا ــــخي صولــــت ؤزــــغي، والصــــخو الٗــــابغ ولــــى بلــــٜ  وألاشــــخام الــــظًً ٣ًُمــــىن ٖلــــى الحــــضوص َو

ً ؾاٖت.  كٍغ ٟه الُاعت ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ٖو
ّ
 جى٢

 ٌُ ـــضِزل بٗـــ ًُ مـــا٫؛ ٞلـــم  و٢ـــض اهُخ٣ِـــض جىنـــ٠ُ ٖهـــبت ألامـــم َـــظا والؾـــُما اإلاخٗلـــ٤ بالضعاؾـــت وألٖا

ـــــ٠ الؿـــــاثذ؛ ٦مـــــا فـــــي  اإلاكـــــخٛلين بالؿـــــُاخت ألاشـــــخاَم الـــــظًً ٌؿـــــاٞغون للٗمـــــل ؤو للصجـــــغة يـــــمً حٍٗغ

ــ٠ َاقــم هــا٢ىع خُــض ّٖغٞــه مــل"بإهــه: "اإلاؿــاٞغ ألي م٩ــ حٍٗغ فــي ولهــظا  (1)ان، وألي ٚــغى، ٚيــر هجــغة ٖو

ـــف آخـــس 5963مـــؤجمس ألامـــم اإلاخدـــدة للظــــس والظـــُاخت الـــدولُحن اإلاىعلـــد بئًؿالُـــا عـــام  م ضـــدز حعٍس

ى ؤهه: ؤّي شخو ًؼوع صولـت ٚيـر الضولـت التـي اٖخـاص ؤلا٢امـت ٞحهـا، ألّيِ ؾـبب، ٚيـر الؿـعي وعاء  للظائذ َو

ا  .(2)ٖمل في الضولت التي ًؼوَع

ً ؾاٖت؛ وهلحٔ ٦ما اهُخ٣ِض بىض ؤلا٢امت ُٞمً ؤ٢ُم ب٢امت صاثمت، ؤ  كٍغ و ما٢خت ؤ٢ل مً ؤعب٘ ٖو

خباع اإلاضة  في حٍٗغ٠ الؿاثذ الظي اٖخمضٍ  الخىبُه اٖل
ً
ا ُّ ًظل بإهه: "٧ل مؿاٞغ ًم٨ض  ظملت مً اإلاٗانٍغ

ىـه بٛـغى ال  ًٖ مَى
ً
ً ؾاٖت بُٗضا كٍغ   لٟ رة ػمىُت ال ج٣ل ًٖ ؤعب٘ ٖو

ً
خا
َّ
ذ، ؤو ٢ًـاء ما٢ ُـه وال ـرٍو  ٞر

 ٧اهـذ"
ً
ـا ًَّ ـض  ٖـً زالزـت  (3)خاظت زانت ؤ ٞاقـ ٍر اإلاٗانـغون  ؤن ال ج٣ـل مـضة ؤلا٢امـت ٖـً ًـىم، وؤن ال جٍؼ

 اإلاـؤجمس الــدولي إلخطــاءاث الظـــس والظــُاختؤقـهغ بلــى ؾـىت فــي ٚاًــت ج٣ـضًغ، ٦مــا َــى مبـّين فــي جٟانــُل 

  . (4)م1991اإلاى٣ٗض في )ؤوجاوا( ٦ىضا ٖام 
  هظ اللاهىن الُمنيوكد 

ً
ىُـا  ٧ـان ؤم ؤهثـى، َو

ً
ٖلى حٍٗغ٠ الؿاثذ بإهه: ٧ـل شـخو َبُعـي ط٦ـغا

، ٌؿتهضٝ جد٤ُ٣ ٚغى ؤو ؤ٦ثر مً ؤٚغاى الؿُاخت
ً
علماء اللاهىن ًىظسون فـي ،  ٦ما ؤّن (5)ؤم ؤظىبُا

مــت مــً هاخُــت ؤلاظــغاءاث الغؾــمُت الخانــت باالهخ٣ــا٫، و٦ُُٟــت الــضزى٫، ومــضة ؤلا٢ا جىضــُـهم للظــائذ

٨ــــظا  ــــً اإلاهــــاظغ مــــً ظهــــت ؤزــــغي، َو اإلاؿــــمىح بهــــا؛ ختــــى ًم٨ــــً جمُيــــز الؿــــاثذ ٖــــً الٗــــابغ مــــً ظهــــت، ٖو

هـــذ بٗـــٌ الضعاؾـــاث بلـــى 
ُ
 لخٗـــضص اَخمامـــاتهم، وزل

ً
ٟـــاث ٖىـــض اإلاكـــخٛلين بالؿـــُاخت جبٗـــا حٗـــضّصث الخٍٗغ

                                 
ُت م٣اعهـــــت، ؤَغوخـــــت ماظؿـــــخير فـــــي ظامٗـــــت ؤم ال٣ـــــ(  1 ـــــا صعاؾـــــت قـــــٖغ ش َاقـــــم هـــــا٢ىع: ؤخ٩ـــــام الؿـــــُاخت وآزاَع غي، بخــــــاٍع

 .7َـ، م27/12/1422
 .87ص. عحهام ٌؿغي الؿُض: ؤؾـ نىاٖت الؿُاخت، م (  2
 .237دمحم عواؽ ٢لعي وخامض ناص١: معجم لٛت ال٣ٟهاء، م(  3
 .87ص. عحهام ٌؿغي الؿُض: ؤؾـ نىاٖت الؿُاخت، مغظ٘ ؾاب٤، م (  4
 م بكإن الؿُاخت. 2229، لؿىت 22، مً ال٣اهىن الُمجي ع٢م 2اإلااصة (  5
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 إلاهُل  الؿاثذ والؼاثغ
ً
ٟا  .(1)زالزت وؤعبٗين حٍٗغ

لمدوهــت بلــى جىيــُذ مٟهــىم الؿــاثذ اإلاٗانــغ واٖخمــضْث  مىظمــت الظــُاخت العاإلاُــتو٢ــض ؾــٗذ  

ش  للظــــائذل ُا بخــــاٍع م، و٢ــــغاع ظمُٗتهــــا الٗامــــت 1985ؾــــبخمبر  26فــــي صوعتهــــا الؿاصؾــــت اإلاى٣ٗــــضة فــــي نــــٞى

ىــىؽ ؤًـــَغـ  بكــإن جِؿـــيراث الؿــٟغ وؤمـــً وؾــالمت الؿـــاثدين وطلــ٪ فـــي صوعتهــا الخاؾـــٗت اإلاى٣ٗــضة فـــي بٍى

ش   .(2)م1991ؤ٦خىلغ 4بخاٍع

 يىابِ الؿاثذ وؤزال٢ُاجهوي: الشا ُلباإلا: 
: يىابِ الؿاثذ اإلاؿلم في ؾُاخخه

ً
 :الضازلُت والخاعظُت ؤوال

ىـــا ؤّن   مٗخبـــرة  ؾـــب٤ ؤن ٖٞغ
ً
مـــت، وجد٣ّـــ٤ لـــه ؤَـــضاٞا ـــغاى ٦ٍغ ؾـــُاخت اإلاؿـــلم ًيبػـــي ؤن ج٩ـــىن أٚل

ت.  ؾىاء صًيُت ؤو صهٍُى

 لًــغوعة وألانــل فــي ؾــُاخت اإلاؿــلم ؤن ج٩ــىن صازــل بــالص اإلاؿــلمين، وال ٌؿــُذ 
ّ

فــي بــالص ال٨ٟــاع بال

هدـى ٖــالط، ؤو خاظــت مٗخبــرة مــً ٖلـم ؤو ججــاعة ؤو صٖــىة بلــى هللا، وؾــبب جًـ٤ُِ ؾــٟغ اإلاؿــلم زــاعط بــالص 

 ؤلاؾالم زكُت ؤن ًهِبه يغع في صًىه.

م ظمهىع الٗلماء ب٢امت اإلاؿلم في صًاع ال٨ٟاع، وإًجابهم الصجغة ٖلى ٧ل ٢ـاصع  ومً َىا ٧ان جدٍغ

 ِ
ّ
 ً مً بْهاع صًىه.ٖلحها ٚير مخم٨

 :
ً
 : ؿلم في ؾُاخخه للبالص ؤلاؾالمُت يىابِ الؿاثذ ٚير اإلا زاهُا

٣ــت التــي قــهضث بعؾــا٫  جيخىــي مٗٓــم البلــضان ؤلاؾــالمُت بلــى الٗهــىع ال٣ضًمــت والحًــاعاث الٍٗغ

الغؾل وما ناخب طل٪ مً بىاء للٗمغان وإ٢امت صو٫ ٦بري وخًاعاث مخٗا٢بت، وما هـخج ٖجهـا مـً هطـ  

سُـــت،  وؤنـــبدذ مٗغفـــ  ٦شيـــرة ومشيـــرة وطاث ٢ُمـــت جاٍع
ً
ٟـــذ آزـــاعا

َّ
ي وجال٢ـــذ لؤل٩ٞـــاع وجبـــاص٫ للش٣اٞـــاث؛  وزل

 .(3)مهضع ظظب للؿُاح مً ظمُ٘ ؤن٣إ  اإلاٗمىعة

ومً ظملت َـاالء الؿـُاح ؤظاهـب ٚيـر مؿـلمين، ٦ٟـل ؤلاؾـالم ؤمـجهم وخمـاًتهم، وجدـّضر ال٣ٟهـاء 

 مدغعة م
ً
 وؤخ٩اما

ً
٣ضوا لهم بدىزا شـل: خ٨ـم صزـىلهم الـبالص اإلا٣ضؾـت ٦م٨ـت واإلاضًىـت، ؤو ألامـا٦ً ٖجهم ٖو

 في مؿاثل 
ً
ا ىىا لهم قغَو ِّ م مّمً ال ًضًً –ٞإوظبىا ٖلحهم  )اإلاظخأمىحن(؛اإلا٣ضؾت ٧اإلاؿاظض، ول ٦ٛيَر

ا: -باإلؾالم في صًاع ؤلاؾالم  مً الكغٍو ؤبغَػ
ً
 ظملت

                                 
ُت م٣اعهت، مغظ٘ ؾاب٤، م(  1 ا صعاؾت قٖغ  .7َاقم ها٢ىع: ؤخ٩ام الؿُاخت وآزاَع
 .5م، م1999اإلاضوهت الٗاإلاُت آلصاب الؿُاخت، الهاصعة ًٖ مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت، الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة، (  2

ٗت وال٣ــــاهىن  ؤخمــــض الــــغلِل:(   ، املجلــــت الٗغلُــــت للضعاؾــــاث ألامىُــــت -صعاؾــــت م٣اعهــــت–ظــــغاثم الؿــــُاخت فــــي يــــىء الكــــَغ

ب، املجلض  .78، م43، الٗضص 22والخضٍع
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 مً  .5
ً
بىا في صًجهم، وال ًضٖىن بلُه ؤخضا

ّ
 ًٚغ

َّ
م بإي وؾُلت ٧اهذ.ؤال يَر  اإلاؿلمين ٚو

0. . و ؤو ج٨ظًب ؤو قخم وهدٍى  ًخٗغيىا لضًً ؤلاؾالم بدى٣ُّ
َّ

 ؤال

غاى اإلاؿلمين بإطي مً ٞٗل ؤو ٢ى٫. .3  ًخٗغيىا أٖل
ّ

 ؤال

4. .  بلبـ ؤو خمل ؤو ٚيٍر
ً
 ًٓهغوا نلُبا

َّ
 ؤال

جاَغوا بها. .5  ؤال ًٓهغوا قٗاثغ صًجهم ؤمام اإلاؿلمين ٍو

 ًلبؿــــىا اإلاالبـــــ التــــي .6
َّ

لؼمــــىا ظاهــــب الحكــــمت والحُــــاء  ؤال جٓهــــغ ٖــــىعاتهم، ومٟــــاججهم، ٍو

 وألاصب في ٧ل م٩ان، وزانت ٖلى الكىاَئ وألاما٦ً الٗامت.

ا ؤو ًغوظىا لها في بالص اإلاؿلمين. .7 بَُٗى غ، والخمىع، ٍو  ًجلبىا مٗهم لحىم الخنًز
َّ

 ؤال

 وظىاؾِـ لبجي ٢ىمهم. .8
ً
 ٩ًىهىا ُٖىها

ّ
 ؤال

كغلىا في جهاع  .9  ًإ٧لىا َو
ّ

 (1) عمًان ؤمام الىاؽ.ؤال

ؾـىاء اٖخبرهـا بـالصٍ بـالص خـغب  ووحىب خماًت الظـائذ اإلاظـخأمً وعـدم الاعخـداء علُـه مؿلـىٌب 

ً ًدـــغم ٖلــى ظمُـــ٘ اإلاؿــلمين الخٗـــغى للؿــاثذ ٚيـــر  خبــاٍع م ؛ ٞٗلـــى الٖا
ْ
يــض اإلاؿـــلمين؛ ؤو  بلضجــه بلـــض ِؾــل

اإلاؿلم بإي هىٍٕ مً ؤهىإ ألاطي والٗضوان؛  وؤنل اإلاؿإلت َظٍ جغظ٘ بلى ؤن الٗال٢ت بـين اإلاؿـلم وال٩ـاٞغ 

ـت صاع ؤلاؾـالم مـً صاع ال٨ٟـغ، وال ًسٟـى زـالٝ ال٣ٟهـاء َل هي الحغب ؤو الؿلم؟، ومىـه ًخطـ  لىـا  مٗٞغ

ـــض  ــ ُـ ـــــإلت؛ خ ــــي اإلاؿـ ــــــً: صاع خــــــغب وصاع بؾــــــالمفــ ــــــا (2)٢ّؿــــــم الجمهــــــىع ٚيــــــر الكــــــاُٞٗت الــــــضهُا بلــــــى صاٍع ، وؤمَّ

 .(3)الكاُٞٗت ٞةلى زالزت ؤ٢ؿام: صاع بؾالم، وصاع خغب، وصاع ٖهض

وع في ال٣ٟه ؤلاؾـالمي٦ما ال ًسٟى ؤًًا ؤن  بلـى صاع بؾـالم وصاع خـغب وصاع ٖهـض ٌٗـىص  ج٣ؿُم الضُّ

ع ؤنَّ ألانل في الٗال٢ت  بلى الهضع ألاو٫، وفي ؾُا١ خالت الحغب وهي خالت اؾخصىاثُت؛ بط ؤنَّ ؤلاؾالم ٣ًّغِ

م َى  يَر  .(4)الخعاٌش الظلميبين اإلاؿلمين ٚو

ٗــض اإلاىبشــ٤ ٖــً مىٓمــت اإلاــاجمغ ؤلا وإلــى َــظا ؤقــاع مجلـــ مجمــ٘ ال٣ٟــه ؤلاؾــالمي الــضولي  ؾــالمي ب

الٖـــــه ٖلـــــى البدـــــىر الـــــىاعصة بلـــــى املجمـــــ٘ بسهـــــىم 
ّ
مىغـــــىع ل عالكـــــاث الدولـــــت ؤلاطـــــالمُت بؼحرهـــــا اَ

                                 
ُت م٣اعهت، مغظ٘ ؾاب٤، م(  1 ا صعاؾت قٖغ  .181َاقم ها٢ىع: ؤخ٩ام الؿُاخت وآزاَع

ــــتاإلابؿــــٍىالؿغزســــخي: (، 2/22) م1994، صاع ال٨خــــب الٗلمُــــت، اإلاضوهــــتمالـــ٪ بــــً ؤوـــــ:   (2  م1993بيــــروث،-، صاع اإلاٗٞغ

 (.3/43) ، صاع ال٨خب الٗلمُت٦كاٝ ال٣ىإال هىحي: (، 12/114)

 ، مغظــ٘ ؾــاب٤خاقــُت البجيرمــي ٖلــى الخُُــبالبجيرمــي: (، 4/223) ، مغظــ٘ ؾــاب٤مٛجــي املحخــاطالخُُــب الكــغلُجي:  (3

(4/222  .) 

٣ه ألا٢لُاث، نىاٖت الٟخىي ابً بُت:  (4  .291م ٞو
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 بال٣غاع الخالي:  وباإلاىازُم الدولُت ل

بنَّ الٗال٢ـــت بـــين الـــضو٫ ؤلاؾـــالمُت والـــضو٫ ألازـــغي اإلا٩ىهـــت للمجخمـــ٘ الـــضولي ج٣ـــىم ٖلـــى : الؿـــالم »

وهبـــــظ الحـــــغوب والاخ ـــــرام اإلاخبـــــاص٫ والخٗـــــاون بمـــــا ًد٣ـــــ٤ اإلاهـــــال  اإلاكـــــ ر٦ت الاوؿـــــاهُت فـــــي بَـــــاع اإلابـــــاصت 

ص الخــالٝ فــي ُت، والضولــت ؤلاؾــالمُت ال حٗــاصي ؤّي صولــت ؤزــغي ملجــغَّ مــا  حٗــاصي  وألاخ٩ــام الكــٖغ الــضًً ، وإهَّ

ـا  وم٣ضؾـاتها؛ وطلـ٪ ألنَّ الحـغب فـي ؤلاؾـالم هـي وؾـُلت ؤزيـرة ًـخم  ا بٗضوان ؤو ٌسـخيء بلـى عمىَػ مً ًبخضَع

 .(1)«اللجىء بلحها للضٞإ ًٖ الىٟـ ولغّصِ ؤّيِ ٖضوان

: ٞالخ٣ؿُم لِـ له مؿدىض هصخي 
ً
بت الؼخُلـي –بطا ، وإهمـا َـى جىنـ٠ُ إلاـا ًدـضر -٦ما ٢ا٫ ص. َو

م، ٞهــــى ونــــ٠ َــــاعت وخ٩اًــــت لىا٢ــــ٘ خــــاصر، ٞاألنــــل ؤنَّ  يــــَر بؿـــبب اقــــخٗا٫ الحــــغب بــــين اإلاؿــــلمين ٚو

ـــذ الحـــغب مدـــل الؿـــالم ُوظـــضث مى٣ُخـــان: ؤخـــضَما ؾـــلمُت، 
َّ
الـــضهُا صاع واخـــضة، ٞـــةطا ازخـــلَّ ألامـــً وخل

 .(2)وؤزغي خغلُت

 

 اث الؿاثذالًابُت : اإلاٗاًير ال٣اهىهُت ويالشا بدضاإلا ، وظغاثمه لحٍغ

دخىي ٖلى م  :ُلبينٍو

 اث الؿاثذ:ألاو٫:  ُلباإلا  مٗاًير  يبِ خغٍّ

 :
ً
ُه.ؤوال ت الخى٣ّل وال ٞر  مٗاًير خّغٍّ

غ ٖىهـــغ ألامـــً، ٧ىهـــه الغ٦يـــزة ألاؾاؾـــُت للٗملُــــت 
َّ
 بطا جـــٞى

ّ
ـــت بال ال ٌؿـــخُُ٘ الؿـــاثذ الخى٣ـــل بدّغٍّ

ـــــت، واإلا٣ـــــّىم الـــــغثِـ لخد٣ُـــــ٤ ألاَـــــضاٝ الاؾـــــ راجُجُت للؿـــــُ ـــُما ؤن الؿـــــاثذ الؿـــــُاخُت الخىمٍى اخت، الؾــ

 
ً
 ؤمىُـــا

ً
ٗاث الؿـــُاخت ؤن جإزـــظ ُبٗـــضا ؛ وخُيئـــٍظ البـــض لدكـــَغ ٌٛـــاصع مى٣ُخـــه، ُٞدخـــاط لؤلمـــً ؤ٦ثـــر مـــً ٚيـــٍر

ـــــاب  والاؾــــخٛال٫ اإلاـــــاصي واإلاٗىـــــىي، ٦مـــــا ًجـــــب  للمداٞٓــــت ٖلـــــى ؤمـــــً الؿـــــُاح، ٞــــال ٩ًىهـــــىا ضـــــحاًا لئلَع

ب٢امخـه ومـا ًـغجبِ بـه بال٣ـضع الـظي جهـان املحاٞٓت ٖلى ؤمً ممخل٩اجه مً الؿغ٢ت، وؤمً ٚظاثه وم٩ان 

ٗغَّى خُاجه للخُغ
ُ
ٗخضي ٖلُه ؤو ح ٌُ  ٞال 

ً
 .(3)به ٦غامخه باٖخباٍع بوؿاها

ُــه والدؿــلُت، وج٣ ــرح  ــا للؿــُاح مسخلــ٠ وؾــاثل الغاخــت وال ٞر ٦مــا جهــيء وـ٧ـاالث الؿــُاخت وهدَى

بىن ُٞه مً وؾاثل الغاخت   واإلاخٗت. لهم الؼمان واإلا٩ان اإلاىاؾبين، وجيهئ ما ًٚغ

                                 
ت ال٣ًاًا ال٣ٟهُت اإلاٗانغة ، م( 1  .941الؿالىؽ: مىؾٖى

بت الؼخُلي: ٢ًاًا ال٣ٟه( 2  .613م م،2227، 1صمك٤، ٍ -وال٨ٟغ اإلاٗانغ، صاع ال٨ٟغ َو
ٗاث الؿُاخُت، صاع ال٨ٟغ، الُبٗت ألاولى، (  3  .  41م ، م2229بغ٧اث ٧امل اإلاهيراث: ألامً الؿُاحي والدكَغ
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ُـــــه مـــــً ؤٞٗـــــا٫ٍ لبًٗـــــهم  ـــــت اإلاُل٣ـــــت فـــــي الخى٣ـــــل وال ٞر وال ًسٟـــــى مـــــا ًدـــــضر ؤزىـــــاء بُٖـــــا،هم الحٍغ

اث جخٗــــاعى مــــ٘ الــــضًً وجخهــــاصم مــــ٘ الٗــــاصاث والخ٣الُــــض؛ لــــظا ـ٧ـــان مــــً  ــــاء وجهــــٞغ مدّغمــــت مكــــِىت، وؤٍػ

 الًغوعي يبُها وج٣ىُجها.

 

اث َــ مـً 1439لـت الؿـٗىصًت ٖـام مـا ؤنـضعجه الضو  ومً الىماذج الخؿبُلُت لػبـ هره الخٍس

ـــىي  ً خ٣ـــى١ الؿـــاثذ وواظباجـــه مؿـــدىضة فـــي طلـــ٪ بلـــى مـــا وعص فـــي هٓـــام الؿـــُاخت ولىاثدـــه جًـــمَّ  صلُـــل جٖى

ـــىي فـــي خ٣ـــى١ وواظبـــاث اإلاؿـــتهل٪ فـــي هٓـــام الؿـــُاخت ولىاثدـــه  (1)الخىُٟظًـــت جدـــذ مؿـــىى )الـــضلُل الخٖى

ـــظ  ــ ــــى ألازــ ـــــا ٖلـــ ـــب مجملهــ ــ ـــــاصة، جىهــ ـــين مــ ــ ـــضي وزمؿــ ــ ـــــمً بخــ ـــه جًــ ــ ـــــخه وظضجــ ـــا جٟدهــ ــ ـــــت( وخُىمــ الخىُٟظًــ

ــــز٫ الؿــــُاح وعخالتهــــم الؿــــُاخُت،  وخؿــــً اؾــــخ٣بالهم 
ُ
باالخخُاَــــاث ألامىُــــت وهٓــــم حؿــــهُالث ؤلاًــــىاء لن

ـــت الخس ـــغ ؤو  ظــــىصة اإلا٩ــــان...ؾــــىاء فــــي لٛـ ـــت اإلآهـ ـــا (2)اَــــب ؤو هٓاٞـ ـــت ًدخاظهـ ـ ٍغ . وهــــي بالٟٗــــل ه٣ــــاٍ ظَى

م ال٣ُمُت ألصبُاث 
ُ
 مً جٟانُل الُىٓ

ً
الؿاثذ في ؾالمخه مً املخاَغ وجظًُل ٣ٖباجه، ول٨جها ؤٟٚلذ ٦شيرا

اصاجىا ألانُلت. ُه اإلاىًبِ بضًيىا ؤلاؾالمي ٖو ل وظىاهب ال ٞر  الخى٣ُّ

 
ً
ــــــت الظــــــُاخت الجيظــــــُتلمطــــــؿلو٢ــــــض قــــــإ خــــــضًشا ــــىٓم  ح لخٍس ــــي الــ ـــه فــ ـــى اخ رامـــ ــ ـــــض ٖلـ والخإ٦ُـ

ـــــت وال٣ـــــبالث الجيؿـــــُت   مـــــً الهـــــىع الٗاٍع
ً
الؿـــــُاخُت!؛ وهـــــي ؤزُـــــاء ٧اعزُـــــت ًغج٨ هـــــا بٗـــــٌ الؿـــــُاح بـــــضءا

 بلى الٟٗل الٟاض  الٗلجي و اعج٩ـاب ظـغاثم 
ً
والخدٍغٌ ٖلى الٟؿ٤ والٟجىع والكظوط الجيسخي، وونىال

جها وعقي ؤزال٢ها.الؼها واللىاٍ التي جسضف  ًّ  الكٗىع الٗام وجىته٪ ؤٖغاى الكٗىب وج٣ضخي ٖلى جض

ــا ًىــضي لــه الجبــين ؤنَّ ٢ــىاهين ؤ٦ثــر الــضو٫ ؤلاؾــالمُت  جهــيء اهدكــاع ظــغاثم الؿــُاح   -لؤلؾــ٠-وممَّ

ٚيــر عاصٖــت، ٦مــا فــي  تالالؤزال٢ُــت َــظٍ؛ ل٩ىجهــا لــم ججّغمهــا  فــي ٢ىاهُجهــا، ؤو ظّغمتهــا ول٨ــً ب٣ٗىلــاث ؾــاطظ

 278ىن اإلاهـــغي ٣ٞـــض ههـــذ اإلاـــاصة )ال٣ـــاه
ًّ

 مســـال
ً
 ٞاضـــحا

ً
( ٣ٖىلـــاث ٖلـــى ؤن ) ٧ـــل مـــً ٞٗـــل ٖالهُـــت ٞٗـــال

مــت  ـا ظٍغ ــض ٖلـى ؾــىت، ؤو ٚغامـت مالُـت ال جخجــاوػ زالزماثـت ظىُــه (. وؤمَّ بالحُـاء ٌٗا٢ـب بالســجً مـضة ال جٍؼ

ٗخىا ؤلاؾــالمُت الٛــغاء، بــل جــإزغ ب٣ــاهىن ال٣ٗىلــا -336ث الٟغوســخي مــاصة )الؼهــا ٞلــم ًجغمهــا بمــا بُيخــه قــَغ

، ؤّمـا 339
ً
 ؤو خ٨مـا

ً
ء الظي ًدضر مً شخو م زّوط خا٫ ٢ُام الؼوظُت ٞٗال ( الظي ًدضص الؼها في الٍى

                                 
وهـي: الثدــت مغاٞـ٤ ؤلاًــىاء الؿــُاحي، والثدـت وـ٧ـاالث الؿـٟغ والؿــُاخت، والثدــت م٩اجـب حجــؼ وخـضاث ؤلاًــىاء الؿــُاحي (  1

٣ها، والثدت مىٓىي الغخالث الؿُاخُت، والثدت اإلاغقضًً الؿُاخُين.   وحؿٍى
ــــىي لح٣ـــى١ وواظبــــاث اإلاؿـــتهل٪، الهُئــــت الٗامـــت للؿــــ(  2 ــــىي، بصاعة الكـــئىن ال٣اهىهُــــت: الـــضلُل الخٖى ُاخت وال ـــرار الخٖى

 َـ.1439الهاصع ٖام 
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 . (1) بطا ٧ان الغظل واإلاغؤة ٚير م زوظين ٞٗال٢تهما ال ًُل٤ ٖلحها ػها!!

مــت ل٨شيــر مــً الــضو٫ ؤلاؾــالمُت التــي جد٨مهــا ال٣ــىاهين الىيــُٗت  ٨ــظا قــغب الخمــغ ال ٌٗــضُّ ظٍغ َو

ٗت ؤلاؾـــالمُت؛ ٞـــال ٌٗـــض قـــغب الخمـــغ  مـــت بال بطا   -فـــي هٓـــغ جلـــ٪ ال٣ـــىاهين–ٚيـــر اإلاؿـــخمضة مـــً الكـــَغ ظٍغ

ـــا قـــغله لهـــا صازـــل  ـــ٤ ٖـــام، ؤمَّ اإلايكــــأث ونـــل الكـــاعب بلـــى خالـــت الؿـــ٨غ البـــّين، وُيـــبِ فــــي م٩ـــان ؤو ٍَغ

مـــــه ٞـــــال جخجـــــاوػ ٣ٖىلخـــــه  الؿـــــُاخُت ٧الٟىـــــاص١ واإلاالهـــــي وألاهضًـــــت اللُلُـــــت ٞمؿـــــمىح بـــــه، وفـــــي خالـــــت ججٍغ

ٗت ؤلاؾــالمُت التــي ظٗلخــه مــً املحغمــاث اإلاى٨ــغة، والجــغاثم (2)الحــبـ ؤو الٛغامــت ــظا ًدىــافى مــ٘ الكــَغ ، َو

٣ىلخه الجلض.   ت ٖو ًّ  الحّض

كــاص بـه فــي ال٣ـاهىن الُمجــي جإ٦ُـ ٌُ ـا  ضٍ للميكــإة الؿـُاخت )بدٓــغ اعج٩ـاب ؤي ٞٗــل مـً ألاٞٗــا٫ وممَّ

ـــــت بالحُـــــاء وآلاصاب الٗامـــــت، ؤو الخٛا ـــــخي ٖىـــــه، وللـــــىػاعة ؤو م٩اج هـــــا فـــــي خالـــــت مسالٟـــــت طلـــــ٪ بزـــــالء 
ّ
املخل

ــال١ مىــ٘ مــً ٌٗملــىن ٞحهــا مــً   إلاــضة جدــضصَا الالثدــت ؤو بٚال٢هــا ٖلــى ؤن ال ً رجــب ٖلــى ؤلٚا
ً
اإلايكــإة ما٢خــا

 ٖــــً جى٢ُــــ٘ ال٣ٗىلــــت اإلا٣ــــغعة بمىظــــب َــــظا ال٣ــــاهىن وال٣ــــىاهين الىاٞــــظة( الــــضزى٫ ؤو الخــــغوط،
ً
. (3)ًٞــــال

وإياٞت اإلا٣نن في آزغ اإلااصة )وال٣ىاهين الىاٞظة( جدُل الٟٗل بلى خ٣ُ٣خه فـي ٢ـىاهين  الـُمً ألازـغي التـي 

ما بما قٕغ هللا حٗالى. م الؼها والخمغ وهدَى  ههذ نغاخت بخجٍغ

 :
ً
ت زاهُا  مٗاًير خٍغ

ُّ
 والخ٣ا خي: ٪الخمل

ؾــمدذ ٦شيـــر مـــً الـــضو٫ باؾــدشماع الؿـــاثذ ألاظىبـــي ؤمىالـــه فــي صولهـــا، واإلاـــغاص باالؾـــدشماع ألاظىبـــي 

ٖىـــــض ٣ٞهـــــاء ال٣ـــــاهىن ؤهـــــه اهخ٣ـــــا٫ عئوؽ ألامـــــىا٫ مـــــً الخـــــاعط بلـــــى الـــــضو٫ اإلاًـــــُٟت بُٛـــــت جد٣ُـــــ٤ الـــــغلذ 

اصة ؤلاهخاط والخىمُت في الضو٫ اإلاًُٟت  .(4)للمؿدشمغ ألاظىبي، ولما ٨ًٟل ٍػ

٤ مالــه بلــى البلـض الخــاعجي، وجــإحي 
ُّ
و٢ـض حٗ ــرى اإلاؿـدشمغ ألاظىبــي ٣ٖبــاث ومسـاَغ جدــى٫ صون جـضٞ

ــــت، واملخــــاَغ الؿُاؾــــُت  فــــي ٢اثمــــت َــــظٍ املخــــاَغ: مســــاَغ الحــــغب والٟــــ ن الضازلُــــت، واملخــــاَغ الخجاٍع

 اإلاخمشلت في اظغاءاث الخإمُم وهٕؼ اإلال٨ُت واإلاهاصعة.

ـت فـي مىاظهـت الاؾـدشماعاث ومً خ٤ الضو٫ اإلاًُٟت اجساط  ا اإلاخىٖى اظغاءاث ؤزظ اإلال٨ُـت بهـىَع

                                 
 (.  277( ختى اإلااصة)٢273اهىن ال٣ٗىلاث اإلاهغي مً اإلااصة )(  1
ٗت وال٣ـــاهىن (  2 م: 89، مغظـــ٘ ؾـــاب٤، م-صعاؾـــت م٣اعهـــت–ؤخمـــض الـــغلِل: ظـــغاثم الؿـــُاخت فـــي يـــىء الكـــَغ

َّ
ـــااص ٖـــال ، ٞو

 .97ؤزُاع الؿُاح، م 
 م بكإن الؿُاخت. 2229، لؿىت 22، مً ال٣اهىن الُمجي ع٢م 21اإلااصة (  3
، ميكـــــىعاث مغ٦ـــــؼ الضعاؾـــــاث والبدـــــىر الُمجـــــي، (  4

ً
ص. دمحم املخالفـــــي: جـــــإزير الٗىإلاـــــت ٖلـــــى الخىمُـــــت فـــــي البلـــــضان ألا٢ـــــل همـــــّىا

 .26م، م2222
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ـظا مؿـخمض مـً ؾـُاصتها ؤلا٢لُمُـت، ول٨ـً ال ٌٗجـي َـظا الحـ٤ مماعؾـتها الزخهــام  ألاظىبُـت الخانـت، َو

ُـت لل٣ـاهىن الـضولي جٟـغى  مُل٤ ال خضوص له ؤو الٖا راٝ لها بؿلُت جد٨مُـت فـي طلـ٪؛ ألن ألاخ٩ـام الٗٞغ

 
ً
ـــى  ٖلـــى الضولـــت ٢ُـــضا ل  ٖلـــى حؿـــمُخه ب٣ُـــض "الحـــض ألاصوـــى إلاٗاملـــت ألاظاهـــب"، َو

ُ
ـــت ، انـــُ ٖلـــى َـــظٍ الحٍغ

٣ًضــخي بــإن ل٩ــل ؤظىبــي ٣ًــُم ٖلــى ب٢لــُم الضولــت ؤن ًخمخــ٘ ب٣ــضع مــً الح٣ــى١ ٌٗخبــر الحــض ألاصوــى إلاــا ًجــب 

 للمباصت الٗامت في ال٣اهىن الضولي
ً
٣ا  .(1)ٖلى ٧ل صولت ؤن حٗ ٝر لهم به ٞو

٨ـــظا الحـــا٫ ُٞمـــا  جخســـظٍ بٗـــٌ الـــضو٫ مـــً ٢ـــغاع الخـــإمُم باٖخبـــاٍع مـــً ٢ـــغاعاث الؿـــُاصة صازـــل َو

 في اؾخٗمالها َظا الح٤ ًسىلها للمؿاءلت مً زـال٫ مـا ٢ـض ج٣ـىم بـه مـً 
ً
٠ ؤخُاها  ؤن الخٗؿُّ

ّ
ب٢لُمها، بال

ٌ م٣ابل طل٪. وفي َظا نضع ٢غاع ألامـم اإلاخدـضة فـي  صٌؿـمبر  12جإمُم ؤمىا٫ ألاظىبي صون صٞ٘ ؤي حٍٗى

( فــي مُشــا١ خ٣ــى١ وواظبــاث الــضو٫ الا٢خهــاصًت خُــض ههــذ اإلاــاصة الشاهُــت فــي 3281م، ع٢ــم )1974 ٖــام

 ٌ ظؼ،هـا الشالـض ٖلـى مـا ًلـي: "مـً خـ٤ّ ؤي صولـت جـإمُم، ؤو مهـاصعة ؤمـال٥ ؤظىبُـت، ل٨ـً ًجـب صٞـ٘ حٗــٍى

 مالثم".

 وفــي َــظٍ الحالــت ٞــةن ال٣اٖــضة الٗامــت ج٣ضــخي بإهــه 
ّ

أن ًلجــأ إلــى  لــِع أمــام اإلاظــدثمس ألاحىبــي إال

ًــه ٖــً ممخل٩اجــه التــي الىطــائل اللػــائُت اإلاخاخــت داخــل الــدٌو اإلاػــُـت  لالؾــدشماع للمُالبــت بخٍٗى

جمَّ جإمُمها، وإطا ؤز٤ٟ في جد٤ُ٣ طل٪ ؤو حّٗغى إله٩اع الٗضالت ؤمام ٢ًاء الضولت اإلاًـُٟت، ُٞجـىػ لـه 

ـــــــــت لالخماًـــــــــت ا حؿـــــــــّىى ؤن ًلجـــــــــإ بلـــــــــى صولخـــــــــه لحماًخـــــــــه بالىؾـــــــــاثل الؿُاؾـــــــــُت والضبلىماؾـــــــــُت بمـــــــــ بىظٍس

ت في ٣ٞه ال٣اهىن الضولي الٗام الدبلىماطُتل  .(2)اإلاٗغٞو

ٝ الحماًت الضبلىماؾُت اإلاخٗل٣ت باالؾدشماعاث ألاظىبُـت بإجهـا: ؤلاظـغاء الـظي جلجـإ بلُـه صولـت  ٗغَّ
ُ
وح

 لخــإمين خ٣ــى١ اؾــدشماع َُئــت ؤو ٞــغص ًيخىــي بلحهــا بجيؿــِخه لــضي صولــت ؤزــغي بٗــ
ً
ض ب٢ــضام اإلاؿــدشمغ ؾــُٗا

٤ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي  . (3)ألازيرة ٖلى اإلاؿاؽ به باملخالٟت الل زاماتها ٞو

غ فـــــي ٢ــــىاهين الـــــضو٫  وفــــي هظـــــس الباخـــــث ـــي  -ًيبػــــي ؤن جخـــــٞى اإلابـــــاصت  -بسهـــــىم اإلاؿــــدشمغ ألاظىبــ

 الخالُت:

                                 
ت، ص. ٖمــــغ َاقــــم دمحم نــــض٢ت: يــــماهاث الاؾــــدشماعاث ألاظىبُــــت فــــي ال٣ــــاهىن الــــضو (  1 لي، صاع ال٨ٟــــغ الجــــامعي باإلؾــــ٨ىضٍع

 .74-72م، م2228الُبٗت ألاولى، 
 .74ص. ٖمغ َاقم دمحم نض٢ت: يماهاث الاؾدشماعاث ألاظىبُت في ال٣اهىن الضولي، مغظ٘ ؾاب٤، م(  2
ـــضاوي ٞـــخذ هللا: الًـــماهاث ال٣اهىهُـــت لالؾـــدشماع الؿـــُاحي فـــي الجؼاثـــغ، عؾـــالت ماظؿـــخير فـــي الح٣ـــى١ مـــً ظامٗـــ(  3 ت دمحم ٍػ

 .45م، م2215/2216زًُغ بالجؼاثغ، للٗام الجامعي 
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  مبضؤ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت؛ بدُض ًخمخ٘ اإلاؿدشمغ ألاظىبـي بـالح٣ى١ والًـماهاث واإلاؼاًـا

جي.   بما ًخمخ٘ به اإلاؿدشمغ الَى

 .اع ال٣اهىوي للضولت ت الاؾدشماع بما ال ًخٗاعى م٘ ؤلَا  ومبضؤ خٍغ

ير يماهاث الحماًت الالػمت  ً؛ و٢ض ؤوكإث ألامم اإلاخدضة و٧االث صولُت حٗمل ٖلى جٞى للمؿدشمٍغ

٧الى٧الـــت الضولُـــت لًـــمان الاؾـــدشماع التـــي ؤوكـــإَا البىـــ٪ الـــضولي لئلوكـــاء والخٗميـــر بهـــضٝ خماًـــت خ٣ـــى١ 

 .(1)اإلاؿدشمغ ألاظىبي ونىهه مً الًُإ

 يبِ الجغاثم التي ج٣٘ مً الؿاثذ ؤو ج٣٘ ٖلُه:: ويالشا ُلباإلا 
مـت مّما اج٤ٟ ٖلُه ألانىلُىن ؤن ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت ما ل مـه؛ ٞـال ظٍغ م ًغص صلُـل ٖلـى جدٍغ

 ٧اهـذ ال٣ٗىلـت 
ً
ا غ ٣ٖىلت ٖلحها؛ خضَّ مت بخ٣ٍغ مه بهما ٌٗخبر ظٍغ  بىو، وما ظاء الىو بخدٍغ

َّ
وال ٣ٖىلت بال

 
ً
ــــــغا ٝ اإلاــــــاوعصي الجــــــغاثم بإجهــــــا: )(2)ؤو حٍٗؼ ُت ػظــــــغ هللا حٗــــــالى ٖجهــــــا بدــــــٍض ، ولهــــــظا ٖــــــغَّ ، ؤو مدٓــــــىعاث قــــــٖغ

غ ٞها بٌٗ ال٣ـاه()(حٍٗؼ غَّ ـب ال٣ـاهىن ٖلـى اعج٩ابـه ٣ٖىلـت( ىهين بإجهـا: )، ٖو
ّ
، ولإجهـا: () ٖمـل ؤو امخىـإ ًغج

 ؤو ٚيــر ٖمــضي، ًغجــب لــه ال٣ــاهىن ظــؼاء 
ً
، ٖمــضًا

ً
 ـ٧ـان ؤو ؾــلبُا

ً
، بًجابُــا )٧ــل ؤؾــلىب بوؿــاوي ٚيــر مكــغٕو

)
ً
 . () ظىاثُا

٣هض بالجغاثم الؿُاخُت: يـغاع ًيخج ٖجها ؤلا ال٣ُام ؤو الامخىإ ًٖ ألاٞٗا٫ والؿلى٦ُاث التي   ٍو

ــــخام ؤو  ـــض ألاشــ ـــض ؤخـــ ــ ــــاثذ يـ ـــا الؿــ ــ ــــي ًغج٨ هـ ـــــُاخُت، ؤو التــ ـــ٤ الؿـ ـــــ٘ واإلاغاٞـــ بالؿــــــاثذ ؤو باإلاىــــــا٤َ واإلاىا٢ـ

 ،
ً
 ؤو ٢اهىهــــا

ً
ــــا  ؤو ٖٞغ

ً
ا مــــت قــــٖغ ألامــــا٦ً، ٍو رجــــب ٖلحهــــا يــــغع مــــاصي ؤو مٗىــــىي، وج٩ــــىن َــــظٍ ألاٞٗــــا٫ مدغَّ

ٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن   . ()َو

 مــ
ً
 قــيُٗت ًدّغمهــا الكــٕغ  والؿــاثذ ألاظىبــي لــِـ مٗهــىما

ً
ً اعج٩ــاب الجــغاثم ٣ٞــض ًغج٨ــب ؤٞٗــاال

                                 
٘ الجؼاثغي، عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت اإلااظؿخير، في ٧لُـت الح٣ـى١ بجامٗـت (  1 ٢غفي ًاؾين: يماهاث الاؾدشماع في الدكَغ

 .82م، م2228دمحم زًُغ بالجؼاثغ، ٖام 
 .52ؾالم مض٧ىع: اإلاضزل بلى ال٣ٟه ؤلاؾالمي، م(  2
 ؤبـى ٌٗلـى دمحم بـً الحؿـين الٟـغاء فـي ؤخ٩امـه الؿـلُاهُت، 192صي: ألاخ٩ام الؿـلُاهُت، ماإلااوع (  3

ً
ـ٠ ؤًًـا ، وط٦ـغ الخٍٗغ

 .257م، م2222َـ/1421، 2وخ٣٣ه خامض ال٣ٟي، بضاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ
 .5مدمىص مهُٟى: قغح ٢اهىن ال٣ٗىلاث، م(  4

مت وؤخ٩امها الٗامت، م (  .13-12ٖبضالٟخاح زًغ: الجٍغ
٘ اإلاهغي،صاع الجهًت الٗغلُت، ٍ(  6  .8م، م1993، 2ٖاص٫ زير: الجغاثم الؿُاخُت في الدكَغ
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ٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن ، ٞالخُإ مىه واعٌص والح٨م ٖلُه قامل قـإهه قـإن ٚيـٍر مـً ؤَـل البلـض، ُٞسًـ٘  َو

ٗاث جلـ٪ الضولـت  ٤ ٖلُـه ال٣ٗىلـت اإلا٣ـغعة فـي حكـَغ مخه ٞحها، وجُبَّ ل٣اهىن الضولت اإلاًُٟت التي ًغج٨ب ظٍغ

دمل ظيؿُتهاو٢ىاهُجها، ص  .()ون الىٓغ بلى ٢اهىن صولخه التي ًيخىي بلحها ٍو

ـــت ٢ـــىاهين الـــضو٫ الٗغلُـــت وؤلاؾـــالمُت فـــي ٢ىاهُجهـــا ٖلـــى ؾـــُاصة الضولـــت فـــي ب٢لُمهـــا،  
ّ
ـــذ ٧اٞ و٢ـــض ههَّ

مــــت وا٢ٗــــت فــــي الضولــــت ؾــــىاء اعج٨بــــذ ٞحهــــا ٧لهــــا ؤو بًٗــــها، وؾــــىاء جــــمَّ ٞٗــــل ؤلاؾــــهام فــــي  واٖخبـــاع ؤن الجٍغ

ٗاث التـــ كاعـــدة ؤلاكلُمُـــت، بـــل ٢ـــض هـــوَّ ال٣ـــاهىن الـــضولي ٖلـــى ()الـــضازل ؤو فـــي الخـــاعط ي حٗجـــي ؤن الدكـــَغ

 ٧اهــــــذ ظيؿــــــُت 
ً
ــــــا ًَّ ها الضولــــــت جد٨ــــــم ٧ــــــل مــــــا ٣ًــــــ٘ ٖلــــــى ب٢لــــــُم الضولــــــت مــــــً الجــــــغاثم ؤ وال٣ــــــىاهين التــــــي حؿــــــجُّ

 .()مغج٨بحها

ولىـاء ٖلــى َـظا ٞشمــت ظـغاثم ًغج٨ هــا الؿــاثذ ٌٗا٢ـب ٖلحهــا ال٣ـاهىن، وظــغاثم ؤزـغي ط٦ــغث ٣ٖىلتهــا 

ا ٣ً٘ ضحُتها الؿاثذ في ؤٚلب ألاخُ  ان. ٞمً ؤمشلت ألاو٫:ال٣ىاهين ممَّ

ــب املخـــضعاث خُــض حٗــض مـــً الجــغاثم التــي ٌٗا٢ـــب ٖلحهــا ال٣ــاهىن فـــي ظمُــ٘ صو٫ الٗـــالم،  .5 ظــغاثم تهٍغ

ا  مـــت مـــً خُاػتهـــا وظل هـــا وحٗاَحهـــا وػعاٖتهـــا وإهخاظهـــا وجهـــضًَغ ٦مـــا ؤنَّ ل٩ـــل مـــا ًىـــضعط ٞحهـــا فـــي الجٍغ

جهـــا...  ٣ٖىلـــت م٣ـــغعة لهـــا فـــي ال٣ـــىاهين؛ ٢ـــض جسخلـــ٠ فـــي م٣ـــضا ا ول٨ـــً جـــىو مٗٓمهـــا ب٣ٗىلـــت وجغٍو َع

 .()السجً وألاقٛا٫ الكا٢ت اإلاا٢خت ؤو اإلاالضة

ظــغاثم الخجؿـــ؛ خُــض ٌؿــخٛل بٗــٌ ٖمــالء الاؾــخسباعاث ؾــهىلت خغ٦ــت الؿــُاح ونــٝغ الىٓــغ  .0

ٖــــــــــً مــــــــــغا٢بتهم فــــــــــي مؼاولــــــــــت ؤٖمالــــــــــه الخجؿؿــــــــــُت وظمــــــــــ٘ اإلاٗلىمــــــــــاث الاؾــــــــــخسباعاجُت الؿُاؾــــــــــُت 

ت التـــي جًـــغ بم هـــال  جلـــ٪ الضولـــت لضولـــت ؤزـــغي مٗاصًـــت لهـــا، و٢ـــض ّٞهـــلذ والا٢خهـــاصًت والٗؿـــ٨ٍغ

                                 
ٗت وال٣ــــاهىن (  1 ، املجلــــت الٗغلُــــت للضعاؾــــاث ألامىُــــت -صعاؾــــت م٣اعهــــت–ؤخمــــض الــــغلِل: ظــــغاثم الؿــــُاخت فــــي يــــىء الكــــَغ

ب، املجلض  .83، م43، الٗضص 22والخضٍع
اصجين ألاولــى والشاهُــت مــً ٢ــاهىن ال٣ٗىلــاث، وال٣ــاهىن الٗغاقــي فــي ماصجــه الؿاصؾــت، ٦ــىو ال٣ــاهىن اإلاهــغي ٖلُــه فــي اإلاــ (  2

تي فــــي ماصجــــه  وال٣ــــاهىن اللُبــــي فــــي ماصجُــــه الغابٗــــت والخامؿــــت، وال٣ــــاهىن الجؼاثــــغي فــــي ماصجــــه الشالشــــت، وال٣ــــاهىن ال٩ــــٍى

ــــ٘ فــــي اإلا ىٓــــغ للخىؾُّ ىيــــٕى : ؾــــمير ٞهىــــي، ألامــــً الحاصًــــت ٖكــــغة، وال٣ــــاهىن الؿــــىعي فــــي ماصجــــه الخامؿــــت ٖكــــغة،  ٍو

جي، م  .58الؿُاحي وؤزٍغ ٖلى الضزل الَى
م: ؤزُاع الؿُاح، مغظ٘ ؾاب٤، م(  3

َّ
 .78ٞااص ٖال

ٗت وال٣اهىن (  4  .84، مغظ٘ ؾاب٤، م-صعاؾت م٣اعهت–ؤخمض الغلِل: ظغاثم الؿُاخت في يىء الكَغ
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هـا ػمـً الؿـلم ؤو الحـغب بإخ٩ـام ج ـراوح  هـا وو٢ٖى ٣ىلتها بىـاء ٖلـى هٖى مت الخجؿـ ٖو ال٣ىاهين ظٍغ

ضام  .()بين السجً وألاقٛا٫ الكا٢ت وؤلٖا

ً الؿــاثذ مــً الحهــى٫ ٖلــى مــا٫ ٚيــٍر بىؾــاثل ٌكــىبها  .3
ُّ
الخـــضلِـ ظــغاثم الىهــب والاخخُــا٫: بــخم٨

ىذ اإلاـــاصة ) ( ٣ٖىلـــاث مهـــغي ؤعـ٧ــان 336والخـــضإ، ولاؾـــخسضام َـــغ١ اخخُالُـــت ٧اطبـــت، و٢ـــض جًـــمَّ

ى اإلاخٗل٤ بىؾُلت الىهـب؛  مت؛ ٞجٗلها مىدهغة في ؤع٧ان ؤعبٗت: ؤولها الغ٦ً اإلااصي، َو َظٍ الجٍغ

ِـ لــه ٧اؾـخٗما٫ َــغ١ اخخُالُـت ، واجســاط اؾــم ٧ـاطب، ؤو الخهــٝغ فــي مـا٫ ٚيــر مملــى٥ للجـاوي ولــ

خــ٤ الخهــٝغ ُٞــه. وزاهحهــا: الاؾــدُالء ٖلــى مــا٫ ٚيــٍر ٧لــه ؤو بًٗــه بــضون وظــه خــ٤. وزالثهــا: ٖال٢ــت 

مت. وعابٗها: جىاٞغ ال٣هض الجىاجي.  الؿببُت بين الىؾاثل وحؿلُم املججي ٖلُه للما٫ مىيٕى الجٍغ

 في الحبـ والٛغامت اإلاالُت
ً
مت الىهب والاخخُا٫ َظٍ ٚالبا  . ()وجىدهغ ٣ٖىلت ظٍغ

 ومً أبسش الجسائم التي جلع على الظائذ وحعّسغه للمخاؾس:

ــــا ٞضًـــت لــــه، ؤو  .5 ــــام ؤَلـــه بــــضٞ٘ مبـــالٜ َاثلـــت باٖخباَع ٖملُـــاث الخُـــ٠: التــــي حؿـــتهضٝ الؿـــاثذ إلٚع

ُــــه ؤو الخسلــــي ٖىــــه. ومــــً ؤ٦بــــر نــــىع 
ّ
ــــام صولخــــه ٖلــــى حُٛيــــر مى٢ــــ٠ ؾُاســــخي مٗــــّين مــــً خُــــض جبي بٚع

ـــا١ ؤعواخهـــم الخُــ٠ الجماُٖـــت للؿـــُاح  ازخُـــاٝ الُـــ اثغاث ومـــا جدضزـــه مـــً ظـــغاثم ه٨ـــغاء فـــي بَػ

اب ؾلُاتهم. ئت، وإجالٝ ؤمىالهم الُاثلت، وإَع  البًر

، ول٨ــً ٧ىجهــا وؾــُلت الى٣ــل ألاؾــٕغ فــي الٗــالم ؛الُــاثغاثوال ٚــغَو ؤن ٌؿخدؿــً الؿــُاح الؿــٟغ ب 

ــا
ّ
ــاء، العجــب والاؾــدى٩اع مىهــب ٖلــى ؤٞٗــا٫ الخــاَٟين اإلاكــِىت ٚيــر اإلابــالين بمهــير الغ٧ ُٞٗمــض ب ألابٍغ

ٖالمي وإلاا جد٣٣ـه مـً حؿـلُِ الًـىء ٖلـحهم مً صوي بإلاا جدضزه لهم  الزخُاٝ الُاثغةال٣غانىت َاالء 

ت التي ّٖغٞخه َُئت والىٓغ في مُال هم ومأعبهم ، ولهظا اقتهغ مٟهىم ازخُاٝ الُاثغاث بال٣غنىت الجٍى

ــا ع٢ـم ) ش 2551ألامـم اإلاخدــضة فـي ٢غاَع بإهــه : )حُٛيـر مؿــاع الُـاثغاث اإلاضهُــت ؤزىــاء  م22/12/1969( بخــاٍع

ــــ٠ لُهـــــبذ )الاؾـــــدُالء ٚيـــــر اإلاكـــــغٕو ٖلـــــى الُـــــاثغاث  ـــــّض٫ مجلــــــ ألامـــــً الـــــضولي َـــــظا الخٍٗغ َيراجهــــا(، ٖو

ا بال٣ىة ؤزىاء الخدل٤ُ(  .(3) اإلاضهُت، وحُٛير مؿاَع

مــت ٢غنــىت وؤقــاعوا بلــى ؤخ٣ُّــت الضولــت  مــت زُــ٠ الُــاثغاث ظٍغ ــض قــّغاح ال٣ــاهىن ؤنَّ ظٍغ
َّ
و٢ــض ؤ٦

ناخبت الُاثغة املخخُٟت، والضولت التـي جـم الازخُـاٝ فـي ؤعيـها ؤو فـي مجالهـا الجـىي فـي عصٕ الخـاَٟين 

                                 
م: ؤزُاع الؿُاح، مغظ٘ ؾاب٤، م(  1

َّ
 .87ٞااص ٖال

م: ؤزُاع الؿُاح، مغظ٘ ؾاب٤، مٞااص (  2
َّ

 .288، ٖبىص الؿغاط: ظغاثم الٗغى واإلاا٫، م91ٖال
 .19زالض البكغ، اإلاىاظهت الجىاثُت وألامىُت لخ٠ُ الُاثغاث، م(  3
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٣ابهم ظّغاء الجغاثم التي ج٣٘ ٖلى م ن الُاثغة  .(1)ٖو

ـــي ج٣ــــ٘  .0 ُــــا٫: التـ ٖلـــــى الؿــــُاح مــــً ٢َِبــــل بٗـــــٌ الكــــغ٧اث اإلاىٓمــــت للــــغخالث بـــــازخال١ ٖملُــــاث الاخخ

ـاصة ألاظـغة بٗـض الىنـى٫ بلـى مدـل ؤلا٢امـت؛ وإطا زبـذ  صعظاث الٟىاص١ ؤو ج٣هير مضة ؤلا٢امـت ؤو بٍؼ

٣ىلــاث بدــ٤ َــظٍ الكــغ٧اث والٟىــاص١ ؛ مشــل بٚال٢هــا،  َــظا الاخخُــا٫ والخــضلِـ ٞشمــت اظــغاءاث ٖو

غى الٛغاماث  و حب ال رازُو، ٞو
ً
ا ُّ خظاع مجهم ؤصب ، والٖا

ً
ا ًّ ٌ الؿُاح ماص  .  ()، وحٍٗى

ظغاثم اهتها٥ خ٣ى١ الؿاثذ: خُض ٣ًىم بٌٗ ؤصحاب الٟىاص١ والكالحهاث بالخلهو ٖلى  .3

م في  غ  ومغا٢بت  في ٚير مىيٗه؛ بهضٝ اب زاػ الؿُاح بإجهم عؤَو الؿُاح ووي٘ ٧اميراث جهٍى

م ٖلى ت، وتهضًضَم بيكغ نىَع  ٧ان ؤو ؤهثى لضٞ٘  ؤويإ مكِىت مؼٍع
ً
اإلاؤل؛ ًُُٞغ الؿاثذ ط٦غا

ت زهىنُاجه. و٢ض خّغم ؤلاؾالم اهتها٥ زهىنُاث الؿاثذ،  ؤمىا٫ مً ؤظل الحٟاّ ٖلى ؾٍغ

 ٻ ٻ ٻ ٱٱچٱوخّغم امتهان ٦غامخه والخجؿـ ب٩اٞت نىٍع وؤق٩اله بىو ٢ىله حٗالى :

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ     پ پ پ      ٻ

ب ال٣ٗاب ٖلى () چ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ
ّ
ض ال٣اهىن اخ رام طل٪ وعج

َّ
. ٦ما ؤ٦

 .()اإلاخُاولين ٖلُه
 الخاجمت

: الىخائج:
ً
 ألَـم الىخـاثج التـي زغظـذ بهـا،   أوال

ً
في زخام َظا البدض ؤي٘ بين ًضي ال٣ـاعت جلخُهـا

 وهي:

  ٖلـى ٢هـض صـحُذ جغظُذ  بَال١ الؿُاخت اإلاٗخبرة ٖلى ٧ـل ؾـٟغ وجُـىاٝ فـي ألاعى ٢ـض اخخـىث

ـت بـالٛغ ى الصـحُذ الباٖـض ٖلـى  و الكإع الخٗبضًـت للؿـاثذ مىَى
َ
 مً الؿاثذ، وؤن ُعز

ً
ا قٖغ

 الؿُاخت.

  جخم نىاٖت الؿاثذ اإلاؿلم مً زال٫ ججؿُضٍ ؤلاؾالم في طاجه، وجُب٣ُه ما قٕغ هللا في ؤي

٢بت هللا حٗالى م٩ان ًظَب بلُه، وؤي ب٣ٗت ًإوحها؛ ومً ؤظل جد٤ُ٣ طل٪ ًلؼمه ؤن ٌؿخدًغ مغا

                                 
 .22زالض البكغ، اإلاىاظهت الجىاثُت وألامىُت لخ٠ُ الُاثغاث، مغظ٘ ؾاب٤، ، م(  1
م: ؤزُاع الؿُاح، مغظ٘ (  2

َّ
 .82ؾاب٤، مٞااص ٖال

 .12ؾىعة الحجغاث، آًت (  3
 .129م، م2225ؤؾامت مجاَض، م٩اٞدت الؿُاخت الجيؿُت، صاع الجهًت الٗغلُت، ال٣اَغة، (  4
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ُت  ه وجغخاله، وؤن ٌؿاٞغ إلا٣هض صحُذ مٗخبر، وؤن ٩ًىن ٖلى صعاًت باألخ٩ام الكٖغ
ّ
له في خل

ت به الؾُما اإلاخٗل٣ت  بؿٍٟغ وإ٢امخه.  اإلاىَى

  
َّ

مىــــ٘ زاعظهــــا بال ألانــــل فــــي ؾــــُاخت الؿــــاثذ اإلاؿــــلم ؤن ج٩ــــىن صازــــل ب٢لــــُم الــــضو٫ ؤلاؾــــالمُت، وٍُ

ؿـــَمذ للؿـــاثذ ٚيـــر اإلاؿـــلم الؿـــُاخت فـــي لًـــغوعة ؤو خاظـــت مٗخبـــرة مـــً هدـــى  ٌُ ـــم، ٦مـــا 
ُّ
ٖـــالط ؤو حٗل

ا في زىاًا بدشىا.  البلضان ؤلاؾالمُت بًىابِ اإلاؿخإمً التي هو ٖلحها ال٣ٟهاء وؤقغها بلى ؤبغَػ

  ظــغاثم الؿــُاح الجيؿــُت لــم ججّغمهــا مجمـــل ٢ــىاهين الــضو٫ ؤلاؾــالمُت ؤو ظّغمتهــا ول٨ــً ب٣ٗىلـــاث

ير مؿخمض  ة مً الكٕغ الحى٠ُ.ؾاطظت ٚير عاصٖت ٚو

  ٪خـــه فـــي الخملـــ حٗ ـــرى اإلاؿـــدشمغ ألاظىبـــي بٗـــٌ ال٣ـــىاهين الخٗؿـــُٟت التـــي جدـــض مـــً خماًخـــه وخٍغ

ــــــت  ًــــــَبِ خٍغ
ُ
ٌ ٖــــــً ممخل٩اجــــــه التــــــي جــــــّم جإمُمهــــــا؛ ُٞجــــــب ؤن ج والاؾــــــدشماع والخ٣ا ــــــخي والخٗــــــٍى

ـ ُت ، ومٗاًير ٢اهىهُت مىهىم ٖلحها فـي ال٣ـاهىن؛ ٧ألُـت ج٣ىـين خٍغ ت جى٣ّـل الؿُاح بًىابِ قٖغ

ُـــه اإلاىًـــبِ  ـــل وظىاهـــب ال ٞر م ال٣ُمُـــت ألصبُـــاث الخى٣ُّ
ُ
حهـــه ويـــبُها بخٟانـــُل الـــُىٓ الؿـــاثذ وجٞغ

ـــت الخملـــ٪  بٗـــضم الخٗؿـــ٠ فـــي ٢ـــغاع جـــإمُم ؤمـــىا٫  ـــض خٍغ ُّ اصاجىـــا ألانـــُلت، وج٣ بـــضًيىا ؤلاؾـــالمي ٖو

لحـض ألاصوـى الؿاثذ ألاظىبي باٖخبـاٍع مـً ٢ـغاعاث ؾـُاصة الـضو٫ صازـل ب٢لُمهـا، ووظـىب مغاٖاتهـا ل

ــاع ال٣ــاهىوي  ــت اؾــدشماع الؿــاثذ بمــا ال ًخٗــاعى مــ٘ ؤلَا ن خٍغ
ّ
فــي مٗاملــت َــاالء ألاظاهــب، وؤن ج٣ــن

 للضولت.

: الخىضُاث: 
ً
  ًىصخي الباخض باآلحي: زاهُا

  اجه، وجُٟٗلهـا ٖمل صعاؾاث اؾخ٣غاثُت قاملت لحهغ  اإلاٗـاًير الًـابُت لؿـلى٥ الؿـاثذ وجهـٞغ

 في ٢ىاهين الضو٫ ؤلاؾالمُت.

  مـــل بـــغامج وكـــغ الـــىعي بـــين ؤوؾـــاٍ اإلاؿـــلمين بم٣انـــض الؿـــُاخت، ومجـــاالث الاؾـــخٟاصة مجهـــا، ٖو

ــه وجغخالــه حؿــتهضٝ اإلااؾؿــاث 
ّ
ــت وصوعاث ُٞمــا ًيبػــي ؤن ٩ًــىن ٖلُــه الؿــاثذ اإلاؿــلم فــي خل ٍى جٖى

 الخٗلُمُت و٢ُإ الٗمل الخام والٗام ، مً ؤظل الغقي بالىعي الؿُاحي وظٗله ز٣اٞت عاثضة.

لى آله وصحبه وؾلم، والحمض هلل عب الٗاإلاين.ونلى لى وؤٖلم، وهللا ؤٖ  هللا ٖلى ؾُضها دمحم ٖو
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 بدث:الملخظ 

؛ مخٗضصة مالػمت لها، طاث َبُٗت زانت وم٣ٗضة الكغ٧اث الىُُٟت ؤيغاعاخب ؤوكُت ًه

ىض بد ٗاث الُمىُتٖو ؛ لم هجض ههىنا زانت جدىاولها؛ لظا تهضٝ َظٍ الضعاؾت ض ؤخ٩امها في الدكَغ

ُٗت إلاك٩لتهابلى بدض هٓامها الخام، بما ًدىاؾب م٘ َبُٗتها ؛ مً زال٫ بظابت ، وإًجاص خلىال حكَغ

 لُت:الدؿائالث الخا

ٌ، والًغع، وما ؤهىإ زهاثو ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت؟. -1  ما حٍٗغ٠ الخٍٗى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ٣ٞها و٢اهىن؟ جإنُل ما  -2 واإلال زم اإلا٩ل٠ مً و  مؿاولُت حٍٗى

ٌ  .؟بالخٍٗى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت البُلُت  -3 ما هي ال٣ىاٖض الخانت ل٣ُام مؿاولُت حٍٗى

ٌ ؤيغاما قغٍو ٢ُام الٗامت؟،  امؿاولُت حٍٗى  .َع

، واإلاىص  الخإنُلي، م٘ الخدلُلي ، واإلاىص الىنٟياإلاىص   ذ:ؾل٨ؤَضاٝ البدض  لخد٤ُ٣

 ، وال٣اهىن الُمجي.اإلا٣اعهت بين ال٣ٟه ؤلاؾالمي

ٟاثجىاولذ في اإلابمباخض:  وزالزت، وجمهُضمً م٣ضمت،  البدضٍخ٩ىن و       ٫: الخٍٗغ ، دض ألاوَّ

اوي: بدضاإلاولُيذ في 
َّ
، وفي اإلابدض الشالض: بدشذ الخإنُل ال٣ٟهي وال٣اهىوي إلاؿاولُت الكغ٧اث الش

ت قغٍو ٢ُام اإلاؿاولُت حها الىخاثج والخىنُاث، مكٟٖى  . باإلاهاصع، ومً زم الخاجمت: ٞو

ٌو٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى:  هٓام الخانت جسً٘ ل٣ىاٖض ألايغاع  ؤن مؿاولُت حٍٗى

ى هٓام اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ بِىما ج ٌ ألايغاع البُلُت، لىٓام ٢اهىوي زام، َو سً٘ مؿاولُت حٍٗى

ُت البُلُت، وهٓام اإلاؿاولُت املحضوصة، وؤهٓمت الخإمين مً مساَغ الكغ٧اث  اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

َظا جخدمل الكغ٧اث الىُُٟت ، م٘ الجهاث الغ٢ابُت؛ مؿاولُت و ؛ ، والخدمل الجماعيالهىاُٖت

ٌ .ال ُ خٍٗى  .٤ولاهلل الخٞى
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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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مـت ٣ـــّضِ
ُ
 اإلا

هلل عب الٗاإلاين، وله وؿخٗين ٖلى ؤمىع الضهُا والضًً، ونلى هللا وؾلم ٖلى ؾُضها  الحمض

لى آله وصحبت وؾلم .   وبعد:دمحم، ٖو

ل٣ض قهض الٗالم في الى٢ذ الحايغ جُىعا ٖلمُا ج٨ىىلىظُا هخج ٖىه زىعة نىاُٖت في مجاالث 

غا، و  الىُُٟتمخٗضصة؛ ومً ؤَمها الهىاٖت  ٢ض خغنذ ٖلحها الضو٫ واَخمذ اؾخ٨كاٞا وإهخاظا وج٨ٍغ

بها اَخماما ٦بيرا، وؤؾؿذ لظل٪ وػاعث مؿخ٣لت، وهي وػاعاث الىِٟ واإلاٗاصن، ؤو الب رو٫ والُا٢ت 

ا مً اإلاؿمُاث؛ ألجها حٗخبر بًغاص يَر ٗ ا٢ٍى امالُ اٚو ٗؼػ الا٢خهاص  اوؾَغ ىت الضولت، َو ٌٛظي زٍؼ

ؿاَم بهٟت ؤؾاؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت والا  جي، َو اَُت املجخمٗاث .الَى  ؾخ٣غاع وٞع

مخٗضصة  ا، حؿبب ؤيغاع ؾلبُت مهاخبت له وال جىٟ٪ ٖىه َظا الخُىع الهىاعي له آزاع ول٨ً

ٖلى ؤلاوؿان والحُىان والىباث والبِئت بهٟت ٖامت ، وجخه٠ َظٍ ألايغاع بالخُغة واإلا٣ٗضة 

لت ، جدخاط بلى مهىت ٖالُت في جدضًضَ ا والخٗامل مٗها، بل ججاوػ والٛامًت واإلاؿخمغة لؿىىاث ٍَى

بًٗها خضوص الضو٫؛ ٞإنبدذ مً ال٣ًاًا الهامت ٖلى مؿخىي الٗالم؛ جغجب ٖلحها مكا٧ل ٢اهىهُت 

 في جدضًض َبُٗت اإلاؿاولُاث اإلا رجبت ًٖ َظٍ ألايغاع.

اإلاضهُت مً ؤَم مداوع ال٣اهىن اإلاضوي، ًل زم بمىظ ها ٧ل مً اعج٨ب زُإ ؤو  اإلاؿاولُتوحٗخبر 

، وهي بهظا اإلاٗجى ؾهلت وال بق٩ا٫ ٞحها.يغعا ب ٌ ؤيغاٍع  الٛير بخدمل جبٗاجه ، وحٍٗى

مؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت جخسظ  لل ال٣اهىهُتول٨ً الُبُٗت 

ق٨ال آزغ ؤ٦ثر ح٣ُٗضا وال جىُب٤ ٖلحها ال٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت اإلاضهُت اإلاىهىم ٖلحها في 

ُبا٢ا جاما؛ بط ؤن َبُٗت ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت جسخل٠ ًٖ ألايغاع اإلاخٗاٝع ال٣اهىوي اإلاضوي اه

بًٗها ٚير م رجب ٖلى زُإ؛ وإهما هي ؤيغاع مهاخبت للهىاٖت الىُُٟت، وبًٗها ؤن ٖلحها؛ باٖخباع 

ير مباقغة والٗال٢ت الؿبب لت اإلاضي ٚو ت بين اإلاؿاو٫ واإلاًغوع ٚامًت وم٣ٗضة ومؿخمغة؛ ٍَُى

بلى شخو مؿاو٫ مٗين، و٦ظا شخو مًغوع مٗين لخًغع البِئت بهٟت  اووؿبته اًهٗب بزباته

ؿاص ال ربت، بل بًٗها ٖامت وجخٗضي هُا١ ال٣اهىن اإلاضوي،  ُت، ٞو ٖامت ٦خلىر الهىاء، واإلاُاٍ الجٞى

 .(1)وجخضازل م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي، وؤلاصاعي ، والجىاجي

 

 

                                 
ت  –ظغاثم الخلىر مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت  –(  ٖبضالخىاب مٗىى 1)  –َبٗت ميكإة اإلاٗاٝع ، ؤلاؾ٨ىضٍع

  (.154نٟدت )
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 أهمُت البدث :

ٌ مً ؤَم اإلاىايُ٘ ال٣ٟهُت ؤن ؤَمُت البدض باٖخباع  جبرػ مىيٕى مؿاولُت الخٍٗى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث  وال٣اهىهُت اإلاغجبُت بؿلى٥ ألاشخام،  م٘ يغوعة جدضًض هٓام زام لخٍٗى

 ٌ الىُُٟت ًخىا٤ٞ م٘ َبُٗتها الخانت؛ خٟٓا لح٣ى١ ألاٞغاص وألاظُا٫ واملجخمٗاث في الخٍٗى

 الحالُت واإلاؿخ٣بلُت . الٗاص٫ ًٖ َظٍ ألايغاع

 طبب اخخُاز البدث: 

 جم ازخُاع َظا اإلاىيٕى لؤلؾباب الخالُت:

 ؤَمُت اإلاىيٕى ٦ما جمذ ؤلاقاعة بلحها آهٟا. -1

بُٗت ٖمله في ٕٞغ وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن  -2  –جىا٤ٞ مىيٕى البدض م٘ مُى٫ الباخض، َو

جىاظضث ٞحها الٗضًض الُمً؛ ٧ىن الباخض مً ؤبىاء مداٞٓت هُُٟت  –واصي خًغمىث 

ىُت وألاظىبُت .  مً الكغ٧اث الَى

3- .  ٖضم وظىص الضعاؾاث في ال٣اهىن الُمجي في مىيٕى البدض ؛ ما صٞ٘ الباخض بلى ازخُاٍع

ٌ ألايغاع الكغ٧اث الىُُٟت. -4  ٦ثرة الك٩اوي واإلاُالباث بخٍٗى

 أهداؾ البدث:

 مً زال٫ صعاؾت َظا اإلاىيٕى ؤؾعى بلى جد٤ُ٣ ما ًلي:

؛ لِؿ رقض بها اإلا٣نن الُمجي  صعاؾتج٣ضًم  -1 مً الىاخُت ال٣ٟهُت وال٣اهىهُت في َظا اإلاىيٕى

يٍر مً اإلاهخمين، والجهاث الغؾمُت املخخهت بمىيٕى البدض، لل٣ُام  ٗاجه، ٚو في حكَغ

٣ا للكٕغ وال٣اهىن. ً مً ؤيغاع الكغ٧اث ٞو ٌ اإلاخًغٍع  بمهامها وحٍٗى

مؿاولُتها  ؤيغاع الكغ٧اث وجإنُلٌٍ حٗم٤ الضعاؾت في مىيٕى البدض بخٍٗغ٠ حٗى  -2

 ولُان ٢ىاٖضَا الٗامت والخانت، وقغٍو ٢ُامها ٣ٞها و٢اهىها. 

 مجاالث وهؿاق البدث: 

ه مً هاخُخين:    ٣ًخهغ هُا١ البدض ٖلى صعاؾت مىيٖى

ٌ ألايغاع.  الىاخُت ال٣ٟهُت: مً زال٫ صعاؾت الخإنُل ال٣ٟهي إلاؿاولُت حٍٗى

ا ٖلى ال٣ىاهين وألاهٓمت الُمىُت بهٟت ؤؾاؾُت، م٘ ومً الىاخُت ال٣اهىهُت: با ٢خهاَع

 الٗغلُت والضولُت. اإلا٣اعهت ٖىض الحاظت والاؾدكهاص ببٌٗ ال٣ىاهين
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 إشيالُت البدث:

 ج٨مً بق٩الُت البدض في ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت آلاجُت:

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت؟  -1  ما مٟهىم حٍٗى

ٌ ؤيغاع قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت، ما الخإنُل ال٣ٟهي وال٣اهىوي إلاؿا  -2 ولُت حٍٗى

ُتها  اإلاؿاولىن ٖجها؟ م، ومً َم ألاشخاوؤؾاؽ مكغٖو

ٌ؟. -3  ما قغٍو ٢ُام مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ الخٍٗى

ٌ ؤيغاع  -4 ما هي ٢ىاٖض ال٣ىاهين وألاهٓمت الُمىُت الٗامت والخانت ل٣ُام مؿاولُت حٍٗى

و٢اهىن خماًت البِئت، ومضي ٦ٟاًتها في اؾدُٗاب الكغ٧اث الىُُٟت: ٧ال٣اهىن اإلاضوي، 

ؤخ٩امها، ؤم هي بداظت بلى حٗضًل ؤو بنضاع ههىم زانت، حؿدشجى مً ال٣ىاٖض الٗامت 

ٌ الًغع؟.  لخٍٗى

ٗاث إلاىاظهت الُبُٗت الخانت بٌٗ ما هي الحلى٫ ال٣اهىهُت التي ؤوظضتها  -5 الدكَغ

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث.  إلاؿاولُت حٍٗى

 مىهج البدث: 

 ٤ُ ؤَضاٝ البدض ؾل٨ذ اإلاىاه  آلاجُت: لخد٣

اإلاىص  الىنٟي الاؾخ٣غاجي؛ بخدب٘ ظؼثُاث مىيٕى البدض، وجإنُل مؿاثله مً مهاصٍع 

 ال٣ٟهُت وال٣اهىهُت، و٦ظا ون٠ الى٢اج٘ والٓىاَغ اإلاخٗل٣ت به.

اإلاىص  الخدلُلي: بخدلُل مؿاثل مىيٕى البدض، وال٣ىاٖض الٗامت والىهىم الخانت 

ُت وا ت خ٣ُ٣تها.الكٖغ ٌ  ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت؛ إلاٗٞغ  ل٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بمؿاولُت حٍٗى

ٗاث الُمىُت الخانت  ٗت ؤلاؾالمُت، والدكَغ اإلاىص  اإلا٣اعن: وطل٪ باإلا٣اعهت بين الكَغ

ج باإلا٣اعهت ببٌٗ ال٣ىاهين الٗغلُت وألاظىبُت،  بال٣اهىن اإلاضوي و٢اهىن خماًت البِئت، وؤلاقاعة والخٍٗغ

 بٌٗ الحاالث التي ًلجإ بلحها .في 

 الدزاطاث الظابلت في اإلاىغىع:

، لم ؤظض صعاؾت، ؤو عؾالت ٖلمُت زانت،  -ٖلى خض ٖلىي  -بٗض البدض وؾاا٫ املخخهين 

اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت في ال٣ىاهين الُمىُت اإلاغجبُت هٓام في مىيٕى 

ؾل٨خه، بال ؤهه جىظض بٌٗ الضعاؾاث مغجبُت بمىيٕى البدض  بمىيٕى البدض، ولاإلاىص  الظي

ا، ً يَر َإل ٖلى ٢اثمت م٨ً الخٗٝغ ٖلى بًٗها مً زال٫ الا بهٟت ٖامت ولبٌٗ ال٣ىاهين الٗغلُت ٚو

 اإلاهاصع.

 



  
 
 

092 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

 ضعىباث البدث:

 ؤبغػ الهٗىلاث التي واظهخجي ؤزىاء البدض ٦ما ًلي:

عي في ٖضم وظىص ألابدار والضعاؾاث الُمىُت اإلاخٗل -1 ٣ت بمىيٕى البدض، والٟغاٙ الدكَغ

ت ولىاثذ جىٓم  ضم وظىص ٢غاعاث عثاؾُت ؤو وػاٍع الجاهب الىُٟي بٗضم وظىص ٢اهىن الىِٟ، ٖو

ىُت للب رو٫.  ٖمل الكغ٦ت الَى

 اوٗضام٢اهىن خماًت البِئت الُمجي، و نٗىلت الخدلُل واإلا٣اعهت بين ههىم ال٣اهىن اإلاضوي و  -2

 في مىيٕى البدض. الُمىُت ُتألاخ٩ام وال٣غاعاث ال٣ًاث

نٗىلت الحهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث بمىيٕى البدض مً الجهاث اإلاٗىُت واملخخهت؛ وطل٪  -3

 لحؿاؾُت اإلاىيٕى وما ً رجب ٖلُه مً جدمل اإلاؿاولُاث وجبٗاتها.

 خؿت البدث:

اجه  اجه، ونٟداجه؛ ولئلخاَت بمىيٖى إلهجاػ َظا البدض؛ وجد٣ُ٣ا للخىاػن بين مىيٖى

 بلى م٣ضمت، وجمهُض، وزالزت مباخض، وزاجمت. ٣ٞض ٢ؿمخه

ُٟا بال٣ُاٖاث والهىاٖت الىُُٟت بىاصي خًغمىث   –وط٦غث في الخمهُض مىظؼا حٍٗغ

غ الىِٟ والٛاػ.  الُمً، وجُغ٢ذ ُٞه لخُىعة ؤيغاع ؤٖما٫ قغ٧اث بهخاط واؾخ٨كاٝ وه٣ل وج٨ٍغ

٫: اإلاٟاَُم واإلاهُلحاث، ولُيذ في   اوي: الخإنُل ال٣ٟهي جىاولذ في اإلابدض ألاوَّ
َّ
اإلابدض الش

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، ولدض اإلاؿاو٫ ٖجها، وفي اإلابدض الشالض:  وال٣اهىوي إلاؿاولُت حٍٗى

ت  حها الىخاثج والخىنُاث، مكٟٖى بدشذ قغٍو ٢ُام اإلاؿاولُت ٣ٞها و٢اهىها، ومً زم الخاجمت: ٞو

 ب٣اثمت اإلاهاصع. 

٤ُ... آمين.  ؤؾإ٫ هللا الخٞى

  جمهُـد:

 الطىاعت الىـؿُت بمداؿظت خػسمىث

ُٟت ًٖ مداٞٓت خًغمىث وال٣ُاٖاث الىُُٟت ٞحها؛  في بضاًت َظا البدض ؤ٢ضم هبظة حٍٗغ

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت اإلاكٛلت لهظٍ مؿاولُت جمهُضا إلاىيٕى بدشىا املخهو ببدض  حٍٗى

 إلاك٩لت البدض، وطل٪ ٦ما ًلي: ال٣ُاٖاث والٗاملت باملحاٞٓت؛ بُٛت الىنى٫ بلى هخاثج وخلى٫ ٢اهىهُت

: حعٍسف مىحص بمداؿظت خػسمىث :
ً
 أوال

٦ُلى  (190.000) :حٗخبر مداٞٓت خًغمىث ؤ٦بر املحاٞٓاث الُمىُت مؿاخت التي جبٜ مؿاختها

ت الُمىُت  %35م ر مغب٘، ٞهي جمشل   .مً مؿاخت الجمهىٍع

ًبت، م٘ جخمخ٘ بمى٢٘ ظٛغافي وم٘ ٦بر مؿاختها  جدىٕى ٞحها الخًاَعـ الجٛغاُٞت ؾاخال وواصًا َو
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دضَا مً الكغ١ ؾلُىت ٖمان، ومً الكما٫ اإلامل٨ت  َام ٞهي جُل ٖلى بدغ الٗغب ظىىلا، ٍو

 الٗغلُت الؿٗىصًت.

اإلااثُت ومً ؤٖٓم منن هللا ٖؼ وظل ٖلى َظٍ البالص اإلاباع٦ت ما ؤوصٖه في باًَ ؤعيها مً الثرواث 

ت واإلاٗاصن.  والىُُٟت والٛاٍػ

ؤما باليؿبت للثروة اإلااثُت ٞخ٣ب٘ خًغمىث ٞى١ ؤ٦بر خىى في الُمً للمُاٍ الٗظبت الهالحت 

للكغب والؼعاٖت، في الُب٣ت الغملُت اإلامخضة بلى زاعط خضوص الُمً بلى اإلامل٨ت الؿٗىصًت والؿلُىت 

ُت ُٞه خىالي مالًً م ر م٨ٗب، وهي مى٣ُت ػعاُٖت بامخُاػ   10 الٗماهُت، جسؼن َب٣ت اإلاُاٍ الجٞى

 .(1)جدىٕى ُٞه املحانُل الؼعاُٖت 

ف باللؿاعاث الىـؿُت باملخاؿظت والشسواث اإلاشؼلت لها:  زاهُا: الخعٍس

ى خىى اإلاؿُلت  جخميز مداٞٓت خًغمىث بامخال٦ها ؤ٦بر ؤخىاى الىِٟ الغثِؿت في الُمً، َو

مً اخخُاَي الىِٟ %(  80) :٦ُلى م ر مغب٘، ًدخىي ٖلى ( (25.000:ؾِئىن، وجبلٜ مؿاخخه –

، جخىٕػ ؤَم َظٍ ال٣ُاٖاث (2)الُمجي، ج٣٘ مٗٓم خ٣ى٫ الىِٟ في الهًبت الكمالُت للمداٞٓت

اث ٦ما ًلي:  الىُُٟت ٖلى اإلاضًٍغ

٣٘ ٖلى 53(، )51(، )14(، )10ال٣ُاٖاث ع٢م: ) ىُت ، ٍو (، وجضًٍغ خالُا قغ٦ت ب رومؿُلت الَى

                                 
ض مً اإلاٗلىماث 1) بـضو٫، ؤخمـض، ( إلاٍؼ ، ”مـىاعص الـُمً اإلااثُـت: ملخـو للمٗلىمـاث اإلاخاخـت“ًىٓغ: ٞان صًغ ظً، ظا٥ ٖو

1995 ،DOI: 10.13140/RG.2.1.2616.1362 - ٘ـغ املجمـ ُـت فـي الـُمً: مؿــىصة الخ٣ٍغ ، مىٓمــت ”بصاعة اإلاُــاٍ الجٞى

ظًت والؼعاٖت لؤلمم اإلاخدضة، عوما،    2229ألٚا

http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwaterg

overnance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Ground

water_Management.pdf
ُٟت ًٖ مداٞٓت خًغمىث .  ـت  -هبظة حٍٗغ جي للمٗلىمـاث، الجمهىٍع اإلاغ٦ؼ الَى

   .https://yemen-nic.info/gover/hathramoot/brife - 2214الُمىُت، آزغ جدضًض ٖام 

ـ، ماع٥ ٧ىلغ، بًان قى٥ 2) دكاعص َاَع ال ر٦يز ٖلى اؾخ٨كاٝ الىِٟ والٛاػ في قغ١ الُمً باؾخسضام نىع  -(  ٍع

اثُين الاؾخ٨كاُٞين، املجلض  - RECORDER –ألا٢ماع الهىاُٖت ولُاهاث الاعجٟإ  يًز ، 28الجمُٗت ال٨ىضًت للجُٞى

  2223ٞبراًغ/قباٍ . )٧الجاعي، ٦ىضا(، 2الٗضص 

 https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-

eastern-yemen-using-satellite-images ً٨ُت، آزغ جدضًض   -. الُم بصاعة مٗلىماث الُا٢ت ألامٍغ

  2217ًىلُى/جمىػ  6في 

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen/yem

en.pdf آزاع اؾخسغاط الىِٟ ٖلى الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث | مغ٦ؼ نىٗاء  -. ًاؾمين نبري

 (.9نٟدت ) –م 2221/ ٞبراًغ / 21للضعاؾاث ؤلاؾ راجُجُت 

http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
https://yemen-nic.info/gover/hathramoot/brife
https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen/yemen.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen/yemen.pdf
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ٗخبر َظٍ ال٣ُاٖاث ؤ٢ضم بهخاظا هُُٟا في   (300 - 200) :مؿاٞت ٦ُلىم ر مغب٘ قما٫ ٚغب اإلا٨ال ، َو

بغمُل  200000) : )املحاٞٓت ًًم ٖضة خ٣ى٫ هُُٟت، و٧اهذ خ٣ىال مىخجه بلٜ مخىؾِ بهخاظها بلى

 (10.000):م بلى2021 –م  2014 ، بِىما ًبلٜ مخىؾِ بهخاظه في الٟ رةم 2003 :ًىمُا، وطل٪ ٖام

 . (1)بغمُل ًىمُا

( ، الكغ٦ت اإلاكٛلت له هي: قغ٦ت ٧الٟالي ب رولُىم ٢برم املحضوصة، اإلامىىح لها 9ال٣ُإ ع٢م: )

ٗ بر َظا خبمىظب اجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط اإلابرمت بُجها ولين وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن الُمىُت، َو

لٛاػي باملحاٞٓت، ج٣ضع مؿاخخه الىُٟي واال٣ُإ ؤ٦بر ال٣ُاٖاث الىُُٟت الىاٖضة باإلهخاط 

اث خٍغًت والٗبر وواصي الٗين  ( (2.000بـ ٦ُلى م ر مغب٘ ، ٣ً٘ ٚغلا مً ال٣ُاٖاث الؿاب٣ت، في مضًٍغ

بغمُل ًىمُا ًخم ه٣لها ٖبر ها٢الث  ( (5.000م، 2012وخىٍع ، ًبلٜ مخىؾِ بهخاظه في الٟ رة الغاَىت 

ت، لُخم ض  ظمُ٘ ؤلاهخاط الىُٟي مً املحاٞٓت ٖبر ألاهبىب بلى الىِٟ بلى زؼاهاث ال٣ُاٖاث الؿاب٣

 . (2)مُىاء الًبت الىُٟي

:ٌ  اإلابدث ألاوَّ

 مـهىم حعىٍؼ أغساز الشسواث الىـؿُت

 جمهُد:

اث بدض ٌ ؤيغاع الكغ  مؿاولُت ٢بل الكغٕو في البدض ًٖ مىيٖى ٢ضم في ؤ ،٧اثحٍٗى

ٟ َظا ٌ،  ااإلابدض حٍٗغ ٟو بماَُت الخٍٗى ٟو ماَُت ألايغاع، ب احٍٗغ ، وؾإ٢ّؿم َظا بإهىاٖه احٍٗغ

ٌاإلابدض بلى مُلبين: اإلاُل ٫: حٍٗغ٠ ماَُت الخٍٗى اوي: حٍٗغ٠ ماَُت ألايغاع، اإلاُلب ب ألاوَّ
َّ
 .الش

                                 
ض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ: ألانى٫ واإلاغا1٤ٞ) إل في  -، قغ٦ت ب رومؿُلت ”( إلاٍؼ ؤٚؿُـ/آب  27جم الَا

2222https://petromasila.com/assets-facilities ٖاص٫ الجخي، الخًغ ببغاَُم، خؿين الُٟٟي، مهُٟى .

ٟي، ٖاٝع القين  الخد٤ُ٣ في آلاباع الجُىلىظُت الٗم٣ُت باؾخسضام الاو٩ٗاؽ الؼلؼالي وظظٕو  -٢ىاوي، هانغ الٍٗغ

لت الىُٟي   -آلاباع  مجلت ٖلىم  -الىُٟي الُمً. آلازاع اإلا رجبت ٖلى الىي٘ اله٨ُلي وزهاثو البئر  –خ٣ل الٍُى

ىضؾت الب رو٫، املجلض   2219، 1242-1218. م. 176َو

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410519301573?v ia%3Dihub الخدضًض .

- 2219البى٪ الضولي، صٌؿمبر/٧اهىن ألاو٫  -الا٢خهاصي الكهغي للُمً 

http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf  . 

ض مً اإلاٗلىماث ًىٓغ:  الٗملُاث: ؤلاهخاط الحالي 2) إل في   -( إلاٍؼ  27قغ٦ت ٧الٟالي للب رو٫ املحضوصة )٢برم(، جم الَا

-https://www.calvalleypetroleum.com/new-current - 2222ؤٚؿُـ/آب 

production . 

https://www.calvalleypetroleum.com/new-current-production
https://www.calvalleypetroleum.com/new-current-production
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:ٌ  اإلاؿلب ألاوَّ

ؼ ف ماهُت الخعٍى  حعٍس

ٟه ٌ مً زال٫ حٍٗغ ٣ها و٢اهىها، وطل٪ في الٟغٕو الخالُت: ؾِخم حٍٗغ٠ ماَُت الخٍٗى  لٛت ٞو

ٌ: حعٍسف الخعٍىؼ  لؼت وؿلها:  الـسع ألاوَّ

فال -5  لؼت: خعٍس

ىاى،  ٌ: مهُل  قاج٘: ؤي ألٖا ًاث ظم٘ الخٍٗى ٞهى مكخ٤ مً ماصة الٗىى، والخٍٗى

ىيه  ى لٛت: البض٫، والخل٠ ، ٣ًا٫: ؤزظث ال٨خاب ٖىيا ًٖ ه٣ىصي، ٖو ومٟغصٍ: ٖىى: َو

اويه وؤٖايه: ؤي ؤُٖاٍ الٗىى، واٖخاى وحٗىى ، ٖو
ً
ًا  .(1)ؤزظ الٗىى ؤي البض٫ حٍٗى

فال -0  ؿلها:  خعٍس

ٗت اإلاخ٣ضمين: - ؤ  حٍٗغ٠ ٣ٞهاء الكَغ

ٗت اؾخٗما٫ مهُل  الخٍٗى ؛ وإهما ٖٝغ واؾخٗمل بمهُل  ٌلم ٌكتهغ ٖىض ٣ٞهاء الكَغ

ٍى بما ًلي: ٞغ  الًمان، ٖو

٧ان مشلُا، ؤو ٢ُمخه بن ٧ان ٢ُمُا، ٦ما ٖٝغ في بضاج٘ الهىاج٘ بإهه: بًجاب  ماحٍٗغ٠ الحىُٟت: عص 

 .(2)الخال٠ بن ؤم٨ً، ؤو ٢ُمخه، هُٟا للًغع ب٣ضع ؤلام٩ان

 .(3)حٍٗغ٠ اإلاال٨ُت: قٛل طمت ؤزغي بالح٤

حٍٗغ٠ الكاُٞٗت: ال زام خ٤ زابذ في طمت الٛير، ؤو بخًاع ٖين مًمىهت، ؤو بضن مً ٌؿخد٤ 

 .(4)خًىٍع

 .(5)حٍٗغ٠ الحىابلت: يم طمت الًامً بلى طمت اإلاًمىن ٖىه في ال زام الح٤

ٟه في مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت: بإهه بُٖاء الشخيء بطا ٧ان مً اإلاشلُاث، و٢ُمخه بطا ٧ان مً  ووعص حٍٗغ

                                 
لُضي، دمحم الحؿُجي، اإلاخىفى: )   -َبٗت صاع الهضاًت  –جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ  -َـ 1225( مغجضخى الؼَّ

ت، بيروث  –مسخاع الصحاح  –(. ؤبى ٖبضهللا دمحم ؤبىل٨غ الحىٟي الغاػي 18/452) الُبٗت َبٗت اإلا٨خبت الٗهٍغ

 (.1/221) –م 1999الخامؿت 

َبٗت صاع ال٨خب  –ٚمؼ ُٖىن البهاثغ قغح ألاقباٍ والىٓاثغ  –(  ابً هجُم، ؤخمض دمحم م٩ي الحؿجي الحىٟي2)

بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘  –(. ال٩اؾاوي، ؤبىل٨غ بً ؾٗىص 4/7) –م  2228الٗملمُت، بيروث، ألاولى ؾىت: 

 (.7/168) –م 1997 بىان، الُبٗت ألاولى:صاع ال رار الٗغبي، ل –

 ( .129/  2)  -( ظىاَغ ؤلا٧لُل لآلبي ، قغح مسخهغ ؾُضي زلُل 3)

ـ  –(  ؤخمض ٖمغ الكاَغي 4)  (.23) –َبٗت صاع اإلاجهاط  –الُا٢ىث الىِٟـ في مظَب ابً اصَع

اى،  -اإلاٛجي –(  ابً ٢ضامه، ٖبضهللا بً اخمض 5)  (.7/71) -َـ 1417َبٗت صاع ٖالم ال٨خب ، الٍغ
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 .(1)ال٣ُمُاث

دبين مً  ٌٍو ٟاث ؤن حٍٗغ٠ الخٍٗى غعي ال٣ٟهي ٌكابه مٗىاٍ َظٍ الخٍٗغ
َّ
 في الانُالح الك

غامت اإلاخلٟاث  اللٛىي، واؾخٗما٫ ال٣ٟهاء له بمٗجى ٖام؛ ٞإَل٣ٍى ٖلى ٦ٟالت الىٟـ واإلاا٫ ، ٚو

ا، وقٛل الظمت والح٤ ٦ما ًُل٤ ٖلى يمان ألامىا٫ ، والاواإلاٛهىب، والُٗىب،  يَر ل زام بال٣ٗىص ٚو

 الشابذ في الظمت.

٠  - ب ً: حٍٗغ  اإلاٗانٍغ

ً بلى حٍٗغ٠ الخٗال٣ٟهاء  جُغ١ بٌٗ  ٌاإلاٗانٍغ ٟاث ٖضة  ٍى  هظ٦غ مجها ما ًلي: بخٍٗغ

ٌ الٛير ٖما لح٣ه مً جل٠ اإلاا٫ ؤو يُإ اإلاىاٞ٘، ؤو ًٖ الًغع ٝ بإهه: "الاغِّ ُٖ  ل زام بخٍٗى

 .(2)الجؼجي ؤو ال٨لي الحاصر بالىٟـ ؤلاوؿاهُت"

 .(3)بإهه: اإلاا٫ الظي ًد٨م به ٖلى مً ؤو٢٘ يغعا ٖلى ٚيٍر في هٟـ ؤو ما٫ ؤو قٝغ ٝغِّ ُٖ  و

 .(4)و ٢ُمخه"ؤ"ؤصاء اإلاؿاو٫ للمًغوع مشل الح٤ ؤًًا بإهه:  ٝغِّ ُٖ  و

ٟاث ما ًلي: الخٔ ٖلى الخٍٗغ  ٍو

ٟاث اإلاخ٣ضمين.   ؤجها جضزل في حٍٗغ

ٌ باال ولالىٓغ في الخٍٗغ٠ ٌ ألاو٫ ًخط  ؤهه ٖٝغ الخٍٗى ل زام؛ لظا ٞهى ٖٝغ خ٨م الخٍٗى

 بالىظىب، ومً زم بين ؤهىإ الًغع.

ٌ ًٖ الًغع اإلااصي واإلاٗىىي؛ ل٨ىه ٢هغ  ٢ضوإن ٧ان ٞةهه ؤما الخٍٗغ٠ الشاوي:  قمل الخٍٗى

ٌ ال٣ًاجي؛ مً زال٫ ٢ىله: َى خ٨م. ى الخٍٗى ٟه بىٕى واخض َو  حٍٗغ

ٌ ىم للًغع بالخٗبير باإلاًغوع، وخاؤما الخٍٗغ٠ الشالض: ٣ٞض جميز بالٗم و٫ بُان ؤهىإ الخٍٗى

 يٍر بالح٤ ُٞه ج٨غاع لضزى٫ ال٣ُمت في الح٤.الُٗجي واإلاالي؛ بال ؤن حٗب

                                 
ث ٍ بضون ، نٟدت:  –بٛضاص  –بيروث  –م٨خبت الجهًت  –صعع الح٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام   -(  ص . ٖلي خُضع 1)

(378. ) 

بت 2) ت الًمان ؤو ؤخ٩ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجىاثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، صعاؾت م٣اعهت  –(  الؼخُلي، َو صاع  –هٍٓغ

 (.15) –م 2228لشامىت ال٨ٟغ، صمك٤ الُبٗت ا

ٗت ؤلاؾالمُت  –(  قلخىث، مدمىص 3) غ  –اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجىاثُت ًٖ ٞٗل الٛير في الكَغ م٨خبت الجام٘ ألاَػ

ٌ ًٖ الًغع في ال٣ٟه ؤلاؾالمي  –(. بى ؾا١ ، دمحم اإلاضوي 35) –للكاون الٗامت، ال٣اَغة  صاع ؤقبُلُا  –الخٍٗى

اى ، الُبٗت ال٣اهُت   (.155) -َـ 1428الٍغ

ؼ دمحم 4) ت وال٣ٗضًت، وجُب٣ُاتها في ال٣ٟه  –(  اإلاخُهي، ٖبضالٍٗؼ ٌ الىاقئت ًٖ اإلاؿاولُخين الخ٣هيًر صٖىي الخٍٗى

 (.1/4َـ _ )1424ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، الؿٗىصًت  –عؾالت ص٦خىعاٍ  –وال٣ًاء ؤلاصاعي 
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ٟ بالخٍٗغ٠ الشالض م٘ ججاوػ الخ٨غاع بال٣ى٫ بإهه: "ظبر الًغع بالٗين ؤو  هومما ج٣ضم ًم٨ىىا حٍٗغ

 ال٣ُمت"، وا٦خُٟذ بظل٪ لِكمل ظمُ٘ ؤهىإ الًغع الخام و الٗام.

 في اللاهىن:  الـسع الثاوي: حعٍسف الخعٍىؼ

ٌ في ال٣ىاهين الىيُٗت اإلاضهُت، و٢ض ج٣اعلذ ؤلٟاّ ٣ٞهاء اقتهغ اؾخٗما٫ مهُل   الخٍٗى

ٌ، ٞٗٝغ بما ًلي: ٟهم للخٍٗى  ال٣اهىن في حٍٗغ

ه بًٗهم ب٣ىله: بإهه ألازغ اإلا رجب ٖلى جىاٞغ ؤع٧ان اإلاؿئىلُت اإلاضهُت، اإلاخمشلت في الخُإ،  ٖٞغ

ُٟخه ظبر الًغع الظي ؤناب اإلاًغو  ،ٗال٢ت الؿببُتالالًغع،  ٩ىن ْو  .(1)عٍو

ه  ٞغ إجهبإهه  آزغٖو والٛالب  بطا لم ٨ًً مدٍى مم٨ىا ،: " وؾُلت ال٣ًاء ملحى الًغع ؤو جس٠ُٟ َو

 آزغ ٚير  ،مً اإلاا٫ ًد٨م به للمًغوع ٖلى مً ؤخضر الًغع  اؤن ٩ًىن مبلٛ
ً
ول٨ىه ٢ض ٩ًىن قِئا

ه بد٤ اإلاضعي في الح٨م " ،٧اليكغ في الصح٠ ،اإلاا٫  .(2)ؤو الخىٍى

ٌ، وإهما ٞهل ولم ٌٗغِّ  خ٩امه في الباب الشالض، بال ؤهه ًٟهم مً ؤٝ ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي الخٍٗى

ت، ًخ٣غع  ٌ ظؼاء ُٖجي ؤو ه٣ضي م رجب ٖلى اإلاؿاولُت اإلاضهُت ال٣ٗضًت والخ٣هيًر ههىنه: ؤن الخٍٗى

خدضص بىو ال٣اهىن، ؤو باجٟا١ اإلاخٗا٢ضًً، ؤو بخ٣ضًغ ال٣ا خي بطا لم ً ىظض هو ٖىض وظىص الًغع، ٍو

 .(3)ؤو اجٟا١

ٌ ٦ما ًلي:  ٟاث الؿاب٣ت ٞةن ؤع٧ان الخٍٗى  ومً زال٫ الخٍٗغ

1- .ٌ ى الصخو الظي و٢٘ ٖلُه الًغع، واإلاؿخد٤ للخٍٗى  الضاثً: َو

ى الصخو  -2 ى اإلااإلاضًً: َو ٌ.ؿاو٫ ًٖ الظي نضع مىه الًغع، َو  الخٍٗى

ٌ، ؾىاء ٧ان ُٖىا، ؤو ه٣ضا. -3 ى مدل ؤلال زم بالخٍٗى  الضًً: َو

 : ؾىاء ٧ان ماصًا ؤو ؤصبي، وؾُإحي بدض جٟانُله في اإلاُلب الالخ٤.الًغع  -4

 

 

 

                                 
م، 1999ال٣اَغة  -م ، صاع الجهًت الٗغلُت1992  –اإلاؿئىلُت اإلاضهُت  ع٦ً الخُإ في -(  ص . دمحم خؿين الكامي :1)

 ( .257نٟدت: )

ت  -(  ص . ؾٗضون الٗامغي 2) ٌ الًغع في اإلاؿئىلُت الخ٣هيًر ميكىعاث مغ٦ؼ البدىر  -1981ث ٍ  –بٛضاص  –حٍٗى

 ( .143م ، نٟدت: )1981/ 697ال٣اهىهُت ، ع٢م ؤلاًضإ في اإلا٨خبت الىَىُت ببٛضاص 

ضة الغؾمُت الٗضص الؿاب٘  –م بكإن ال٣اهىن اإلاضوي 2222( لؿىت 14( ال٣اهىن ع٢م )3) ش  –الجٍغ ل  15الهاصع بخاٍع ببٍغ

 نىٗاء. –م م٨خبت زالض بً الىلُض 2222
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 :ثاوياإلاؿلب ال

ف ماهُت ألاغساز  حعٍس

ٌ: حعٍسف ألاغساز لؼت و الـسع   وكاهىها:  ؿلهاألاوَّ

ـها لؼت: -5  حعٍس

ُل٤  ى يض الىٟ٘، ٍو ، بالًم والٟخذ لٛخان، َو ألايغاع ظم٘ مٟغصَا يغع، ؤو الًغَّ والًغُّ

غاص به  ٢ىله ، ومىه ٢ىله حٗالى: (1)الى٣هان، واإلاٟؿضة، وؾىء الحا٫، ال٣ٟغ، وال٤ًُ، والكضةٍو

"
ً
أِثما

َ
ْو ٢

َ
 ؤ
ً
ضا ِٖ ا

َ
ْو ٢

َ
ا ِلَجىِبِه ؤ

َ
اه َٖ غُّ َص ًُّ َـّ ؤلِاوَؿاَن ال ا َم

َ
 .(2)حٗالى: "َوِإط

ـها ؿلها: -0  حعٍس

ف الـلهاء اإلاخلدمحن: - أ  حعٍس

ى مٗجى الًغع في انُالح ٣ٞهاء الكٕغ ًخىا٤ٞ م٘  ى ما ٣ًابل الىٟ٘، َو اإلاٗجى اللٛىي، َو

ما  يَر ا ٧ال٣ظٝ والكخم، ؤو ماصًا في اإلاا٫ ؤو الىٟـ، ٚو الى٣هان، وألاطي واإلاٟؿضة، ؾىاء ٧ان مٗىٍى

 .(3)مما ًيؿب بلُه

ٗت وبهظا اإلاٗجى ٖغَّ  ٟاث الخالُت: مً طل٪ هظ٦غ و ٞه بٌٗ ٣ٞهاء الكَغ  الخٍٗغ

 ُٖ لى ظاع٥ ُٞه مًغة، وؤما الًغاع ٝ الًغع بإهه: ما لغّ ٖىض اإلاال٨ُت  ٞهى ٪ ُٞه مىٟٗت ٖو

لى ظاع٥ مًغة ما  .(4)لِـ ل٪ ُٞه مىٟٗت ٖو

 .(5)وحٍٗغ٠ الكاُٞٗت: بإهه ألاطي، ؤو اإلاٟؿضة اإلالح٣ت بالٛير مُل٣ت

ىض الحىابلت: "ؤن ًضزل ٖلى ٚيٍر يغعا بما ًيخٟ٘ َى به"  .(6)ٖو

                                 
ت، بيروث،   –مسخاع الصحاح، ماصة )ى ع ع(  -(  دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع الّغاػي 1)  –م 2226اإلا٨خبت الٗهٍغ

(1/362.) 

 (.21( ؾىعة ًىوـ، آلاًت ع٢م: )2)

ٟاث ال٣ٟهُت  -(دمحم ٖمُم ؤلاخؿان املجضصي البر٦تي 3) الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت )بٖاصة ن٠ للُبٗت  -الخٍٗغ

 (.133نٟدت: ) –م 2223 -َـ 1424الُبٗت: ألاولى،  -م( 1986 -َـ 1427ال٣ضًمت في با٦ؿخان 

َبٗت الحلبي، ال٣اَغة الُبٗت  –لح٩ام ُٞما ً رصص بين الخهمين مً ألاخ٩ام مٗين ا –( الُغابلسخي، ٖلي بً زلُل 4)

إ  -(. الباجي، ؾلُمان بً زل٠ بً ؾٗض  212) –م 1973الشاهُت،  صاع الؿٗاصة ، ال٣اَغة ،  –اإلاىخ٣ى قغح اإلاَى

 (.6/42) -َـ 1331الُبٗت ألاولى 

غ ؤلٟاّ الخىبُه  –( الىىوي، ًدحى بً قٝغ بً مغي 5) ي، 128) -َـ 1428ألاولى  –صاع ال٣لم ، صمك٤  –جدٍغ (. الؿَُى

 (.169) –َبٗت ٢ضًىي ٦خب زاهت، ٦غاحشخي  –قغح ؾنن ابً ماظت  –ٖبضالغخمً بً ال٨ما٫ 

صاع  –ظام٘ الٗلىم والح٨م في قغح زمؿين خضًشا مً ظىام٘ ال٩لم  –( ابً عظب، ٖبضالغخمً بً قهاب الضًً 6)

 (.2/122) –م 1996الخير، بيروث، ألاولى 
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ىض ؤلامامُت  .(1)بإهه: "الى٣و في اإلاا٫ ؤو الٗغى ؤو الىٟـ ؤو ؤي قإن مً قئىهه بٗض وظىصٍ" ٖو

ً: - ب  حٍٗغ٠ اإلاٗانٍغ

ً الًغع بما ًلي:ٖغَّ   ٝ بٌٗ ال٣ٟهاء اإلاٗانٍغ

 .(2)بإهه: "٧ل بًظاء ًلح٤ الصخو، ؾىاء ؤ٧ان في ماله ؤو ظؿمه ؤو ٖغيه، ؤو ٖاَٟخه"

 ُٖ و ظؿم ؤ ،ؤو ظؿمه ؾىاء ؤ٧ان في ما٫ مخ٣ىم مد رم ،ٝ بإهه: "٧ل إلًظاء ًلح٤ الصخوغِّ ٦ما 

 .(3)ؤو ٖغى مهىن" ،مٗهىم

ٟاث الخٔ ٖلى َظٍ الخٍٗغ ي واإلاٗىىي، والخٍٗغ٠ ألاو٫ قمل ألاطي صؤجها قملذ ألاطي اإلاا :ٍو

، بِىما الخٍٗغ٠ الشاوي ٢ُضٍ باإلاكغٕو ير اإلاكغٕو ٦ما ًٟهم بخ٣ُُضٍ باملح رم  ،اإلاكغٕو ٧الحضوص، ٚو

 واإلاهىن.ٗهىم واإلا

ا. ٟاث م٘ الجم٘ واإلاى٘ بال٣ى٫: بإهه ألاطي ٚير اإلاكٕغ ماصًا ؤو مٗىٍى م٨ً ازخهاع َظٍ الخٍٗغ  ٍو

ٗت ؤلاؾالمُت إلاهُل  الًغع؛ ًم٨ىىا اؾخسالم نىٍع   :آلاجُتومً زال٫ اؾخٗما٫ ٣ٞهاء الكَغ

ى - ؤ ػوا٫ ٖين الشخيء  ؤلاجالٝ، والخل٠: ألاو٫ ٩ًىن م٘ الخٗضي بٟٗل الٛير: والشاوي مً ٚير حٗضي: َو

مً ٚير جد٤ُ٣ مهلحت، بخُٛير خالت الشخي مً ٧ىجها مىخٟ٘ به بلى ٚير مىخٟ٘ به ٧لُا ٖاصة، ومشاله: 

 
ّ
مهؤلاجالٝ بالحغ١، ومش  .(4)ل له ٣ٞهاء اإلاال٨ُت بانُُاص الحُىان ٖبشا؛ ٣ٞالىا بخدٍغ

ى ػوا٫ ٖين الشخيء  ؤلاَال٥ والهال٥: ألاو٫ ٩ًىن م٘ الخٗضي بٟٗل الٛير: والشاوي مً ٚير حٍٗضّ  - ب : َو

 لم٘ جد٤ُ٣ مهلحت ٚير مُ
ّ
ا، ومش ل له ٣ٞهاء اإلاال٨ُت: بانُُاص الحُىان للهى، و٢الىا ىلت قٖغ

 .(5)ب٨غاَخه

ت، ومشاله: خغ١  - ث ؿخٗمل ٖىض ػوا٫ ٖين الشخيء بٟٗل الٛير م٘ جد٤ُ٣ مهلحت مكغٖو الاؾتهال٥: َو

ٖلى  ي٢ض ًٟغ١ بُجها ؤن الاؾتهال٥ ُٞه حٗضألاشجاع للخضٞئت، وقغب اإلااء، ومشله الاؾخٗما٫ ل٨ىه 

 ما٫ الٛير مً ٚير عزهت ، والاؾخٗما٫ جهٝغ مباح ال حٗضي ُٞه وال يغع.

ى الى٣و في ٖين الشخيء؛ بما ًاصي بلى  - ر ؤلاٞؿاص والٟؿاص: ألاو٫ بخٗضي والشاوي بٛير حٗضي، َو

ا.  ه٣هان اإلاهلحت الشابخت قٖغ

                                 
، بضون مٗلىماث الُب٘  –ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت   -( دمحم ج٣ي آ٫ ال٣ُٟه الٗالىي  1  (. 1/178)  -َبٗت صاع اإلاٗاٝع

ت الًمان 2)  (.23) –مغظ٘ ؾاب٤  –( الؼخُلي هٍٓغ

ٌ ًٖ الًغع 3)  (.28) –مغظ٘ ؾاب٤  –( بى ؾا١ الخٍٗى

صاع ال٣لم، بيروث، لبىان،  -ال٣ىاهين ال٣ٟهُت  –ٛغهاَي اإلاال٩ي ( ابً ُظؼي، دمحم بً ؤخمض بً دمحم بً ظؼي ال٩لبي ال4)

ش   (.1/188) –بضون جاٍع

 (.1/188) – -اإلاغظ٘ الؿاب٤ –( ال٣ىاهين ال٣ٟهُت 5)
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ى ؤزظ ما٫ الٛير مً ٚير بطن و  - ط  ال خ٤.الٛهب: َو

ى مٗىىي ٚير ماصي. - ح ، َو ى الخٗضي ٖلى الٗغى ؤو الكٝغ  ال٣ظٝ والكخم: َو

ـها كاهىها: -3  حعٍس

بٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهىن الًغع بٗباعاث ال جسغط ًٖ الخٍٗغ٠ اللٛىي والكغعي، مً طل٪  ٖٝغ

 .(1)حٍٗغ٠ الؿجهىعي بإهه: ؤلازال٫ بد٤ ؤو مهلحت 

٤ بين  ؤ٢ؿام   بال ؤهه ًالخٔ في ال٣ىاهين الىيُٗت، ومالٟاث ٣ٞهاء ال٣اهىن قضة اٖخىا،هم بالخٍٟغ

 الًغع بلى ما ًلي: 

 دبي: الػسز ألا  -5

ه ؤو في خ٤ مً خ٣ى٢ه ألاصبُت" ه ص. الكامي بإهه: "ألاطي الظي ًهِب ؤلاوؿان في قٞغ ٞغ  .(2)ٖو

، ٞهي مهلواإلا٣هىص بالح٣ى١ ألاصبُت خ٣ى١ اإلال٨ُت  ت؛ ٦د٤ اإلاال٠ والٟىان واملخ ٕر ت حال٨ٍٟغ

 هخدا٫ مشال.زانت ال ًجىػ الخٗضي ٖلُه باال 

 الػسز اإلاادي: -0

 .(3)ٝ بإهه: الًغع الىا٢٘ ٖلى ظؿم ؤلاوؿان ؤو مالهغّ ُٖ 

ٗتاإلاخ٣ضم حٍٗغ٠ الًغع  مًو  ؤًًا بلى ٖىضَم ؤن الًغع ًى٣ؿم  :ًٟهم ؛ٖىض ٣ٞهاء الكَغ

اإلااصي واإلاٗىىي؛ وإهما ٧ان لل٣ىاهين الىيُٗت اَخمام ٦بير بالخ٣ؿُم؛ للح٣ى١  :ال٣ؿمين اإلاخ٣ضمين

ٗت ؤلاؾالمُت في  عي للكَغ ألاصبُت التي حٗخبر مً ال٣ًاًا اإلاٗانغة، وجبين مما ج٣ضم الؿب٤ الدكَغ

 ج٣ىين ؤخ٩امها.

ين الًغع ٞه بك٩ل ٖام مً ٚير جٟغ٢ت بوؤما حٍٗغ٠ الًغع في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي: ٣ٞض ٖغّ 

ؾىاًء  ،( مضوي ًمجي، ٖلى ؤن: "٧ل ٞٗل ؤو جغ٥ ٚير مكغٕو324)اإلااصي واإلاٗىىي، ٦ما وعص في اإلااصة: 

 ًٖ ٖمض ؤو قبه ٖمض ؤو زُإ
ً
  ؛٧ان هاقئا

ً
ٌ الٛير ًٖ  بطا ؾبب للٛير يغعا ًلؼم مً اعج٨به بخٍٗى

 لل٣ ؛وال ًسل طل٪ بال٣ٗىلاث اإلا٣غعة للجغاثم ،الًغع الظي ؤنابه
ً
 ىاهين الىاٞظة".َب٣ا

ُٗت؛ هجضَا 299ولالغظٕى بلى قغح اإلااصة ) (، واإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت الهاصعة مً الؿلُت الدكَغ

ً؛ خُض ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى: "و٢ض جيكإ ًٖ الٟٗل ٚير  ٢ؿمذ الًغع بلى ال٣ؿمين اإلاظ٧ىٍع

                                 
ص. ٖبض الغػا١ الؿجهىعي : الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض ـ الجؼء الشاوي في ألال زاماث ـ الُبٗت الشالشت ـ  (1)

 (. 1/97) –م  1956لبي ـ ؾىت الُب٘  ميكىعاث الح

ت الٗامت لالل زاماث في ال٣اهىن اإلاضوي (2)  (. 399 – 398/ 1) -مغظ٘ ؾاب٤-ص . دمحم خؿين الكامي : الىٍٓغ

ت الٗامت لالل زاماث ، )1/57) –الىؾُِ  –( ص. الؿجهىعي 3)  (.1/528( . ص.الكامي ، الىٍٓغ
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جيكإ في ألاخىا٫ التي  :واإلاؿاولُت الجىاثُت ،ومؿاولُت مضهُت... ،مؿاولُت ظىاثُت :اإلاكغٕو مؿاولُخان

ٌٗا٢ب ٞحها الكٕغ مغج٨ب الٟٗل بال٣ٗىلاث اإلا٣غعة له، و٢ض ججؼت اإلاًغوع ُٞما ؤنابه مً يغع في 

غيه"  .(1)هٟؿه وظؿمه ٖو

 الـسع الثاوي: أهىاع أغساز الشسواث الىـؿُت: 

ف بأهىاع أغساز الطىاعت الىـؿُت: -5  الخعٍس

حٗخبر الهىاٖاث الىُُٟت مً ؤَم الهىاٖاث اإلاٗانغة؛ إلاا لها مً م٩اؾب ا٢خهاصًت ٦بيرة 

ٗت؛ لحاظت الضو٫ إلاهاصع الُا٢ت الحضًشت.و   ؾَغ

ظٍ الهىاٖت لها ؤيغاع مخٗضصة وم٣ٗ ٢ىاٖض  ى ؤٚل هاضة وطاث َاب٘ زام؛ ال جىُب٤ ٖلَو

ٌ خدضًض مؿاولُت لزانت ٢اهىهُت  ؤؾـبلى بدض اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ ٩ٞاهذ الحاظت اإلااؾت  حٍٗى

َظٍ ألايغاع الظي َى مىيٕى بدشىا، و٢بل بدض جٟانُله ه٣ضم البدض ًٖ ؤهىإ َظٍ ألايغاع ُٞما 

 ًلي:

: الخعٍسف بأغساز الشسواث الىـؿُت:
ً
 أوال

ذ بإهه: ؤٚلب ٗخبر ح ٞغ ، ؤو ألاطي الظي لح٤ اإلاىاعص الُبُُٗتؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ايغاعا بُلُت: ٖو

ٌٗغ٢ل اليكاٍ ال٢خهاصي، ؤو ٤ٌُٗ الاؾخسضام اإلاكغٕو  صحت ؤلاوؿان وال٩اثىاث ألازغي، ؤو

 .(2)للبِئت

ذ بإجها: ت مً ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ٦ما ٖٞغ التي حٛير مً نٟاث املحُِ  ،ألاطي الىاظم ًٖ مجمٖى

ت مً ألاشخام بهىعة مباقغة ؤو ٚير مباقغة، ٌٗغيهم لئلنابت في ؤظؿامهم ؤو  ،البُئي ملجمٖى

ير  ًه، ؤو ؤن ًلح٤ ألاطي ب٩اثىاث ؤزغي خُت ٚو ؤمىالهم ؤو ٖاَٟتهم ؤو ٚير طل٪ مما ًلؼم حٍٗى

 .(3)خُت

ٞالًغع البُئي مُل٤  ،ؤٖم مً الخلىر  البُئي َظا ٞالًغع البُئي مً ؤٖما٫ الكغ٧اث الىُُٟت باإلاٗجى

 وؤلاهخاط٧اإلاس  والاؾخ٨كاٝ  ،اإلا رجب ٖلى وكاٍ الكغ٦ت زال٫ ٢ُامها بالٗملُاث الىُُٟت يألاط

غ والخهُٟت ت، وحؿتهضٝ ؤلاوؿان  ةاإلاٛير  ،والى٣ل والخ٨ٍغ ت والجٍى ت والبدٍغ مً نٟاث البِئت البًر

                                 
 -م الهاصع مً مجلت مجلـ الكٗب الخإؾِسخي1979( لؿىت 12الُمجي ع٢م: )( اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت لل٣اهىن اإلاضوي 1)

ش، الٟهل ألاو٫ مً الباب الشالض مً ال٨خاب الشاوي   (.1/114) –مُاب٘ وػاعة ال ربُت والخٗلُم، نىٗاء، بضون جاٍع

ٗاث –( ص. ٖباؽ ٖل دمحم الحؿُجي 2) بدض ميكىع  –البلُت  اإلاؿاولُت اإلاضهُت البُلُت في يىء لىهىم اإلاضهُت والدكَغ

 (.25نٟدت ) –م 2212في مجلت الح٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ٦غلالء، الٗضص الشالض، ؾىت 

مدمىص ٞسغ الضًً ٖشمان، اؾخ٣غاء إلاٗالم الًغع البُئي، صعاؾت م٣اعهت مٗؼػة بالخُب٣ُاث ال٣ًاثُت، مجلت  (3)

 ).233، نٟدت: )2228غ٧ى٥، الٗغا١، ، ظامٗت 3٦، املجلض1ظامٗت ٦غ٧ى٥ للضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، ٖضص
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ظا ألاطوالجماص والىب ل ،غا ؤو ٚير مباقغ٢ض ٩ًىن مباق ياث والحُىان، والهىاء، َو ٍى اإلاضي ؤو  َو

 ٧الكٗىع بالحغمان. اؤو مٗىٍى ا، ماصًؤو مدخمال ا٢هير اإلاضي، مد٣٣

ت؛ لظا ًغي البٌٗ ؤن ه ؤو جضمير الى٣اء الُبُعي للبِئحكٍى٣ُهض به ٞؤما الخلىر البُئي: 

 .(1)طا ؤخضر يغعاهه ال مجا٫ للحضًض ًٖ الخلىر البُئي بال بؤالبُئي َى هدُجت الخلىر البُئي و الًغع 

: خطائظ أغساز الشسواث الىـؿُت:
ً
 زاهُا

ا ٖ ،بسهاثو وميزاث الكغ٧اث الىُُٟت ؤيغاعجدؿم  ثغ ؤيغاع الهىاٖاث اً ؾجميَز

 ألازغي، ومً ؤَمها:

ؤيغاع ٦بيرة وقضًضة الخُىعة وواؾٗت: ٞهي جخٗضي خضوص مىا٤َ الٗملُاث؛ ولغلما ؤجها  - ؤ

ا قاملت للبِئت حؿببذ بمكا٧ل ٖاإلاُت وهؼإ بين  الضو٫، ولِؿذ مدلُت ٣ِٞ، وؤيغاَع

 .(2)املحُُت بها، وحؿتهضٝ خُاة ؤلاوؿان وصحخه وممخل٩اجه

ا ج رادى وجمخض بلى اإلاؿخ٣بل، وال جٓهغ مباقغة بٗض ؤجها  - ب ت: ؤي ؤن آزاَع ؤيغاع مؿخ٣بلُت ٚير ٞىٍع

 .(3)جد٤٣ ؾبب الًغع 

ؤيغاع اخخمالُت ٚير ما٦ضة: وطل٪ لخضازل بٌٗ ؤؾباب ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت م٘ ؤجها  - ث

ا ٚير ٣ًُيُت؛ ٞالخلىر للماء ؤو الهىاء ؤو ال ربت املحُُت  ؤؾباب ؤزغي؛ ما ًجٗل ؤيغاَع

ىامل ُهد٩ًىن بال٣ُاٖاث الىُُٟت؛ ٢ض ٩ًىن له ؤ٦ثر مً ؾبب بًٗها  جت جغا٦ماث إلاىاص ٖو

 .(4)ا بُجها بٗض مضخي ٞ رة مً الؼمًملىزت ؤزغي جخٟاٖل ُٞم

وجيخج بخضازل ٖضة ٖىامل مً  ،ؤيغاع ٚير مباقغة: خُض ؤجها ٚير مباقغة ليكاٍ اإلاؿاو٫ؤجها  - ر

ير َبُُٗت، ُٞهٗب خُيئظ جدضًض  زال٫ جٟاٖل اإلاىاص اإلالىزت م٘ مهاصع مسخلٟت َبُُٗت ٚو

لى ؾبُل اإلاش ا، ٖو ا٫: ألامغاى التي ٢ض جىدكغ في الٗال٢ت اإلاباقغة بين ؤؾباب ألايغاع وآزاَع

                                 
ٌ ؤيغاع البِئت الخ٨ىىلىظُت، صاع الىًٗت الٗغلُت، ال٣اَغة بضون ؾىت  –( ص. ؾُٗض ؾٗض ٖبضالؿالم 1) مك٩لت حٍٗى

 (.14)  -الُب٘ 

ت،  -( اؾماُٖل ؤدمحم دمحم ٖبضالحُٟٔ 2)  (.43)  -٨ٞ2218غة الًغع في ٢اهىن البِئت، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

 (. 14)  -مغظ٘ ؾاب٤  –( ص. ؾٗضون الٗامغي 3)

ا في ٢ُام اإلاؿاولُت الضولُت  –( ص. ًدحى ًاؾين ص. زالض ؾلُمان ظىاص 4) بدض  –الُبُٗت الخانت للًغع البُئي وؤزَغ

ت (. ص. 258) –م 2214، ؾىت 24 -23، ٖضص 4مجلض  -ميكىع في مجلت الح٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

 (.323) -م 2227صاع الجهًت الٗغلُت، ال٣اَغة،  –الحماًت ال٣اهىهُت للبِئت  –خامض الجما٫  ؾمير
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اهاث، والٟكل ال٩لىي، ًهٗب ،  -ؤٖاطها هللا مجها  -وال٣ٗم  مىا٤َ الٗملُاث الىُُٟت ٧الؿَغ

 .(1)ٞحها وؿبتها مباقغة بلى ألاوكُت والى٢اج٘ اإلاغجبُت بيكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت

ير م٣ضع ؤن  - ط لت اإلاضي ومؿخمغة ٚو ا ٍَى لى ؾبُل ، وج٩ىن ٚالبا في ألايغاع ٚةؤيغاَع ير اإلاغثُت: ٖو

ُت والبداع بؿبب ؤوكُت الكغ٧اث  ،اإلاشا٫ ج٣ضًغ ألايغاع الىاججت مً جلىر اإلاُاٍ الجٞى

غ الىِٟ والٛاػ  .(2)الىُُٟت، واؾخمغاع جلىر الهىاء بٗملُاث ج٨ٍغ

ٌ الُٗجي في بًٗها ٧التي جه - ح ير طل٪؛ ٞةنالح اإلاًنٗىلت الخٍٗى غوع َىا ِب الهىاء ٚو

 مؿخدُل.

ا خخمُت ؤي ال جىٟ٪ ٖجها ومالػمت لها ؛ بٌٗ ؤؤن  - ر ت اإلاىاَىين باال يغاَع هخٟإ ٧إيغاع ج٣ُُض خٍغ

اإلاهاخب لٗملُاث الكغ٧اث الىُُٟت، ٧الىٟاًاث  ُئيإعايحهم، وبٌٗ ؤيغاع الخلىر البب

ا ولُاجها ُٞما ًلي مً ألاهىإ. يَر  والٛاػاث الؿامت، والًىياء، ٚو

: أهىاع أغساز الشسواث 
ً
 الىـؿُت:زاهُا

في ظؿضٍ ؤو ممخل٩اجه، لتي جهِب ؤلاوؿان  إى ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بلى زانت: وهي ىجد

 . تو مٗىٍىؤ٧ان  تماصً

خًغع  امت: وهي التي جهِب الُبُٗت والبِئت املحُُت باإلوؿان، ٧الهىاء واإلااء وال ربت، ٍو ٖو

 ؤلاوؿان مجها لىظىصٍ في طل٪ املحُِ، وجٟانُلها ُٞما ًلي:

 غساز الخاضت: ألا  - أ

ؿتهضٝ ًخٗغى اإلاىاَىين لل٨شير مً ألايغاع الىاججت مً ؤٖما٫ الكغ٧اث الىُُٟت، ح

ا.ؤظؿامهم وؤمىالهم، يغعا ما  صًا ؤو مٗىٍى

ا١ الغوح ؤو الى٣و في  ٗخبر الًغع الجؿضي ؤزُغ ألايغاع الخانت ؾىاء ٧ان بةَػ َو

ا ، و باألمغاى ت الىاؽبةنابؤو ؾالمتها،  اث  ؤزَُغ اهاث وال٣ٗم والٟكل ال٩لىي، والدكَى الؿَغ

ُذ َظٍ ألايغاع ٓالخل٣ُت؛ هدُجت حٗغيهم لئلقٗاٖاث، واؾخيكا٢هم للٛاػاث الؿامت، و٢ض خ

ت  ض مً الاَخمام هدُجت اهدكاع َظٍ ألايغاع، وهي ؤيغاع مخىٖى  .(3)م٣ٗضة وؤؾبابهاباإلاٍؼ

 ؤو ٦ؿب ٞاثذ. ،زؿاعة :ٖلحها مًوما ً رجب  ،ألايغاع اإلاالُت: وهي التي جهِب ؤمىالهم

ا وؾهىلت بزباتها؛  هىَع ا ْو وحٗخبر ألايغاع اإلاالُت هي ألا٦ثر مً خُض اإلاُالبت؛ الهدكاَع

                                 
 (.258) –الُبُٗت الخانت للًغع البُئي اإلاغظ٘ الؿاب٤ –( ص. ًدحى ًاؾين ص. زالض ؾلُمان ظىاص 1)

 (.26) –مغظ٘ ؾاب٤  –(. ص. ٖباؽ الحؿُجي 259) –اإلاغظ٘ الؿاب٤ -( ص. ًدحى ًاؾين2)

ت،  -اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ جلىر البِئت  -ٍع هج عؾى٫ خمض  (3)  (.97نٟدت ) – 2216صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ٌ هدُجت الٟٗل الًاع الىاجج مً ؤٖما٫ الكغ٧اث الىُُٟت.ب  دُض ٌؿخد٤ اإلاًغوع الخٍٗى

اتهم  تلى٦ال٣ٗاعاث ٧اإلاؼإع وألاعا خي اإلاماخخجاػ  :وؤبغػ َظٍ ألايغاع للمىاَىين، وج٣ُُض خٍغ

مً الاؾخٟاصة مجها واؾخٛاللها؛ حٛلُبا للمهلحت الٗامت، ختى جخم٨ً الكغ٧اث الىُُٟت مً ٢ُامها 

بالٗملُاث الىُُٟت، و٦ظا حٗغيها للخلىر البُئي هدُجت اهخاط الىِٟ وه٣له، والٛاػاث الؿامت مما 

 .(1)جاصي بلى مىث املحانُل الؼعاُٖت والحُىاهاث

ضز ت :ل يمً ألايغاع الخانتٍو وهي التي جهِب ؾمٗت وقٝغ واٖخباع  :ألايغاع اإلاٗىٍى

آلم  رجب ًٖ الحغمان، و٦ظا الااإلاحؼن الالىٟسخي و  ألالمؿبب له دٞ ،اطًه في قٗىٍعجاإلاًغوع، ؤو 

ير طل٪، ٞالًغع اإلاٗىىي خ٨مه خ٨م الًغع اإلااصي،  اث الخل٣ُت، ٚو اإلا رجبت ٖلى ألامغاى والدكَى

ٌ اإلاًغوع ٖىه، اؾخ٣الال ًٖ الًغع اإلااصي مً وظىب  .(2)حٍٗى

 ألاغساز العامت:  - ب

خًغ  ت؛ لٗمىمها ٞهي حؿتهضٝ الُبُٗت ٍو ؤلاوؿان  ع وهي ؤزُغ ألايغاع التي جهِب البكٍغ

ا؛ ولهٗىلت بنالح ألاقُاء اإلاخًغعة، لظا جؼاًض اَخمام اإلاىٓماث واملجخم٘   بدماًتها. يالضولبخًغَع

 وجدؿبب الكغ٧اث الىُُٟت في َظٍ الايغاع بخلىر البِئت مً زال٫ الٗملُاث الخالُت: 

اٝ وإهخاط الىِٟ: خُض حؿتهضٝ الكغ٧اث مىا٤َ واؾٗت في َظٍ كٖملُاث اؾخ٨ -1

في الحٟغ التي ًخسلو مجها ومً هٟاًاث  ٍخم اؾخسضام ٦مُاث ٦بيرة مً اإلاُااإلاغخلت، ٍو

وجيخ٣ل بلى  ،خلىر وحؿمم اإلاُاٍ وال ربت والؼعاٖتٞخدضر ؤيغاعا ٖامت ب ؛بلى الخاعط

م بٖاصة ، وجخٍاإلاُا ٞحها ؤلاوؿان والحُىان، و٦ظا في ٖملُاث ؤلاهخاط التي ًهاخب الىِٟ

ُت في خالت ٖضم مٗالجتها وجى٣ُتها مً الكىاثب  ٍؿبب بخلىر اإلاُادخ٣جها ٞخ الجٞى

 واإلاىاص الؿامت.

ؤو بلى  ئغ٧اث بلى الخؼاهاث ؤو بلى اإلاىاوالكالخلىر في ٖملُاث ه٣ل الىِٟ مً مىا٢٘  -2

غ، ؾىاء ٧ان ٖبر ألاها ج والبىازغ، خُض حقغ٧اث الخ٨ٍغ ؿب جلىزاث بِب ؤو الههاٍع

 بُلُت بدؿغب ٦مُاث ٦بيرة بلى الخاعط.

                                 
ٌ ًٖ ألايغاع اإلااصًت اإلاؿخ٣بلُت الىاظمت ًٖ ؤلاناباث الجؿضًت، عؾالت 1) ٪، الخٍٗى ( هًا٫ ُٖا بضوي الضٍو

 .(53نٟدت ) – 2216ماظؿخير، ظامٗت الكغ١ الاوؾِ، ألاعصن، 

ت الىاججت ًٖ جلىر البِئت في ٞلؿُين   -( ٖبير ٖبض هللا اخمض صعلاؽ 2)  -اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ مًاع الجىاع ٚير اإلاإلٞى

ذ، ٞلؿُين،   (.93نٟدت ) -  2214صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ماظؿخير، ظامٗت بيرٍػ
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ا؛  -3 يَر ل الىِٟ الخام بلى مكخ٣اجه ب رو٫ وصًؼ٫ ٚو غ وجدٍى الخلىر في ٖملُاث الخ٨ٍغ

٦باث اإلاخُاًغة، غ الؿامت ٦ٛاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غلىن، واإلاخُض ًهاخ ها اهبٗار الٛاػاث 

 وجإزغ اإلاىا٤َ املجاوعة بها.

اث  -4 اإلاىا٤َ املجاوعة،  مىاَجيالًىياء الٗامت التي ح٨ٗغ نٟى الحُاة وج٣ُض خٍغ

هم لئلظغاءاث ألامىُت اإلاكضصة  .(1)وزًٖى

 داؿظت خػسمىث:مأهىاع أغساز شسواث الطىاعت الىـؿُت ب -0

الهىاٖت الىُُٟت مً ؤيغاع بُلُت ال جىٟ٪ ٖجها؛ لم حؿلم مجها ٦بري الضو٫ ال جسلى 

ُما ج٣ضم بُان ؤيغاع الكغ٧اث الى  ُُت بهٟت ٖامت.ٟالهىاُٖت ًٞال ًٖ البلضان الىامُت ٧الُمً، ٞو

، ٞةن مىا٢٘ ، جبٗا لُبُٗتها الخانتؤما باليؿبت للهىاٖت الىُُٟت في مداٞٓت خًغمىث

ها في الهًاب ال٣ُاٖاث الىُُٟت ٞح ها جخه٠ بالحؿاؾُت الكضًضة والخُىعة ال٨بيرة؛ وطل٪ لى٢ٖى

لب، وظؼء مجها في الىصًان ، ٦ما ًمخض ؤهبىب الىٟ خم ه٣ل في ألٚا هخاط بٌٗ بِ بلى البدغ للخهضًغ ، ٍو

 (، ٖبر الىا٢الث التي جمغ وؾِ اإلاضن مً الىصًان بلى الهًاب. ٣9ُإ ٦ ال٣ُاٖاث )

في مىا٤َ مإَىلت بالؿ٩ان، وجىظض ٞحها مؿاخاث ػعاُٖت قاؾٗت، وج٣٘ َظٍ ال٣ُاٖاث 

ُت والىصًان؛ ما ً رجب  و٦ما جخجم٘ في َظٍ اإلاىا٤َ ٦مُاث ٦بيرة مً مُاٍ ألامُاع، حٛظي اإلاُاٍ الجٞى

اصة وؿبت املخاَغ مً الخلىر البُئي وجًغع اإلاىاَىين في صحتهم وممخل٩اتهم والحُىاهاث  ٖلى طل٪ ٍػ

 الخلىر املحضصة ٞىُا.  ث واإلاُاٍ، بجمُ٘ ؤق٩ا٫بت والىباوال ر 

ان الحُاة، وعؤؾما٫ املحاٞٓت  ،وؤقض َظٍ املخاَغ جلىر ال ربت الؼعاُٖت ُت قٍغ واإلاُاٍ الجٞى

ألاَم وألاؾاؽ م٘ ما حكهضٍ اإلاى٣ُت مً ًُٞاهاث ظغاء ؾ٣ٍى ألامُاع، اػصاصث في الؿىىاث ألازيرة 

 مخإزغة بالخٛيراث اإلاىازُت.

 م َظٍ املخاَغ ُٞما ًلي:وؤلخو ؤَ

 الخلىر الهىاجي للمىا٤َ املجاوعة للح٣ى٫ بؿبب خغ١ الٛاػ الُبُعي. -1

ُت الٗظبت بد٣ً الىٟاًاث الؿاثلُت اإلاهاخبت للحٟغ وؤلاهخاط  -2 جلىر اإلاُاٍ الجٞى

 ٚير اإلاٛل٣ت . تب٨مُاث ٦بيرة في ألاخىاى ألاعيُ

                                 
(. ٖبضهللا جغ٧ي خمض الُٗا٫ 71) – ؾاب٤مغظ٘  –٨ٞغة الًغع في ٢اهىن البِئت  -( بؾماُٖل ؤدمحم دمحم ٖبضالحُٟٔ 1)

ًه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت  -الُاجي   2213الُبٗت ألاولى، ميكىعاث الحلبي الح٣ى٢ُت، بيروث،  -الًغع البُئي وحٍٗى

– (56.) 
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٣ت  مجها خالت ٖضم الخسلو جلىر ال ربت باإلاُاٍ اإلاهاخبت لئلهخاط واإلالىزت، في -3 بٍُغ

ؾلُمت، ٦خجمُٗها في ؤخىاى مٟخىخت بال ٖىاػ٫ ؤو ٖىاػ٫ جالٟت، ؤو حٗغيها 

 للجٝغ بؿبب ألامُاع ومُاٍ الؿُى٫.

 ٖضم الخ٣ُض بالكغٍو اإلاهىُت في الخسلو الؿلُم مً الىٟاًاث الهىاُٖت. -4

آلاباع  حٗغى ؤهابِب وها٢الث وؤخىاى الىِٟ مً حؿغب الىِٟ مجها، و٦ظا مً -5

 الىُُٟت .

٫ قغ٧اث الهىاٖت ُٞما ج٣ضم ؤزُغ ألايغاع الٟىُت التي تهضص املحاٞٓت مً ؤٖما

 . (1)الىُُٟت

ال ج٣ل ؤَمُت ٖما ؾب٤  التي وإياٞت بلحها ؤط٦غ ظملت مً املخاَغ ال٣اهىهُت والح٣ى٢ُت

م مً حٗغيه للمساَغ الٟىُت،  ، وال ًؼا٫ ٌٗاوي مً خغماجها املجخم٘ الحًغمي وإلى آلان، بالٚغ ط٦ٍغ

 وؤلخهها ُٞما ًلي:

ت اإلاىاَىين الؿا٦ىين في مىا٤َ الح٣ى٫ مً اؾخسضام والاؾخٟاصة مً ُج٣ -6 ُض خٍغ

ٖملُاث اإلاس  ممخل٩اتهم ٦ؼعاٖت ألاعا خي، والؿ٨جى، وحٗغيها للهضم ظغاء 

ًا ٖاصال ٖلى طل٪. ًهم حٍٗى ضم حٍٗى  والاؾخ٨كاٝ، ٖو

ت الخى٣ل بين اإلاىا٤َ وخٓغ الخجى٫ في ٦شير مً اإلاىا٤َ، وحكضًض  -7 ج٣ُُض خٍغ

الحغاؾت، واجساط بظغاءاث ؤمىُت مكضصة، وحٗغيهم صوما للخٟخِل واإلاؿاءلت 

اتهم مً  خبـ واٖخ٣ا٫ واملحاؾبت ٧ىجها مىا٤َ ٖمل، ما ٌٗغيهم للخٗضي ٖلى خٍغ

ت. ل مىا٤َ ؤٖمالهم بلى ز٨ىاث ٖؿ٨ٍغ  وجدٍى

حٍٗغٌ خُاتهم وممخل٩اتهم للخُغ ظغاء اؾتهضاٝ اإلايكأث الىُُٟت للٗملُاث  -8

ابُت وللهغاٖاث ال٣بلُت والا  ا مً  اهٟالث ألامجي؛ ٧ىجها ؤ٦ثر حٗغيؤلاَع مً ٚيَر

ؿل هم خُاة الُمإهِىت.  اإلايكأث ألازغي، ما ٣ًل٤ ؾ٨ُىتهم َو

                                 
اوي، بٗىىان آزاع اؾخسغاط الىِٟ ٖلى1) ض مً الاؾخٟاصة ًم٨ً الغظٕى بلى بدض ال٩اجبت الصجاٖت ًاؾمين ؤلاٍع  (  إلاٍؼ

غ مضٖمت ب٨شير مً و٢اج٘ ألاخىا٫  الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث، و٢ض ٞهلذ ُٞه َظٍ املخاَغ بخ٣اٍع

ض مً مساٝو وظىص ملىزاث بُلُت زُيرة؛ جىظع بمساَغ صحُت ظؿُمت ٖلى ألاعى وؤلاوؿان  باألصلت؛ جٍؼ

ها في غٖو املحاٞٓت، وتهمِل صوع الؿلُت  الحًغمي، م٘ ٖضم وظىص ع٢ابت خ٣ُ٣ت مً وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن ٞو

ا. ًاؾمين نبري  يَر غ ج٣ُُم ألازغ البُئي ٚو ضم الكٟاُٞت في ؤلاٞهاح في ج٣اٍع آزاع اؾخسغاط الىِٟ  -املحلُت، ٖو

 –م 2221/ ٞبراًغ / 21ٖلى الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث | مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث ؤلاؾ راجُجُت 

 وما بٗضَا(. 3نٟدت )



  
 
 

217 

 

 مجلة األحقاف للدراسات والبحوث القانونية 
 م2022اغسطس  –العدد األول  

مىاَجي مىا٤َ الامخُاػ ولهٟت ٖامت مىاَجي املحاٞٓت، مً الح٣ى١ خغمان  -9

ما٫ الًٗلُت واإلاهىُت، و٦ظا خغماجهم  ُٟاث الٗمل في ألٖا والامخُاػاث في جْى

ضم الخ٣ُض  ما٫ والخضماث في الكغ٧اث، ٖو خؿب  بيؿ هابُٖاءَم اإلا٣اوالث ألٖا

ت والح٩ىمت.  ال زام و جىظحهاث عثاؾت الجمهىٍع

  زم بها مً ٢بل الح٩ىمت٘ الحًغمي ومىا٤َ الامخُاػ مً اليؿب اإلالخغمان املجخم -12

مً ٖاثضاث ؤلاهخاط الىُٟي الخام اإلاهضع مً املحاٞٓت؛  (%22)يٟٗها، وهي: و 

اث املحاٞٓت.  ت في مىا٤َ الامخُاػ ومضًٍغ ٘ جىمٍى  املخههت؛ لخىُٟظ مكاَع

٧ل ما ج٣ضم ط٦ٍغ مً مساَغ ٖلى مداٞٓت خًغمىث؛ ًض٫ ٖلى ألاَمُت البالٛت لبدض 

ٌ ؤيغاع ؤٖما٫ قغ٧اث الهىاٖت الىُُٟت ٞحها.مؿاولُت   حٍٗى

 اإلابدث الثاوي: 

 حعىٍؼ أغساز الشسواث الىـؿُتللُام مظؤولُت الخأضُل الـلهي واللاهىوي 

 جمهُد:

ًاث وألايغاع ولُ ٌ ٖها ؤهخ٣ل بلى بدض جإنُلان ؤهىابٗض حٍٗغ٠ الخٍٗى  مؿاولُت الخٍٗى

 في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن، وطل٪ مً زال٫ اإلاُالب الخالُت:

:ٌ  اإلاؿلب ألاوَّ

 الىطىص الشسعُت والخىُُف الـلهي

ٌ ألايغاع اَخماما ٦بيرا؛ لخٗل٣ه  ٗت ؤلاؾالمُت وال٣ىاهين الىيُٗت بخٍٗى اَخمذ الكَغ

برػ طل٪ الاَخمام ظلُا مً بد٣ى١ ؤلاوؿان، واإلاؿاولُت  اإلاضهُت؛ ٞدغمذ الخٗضي ٖلحها وإَمالها، ٍو

ُت الىاعصة ، ومباخض ٦خب اإلاظاَب ال٣ٟهُت، وقغاح ال٣اهىن، وجٟهُله ُٞما  زال٫ الىهىم الكٖغ

 ًلي :

ٌ: الىطىص الشسعُ ؼت الـسع ألاوَّ  : على مشسوعُت الخعٍى

ٗت ؤلاؾالمُت في ٦شير مً الىهىم ٖ ٌ لؤليغاع ؤ٦ضث ههىم الكَغ ُت الخٍٗى لى مكغٖو

ت، ومجها ما ًلي:  التي جهِب الٛير، و٢غع طل٪ الح٤ في الىهىم ال٣غآهُت والؿىت الىبٍى

 هُت:آالىطىص اللس  -5

، چ ﮻ ﮺   ﮹  ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھٱچ٢ىله حٗالى:  - أ

 .(42)الكىعي: 
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، چ ەئ ەئ   ائ  ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅٱچ٢ىله حٗالى:  - ب

 .(126)الىدل: 

 گ گ گ   ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ       ڈ       ڈ       ڎٱچ٢ىله حٗالى:  - ت

 .(194)الب٣غة: ،  چ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں      ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳٱچ٢ىله حٗالى:   - ث

 .(78)ألاهبُاء: ، چ ۀ

مت ٌ اإلاًغوع اإلاٗخضي ٖلُهو ٖلى  :ٞضلذ َظٍ آلاًاث ال٨ٍغ بما ًجبر الًغع  ؛ظىب حٍٗى

٘ ألاطي ٖىه ٞغ اصة؛ ٦ما ؤظاػ الكإع ؤزظ اإلا٣ابل اإلاالي ظبرا  ،ٍو ٤ اإلامازلت مً ٚير ه٣و وال ٍػ ًٖ ٍَغ

 للًغع بإزظ الضًت مً الجاوي.

ٌ الًغع؛ بما خ٨خه و٢غعجه مً خ٨م هبي هللا   ُت حٍٗى و٦ما صلذ آلاًت ألازيرة ٖلى مكغٖو

ٞ٘ الٛىم بلى ناخب الؼٕع ُٞيخٟ٘ بها م٣ابل ما ؤٞؿضجه مً صاووص وؾلُمان ٖلحهما الؿالم؛ بإن جض

ضٞ٘ الؼٕع لهاخب الٛىم ل٣ُىم ٖلُه، ٞةطا ٖاص الؼٕع بلى خالت الؿىت ال٣اصمت ًغص ٧ل واخض  ، ٍو الؼٕع

 .(1)مجهما اإلاا٫ لهاخبه

ت: -0  الىطىص الىبٍى

ٌ، ومجها: ُت الخٍٗى ت في ٦شير مً ألاخاصًض ٖلى مكغٖو  صلذ الؿىت الىبٍى

ٌ اإلاخلٟاث: خضًض ؤوـ ما و  - ؤ ٢ا٫: "ؤَضث بٌٗ ؤػواط الىبي نلى هللا  -هنع هللا يضر –عص في حٍٗى

 في ٢هٗت ًٞغلذ ٖاجكت ال٣هٗت بُضَا، ٞإل٣ذ ما ٞحها، ٣ٞا٫ 
ً
ٖلُه وآله وؾلم َٗاما

 . (2)"َٗام بُٗام وإهاٍء بةهاء" -: -الىبي

                                 
بي، دمحم بً ؤخمض ال  ( 1)  (.11/327) –م 1988صاع ال٨خب الٗلمُت، بيروث، ألاولى  –الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن  –٣َغ

 -ؾنن ال رمظي -دمحم بً ِٖسخى بً َؾْىعة بً مىسخى بً الطحا٥، ال رمظي، ؤبى ِٖسخى ،ؤزغظه ؤلامام ال رمظي  ( 2)

٦خاب  – م 1975 -َـ  1395ٗت: الشاهُت، الُب - مهغ –الىاقغ: قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي الحلبي 

(، و٢ا٫ خؿً صحُذ. وؤنل الحضًض في صحُذ 1359( بغ٢م: )3/64باب ما ظاء ُٞمً ٨ًؿغ له الشخي ) –ألاخ٩ام 

ير بً هانغ الىانغ - صحُذ البساعي  -  بً بؾماُٖل ؤبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗي، دمحمالبساعي   - املح٤٣: دمحم َػ

الُبٗت: ألاولى،  - جاة )مهىعة ًٖ الؿلُاهُت بةياٞت جغ٢ُم جغ٢ُم دمحم ٞااص ٖبض الباقي(الىاقغ: صاع َى١ الى

 (.2349(، بغ٢م: )2/877) –باب الٛيرة  –٦خاب الى٩اح  – .1422ٌ
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ٌ ويمان  - ب ُت الخٍٗى الًغع: خضًض الىٗمان بً بكير هنع هللا يضر، ٢ا٫:  ومما وعص في مكغٖو

٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه ؾلم: "مً ؤو٠٢ صابت في ؾبُل مً ؾبل اإلاؿلمين، ؤو 

ذ بُض ؤو عظل ٞهى يامً "  .(1)اؾخى٢ٟهم ٞإَو

 .(2)ومً طل٪ خضًض ؾمغة ًٖ الىبي :: ٢ا٫: "ٖلى الُض ما ؤزظث ختى جاصي" - أ

 الخىُُف الـلهي : الـسع الثاوي: 

ٟاث؛ ٢غع ال٣ٟهاء خغم ُت، وما ج٣ضم في الخٍٗغ  تمً زال٫ ما ج٣ضم مً الىهىم الكٖغ

٘ الًغع ٖىه ًا ٖاصال بٞغ ٌ اإلاًغوع، حٍٗى ه ٞةهه ًجب حٍٗى ً، وفي خالت و٢ٖى  و ،ؤلايغاع باآلزٍغ

ت؛ لظا ٞةن الخ٠ُُ٨ ال٣ٟهي وإال بضٞ٘ اإلاشل ؤو ال٣ُم ،ٖاصة الحا٫ بلى ما ٧ان ٖلُه بن ؤم٨ًب

ًاث ٦ما ًلي:  للخٍٗى

 خ٨مها الىظىب: باإللؼام بجبر الًغع، وال جبرؤ الظمت بال به.

ٌ باإلاشل بن ؤم٨ً ؤو بال٣ُمت   َبُٗتها بضلُت: بالخٍٗى

اصة وال ه٣هان.  نٟتها م٣ضعة: بم٣ضاع الًغع مً ٚير ٍػ

الهىعة، ُٞجب هُٟه مً خُض وفي طل٪ ٢ا٫ ال٩اؾاوي: بطا حٗظع هٟي الًغع مً خُض 

 .(3)اإلاٗجى؛ ل٣ُىم الًمان م٣ام اإلاخل٠

ٌ ألايغاع؛ نُاهت للح٣ى١ وظبرا إلاا  ٗت ٢ىاٖض ٣ٞهُت ٖامت لخٍٗى ولظل٪ وي٘ ٣ٞهاء الكَغ

 .(4)ٞاث مجها، ومً َظٍ ال٣ىاٖض: الًغع ًؼا٫، الًغع ال ًؼا٫ بالًغع، اإلاباقغ يامً وإن لم ًخٗمض

                                 
املح٤٣ : قُٗب  -اإلاؿىض  – ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً دمحم بً خىبل بً َال٫ بً ؤؾض الكِباوي ،ؤزغظه ؤلامام ؤخمض ( 1)

(، 4/221) –. م 2221 -َـ  1421الُبٗت : ألاولى ،  - الىاقغ : ماؾؿت الغؾالت - ٖاص٫ مغقض ، وآزغون -ٍ ألاعهاو 

: بؾىاصٍ صحُذ، وؤزغظه ؤبى صاووص في الؿنن 17969بغ٢م: ) باب مً ؤزظ  –٦خاب ألاصب  –(: و٢ا٫ ألاعهاٍو

 (. 5223(، بغ٢م: )4/719) –الشخيء ٖلى اإلاؼاح 

ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖمغ  ،(، وؤزغظه الضاع ٢ُجي17694(، بغ٢م: )8/597) –البحه٣ي في ؾيىه ال٨بري ( ؤزغظه ؤلامام )

، خؿً ٖبض اإلاىٗم قلبي،  -ؾنن لضاع٢ُجي –  - بً ؤخمض بً مهضي ل٤ ٖلُه: قُٗب الاعهاٍو خ٣٣ه ويبِ ههه ٖو

ىم  2224 -َـ  1424الُبٗت: ألاولى،  - لبىان –الىاقغ: ماؾؿت الغؾالت، بيروث  - ٖبض الل٠ُُ خغػ هللا، ؤخمض بَغ

٦نز  -الضًً ٖلي بً خؿام الضًً ابً ٢ا خي زان ال٣اصعي الكاطلي اإلاخ٣ي الهىضي، ٖالء (. 285(، بغ٢م: )3/179) -م

الُبٗت  - الىاقغ: ماؾؿت الغؾالت - نٟىة الؿ٣ا -املح٤٣: ب٨غي خُاوي  - الٗما٫ في ؾنن ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫

 (.42111(، خضًض: )15/115) – م1981َـ/1421الخامؿت، 

 (.7/165) –مغظ٘ ؾاب٤  –( بضاج٘ الهىاج٘ 3)

 (.7/165) –مغظ٘ ؾاب٤  –( بضاج٘ الهىاج٘ 4)
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ظٍ ال٣ىاٖض وألاخ٩ام ج إيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، وحٗبر ًىُب٤ ٖلى الُبُٗت الخانت َو

خدخم ٖلى اإلا٣نن وال٣ا خي وال٣ُٟه والباخض الكغعي وال٣اهىوي، مغاٖاتها والٗمل بمىظ ها،  ؤنال لها ٍو

ها وإزباتها. ل ؤخ٩امها ٖلحها بٗض الخد٤٣ مً و٢ٖى  ٖىض الى٢ٝى ٖلى جٟانُلها، وجنًز

 الثاوي:  ؿلباإلا

ؼ أغساز الشسواث الىـؿُتلُام مظؤولُت ل الخأضُل اللاهىوي   حعٍى

ٌ ألايغاع بهٟت ٖامت مً آزاع اإلاؿاولُت اإلاضهُت التي ٞهلذ ؤخ٩امها و٢ىاٖضَا في ال٣اهىن  حٍٗى

. يٍر  اإلاضوي الُمجي ٚو

ٌ ألايغاع التي ؤخضَا للٛير، ؾىاء  واإلا٣هىص باإلاؿاولُت اإلاضهُت: ال زام الصخو اإلاؿاو٫ بخٍٗى

٧ان مهضٍع ال٣ٗض وهي اإلاؿاولُت الخٗا٢ضًت، ؤو مهضٍع الٟٗل ٚير اإلاكغٕو وهي اإلاؿاولُت 

ت  .(1)الخ٣هيًر

؛ ما ًخٗظع ال٨الم ٖجها في اإلابدض ألاو٫ وج٣ضم  -أليغاع الهىاٖت الىُُٟت َبُٗت زانت جىٟغص بها 

ىا جبرػ  جُب٤ُ َظٍ ت، وهي مً ؤؾباب البدض ك٩لت جإنُلها مً الىاخُت الىٍٓغمال٣ىاٖض وألاخ٩ام؛ َو

ُٗت لها، وؾإجىاو٫ طل٪ ٦ما ًلي: ها للخىنل بلى الحلى٫ الدكَغ  في مىيٖى

 ٌ : الخأضُل اللاهىوي: الـسع ألاو
ً
 إحماال

 ىن بالغظٕى بلى ما ج٣ضم ج٣ؿُمه مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بلى ؤيغاع زانت ًخًغع مجها اإلاىاَى

؛  يٍر خًغع بظل٪ ألاوؿان ٚو ا، وؤيغاع ٖامت وهي التي جًغ بالبِئت بك٩ل ٖام، ٍو يغعا ماصًا ؤو مٗىٍى

ٌ ًٖ َظٍ ألا ٞةهه ًم٨ً ج ُت الخٍٗى  ٖلى ؾبُل ؤلاظما٫ بما ًلي: غاعيإنُل مكغٖو

 شخها ؤو ؤشخانا مدضصًً، ؤو اعج٨بيغع زام ؤناب  اهخج ٖجه ؤٞٗاالاعج٨ب  ٧ل مً -1

ٌ؛ بمىظب اإلاؿاولُت اإلاضهُت  املؼم بظل٪ ٩ىن ًبِئت بهٟت ٖامت؛ ناب اليغعا ٖاما ؤ بالخٍٗى

ت.  الخ٣هيًر

و ؤو الضولُت ؤو ال٣ىاهين املحلُت ؤالبُلُت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٗض  ل زاماثالا زال٧٠ل مً  -2

 خدمل الًغع الىاجج ٖىه بمىظب اإلاؿاولُت اإلاضهُت الخٗا٢ضًت.ًالٗٝغ الضولي؛ 

 هرا الخأضُل: اإلاشىالث الىازدة على

ًغص ٖلى َظا الخإنُل الٗام بٌٗ اإلاك٨الث الٗملُت هدُجت الُبُٗت الخانت لبٌٗ ؤيغاع 

الهىاٖت الىُُٟت؛ خُض ؤهه ال ًم٨ً صزىلها ُٞه؛ مما ًخىظب بدض َبُٗت ٢اهىهُت زانت قغ٧اث 

ُٗت الىاعصة ٖلى َبُٗت اإلاؿاولُت اإلاضهُت أليغاع  لهىاٖت اقغ٧اث بها، وؤَم اإلاك٨الث الدكَغ

                                 
 ، وما بٗضَا(. 842) -مغظ٘ ؾا٤ً  –(  ص. الؿجهىعي الىؾُِ 1)
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 الىُُٟت، ما ًلي:

ت، ولِؿذ مً  -1 ج٩اب زُإ، ؤو ع اخضور بٌٗ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت مً ؤٖما٫ مكغٖو

ولت ؤٖمالها، وجغاعي اىاٞظة واإلاٗمى٫ بها، بل جدمل َظٍ الكغ٧اث جغازُو إلاؼ مسالٟت لل٣ىاهين ال

غ ٚير الخُإ الكغٍو والال زاماث اإلاٟغويت ٖلحها؛ ما صٞ٘ ٣ٞهاء ال٣اهىن بلى بدض ؤؾاؽ آز

ً ٌ اإلاخًغٍع  .(1)لخٍٗى

نٗىلت جد٤٣ ٢ُام اإلاؿاولُت اإلاضهُت وإزباث زُإ الكغ٧اث الىُُٟت في ألايغاع الٗامت: خُض ؤن  -2

٦ٟاًت ال٣ىاٖض الٗامت في بزباث اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ  مالخ٣ُٗض في َظٍ ألايغاع هخج ٖىه ٖض

لى ؾبُل اإلاشا٫: ٖضم جد٤٣ الًغع صٞٗت واخضة وإهما بٗض ٞ رة مً الؼمً،  ؤيغاع الكغ٧اث، ٖو

ع باٖخباع بًٗها يغااإلاًغة بالبِئت، ونٗىلت بنالح الا وحٗضص ؤؾبابه بخٗضص ألاوكُت اإلالىزت و 

امت،  غ الىؾاثو ٚير مغثُت ٖو ل الخ٨ىىلىظُت الحضًشت وؤلام٩اهُاث اإلااصًت ل٨ك٠ الًغع؛ ٖضم جٞى

ما ًم٨ً للكغ٧اث الىُُٟت مً صٞ٘ مؿاولُاتها ًٖ ألايغاع، ؤو وؿبتها بلى ؾبب اظىبي ؤو ٢ىة 

 .(2)٢اَغة، ؤو الحضر الٟجاجي، ؤو زُإ الٛير 

٘: خُض ؤن بٌٗ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ولاألزو ألايغاع البُلُت -3 الٗامت  اػصواظُت الدكَغ

غاٝ الضولُت، وال٣ٗىص التي  جسً٘ ل٣ىاهين خماًت البِئت الىَىُت وال٣ىاهين والاجٟا٢ُاث وألٖا

جبرمها الضولت م٘ الكغ٧اث ألاظىبُت؛ ما ًيخج ٚالبا حٗاعيها؛ ما ٌؿخىظب ٖلى اإلا٣نن الُمجي 

ٗا لخٗضًل ٤ الىٓغ ٞحها مىٗا لظل٪ الخٗاعى ومٗالجت الىا٢٘ مىه باؾخمغاع جبُوالباخشين حٗم

ٗاث.  َظٍ الدكَغ

ٚمىى الهٟت في صٖىي مؿاولُت ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت: وطل٪ في خالت ألايغاع البُلُت  -4

٘ الضٖىي ال٣ًاثُت يض  االٗامت ٧التي جدضر ؤيغاع  ُت والهىاء؛ ٞمً له الح٤ في ٞع باإلاُاٍ الجٞى

ًض نٟت اإلاضعي ٖلُه اإلادؿبب بهظٍ ألايغاع، وفي بٌٗ خاالث ألايغاع الٗامت ًهٗب ؤًًا جدض

ا وجغابُها؛ ما ً رجب ٖلُه  يَر اإلاؿاو٫ ًٖ الًغع؛ لخٗضص ألاوكُت والٗىامل الهىاُٖت ٚو

 .(3)نٗىلت وؿبت الًغع لصخو مٗين

 

                                 
ٌ ؤيغاع الخلىر  –( ص ُٖا ؾٗض دمحم خىاؽ 1) ت، صاع الجامٗت الجضًضة ؤلاؾ –ألاهٓمت الجماُٖت لخٍٗى م ٨2212ىضٍع

– (191.) 

ٌ ؤيغاع الخلىر 2)  (.194) –مغظ٘ ؾاب٤ –( ألاهٓمت الجماُٖت لخٍٗى

ٌ ؤيغاع الخلىر 3)  (.118) –مغظ٘ ؾاب٤ –( ألاهٓمت الجماُٖت لخٍٗى
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 : اللىاعد الخاضت لخعىٍؼ أغساز الشسواث الىـؿُت:الـسع الثاوي

ُٗت و٢ىاٖض زانت حؿخىظب الُبُٗت الخانت أليغاع الكغ٧اث الىُُٟت البدض ًٖ خلى٫  حكَغ

ًا ٖاصال، وزهىنا في خاالث حٗظع ٢ُام اإلاؿاولُت  ً حٍٗى ٌ اإلاخًغٍع إلاٗالجتها؛ ختى ًخم حٍٗى

ُت وال٣اهىهُت الٗامت، ومً َظٍ ال٣ىاٖض  اإلاضهُت، ولما ًخىا٤ٞ م٘ الىهىم وال٣ىاٖض واإلا٣انض الكٖغ

 ما ًلي:

ت  جأطِع اإلاظؤولُت -5  الخؿأ اإلاـترع وحىده منها: عً أغساز الطىاعت الىـؿُت على هظٍس

ت الٗامت  ت الخُإ الىاظب بزباجه ٖلى اإلاخًغع وهي الىٍٓغ جغج٨ؼ اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى ؤؾاؽ هٍٓغ

ٗاث الىيُٗت، وجخد٤٣ َظٍ اإلاؿاولُت بٗضم  ا مً الدكَغ يَر التي ويٗها ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ٚو

ٗلها الخاَئ، وفي َظٍ الحالت ٖلى اإلاخًغع ال زام الكغ٧اث الىُُٟت بال٣ىاهين والاجٟا٢ُاث، ؤو بٟ

و الاجٟا٢ُاث، ؤو بؾىاص ؤ٣ىاهين ؤلازباث باألصلت الصحُدت بإن وكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت ٧ان مسالٟا لل

 . (1)الخُإ والٟٗل الًاع بلى وكاَها

بال ؤهه وم٘ الخُىع الهىاعي الىُٟي وما ًدضزه مً ؤيغاع ٖامت وزانت مالػمت له؛ وإلاا ج٣ضم  

ً مً ألاوكُت الهىاُٖت ط٦ ٌ اإلاخًغٍع اظؼة ًٖ حٍٗى ، ؤنبدذ َظٍ ال٣ىاٖض ٢انغة ٖو ٍغ

ٌ ال٣ًاجي في مشل َظٍ الحاالث في ٦شير مً ال٣ًاًا وجغجب ٖلى طل٪الىُُٟت؛  ؛ (2)عجؼ الخٍٗى

ت الخُإ اإلاٟ رى.  لظل٪ اججه ٣ٞهاء ال٣اهىن لبدض هٍٓغ

٣هض بها: الًغع الظي ال ٩ًل٠ اإلاخًغع ب ٟ رى اإلا٣نن وظىصٍ لى بزباجٍو ىت اه، ٍو ؾدىاصا بلى ٢ٍغ

ٌ مً ٚير ب٢امت  ٗخ٣ض ٦ٟاًتها إل٢امت اإلاؿاولُت، ولظل٪ ٞةن اإلاخًغع ٌؿخد٤ الخٍٗى ًٟ ريها َو

 الضلُل. 

٣ين: بزباث ٍو رجب ٖلى مً وؿب بلُه الخُإ اإلاٟ رى في خالت ٢ابلُخه  لل٨ٗـ ؤن ًىُٟه بٍُغ

بزباث الؿبب ألاظىبي، ل٨ً الخُإ اإلاٟ رى بطا ٧ان ٚير ٢ابل ٢ُامه بىؾاثل الؿالمت والحُُت، ؤو 

 .(3)لل٨ٗـ ال ًىُٟه ٖىه بال بةزباث الؿبب ألاظىبي

                                 
ىُت والاجٟا٢ُت، الُبٗت ألاولى، ؾىت  (1) م ؾالمت، ٢اهىن خماًت البِئت، صعاؾت جإنُلُت في ألاهٓمت الَى ؤخمض ٖبضال٨ٍغ

 (.429) –م 1997

ت هماطط ؤخ٩ام املحا٦م في َظا الكإن ًغظ٘ بلى: خؿام ٖبِـ ٖىصة 2) اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر  –( إلاٗٞغ

غ الىِٟ والٛاػ الُبُعي    -م 2217عؾالت ماظؿخير ، ظامٗت ال٣اصؾُت، ٧لُت ال٣اهىن، ؾىت  –البُئي لكغ٧اث ج٨ٍغ

(94.) 

ُم ؾٗض وص. دمحم (3) الُبٗت ألاولى، ميكىعاث الحلبي،  –مهاص ؤلال زام صعاؾت م٣اعهت  – خؿً ٢اؾم ص. هبُل ببَغ
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ت الخُإ اإلاٟ رى م٣غعة في ال٣ىاهين اإلاضهُت ول٨جها بهٟت زانت وفي خاالث مدضص ، ةحٗخبر هٍٓغ

ٌ ؤيغ  اع؛ باٖخباع ال٣ٟه وألاؾاؽ ال٣اهىوي لخُب٣ُها ٖلى مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ حٍٗى

وال٣ًاء ؤن ؤيغاع الهىاٖت الىُُٟت ومسلٟاتها في ٚاًت الخُىعة؛ وجدخاط بلى ٖىاًت زانت للخٗامل 

اث الخلىر البُئي، وؤوكُت الكغ٧اث الىُُٟت ت في ٦شير مً ٢ًاًا مىاٖػ  .(1)مٗها، ٦ما َب٣ذ الىٍٓغ

ت الػسز املجسد:  -0  هظٍس

ت الخُإ اإلاٟ رى  ٌ في هٍٓغ ٖلى ٖضم ٢ضعة الكغ٧اث ٖلى بؾىاص الًغع بلى ؾبب ًخى٠٢ الخٍٗى

بضو ؤن طل٪ لِـ نٗبا ٖلحها؛ وطل٪ لخٗضص ألاؾباب وح٣ُٗضَا ٞبةم٩اجها التهغب مجها،  ؤظىبي، ٍو

ت الخُإ اإلاٟ رى ؤًًا  ووؿبتها بلى ال٣ىة ال٣اَغة، ؤو الحاصر الٟجاجي ؤو ٞٗل الٛير؛ ما ًجٗل هٍٓغ

 ً ٌ اإلاخًغٍع  مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت.ٖاظؼة و٢انغة في حٍٗى

ٌ ؤيغاع  غ ووي٘ ال٣ىاٖض الخانت لخٍٗى لظا ٞالىا٢٘ ال٣اهىوي وال٣ًاجي بداظت بلى الخٍُى

ا مً ألاوكُت الًاعة التي ال ًخد٤٣ ٞحها ع٦ً الخُإ م٘ جد٤٣ الًغع؛ لظل٪  يَر الهىاٖت الىُُٟت ٚو

ت اإلاؿاولُت  ْهغث ٨ٞغة ٢ُام اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖلى ؤؾاؽ الًغع وخضٍ، ؤو ما حؿىى بىٍٓغ

ُت البُلُت.  اإلاىيٖى

ٌ اإلاخًغع بمجغص وظىص الًغع، وإن لم ًغج٨ب اإلاؿاو٫  واإلا٣هىص بها: ٢ُام مؿاولُت حٍٗى

ٌ باهخٟاء الخُإ، ؤو هُٟه ٖىه   .(2)ب ألاظىبيببزباجه الؿ وؤزُإ، وال ًم٨ىه صٞ٘ مؿاولُت الخٍٗى

ت جدمل  ت بخضي جُب٣ُاث هٍٓغ الخبٗت، ؤو اإلاؿاولُت اإلااصًت اإلاكهىعة في ال٣ٟه وحٗخبر َظٍ الىٍٓغ

ما، ومً  ؤلاؾالمي، وال٣اهىن اإلاضوي الىيعي، التي ٞهلذ ؤصلتها ومبرعاتها ال٣ٗلُت والى٣لُت في مهاصَع

 .(3)ؤَمها: ٢اٖضة الٛىم بالٛغم

ت ٞةن  ٌ ؤيغاع الهىا٢ُٖام مؿاولُت وجُب٣ُا لهظٍ الىٍٓغ بخد٤٣  جخد٤٣ ت الىُُٟتحٍٗى

ٌ ٖلى بزباث  ؤو مسالٟت لؤلهٓمت وال٣ىاهين؛ بطزُإ  الًغع، وإن لم ًهضع مىه ؤن جى٠٢ الخٍٗى

ٌ؛ ل ً مً الخٍٗى م اإلاا٦ض مً بزباجه، لظا ٞهظطل٪ الخُإ ً رجب ٖلُه خغمان اإلاخًغٍع  ٍعجَؼ

                                                                                     
 (.222) –م 2212بيروث، 

ت هماطط ؤخ٩ام املحا٦م وؤ٢ىا٫ قغاح ال٣اهىن في َظا الكإن ًغظ٘ بلى:  اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر 1) ( إلاٗٞغ

 (.99)  -مغظ٘ ؾاب٤ –البُئي 

ت والُغ١ ال٣اهىهُت لحماًتها  –( ص. دمحم ؾُٗض ٖبضهللا الحمُضي 2) اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاقئت ًٖ جلىر البِئت البدٍغ

ت،  ٣ا ل٣اهىن صولت ألاماعاث الٗغلُت اإلاخدضة، الُبٗت ألاولى، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع (. 332)  -م 2228ٞو

 (.313) - مغظ٘ ؾاب٤ –لبِئت الحماًت ال٣اهىهُت ل –ص. ؾمير خامض الجما٫ 

 (.112)  -مغظ٘ ؾاب٤ –( للخٟانُل ًغظ٘: اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي 3)
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 .(1)ال ًٖ الخُإ ً وظىص الًغع ٖم رجبت اإلاؿاولُت 

ت ؾهىلت وؾغ  ٌ؛ ٖت ومً زهاثو َظٍ الىٍٓغ ً ٖلى الخٍٗى ن طل٪ ؤ٦ما خهى٫ اإلاخًغٍع

ٌ ٩ًىن مدضصا، بىي٘ خض ؤ٢صخى له، ًدىاؾب م٘ حجم اليكاٍ، ومضي الًغع املحخمل  الخٍٗى

ٗاث  الاجٟا٢ُاثوالىا خئ مىه في  ت؛ ججىبا لئلجحاٝ بد٤ الضولُت والدكَغ التي ؤزظث بهظٍ الىٍٓغ

 .(2)اإلاؿاو٫

 هظام اإلاظؤولُت املخدودة:  -3

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بمىظب هٓام اإلاؿاولُت ؤًًا مً ٢ىاٖض  ٢ُام اإلاؿاولُت ًٖ حٍٗى

 املحضوصة.

ٌ الظي ًد٨م به ٖىض خضور ؤيغاع بُلُت هاججت ًٖ وكاٍ  وطل٪ بىي٘ خض ؤ٢صخى للخٍٗى

ًاث ال ًجبر ألايغاع ٧املت بال ؤهه ؤ٢غ مً  م مً ؤن َظا الىٕى مً الخٍٗى الكغ٧اث الىُُٟت، ولالٚغ

ٗت ا٢خًتها الًغو بٌٗ الضو٫ ٧ىؾُ  .(3)ة الا٢خهاصًت إلاىاظهت َظٍ ألايغاعع لت ؾَغ

م، 1969( مً اجٟا٢ُت بغو٦ؿل لٗام: 3ومشا٫ طل٪: ما ههذ ٖلُه ال٣ٟغة ألاولى: مً اإلااصة: )

اجها ٖام:  م، خُض خضصث 1975اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت ًٖ ؤيغاع الخلىر بالب رو٫، والتي بضؤث ؾٍغ

ًل زم بضٞ٘ ؤلٟي ٞغه٪ ًٖ ٧ل ًَ مً خمىلت الؿُٟىت، ٖلى ؤن ج٩ىن مؿاولُت مال٪ الؿُٟىت؛ بإن 

 .(4) مالًين ٞغه٪( 212اإلاؿاولُت ال جخجاوػ: )

 هظام الخأمحن مً مخاؾس أغساز الطىاعت الىـؿُت:  -4

ٌ ًٖ ألايغاع اإلاخبٗت في الضو٫  تمً ؤهٓم ؤهٓمت وقغ٧اث الخامين يض ٢ُام مؿاولُت الخٍٗى

ضزل امل ا مما له جبٗاث إفي طل٪ الخخاَغ الهىاُٖت، ٍو يَر مين مً مساَغ الهىاٖت الىُُٟت، ٚو

ً مً مساَغ  بُلُت ٖلى ؤلاوؿان واإلامخل٩اث والُبُٗت؛ والهضٝ مجها جد٤ُ٣ يمان خماًت اإلاخًغٍع

 الكغ٧اث الىُُٟت ؤزىاء مماعؾت ؤوكُتها.

ا  جبٗاث ظؿُمت ٖلى البِئت، خضصث بٌٗ مً ولخُىعة الهىاٖت الىُُٟت ، وإلاا أليغاَع

ا له: مجها: مضي ٢ابلُت زُغ الخلىر البُئي للخامين مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت؛  ٗاث قغَو الدكَغ

                                 
 (.18)  -مغظ٘ ؾاب٤ –اإلاؿاولُت اإلاضهُت البُلُت  –( ص. ٖباؽ الحؿُجي 1)

 –ٖلى هماطط الاجٟا٢ُاث وال٣ىاهين وألاخ٩ام ال٣ًاثُت ًغظ٘ بلى:  اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي  ( لئلَإل2)

 (.113، 126)  -مغظ٘ ؾاب٤

لجت ٖبض الغخمً، اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ألايغاع البُلُت وصوع الخإمين (3 عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الح٣ى١، ظامٗت   -(  بٞى

 ).184نٟدت: )   -م2216لمؿان، الجؼاثغ، ابى ب٨غ بل٣اًض، ج

م ؾالمت، ٢اهىن خماًت البِئت(4  ).47نٟدت: )   -مغظ٘ ؾاب٤ -(  ؤخمض ٖبضال٨ٍغ
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ه مؿخ٣بال بٗض ببغام ال٣ٗض، وؤن ٩ًىن ابإن ٩ًىن الخُغ مدخمل الى٢ٕى ال مد٣٣ ، وؤن ٩ًىن و٢ٖى

ين بٗضم بم٩اهُت مىٗه؛   .(1)٧الخإمين ٖلى الًُٟاهاث والؿغ٢تمؿخ٣ال ًٖ بعاصة الُٞغ

ٗاث الضو٫ ؤهٓمت الخإمين ؤلاظباعي ؤو الازخُاعي مً املخاَغ البُلُت، وم٘ ٦ما  جدب٘ بٌٗ حكَغ

ً في خالت بٖؿاع اإلاؿاو٫ للخد٤ُ٣ الٗضالت ؤَمُت الىٓام ؤلاظباعي  ا، لمخًغٍع يَر ًٖ ألايغاع ٚو

ؼٝو الكغ٧ا مين الازخُاعي إذ املجا٫ بٌٗ ألاهٓمت للخٍا؛ ٞخدًٖ الخإمين بطا ٧ان ازخُاع  ثٖو

 .(2)٧الىٓام الؿٗىصي

٣ت زانت ٦ما هو ٖلُه في ٢اهىن خماًت إت للىٓام الُمجي ٣ٞض ٢غع َظا الخوؤما باليؿب مين بٍُغ

اث ال٣ابلت إلخضار الًغع :( ب٣ىله: "81البِئت الىاٞظ في اإلااصة: ) ًجىػ للجهت املخخهت بلؼام اإلاكغٖو

 اهت مالُت ج٨ٟي لخُُٛت ألايغاع املحخملت".البُئي بةًضإ يم

  :الخدمل الجماعي -5

ٌ ًٖ ألايغاع الخدمل الجماعي؛  و١ ةوكاء نىضبمً ال٣ىاٖض الخانت ل٣ُام مؿاولُت الخٍٗى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ًُت ًٖ ؤيغاع الكغ٧اث ، حٍٗى مً زاللها ًخم ظم٘ اإلابالٜ الخٍٗى

م٘ ٖضم بٖٟاء اإلاؿاو٫ ًٖ الًغع مً  –الىُُٟت البُلُت الٗامت؛ لخدل مدل اإلاؿاو٫ ًٖ الًغع 

ًها -اإلاؿاولُت   .بمىظب ٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت، في الحاالث التي ًهٗب حٍٗى

 :عىٍؼللُام اإلاظؤولُت الجماعُت للخ ض اللاهىهُتاألاط

ٌ  ،مباصت اإلاؿاولُت اإلاضهُت الٗامت والخانت بإيغاع الكغ٧اث الىُُٟتَى  التي جىظب حٍٗى

ٗاث الىيُٗت؛  فياإلاًغوع، باإلياٞت بلى ج٣ىُجها  ًُت،  إثوكٞإمٗٓم الدكَغ ما و الهىاص٤ً الخٍٗى

ى الخىظه اإلاٗانغ؛ إلاٗالجت ال٣ًاًا البُلُت بهٟت بٌؿىى  ٖامت، التي ج٣ىم هىاص٤ً خماًت البِئت، َو

ٌ ألايغاع؛ وال٣ُام بالضوع الى٢اجي للبِئت .  ٖلى ؤؾاؽ الًمان اإلاالي الجماعي؛ لخٍٗى

(، مً ٢اهىن خماًت البِئت: بوكاء نىضو١ خماًت 92، 82، 5ومجها اإلا٣نن الُمجي، ٣ٞغع في اإلااصة ) 

وي٘ لىػعاء: ًخىلى البِئت الُمىُت، ب٣غاع مً مجلـ خماًت البِئت، الظي ًيكإ ب٣غاع مً مجلـ ا

ىُت لحما ت البِئت، والغ٢ابت ٖلحها، وال٣ُام بالخيؿ٤ُ م٘ الجهاث املخخهت ًالؿُاؾت الٗامت الَى

لى ٧ل ظهت مسخهت الخ٣ُض والال زام  ا مً مجلـ الىػعاء، ٖو لخىُٟظ جل٪ الؿُاؾت، بٗض ب٢غاَع

                                 
إل : عخمىوي دمحم (1 ض ًٖ الخإمين ؤلَا ٘ الجؼاثغي  -(  للمٍؼ ٌ ألايغاع البُلُت في الدكَغ عؾالت ماظؿخير،  –آلُاث حٍٗى

  .وما بٗضَا( 98نٟدت: )   -م 2216لُت الح٣ى١، ظامٗت دمحم إلاين صباٚين، الجؼاثغ، ٧

ت،  -الخإمين يض ؤزُاع الخلىر  -(  هبُلت اؾماُٖل عؾالن (2  22نٟدت: )  -م 2227صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

  .وما بٗضَا(
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ٟاث ؤن الهىاص٤ً بالخىُٟظ لل٣غاعاث والخىنُاث الهاصعة مً املجلـ، و٦ما ٌؿدىج مً َظٍ  الخٍٗغ

ًُت م٨ملت ألخ٩ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت وؤهٓمت الخإمين  .(1)الخٍٗى

ٌ ألايغاع، بداظت بلى  البدض اإلاؿخمغ للمؿاثل اإلاخٗل٣ت وؤزيرا ٞةن مىيٕى مؿاولُت حٍٗى

غاٝ البُلُت الضولُت ؛ بإيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، بما ًخىا٤ٞ م٘ الخُىع الهىاعي، وحٛير ال٣ىاهين وألٖا

ج٨ٟل  ًجاص ٢ىاٖض ٢اهىهُتبما ًخالثم مٗها، و٦ظا حٗم٤ البدض إل  والاجٟا٢ُاثوحٗضًل ال٣ىاهين املحلُت 

ٌ الٗاص٫، وحكضًض الغ٢ابت ٖلى ؤوكُت الكغ٧اث الىُُٟت  ً مً ؤزظَم الخٍٗى خ٤ اإلاخًغٍع

 وإزباتها؛ ختى ال ًب٣ى اإلاخًغع مجها مً ٚير خماًت ٢اهىهُت.

 الثالث:  ؿلباإلا

ؼال عًاإلاظؤوٌ   خعٍى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت الخانت ٖلى ٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت  غ مؿاولُت حٍٗى بٗض  ج٣ٍغ

ا الٗامت  و لٗامت، ا ُت البُلُت؛ ٞمً َى اإلاؿاو٫ ٖلى ؤيغاَع ٢ىاٖض زانت وهي اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ظا ما ؾإبدشه ُٞما:ها ال٣اهىويٍ ألايغاع، وما ؤؾاؾًٖ َظ  ؟، َو

: الـسع ألا   مظؤولُت الشسواث الىـؿُت:ٌو

ٌ َى الصخو الظي نضع مىه الخُإ ؤو  ألاؾاؽ ال٣اهىوي الٗام لخدضًض اإلاؿاو٫ ٖلى الخٍٗى

ى الظي ٣ً٘ ٖلُه ٖبء ال الصخو املخال٠ ل زام ٢اهىوي مٗين؛ وهخج ًٖ طل٪ بيغاع بالٛير، َو

لؼم به ٢ًاثُا. ٌ ٍو  الخٍٗى

ا الجهت اإلاكٛلت للٗملُاث الىُُٟت ولىاء ٖلُه هي اإلاؿاولت ًٖ  ؛ٞةن الكغ٧اث الىُُٟت باٖخباَع

ٌ في ألايغاع الخانت الخايٗت ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت، ٖىض جد٤٣ قغٍو  ٢ُام مؿاولُت الخٍٗى

ٌ التي   ؾُإحي بُاجها.الخٍٗى

ما ج٣ضم بُاهه وج٣غع ول٨ً َظا ألاؾاؽ الٗام ال ًىُب٤ ٖلى ٧اٞت ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، ٦

ُت البُلُت؛  ٌ ألايغاع البُلُت الٗامت بمجغص خهى٫ الًغع، جبٗا للمؿاولُت اإلاىيٖى وظىب حٍٗى

ا، هي الكغ٧اث الىُُٟت، ٖىض جد٤٣ الغابُت الؿببُت، بغلِ  ٌ ؤيغاَع لظا ٞةن اإلاؿاو٫ ًٖ حٍٗى

 طل٪ الًغع بيكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت.

ومظؤولُت مخىلي السكابت ، ىـؿُت عً أعماٌ الخابعحن لهاث المظؤولُت الشسواالـسع الثاوي: 

 على الشسواث الىـؿُت:

                                 
ٌ ؤيغاع الخلىر 1)  –ر البُئي اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلى  (.83) –مغظ٘ ؾاب٤  –( ألاهٓمت الجماُٖت لخٍٗى

 (.99)  -مغظ٘ ؾاب٤
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ألانل ؤن الصخو ال ٌؿإ٫ بال ًٖ ؾلى٦ه ٣ِٞ؛ بال ؤهه ٢ض جىظض ٖال٢ت ما بين مغج٨ب الًغع 

ءلت ألازير ًٖ ؾلى٥ ألاو٫؛ اؾخصىاء مً َظا ألانل؛ ٍو رجب ٖلى طل٪ اولين شخو آزغ جبرع مؿ

ٌ ٖلى ٚير مغج٨ب الًغع ظىاػ الغظٕى   .(1)بالخٍٗى

 ومً طل٪ الاؾخصىاء الٗام: مؿاولُت اإلاخبٕى ًٖ ؤٖما٫ جابٗه، ولُاجها ٦ما ًلي:

اؾدىاصا بلى ال٣ىاٖض الٗامت لل٣ىاهين اإلاضهُت، وههىم ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي الىاٞظ في اإلاىاص: 

غث الك314 -311)  غٍو الخالُت:(؛ ٞةن اإلاخبٕى مؿاو٫ ًٖ ؤٖما٫ جابٗه بطا جٞى

ين في و٢ذ واخض،  -1 وظىص ؾلُت ٞٗلُه للمخبٕى ٖلى جابٗه، ؾىاء ٧ان مخبٕى واخض ؤو ٖضة مخبٖى

 وج٩ىن مؿاولُتهم جًامىُت.

الخاب٘، وإنضاع ألاوامغ والخىظحهاث، ولى ٧اهذ ٖامت ٚير  ىٖل (2)واإلاغاص بالؿلُت: ؾلُت الغ٢ابت

ت ٚير ٞىُت، ولى ل ؤوجٟهُلُت،   م ٨ًً للمخبٕى ؾلُت ازخُاع الخاب٘.٧اهذ ع٢ابت بصاٍع

٣ٖض ٖمل ؤو ٣ٖض م٣اولت ؤو ٧ان والٗبرة ب٩ىجها ٞٗلُت: بٌٛ الىٓغ ًٖ مهضع َظٍ الؿلُت ؾىاء 

ا ؾلُت ٞٗلُت مً ٚير ؾىض ٢اهىوي، ؤو لها  ا ال٣اهىن؛ بل لى ٧ان مهضَع ما، ؤو ٧ان مهضَع ٚيَر

 .(3)ؾىض ٢اهىوي باَل

بالٛير، وفي خالت ألايغاع البُلُت الٗامت ٨ًخٟى بدضور و٢ٕى زُإ مً الخاب٘ وإخضار الًغع  -2

 .(4)ج٣ضم ا٦م–الًغع ووظىص الٗال٢ت الؿببُت 

ُٟخه؛ ٦ -3 هِٟ جاب٘ للكغ٦ت الىُُٟت ما لى انُضم ؾاث٤ ها٢لت حٗل٤ زُإ الخاب٘ بٗمل مً ؤٖما٫ ْو

الىٟاًاث بؿُاعة ؤزغي، ؤو حؿغب مجها الىِٟ ؤزىاء الى٣ل، ؤو خهل طل٪ ٖىض الخسلو مً 

ًه، ولى بٛير ٖلمه، ٞةطا  الىُُٟت، ؾىاء ٧ان طل٪ ٖمضا ؤو ٚير ٖمض، وؾىاء ٧ان بإمٍغ ؤو م٘ ٞع

ُٟت ٞال ًخدملها اإلاخبٕى  .(5)٧اهذ َظٍ الازُاء ال جخٗل٤ بالْى

 َم:  واؾخيخاظا مً َظٍ الكغٍو ٞةن اإلاؿاو٫ ًٖ ألايغاع

                                 
 (.  219نٟدت ) –م ، بضون َبٗت 1982 –م 1979 –مباصت ال٣اهىن  –( ص. مهُٟى دمحم الجما٫ 1)

( واإلاغاص بالغ٢ابت : هي ؤلاقغاٝ والخىظُه واجساط الاخخُاَاث اإلا٣ٗىلت إلاى٘ مً َى جدذ الغ٢ابت مً ؤلايغاع بالٛير . ص. 2)

ؼ اللهانمت،  ت ٖبض الٍٗؼ ٘ ،  -اإلاؿئىلُت اإلاضهُت الخ٣هيًر الضاع الٗلمُت الضولُت وصاع الش٣اٞت لليكغ والخىَػ

 (.222) –م 2222الُبٗت ألاولى 

ت  –دمحم خؿين مىهىع ص. ( 3) ت الٗامت لئلل زام، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع م، صاع الجامٗت الجضًضة 2226الىٍٓغ

ت   (.  652) –ؤلاؾ٨ىضٍع

 (.  1223) –-مغظ٘ ؾاب٤ –الىؾُِ  ( الؿجهىعي، 4)

ت الٗامت لئلل زام، مغظ٘ ؾاب٤ 5)  (.  664) –( ص. دمحم خؿين،  الىٍٓغ
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وهي جخدمل ألايغاع التي  املخدزت للػسز:الشسواث اللائمت واإلاشؼلت بالعملُاث الىـؿُت  -1

ؤو قغ٧اث جابٗت لها، ؤو  اؤٞغاص٧اهىا ًدضثها الاشخام الخابٗين لها والخايٗين لغ٢ابتها، وؾىاء 

 ٖمالها بمىظب ٣ٖض اإلا٣اولت مً الباًَ.مىٟظة أل 

ًاٝ بلي طل٪ ألاشخام ال٣اثمين بإٖما٫ الغ٢ابت وؤلاقغاٝ ٖلى ؤٖما٫ الكغ٧اث الىُُٟت.  ٍو

وطل٪ إلاا لها مً بقغاٝ وع٢ابت ٖلى ظمُ٘ الكغ٧اث  شازة الىــ والثرواث اإلاعدهُت الُمىُت :و  -2

، و٦ظا الىخضاث الخابٗت (1)الثدتها الخىُٓمُت ( م2/12ًالىُُٟت؛ ٦ما َى مهغح به في اإلااصة: )

 .ٌ ٖام ؤو زام، ؤو بؿلُت ٞٗلُتٍثمت ولى ببٌٗ مهامها ؾىاء ٧ان طل٪ بخٟى ااإلامشلت لها وال٣

٧ل مً حؿبب بٟٗله :(، ب٣ىله: "79و٢ض هو ٢اهىن خماًت البِئت ٖلى جدضًض مؿاولُتها في اإلااصة: )

مسالٟت ألاخ٩ام الىاعصة بهظا ال٣اهىن ؤو اللىاثذ ؤو   ؤو بَماله في بخضار يغع للبِئت ؤو للٛير هدُجت

م٘ ٚيٍر ًٖ ظمُ٘ ال٣غاعاث الهاصعة جُب٣ُا له ؤو لل٣ىاهين ٌٗض مؿئىال بمٟغصٍ ؤو بالخًامً 

ًاث التي ج رجب ٖلى َظٍ  الخ٩ال٠ُ الىاظمت ًٖ مٗالجت ؤو بػالت َظٍ ألايغاع و٦ظل٪ بالخٍٗى

 ألايغاع".

ٌ ًٖ ألايغاع، ٞةن ؤؾاؽ  بياٞت بلى ما ل زام الكغ٧اث اج٣ضم بُاهه مً ؤؾـ مؿاولُت الخٍٗى

ًاث والخابٗين لها، و٦ظا وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن وال اث ٖضةالىُُٟت بالخٍٗى  ، وهي: (2)خابٗين لها؛ هٍٓغ

ت الخُإ اإلاٟ رى: وهي اٞ راى زُإ اإلاخبٕى في الغ٢ابت وؤلاقغاٝ والخىظُه والازخُاع.  -  هٍٓغ

ى ما ٌٗٝغ لضي  - ت الخدمل: ؤي ٦ما ًججي اإلاخبٕى مً جابٗه الغلذ؛ ٞٗلُه جدمل الخؿاعة َو وهٍٓغ

 ال٣ٟه ؤلاؾالمي ب٣اٖضة الٛغم بالٛىم. 

ت الىُابت:  - اث هٍٓغ ُت و٢اهىهُت، لظا ًخدمل اإلاخبٕى جهٞغ ؤي ؤن الخاب٘ ًىىب ًٖ اإلاخبٕى هُابت قٖغ

 جابٗه.

ت الًمان: ٞاإلاخبٕى َى ال٨ُٟل والًامً للخاب٘؛ لظا ًخدمل جبٗاجه. -  هٍٓغ

ؼ كػائُاالـسع الثالث:   : اإلالتزم بالخعٍى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث  ، ولىاء ٖلى ما ج٣ضم؛ما ججضع ؤلاقاعة بلُهم ٞةن ألانل ؤن مؿاولُت حٍٗى

                                 
ضة الغؾمُت ، بنضاع وػاعة الكاون ال٣اهىهُت، الٗضص  -2222(، لؿىت 42( الهاصعة  ب٣غاع ظمهىعي ع٢م: )1) الجٍغ

 (.   4نٟدت ) – 222الغاب٘، لؿىت 

ض مً الخٟانُل ًغ 2) ير مهُٟى خؿين، ألاؾاؽ ال٣اهىوي إلاؿاولُت ال٣اثم بالٗملُاث الىُُٟت ًٖ ( للمٍؼ ظ٘: ص. ٍػ

بدض ميكىع باملجلت الٗلمُت لجامٗت ظحهان، الؿلُماهُت، الٗغا١، املجلض  –ؤٖما٫ جابٗه، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت 

 ، وما بٗضَا(.  211نٟدت: ) –م 2218،  2، الٗضص 2
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 ٌ الىُُٟت جخدملها الكغ٧اث اإلاكٛلت والجهاث الغ٢ابُت ٖلحها ٧ىػاعة الىِٟ؛ وألانل ؤن حٍٗى

ً ًخم مباقغة مً ٢بل ألا  شخام اإلاؿاولت.اإلاًغوٍع

 ،ٌ ٌ ٢ًاثُا ظهاث ؤزغي ٚير اإلاؿاو٫ ٖىه، وهي نىاص٤ً الخٍٗى -بال ؤهه ٢ض ًلؼم بالخٍٗى

؛ ول٨ً في الحاالث الاؾخصىاثُت التي ًخٗظع ٞحها ٢ًاثُا مُالبت اإلاؿاو٫ ًٖ طل٪ -خ٣ضم ؤلاقاعة بلحهااإلا

 .الًغع 

حك ٍر م٘ الكغ٧اث الاظىبُت ٦ما ؤن اجٟا٢ُاث اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط التي جبرمها وػاعة الىِٟ الُمىُت 

اج َظٍ الكغ٧اثٖلى ٞحها  ض مبالٜ ؤيغاَع ً، ومشاله: بلى خؿاب الىػاعة؛ لخ ىٍع ٌ اإلاًغوٍع  خىلى حٍٗى

اجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط بين واػعة الىِٟ الُمىُت، وقغ٦ت ٧الٟالي ب رولُىم ال٨ىضًت، اإلابرمت 

ش:  غ / 23بخاٍع م، واجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط بين واػعة الىِٟ الُمىُت، وقغ٦ت صٝو 1997/ ٞبًر

ُاهُت، اإلابرمت بخاٍع ( مً 15ههذ في اإلااصة: )خُض  م، 1997/ ًىاًغ / 12ش: للُا٢ت املحضوصة البًر

الاجٟا٢ُخين بىو مىخض: ٖلى ؤن: "ًخدمل اإلا٣او٫ والكغ٦ت ال٣اثمت بالدكُٛل باإلظمإ ؤو الاهٟغاص، 

اإلاؿاولُت بال٩امل ؤمام ال٣اهىن في مىاظه الٛير ًٖ ؤي يغع ٢ض ًدضر هدُجت لٗملُاث اإلا٣او٫ و٦ظا 

ٌ الىػاعة ًٖ ٧اٞت ألايغاع التي ج٣٘ مؿاولحها ٖلى ٖاج٣هما الكغ٦ت ال٣اثمت بالدكُٛل لحها حٍٗى ، ٖو

 .(1)ألي َٝغ زالض بؿبب َظٍ الٗملُاث"

  ٌ ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت باملحاٞٓاث الىُُٟت جخىلى حٍٗى ولظل٪ ق٩لذ لجان حٍٗى

 يغاع الخانت باألشخام وممخل٩اتهم.ألا 

 :بدث الثالثاإلا

 ؿلها وكاهىها أغساز الشسواث الىـؿُتحعىٍؼ كُام مظؤولُت شسوؽ 

ا ألاؾاؽ الظي مؿاولُت بٗض جإنُل  ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ٣ٞها و٢اهىها، باٖخباَع حٍٗى

 ٢ُام مؿاولُت قغٍو بدضؤزخم طل٪ الخإنُل مً زال٫ ًبجى ٖلُه ٚيٍر مً ألاخ٩ام وال٣ىاٖض، 

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ ألايغاع الخانت ٚير البُلُ ٣ا حٍٗى ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت ت الٗامت؛ ٞو

  .اإلاضهُت الٗامت

خ٩امها، وإهما جسً٘ لل٣ىاٖض الخانت وهي ؤلؤليغاع الٗامت ٞال جىُب٤ ٖلحها ؤما باليؿبت 

ُت البُلُت، التي ال ٌك ٍر ٞحها ؾىي خهى٫ الًغع، ووؿبخه بلى  مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت اإلاىيٖى

 الكغ٧اث الىُُٟت، وجٟانُلها ُٞما ًلي:

                                 
 –اجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط م٘ قغ٦ت صٝو  (36) –ؤلاهخاط م٘ قغ٦ت ٧الٟالي نٟدت ًىٓغ: اجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في( 1)

 .  (، لضي م٨خب ٕٞغ وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن بالىاصي والصحغاء42) –نٟدت 
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ٌ: ؿلب اإلا  ألاوَّ

 الخعىٍؼ ؿلها: كُام مظؤولُتشسوؽ 

ا لوي ٌ، وما ً رجب ٖلحها مً ا٘ ٣ٞهاء اإلاظاَب ال٣ٟهُت قغَو ؾخد٣ا١ ٣ُام مؿاولُت الخٍٗى

ا باٖخبا ٌ، ؾىظ٦َغ ا ٖامت جىُب٤ ٖلى اإلاًغوع بهٟت ٖامت للخٍٗى ا قغَو ٌ مؿاولُتَع  حٍٗى

ت، وهي ٦ما ًلي:ؤألايغاع الخانت ؾىاء ٧اهذ ماصًت الكغ٧اث الىُُٟت، في خالت و٢ٕى   و مٗىٍى

: شسؽ  ؼ:الـسع ألاٌو  مشسوعُت الخعٍى

ٌ، بإن ًهِب الً ُت مً الخٍٗى اثضة قٖغ ا؛ غ ٣ًهض مً طل٪ جد٤ُ٣ مهلحت ٞو ع خ٣ا مكغٖو

٢اله  ما ، ومً طل٪ت، و٢ض خضصث نىٍع في ال٨خب ال٣ٟهُاإلاًغوع مٗهىما ٩ًىن لظا ِٞك ٍر ؤن 

ال٩اؾاوي: "ؤن ٩ًىن في الىظىب ٞاثضة ٞال يمان ٖلى اإلاؿلم بةجالٝ ما٫ الحغبي، وال ٖلى ؤلامام 

الحغبي بةجالٝ ما٫ اإلاؿلم في صاع الحغب، و٦ظا ال يمان ٖلى الٗاص٫ بطا ؤجل٠ ما٫ الباغي، وال ٖلى 

الوٗضام الباغي بطا ؤجل٠ ما٫ الٗاص٫؛ ألهه ال ٞاثضة في الىظىب؛ لٗضم بم٩ان الىنى٫ بلى الًمان 

 .(1)الىالًت"

٨ؿه خا٫ ال٣خا٫، وخغبي ٖلى  و٢ا٫ الغملي الكاٞعي: "وال ًًمىه ... ما ؤجلٟه باٙ ٖلى ٖاص٫ ٖو

ى في ًض مال٨ه"  .(2)مٗهىم، و٢ً ٚير م٩اجب ٖلى ؾُضٍ، ومهضع بىدى عصة، ؤو نُا٫ ؤجل٠ َو

 جدلم الػسز واطخمسازه:الـسع الثاوي: شسؽ 

ٌ ظبر الخلل و  لى٣و الظي خهل للمخًغع؛ لظل٪ ٌك ٍر ؤن ٩ًىن طل٪ ألاطي ا٣ًهض بالخٍٗى

ٌ للًغع املحخمل، و٦ظل٪  ٌ بمجغص وظىص الٟٗل الًاع، وال ًجب الخٍٗى مد٣٣ا؛ ٞال ًجب الخٍٗى

ٌ، ٞال ًجب، وفي طل٪ ٢ا٫ ؤلامام ال٩اؾاوي ٖىض ٦المه ٖلى  بطا لم ٌؿخمغ الًغع بإن ػا٫ ٢بل الخٍٗى

ى وظىب الًم ٤ الضوام"العجؼ ًٖ الا ان: "قٍغ الىظىب َو  .(3)هخٟإ ٖلى ٍَغ

ؼ:الـسع الثالث: شسؽ   أهلُت اإلاِخلف للخعٍى

ٌ، وصزل في طل٪ ٧ل بوؿان،  ؤي ٌك ٍر ُٞمً حؿبب بالًغع ؤن ٩ًىن مً ؤَل الًمان والخٍٗى

ُه ٢ا٫ ؤلامام ال٩اؾاوي: "ختى  وزغط به الحُىان بطا لم ٨ًً بؿبب الخ٣هير مً مال٨ه في خٟٓه، ٞو

                                 
 (.7/168) -مغظ٘ ؾاب٤  –( بضاج٘ الهىاج٘ 1)

، جهاًت املحخاط بلى قغح اإلاجهاط -ي قمـ الضًً دمحم بً ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً خمؼة قهاب الضًً الغملالغملي،  (2)

 (.5/152) -م1984َـ/1424 -زيرة ألا الُبٗت:  -صاع ال٨ٟغ، بيروث

 (.7/157) -مغظ٘ ؾاب٤  –( بضاج٘ الهىاج٘ 3)
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 .(1)ذ ما٫ بوؿان بهُمت ال يمان ٖلى مال٨ها ..."لى ؤجلٟ

 الثاوي:  ؿلباإلا

 الخعىٍؼ كاهىها: كُام مظؤولُتشسوؽ 

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟ مؿاولُت ال جسخل٠ قغٍو ت في ق٩لها الٗام ًٖ قغٍو حٍٗى

ت، وإهما جسالٟها في  مؿاولُت حها الخٗا٢ضًت والخ٣هيًر ٌ م رجب ًٖ اإلاؿاولُت اإلاضهُت بىٖى ؤي حٍٗى

ٌ ؤيغاع لخد٤٣ مؿاولُت ك ٍر ٌٞةهه لظا ألايغاع البِئت الٗامت مً خُض َبُٗتها الخانت؛  حٍٗى

ا الٗام ما ًلي:  الكغ٧اث الىُُٟت في بَاَع

: شسؽ   خطٌى الػسز:الـسع ألاٌو

ٌ، ؾىاء ٧ان الًغع زانا ؤو بُلُا ٖاما،  ٌٗخبر الًغع الكٍغ ألاؾاؽ ل٣ُام مؿاولُت الخٍٗى

ا ؤو  ٟه ولُاهه في اإلابدض ألاو٫ وؾىاء ٧ان مٗىٍى ٌ ماصًا ٖلى الىدى الظي جم حٍٗغ ؛ بط الٛاًت مً الخٍٗى

 .(2)هي ظبر طل٪ الًغع 

٣ا ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت الٗامت ما ك ٍر في الًغع ٞو  ًلي: َو

ى ما ٌؿىى  -1 ضزل في طل٪ ما جد٤٣ وجإزغث آزاٍع في اإلاؿخ٣بل، َو ؤن ٩ًىن مد٣٣ا: ؤي و٢٘ ٞٗال، ٍو

ٌ ٖىه، و٢ض هو ٖل َظا الكٍغ ال٣اهىن  ىبالًغع اإلاؿخ٣بلي، وؤما الًغع املحخمل ٞال حٍٗى

 .(3)( ب٣ىله: "... ما لح٤ ناخب الح٤ مً يغع مد٤٣..."351اإلاضوي الُمجي نغاخت في اإلااصة: )

ل زام، وؤما بطا لم و٫، مً زال٫ ٞٗله الًاع ؤو ٖضم الاؤن ٩ًىن مباقغا: ؤي هدُجت ليكاٍ اإلاؿا  -2

ٌ ٖىه، وجُغ٢ذ اإلااصة ع٢م: ) ( مً ال٣اهىن ٨ً351ً باؾخُاٖخه جى٢ُه ٧ال٣ىة ال٣اَغة ٞال حٍٗى

٩ىن الخ٣ضًغ ٖلى ؤؾاؽ ما لح٤ ناخب الح٤  مً يغع مضوي ًمجي بلى َظا الكٍغ ب٣ىلها: "... ٍو

ٗخبر  اء به، َو اء بالح٤ ؤو للخإزغ في الٞى مد٤٣ بكٍغ ؤن ٩ًىن َظا هدُجت َبُُٗت لٗضم الٞى

 .(4)الًغع هدُجت َبُُٗت بطا لم ٨ًً في اؾخُاٖت ناخب الح٤ ؤن ًخى٢اٍ ببظ٫ ظهض م٣ٗى٫..."

ا للمًغوع. -3  ؤن ًهِب الًغع مهلحت ؤو خ٣ا مكغٖو

ق راَها في ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت ٚير البُلُت َظٍ الكغٍو الشالزت للًغع ال بق٩ا٫ في ا

                                 
 (.7/168) -مغظ٘ ؾاب٤  –( بضاج٘ الهىاج٘ 1)

 (.5) –مغظ٘ ؾاب٤  -( ص. ؾٗضون الٗامغي 2)

 (.14) –مغظ٘ ؾاب٤  -( ص. ؾٗضون الٗامغي 3)

بضالباقي الب٨غي، ودمحم َه 4) ت ؤلال زام، اإلا٨خبت ال٣اهىهُت، بٛضاص، بضون  -( ٖبضاملجُض الح٨ُم، ٖو الىظيز في هٍٓغ

 (.214) –مٗلىماث َب٘ 
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ير طل٪؛ وؤما   ٞهى ق راَها في ألايغاع البُلُت الٗامتاالٗامت، والتي حؿتهضٝ ألامىا٫ واإلامخل٩اث، ٚو

ى  ؛ؤمغ ٚير مُٟض لهٗىلت جد٣٣ها ٞحها إلاا لها مً زهىنُت؛ لظا ٞةهه جُب٤ ٖلحها ما ج٣غع ؾاب٣ا َو

ُت البُلُ ت للكغ٧اث؛ ولظل٪ ٢غع اإلا٣نن الُمجي ظىاػ ؤزظ الًماهاث اإلاالُت اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

(:مً ٢اهىن خماًت البِئت الىاٞظ ٖلى ؤهه: "ًجىػ للجهت 81لؤليغاع البِئت املحخملت ٞىهذ اإلااصة:)

اث ال٣ابلت إلخضار الًغع البُئي بةًضإ يماهت مالُت ج٨ٟي لخُُٛت ألايغاع  املخخهت بلؼام اإلاكغٖو

 .املحخملت"

 كُام العالكت الظببُت:ـسع الثاوي: شسؽ ال

ٌ ًٖ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت و٢ٕى الخُإ مجها م٘ وظىص  ٌك ٍر لخد٤٣ اإلاؿاولُت للخٍٗى

اع الٗام أليغاع  الٗال٢ت الؿببُت التي جغلِ طل٪ الًغع الحانل بهظا الخُإ الىا٢٘، َظا في ؤلَا

 الكغ٧اث الىُُٟت. 

خضًض ٞحها ًٖ الخُإ، وم٘ طل٪ ال ٌؿخٛجى مٗها ًٖ الٗال٢ت  وؤما باليؿبت لؤليغاع البُلُت ٞال

الؿببُت بين ألايغاع البُلُت وعلُها بيكاٍ الكغ٧اث الىُُٟت؛ خُض ؤهه بطا لم جخد٤٣ الغابُت 

٣٘ ٖبء بزباتها ٖلى اإلاخًغع  ٌ، ٍو  .(1)الؿببُت ٞال مؿاولُت لها ًٖ الخٍٗى

ؼ:الـسع الثالث: شسؽ   صخت ضـت مدعي الخعٍى

ً، ؤو  ؾخد٣ا١لال  ٌك ٍر صحت نٟت اإلاضعي له، بإن ٩ًىن ؤنُال ًٖ هٟؿه ؤو و٦ُال ًٖ اإلاخًغٍع

 بالخبُٗت 
ً
ٌ وؤنبذ ظؼءا مً جغ٦خه، ؤو ممً ؤنابهم الًغع شخهُا مً وعزخه الظي اؾخد٤ الخٍٗى

اة الصخو اإلاى٤ٟ ٖلُه.  هدُجت ٞو

٤ ٨ٞغة الخدمل ًٖ َ جخد٤٣ الهٟتبُلُت الٗامت، وؤما الحا٫ ٞحها َظا في ٚير ألايغاع ال ٍغ

 .(2)اؾاب٣ ج٣ضمذ ؤلاقاعة بلحهاالبِئت، ٦ما نىاص٤ً ؤو لجان ؤو ماؾؿاث خماًت بر الجماعي ٖ

ػهالـسع السابع: شسؽ   :أال ًىىن الػسز كد طبم حعٍى

ٌ ًٖ الًغع؛ ٞال ًد٤ للمخًغع اإلاُالبت به مغة ؤزغي، لىٟـ الًغع؛ وطل٪  بطا ؾب٤ الخٍٗى

ٌ هي ظبر الًغع، ولِـ اإلا٣هىص مىه بزغاء اإلاخًغع، ول٨ً ال ماو٘ مً ؤن ٩ًىن  ألن الٛاًت مً الخٍٗى

ٌ ًٖ َظا الًغع  ٌ ًٖ اخخجاػ إٖلى خؿب صٞٗاث خؿب اإلاهلحت ٧ الخٍٗى ن ٩ًىن الخٍٗى

ٌ في مً الٗملُاث الىُُٟت،  الاهتهاءبلى خين  اؤو ؾىٍى اهٍغألاعا خي ق ٦ما ان اإلاخًغع ٌؿخد٤ الخٍٗى

                                 
 (.148) –(. ٖباؽ الحؿُجي، اإلاؿاولُت اإلاضهُت مغظ٘ ؾاب٤ 992) –مغظ٘ ؾاب٤  –( الؿجهىعي، الىؾُِ 1)

ًه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت الًغع ال -(ٖبضهلل جغ٧ي الُاجي 2)  (. 48) -مغظ٘ ؾاب٤ –بُئي وحٍٗى
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 .(1)خالت ج٨غع طل٪ الًغع 

م بحن الـسع الخامع:   :ألاخسي  اإلاظؤولُاث و  حعىٍؼ أغساز الشسواثمظؤولُت الخـٍس

اع الٗام ل٣ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ لظا  بما ؤن ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت الخانت جضزل في ؤلَا

٤ بين ٞةن  ٌمؿاولُت الخٍٟغ ا مً اإلاؿاولُاث ؛ ًخ٣غع ب حٍٗى يَر ما ٢غٍع ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، ٚو

ا مً  ٣ٞهاء وقغاح ال٣اهىن  ٤ بين ؤخ٩ام و٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت، ولين ٚيَر اإلاضوي مً الخٍٟغ

  اإلاؿاولُاث ٧اإلاؿاولُت الجىاثُت.

ٌ اإلاضوي مً آزاع  اموم وعص مً ؤخ٩ام وههىم في ال٣اهىن اإلاضوي الُمجي ًدبين ؤن الخٍٗى

اًتها بنالح ما ى الضاثً مً يغع وجدمل  اإلاؿاولُت اإلاضهُت، ٚو ؛ ولىاء ٖلى لح٤ باإلاًغوع َو آزاٍع

 طل٪، ٌؿخيخج ما ًلي:

ٌ ؤو -1 ًاث اإلاضهُت ال ٣ٖىلت ٞحها ٖلى اإلاضًً؛ وإهما َى مُالب بالخٍٗى بٖاصة الحا٫  ؤن الخٍٗى

ٌ الظي ًد٨م به للمخًغع  بلى ما ٢بل و٢ٕى الًغع، و٢ض ٢غع ال٣ًاء طل٪ بال٣ى٫: "ؤن الخٍٗى

 ٖلى الخهم آلازغ ؤو مهضع علذ 
ً
 .(2)للمخًغع وإهما َى لجبر الًغع" ال ًص  اٖخباٍع ٣ٖابا

ٗاث خماًت البِئت، اإلادؿبب بى٢ٕى ؤيغاع بها، و٢غعث ٣ٖىلاث ٖلى املخالٟين  واؾخصىذ حكَغ

ٞىو ٖلى مى٘ وإجهاء وكاٍ الكغ٦ت و حب جغزُهها ل٣ىاٖضَا، ومجها ٢اهىن خماًت البِئت الُمجي، 

س  الاجٟا٢ُاث اإلابرمت مٗها، وؤ٦ض ٖلى طل٪ ٢اهىن خماً  /ط(.79ت البِئت الُمجي، اإلااصة: )ٞو

لم ٣ًخهغ اإلا٣نن الُمجي ٖلى طل٪ بل ؤ٦ض ٖلى ؤلاظغاءاث الى٢اثُت إلاى٘ ألايغاع، و٢غع ٣ٖىلاث  و

ٖلى وػاعة الىِٟ والثرواث  :مً ٢اهىن خماًت البِئت (57)ٖلى الكغ٧اث املخالٟت، ٞىهذ اإلااصة: 

الال زام بالٗمل ٖلى ؤن جخًمً َظٍ ال٣ٗىص الكغٍو واإلااؾؿاث الٗامت طاث الٗال٢ت ، اإلاٗضهُت

ٌ ٖجها ،والال زام بى٣ٟاث بػالت ألايغاع البُلُت ،الجؼاثُت  ."ًٞال ًٖ ال٣ٗىلت اإلا٣غعة ،و٦ظل٪ الخٍٗى

ٌٗا٢ب بالسجً ( مىه ٣ٖىلت ٧ل مً حؿبب بةخضار يغع بُئي ؤو ٢ام به: "85وخضصث اإلااصة ع٢م: )

ض ًٖ ٖكغ ؾىىاث م٘  ًاث اإلااصًت اإلاىاؾبتمضة ال جٍؼ  .الح٨م بالخٍٗى

ٌ بال في خالت جد٤٣ الًغع؛ لظا  -2 ًاث اإلاضهُت م رجبت ٖلى الًغع ال الخُإ؛ ٞال حٍٗى ؤن الخٍٗى

ٌ، بسالٝ ما ً رجب ًٖ اإلاؿاولُت الجىاثُت ٞةهه  بطا و٢٘ الخُإ ولم ً رجب ٖلُه يغع، ٞال حٍٗى

                                 
ًه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت  -( ٖبضهلل جغ٧ي الُاجي 1)  (. 48)-مغظ٘ ؾاب٤ –الًغع البُئي وحٍٗى

ت (2 ٌ الًغع في اإلاؿئىلُت الخ٣هيًر  .( 143ٟدت: )ن –مغظ٘ ؾاب٤  –( ص . ؾٗضون الٗامغي : حٍٗى
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مت، وإن لم ًخد٤٣ الًغ  ُإ؛ بِىما ع، وجؼصاص ال٣ٗىلت ٧لما ػاص الخًخ٣غع بمجغص الكغٕو في الجٍغ

ٌ اإلاضوي ًؼصاص   .(1)ما ػاص الًغع ٧لالخٍٗى

ا ال٣ا خي، بسالٝ ال٣ٗىلت ٞهي مدضصة بالىو ال٣اهىوي؛ لظا ٞةن  -3 ًاث اإلاضهُت ٣ًضَع ؤن الخٍٗى

اة اإلاضًً، وإهما  ًاث اإلاضهُت ال حؿ٣ِ بٞى يخ٣ل خ٤ الضاثً اإلاًغوع بلى وعزخه، ٞهي ًالخٍٗى

ًاث ٖلى مً ؤخضر الًغع   بالٛير ًلؼم بالخٍٗى
ً
 .(2)زايٗت إلابضؤ : ؤن ٧ل ٞٗل ًلح٤ يغعا

ًاث اإلاضهُت ًخدملها مً ٧ان مؿاوال ًٖ مغج٨ب الًغع، بِىما ال٣ٗىلت واإلاؿا  -4 لُت و ؤن الخٍٗى

مت ٖلىالجىاثُت جسً٘ إلابضؤ شخهُت ال٣ٗىلت؛ ٞال ًد٨م بها بال   .(3)مغج٨ب الجٍغ

 الخاجمت

: الىخائج:
ً
 أوال

 جىنلذ بلى الىخاثج اإلاىظؼة في الى٣اٍ آلاجُت: مما ج٣ضم بدشه

ٌ ًٖ ألايغاع،  -1 ُت الخٍٗى غ مكغٖو ٣هاء اإلاظاَب ؤلاؾالمُت بخ٣ٍغ ٗت ؤلاؾالمُت ٞو اَخمام الكَغ

هلذ ؤخ٩امها يمً مؿاثل الًمان في ٦خب  ت، ٞو  الٟغٕو ال٣ٟهُت.ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو مٗىٍى

جىٕى مساَغ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت بلى ؤيغاع زانت، وهي التي جًغ باألشخام املحضصًً  -2

وممخل٩اتهم، وإلى ؤيغاع بُلُت ٖامت جًغ بالبِئت الٗىانغ الُبُُٗت املحُُت باإلوؿان الٛير 

ُت، وهي ؤقض ألايغاع زُغا وؤ ا ح٣ُٗضا.مملى٦ت إلاُٗىين؛ ٧الهىاء، والبداع، واإلاُاٍ الجٞى  ٦ثَر

ٌ ألايغاع الخانت؛ ل٣ىاٖض وؤخ٩ام  وقغٍو هٓام اإلاؿاولُت اإلاضهُت مً  -3 جسً٘ مؿاولُت حٍٗى

 وظىب جد٤٣ الخُإ والٟٗل الًاع، وإزباث الغابُت الؿببُت بُجهما.

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت البُلُت الٗامت، ل٣ىاٖض زانت: وهي هٓام  -4 جسً٘ مؿاولُت حٍٗى

ُت  البُلُت؛ هٓغا لعجؼ قغٍو و٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت؛ لخد٤ُ٣ ٖضالت اإلاؿاولُت اإلاىيٖى

ٌ اإلاخًغع؛ هدُجت الخُىع الٗلىي والخ٨ىىلىجي الهىاعي؛ لظا ٨ًخٟى ٞحها بخد٤٣ و٢ٕى  حٍٗى

ٌ ألايغاع.   الًغع ل٣ُام مؿاولُت الكغ٧اث الىُُٟت ًٖ حٍٗى

                                 
ت الٗامت لالل زاماث  –اوي ( ص . خؿام الضًً ٧امل ألاَى (1  –املجلض الشاوي  -الجؼء ألاو٫ مهاصع الال زام  –الىٍٓغ

 ، وما بٗضَا( . 47م ، نٟدت )1998 –م 1997اإلاهاصع ٚير ؤلاعاصًت 

ٌ ال٣ًاجي في هُا١ اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت صعاؾت م٣اعهت  –عقُض الحؿىاوي  ( ص . خؿً خىخىف(2 م 1999 –الخٍٗى

 (.44،نٟدت ) -الىاقغ )بضون ( 

ٌ ال٣ًاجي (3  (.44،نٟدت ) -اإلاغظ٘ الؿاب٤  -(  الخٍٗى
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ٌ ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت البُلُت ا -5 لٗامت هٓام اإلاؿاولُت املحضوصة، مً ال٣ىاٖض الخانت لخٍٗى

وؤهٓمت الخإمين مً مساَغ الكغ٧اث الهىاُٖت، والخدمل الجماعي، ومً زاللها ًًمً اإلاخًغع 

ٌ الٗاص٫ ٖما ؤنابه مً يغع.  الحهى٫ ٖلى الخٍٗى

ٌ ؤيغاع الكغ٧اث  -6 مً ال٣ىاٖض الخانت املح٣٣ت للٗضالت، واإلاالثمت لُبُٗت مؿاولُت حٍٗى

ٌ في خالت حٗظٍع ٢ًاثُا؛ و٢ض الىُُٟت البُلُت؛ ه ًاث؛ التي جل زم بالخٍٗى ٓام نىاص٤ً الخٍٗى

ا اإلا٣نن الُمجي وظٗلها جابٗت ملجلـ خماًت البِئت.  ؤ٢َغ

حٗخبر الكغ٧اث الىُُٟت اإلاكٛلت لل٣ُاٖاث الىُُٟت وال٣اثمت بالٗملُاث الىُُٟت هي الصخو   -7

ٌ ألايغاع الىاججت ًٖ ؤوكُتها، ولى ٧ا هذ مً ؤخض ٖمالها ؤو الكغ٧اث الخابٗت اإلاؿاو٫ ًٖ حٍٗى

 لها، ؤو اإلا٣اولين مً الباَل؛ جبٗا لل٣ىاٖض وألاؾـ ال٣اهىهُت إلاؿاولُت اإلاخبٕى ًٖ ؤٖما٫ جابٗه.

ا  -8 ٌ َظٍ ألايغاع؛ باٖخباَع حٗخبر الضولت ممشلت بىػاعة الىِٟ واإلاٗاصن الُمىُت مؿاولت ًٖ حٍٗى

ىُت الخابٗت لها؛ بمىظب ٢ىاٖض اإلاؿاولُت ظهت بقغاُٞت وع٢ابُت ٖلى َظٍ الكغ٧اث الىٟ ُُت الَى

ٌ ؤيغاع الجهاث الخايٗت  اإلاضهُت التي ج٣غع مؿاولُت الجهاث ؤلاقغاُٞت والغ٢ابُت ًٖ حٍٗى

 ٌ لغ٢ابتها وإقغاٞها، و٦ظل٪ في خالت ٧اهذ الكغ٧اث ؤظىبُت ٞةن وػاعة الىِٟ هي اإلال زمت بالخٍٗى

 خاط.بمىظب ههىم اجٟا٢ُاث اإلاكاع٦ت في ؤلاه

 الخىضُاث:زاهُا: 

ض : ، واإلاؿاولين في الح٩ىمت واإلااؾؿاث الغ٢ابُت ٖلى ال٣ُإ الىُٟيؤوصخي اإلا٣نن الُمجي -1 بمٍؼ

ت اإلاؿاولُت  باالَخمام باإلظغاءاث الى٢اثُت مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، وألازظ بىٍٓغ

عي في الجاه ً، ومٗالجت ال٣هىع الدكَغ ٌ اإلاخًغٍع ُت البُلُت لخٍٗى ب الىُٟي، مً اإلاىيٖى

زال٫ بنضاع ٢اهىن الىِٟ، والدكضًض ٖلى ههىم خماًت البِئت مً ؤيغاع الهىاٖت 

ًاث في اجٟا٢ُاث اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط، وجُٟٗل نىضو١ خماًت  الىُُٟت، وههىم الخٍٗى

 .البِئت مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، وج٣ُُم ألازغ البُئي في اإلاىا٤َ الىُُٟت

ُت وال٣اهىهُت الخانت في ال٣ُإ الىُٟي مام ؤوصخي الباخشين: باالَخ -2 بالضعاؾاث الكٖغ

عي ُٞه؛ وي٠ٗ الجهاث الغ٢ابُت، ولدض مؿاثل  الُمجي؛ لبدض مك٨الث ال٣هىع الدكَغ

خماًت البُلُت واإلاىاَىين وممخل٩اتهم مً ؤيغاع الكغ٧اث الىُُٟت، وجىا٣ٞها مً الخُىع 

ً، الهىاعي، وحٛير ال٣ىاهين الضولُت؛ بما ًد٤٣ ال ٗضالت ال٩املت للمىاَىين واإلاخًغٍع

 والخىمُت الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت.
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: كائمت اإلا
ً
 ساحعزالثا

م. : اللسآن الىٍس
ً
 أوال

ت:  زاهُا: الظىت الىبٍى

ظام٘ الٗلىم والح٨م في قغح زمؿين خضًشا  –ابً عظب، ٖبضالغخمً بً قهاب الضًً  -1

 .م 1996صاع الخير، بيروث، ألاولى  –مً ظىام٘ ال٩لم 

 – ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً دمحم بً خىبل بً َال٫ بً ؤؾض الكِباوي ،ؤخمض بً خىبل -2

 - الىاقغ : ماؾؿت الغؾالت - ٖاص٫ مغقض ، وآزغون -املح٤٣ : قُٗب ألاعهاٍو  -اإلاؿىض 

 . م2221 -َـ  1421الُبٗت : ألاولى ، 

إ  -الباجي، ؾلُمان بً زل٠ بً ؾٗض   -3 ،  ، ال٣اَغة صاع الؿٗاصة –اإلاىخ٣ى قغح اإلاَى

 .َـ1331الُبٗت ألاولى 

املح٤٣: دمحم  - صحُذ البساعي  - دمحم بً بؾماُٖل ؤبى ٖبضهللا البساعي الجٟٗيالبساعي،  -4

ير بً هانغ الىانغ الىاقغ: صاع َى١ الىجاة )مهىعة ًٖ الؿلُاهُت بةياٞت جغ٢ُم  - َػ

 .1422ٌ ،1ٍجغ٢ُم دمحم ٞااص ٖبض الباقي(،

ؾنن  -بً َؾْىعة بً مىسخى بً الطحا٥، ال رمظي، ؤبى ِٖسخىدمحم بً ِٖسخى  ال رمظي، -5

الُبٗت:  - مهغ –الىاقغ: قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي الحلبي  -ال رمظي

 .م 1975 -َـ  1395الشاهُت، 

خ٣٣ه  -ؾنن لضاع٢ُجي – ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖمغ بً ؤخمض بً مهضي، الضاع ٢ُجي -6

، خ ل٤ ٖلُه: قُٗب الاعهاٍو ؿً ٖبض اإلاىٗم قلبي، ٖبض الل٠ُُ خغػ ويبِ ههه ٖو

ىم َـ  1424الُبٗت: ألاولى،  - لبىان –الىاقغ: ماؾؿت الغؾالت، بيروث  - هللا، ؤخمض بَغ

 .م 2224 -

ي، ٖبضالغخمً بً ال٨ما٫  -7 َبٗت ٢ضًىي ٦خب زاهت،  –قغح ؾنن ابً ماظت  –الؿَُى

 ٦غاحشخي .

٦نز  -ا خي زان ال٣اصعي الكاطلي الضًً ٖلي بً خؿام الضًً ابً ٢اإلاخ٣ي الهىضي، ٖالء  -8

الىاقغ:  - نٟىة الؿ٣ا -املح٤٣: ب٨غي خُاوي  - الٗما٫ في ؾنن ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫

 .م1981َـ/1421الُبٗت الخامؿت،  - ماؾؿت الغؾالت

: هخب اإلاراهب الـلهُت:
ً
 زالثا

 -ال٣ٟهُت ال٣ىاهين  –ابً ُظؼي، دمحم بً ؤخمض بً دمحم بً ظؼي ال٩لبي الٛغهاَي اإلاال٩ي  -1

ش.  صاع ال٣لم، بيروث، لبىان، بضون جاٍع
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اى،  -اإلاٛجي –ابً ٢ضامه، ٖبضهللا بً اخمض  -2  َـ .1417َبٗت صاع ٖالم ال٨خب ، الٍغ

 .َبٗت صاع اإلاجهاط –الُا٢ىث الىِٟـ في مظَب ابً اصَعـ  –ؤخمض ٖمغ الكاَغي  -3

جهاًت  -الغملي قمـ الضًً دمحم بً ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً خمؼة قهاب الضًً الغملي،  -4

 .م1984َـ/1424 -زيرة ألا الُبٗت:  -صاع ال٨ٟغ، بيروث، املحخاط بلى قغح اإلاجهاط

 2ٍ ،ا ً رصص بين الخهمين مً ألاخ٩امٗين الح٩ام ُٞم، الُغابلسخي، ٖلي بً زلُل -5

 م.1973، الحلبي، ال٣اَغة

بي، دمحم بً ؤخمض  -6 وث، ألاولى صاع ال٨خب الٗلمُت، بير –الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن  –ال٣َغ

 م .1988

صاع ال رار الٗغبي،  –بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘  –ال٩اؾاوي، ؤبىل٨غ بً ؾٗىص  -7

 م.1997 لبىان، الُبٗت ألاولى:

، بضون مٗلىماث  –ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت   -دمحم ج٣ي آ٫ ال٣ُٟه الٗالىي  -8 َبٗت صاع اإلاٗاٝع

 الُب٘ .

غ ؤلٟاّ ا –الىىوي، ًدحى بً قٝغ بً مغي  -9 ألاولى  –صاع ال٣لم ، صمك٤  –لخىبُه جدٍغ

 َـ . 1428

ت: : اإلاساحع اللؼٍى
ُ
 زابعا

ٚمؼ ُٖىن البهاثغ قغح ألاقباٍ   –ابً هجُم، ؤخمض دمحم م٩ي الحؿجي الحىٟي -1

 .م2228َبٗت صاع ال٨خب الٗملمُت، بيروث، ألاولى ؾىت:  –والىٓاثغ

ت، بيروث ، مسخاع الصحاح،  دمحم ؤبىل٨غ الحىٟي الغاػي ؤبى ٖبضهللا -2 َبٗت اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .م1999 الُبٗت الخامؿت

ت، بيروث،  -دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع الّغاػي  -3 مسخاع الصحاح، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 م.2226

لُضي، دمحم الحؿُجي، اإلاخىفى:  -4  –جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ  -َـ 1225مغجضخى الؼَّ

   -َبٗت صاع الهضاًت 

: اللىاهحن وؤلا
ً
 جـاكُاث:خامظا

اجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط  (36) –اجٟا٢ُت اإلاكاع٦ت في ؤلاهخاط م٘ قغ٦ت ٧الٟالي نٟدت -1

، لضي م٨خب ٕٞغ وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن بالىاصي والصحغاء   الُمً. –م٘ قغ٦ت صٝو

ضة الغؾمُت الٗضص  –الُمجي م بكإن ال٣اهىن اإلاضوي 2222( لؿىت 14ال٣اهىن ع٢م ) -2 الجٍغ

ش اله –الؿاب٘  ل  15اصع بخاٍع  نىٗاء. –م م٨خبت زالض بً الىلُض 2222ببٍغ
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ضة الغؾمُت الٗضص  – خماًت البِئت الُمجيبكإن  م 1995( لؿىت 26ال٣اهىن ع٢م ) -3 الجٍغ

ش  – شاويال ل  12الهاصع بخاٍع  نىٗاء. –م٨خبت زالض بً الىلُض  م1995ببٍغ

ضة  – اإلاضوي الُمجياإلاغاٞٗاث والخىُٟظ بكإن  م 2222( لؿىت 42ال٣اهىن ع٢م ) -4 الجٍغ

 نىٗاء. –م٨خبت زالض بً الىلُض  م،222ؾىت:  – 19الغؾمُت 

(، لؿىت 42الهاصعة  ب٣غاع ظمهىعي ع٢م: ) -الالثدت الخىُٟظًت لىػاعة الىِٟ الُمىُت  -5

ضة الغؾمُت ، بنضاع وػاعة الكاون ال٣اهىهُت -2222 ، الٗضص الغاب٘، لؿىت الُمىُت الجٍغ

2222   . 

م الهاصع مً مجلت 1979( لؿىت 12ًًاخُت لل٣اهىن اإلاضوي الُمجي ع٢م: )اإلاظ٦غة ؤلا  -6

ش، الٟهل  -مجلـ الكٗب الخإؾِسخي مُاب٘ وػاعة ال ربُت والخٗلُم، نىٗاء، بضون جاٍع

 ألاو٫ مً الباب الشالض مً ال٨خاب الشاوي.

: الىخب وألابدار.
ً
 طادطا

م ، صاع الجهًت 1992  –ت ع٦ً الخُإ في اإلاؿئىلُت اإلاضهُ -خمض خؿين الكامي :ؤ -1

 م.1999ال٣اَغة  -الٗغلُت

ىُت -2 م ؾالمت، ٢اهىن خماًت البِئت، صعاؾت جإنُلُت في ألاهٓمت الَى  ؤخمض ٖبضال٨ٍغ

 م.1997، 1ٍوالاجٟا٢ُت، 

صاع الجامٗت الجضًضة،  -٨ٞغة الًغع في ٢اهىن البِئت  -بؾماُٖل ؤدمحم دمحم ٖبضالحُٟٔ  -3

ت،   .  2218ؤلاؾ٨ىضٍع

ٌ ًٖ الًغع في ال٣ٟه ؤلاؾالمي  –دمحم اإلاضوي بى ؾا١ ،  -4 اى ،  –الخٍٗى صاع ؤقبُلُا الٍغ

 َـ .1428الُبٗت ال٣اهُت 

غ الىِٟ  –خؿام ٖبِـ ٖىصة  -5 اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤيغاع الخلىر البُئي لكغ٧اث ج٨ٍغ

 م .2217عؾالت ماظؿخير ، ظامٗت ال٣اصؾُت، ٧لُت ال٣اهىن، ؾىت  –والٛاػ الُبُعي 

ٌ ال٣ًاجي في هُا١ ا، ف الحؿىاوي خؿً خىخى  -6 إلاؿاولُت ال٣ٗضًت صعاؾت الخٍٗى

 . هاقغبضون م 1999، م٣اعهت

ٌ ألايغ ، عخمىوي دمحم -7 ٘ الجؼاثغي آلُاث حٍٗى ماظؿخير، ظامٗت  ،اع البُلُت في الدكَغ

  .م 2216، الجؼاثغ، ٧لُت الح٣ى١، إلاين

دكاعص َاَعـ، ماع٥ ٧ىلغ، بًان قى٥  -8 الىِٟ والٛاػ في قغ١  ال ر٦يز ٖلى اؾخ٨كاٝ -ٍع

 .الُمً باؾخسضام نىع ألا٢ماع الهىاُٖت ولُاهاث الاعجٟإ
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بت  -9 ت الًمان ؤو ؤخ٩ام اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجىاثُت في ال٣ٟه  –الؼخُلي، َو هٍٓغ

 م .2228صاع ال٨ٟغ، صمك٤ الُبٗت الشامىت  –ؤلاؾالمي، صعاؾت م٣اعهت 

ير مهُٟى خؿين، ألاؾاؽ ال٣اهىوي إلاؿاولُت  -12 ال٣اثم بالٗملُاث الىُُٟت ًٖ ؤٖما٫ ٍػ

بدض ميكىع باملجلت الٗلمُت لجامٗت ظحهان،  –جابٗه، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت 

 م .  2218،  2، الٗضص 2الؿلُماهُت، الٗغا١، املجلض 

ت  -ؾٗضون الٗامغي  -11 ٌ الًغع في اإلاؿئىلُت الخ٣هيًر  -1981ث ٍ  –بٛضاص  –حٍٗى

ىُت ببٛضاص  ميكىعاث مغ٦ؼ البدىر ال٣اهىهُت ، / 697ع٢م ؤلاًضإ في اإلا٨خبت الَى

 م  .1981

ٟي، ٖاٝع  -12 ٖاص٫ الجخي، الخًغ ببغاَُم، خؿين الُٟٟي، مهُٟى ٢ىاوي، هانغ الٍٗغ

الخد٤ُ٣ في آلاباع الجُىلىظُت الٗم٣ُت باؾخسضام الاو٩ٗاؽ الؼلؼالي وظظٕو  -القين 

لت الىُٟي   -آلاباع  ٖلى الىي٘ اله٨ُلي وزهاثو  الُمً. آلازاع اإلا رجبت –خ٣ل الٍُى

ىضؾت الب رو٫، املجلض  -البئر الىُٟي   .176مجلت ٖلىم َو

اإلاؿاولُت اإلاضهُت البُلُت في يىء لىهىم اإلاضهُت  –ٖباؽ ٖل دمحم الحؿُجي  -13

ٗاث البلُت  بدض ميكىع في مجلت الح٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ٦غلالء،  –والدكَغ

 م .2212الٗضص الشالض، ؾىت 

ػا١ الؿجهىعي : الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض ـ الجؼء الشاوي في ٖبض الغ  -14

 م.1956ألال زاماث ـ الُبٗت الشالشت ـ ميكىعاث الحلبي ـ ؾىت الُب٘  

َبٗت ميكإة  –ظغاثم الخلىر مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت  –ٖبضالخىاب مٗىى  -15

ت  .اإلاٗاٝع ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ًه في اإلاؿاولُت اإلاضهُت  -الُاجي ٖبضهللا جغ٧ي خمض الُٗا٫  -16 الُبٗت  -الًغع البُئي وحٍٗى

 . 2213ألاولى، ميكىعاث الحلبي الح٣ى٢ُت، بيروث، 

ٌ ؤيغاع الخلىر  –ُٖا ؾٗض دمحم خىاؽ  -17 صاع الجامٗت  –ألاهٓمت الجماُٖت لخٍٗى

ت،   م .2212الجضًضة ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الٗامت لالل زاماث في ال -18 ُٗت ( دمحم خؿين الكامي : الىٍٓغ ٣اهىن اإلاضوي ) اإلاٗامالث الكَغ

نىٗاء ؾىت:  –الُبٗت الؿاصؾت  -م٨خبت الجُل الجضًض –ؤخ٩ام الال زام  – 2الجؼء  –

 م.2224
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ٟاث ال٣ٟهُت  -دمحم ٖمُم ؤلاخؿان املجضصي البر٦تي  -19 الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت  -الخٍٗغ

َـ 1424الُبٗت: ألاولى،  -م( 1986 -َـ 1427)بٖاصة ن٠ للُبٗت ال٣ضًمت في با٦ؿخان 

 م .2223 -

آزاع اؾخسغاط الىِٟ ٖلى الصحت والبِئت وؾبل الِٗل في خًغمىث |  -ًاؾمين نبري  -22

 م .2221/ ٞبراًغ / 21مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث ؤلاؾ راجُجُت 

ا في ٢ُام  –ًدحى ًاؾين ص. زالض ؾلُمان ظىاص  -21 الُبُٗت الخانت للًغع البُئي وؤزَغ

بدض ميكىع في مجلت الح٣ى١، ٧لُت ال٣اهىن، الجامٗت  –اإلاؿاولُت الضولُت 

ت  .م2214، ؾىت 24 -23، ٖضص 4مجلض  -اإلاؿدىهٍغ

اكع ؤلالىتروهُت: : اإلاى
ً
 طابعا

اثُين الاؾخ٨كاُٞين، املجلض  -1 يًز . )٧الجاعي، 2، الٗضص 28الجمُٗت ال٨ىضًت للجُٞى

-https://csegrecorder.com/articles/view/focusing - ٦2223ىضا(، ٞبراًغ/قباٍ 

oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images . 

جي لل -2 ت الُمىُت، آزغ جدضًض ٖام اإلاغ٦ؼ الَى ُٟت  - 2214مٗلىماث، الجمهىٍع هبظة حٍٗغ

  -.https://yemen-nic.info/gover/hathramoot/brife. -ًٖ مداٞٓت خًغمىث 

3- http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwa

tergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Grou

ndwater_Management.pdf . 

 2222ؤٚؿُـ/آب  27قغ٦ت ٧الٟالي للب رو٫ املحضوصة )٢برم(، الٗملُاث: ؤلاهخاط في  -4

- https://www.calvalleypetroleum.com/new-current-production . 

- 2219صٌؿمبر/٧اهىن ألاو٫  -هاصي الكهغي للُمً البى٪ الضولي، الخدضًض الا٢خ -5

http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-

Dec-2019.pdf  . 

٨ُت، آزغ جدضًض في  -6  - 2217ًىلُى/جمىػ  6بصاعة مٗلىماث الُا٢ت ألامٍغ

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen

/yemen.pdf .. 

https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
https://csegrecorder.com/articles/view/focusing-oil-and-gas-exploration-in-eastern-yemen-using-satellite-images
https://yemen-nic.info/gover/hathramoot/brife.-
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/Yemen_Synthesis_Report_Final_Groundwater_Management.pdf
https://www.calvalleypetroleum.com/new-current-production
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen/yemen.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Yemen/yemen.pdf

