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 جملة العلوم الشرعية والقانونية

 جملة علمية حمكمة  تصدر عن كلية القانون  اخلمس ـ جامعة املرقب

ىاألرمالىالكاملةىىلمؤتمر:ى
ى"دورىالتذروعىوالقضاءىفيىتطبوقىأحكامىالذروعةىاإلدالموة"

ىم2021مىـى2020

ىتحتىذعار:ى"نحوىتودورىتطبوقىأحكامىالذروعةىاإلدالموة"

ىم2021/ى5/ىى25ى–ى24المنعقدىفيىالفترةى

ىفيىرحابىجامعةىالمرقب

ىرددىخاصىبأرمالىالمؤتمر

 ى
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 جملُ العلىو الشسعًُ والقاىىىًُ جملُ حمكنُ تصدز عً كلًُ القاىىٌ جبامعُ املسقب

 و.979/5102زقه اإليداع احمللٌ 

 الكتب الىطيًُ ببيغاشٍ ـ لًبًاداز 

 ٍاتف:

 9191219ــ  9196979ــ  9197179

 بسيد مصىز:

9197179 

 :ٌالربيد اإللكرتوى

Nat-Liba@hotmail.com 

 /مالحظُ 

اآلزاء الىازدَ يف ٍره البحىث ال تعرب إال عً وجَُ ىظس أصـحابَا  وٍـه وحـدٍه امللـنولىٌ     

 ال تتحنل أيُ ملنولًُ يف ذلك. عً صحُ املعلىمات وأصالتَا  وإدازَ اجمللُ

 

 195-7599189 / 190-0990952لالتصال بسئًس التحسيس: 
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 شسوط اليشس باجمللُ:

 ا عمٜ سغَ إخضاز اجملمٛ ٌضدٕ التكضً بااللتظاً باآلت٘:خٕٚ األفاضن سضًصاإل

يف أٙ زتمووٛ أٔ اتووا  أٔ صعووالٛ  . أُ ال ٖكووُٕ  ووز شر ٌلووض ال شووح وووَ   ووُن0

 عمىٗٛ أٔ ٔعٗمٛ ٌلض أخضٝ.

 ( صفشٛ تقضٖ ا مبا فّٗا  اٟىٛ املضادع.92. أُ ال تظٖز صفشات ال شح عَ )5

( ٌٕٔعووْ 09. ٔسذووي ارتوو  ) A 9. ِووٕاوا الحووفشٛ وووَ الووٗىو ق عمووٜ ٔص    9

(Traditional Arabic). ( 0( ٔبو الغطٕص )05ٔلمّٕاوا.) 

 .Bold( 06الٕعطٗٛ تكتب وغٕرٚ ٔحبذي خ  ). العٍأَٖ 9

ق ٔتٕضوع   Bold( 09العٍأَٖ ادتاٌ ٗٛ: تكتب وَ أٔه الغطض وغٕرٚ ٔحبذوي ) 

 بعزِا ٌقطتاُ صأعٗتاُ.

 فضاغات. ٛ. ت زأ الفقضات بعز مخغ2

. جيب االِتىاً بٕضع عالوات الرت ٗي يف أوااٍّا املعضٔفٛ الحشٗشٛق ٔبضوٕط 6

 أمساّٟا بارت  العضب٘ .

َ . ضضٔصٚ اعتدزاً صوظ القٕعو 7 (  « »(ق ٔالضووظ   )  } {لآلٖوات القضنٌٗوٛ )   و الظِوضٖ

 عالوٛ التٍحٗص.ل(  " "لمٍحٕص الٍ ٕٖٛق ٔالضوظ: ) 

. تكتب يف اهلٕاوا أمساٞ اللّضٚ لمىؤلفو اال دواصٙق الرتووشٙق أبوٕ رأرق    8

 ابَ أب٘ شٗ ٛق ٔال ٖكتب االعي الكاون لمىؤلفو يف اهلٕاوا.

اإلسواالت لمىحوارص ٔاملضادوع تكووُٕ يف ِوٕاوا صوفشات ال شوح ٔلووٗػ يف       . 9

 نخضٓ.

. ال تكتب بٗاٌات الٍلض لمىحارص ٔاملضادع يف اهلاواق ٔإمنا ٖكتوب سلويف يف   01

  اٟىٛ املحارص ٔاملضادع يف نخض ال شح.

 995ق ص 5وجن : ابَ سذضق فتض ال اصٙ شضح صشٗض ال داصٙق ز 
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زٖح املضت ٛ عموٜ األبوٕا  الفقّٗوٛ ٔاملٕضوٕعات     . عٍز اإلسالٛ إىل اتب اذت00

العمىٗٛ تكتب أمساٞ الكتب ٔاألبٕا ق وع اتابٛ ادتظٞق ٔالحفشٛق ٔص ي 

اذتزٖح إُ ٔدز. ِكشا: أخضدْ ال دواصٙ يف صوشٗشْق اتوا . اإل،واُق     

 .0ق ص ي  05ق ص 0: ز  «بين اإلعالً عمٜ مخػ »با  اإل،اُ ٔ ٕه الٍيب 

 .05ضنٌٗٛ يف املنت بعز اآلٖٛ و اشضٚ حبذي . ختضرز اآلٖات الق05

ُهْم َعْن ِقْبَمِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَمْيَها  وجن:  اه اهلل تعاىل:   اْلَمْشِرقُ  ِلمَّهِ  ُقلْ  ۚ  َسَيُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوَّلَّ
 .ص241طال قضٚ:  ُمْسَتِقيم   ِصَراط   ِإَلى   َيَشاءُ  َمنْ  َيْهِدي ۚ   َواْلَمْغِربُ 

. يف اهلٕاواق ٖرتك بعز أص اً اهلٕاوا فضاغ ٔاسز ثي ت زأ اتابوٛ املعمٕووات   09

 الِت٘ ٖضار اتابتّاق ِٕٔاوا ان صفشٛ ت زأ بالض ي ٔاسز.

 .  اٟىٛ املحارص تضتب عمٜ أمساٞ اللّضٚ لمىؤلفوق ااآلت٘:09

شٗض ابَ سذضق أمحز بَ عم٘ بَ ستىوز العغوقالٌ٘ق فوتض ال واصٙ شوضح صو      

ِو/  0005ق عٍٛ 0ال داصٙق حتقٗق: عم٘ ستىز ال ذأٙق برئت: راص ادتٗنق ط 

0995.ً 

. ٖضفق ال اسح ومدًحوا لغوريتْ الشاتٗوٛ يف سوزٔر صوفشٛ ٔاسوزٚق ٖٔضفوق        02

 صٕصٚ شدحٗٛ لْ.

. تضعن ال شٕخق ٔالغري الشاتٗٛ املدتحوضٚ وط ٕعوٛ عموٜ ٔص  ٔ وضص ووزور      06

  الربٖز اإللكرتٌٔ٘ اآلت٘.لضٟٗػ التشضٖض و اشضٚ أٔ عرب 

iaelfared@elmergib.edu.ly 

ٔال شوٕخ الوال ال    ق. لمىذمٛ اذتق يف صفض ٌلض أٙ حبوح بوزُٔ إبوزاٞ األعو ا     07

 تق ن لمٍلض ال تضر إىل أصشابّا. 

( ٌغذ وَ عوزر اجملموٛ   2. لحاسب ال شح املٍلٕص اذتق يف اذتحٕه عمٜ عزر )08

 املعين زتاًٌا. 

األحباخ يف اجملمٛ ال ٖوزه عموٜ أِىٗوٛ ال شوح أٔ ال اسوحق إمنوا       . تضتٗب ٔصٔر 09

 لمكن التقزٖض ٔاالسرتاً .
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. إلراصٚ اجملمٛ سضٖوٛ تيوٗري ارتطوٕط ٔالتٍغوٗق مبوا ٍٖاعوب إخوضاز اجملموٛ         51

 بالحٕصٚ الال تضاِا.

ٙ خطأ  ز حيوزخ وقوزوًا ق فمموْ    أٌأون وَ الغارٚ ال شاخ ٔالقضاٞ املعشصٚ عَ 

 ٌْ ٔتعاىل.الكىاه ٔسزٓ ع شا

 

 والسظٛ /

اآلصاٞ الٕاصرٚ يف ِشٓ ال شٕخ ال تعرب إال عَ ٔدّٛ ٌظض أصشابّاق ِٔوي ٔسوزِي   

املغووؤٔلُٕ عووَ صووشٛ املعمٕوووات ٔأصووالتّاق ٔإراصٚ اجملمووٛ ال تتشىوون أٖووٛ    

 وغؤٔلٗٛ يف سليف.

 

 195-7599189 / 190-0990952لالتصال بسئًس التحسيس: 
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 جملُ العلىو الشسعًُ والقاىىىًُ

 جملُ علنًُ حمكنُ تصدزٍا 

 جامعُ املسقب -كلًُ القاىىٌ باخلنس 

 زئًس التحسيس

 ر. إبضاِٗي ع زالغالً الفضر

 ًٍأَ التحسيس: 

 ر. ووحطفو٘ إبضاِوٗوي العووضبوو٘

 ر. ع زاملٍعي إستىز  الحضاصعو٘

 ر. أسوووىوز عوجوووىواُ إسووىوٗووزٚ

اللحيُ االستشازيُ:
 

أ. ر. ستىووووز ع زالغووووالً   ر. ع ز اذتفٗظ رٖكٍْ.

 أ. ر. ستىووز صوطوواُ بوواصٓ.   إبلٗا.

 

 أ.ر. عوواحم ستىووز وضشوواُ.   

 ر. عىوووض صوطووواُ الع ٗوووز. 

 

 ر. إستىز عموٜ أبٕعوطا .   

 

 

 ر. عمٜ أمحوز اشوكٕصفٕ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

جملة دراسات قانونية   
 العــدد اخلــاص
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 إلادخىٍاثا

 7 ................................................................................................................................. ٧لمت الؿُض عثِـ اإلااجمغ

ت للماجمغ ض عثِـ اللجىت الّخدًيًر ُّ  61 ............................................................................................ ٧لمت الّؿ

ض عثِـ اللجىت الٗلمُت للماجمغ ُّ  67 .................................................................................................. ٧لمت الّؿ

 61 ........................................................................................................................ ٧لمت ؤ. ص. ؾٗض زلُٟت الٗباع

 16 ...................................................................................................................... . ص. امدمض مٗمغ الغاػقي٧لمت ؤ

ٗت ؤلاؾالمُت ٗت ٖلى بٌٗ ؤخ٩ام الكَغ  12 .................................................................................. ٢ْٟاث ؾَغ

ٓباث"  12 .............................................................................................................................. " ٢غاءة في ٣ّٞ ال٣ٗ

ٓع  ٗت بين ههٓم الضؾخ  12 ........................................................................................................... م٩اهت الكَغ

ْالخُب٤ُ  11 ........................................................................................................................ بق٩الُاث اإلاهُلح 

ْآزاع الخُب٤ُاٖخباع  ٘ بين نُاٚت الىو   للدكَغ
ً
ٗت ؤلاؾالمُت مهضعا  21 ............................................ الكَغ

ٓعّي  عي الّىاظم ًٖ الّخٗاَي الّضؾخ كَغ
ّ
ت الٟغاٙ الد ُّ  16 ......................................................................... بق٩ال

ت ُّ ٗت ؤلاؾالم َغ
ّ
 16 .........................................................................................................................م٘ ؤخ٩ام الك

٫ٓ اإلاؿإلت"  في بٌٗ ؤ٢ًُت اإلاد٨مت الٗلُا خ
ٌ
 16 ................................................................................ "٢غاءة

مت ال٣خل الخُإ ْالضًت لجٍغ ت  ٍغ ٓبت الخٍٗؼ  61 ............................................... هٓغة جإملُت في الجم٘ بين ال٣ٗ

ٓعٍت ٓاٖض الضؾخ ٗت ؤلاؾالمُت مً ال٣  11 ...................................................................................... م٩اهت الكَغ

ٓطظا"  11 ................................................................................................................................................ "لُبُا ؤهم

مت الحغابت صازل  661 ................................................................................................................... الٗمغان  ظٍغ

٘ الجىاجي اللُبي ْالدكَغ  661 ............................................................................................. بين ال٣ّٟ ؤلاؾالمي 

 661 .............................. ١"123/58"بمىاؾبت الخٗل٤ُ ٖلى  خ٨م اإلاد٨مت  الٗلُا  في الًُٗ الجىاجي ع٢م 

ٗت ؤلاؾالمُت ٓص التي جلح٤ الىو ٖلى جُب٤ُ الكَغ  661 ......................................................................... ال٣ُ

ْج٣ُُم(  661 ........................................................................................................................................... )جإنُل 

ٓاهين اللُبُت ْال٣ ٘ ألاخ٩ام   636 .......................................... الخُب٣ُاث اإلاٗانغة للمهلحت اإلاغؾلت في حكَغ

ٓطظا" ٓع اللُبي هم ٕ الضؾخ ٘  "مكْغ  616 ..................................................... صاللت الىو ٖلى مهضع الدكَغ

ْع ٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت  :ص
ً
ٗا ْجَٟغ  ،

ً
ٗؿٟي جإنُال ال١ِ الخَّ

َّ
 676 ................................... في مؿإلت الُ

خ٩ام ال٣ّٟ ؤلِاؾالمي"
َ
ٓا٤ٞ م٘ ؤ عّيٍ بما ًخ ٍٙ حكَغ  لٟغا

 676 ................................................................... " ؾضٌّ

ْال٨ُُٟت" ٓم  ٗت "اإلاِٟ  613 ............................................................................................... جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ
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ْالضًت ٓن ال٣هام   161 .................................................................................. ٢غاءة في ؤخ٩ام الٗا٢لت في ٢اه

ٓن الخجاعي  ٓاٖض ال٣اه ٢ْ ٓن اإلاضوي  ٓاٖض ال٣اه ٗت ؤلاؾالمُت بين ٢  116 ..................................... م٩اهت الكَغ

ٓعي للكَغ ٓهُت في الجؼاثغؤزغ الخ٨َغـ الضؾخ ٓمت ال٣اه  131 ................................... ٗت الاؾالمُت ٖلى اإلاىٓ

ْلُت ٓ اإلاٗاَضاث الض ٗت ؤلاؾالمُت ٖلى مبضؤ ؾم  122 ............................................... ؤزغ جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

ٓن ألاؾغة الجؼاثغي  ٗت ؤلاؾالمُت في ْل ٢اه  171 ............................................................جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

ٓن ع٢م ) ا ال٣اه ( 6بكإن حٗضًل ؤخ٩ام ال٣هام ع٢م ) 2016( لؿىت 18ؤلاق٩الُاث ال٣ُِٟت التي ًشيَر

ٓا٢٘ الٗملي1423لؿىت  ا ٖلى ال ْؤزَغ  166 ...............................................................................................................َــ، 

ٗت ؤلاؾالمُت ْلُت اإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ ٠٢ٓ اللُبي مً الاجٟا٢ُاث الض  312 ............................................ اإلا

ٓطظا" ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان هم  312 ...................................................... "الخدٟٔ ٖلى الاجٟا٢ُاث الض

ٓن  ني الهاصع بال٣اه ٓن ألاؾغة البدٍغ خباع اإلاظَبي في ٢اه  311 ......................................... 2017لؿىت  19الٖا

ٗت ؤلاؾالمُت  326 ............................................................................. بق٩الُاث ٖملُت في جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

 326 .......................................................................................... ()صعاؾت ه٣ضًت في الخٗضًل ْؤلالٛاء ْؤلاياٞت

ْؤخ٩ام  ٘  بين ههٓم الدكَغ
ً
ا  372 ................................... ال٣ًاء اللُبي مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت ْم٩اهت الكَغ ٓعٍت   311 ....................................................................................... الهُاٚت الضؾخ

ٓعٍت اللُبُت ٓزاث٤ الضؾخ  311 ...................................................................................................................... في ال

ٓطظا( ْظض٫ اإلاغظُٗت )الحالت اللُبُت ؤهم ٓعٍت   267 ................................................................. اإلاؿإلت الضؾخ

ْالضًت ٓن ال٣هام  ٓٙ لخُب٤ُ ٢اه  227 ............................................................... بق٩الُت ٖضم اقتراٍ البل

ٓن الًمان الاظخماعي اللُبي ٍٓت ؤلاؾالمُت ل٣اه ت ٖلى الِ  221 ..................................................... ؤزغ الجىضٍع

ٓن اإلاضوي اللُبي ٗت ؤلاؾالمُت في ال٣اه  211 .............................................................. ؤلاخالت ٖلى ؤخ٩ام الكَغ

ٓن ع٢م  لت بال٣اه ٗضَّ
ُ
ْلى اإلا  211 ................................................................... م"06/2016"٢غاءة لىو اإلااصة ألا

ٗاث ٗت ؤلاؾالمُت للدكَغ ت الكَغ  213 ..................................................................................... ٢غاءة في مهضٍع

ٗت ؤلاؾالمُت في قإن ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت ٓن اللُبي م٘ ؤخ٩ام الكَغ ٓا٤ٞ ههٓم ال٣اه  261 ....... مضٔ ج
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 ولمت العُذ سةِغ اإلاإجمش

 الصشاسعي ئمدمذد. كبذ اإلاىلم 

 بعم هللا الشخمً الشخُم

ْاإلاغؾـــلين ُـــاء  ــى زيـــر ألاهب ْالؿـــالم ٖلـ ْٖلـــى آلـــّ ْ ـــحبّ ،ْالهـــالة  ْصٖـــا  ،ؾـــُضها مدمـــض  ْمـــً ؾـــاع ٖلـــى ه جـــّ 

ٓم الــــضًً. ؤمــــا بٗــــض: ِٞؿــــٗضوي ؤن ؤج٣ــــضم ب ٓجـــّ بلــــى ًــــ ٓن ابضٖ ْباؾــــم ؤًٖــــاء َُــــإة الخــــضَعـ ب٩لُــــت ال٣ــــاه ظامٗــــت  ،ؾـــوي 

٫ٓ للؿُض عثِـ الجامٗت ٖلى  اإلاغ٢ب ْالك٨غ مٓن بالك٨غ ْالامخىان للؿاصة ال٣اثمين ٖلى َظا اإلادٟل الٗلوي اإلاخميز، 

ْالٗلمُــت للمــاجمغ بغثاؾــت ص. مهــُٟ  مــا جًٟــل بــّ مــً صٖــم مــاصي  ت  ٦ْــظل٪ اللجىــت الخدًــيًر ْمٗىــٓي لِــظا اإلاــاجمغ، 

ٓاث َظا اإلااجمغ  مىظ ؤن ٧ان مجغص ٨ٞغة ، ختى ناع خ٣ُ٣ت ملمٓؾت. ،الٗغبي ٓع ًخاب٘ بىاء زُ  الظي ْل لكِ

ْم ٕٓ بالصها الحبِبت  ْاإلاكاع٦ين في َظا اإلااجمغ مً ٧اٞت عب  ً ٫ٓ ل٩ل الحايٍغ ً زاعظِا، زانـت ْالك٨غ مٓن

ْاإلاكاع٦ت في َظا اإلااجمغ. ٓع  ًها ٖلى الحً ٧ْان خٍغ  ممً ج٨بض ٖىاء الؿٟغ، 

م:  ؤيها الجم٘ ال٨ٍغ

ٓع زلـــت مـــً الٗلمـــاء  ْبدًـــ ٓن بجامٗـــت اإلاغ٢ـــب،  بهـــّ لكـــٝغ ٖٓـــُم ؤن ًـــىٓم َـــظا اإلاـــاجمغ فـــي عخـــار ٧لُـــت ال٣ـــاه

ْممـــــا ػاصهـــــا ٓن،  ْالٗـــــاملين فـــــي مجـــــا٫ ال٣ـــــاه ْعظـــــا٫ ال٣ًـــــاء  ْع  ْالبـــــاخشين  ــــــ ص ٓم بـ ٕٓ َـــــظا اإلاـــــاجمغ اإلآؾـــــ ا ؤن مٓيـــــ
ً
قـــــٞغ

ٗت  ْال٣ًـــاء فـــي جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ  ٘ ٓ جِؿـــير جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام  ؤلاؾـــالمُتالدكـــَغ ْالخُلٗـــاث ، جدـــذ قـــٗاع " هدـــ ٓا٢ـــ٘  ال

ٗت  ٫ٓ ليقـ٩الُاث  ؤلاؾالمُتالكَغ ْج٣ـضًم الحلـ ْع الجامٗت فـي زضمـت اإلاجخمـ٘ ،  ٓ في بَاع جغؾُش ص في بالصها الحبِبت، َ

 تي ٢ض حٗتريّ.ال

م:     ؤيها الجم٘ ال٨ٍغ

ٓم بّ  َظٍ ال٩لُت مـً خُـض الـغص ٖلـى مـا ًشيـٍر بٗـٌ  ٓاظب الظي ًجب ؤن ج٣ جىُٓم َظا اإلااجمغ ًإحي جلبُت لل

ْاإلاٗـــامالث مـــً ؤخ٩ـــام ،  غ  ْالخٗـــاٍػ ْص  ا بمـــا قـــٕغ فـــي الحـــض
ً
ْؤباَُـــل اؾـــخسٟاٞ ٓم ؤلاؾـــالم مـــً قـــتهاث  ْزهـــ اإلاؿدكـــغ٢ين 

ٗاث اإلاؿـخ٣اة مـً ٦ظل٪ مً خُض جِؿير جُب ٓاًَ الخلل فـي الدكـَغ ْلت جلمـ م ْمدا ٗت الٛغاء ،  ٤ُ ؤخ٩ام َظٍ الكَغ

.
ً
ٗت ؛ ختى ًخِؿغ جُب٣ُِا جُب٣ًُا ؾلُما  ؤخ٩ام َظٍ الكَغ

م:  ؤيها الجم٘ ال٨ٍغ

ٗ ْطل٪ بدباص٫ ألا٩ٞاع ْآلاعاء بين ٣ِٞاء الكَغ ْالٗملي ،  ت َظا اإلااجمغ ًإحي في بَاع الجم٘ بين الجاهب الىٓغي 

٫ٓ الٗملُــت ل٨شيــر مــً ؤلاقــ٩الُاث الٗملُــت التــي حٗتــرى  ْبًجــاص الحلــ ْعظــا٫ ال٣ًــاء، مــً بــار جبــاص٫ الخاــراث  ٓن  ْال٣ــاه

ٗت  ٗاث اإلاؿخ٣اة مً ؤخ٩ام الكَغ  .ؤلاؾالمُتجُب٤ُ ٦شير مً ههٓم الدكَغ

 ً ْامخىـاوي ل٩ـل الحايـٍغ ٓظؼة بال ؤن ؤ٦غع ق٨غي  ْل٩ـل ْؤزيًرا ال ٌؿٗني في زخام َظٍ ال٩لمت اإلا ْاإلاكـاع٦ين ، 

ْبغ٧اجّ. ْعخمت هللا  ْالؿالم ٖل٨ُم   مً ؤؾِم في هجاح َظا اإلادٟل الٗلوي، 
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ت للمإجمش دظيًر
ّ
ذ سةِغ اللجىت الخ ُّ  ولمت الّع

 د. ئبشاَُم كبذالعالم الفشد

 بعم هللا الشخمً الشخُم

ْآلـــــّ  ى هللا ٖلـــــى هبِىـــــا ْقـــــُٟٗىا مدمـــــض بـــــً ٖبـــــضهللا 
ّ
ـــين، ْ ـــــحبّ الحمـــــض ا عر الٗـــــاإلاين، ْنـــــل ال٨ـــــغام الُُبــ

ٓم الضًً. ْمً جبِٗم بةخؿان بلى ً  ؤظمٗين، 

ْال٣ًــــاء فــــي  ،ؤمــــا بٗــــض  ٘ ْع الدكــــَغ ٓان: "ص ٣ْٞىــــا  ٢امــــت َــــظا اإلاــــاجمغ جدــــذ ٖىــــ ٞةهــــّ مــــً ًٞــــل هللا ٖلُىــــا ؤن 

ٗت   ".ؤلاؾالمُتجُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

ْال٩اجـــب الٗـــام ْؤلاصاعاث الخابٗـــت   ْالخٗـــاْن بـــين الـــؼمالء مـــً ْبـــضٖم ٧امـــل مـــً الؿـــُض عثـــِـ الجامٗـــت،  لِمـــا، 

٤ُٞٓ هللا ــ حٗالى ــ  ٢امت  ٓة مً ؤًٖاء َُئت الخضَعـ مً زاعط ظامٗت اإلاغ٢ب، ْنلىا بخ َُئت الخضَعـ بال٩لُت، ْؤلاز

 َظا اإلادٟل الٗلوي.

ٗت  ٝ للجمُـــ٘ ٞـــةن جُبُـــ٤ الكـــَغ ٓ مٗـــْغ ْ  ؤلاؾـــالمُت٦ْمـــا َـــ ْاظـــٌب ٖلـــى ٧ـــل مؿـــلٍم فـــي خُاجـــّ الخانـــت ؤ ؤمـــٌغ 

َْـــظا الٗا ْلـــت اإلاؿـــلمت،  ْاظـــب ٖلـــى الض  ٓ ٦ْـــظل٪ َـــ   مـــا ظٗـــل مغاظٗـــتمـــت، 
ً
ْاظبـــا  

ً
ٓاهين فـــي بالصهـــا ؤمـــغا ْظٗـــل جلـــ٪ ال٣ـــ  ،

ٓاثمــت ل ٓاهين مخ ٗت ُــُبخلال٣ــ َــاع الكــَغ ُبــ٤  ؤلاؾــالمُت٤ فــي ا ًُ ْمــا  ٓاًَ  ٓاٞــ٤ الىٟنــملي بــين اإلاــ ال جسالِٟــا، ُٞدــضر الخ

ْلخّ. ْص ٓاًَ  ٓص بالغيا الٗام ْالاوسجام الخام بين اإلا ٗاٍث، ُٞٗ  ٖلُّ مً حكَغ

ْماؾؿـــــا ها؛ عؤث ٧لُـــــت   لِـــــظا الِـــــضٝ الؿـــــامي، ْفـــــي بَـــــاع عؾـــــالت زضمـــــت اإلاجخمـــــ٘ اإلادـــــُِ بالجامٗـــــت 
ً
ال ْْنـــــ

 للمجخم٘
ً
ٓن الخمـ ؤن ج٣ضم قِئا ٓاظّ اإلاجخم٘  ال٣اه ٓ اإلاؿاٖض في خل بٌٗ ؤلاق٩الُاث الٗملُت التي ج َْ  ،

ً
ٓ ٢لُال ْل

ٗت  ْال٣ًـــاء فـــي جُبُــــ٤  وينيررر مـــً زـــال٫ مـــاجمغ ٌؿـــلِ الًــــٓء  ؤلاؾـــالمُتفـــي جُبُـــ٤ الكـــَغ  ٘ ْع الدكـــَغ الـــضعر ببدـــض ص

ٗت   ،  ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ

ٓاهب مسخلٟت مً مجاالث  ٕٓ حٗضصث اإلاكاع٧اث في ظ ْمً مسخل٠ الجامٗاث. ألَمُت اإلآي  البدض الٗلوي، 

ْمً     
ً
ْظامٗت اإلاغ٢ب عثِؿا ٓة البدار اإلاكاع٦ين في ؤٖما٫ اإلااجمغ  ، زّم ليز

ً
ال ْفي الخخام ٞالك٨غ ا حٗالى ؤ

ْل٩ـل الـؼمالء  ٖلـى مسخلـ٠ ألانـٗضة، 
ً
ا ْل٩ـل مـً ؾـاَم مٗىـا فـي  جبّٗ بصاٍع ٓ ب٩لمـت ببال٩لُـت،  ْلـ هجـاػ ؤٖمـا٫ َـظا اإلاـاجمغ 

 َُبت.
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 ذ سةِغ اللجىت الللمُت للمإجمشُّ ولمت الّع 

 ئبشاَُم اللشبي فيالذهخىس: مصؼ

 بعم هللا الشخمً الشخُم

مالحمض ا عر الٗاإلاين، 
ّ
ى هللا ْؾل

ّ
مْباع٥  ْنل ّ ال٨ٍغ ُّ ْمـً جـبِٗم  ،الّٛغ اإلاُـامينْٖلى آلّ ْ حبّ  ،ٖلى هب

ٓم الــّضًً، ٞــةّن اإلاــغء ٢ــض ال ًجــض فــي مٟــغصاث اللٛــت مــا ٌؿــّٟٗ للّخٗبيــر ٖــً ؾــٗاصجّ ب٣ٗــض َــظا  ؛ؤمــا بٗــض بةخؿــاٍن بلــى ًــ

ْ اجمغ فــي عخــار َــظٍ الجامٗــت الالمٗــتاإلاــ  ؛ بخــضٔ مىــاعاث الٗلــم فــي بالصهــا الحبِبــت، 
ً
فــي بخــضٔ مــضن الّؿــلم ب٣ٗــضٍ ؤًًــا

ْ ــي مضًىــت الخمـــ التــي باخخًــا ها إلاضًىــٍت مــً اإلاــضن الخّ  ــت( ْالّؿــالم فــي َــظٍ الــبالص،  ٣ــت )مضًىــت لبــضة ألازٍغ سُــت الٍٗغ اٍع

ٓن –حٗخار  ٓل  .ٖلم اع ٖلىه ؤقِغ مً –٦ما ٣ً

ٓاظـب ٗت  َظا اإلااجمغ ًإحي او٣ٗاصٍ فـي بَـاع الاَخمـام ال ـَغ
ّ
ٓع الك ى ؤلاؾـالمُتبـإم ٓن  ٖلـى ْاإلاٟـْغ ؤؾـاجظة ال٣ـاه

ٗت الٛـــّغاء ؤؾـــاجظة ْ  ٓباالٗمــــل ٖلـــى ْ الكــــَغ ْال٣ٗبــــجــــظلُل الّهـــٗ ؤؾــــاؽ  ال ًغظــــ٘ ،٧ــــّل اإلاجـــاالثاث ؤمـــام جُب٣ُِــــا فـــي ر 

ٓهىا ْ ن يمؿلم ؤلالؼام في ٧ ىا ؤ
ّ
ٍ٘ مؿلٍم أله ٗخىا الٛـّغاء فـي وِٗل في مجخم  بلـى جد٨ـُم قـَغ

ً
ىا هدخاط ٞٗال

ّ
ْل٨ً أله ٞدؿب، 

٫ٓ هاظٗـــٍت إلاٗالجـــت اإلاكـــا٧ل التـــي حِٗكـــِا اإلاجخمٗـــاث فـــي ٖهـــغها  ن خُاجىـــا، ٞـــةن ٦ّىـــا هبدـــض ٖـــً خلـــ ٧ـــّل قـــإٍن مـــً قـــْا

ٓ ، الحايــغ  ٓع، ٞٗلُىــا ؤن هغظــ٘ بلــى جغازىــا ال٣ٟ ــي ؤلاؾــالمّي؛ ِٞــ ْ بــل ْفــي ٧ــّل الٗهــ ْاإلاٗالجــاث ل٩ــّل  ػازــغٌ ٚنــيٌّ   ٫ٓ بــالحل

ىــــا لــــً وٗــــضم 
ّ
ْح٣ّٗــــض مكــــا٧لِا، ٞةه ع ؤؾــــالُب الحُــــاة  ّٓ ــــرار بٟٗــــل جُــــ

ّ
 فــــي َــــظا الت

أ
ْمــــا ٢ــــض ال هجــــض لــــّ خــــال جلــــ٪ اإلاكــــا٧ل. 

ٗت ا ـَغ
ّ
ْ الح٨م مً ههٓم َظٍ الك ـَ٪ اؾخيباٍ الحّل ؤ ُْ

َ
ل َٖ َىـا 

ْ
ل ؼَّ
َ
ه َْ ْظـّل: ل ٓلى ٖـّؼ  ٫ٓ اإلاـ  ل٣ـ

ً
 مهـضا٢ا

ّ
ْمـا طا٥ بال لٛـّغاء، 

ٓعة الّىدــل، آلاًــت  ُمْؿــِلِميَنآلا ةؾــ
ْ
ٔي ِلل ــَغ

ْ
ُبك َْ  

ً
َعْخَمــت َْ ــًضٔ  َُ َْ ْيٍء 

َ
ــّلِ ٍــمل

ُ
٩ ِ
ّ
اًهــا ل َُ ٨َِخــاَر ِجْب

ْ
ــالٍ: [، 89ال ُٖ ٓلــّ ظــّل فــي  َىــا ٢ْ

ْ
َ غَّ

َ
ــا ٞ لمَّ

ٓعة ألا ْيٍءآلا ةؾــ
َ
٨َِخــاِر ِمــً ٍــمل

ْ
م [، 38وٗــام، آلاًــت ِفــي ال ٓلّ ال٨ــٍغ ٫ٓ عؾــ م –٢ْـــ

ّ
ى هللا ٖلُــّ ْؾــل

ّ
"بنَّ الكــُُاَن ٢ـــض :  –نــل

ا، بوــي ٢ــض جغ٦ــُذ  ْع
َ
ن مــً ؤٖمــاِل٨م، ٞاْخــظ دــا٢ِْغ

ُ
َٕ ُٞمــا ِؾــٔٓ طلــ٪ ممــا ج ُــا ًُ َي ؤن  ْل٨ــً ع ــملِ َٗبــَض بإعِيــ٨م، 

ٌُ ـَ ؤن  ــِس ًَ

ٓا ؤبًضا؛ ٦خاَر هللِا، ُْؾىَّ 
ُّ
ل ًِ

َ
ّ"٨ُٞم ما بن اٖخهمُخم بّ ٞلً ج ِ

ُّ  هب
َ
 .ت

ؼاء، ؤّيها ؤلا  ٓة ألٖا ىا في َظا اإلاـاجمغ اإلابـاع٥ز
ّ
 هـضٝ بلـى حيـخُو ؤلاقـ٩الُاث الٗملُـت  –بن قـاء هللا حٗـالى – به

ٗت  ٫ٓ بكـإن ،ؤلاؾالمُتالتي ٦ك٠ ٖجها الخُب٤ُ الٗملي لىهٓم ج٣ىِىاث ؤخ٩ام الكَغ ْلت َـغح الحلـ هـا؛ مٗالجت ْمدا

ــت  ٓة بـين الّىٍٓغ ؿـ٘ الٟجــ
ّ
ْ ختـى ال جد  وؿـِم ْالخُبُـ٤، 

ً
ُٗت اإلاىـٍٓ  هــا بــظل٪ ؤًًـا ـ٤ ؤمــام الؿـلُت الدكــَغ فــي بهـاعة الٍُغ

ْالؿــلُت ال٣ًـاثُت ْالخُبُـ٤ الٗملــي لىهــٓم جلــ٪  ،مِمـت الخ٣ىــين  اإلاىــٍٓ  هــا مِمـت الخُبُــ٤. ٣ٞــض ؤْبـح لىــا البدــض 

ٓ ب٣ـــضٍع  –بؾــِام الجمُـــ٘  الخ٣ىِىــاث ـــر ٖملُــت  -ْلــ
ّ
ْوٗنـــي بــالجمُ٘ جلــ٪خُبُـــ٤ الفــي حٗر فـــي َــظا اإلا٣ـــام الؿــلُخين اإلاكـــاع ، 

ْ بأزغ -اللخين ؤؾِمخا ْ بلحهما  ٓاٌء  في -بك٩ٍل ؤ ر جلـ٪ الٗملُـت، ؾـ
ّ
ـل طلـ٪ فـي حٗر

ّ
ـ٤ مـً ٢بـل الؿـلُت جمش

ّ
ٞٓ الازخُـاع ٚيـر اإلا

ُٗتال كــــَغ
ّ
ْ ٖـــــضم خبـــــ٪ نــــُاٚتها ،لٗبـــــاعاث ههـــــٓم جلـــــ٪ الّخ٣ىِىـــــاث د ْ ب٢ـــــغاع ؤخ٩ـــــام ،ؤ ٓظتهـــــا ؤ فـــــي بٗـــــٌ  مخىا٢ًـــــٍت بم

ْلـــِألاخُـــان ٓاخـــضة، بـــل  ـ ؤص٫ّ ،  ُٗت الجىاثُـــت ال ٓمـــت الدكـــَغ ٖلـــى طلـــ٪ مـــً ازـــخالٝ نـــُاٚاث ههـــٓم ؤلاخالـــت فـــي اإلاىٓ

 ٘ ٓ الحـا٫ فــي قــإن الجىــاجي ْازخالِٞـا فــي الدكـَغ ٓاخــض، ٦مـا َــ ٗت ههـٓم ال ٓاعصة ؤلاخالــت ٖلـى ؤخ٩ــام الكــَغ ٓن الـ فــي ٢ــاه

ْالضًـــت ْ ٧ـــان؛ ؤي ؤلاؾـــِام فــي  ،ال٣هــام   ، الّتعّثررر ؤ
ً
الخ٣ىِىـــاث مـــً ٢بـــل  ٪الخُبُـــ٤ الؿـــلُم لىهــٓم جلـــفـــي ٖـــضم مخمــشال

، ؤٖني م الخماؾىا الٗظع ال٣ًاثُتالؿلُت  بٌٗ عظا٫ الّؿلُت ألازٔغ الِم  ، ٚع ؿ٘ اإلا٣ام لظ٦َغ
ّ
 .؛ ألؾباٍر ال ًد

ٓن ٣ٟال ْلِــظا  ِــاء ْقــّغاح ال٣ــاه ٓن  هــظا ألامــغ،  ــ ُّ  َــم مٗى
ً
ٓا  ال بــضؤًًــا لُتْؤن ًخدّملــ  مــً اإلاؿــْا

ً
ألاصبُــت  ٦ٟــال

ــر، بّمــا ب ٖــً طلــ٪
ّ
ٓع ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي للّخ٣ّٟــّ فــي  بدــض جلــ٪ ؤلاقــ٩الُاثالــبٌٗ ٖــً  ٣هــيرخالخٗر ٓط بدــ ْلــ ٝ ٖــً  ْالٗــْؼ

ُت ـــــٖغ
ّ
٫ٓ الك ٓهُـــــت طاث ألانـــــ ْبْبّمـــــا بالّخمّؿـــــ٪ الّهـــــاعم  ،اإلاؿـــــاثل ال٣اه ـــ٤  ـــا باإلاشالُـــــت فـــــي الخُبُــ ٓم ٖلحهــ ـــي ج٣ـــــ األؾــــــ التــ

ٓن  ـــــاث فـــــي مجـــــا٫ ال٣ـــــاه ـــي  ،الّىٍٓغ ٗت  ًسخلـــــ٠ –بـــــال قـــــّ٪ٍ  –ْالتــ ـــــَغ
ّ
ٓم ٖلحهـــــا الك ٓابـــــذ التـــــي ج٣ـــــ

ّ
ْالش بًٗـــــِا ٖـــــً ألاؾــــــ 

 .ؤلاؾالمُت
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ــّؼاءؤّيهـا ؤلا  -َــظا  ْلـِـ مٗنـى ٓة ألٖا ىـا هجلــ  - زـ
ّ
ْ لىــ فـي َـظاَىــا ؤه  ضعؤ ٖـً ؤهٟؿــىااإلاــاجمغ لىدبـاص٫ الاّ هامـاث ؤ

ــض ٣ٞــِ ؤن  ْل٨ّىىــا هٍغ لُاث،  ْ اإلاؿــْا ٓن،  ٓلــ ٫ٓ هًــ٘ الُــض ٖلــى الجــغح ٦مــا ٣ً ْظِــاث الىٓــغ خــ  ؛جلــ٪ ؤلاقــ٩الُاث هدبــاص٫ 

ٗخىا الّٛغاء. -بةطن هللا  –لىهل  ْْظِاث الّىٓغ، بما ًسضم الّخُب٤ُ الّؿلُم ألخ٩ام قَغ ٫ٍٓ في آلاعاء   بلى ج٣اعٍر م٣ب

ني 
ّ
 ٞةه

ً
م، ْؤزيرا ٓظِّ ال٨ٍغ ًّ هللا ٖلُىا باو٣ٗاص َظا اإلااجمغ الظي هددؿب ؤٖمالّ ل ّٓظّ ؤن  ال بضْبٗض ؤن م ؤج

ل بلى  ٨غ الجٍؼ
ّ
ْؤؾِم في او٣ٗاصبالك ض عثـِـ، ٧ٍّل مً لّبى الّىضاء  ُّ ـ٨غ الّؿـ

ّ
ٓع  ْؤزّو في َظا اإلا٣ـام بالك الجامٗـت الـض٦خ

ًــّ اإلاخ٨ــّغع ألؾــاجظة َــظٍ الجامٗــت ٖلــى ٣ٖــض اإلاــاجم ْجدٍغ ٓانــل  كــِض لــّ بضٖمــّ اإلاخ ٌُ غاث فــي ٧ــّل قــ٨غي الــّضّباع، الــظي 

٨غ 
ّ
ّٓظّ بالك ْالّخسّههاث، ٦ما ؤج  اإلاجاالث 

ً
ْ بأزغ في بهجـاح ل٩ّل مضع  ؤًًا ٓا بك٩ٍل ؤ اء ؤلاصاعاث بالجامٗت الظًً ؤؾِم

 ؤٖما٫ َظا اإلااجمغ.

 ٫ٌٓ ــ٨غ مٓنــ
ّ
ٍٓ مــً  ٦ــظل٪ْالك ت للمــاجمغ ٖلــى ٧ــّل مــا بــظل ْالخدًــيًر ل٩ــّل ألاؾــاجظة، ؤًٖــاء اللجىخــين الٗلمُــت 

ْملمٓؾـٍت  ْابــحٍت  ٍٓص  ْهجاخــّاو٣ٗــاصؾـبُل فــي  ظِـ ْعا١ٍ ٍ   ٧ـّل اإلاكــاع٦ين بــإ
ً
ْؤقـ٨غ ؤًًــا ـٍت فــي ؤٖمـا٫ َــظا اإلاــاجمغ.  ُّ ، بدش

ْا ْزاعظِــــا،  ٝ التــــي حِٗكــــِا بالصهــــا لــــظمــــً صازــــل الــــبالص  ــــْغ
ّ
ــــم الٓ ْظــــّ الخهــــٓم-ًً ٚع ٢ٓــــذ الــــ -ٖلــــى  ْمــــا فــــي ال ّغاًَ 

ْؤيّغ باال٢خهاص في ٧ّل  اح  ٓباء الّٟخا٥ الظي خهض ال٨شير مً ألاْع ٢ٓذ مً جّٟلٍ لِظا ال ٌِٗكّ الٗالم ؤظم٘ في َظا ال

 ؤّ ه
ّ
ْ الض٫ْ، بال  اإلاكاع٦ت بإ

ّ
ٓ بال ْع َظا اإلااجمغ عا٢ِم ْؤلاصالء بأم ؤب ٫ٓ مدا ، ٞلِم ٧ـّل ْما ًُغخّ مً بق٩الُاث عائهم خ

٧ّْل الًٟل.  الك٨غ 

ْؤن ًجٗلىـا  –الٗلّي ال٣ضًغ  –ْفي الخخام ؤؾإ٫ هللا  ْالٛـالء،  ٓبـاء  ْال ْبالص اإلاؿلمين الـبالء  ٘ ًٖ بالصها  ؤن ًٞغ

ْؤن ًسخم لىا بسا ْالؿـالم آمىين مُمئّىين   بـاا الٗلـّي الٗٓـُم، 
ّ
ة بال ّٓ ال ٢ـ  ٫ٓ ال خـ ٓ ال٣اصع ٖلى طل٪،  جمت ؤلاؾالم، ِٞ

ْبغ٧اجّ. ْعخمت هللا   ٖل٨ُم 
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 ولمت أ. د. ظلذ خلُفت اللباس

 كً ولُت اللاهىن بجاملت بىواصي 

 بعم هللا الشخمً الشخُم

ْالؿالم ٖلى ؤقٝغ مبٍٗٓر  ْالهالة    الحمض ا عر الٗاإلاين، 
ً
ِـاع ْ ـحبّ  عخمت ْٖلـى آلـّ ألَا للىاؽ ؤظمٗين، 

ْبٗضْمً جبِٗم بةخؿان ْؾا ،ال٨غام ألابغاع ٓم الضًً،   ؛ع ٖلى صع هم بلى ً

ا اؾخجالبا للك٨غ ؤن َـضٔ ؤَلِـا بلـى ؤلاؾـالم، ٞؿـغث  ْٖال زو بالصها بىٗم ظلُلت، لٗل ؤ٦رَر ٓلى ظل  ٞةن اإلا

ٗا هم، بٗـض ؤن ٧ــان اإلاتـرَظم ٖــً  ْؤٖـغاِٞم، ْفــي مغخلـت الخ٣ـت فــي حكـَغ ْٖـاصا هم  ٗخّ بــين ؤَلِـا فـي حٗــامال هم  ؤخ٩ـام قـَغ

ْلٗـ عي،  ٓ الحا٦م ٖلى هٓامِا الدكَغ ٓ ظٗـل ٚير ؤَل ؤلاؾالم َ ٓظـّ هدـ ل ممـا ٌؿـخٓظب الحمـض ْؤلاقـاصة ؤًًـا َـظا الخ

ٗت  ُٗت، ٚاًتهــا ؤن لؤخ٩ــام الكــَغ عة حكــَغ ٓ يــْغ خجــض مــا ًىاؾــتها مــً مدــل فــي الخُبُــ٤، ِٞــظا ٞــ١ٓ ؤهــّ مُلــب قــٗبي َــ

ْؤَلِا مُٗىا و ْلً هجض للُبُا  ٍْد٨م،  ْبين ؤَلِا ٌِٗل  ْٖلى ؤعيِا ًُب٤،  ٓلض،  ٓن ابً بُسخّ، مجها ً ٓن ال٣اه ؿخ٣ي ٩ً

ْٖلــى َــظا ْمــى   ٢غآوــي هبــٓي،  ٗت بؾــالمُت  ْظــل لىــا مــً قــَغ ٓلى ٖــؼ  ٗاجىا ؤًٞــل ممــا عيــُّ اإلاــ ٣ٞــض ج٩ــازغث  مىــّ حكــَغ

ٗاث التي اؾـخ٣ ٗت الدكَغ ٫ٓ ؤؾـاؽ ؤلاؾـالمُتذ ؤخ٩امِـا مـً الكـَغ ْزـاع ؤخُاهـا الجـض٫ لـِـ خـ ْمِٗـا حٗـاْم الى٣ـاف   ،

ْالىجاٖــت فــي الازخُــا ْبهمــا فــي ؾــالمت جُب٣ُــّ  ْلٗــل َــظا اإلاــاجمغ اإلاــى  ،  ٍٓــاث طلــ٪،  ْل ْمغاٖــاة ؤ ٓا٫ ال٣ُِٟــت،  ع بــين ألا٢ــ

ْالىٓــغ إلاــا جــم  ٢ٓــ٠ للحٓــت بُٛــت الخ٣ُــُم  ٓة فــي َــظا الاججــاٍ، ٚاًتهــا الخ ٓن بجامٗــت اإلاغ٢ــب زُــ الــظي ج٣ُمــّ ٧لُــت ال٣ــاه

ْلٗـل مـً اإلا ٓابّ،  ٍٓم ٖرراجـّ، ْالاؾـتزاصة مـً نـ ْج٣ـ ىاؾـب الخـظ٦ير بٗين الٟاخو اإلاـض٤٢ الـظي ٌؿـعى لخحـحُذ َىاجـّ 

ْعٍ: ٓعة، هغاَا جخمشل مً زال٫ مدا ٓص ٖلمُت مك٩  َىا بخميز ججغبت َظا اإلااجمغ ًٖ ٚيٍر مما ؾب٣ّ مً ظِ

ْالظي اهدهغ  - ُت،  ٓوي لألخ٩ام الكٖغ ٓع مً الخُب٤ُ ال٣اه ْٖلى مد ٖضم اوٛال١ اإلااجمغ ٖلى الخجغبت اللُبُت 

ٗاث الجىاثُـــت، ٓا٫  ٚالبـــا ُٞمـــا ؾـــب٤ فـــي ظـــاهبين َمـــا الدكـــَغ ُْٞمـــا ازـــخو بـــىٓم ألاخـــ ْص،  الؾـــُما مـــا حٗلـــ٤ مجهـــا بالحـــض

ْالـىٓم  ٗت  ْع بلى بدض ؤؾـ الٗال٢ت بين الكَغ ْالُال١، ٞسغظذ مدا اط  ٢ْهغ طل٪ ٖلى بق٩الُاث الْؼ اليخهُت، 

ِٖا. ْْٞغ ْلم جىٛل٤ ٖلى ظؼثُاث اإلاؿاثل  ٓهُت ٧اٞت،   ال٣اه

-  ْ ٓا٢ـ٘ بمـا لـّ،  ْعٍ ج٣ُـُم ال ْلت اإلاـاجمغ ٖاـر مدـا َْىـاث ْؾـٓء مدا ْمـا ٖلُـّ مـً ٖرـراث  ٓار،  مـا خملـّ مـً نـ

ٓن ٚير ظامضة ٖلى الى٣ض  ٣ْٖباث ؤَلذ بغئْؾِا ٖىض الخُب٤ُ، م٘ اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل، في هٓغة حؿعى ألن ج٩ ازخُاع 

ْاؾدكغاٝ بلى ما ًخٓظب ٞٗلّ في ٢اصم ألاًام. ٓ ألامام،  ٓظّ هد ْبهما الخ  ْالبدض ًٖ اإلاٗاًب، 

ْع َـظا اإلاـاجمغ، الجاهب الخُب٣ُي ال - َْظا مً اإلاأزغ التي جدمض إلاـً ا٢تـرح مدـا ٓ جٟٗلُّ،  ظي ٌؿعى اإلااجمغ هد

 ٓ ْبهمـا َـ ٓا٢ـ٘،  ُـت ظامـضة، مىٗؼلـت ٖـً ال ٓن لِـ ههٓنا خٞغ ْال٣ًاء مٗا، ٞال٣اه  ٘ ْع الدكَغ ْطل٪ ٖار الٛٓم في ص

ْع ال٣ًاء في ْي٘ ؤخ٩ا ْلٗل ص ٓ ما ٟٚل ٧اثً ال ًيبغي الىٓغ بلُّ بال مً زال٫ جُب٣ُّ،  ٗت مٓي٘ الخُب٤ُ َ م الكَغ

ْع  ٍْيبــّ ٖلــى ؤَمُــت صعاؾــت الــض ٖىــّ ٦شيــر ممــً خــا٫ْ ج٣ُــُم الخجــاعر الؿــاب٣ت، ٞجــاء َــظا اإلاــاجمغ لِؿــض َــظٍ الشٛــغة، 

 ال٣ًاجي في َظا الجاهب.

ــــي  - ـــر نـــــُاٚتها فـ ٗت ٖاــ ـــ٤ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ـــً جُبُــ ـــّ، ٞالٛاًـــــت مــ ـــ٘ بلُــ ـــا ًيبغـــــي الخُلــ ـــا إلاــ ـــٗاع اإلاـــــاجمغ ظـــــاء مالمؿــ قــ

ٓا٫ ال٣ُِٟـت،  ٦مـا حك ْالخلُٟـ٤ بـين ألا٢ـ ْجدبـ٘ الـغزو  ٗت،  ْعاء ألاٌؿـغ مـً ؤخ٩ـام الكـَغ ٗاث ْيـُٗت لِؿـذ الجـغي  َغ

ْجلمـــــ ال٣ٗبـــاث التــــي خالــــذ صْن  ٗت ٖاــــر البدــــض ٖـــً آلُــــاث طلـــ٪،  ْبهمـــا جِؿــــير جُبُـــ٤ ؤخ٩ــــام الكـــَغ ًسُـــل للــــبٌٗ، 

ٗاث التــي اؾــخ٣ُذ مــً الكــَغ ْبن ٧اهــذ خُــت  ؤلاؾــالمُتٗت الخُبُــ٤، لضعظــت ٧اهــذ مِٗــا ههــٓم الدكــَغ مُخــت جُب٣ُــا، 

ٓها.  ٢اه
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ٍْــىٗم ٖلُىــا بىجـــاح ؤٖمــا٫ َــظا اإلاـــاجمغ،  ٓلى حٗــالى ؤن ًباع٦ـــّ،  ٓ اإلاــ ٓع، هـــضٖ ْٖمــل مكــ٩ ٓاث مباع٦ـــت  َــظٍ زُــ

ْهخاثج ؤبدازّ آطاه ْؤن ججض جٓنُاجّ  ٤ٞٓ مً ٢ام ٖلُّ بلى ٧ل زير،   ْؤن ً
ً
٧ْل  ا ْال٣ٗض، ممً ؤ ناُٚت ٖىض ؤَل الحل 

ْالخُب٤ُ في َظٍ البالص.بلحهم ال  ٘  كٗب ؤمغ الدكَغ

ْاعج ـــملى لِــــا  ْؤن ًِؿـــغ ألامــــغ بلـــى خ٨مِـــا بمــــا ؤهـــؼ٫  ْالِىـــاء،  ْؤَلِــــا بـــاألمً  ٓلى فـــي ٖــــالٍ ؤن ٌٗـــم بالصهـــا  وؿـــإ٫ اإلاـــ

ٓاها ؤن الحمض ا عر الٗاإلاين. ْآزغ صٖ ْوٗم الىهير،  ٓلى  ٫ٓ، بهّ وٗم اإلا ْؤًٞل مإم  ٫  ألَلِا، بهّ ؤ٦غم مؿْا
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 د. امدمذ ملمش الشاصقيولمت أ. 

 كً ولُت اللاهىن بجاملت ػشابلغ

لت ؤلاظالمُت  واكم  جلىين أخيام الشَش

لت اإلالالجت "  " وحهت هـش خٌى ؤلاشيالُت وػٍش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

ٗ ْ ال٣ًــاء فـي جُبُــ٤ ؤخ٩ـام الكــَغ  ٘ ْع الدكـَغ ْ الخُلٗـاث ؤلاؾـالمُتت الحـضًض ٖــً "ص ٓا٢ــ٘  ٓان " ال ٓ ٖىــ َْــ  "

ٗت  عي ُٞمـا ًخٗلـ٤ بخ٣ىـين ؤخ٩ـام الكـَغ ٓا٢ـ٘ الدكـَغ ٓع  ؤلاؾـالمُتَـظا اإلاـاجمغ، ٌيـملي بـإن ال ٓبّ ٦شيـر مـً ال٣هـ ٍْشيــر  ،ٌكـ

ٗت  غ١ الاظتهـاص ٞحهـا ُٞمـا وٗخ٣ـض، ج٣خ ـملي مـً اإلاخسههـين فـي الكـَغ ٗت َْ بق٩الُت ج٨مً في ٖضم بصعا٥ م٣انض الكَغ

ْ ٣ٖاثضًـــت  ٢ـــض ججـــىذ  ـــت ؤ ُٖٓت َاصثـــت بُٗـــضا ٖـــً ؤًـــت زلُٟـــاث مُٗىـــت ٨ٍٞغ ْ مىا٢كـــتها مىا٢كـــت مٓيـــ ٓن َغخِـــا  ْ ال٣ـــاه

ٍْالث ال جغقى بلى اإلاؿخٔٓ اإلاؿدىير  ٓ جإ ٓماث البدض الٗلوي الجاص . بالباخض هد ٓ ؤخض م٣  ْالحغ الظي َ

ٓن  هـــظٍ الجامٗـــت الٟخُـــت، ِٞـــم  فـــي    ْع َـــظا اإلاـــاجمغ ح٨ٗــــ هٓـــغة ال٣ـــاثمين ٖلُـــّ مـــً ؤؾـــاجظة ٧لُـــت ال٣ـــاه ْمدـــا

ٓع  ٓن ٦ما ًالخٔ ٦شير مً الباخشين َظا ال٣ه ٓا٢٘  ًالخٓ ٓعا في الهُاٚت ٞدؿب ،عنضَم لِظا ال ٓ لِـ ٢ه بل  ؛َْ

ٗت لـــضي اإلا٩لٟـــين  هـــافـــي بصعا٥ م٣ا ُٖٓت ألخ٩ــــام  ،نـــض الكـــَغ ٞخـــإحي َــــظٍ الهـــُاٚت ٖلـــى ٚيـــر مـــا ج٣خًـــُّ الىٓـــغة اإلآيـــ

ُت ٓن ل٣ـغاءة ظضًـضة للىهـٓم الكـٖغ ْلِظا ِٞم ًخُلٗ ٗت،  ٓ  ٧اهـذ ٢ُُٗـت الشبـٓث ،الكَغ ٓن  ،ٞ ـي ختـى لـ ْل٨جهـا ال ج٩ـ

 ٞى٩ـاص ال هجـض هّهـ ،صاثما ٢ُُٗت الضاللت
ً
ْاخـض ا ٓن لـّ جٟؿـير  َْـظا مـً ًٞـل هللا حٗـالى ٖلـى َـظٍ ألامـت ختـى  ،ْاخـضا ٩ًـ

ْم٩ان ٗخىا نالحت ل٩ل ػمان  ٓن قَغ ْلى ،ج٩ ن ألا ْهدً  ،ْلِؿذ خبِؿت الظتهاصاث ٣ِٞاء ال٣ْغ م  ْا لٗهَغ ِٞم اظتهض

 .ًيبغي ؤن هجتهض للٗهغ الظي وِٗل ُّٞ

ْلي "  ٞال ق٪ ؤن ف   ض مً ال٣ُمت الٗلمُت لٟٗالُاث َظا اإلااجمغ ؤهّ " ص ّٖٓ ٞخجاعر ْمما ًٍؼ ي طل٪ بزغاء إلآي

 
ً
ً مً قإ ها ؤن جًٟي ٖلُّ بٗضا ْ الترظُذ .  آلازٍغ  هدً في خاظت بلُّ مً خُض اإلا٣اعهت 

ٗت   ٫ٓ ٦ما هِٟمِـا، ؤن  همـل م٣انـض الكـَغ ٓاعصة في قٗاع اإلااجمغ ال ٌٗني بإي خا٫ مً ألاخ ٨ْٞغة "الخِؿير" ال

ٗت هٟؿـــِا بظمــاال مٗـــالم ال ـــ٣ٞ٤ــض خـــضصث لىـــا َـــظٍ الكـــَغ ٢ٓـــذ هٟؿــّ  لـــم جًـــ٤ُ ٖلـــى الؿـــال٨ين ُٞـــّ  ،ٍُغ ْل٨جهـــا فـــي ال

 
ً
ْ الخــضبغ ٣ًخًــُان بضاَــت ٣ٖــال مؿــدىيرا ْالخ٨ٟــغ  ْالخــضبغ ،  ــت الخ٨ٟــغ  ْل٨ىــّ ٌؿــخمض مىــّ مــا  ،ال يهمــل التــرار ال٣ٟ ــي خٍغ

ٓن "ال جىــــا٢ٌ بــــين الى٣ــــل ا ،ٌؿــــاٖضٍ ٖلــــى بصعا٥ اإلاــــى   ؤلاؾــــالمي فــــي الؿــــل٥ٓ ٓلــــ لحــــحُذ ِٞــــاالء ال٣ِٟــــاء ؤهٟؿــــِم ٣ً

ذ" ٓن مى جــــا مــــً مىــــا   البدــــض الٗلوــــي  ؛ْال٣ٗــــل الهــــٍغ ًــــت صًيُــــت ٢بــــل ؤن ٩ًــــ ٓ ٍٞغ ْال٣ٗــــل َــــ ٤ُٞٓ بــــين الى٣ــــل  ٞــــالخ

 ألا٧اصًوي.

ٗت" اإلاخمشلت في ٖضم ٞ٪ الاعجباٍ ، بطا ْلِظا هدً وٗخ٣ض ؤن ؤؾاؽ ؤلاق٩الُت ج٨مً في يبِ مهُلح "الكَغ

ٗت التي هؼ٫  ح الخٗبير ٓ مً نمُم الكَغ م ، بين ما َ ٓحي ٖلى هبِىا ال٨ٍغ ٍْالث  -نلى هللا ٖلُّ ْؾلم- ها ال ْبين الخإ

٢ْـض ال جخٟـ٤ ح الــىو ؤلال ـي  ٍْهــِب ؛ْالخٟؿـيراث لِـظٍ الىهـٓم ؤلالُِـت ٣ٞـض جخٟـ٤ مـ٘ ْع  .ٞاالظتهـاص البكـغي ًسُـي 

ٗت  َْظٍ الح٣ُ٣ت ال ٫ٓ بإن ج٣ىـين ؤخ٩ـام الكـَغ ٓاهِىـا الحضًشـت ًيبغـي ؤن ًسًـ٘  ؤلاؾـالمُتبض ؤن جاصي بىا بلى ال٣ فـي ٢

ٓايـ٘ التــي  ًٍْـ٤ُ اإلا٣ـام َىـا ٖـً ؤلاقـاعة بلـى اإلا ْاثـل ؤهٟؿـِم،  ٓلُت التـي ْيـِٗا ال٣ِٟـاء ألا ٓاٖـض ألانـ ٖٓـت مـً ال٣ إلاجم

ٓاٖض ٓظّ مً الىٓغ. ،جم ٞحها "زغ١" َظٍ ال٣ ض  َظا ال ْع َظا اإلااجمغ ما ًٍا  ْلٗل في مدا
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ٓمِــا  ْع جخدــضر فــي ٖم ٗت ً ٖــِٞــظٍ اإلادــا ٓهُــت ألخ٩ــام الكــَغ َْــظا ٌٗنــي ؤن اإلاٗالجــت  ،ؤلاؾــالمُتاإلاٗالجــت ال٣اه

ْمــا ٌٗنــي ؤًًــا ؤن ٞٗالُــاث َــظا اإلاــاجمغ جىهــب فــي اإلا٣ــام ألا٫ْ  ،الحالُــت  ٢انــغة ٖــً الترظمــت الح٣ُ٣ُــت لِــظٍ ألاخ٩ــام

.٘٢ٓ  ٖلى بٖاصة الىٓغ في َظٍ اإلاٗالجت ٦ما هخ

 

َــــظا الــــى   ـــي جدبنــــى  ٓع اللُبــــي ٖلــــى ؾــــبُل اإلاشــــا٫ ، جــــىو ٖلـــــى ؤن  ،ٞإٚلــــب الضؾــــاجير التـ ٕ الضؾــــخ ْمجهــــا مكــــْغ

ٗت  ال جســـغط مجمـــل الضؾـــاجير  ؤلاؾـــالمُت"الكـــَغ  "٘ ْلِـــظا ٦مـــا ؤقـــغها  ؤلاؾـــالمُتمهـــضع الدكـــَغ ٖـــً ٞدـــٔٓ َـــظا الـــىو، 

ٗت" فــي الضؾــاجيرىدً هدخــاط بلــى ٞــؾــاب٣ا،  ين فــي ألاهٓمــت، يــبِ مهــُلح "الكــَغ ي التــ ال هتــر٥ طلــ٪ لى٣اقــاث اإلاكــٖغ

ُٗت مــجهم اإلادكــضص اإلاخُــٝغ فــي حكــضصٍ بلــى  ،ٖلــى ألا٢ــل فــي الكــ٩ل(جدبنــى الىٓــام الــضًم٣غاَي ) ٞإًٖــاء الؿــلُت الدكــَغ

ْمجهم ٚير طل٪. ْ بلى الِؿاع بضْن ٖلم في الٛالب،   الُمين ؤ

بـــا مىـــّ بدُـــض ال جشيـــر بقـــ٩اال ٖىـــض جغظمتهـــا ْ ٢ٍغ ٓ ؤ ٓعٍت ٖلـــى َـــظا الىدـــ بلـــى  ْلِـــظا هـــٔغ ؤن جـــإحي ال٣اٖـــضة الضؾـــخ

ُٗت: "الىهــٓم ٢ُُٗـت الشبــٓث ْلـت ،ههـٓم حكـَغ ٘ فــي الض ا  ـي مهــضع الدكـَغ ٍْسخــاع اإلاكـٕغ مــا  ،ْاإلاجمـ٘ ٖلــى جٟؿـيَر

ٓ مسخلــ٠ ُٞــّ آًــغاٍ مــً  ْ اظتهــاصاث ُٞمـــا َــ ح الٗهــغ مــ٘ ألا عاء  ٓن ؤ٢ــغر لـــْغ خبــاع صاثمــا  اإلاهـــالح بدُـــض ج٩ــ زــظ فـــي الٖا

ا " .  اإلاٗخارة قٖغ

ٓلِـا بطا َغخـذ للى٣ـاف فـي اإلاجـالـ  ْهدً وٗٝغ ؤن َىا٥ بٌٗ اإلاؿاثل التي ؾٝٓ جشير ٦شيـرا مـً الجـض٫ خ

ً مـــجهم لألؾـــ٠ألهـــّ مـــً اإلاؿـــلماث  التـــي ال ًيبغـــي الا٢تـــرار مجهـــا ٖىـــض ٦شيـــر مـــً البـــاخشين  ؛الىُابُـــت ، التـــي ختـــى اإلاٗانـــٍغ

ْلى ن ألا َٓا مً اظتهاصاث  ٣ِٞاء ال٣ْغ ٓعٍا ،ْعز ٤ ؤمام َظا الجض٫ صؾخ ٍْخم اٖخماص ٣ِٞ ما  ،ْلِظا ًيبغي ٢ُ٘ الٍُغ

ال ًدؿــ٘ اإلا٣ــام َىــا  ًــغاص ألامشلــت  ،٧ــان مدــال ليظمــإ ٖلــى جٟؿــيٍر ٍْســغط مــً صاثــغة الى٣ــاف ٧ــل مــا ٧ــان مسخلٟــا ٖلُــّ 

 ٖلى طل٪ .  

 ٓ ٫ال هينـــملى فـــي َـــظا الؿـــُا١ ؤلاقـــاعة بلـــى ؤن ال٣ًـــاء لـــِـ َـــ ٓع الـــظي جدـــضزىا ٖىـــّٖـــً َـــظا  ا اإلاؿـــْا  ،ل٣هـــ

ْعٍ ٣ًخهــغ ٣ٞــِ  مــً خُــض اإلابــضؤ ٖلــى جُبُــ٤ الىهــٓم بال ُٞمــا ًخٗلــ٤ بمؿــإلت ؤلاخالــت ٓن  ،ٞــض ٓاء بلــى ؤخ٩ــام ٢ــاه ؾــ

ٓبـــاث ٓػ  ؛َْـــظا ٖبـــض مُلـــ٤ ،ال٣ٗ َْـــظا مـــا ال ًجـــ ْ بلـــى ؤخـــض اإلاـــظاَب،  ْابـــح، ؤ  ٓ ْم ٦مـــا َـــ ألن فـــي طلـــ٪ بخالـــت بلـــى مٗـــض

ْمبــضؤ الكــغ  ٓاث ٢لُلــت ُٞمــا ًخٗلـــ٤ ٢ُٗــا ٦ــظل٪ ألهــّ ًدىـــا٢ٌ  ٓاهين ٖىــضها مىــظ ؾـــى ُــت ٦مـــا ظــاء فــي آزـــغ ال٣ــ ُٖت الجىاث

ْص ْظـــغاثم الحـــض ْالضًـــت  ٓن ال٣هـــام  ٓص بلـــى الحـــضًض  ُٞـــّ َىـــا ،ب٣ـــاه  ،٢ْـــض ؤقـــغها بلـــى طلـــ٪ فـــي ؤ٦رـــر مـــً مىاؾـــبت ٞـــال وٗـــ

ْ ٨َــــظا الحــــالخين ٨ًمــــً فــــي اللجــــٓء بلــــى ع٢ابــــت الامخىــــإ ٖــــً جُبُــــ٤ َــــظٍ الىهــــٓم لٗــــضم صؾــــ لخــــاْالحــــل فــــي ٧ ٓعٍتها، ؤ خ

ٓع.  ًٟترى ُٞما هخه

ْهدـــً ٖلـــى  ْالىجـــاح فــي جد٣ُـــ٤ الِـــضٝ الـــظي ٣ٖـــض مـــً ؤظلـــّ،  ُٓٞـــ٤  ْبٗــض، هخمنـــى لِـــظا اإلاـــاجمغ الٗلوـــي ٧ـــل الخ

ٓن فــــي َــــظا اإلاــــاجمغ ؾــــٝٓ حؿــــاَم بــــال قــــ٪، فــــي بٖــــاصة  اإلاٗالجــــت  ٢ىاٖــــت  ؤن البدــــٓر التــــي ؾــــاَم  هــــا ألاؾــــاجظة اإلاكــــاع٧

ٗت  ٓهُت ألخ٩ام الكَغ ٓن ٖلُّ ؾالمُتؤلا ال٣اه ٓزاَا ال٣اثم ْجغقى بلى مؿخٔٓ الخُلٗاث التي ج ٗاجىا الحضًشت   .في حكَغ

 

ّ هللا حٗالى مً ألاخ٩ام في الىهٓم ٢ُُٗت الشبٓث التي  ٓص  ها ما قٖغ ٗت َىا ٞاإلا٣ه ٖىضما هخ٩لم ًٖ الكَغ

 ْ ْ الٗبــــاصاث  ـــا : فــــي ال٣ٗاثــــض  ُــــاة اإلاؿــــلمين فــــي ظمُــــ٘ مجاال هـ ــــ٤ لح ٗــــالم الٍُغ ـــين م ـــال١  جبـ ْ ألازـ ْ اإلاٗــــامالث  ــــاث  ٓب ال٣ٗ

ا .  ْٚيَر

ْالبىـــاء   ٍْلِــا  ْجإ ْاظتهــاصا هم فـــي جٟؿــير َــظٍ الىهــٓم  ٕٓ آعاء ٣ِٞــاء ألامــت   ٓ مجمــ ؤمــا ُٞمــا ًخٗلــ٤ بال٣ٟــّ ِٞـــ

ٖٓاث اإلاسخـاعة ، ٞ ـي حؿـخد٤ مىـا ؤن ه٣ـ٠ ٖىـضَا بيـمليء  ْ ي ما هدـا٫ْ مىا٢كـت مـا جشيـٍر مـً بقـ٩الُاث فـي اإلآيـ ٖلحها 

ُٖٓت ٓصها ٖلحها ٦شير مً الباخشين . مً اإلآي ْ ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت التي ٖ  بُٗضا ًٖ اإلاؿلماث 
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ْاخـض ْل٨جها صاثما ْىُت الضاللت ال جاصي بلى مٗنى  ْ بن ٧اهذ ٢ُُٗت الشبٓث  ٢ْـض طَـب ٞحهـا  ،ِٞظٍ الىهٓم 

ُت مجهـا ٧ـل مـظَب ْظِـاث الىٓـغ  ،ال٣ِٟـاء فـي اؾـخسالم ألاخ٩ـام الكـٖغ َْـظا صلُـل ٖلـى  ْلـظل٪  ـي مٓىـت الازـخالٝ فـي 

ْم٩ان .  ْؤهّ نالح ل٩ل ػما  م   معجؼة ال٣غآن ال٨ٍغ

ْص : خـــض الؼهـــا ْ الحـــض ْ الضًـــت  ٓبـــاث ٣ٞـــِ  ) ال٣هـــام   ،خـــض الؿـــغ٢تْ  ،ْؾـــٝٓ ٣ًخهـــغ خـــضًىي َىـــا ٖلـــى ال٣ٗ

ْ إلاــا عؤًــذ مــً ؾــٓء نــُاٚت  بٗــٌ  ٓبــاث  ٓعة َــظٍ ال٣ٗ ْ الكــغر( لخُــ ْخــض الحغابــت ، ْؾــٝٓ ؤحٗــغى بالى٣ــاف للــغصة 

ٓاهين الٗغبُــــت كثثثث ري الىهــــٓم فــــ ـــا ال ،مــــً ال٣ــــ ٘ الجىــــاجي اللُبــــي التــــي جــــضعي ْمجهـ ٗت ؤدكــــَغ  هــــا حؿــــتهضي بإخ٩ــــام الكــــَغ

ْؤ٩ٞـاع  ؤلاؾالمُت ـغ١ الاظتهـاص ٞحهـا ، مخـإزغة بـأعاء  ٗت َْ ْ م٣انـض َـظٍ  الكـَغ ْ ـي ال جخٟـ٤ ُٞمـا ؤٔع ،  في َظٍ اإلاؿاثل ، 

ْ الشالض ال جغي  .  ٣ِٞاء ال٣غهين الشاوي 

ٓعث ٣ٞـــــض  ٖكـــــىا  ٢ْـــــض جُـــــ م  ْا لٗهـــــَغ ْاٖخارهاَـــــا مـــــً اإلاؿـــــلماث مـــــ٘ ؤ هـــــم اظتهـــــض هـــــا ٖلـــــى َـــــظٍ  ألا٩ٞـــــاع  ٢ْغ

ٓعا َاثال ٓعث مِٗا مضاع٥ ؤلاوؿان ،الش٣اٞاث جُ ْ الؿـىت  ال، ْجُ ْ ِٞمىـا لىهـٓم ال٣ـغآن  بـض ؤن جخٛيـر مِٗـا هٓغجىـا 

ا ٞــال هبــُذ خغامــا بــيِّ الحــحُدت ،  بكــٍغ ؤن هغاعــي صاثمــا اإلاهــلحت   ،ن الحــلال هدــغم خــالال بــيّ  ،ن الحغمــتاإلاٗخاــرة قــٖغ

ـت  ْخٍغ ٓح مـا ًدؿـ٘ ل٩ـل آلاعاء  ْمـا ٖـضا طلـ٪ ُٟٞـّ مـً ألاٞـ٤ اإلاٟخـ عة ،  ْلى ؤال هى٨غ ما ٖلـم مـً الـضًً بالًـْغ ْمً بار ؤ

ٓػ الاظتهاص ُّٞ . .  الخ٨ٟير ْالاظتهاص ُٞما ًج

٢ُْمتهم الٗلمُتال ٨ًٟغ ؤخض ؤهىا ه٣لل مً ؤَمُت َظا الترار ال٣ٟ ي الظي جغ٦ّ لىا َا  ْاثل   ،الء ال٣ِٟاء  ألا

ٗت  ــــت الكـــــَغ ــــي زضمـ ـــً الجِـــــض فـ ـــرا مــ ٓا ٦شيــ ـــالمُت٣ٞـــــض بـــــظل ـــً  ؤلاؾــ ــــي ؤن هىـــــإٔ بإهٟؿـــــىا ٖــ ــــّ ًيبغـ ــــذ هٟؿـ ٢ٓـ ــــي ال ـــً فـ ْل٨ــ  ،

ٓ ناخب الغؾالت  ،ج٣ضٌؿِم ْخضٍ ُٞما ه٣ل ًٖ عبّ َ ٓم  ٓا - نلى هللا ٖلُّ ْؾلم -ٞاإلاٗه ْما ازخلٟ ٓا  ، ٣ٞض ازخلٟ

ٕ هٓــغا  َْـظٍ ٖالمــت  ـحت ،ُٞـّ ٦شيـر ْ مكـْغ ٓم  َْــظا مِٟـ ُت ،  ٫ٓ بلــى الح٣ُ٣ـت الكـٖغ ٞال٣ٟـّ لــّ َـغ١ مسخلٟـت للٓنـ

م ْال٨ٟــغ الؿُائـــملي الــظي ٧ــان ؾــاثضا فـــي ٖهــَغ ْ ألاِٞــام بـــازخالٝ البِئــت الش٣اُٞــت  ؤن  ال بـــضْالــظي ، الزــخالٝ اإلاــضاع٥ 

ْ اظتهاصاث ْ ٦شيرا بما ه٣ل ٖجهم مً آعاء  ٓن لّ جإزيٍر ٢لُال ؤ ٩ً  . 

ال ًدــ٤ لــي ، مــ٘ ؤن الؿــُا١ ٢ــض  ْؤهــا َىــا لــم ؤقــإ ؤن ؤخؿــم فــي مؿــإلت مــً اإلاؿــاثل التــي ٖغيــتها بــغؤي ٢ــاَ٘ 

ْال٣ِٟـــاء ؤهٟؿـــِم  ْمىُـــ٤  ٓن ُٞمـــا ٖغيـــخّ ٍـــمليء مـــً ٣ٖـــل  ْلـــت ان ٩ًـــ ْلـــذ مـــا ْؾـــٗخني اإلادا ْل٨ىنـــي  خا ٓحي بـــظل٪ ،  ًـــ

ٓن " ال جىـــا٢ٌ بـــين الى٣ـــ ٓلـــ ْبطا جمـــذ َـــظٍ الـــظًً هى٣ـــل ٖـــجهم مـــى جِم فـــي الخ٨ٟيـــر ٣ً ذ " ،  ْ ال٣ٗـــل الهـــٍغ ل الحـــحُذ 

ٓن ٢ـــض ؤنـــبذ الِـــضٝ الـــظي  ـــاث ال٣ضًمـــت ، ٞـــإ٧ ْظىبىـــا ؤهٟؿـــىا اظتــراع اإلادْٟٓ ُٖٓت التـــي جدـــضزذ ٖجهـــا  اإلاىا٢كــت اإلآيـــ

. ٤ُٞٓ ْباا الخ  ٢هضث بلُّ ، 
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 ػشابلغ  )لُبُا( –حاملت ػشابلغ 

dmalrazgi@gmail.comy 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جلذًم:

ّ هللا حٗالى مً ألاخ٩ام في الىهٓم ٢ُُٗت الشبٓث التي  ٓص  ها ما قٖغ ٗت َىا ٞاإلا٣ه ٖىضما هخ٩لم ًٖ الكَغ

ـــال١  ْ ألازـ ْ اإلاٗــــامالث  ــــاث  ٓب ْ ال٣ٗ ْ الٗبــــاصاث  ـــا : فــــي ال٣ٗاثــــض  ُــــاة اإلاؿــــلمين فــــي ظمُــــ٘ مجاال هـ ــــ٤ لح ٗــــالم الٍُغ ـــين م جبـ

ا .  ْٚيَر

ْالبىـــاء   ٍْلِــا  ْجإ ْاظتهــاصا هم فـــي جٟؿــير َــظٍ الىهــٓم  ٕٓ آعاء ٣ِٞــاء ألامــت   ٓ مجمــ ؤمــا ُٞمــا ًخٗلــ٤ بال٣ٟــّ ِٞـــ

ٖٓاث اإلاسخـاعة ، ٞ ـي حؿـخد٤ مىـا ؤن ه٣ـ٠ ٖىـضَا بيـمليء  ْ ي ما هدـا٫ْ مىا٢كـت مـا جشيـٍر مـً بقـ٩الُاث فـي اإلآيـ ٖلحها 

ْ ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت التي ُٖٓت بُٗضا ًٖ اإلاؿلماث  ٓصها ٖلحها ٦شير مً الباخشين . مً اإلآي ٖ 

٢ْـض طَـب ٞحهـا  ْاخـض  ْل٨جهـا صاثمـا ْىُـت الضاللـت ال جـاصي بلـى مٗنـى  ْ بن ٧اهذ ٢ُُٗت الشبـٓث  ِٞظٍ الىهٓم 

َْــظا صلُــل ٖلــى  ْظِــاث الىٓــغ  ْلــظل٪  ــي مٓىــت الازــخالٝ فــي  ُت مجهــا ٧ــل مــظَب  ال٣ِٟــاء فــي اؾــخسالم ألاخ٩ــام الكــٖغ

ْؤهّ نال م  ْم٩ان . معجؼة ال٣غآن ال٨ٍغ  ح ل٩ل ػما 

ْص : خض الؼها  ْ الحض ْ الضًت  ٓباث ٣ِٞ  ) ال٣هام  خض الؿغ٢ت ْخض  –ْؾٝٓ ٣ًخهغ خضًىي َىا ٖلى ال٣ٗ

ْ إلاـــــا عؤًـــــذ مـــــً ؾـــــٓء نـــــُاٚت  بٗـــــٌ  ٓبـــــاث  ٓعة َـــــظٍ ال٣ٗ ْ الكـــــغر( لخُـــــ الحغابـــــت ، ْؾـــــٝٓ ؤحٗـــــغى بالى٣ـــــاف للـــــغصة 

٘ الج ْمجها الدكَغ ٓاهين الٗغبُت  ٗت ؤلاؾـالمُت الىهٓم في ٦شير مً ال٣ ىاجي اللُبي التي جضعي ا ها حؿتهضي بإخ٩ام الكـَغ

ْؤ٩ٞـــاع ٣ِٞـــاء  ـــغ١ الاظتهـــاص ٞحهـــا ، مخـــإزغة بـــأعاء  ٗت َْ ْ م٣انـــض َـــظٍ  الكـــَغ ْ ـــي ال جخٟـــ٤ ُٞمـــا ؤٔع ،  فـــي َـــظٍ اإلاؿـــاثل ، 

ْ الشالض ال جغي  .  ال٣غهين الشاوي 

ْاٖخارهاَـــــا مـــــً اإلاؿـــــلماث هـــــا ٖلـــــى َـــــظٍ  ألا٩ٞـــــاع  ٓعث  ٣ٞـــــض  ٖكـــــىا ٢ْغ ٢ْـــــض جُـــــ م  ْا لٗهـــــَغ مـــــ٘ ؤ هـــــم اظتهـــــض

ْ الؿــىت  ْ ِٞمىــا لىهــٓم ال٣ــغآن  البــض ؤن جخٛيــر مِٗــا هٓغجىــا  ٓعث مِٗــا مــضاع٥ ؤلاوؿــان  ْجُــ ٓعا َــاثال   الش٣اٞــاث جُــ

ْمـً  ال هدـغم خـالال بـين الحـل  ا ٞال هبُذ خغاما بٍين الحغمـت  الححُدت ،  بكٍغ ؤن هغاعي صاثما اإلاهلحت اإلاٗخارة قٖغ

ْلـــى ؤ ـــت بـــار ؤ ْخٍغ ٓح مـــا ًدؿـــ٘ ل٩ـــل آلاعاء  ْمـــا ٖـــضا طلـــ٪ ُٟٞـــّ مـــً ألاٞـــ٤ اإلاٟخـــ عة ،  ال هى٨ـــغ مـــا ٖلـــم مـــً الـــضًً بالًـــْغ

ٓػ الاظتهاص ُّٞ . .  الخ٨ٟير ْالاظتهاص ُٞما ًج

٢ُْمـتهم الٗلمُـت  ْاثـل  ال ٨ًٟغ ؤخض ؤهىا ه٣لل مً ؤَمُت َظا الترار ال٣ٟ ـي الـظي جغ٦ـّ لىـا َـاالء ال٣ِٟـاء  ألا

ٓا ٦شير  ٢ٓذ هٟؿّ ًيبغي ؤن هىإٔ بإهٟؿىا ًٖ ج٣ضٌؿِم ٣ٞض بظل ْل٨ً في ال ٗت ؤلاؾالمُت ،  ا مً الجِض في زضمت الكَغ

ٓا ُٞــّ ٦شيـــر  ْمــا ازخلٟــ ٓا  ٓ نــاخب الغؾــالت نــلى هللا ٖلُــّ ْؾـــلم ، ٣ٞــض ازخلٟــ ْخــضٍ ُٞمــا ه٣ــل ٖــً عبـــّ َــ ٓم  ٞاإلاٗهــ

ُت ، ٫ٓ بلــى الح٣ُ٣ــت الكــٖغ ٕ هٓــغا الزــخالٝ  َْــظٍ ٖالمــت  ــحت  ٞال٣ٟــّ لــّ َــغ١ مسخلٟــت للٓنــ ْ مكــْغ ٓم  َْــظا مِٟــ
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ٓن لـــّ  ْالـــظي البـــض ؤن ٩ًـــ م   ْال٨ٟـــغ الؿُائـــملي الـــظي ٧ـــان ؾـــاثضا فـــي ٖهـــَغ ْ ألاِٞـــام بـــازخالٝ البِئـــت الش٣اُٞـــت  اإلاـــضاع٥ 

ْ اظتهاصاث .  ْ ٦شيرا بما ه٣ل ٖجهم مً آعاء   جإزيٍر ٢لُال ؤ

ال ًدــ٤ لــي ، مــ٘ ؤن الؿــُا١ ٢ــض ْؤهــا َىــا لــم ؤقــإ ؤن ؤخؿــم فــي مؿــإلت مــً اإلاؿــاثل التــي ٖغيــتها بــغؤي  ٢ــاَ٘ 

ْال٣ِٟـــاء ؤهٟؿـــِم  ْمىُـــ٤  ٓن ُٞمـــا ٖغيـــخّ ٍـــمليء مـــً ٣ٖـــل  ْلـــت ان ٩ًـــ ْلـــذ مـــا ْؾـــٗخني اإلادا ْل٨ىنـــي  خا ٓحي بـــظل٪ ،  ًـــ

ْبطا جمـــذ َـــظٍ  ذ " ،  ْ ال٣ٗـــل الهـــٍغ ٓن " ال جىـــا٢ٌ بـــين الى٣ـــل الحـــحُذ  ٓلـــ الـــظًً هى٣ـــل ٖـــجهم مـــى جِم فـــي الخ٨ٟيـــر ٣ً

ُٖٓت التـــي  ٓن ٢ـــض ؤنـــبذ الِـــضٝ الـــظي اإلاىا٢كــت اإلآيـــ ـــاث ال٣ضًمـــت ، ٞـــإ٧ ْظىبىـــا ؤهٟؿـــىا اظتــراع اإلادْٟٓ جدـــضزذ ٖجهـــا 

. ٤ُٞٓ ْباا الخ  ٢هضث بلُّ ، 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلالخص:

ْٖلـــى تثثث ر  ٓع بقـــ٩الُاث ٖـــضة، ٖلـــى مؿـــخٔٓ جسيـــر الـــىو ألا٦رـــر حٗبيـــرا ٖجهـــا،  ْالضؾـــخ ٗت  الٗال٢ـــت بـــين الكـــَغ

ٓاػ جًـمين َـظٍ الٗال٢ـت  ٫ٓ ظـ َْظٍ ال٣ٗباث جبضؤ مً الخالٝ خ مؿخٔٓ الخُب٤ُ بٗض اهخ٣اء هو بُٗىّ للخٗبير ٖجها، 

ٓعي، بلى اٖخباع ؤن الىو ٍٝ لًبِ َظٍ الٗال٢ت، بلى ؤلانغاع ٖلى نُٜ  في هو صؾخ ْلت ٧ا ٓ صًً الض ٖلى ؤن ؤلاؾالم َ

ٓخُــــض لــــّ، بلــــى مــــا ًشيــــٍر ٧ــــل مــــً َــــظٍ الهــــُٜ مــــً ه٣اقــــاث  ْ اإلاهــــضع ال ٘، ؤ ٗت  ــــي مهــــضع الدكــــَغ ، ٧اٖخبــــاع الكــــَغ ؤزــــٔغ

ــــ ،ْاٖترايــــاث ًّ  ْمــــً زــــم بقــــ٩الُاث ٖىــــض الخُبُــــ٤، ممــــا صٖــــا الــــبٌٗ ٞ
ً
ٓص هــــو ً ا ْظــــ ــــٌ  ًــــبِ َــــظٍ للخــــالٝ بلــــى ٞع

ٗت  ــــي اإلاهــــضع  ْ الا٦خٟــــاء بــــالىو ٖلــــى ؤن مبــــاصت الكــــَغ ٢ٓــــ٘ ُٞمــــا خــــا٫ْ جداقــــُّ اإلاؿــــإلت ؤ ٞ ،٘ ألن ٧ــــل َــــظٍ  ؛للدكــــَغ

ْلــت،  ٓهُــت للض ٓمــت ال٣اه ــا ٖلــى اإلاىٓ ْبــاألزو مــً خُــض ؤزَغ ْٖلحهــا مأزــظَا،  ت، لِــا مداؾــجها  الهــُٜ  ــي اظتهــاصاث بكــٍغ

ْ الُامدين للخ ٍْل اْؾعي البٌٗ مً ؤَل الح٨م ٞحها ؤ ٓظِـا همٟغص بّ بلى جإ ٓعي بمـا ٌؿـاًغ ج خبـاعاث ؛ لىو الضؾـخ اٖل

ٓع،  ٗت فـــي الضؾـــخ ٓهُـــت. ْفـــي َـــظا البدـــض ؾـــىدا٫ْ اؾـــخٗغاى الهـــُٜ التـــي يـــبُذ م٩اهـــت الكـــَغ ؾُاؾـــُت ؤ٦رـــر مجهـــا ٢اه

ا ٧ـــل مجهـــا ٖىـــض الخُبُـــ٤، ؾـــاٖي ْظِـــاث الىٓـــغ التـــي َغخـــذ بكـــإن مٗنـــى ٧ـــل مجهـــا، ْؤلاقـــ٩الُاث التـــي ؾـــِشيَر ن ْج٣لُـــب 

 ليٞاصة مً ججاعر الٛير في َظا الكإن.

ٗت -بؾالمولماث مفخاخُت:  ٓع  -قَغ  .بق٩الُت-صؾخ

Abstract: 

The relationship between Sharia and the constitution raises several problems, at the level of 

choosing the text that is most expressive, and at the level of implementation after selecting a specific text 

to express it, and these obstacles start from the disagreement about the permissibility of including this 

relationship in a constitutional text, to the text on the consideration that Islam is the religion of the state 

sufficient. To adjust this relationship, to insist on other formulas, as considering the Sharia as the source of 

legislation, or the only source for it, to what each of these formulas raises in terms of discussions and 

objections, and then problems upon implementation, which led some to disagree to reject the existence of 

a text controlling this issue or be satisfied with the stipulation that the principles of Sharia are the source 
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of legislation Then he signed what he tried to avoid, because all of these formulas are human endeavors, 

with advantages and disadvantages. Especially in terms of its impact on the legal system of the state, and 

some of its rulers or those aspiring to uniqueness have sought to interpret the constitutional text in line 

with their orientations, for political considerations more than legal. In this research, we will try to review 

the proposed formulas to control the status of Sharia in the constitution, and to flip the views that were 

put forward regarding the meaning of each of them, and the problems that each of them will raise upon 

implementation, seeking to benefit from the experiences of others in this regard. 

 

Key words: Islam - Sharia - Constitution - Problematic. 

 ملذمت:

ٓا٢ــــ٘ الؿُائــــملي فــــي  ٓوي ًــــىٓم ال ْلــــت اإلاٗانــــغة، ٚاًخــــّ ْيــــ٘ بَــــاع ٢ــــاه ٓع ؤخــــض ؤَــــم ع٧ــــاثؼ الض القــــ٪ ؤن الضؾــــخ

ٍْغؾــــم قــــ٩ ْالخاعظُــــت،  ٍْدــــضص مالمــــذ ؾُاؾــــتها الضازلُــــت  ْلــــت،  ًٍْــــبِ الض ْلــــت،  ْالض ٍْدــــضص الٗال٢ــــت بــــين الــــضًً  لِا، 

ْجبــين فــي ههٓنــّ الح٣ــ١ٓ  ٓم،  ْاإلاد٩ــ ٍْسًــ٘ ألخ٩امــّ الحــا٦م  ُت،  ٍْغاــر مبــضؤ الكــٖغ الٗالثــ٤ بــين ؾــلُا ها الشالزــت، 

ٓعْر الؿُائــملي ْالا٢خهــاصي ْالاظخمــاعي  ٓػ اإلاؿــاؽ  هــا، لِكــ٩ل فــي مجملــّ او٩ٗاؾــا للمــ ــاث الٗامــت، التــي ال ًجــ ْالحٍغ

ٓن للـضًً م٩اهـت مخميـزة فـي ْالش٣اف ْلـت ٧لُبُـا ًـضًً ٧ـل ؤَلِـا با ؾـالم مـً الُبُعـي ؤن ٩ًـ ي الظي ٖاٌكـّ اإلاجخمـ٘، ْفـي ص

ْل٨ــً ؤًًــا للــضًً  ْجُب٣ُاجــّ،  ٖــّ  ٍْخٛلٛــل فــي ْٞغ ٓوي،  ٓعَا، لُــى٨ٗـ َــظا بالخــالي ٖلــى مجمــل هٓامِــا ال٣ــاه نــضع صؾــخ

ا ؤ ها ٖلماهُت، ً ْ ْاٍَغ ْالضًًم٩اهخّ ختى في الض٫ْ التي ًبض ْلت  عي ٖلى الٟهل الخام بين الض ٓم هٓامِا الدكَغ ٣(1). 

ـــا ََٓغ ْظ ْمدكـــٗبت فـــي ؤنـــلِا  ْ ؤن اإلاؿـــإلت قـــاث٨ت  ْلـــت فـــي (2)ٍْبـــض ا ٖلـــى صًـــً للض ، جبـــضؤ مـــً خ٨ـــم الـــىو قـــٖغ

ٓع،  ٓ هــا ٖلماهُــت الىٓــام، بلــى جسهــُو مدــل للــضًً بــين ههــٓم الضؾــخ ٓع بلــى اؾــدبٗاص طلــ٪، بلــى الــىو ٖلــى ٧ الضؾــخ

                                                             
-1

ومنهااا يونونااوا ويوتاص تااند يومااى  ي وواو مااو ى اتو"اا ذهاو لو ميوماا ال يو" امص  ماب يونوناااو ااو ما ال يورنن ااب ي " و ر انب يو اا" نبما   
هاىنو ى  إو وويوىنما"ك ويوتص تند يوماى  ي ووو مو ى تو"اا ذهو لو ميورنن ب يإلنجنهنب يوهو "نب اص يورنن ب يومعت"ؾ بها فص يوىنما"كما با  يوااذا

اوممهراب يومتداى  يومهراب فنهاا ااص يوداارى ي ذهاو وهرنن اب وداامص يإلنمااو ويوعاناى ا و ون ا"ي نباىل ى اتو"اا با اى   ىو"ه فص ى اتن" را  يواىو ا ف
ما ال يإلنجنهاص يواىن"ا وممهرب يون"ونج نند ى اتو"اا ذهاو لو يورنن اب يإلنجنهناب يوهو "ناب ااص رن انب يوىووابا ولو مهرهاا نجال لو نراوو معتنااا وه

 يوهو "يا ولو يوانى ُتّ تاو ماو يوتا"يا يوم اندصا وإن"وناىي نبجا  ى اتو"اا ن اوح يوم انرا ونعتبا" يو ااووا يومااىط م،اى" يو اه ا ا وناند ذهاو
و"وماانصا ل،ا  إو يوااانوو يوناند ى اتو" لن اهنىي ذهاو يذتباا" يوهو "ناب ااص ىناو يوىووابا با   يدت"يى يواىنوا ويذتباا"ه جا مي ماو يوهوناب يوو ننابا

 اندنب يواويننو يوالتنننبا ويو ي نهاص بظالوه ذهو لؼهل يوت "نعا  يومعا،" : ذ"بنب وؼنا" ذ"بنابا ااو فاص داناتاه  اانوو يوىوواب يوتاص نا،ا"  يوم
ويال ت،ااىا  ون "تها فص ما ؼ ته مو بهىيوا دتو ،ا" وه ،اةب ذاومناب ورا وك يوم اندنبي ذهاص باىويا لبدااا فاص ل،او  يو ا"يبقا مجهاب يوااانوو

ا وذما" لباو يواا اى يوررهاصا يواند ذهاو 99ىا د0992ا نناان" وفب"ينا" 5-0ا يوعاىىيو 2ت،ى" ذو ل ات   رهنب يودااو  بجامعاب يواااا" ا يو انب 
 ىا5151ىن مب" 09يوعهماننب لو يوىنو فص يوى تو"ا ماا  من و" بج"نى  يوو   فص 

  http://alwasat.ly/news/opinions/304174?author=1 
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- 
ص ب  إنها ت   ب"ل ها  ب  دتو د ى يوم الوب يوتاص نتناووهاا اا ي يوبداا باوى"ي ابا بىيناب ماو يودراى يو ا"ذص ووجاوى ى اتو" فاص يوىووابا نتم ا  فا

تعها  ماا نو ناب مه مب تدوي  ابةب مو ي دراى يواانوننبا لؼهبها نت ى يوعموىا وبعضا منها نعاوج م ااب  ؼنا" وووواىا فاال نتةا"ح ذنهاا ؼن"اااا م ا  
بن انى يوىوواب وذهمهااا وبعضااها م ااب  جاى ف"ذناابا م ا  ماا نتعهاا  بالت،ا،اا  بعاك يوهنبااا ا ومدارماب "لط يوىوواب ذااو ج"نماب يولنانابا يوتااص 
 تو،ؾ بلنها ذظموا وبعضها م اب  جى إج"يبنبا تتعها  بمويذناى مانر يو ااب وهدروماب و ادبها منهااا فها  نابا  يو ا"ح يإل االمص لو تراوو وهىوواب

ى  ماو  ي  اب به ي يونم ؟ وإ ي لجبنا باوابو  فما اص يوانمب يواانوننب وها فنها بمعنو رنؾ تروو فنها لدراى لذهو ى"جب مو ؼن"اااا ماق لنهاا م اتمو ن
ب جاوي  يوم،ى"ا وال ذال ب وها باوتا نما  ي ،وونب وألدراى إوو ذاى  ولاد وم ه  وماناىا وماا إواو  واكا وواو تجاو ناا اا ي  ات   ذهنناا م الو

و  يال ااتةتام ذهااو يوو ناااب  يتهاااا ورنااؾ ُنعاااوج  وااك إو وااى ُتجاا  إال مااو لر "نااب يو ااعل ال رهااها ورنااؾ تعاااوج يوم االوب إو دااا  بعااك ن،و،ااها يواباا
هاا واى تنا  و"فك بعضها وعه  ن ب  وملاوةتها وه "حا وفو  ا ي و بهه وما ي ا ي يوتجااا  وهم ااب  يوى اتو"نب فاص يوةااه يإل االمصا فهاص ذهاو لامنت

دظااا مااو لبااويل يوةاااه ورتبااها مااق لو ؼن"اااا نااا  دجمااا لو ااق منااه ذهااو  هااب لامنتااه وتضااال  ل اا"ها راابعك م اااب  يومعااامال  يوماونااب راومضااا"بب 
بة"وذهاا وهاا ويوم ي"ذبا  ى وما ي ُت"ك يالجتهاى فص يوم اب  يوى تو"نب مق لنها مو يو لو يوعاىا ورااو يإلجمااح ب،اىىاا نااى" يوداىواا إو يوم الوب 

ويوااانوو  يإل االمنبمب""يتها وم بباتهاا وورنها ذهو لامنتها ال نبىو ونا لو ا ي ااو يومدا  يومنا ال وبد هااي لنظا" يمدماى معما" يو"ي  اصا يو ا"نعب 
 ي    919دىا 0107-5106ونبناا يوعىى يو اىطا  -يووضعص وجهاو وعمهب ويدى ا مجهب يواانووا ت،ى" ذو رهنب يواانوو بجامعب  "يبهط
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ْبق٩الُاثلخخٟٕغ ٖ ْ ٚيـر طلـ٪ ًبُـل الخـالٝ، (1)ً طل٪ زالٞاث  ٓ هـا ٖلماهُـت ؤ ْلـت بـين ٧ ْ ؤن خؿـم قـ٩ل الض ال ًبض  ،

ـــل بهـــــّ   –بــ
ً
ٓن  هـــــظا الـــــىو  -خ٣ُ٣ـــــت ٩ٍْـــــ ْالخالٞـــــاث،  ٓعاث  ْالخهـــــ ـــــضٍ احؿـــــاٖا، لُيبنـــــي ٖلُـــــّ ظملـــــت مـــــً الاٞترايـــــاث  ًٍؼ

ْاؾ٘ مً الخالٞاث. ٓ طاجّ ٞاجدا لبار  ٓاٍ، َ ٓعي، ؤًا ٧ان مدخ  الضؾخ

ْلـــت ًــضًً ؤَلِـــا با ؾــالم، بــين مـــً ًــٔغ ؤهىـــا ال  ٓع فــي ص ٫ٓ الحاظـــت ؤنــال بلـــى صؾــخ اإلاؿــإلت جبــضؤ مـــً الخــالٝ خــ

ٗت  ٓع للـبالص جغجًـُّ بال الكـَغ ْالٗبـاص مـً ٖؿـ٠ ؤلاؾـالمُتخاظت بىـا بلُـّ، بط ال صؾـخ ْمٗلـال َـظا بـإن مـا خـل بـالبالص   ،

ْباإلا٣ابــل ٌٗتــرى الــبٌٗ  ا هم،  ْبــغعث جهــٞغ ىذ ْلــم َٛــاة  ٓعٍت التــي قــٖغ ٓزــاث٤ الضؾــخ لــِـ لــّ مــً ؾــبب بال  جلــ٪ ال

ْخٟٓــــا  ال بــــضمٗلىــــا ٣ًُىــــّ ؤهــــّ  ٓعا  ألَلِــــا جُــــ ٓم، ًجلــــب لِــــا  اث الحــــا٦م ٢بــــل اإلاد٩ــــ ٓع للــــبالص، ًد٨ــــم جهــــٞغ مــــً صؾــــخ

ٗت للح١ٓ٣، لُخ ٫ٓ جسهـُو مدـل للـضًً ؤلاؾـالمي )الكـَغ ْع خـ ( بـين ؤلاؾـالمُتٟٕغ ًٖ َظا الخالٝ زالٝ ؤٖمـ٤، ًـض

ٓع   .(2)ههٓم الضؾخ

ٗت  ُـــت الكـــَغ ْصهُـــٓي ٞةهـــّ ال ًـــٔغ خاظـــت لخسهـــُو مدــــل  ؤلاؾـــالمُتٞمـــ٘ ؤن الـــبٌٗ ٣ًـــغ بإَم ٦ىٓـــام صًنـــي 

ٍْٔغ ؤهّ ال مارع باإلاغة لظ٦غ ؤن ٓع،  ْلت صًجها ؤلاؾالم، ٞالضًً مؿـإلت خخهـُت،  للضًً ؤلاؾالمي بين ههٓم الضؾخ الض

ــا مــً  ٘ الٗــاصي، مشلِــا مشــل ٚيَر ٗت بال مهــضعا مــً مهــاصع الدكــَغ ٓن الكــَغ ْٖلــى َــظا لــً ج٩ــ ْلــت،  ًجــب ٞهــلِا ٖــً الض

ـــت جًٟـــلِا  هـــا ْ مٍؼ ٍٓـــت ٖلحهـــا ؤ ْل ٓن لِـــا ؤ ، صْن ؤن ج٩ـــ ٓمِم (3)مهـــاصٍع ٓا٣ِٞم ُٞـــّ بٗـــٌ مـــً ؤقـــض زهـــ َْـــظا الـــغؤي ًـــ  ،

ٓم الٗلما م ؤ٦اـر مـً ؤن ًدكـغ فـي هـو، مِمـا ٧اهـذ م٩اهخـّ ْزه ٓن الضًً في هٓـَغ ٓ هم جماما في حٗلُلّ، ٧ َْٗاعي هُت، 

ٓهُت.  ال٣اه

ٓاهين ؤنــلِا  ٗا ها ل٣ــ ٓن مضهُــت الىٓــام، ٖلــى ؤن جسًــ٘ فــي حكــَغ ْلــت ًيبغــي ؤن ج٩ــ ْباإلا٣ابــل ًــٔغ الــبٌٗ ؤن الض

ٗت  ٓع هٟؿـــّ ؤؾاؾـــّ ٞحهـــاؤلاؾـــالمُتالكــَغ ْلئـــ٪، ، (4)، بدُـــض ًجـــض الضؾـــخ ْعؤي ؤ ْٖلــى ٧ـــل خـــا٫، ؤًـــا مـــا ٧ـــان عؤي َـــاالء 

٨ٍْك٠ ًٖ  ٓظِت، ٞةن ما نضع ٖجهم ًىم ًٖ اجٟا٢ِم في الٛاًت،  ْال ْجباٖض في الغؤي  ْ بُجهم مً ازخالٝ  م ما ًبض ٞٚغ

ٓع ال ًم٨ىّ  ؤن ٌٟٛـل ٖـً مٗالجـت م٩اهـت ؤلاؾـالم،  -خؿب ما ًغاٍ ٧ل َاالء اإلاسخلٟين–ازخالِٞم في الٓؾُلت، ٞالضؾخ

ْل٨ـــً ٦ُـــ٠ ًم٨ـــً مٗالجـــت َـــظٍ  ًـــّ لـــّ،  ٓ بـــةٖالن ٞع ْلـــ ٗت فـــي نـــضع ههٓنـــّ، ِٞـــظا ؤؾـــاؽ ال ًم٨ىـــّ ججاَلـــّ،  ٦كـــَغ

ْاخخماال هــا بكــإهّ فــي َـــظا  ْظِــاث الىٓــغ  ــاا َــظا مـــا ؾــىدا٫ْ ج٣لُــب  ْمــا  ــي ؤلاقــ٩الُاث التــي جشيَر ٓعٍاا  اإلاؿــإلت صؾــخ

ْلِـا بالبُـان ٓم ٖلى مُالب زالزت، وٗغى في ؤ ٤ْٞ زُت ج٣  مؿـإلت يـبِ  البدض، 
ً
ألبـغػ ؤلاقـ٩الُاث التـي حٗتـرى ٖامـت

ٗت  ٓع، ؤًـا ٧اهـذ الهـُٛت التـي عؾـمذ  هـا جلـ٪ اإلا٩اهـت، زـم هدىـا٫ْ بالبُـان ؤَـم نـُٛخين  ؤلاؾالمُتم٩اهت الكَغ فـي الضؾـخ

ْبقــ٩الُا ها،  ْلــت"  ْاإلاؿــلمين، ٞىسهــو اإلاُلــب الشــاوي لهــُٛت "ؤلاؾــالم صًــً الض ظــٔغ ٖلحهمــا الــىو فــي صؾــاجير الٗــغر 

ٗت  ْبق٩الُا ها. ؤلاؾالمُتْاإلاُلب الشالض لهُٛت "الكَغ  "٘  مهضع الدكَغ
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 ؤلاشيالُاث اللامت

ْؤًــا ٧ــان الــىو اإلاٗاــر ٖــً يــبِ َــظٍ  ا،  ازخلٟــذ الــض٫ْ فــي يــبِ مؿــإلت م٩اهــت الــضًً بــين ههــٓم صؾــاجيَر

ٓع، ٞةهّ ؾِشير ظملت مً ؤلاق٩الُاث، جإب  ْالضؾخ ٗت   بال ؤن جُل بغئْؾِا، هغاَا جخمشل في: الٗال٢ت بين الكَغ

َْـــظٍ الٛاًـــت ؤ٢ـــغر للخىاؾـــب -1 ْلــت ٣ٞـــِ،  ٍٓـــت الض ِــل ًـــغاص مىـــّ الخٗبيـــر ٖـــً َ ٓح الِـــضٝ مـــً بًـــغاص الـــىو، ٞ ٖــضم ْيـــ

َْـظا ًاـرعٍ  ْاإلاؿـلمين،  َْظا ما ظٔغ الىو ٖلُّ في ؤٚلـب صؾـاجير الٗـغر  ْلت،  ٓ صًً الض مِٗا الىو ٖلى ؤن ؤلاؾالم َ

ْصًم٣غاَُـت خكغ َظا الىو م٘  ْلـت ٖغبُـت  ٓ هـا ص ٧ْ ْاليكـُض  ْالٗلـم  ْلـت، ٧اللٛـت الٗغبُـت  ٍٓـت الض ظملت مً مدضصاث َ

ْل٨ــً ؤًجــب ؤنــال اٖخبــاع الــضًً مٗاــرا ٖــً (1)ْمؿــخ٣لت، خُــض ًــخم ؾــغص ٧ــل َــظا فــي البــار اإلاسهــو لألخ٩ــام الٗامــت  ،

ْلت، زم ما الٟاثضة ؤنال مً ط٦غ َظا بطا لم ٨ًً لّ مً ؤزغ في ال ٍٓت الض ْلـت َ ـغ ؤن ص ٓا٢٘ الٗلوـيا بمٗنـى مـا ٞاثـضة ج٣ٍغ

٠ُ٦ْ ؾِى٨ٗـ َظا الىو ٖلـى الىٓـام  ٓ ؤلاؾالما ؤلِـ َظا مً بار جدهُل الحانلا  ٓن ؤن صًجها َ ؾ٩ا ها مؿلم

َْل ًًير ٖضم ط٦ٍغ قِئاا ٓعة ؤْبح ماطا ؤخضر ط٦غ َظاا  ْبه ٓوي ْؾير الحُاة في البالصا  ، ؤم ؤن اإلاـغاص مـً (2)ال٣اه

ٓا٣ٞــــا الــــىو ظٗــــل ا ْلــــت ٧لــــّ م ٓن هٓــــام الض ْؤخ٩امِــــا  ــــي اإلاِــــُمً ٖلــــى مجمــــل هٓــــم الحُــــاة فــــي اإلاجخمــــ٘، ل٩ُــــ ٗت  لكــــَغ

ْاٍ ؤم  ، ٞؿـا ْخُـضا ؤم اهًـم بلُـّ ٚيـٍر ٗاث، ٧ـان  ٘ إلاا ؾُهضع مً حكَغ ا ؤم ؤن الٛاًت  ي جدضًض مهضع للدكَغ للكٕغ

ٗت مهــضعا ٓن الكــَغ ْٖلــى َــظا ازخلٟــذ نــُٜ الــىو بــين ٧ــ ٓ هــا مهــضعا عثِؿــا ٧ــان ؤصوــ  مىــّ صعظــتا  ْبــين ٧ ، ٞاإلاهــضع، 

٫ٓ الِــضٝ ٢بـــل الحـــضًض ٖـــً ْؾـــُلت جد٣ُـــ٤  ْختـــى اٖخبـــاع مـــا ال ٌؿـــخ٣  مجهــا بـــاَال، ٞالؿـــاا٫ َىـــا ًشـــاع خـــ ْْخُــضا، بـــل 

ْمهـالح  ٘، ؤم ؤَـضاٝ ؾُاؾـُت  ْلـت ؤم يـبِ مهـاصع الدكـَغ ٍٓت الض ٓعي، يبِ َ ض مً الىو الضؾخ الِضٝ، ماطا هٍغ

 ٓ ٓن الىو بل الضؾخ  ع بمجملّ ْؾُلت لِااخؼبُت، ٩ً

ْالخٛير في نُٜ مٗالجـت َـظٍ اإلاؿـإلت ههـُا، -2 ٓعي اإلاٗال  لِظٍ اإلاؿإلت، خُض ًالخٔ الخبض٫  ٖضم زباث الىو الضؾخ

ْلُبُــا ؤمشلــت لِــظا، لخبــين لىــا ؤن الــىو فــي  ْالٗــغا١  ٓ ؤزــظها مهــغ  ْلــت، ٞلــ ْاث الح٨ــم فــي طاث الض ْازخالِٞــا بــازخالٝ ؤص

ٓعاث في نُا ٓع مهغ مغ بٗضة جُ ٢ْـض ٧ـان َـظا فـي صؾـخ ٓع لـّ،  ٓع، 1923ٚخّ، ٣ٞض ظاء في ؤ٫ْ ِْـ م، فـي مـازغة الضؾـخ

ٓالى بصعاظـــّ بـــظاث الهـــُٛت 149ْجدضًـــضا فـــي اإلاـــاصة  ْجـــ ْلـــت"،  ْطلـــ٪ فـــي بـــار ألاخ٩ـــام الٗامـــت، بهـــُٛت "ؤلاؾـــالم صًـــً الض  ،

ٓخــضة ٓع ال ْلــم ًســل مىــّ بال صؾــخ ٓع،  ْل٨ــً فــي م٣ضمــت الضؾــخ ٓعٍا ؾــىت  ُٞمــا ؤ٣ٖــب طلــ٪ مــً صؾــاجير،  م، 1958مــ٘ ؾــ

ٓع  ٗت 1971بِىمــا ظــاء فــي صؾــخ ٘"،  ؤلاؾــالمُتم بهــُٛت "مبــاصت الكــَغ بدشــا مــً الــغثِـ الؿــاصاث مهــضع عثِنــملي للدكــَغ

ْلـت،  ْطل٪ ٖار بيٟاء َـاب٘ صًنـي ٖلـى الض ٓ )ٖبض الىانغ(،  ٓلُ ُت هٓام ً ُت جميٍز ًٖ قٖغ لُٗـض٫ الـىو ؾـىت ًٖ قٖغ

ٗت 1980 ٘"، اإلاهض ؤلاؾالمُتم بلى "الكَغ ٓ حٗضًل اإلااصة ع الغثِنملي للدكَغ غ حٗضًل آزغ، َ ٓع  77ْطل٪ لخمٍغ مً الضؾخ

ٓعٍـت صْن خـض ؤ٢ىـملى،  ةَال١ب الًت عثِـ الجمِ ٓعي الهـاصع ؾـىت مضص  ـالن الضؾـخ ٫ٓ فـي ؤلٖا م بلـى "ؤلاؾـالم 2011لُخدـ

ٗت  ْمباصت الكـَغ ْلت...  ٓ  ؤلاؾـالمُتصًً الض َْـ ٗت،  ًٍْـاٝ بلُـّ هـو جٟؿـيري إلابـاصت الكـَغ  ،"٘ اإلاهـضع الغثِنـملي للدكـَغ

ٗت      اإلااصة ا اإلاٗخاـرة  ؤلاؾالمُتالتي ههذ ٖلى ؤن "الكَغ ْمهاصَع ْال٣ُِٟت  ٓلُت  ٓاٖضَا ألان ٢ْ حكمل ؤصلتها ال٩لُت 

ٓع  ْالجماٖــت"، لُدـــظٝ َــظا الـــىو الخٟؿــيري مـــً صؾــخ ْبٛـــٌ(3)م2014فــي مـــظاَب ؤَــل الؿـــىت  ٢ٓـــ٠ ا ،  لىٓــغ ٖـــً اإلا
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ٓص الىو ٓظ ِٓغ الحاظت بلى يبُّ، مما ًا٦ض ما ٢لىـاٍ مـً  الؿُائملي، ٞ غ ٍُْ الخٟؿيري ال ًض٫ بال ٚمٓى الىو اإلاٟؿَّ

ٗت.  ٖضم اهًباٍ الىو ٖلى ٢اٖضة الكَغ

ْالهــاصع ؾــىت  ْلــت،  ٓع للض ْلــت الغؾــوي1925ؤمـا فــي الٗــغا١ ٣ٞــض ؤ٦ــض ؤ٫ْ صؾــخ ، (1)م، ٖلــى ؤن "ؤلاؾــالم صًــً الض

ت ـت  ْخٍغ ًـمً لجمُـ٘ ؾـا٦ني الـبالص خٍغ
ُ
ْج ٓٞـت فـي الٗـغا١ ٖلـى ازـخالٝ مظاَبـّ مدترمـت، ال جمــ،  ال٣ُـام بكـٗاثٍغ اإلاإل

ْمـا لـم جدىـاٝ ْآلاصار  ْالىٓـام،   لٗـاصا هم، مـا لـم ج٨ـً مسلـت بـاألمً 
ً
٣ْٞا ت ال٣ُام بكٗاثغ الٗباصة  ْخٍغ خ٣اص الخامت  الٖا

٫ٓ ؾــــىت (2)الٗامــــت" ْلــــت"م، ؤي بٗــــض ٢ُــــام ال1958، لُخدــــ ٓعٍــــت، بلــــى ؤن "ؤلاؾــــالم صًــــً الض ، مــــً صْن ط٦ــــغ لألخ٩ــــام (3)جمِ

ٓع  ْعصث فــي صؾــخ ٓع 1925الخٟهــُلُت التــي  ْظــاء فــي صؾــخ ْال٣اٖــضة ألاؾاؾــُت 1964م،  ْلــت،  م بهــُٛت "ؤلاؾــالم صًــً الض

ٓعَا" ٓعي ؾــىت (4)لضؾــخ ْٖــاص اإلاكــٕغ الضؾــخ ْلــت"1968،  ْبٗــض (5)م بلــى الهــُٛت اإلاسخهــغة، ٣ٞــغع ؤن "ؤلاؾــالم صًــً الض  ،

ْلــــــت للمغخلــــــت الاهخ٣الُــــــت لٗــــــام  ٓن بصاعة الض ٩ــــــي للٗــــــغا١، ظــــــاء الــــــىو فــــــي ٢ــــــاه ـــا بَىــــــار 2004الٛــــــْؼ ألامٍغ م بهــــــُٛت ٞحهـــ

ٓن زــــال٫ اإلاغخلــــت  ٓػ ؾــــً ٢ــــاه ال ًجــــ  ،٘  للدكــــَغ
ً
َْٗــــض مهــــضعا ْلــــت الغؾــــوي،  ْجٟهــــُل، ج٣ــــغع ٞحهــــا ؤن "ؤلاؾــــالم صًــــً الض

ٓابذ ؤخ٩ام ؤلاؾالم اإلاج ٓاعصة في البار الشاوي الاهخ٣الُت ًخٗاعى م٘ ز ْالح١ٓ٣ ال ال م٘ مباصت الضًم٣غاَُت  م٘ ٖلحها، 

ٍٓت  ٓن الِ ٍْدترم َظا ال٣اه ٓن،  ًٍْمً ٧امل الح١ٓ٣ الضًيُت لجمُ٘  ؤلاؾالمُتمً َظا ال٣اه لٛالبُت الكٗب الٗغاقي، 

ْاإلاماعؾـــت الضًيُـــت" ـــت ال٣ُٗـــضة  ٓعي الٗغاقـــي ؾـــىت (6)ألاٞـــغاص فـــي خٍغ ٓصة للهـــُٛت 2005، لُيخ ـــي اإلاكـــٕغ الضؾـــخ ٗـــ م بلـــى ال

ْلت الغؾوي ٓ هم (7)اإلاسخهغة، ّٞٗض ؤلاؾالم صًً الض ت ال٣ُٗـضة الضًيُـت للمؿـلمين، ٧ـ ْل٨ىّ م٘ خغنّ ٖلى يمان خٍغ  ،

ْالهــابئت  ــضًين  ــل لِـم بالــظ٦غ باإلاؿــُدُين ْؤلاًٍؼ
ّ
م مــً الؿــ٩ان، ٞمش ؤٚلبُـت الكــٗب الٗغاقــي، خــغم ٖلــى يـما ها لٛيــَر

 اإلاىضاثُين.

ْ ٦شيــر الخ٣لــب، مخىاٚمــا فــي َــظا مــ٘ جــإزير الؿُاؾــت ٖلُــّ، ٣ٞــض هٓمــذ َــظٍ الٗال٢ــت فــي ؤمــا فــي لُبُــ ا ٞــاألمغ ًبــض

ٓع اإلامل٨ت الهاصع ؾىت  ـل الـىو ٖلـى خالـّ فـي 1951صؾخ ْلـت، ْْ م، ٞـُىو فـي اإلاـاصة الخامؿـت ٖلـى ؤن ؤلاؾـالم صًـً الض

ٓعة"، ٞىو ٖلُّ في اإلاا ٓعي الهاصع ًٖ "مجلـ ٢ُاصة الش الن الضؾخ ٓاث، ؤي ؤلٖا ْل٨ىـّ بٗـض زمـان ؾـى صة الشاهُت مىـّ، 

ٓظـــّ ٢غآوـــي 1977ؾـــىت  ْابـــح ٖـــً ج ٗت اإلاجخمـــ٘"، فـــي حٗبيـــر  ْز٣ُـــت بٖـــالن ؾـــلُت الكـــٗب بلـــى "ال٣ـــغآن قـــَغ ٫ٓ فـــي  م، جدـــ

ت، ًى٨غ  ٘ ألاخ٩ـام،  -ٖلى ألا٢ل مً خُض ْاَغ ؤلٟاّ َظا الىو-النٖز ْحكـَغ ٟت في جىُٓم الحُاة  ْع للؿىت الكٍغ ٧ل ص

ٓزُ ٓ  ٣12ــت الخًــغاء لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان، الهــاصعة فــي ؤمــا فــي ال ٓهُــ م، ٣ٞــض ؤنــبذ الــىو فــي ماص هــا الٗاقــغ بهــُٛت 1988ً

 ْ ْ ـى الـضًً ؤ ْ الخبـضًل،  ٗت م٣ضؾـت طاث ؤخ٩ـام زابخـت، ال جسًـ٘ للخُٛيـر ؤ ٓن بلى قَغ "ؤبىاء اإلاجخم٘ الجماَيري ًدخ٨م

خُــت م٣ضؾــ ٢ُْمــت ْع ٓن ؤن الــضًً بًمــان مُلــ٤ بالُٛــب،  َْٗلىــ  ، ٓ الٗــٝغ ت، زانــت ب٩ــل بوؿــان، ٖامــت ل٩ــل الىــاؽ، ِٞــ

ْالخٗهــب،  ْاؾـخٛاللّ  زـاعة الٟـتن،  ٍْدـّغِم اإلاجخمـ٘ الجمـاَيري اخخ٩ـاع الــضًً  ٖال٢ـت مباقـغة مـ٘ الخـال٤ صْن ْؾــُِ، 

َْـــظا الـــىو  ْالخدـــؼر، ْالا٢خخـــا٫"،  ًِٓـــغ مـــً ؤلٟاْـــّ جداقـــُّ ط٦ـــغ ؤلاؾـــالم  -ْصْن الخـــٓم فـــي جٟؿـــيراجّ–ْالدكـــُ٘، 

ٗ ْ ٦كـــَغ ْاجّ بـــين الـــضًً ٦ـــضًً ؤ ْمؿـــا ٓعة  -بؾـــالما ٧ـــان ؤم ٚيـــٍر-ت،  ٫ الـــىو بٗـــض زـــ ، لُـــْا ٞاراًـــغ، فـــي  17ْبـــين الٗـــٝغ
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ني الاهخ٣ـــالي فـــي  ٓعي الهـــاصع ٖـــً اإلاجلــــ الـــَٓ ـــالن الضؾـــخ ْلـــت 03/08/2011ؤلٖا م، بلـــى نـــُٛت مغ٦بـــت، ج٣ـــغع ؤن لُبُـــا ص

ٗت  ْؤن الكَغ ٘.اإلاهضع الغث ؤلاؾالمُتصًم٣غاَُت مؿخ٣لت صًجها ؤلاؾالم،   ِـ للدكَغ

ْلــت، ممــا ال ًم٨ــً  ٍْالخــٔ فــي ٧ــل مــا ؾــب٤ اعجبــاٍ حٛيــر نــُٛت الــىو بــالخٛيراث الؿُاؾــُت التــي جدــضر فــي الض

ْبن  ُت،  َْـظا ًا٦ــض ؤن اإلاؿـإلت ؾُاؾــُت ال قــٖغ ْجداٍــملي وؿـبخّ بلحهــا، ٞمـا َــظا بال ؤزـغ لِــا هـاجج ٖجهــا،  مٗـّ ٞهــلّ ٖجهـا، 

ُا، ُٞدؿ٘ بىاء ٖلحها هُا١ الـى ٓبا قٖغ َْـظا ٦ؿِذ ز ٓاَم،  َْـ ٍْدـظٝ، بدؿـب مـؼاط خ٩ـام البلـض  ٍْب٣ـ   ًٍْـ٤ُ،  و 

ٓص–ًجٗلىــــا هلحــــٔ  ـــر مدمــــ َــــظا ؤمــــغ ٚيـ ـــان  ـــي ههــــذ ٖلــــى  -ْبن ٧ـ ـــمت الضؾــــاجير التـ ٓ ؾـ ـــ٩الُاث َــــ ٢ْلــــت ؤلاقـ ؤن الاؾــــخ٣غاع 

ٗت (1)ٖلماهُت هٓامِا ٓ الؿمت التي ٚلبذ ٖلى صؾاجير الض٫ْ التي يـبُذ م٩اهـت الكـَغ ت الخٛير َ فـي ، ْالايُغار ْؾٖغ

٢ْـــ٘ فـــي بـــىٛالصٌل ؤْبـــح صلُـــل ٖلـــى َـــظا، ٞـــالىو ٧ـــان ًدبـــض٫ ٧لمـــا جبـــض٫ خ٩ـــام الـــبالص، ٟٞـــي ؤ٫ْ  ْلٗـــل مـــا  ا،  صؾـــاجيَر

ْالـظي نـضع ؾـىت  ْبا٦ؿـخان،  ٓع للبالص بٗض الاهٟهـا٫ ٖـً الِىـض  ْلـت، 1971صؾخ ـو ب٩ـل نـغاخت ٖلـى ٖلماهُـت الض
ُ
م، ه

ْالىٓـــ ُٖٓت الِـــٔٓ  ْ بـــاألخٔغ قـــُ ٓعٍـــت اقـــترا٦ُت، ؤ م، ٞإلُٛـــذ 1975ام، لُـــخم حٗضًلـــّ مـــً ٢بـــل ٢ـــاصة اه٣ـــالر ْؤ هـــا ظمِ

ٓا  ٓع ْيّٗ زلت مً الٗؿ٨غ، خ٨م ْؤُٖض الخإ٦ُض ٖلى طل٪ في صؾخ ْجم الخإ٦ُض ٖلى اعجباٍ البالص با ؾالم،  الٗلماهُت، 

٢ْــ٘ ؾــىت  ْل٨ــً َــظا الخٗــضًل ؤلغــي ؾــىت 1988الــبالص بزــغ اه٣ــالر  ُــ2012م،  ْؤُٖــضث الحُــاة بلــى الىهــٓم الٗلماه ت م، 

ْعَا ًٖ اه٣البُين ُت، لهض ٓعٍت ٚير قٖغ  .    (2)بد٨م نضع ًٖ اإلادمت الٗلُا، بحجت ؤن جل٪ الخٗضًالث الضؾخ

ْبهمـا  -3 ٓع،  ٗت، بإي نُٛت ظاء، ال ٌٗلي مً م٩اهتها ٖلى ب٣ُـت ههـٓم الضؾـخ ٓعي اإلاخٗل٤ ب٣اٖضة الكَغ الىو الضؾخ

ـــ ــ ْم٩اهـــــت ٚيَر ــــت  ـــي مغجبـ ـــا فــ ـــا، ألهـــــّ ًجٗلِــ ــــِ مجهــ ـــا ًدـ ْا٢ُٗــ  ٓ ــــ ٓعٍتَـ ٓاٖـــــض الضؾـــــخ ٓاٖـــــض (3)ا مـــــً ال٣ ـــل ال٣ ـــل ؤن ٧ــ ، ٞاألنــ

ـــا،  ٓ ٖلـــى ٚيَر ْؤهـــّ ال ٢اٖـــضة مجهـــا حؿـــم ا،  ٓهُـــت، بٛـــٌ الىٓـــغ ٖـــً مهـــضَع ٓة ال٣اه ْال٣ـــ ٓعٍت جخمخـــ٘ بـــظاث اإلاغجبـــت  الضؾـــخ

ْبمٗـؼ٫ ٖـً ب٣ُـت  ْخـضٍ،  ٗت  ٓػ ٖلى َظا جٟؿـير هـو ٢اٖـضة الكـَغ ٓع، بط ال ًج َْظا لّ ؤزٍغ ٖلى جٟؿير ههٓم الضؾخ

ٓاص  ٓوي ؤن ٧ل م ٓ هٟؿّ ٢ُض ٖلحها، ألن ألانل في الخٟؿير ال٣اه ْبن ٧ان َ ٓصا ٖلُّ،  ٓع، مما ًجٗل مجها يمىا ٢ُ الضؾخ

ْبال لــم ٨ًـً لــّ مــً مٗنــى بَــال١هـو ًدــض مــً   ، ٗت (4)ٚيــٍر ٫ بلــى ؤن ًهــبذ الــىو اإلاخٗلــ٤ بم٩اهــت الكــَغ َْــظا ٧لــّ ًـْا  ،

ٓعٍا ال ٢ُمت خ٣ُ٣ُت لّ، م٘ ؤن اإلا٣هض مً بًغاص ٓع هها ن ٍ ٨ٖـ َظا جماما، ٞمً هايل مً ظل جًمُىّ في الضؾخ

ٓ  هــا ٖلــى ٧ــل  ٘ ْيــعي، ٞدؿــم ْظٗلِــا ؤٖلــى م٩اهــت مــً ٧ــل حكــَغ ٗت،  ــالء مــً ٢ُمــت الكــَغ ْؤٖلــً ٖــً ؤن ٚاًخــّ ؤلٖا َمــذ 

ٗاث الٓيُٗت.    الدكَغ

ٓع هٟؿـــّ ألخ٩ـــام الكـــ -4 ٫ٓ صْن مسالٟـــت الضؾـــخ ٗت ال ًدـــ ٓعي اإلابـــين إلا٩اهـــت الكـــَغ ٗت، ٞـــةطا ٧اهـــذ َـــظا الـــىو الضؾـــخ َغ

ٓ مهـضع ههــٓم  ٓع، ٞمـا َــ ْٞـ٤ هــو ج٣ـغع فــي الضؾـخ ْلـت،  ٓ صًــً الض ْ ٧ـان ؤلاؾــالم َـ ٗاث، ؤ ٗت  ـي مهــضع الدكـَغ الكـَغ

َْـــظا ؤمـــغ ؾـــِشير خُٟٓـــت مـــً  ٗت،  ٓع ؤٖلـــى مغجبـــت مـــً ههـــٓم الكـــَغ َْـــل حٗـــض لِـــظا ههـــٓم الضؾـــخ ٓع هٟؿـــّ،  الضؾـــخ

ٍٓذ ٖلُّا ؤلىا زُاع ف ٓع للخه ٓ زال٠ ًىاصي بٗضم بزًإ الضؾخ ْل ٓنا  ْهدً مؿلم ْجغ٦ِا  ٗت  ي الٗمل بإخ٩ام الكَغ
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   https://www.turkpress.co/node/7131و تعىنال ي ىا وما ذ"فته م5151
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ٓن  ٗت ٩ًــ ْاٞــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ ٘ الٗــاصي بطا  ٗت ؤال ًاــرػ َــظا جىا٢ًــا نــاعزا، ًخمشــل فــي ؤن الدكــَغ ٓع ؤخ٩ــام الكــَغ الضؾــخ

ٗتا ٓن ٢ض زال٠ الكَغ ٓعي ٩ً ْا٤ٞ الىو الضؾخ ْبطا  ٓع،   (1)٢ض زال٠ الضؾخ

 

ٓاٖـــض التـــ ٓػ ٣ٖـــال لل٣ ٍْبـــين ٞحهـــا ؤؾــــ اإلاجخمـــ٘ الؿُاؾـــُت ْالا٢خهـــاصًت القـــ٪ ؤهـــّ ال ًجـــ ٓع،  ـــا الضؾـــخ ي ٣ًَغ

ٓاٖــــض الخٟهــــُلُت  ٓن ال٣ ٓظــــب ؤن ج٩ــــ ٗت، فــــي خــــين ً ٓم ٖلحهــــا هٓامــــّ ؤن جســــال٠ الكــــَغ ْالٟلؿــــٟت التــــي ٣ًــــ ْالاظخماُٖــــت 

ٓع هٟؿـــــّ ٓن للضؾـــــخ ٗت، بط ال ٌؿدؿـــــاٙ ٣ٖـــــال ؤن ٩ًـــــ ٓعٍت مخ٣ٟـــــت مـــــ٘ الكـــــَغ ٓاٖـــــض الضؾـــــخ ُـــــت اإلاىضعظـــــت جدـــــذ ال٣  ْالٟٖغ

 ٓ ٕ باخترامِــا، ؤ٣ًبــل ؤن ًلــؼم اإلاكــٕغ الٗــاصي بمــا لــم ًلــؼم بــّ َــ ٓ هٟؿــّ ًلــؼم الٟــْغ َْــ ٗت،  "الحــ٤" فــي ؤن ًســال٠ الكــَغ

 .(2)هٟؿّا

ٓعي بهـُٛت ؤن  ٗت، بن ظـاء الـىو الضؾـخ ٫ٓ مهـُلح الكـَغ ظا مً َـظا الخـالٝ ًـٔغ الـبٌٗ قـم ْلِظا زْغ

٘ الٗـــــاص ْالدكـــــَغ ٓعي  ٘ الضؾـــــخ ٘، للدكـــــَغ ٗت مهـــــضع الدكـــــَغ ٕٓ الكـــــَغ ْٚيـــــر مخبـــــ ْعص مُل٣ـــــا،   ٘ ي، بٗلـــــت ؤن لٟـــــٔ الدكـــــَغ

ٓػ ٖلـى َـظا  ألهّ ال جسهُو بال مسهو، ٞال ًج ُٗت،  سهو بما ًهضع ًٖ الؿلُت الدكَغ ًُ بٓن٠ الٗاصي، ختى 

ٓن اإلاكـــــٕغ  ْلـــــت، خُـــــض ٩ًـــــ ٓوي فـــــي الض ْاظُـــــت فـــــي البىـــــاء ال٣ـــــاه ٓعي، ألن َـــــظا ؾُٟ ـــــملي بلـــــى اػص ٘ الضؾـــــخ اؾـــــدبٗاص الدكـــــَغ

ٓعي مُلـــ٤ الح ٗت، فـــي الضؾـــخ ْ حٗاعيـــِا مـــ٘ الكـــَغ ْٖـــً اجٟا٢ِـــا ؤ ا،  ـــت فـــي اؾـــخ٣اء ههٓنـــّ بٛـــٌ الىٓـــغ ٖـــً مهـــضَع ٍغ

ْبال حٗغيــذ ليلٛــاء بحجــت  ٗت،  ٗاجّ مــً الكــَغ ٓعي ًلــؼم اإلاكــٕغ الٗــاصي باؾــخمضاص ؤخ٩ـام حكــَغ خـين ؤن اإلاكــٕغ الضؾــخ

ٓعٍتها ٓعي ال (3)ٖــضم صؾــخ ْل٨ــً ؤلٟــاّ الــىو الضؾــخ ٫ٓ ٣ٖــال،  ٫ٓ م٣بــ ْمــ٘ ؤن َــظا ال٣ــ ِــم ،  ــان الٟ ْطلــ٪ لجٍغ جخ٣بلــّ، 

ْلِظا ًٔغ البٌٗ ؤهّ ال مىام مً اٖخباٍع ٦ظل٪،  ُٗت،  ٘ ٖلى ما ًهضع ًٖ الؿلُت الدكَغ ٓوي ٖلى ٢هغ الدكَغ ال٣اه

ال ٖىــض م٣خًــُاث  ٓع طاجــّ فــي اإلاؿــخ٣بل، هــْؼ ٗت مهــضع الضؾــخ ٓة جمُِضًــت لٗــّض الكــَغ ٓعي زُــ مــ٘ اٖخبــاع الــىو الضؾــخ

٘ ْالخىاٚم بين الدكَغ ٓاهين الاحؿا١  ْ ي ال٣ ٗاث الٗاصًت،  ْبين الدكَغ ٓع،  ٓ الضؾخ َْ ْلت،   .(4)ألاؾائملي في الض

ُا ٢ُُٗــاا عبمــا ًهــٗب  ٓع ًســال٠ ههــا قــٖغ ْعص هــو فــي الضؾــخ ْػهــا َــظا الجــضا٫، مــا الحــل بطا  ٓ ججا ْختــى لــ

ٓع َىا ْل٨ً الٟغى ألا٢غر للخه ْ الؿىت،  ٓص هو ًجافي نغاخت هها ٢ُُٗا الضاللت في ال٨خار ؤ ْظ ٓع  ٓ الـىو  جه َ

ٓعي ٣ًـ٠ ٖلـى الى٣ـٌُ مـ٘  ٍْجٗـل الـىو الضؾـخ ٓع ٖلى بٌٗ الحهاهاث لٟئاث مُٗىـت ممـا ًسـل بالٗضالـت،  في الضؾخ

٫ٓا  ٢ْض جم الاؾخٟخاء ٖلُّ قُٗبا بال٣ب ٠٢ٓ مً َظا الىو،  ٓن اإلا ْههٓنّ الجؼثُت، ٠ُ٨ٞ ؾ٩ُ  م٣انض الكٕغ 

ٗت مهـضع  -5 ٓ ظـاء بهـُٛت ؤن الكـَغ ْلـ ٓعي،  ٓ هـا اإلاهـضع  لـِـ فـي الـىو الضؾـخ ٓ جـم الـىو ٖلـى ٧ ْلـ ٘، بـل ختـى  للدكـَغ

ٓهُـــت، ٞلـــِـ لِـــظا الـــىو مـــً  ْهاث ٢اه ُت فـــي مـــض ٘، مـــا ًلـــؼم اإلاكـــٕغ الٓيـــعي بخ٣ىـــين ٧ـــل ألاخ٩ـــام الكـــٖغ ٓخُـــض للدكـــَغ ال

٘ ٘ ٧لمـا صٖخـّ الحاظـت بلـى ؾـً حكـَغ ٗت مهــضعا للدكـَغ ْالحاظــت (5)مٗنـى ؾـٔٓ ؤهـّ ؤلـؼم اإلاكـٕغ الٓيـعي باجسـاط الكـَغ  ،

ٓعي ٖلُــّ ٣ٞــِ الجهــل مــً َىـا لل ٓظــب الــىو الضؾــخ ْػما هــا، بط بم ــت فــي بُــان مـضاَا  ْخــضٍ مُلــ٤ الحٍغ مكــٕغ الٓيــعي 

ٓع ؤن  ْع الضؾــــخ ٘ ْيــــعي الخـــ٤ لهــــض ٓػ لدكــــَغ ْ هــــظا ٞةهــــّ ال ًجـــ ٗت صْن الخ٣ُــــض بمــــظَب بُٗىـــّ،  مٗـــين ههــــٓم الكـــَغ

ٗت  ٓبا بؤلاؾــالمُتًســال٠ خ٨مــا ٢ُُٗــا مــً ؤخ٩ــام الكــَغ ٗا مكــ ْبال ٧ــان حكــَغ ْْظــّ اإلاسالٟـــت ؤن ،  ٓع،  مسالٟــت الضؾــخ

ْزال٠  ا مً اإلاهاصع،  ٗت ٚيَر ٗت، ٣ّٞضم ٖلى الكَغ ٘ اؾخمضٍ مً ٚير الكَغ اإلاكٕغ الٓيعي ٖىضما ؤنضع طل٪ الدكَغ

ــا مهـضعا عثِؿــا،  ـا، بن ٧ــان الـىو باٖخباَع ٗت ٢بــل ٚيَر ٓصة بلــى ههـٓم الكـَغ ٓعي الـظي ًلؼمــّ بـالٗ  هـظا الـىو الضؾــخ
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ْخـــض ٓصة بلحهـــا  ْ بـــالٗ ٓعٍت ال ًغظـــ٘ بلـــى مسالٟــــت ؤ ْ هـــظا ٞـــةن ٖـــضم الضؾـــخ ٓخُــــض،  ـــا اإلاهـــضع ال َا، بن ٧ـــان الـــىو باٖخباَع

ٓعي الـــظي ًلؼمـــّ بةجبـــإ الترجِـــب الـــظي خـــضصٍ إلاهـــاصع  ْبهمـــا إلاسالٟخـــّ للـــىو الضؾـــخ ٗت،  ٘ الالخـــ٤ ألخ٩ـــام الكـــَغ الدكـــَغ

ٓعي ال لح٨م قغعي ٘، ٞ ي بطا مسالٟت لىو صؾخ  .(1)الدكَغ

ٓعي -6 ٫ٓ  هــا، ؤي الىاٞــظة ٢بــل الــىو الضؾــخ ٗاث اإلاٗمــ ٗت، بــإي نــُٛت ظــاء، ال ؤزــغ لــّ ٖلــى الدكــَغ اإلادــضص إلا٩اهــت الكــَغ

ُت، باٖخباع ؤ ها ٖىـضما نـضعث لـم ج٨ـً مسالٟـت ٓ ٧اهذ جىُٓي ٖلى مسالٟت ناعزت لألخ٩ام الكٖغ ْل ٓع،  ْع الضؾخ  نض

ٓع ػما هـــا ْمــــ٘ ؤن اإلاكـــٕغ الٗــــاصي نـــاع ملؼمـــا بةٖــــاصة الىٓـــغ فــــي ح(2)لضؾـــخ ْؤن ٖلُـــّ لؼامــــا ،  ٗت،  ٟـــت للكــــَغ ٗاجّ اإلاسال كـــَغ

ٓهــا  ٗاث ظــؼء ؾــلُما ٢اه ْل٨ىــّ بلــى ؤن ًٟٗــل َــظا ؾــخٓل جلــ٪ الدكــَغ ٓوي ممــا ًخٗــاعى مــ٘ قــٕغ هللا،  جى٣ُـت هٓامــّ ال٣ــاه

ٗت ٓعي ٖلى ٢اٖضة الكَغ ْص الىو الضؾخ ْع عي، ٦ما ٧اهذ ٢بل  ان (3)مً البىاء الدكَغ ٫ٓ اؾخمغاع ؾٍغ ْل٨ً ؤمً اإلا٣ب  ،

ْ َظٍ الد ْلت ؤ ْال٣ا ملي باٖخباع ؤلاؾالم صًً الض ٓاعص ُّٞ،  ٗاث الىو ال ٓع حٗاعى جل٪ الدكَغ ٗاث بٗض بنضاع صؾخ كَغ

ٓعٍ َـــظا الخُــاع الـــظي ؤ٦ـــضٍ  ٗا هاا ال هٓــً ؤن ؤخـــضا ًجــاص٫ فـــي ؤن اجســـاط الكــٗب فـــي صؾــخ ٗت  ـــي مهــضع حكـــَغ ؤن الكــَغ

٘، ؤ ٗت مهـضعا للدكـَغ ٓا٣ٞخّ ٖلُـّ ٖىـض الاؾـخٟخاء ٖلُـّ، الكـَغ ْلخـّ، ٌٗنـي ٖـضم عيـاٍ ٖمـا نـضع بم ْ ؤن ؤلاؾـالم صًـً ص

ْما الٓؾُلت  ّٗا  ْل٨ً ٠ُ٦ ًم٨ً ٞع ٗاث مسالٟت ألخ٩ام الكٕغ الحى٠ُ، ِٞظا حٗاعى ال ًيبغي ؤن ٌؿخمغ،  مً حكَغ

ٍٓم َظا الاهدغاٝا ٓهُت التي ًم٨ً  ها ج٣  ال٣اه

ٍْــا ٓع خا ْع الضؾــخ ٫ٓ بن َــظا الخٗــاعى اعجٟــ٘ مــً جل٣ـاء هٟؿــّ بمجــغص نــض لـظل٪ الــىو ًىُــٓي ٖلــى مســاَغ ظمــت،  ال٣ـ

ِغصٍ  ًُ ٘ الخل٣اجي للخٗاعى لم  ٫ٓ بالٞغ ْال٣ ْعبما َظا الِٟم  ٓاث مً الخُب٤ُ،  ْمكا٧ل ٖضة، بًِٗا لً ًشاع بال بٗض ؾى

ْجسـل  ٓا٫،  ْحؿـٓء ألاخـ ٓع،  ْاؾـٗت، جًـُغر ٞحهـا ألامـ ٓوي  ٓعي هٟؿّ، ألهّ ؾُسل٤ مى٣ُت ٞغاٙ ٢اه ختى اإلاكٕغ الضؾخ

ٓن الحُاة ٞحها با٢خهاص البالص ٗت ٢ـض ؤلُٛـذ بمجـغص (4)ْؾير قئ ٗاث اإلاسالٟـت ألخ٩ـام الكـَغ ، ٦ما ؤن الاصٖاء بإن الدكـَغ

ٓهُــت ٫ٓ ال٣اه ــضٍ ألانـ ٓع ال جٍا ْع الضؾـخ ٓاٞغ (5)نـض ْلـم جخــ ٗاث،  ٓع لخلـ٪ الدكــَغ ـو ٖلُــّ فـي الضؾــخ
ُ
ذ ه ، بط ال بلٛـاء نــٍغ

                                                             
1-
 ي57ذوك مدمى ذوكا د 

2-
باووهاا: مإوا يى يوم ا"ح  يإل االمنبوا ي ما  ضا  باه يومدرماب يوى اتو"نب يوعهناا فاص م،ا"ا ذناى تدىناىاا ون اا  إوا يى يوم ا"ح بمبااىئ يو ا"نعب  

يوم،اى" يو"بن اص وهت ا"نق ال نن،ا"ؾ  اوى إواو يوت ا"نعا  يوتاص ت،اى" بعاى يوتاا"نخ يوا ي فُا"ك فناه يإلوا يىا  يإل االمنبباتلا  مبااىئ يو ا"نعب 
نروو  ى و ق فص دوماب يوملاوةاب يوى اتو"نبا لماا يوت ا"نعا  يو ااباب ذهاو  يإل المنببدنا إ ي ين وى لي منها ذهو ما نتعا"ك مق مباىئ يو "نعب 

ى يوم اا" إوناه باون ابب وهااا و،اىو"اا فعاال ماو  بهاها لي فاص و ا  واى نراو يواناى يومتضامو اا ي يإلوا يى  ابماا ويجال  وك فاال نتالتو إنةاا  دراى يإلوا ي
ى 0982 12 19يإلذما ا ومو َ ى فإو ا ه يوت "نعا  تروو بمنلى ذو إذما  ا ي يوانىمي دراى يومدرماب يوى اتو"نب يوعهناا ييوم،ا"نبن يو،ااى" فاص 

مو يوج"ناى  يو" امنب ييوم،ا"نبن  51  يومن و" فص يوعىى 9و نب  7ا يو اب  يإل ا"  إونها وينظ" لنضا درمها " ى   0و نب  51فص يوىذوى " ى 
 ي   998-997ىا د0982مانو  06يو،اى" فص 

-3
مالىيه إوا يى يوم ا"ح إو إذماا  يومااى  يو انناب ماو يوى اتو" بعاى تعاىنههاا وإو رااو وا ي ما  ""ته يومدرماب يوى اتو"نب يوعهناا فاص م،ا"ا باووهاا: م 

يوم،ى" يو"بنط وما نضعه مو ت "نعا  بعى يوتل"نخ يو ي فا"ك فناه اا ي يالوتا يى بماا نت"تال ذهناه و،اةه ملاوةااً  يإل المنبباتلا  مباىئ يو "نعب 
ااام ذهاو يوت ا"نعا  يو اابابا "ؼاى وهى تو"ا إ ي وى نهت ى به ي يوانىا إال لو  ،" ا ي يودرى ذهو تهك يوت "نعا  ال نعنص إذةام يوم "ح مو تبعاب يإلب

ا إنماا نهاااص ذهااو ذاتااه مااو يونادناب يو نا اانب م االوونب يومبااى"  إوااو تناناب ن،ااود ااا ه يإل ااالمنبماا  ااى ن اوبها مااو تعاا"ك مااق مباااىئ يو ا"نعب 
ها جمنعااً ماق اا ه يومبااىئ وذاىى يولا"وج يوت "نعا  مو ملاوةب وهمباىئ  اوةب يو ر"ا تدانااً والت ا  بننها وبنو يوت "نعا  يوالداب فص وجول يتةا 

 ى يو اب  يإل ا"  إونهي  0982 12 19ذهنهامي درمها يو،اى" فص 
4-
فص تى"ج يواويذى يواانوننب ومىى إمراننب يذتبا" ا ه يومبااىئ  يإل المنبا ذاى  ذم"  "نؾا م"تبب مباىئ يو "نعب 58ذوك مدمى ذوكا د 

ا واا ي يومعناو تا"ىى فنماا  ضا  باه يومدرماب 990ىا د0989م"جعا وه" ابب يوى تو"نبا مجهب يود ا ت،ى" ذو يتداى يومدامنو يوع"لا ىم  ا 
افا  ا بدناا نتعانو ذهاو يومداارى ت بناهااا تو،اال وهة،ا  فاص يإلىي"نب يوعهنا فص م،" ذنىما  او : ميوت "نعا  يو ا"نب فص يوو ا  يوداضا" تظا  ن

 يومنا ذا  يوتص ت"فق إونهاا ويواو  بؽن"  وك  انلىي إواو تضاا"ل ي درااى ويضا "يل منا يو يوعىيوابا ماق يوم ااط فاص  ي  يوو ا  بلداى يومبااىئ
"ا ىو" يومدرماب يوى اتو"نب يوم،ا"نب فاص دماناب يودااو  يوى تو"نبا وااو مباىل يوة،ا  بانو يو اه ا مي اا ي يودراى م اا" إوناه ذناى فاا"و  ذباى يوبا

 ي  096ىا د5119ويود"نا ا ىي" يون " يو ابص وه باذبا يوااا" ا 
5-
ومااق ااا ي نناااىي يواابعك باإلوؽااام يوتهاااابص وهن،ااود يومعا"ضااب وه اا"نعبا وإو راااو تعهنهااه وااىذويه نبااىو فااص ؼانااب يالضاا "يلا  نااه ت،ااو" لو  

يومتعه  بااذى  يو "نعب موجه مبا "  وهااضاصا ولناه بها ي نه ماه باذتباا" را  ناد ملااوؾ ومبااىئ يو ا"نعب من اولا  يول ال فص يوند يوى تو"ي
و  انى ضمنناا ولو ذهنه يوبدا بنة ه ذو يودرى يو "ذص يوويجل يوت بن  ذهو يون يح يومع"وك لمامها ونعه  ا ي باووه: موما راو يوى تو" نعب" ذا

ب  مننب معننبا فإو مباىئ يو ا"نعب نتعانو تؽهنبهاا ذهاو را   اذاى   انونناب تعا"ضاهاا وواو تضامنها ت ا"نق  ااب ا  واك لو يوجماذب وُم هها فص م"ده
ل"ناى لو  يوتعىن  يو ي لىل  ذهو يوماى  يو اننب مو يوى تو" ييوم،"ين وى نرو مج"ى تعىن  وةظص لا  مو يومضمووا وال او ينتااام وعباا"  إن اابنبا

ادا نجعهها لر "  بوال مو يوموي ننوا وال او ند ل"يى يوى تو" لو نراوو وه اه ب يوت ا"نعنب د"ناب تااىن" منا ابب ت بنااها وإنماا نروو وها "ننو ل
 واك إال او تعبن" ذو إ"يى  ذامب فص لو نروو يإل الى ىنناا وهىوواب  اوال وذماالا و واك بالو نراوو دارماا و ابوو يونااط منظماا وعال ااتهىا وال نتالتو 

ي ولنظا" لنضاا ،ااور باو يو نال مد اوا 69-65مباىئ يو "نعب وتؽهنبها ذهو يون،ود يوت "نعنب يوتص تعا"ضهامي ذهو د نو نجنى ا دبت ننى 
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ٓاٍٞغقــغ  ٓظــب ؤن ًبلــٜ الخٗــاعى بــين الىهــين  ألن الخٗــاعى اإلا٣خ ــملي ؛ٍْ ؤلالٛــاء الًــمني ل٣ُــا٫ بخــ ليلٛــاء الًــمني ً

ٗت، ختـــى مـــ٘  ْبم٩اهُـــت جُبُـــ٤ الىهـــٓم اإلاسالٟـــت للكـــَغ ْظضًـــضَا،  مبلٛـــا ٌؿـــخدُل مٗـــّ الجمـــ٘ بـــين ٢ـــضًم الىهـــٓم 

ٓص هــو  ْظــ ٗاث، بــل ختــى مــ٘  ــا مــً مهــاصع الدكــَغ ٗت ٖلــى ٚيَر ٍٓــت م٩اهــت الكــَغ ْٖل ٍٓــت ؤلاؾــالم  ْل ٓص هــو ٣ً ــملي بإ ْظــ

ٗت ًجٗـــل مـــً ٫ٓ  الكـــَغ ٘، ًـــضخٌ َـــظا ال٣ـــ ٓخُـــض للدكـــَغ ٗاث اإلاسالٟـــت ألخ٩ـــام الكـــٕغ (1)اإلاهـــضع ال ْ هـــظا ٞـــةن الدكـــَغ  ،

ٗت  ٘ بال ؤخ٩ـام الكـَغ ت ختى بٗض الىو ٖلى ؤهّ ال مهضع للدكـَغ َْٗـؼػ َـظا الِٟـم للمؿـإلت ؤن ؤلاؾـالمُتؾخٓل ؾاٍع  ،

ذي ٦كــ٠ لىــا ٖــً ججغبــت لُبُــت ؾــاب٣ت، ٧اهــذ ؾــىت  ــ٩لذ 1971البدــض الخــاٍع
ُ
٫ٓ م، ق ٓاهين اإلاٗمــ ٞحهــا لجــان إلاغاظٗــت ال٣ــ

ٗت  ْا٢تـــراح حٗـــضًلِا بمـــا ًخٟـــ٤ مـــ٘ مبـــاصت الكــَغ ٧ْلٟـــذ جلـــ٪ اللجـــان بدهـــغ مـــا ًىـــا٢ٌ ألاخ٩ـــام ؤلاؾـــالمُت هــا آهـــظا٥،   ،

ٗت  ٓاٖــض ألاؾاؾــُت للكــَغ ْال٣ ُت ال٣ُُٗــت  ْالٗمــل ٖلــى بػالــت َــظا الخىــا٢ٌ  ؤلاؾــالمُتالكــٖغ ٗاث الٓيــُٗت،  فــي الدكــَغ

ٗاث  ٗتبةٖضاص حكَغ ْمـ٘ َـظا ٣ٞـض (2)بضًلت، اٖخىا٢ا مً اإلاكٕغ الٓيعي آهظا٥ ل٨ٟغة الخـضعط فـي جُبُـ٤ ؤخ٩ـام الكـَغ  ،

ٓعة نــاعزت، ألخ٩ــام الكــٕغ ال٣ُُٗـت، لٗــل ؤَمِــا مــا ًخٗلــ٤ بالغبــا  ْبهــ ٓهُــت اإلاسالٟـت،  ب٣ُـذ ظملــت مــً الىهــٓم ال٣اه

مت ال٣خل الٗمض، ْالا  ْالضًت.٦ْشير مً اإلاؿاثل الجىاثُت، ؤَمِا ما ًخٗل٤ بجٍغ  ؾدبٗاص اإلاُل٤ ألخ٩ام ال٣هام 

ٗت  ٓن بهـُٛت ؤن الكـَغ ْالـظي ٢ـض ٩ًـ ٗت،  ٓعي اإلابـين إلا٩اهـت الكـَغ ٓن الىو الضؾـخ ْ هظا ٞالخىا٢ٌ بين مًم

ٗاث ملٛــــاة  عة بلــــى اٖخبــــاع جلـــ٪ الدكــــَغ ٗاث الىاٞــــظة، ال ًــــاصي بالًـــْغ ْبــــين بٗــــٌ الدكـــَغ  ،٘ ٓخُــــض للدكـــَغ  ـــي اإلاهــــضع ال

ْاظبا ٖلُّ، بدُض ال ًد٤ لّ بمجغص بًغاص هو في  ْبن ٧ان  َْظا  ٓن بال بخضزل اإلاكٕغ الٓيعي،  ٓع، ِٞظا لً ٩ً الضؾخ

ْالىدُجــت اإلاترجبــت ٖلــى ٖــضم  ٓلُت ؾُاؾــُت ٣ٞــِ فــي ظاهبــّ،  ٓصٍ ٖــً ال٣ُــام بــّ لــً ًغجــب بال مؿــئ الخىهــل مىــّ، ل٨ــً ٢ٗــ

ٗت  ي بم٩ا ٗاث اإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ ت بلى ؤمض ٚيـر جضزل اإلاكٕغ الٓيعي  لٛاء الدكَغ ٗاث ؾاٍع هُت ب٣اء جل٪ الدكَغ

ٗاث  ٓػ بال باليؿــــبت للدكــــَغ ٓعٍت، ألن الُٗــــً ال ًجــــ ٓاػ الُٗــــً ٖلحهــــا بٗــــضم الضؾــــخ ْٖــــضم ظــــ ْص مــــً خُــــض الــــؼمً،  مدــــض

٘ مىــظ  ٓعٍت ُٖــب ًلحــ٤ الدكــَغ ٗاث، ٞٗــضم الضؾــخ ْامخىاٖــّ باليؿــبت إلاــا نــضع ٢بلــّ مــً حكــَغ ٓع،  ْع الضؾــخ الخالُــت لهــض

ال  ْمٗاعيا لّ في ػمً الخ٤ لحٓت مُالصٍ،  ْعٍ،  ٓع في ػمً نض ٓا٣ٞا للضؾخ ٘ م ٓن الدكَغ ٓع ؤن ٩ً  .(3)ًم٨ً جه

ْجت، ؤيِٟٗا ؤزغا الـىو ٖلـى ؤن -7 ْبن ٧ان بضعظاث مخٟا ٗت ُّٞ،  ٓعي الظي ؾُدضص م٩اهت الكَغ جُب٤ُ الىو الضؾخ

َْـظ  ،٘ ٗت مهـضع للدكـَغ ٓن الكـَغ ـا جـإزيرا الـىو ٖلـى ٧ـ ْؤ٦رَر ْلـت،  ا ؤزـغ ًـؼصاص حٗم٣ـا ٧لمـا ؤيـ٠ُ لِـظٍ ؤلاؾالم صًً الض

ـت  ٍَٓغ َْـظا ؾـُترجب ٖلُـّ آزـاع ظ ْخُـضا،  ٓ هـا مهـضعا، ٞمهـضعا عثِؿـا ٞمهـضعا  ت ْن٠ ؤ٦رر خهغا لِا، بـين ٧ اإلاهضٍع

ْلت، بل ال هبالٜ بطا ٢لىا ؤهّ ؾُاصي بلى ٢لبّ عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ألهّ ؾُدل لِـ ٣ِٞ ههٓنا  ٓوي للض ٖلى الىٓام ال٣اه

ٓار مً اإلاٗ َْـظٍ الى٣لـت في ؤب  ، ـا ال٣ـضًم اإلاـإلٝٓ ٓهُـت ظضًـضة لـم ًإلِٟـا الىـاؽ، مدـل ٚيَر امالث مخٟغ٢ت، بـل هٓمـا ٢اه

ـــ٢ــــ ـــل الكـ ْجسخــ ٓا٫،  ـــا ألاخــــ َْـــــظٍ مســــاْٝ ا ض جًــــُغر مِٗــ ـــً  -فـــــي الح٣ُ٣ــــت–ْن،  ْلــــِـ مــ خبـــــاع،  ْظــــضًغة بااٖل ْا٢ُٗـــــت 

ٗت للخُب٤ُ، ِٞظا ما ال ًجاص٫ ، ٞالٗمل ال ًيبغي ؤن ًخجّ ٣ِٞ بلى بُان مضٔ نالخُت ؤخ٩ا(4)الح٨مت بٟٚالِا م الكَغ

ْبهما ًخٓظب  ٫ٓ  في بدض ؤًًاالُّٞ بال ال٣لت،  ٓا٢ُٗت التي جد خباع الهٗار اإلااصًت ال بم٩ان الخُب٤ُ م٘ الٓي٘ في الٖا

ال  ْ ججٗلّ ؤ٢ل ٢ب ْ حٗغ٢ل جىُٟظٍ، ؤ ْهّ، ؤ ْخغظـاص ْ ؤ٦رـر مكـ٣ت  ألن َغخِـا ظاهبـا ؾـُاصي بلـى اهخ٩ـاؽ ؛ فـي الخُبُـ٤، ؤ

ْبجســام اإلاجخمــ٘ بؿــُل مــً هٓــم الــض ُٗت،  ٓظــب جداٍــملي الُٟــغاث الدكــَغ َْــظا ً ٗت مــً ؤؾاؾــِا،  ٓة بلــى جُبُــ٤ الكــَغ ٖ

ٓعي  ٓائهـا ؤن الـىو الضؾـخ ْٚل ْم٘ َظا ٞمما ًل٠ُ مً خضة َـظٍ اإلاسـاْٝ   ،٫ٓ ٓن بال٣ب ٓاَى ٗاث لم يهُإ لِا اإلا ْحكَغ

                                                                                                                                                                                     
ي وال ااك لو يواااو  بهاا ي فااو  مااا فنااه مااو ذا ةنااب  اؼنااب فنااه لاا"وج باوااضااص ذااو مهمتااه إوااو جعهااه م اا"ذاا باا  دتااو لذهااو مااو يو ااه ب 06د

ا ر  ماش ن"يه معا"ضا ومباىئ يو "نعب مو ن،ود ت "نعنبا وف  ما لىيه إوو  وك يجتهاىها فند  نة ه مدا  يو اه ب يوت "نعنبا رونه  نهاص جانب
ضاابنب يوت "نعنبا وا ي إلال  بّنو بمبىل يوة،ا  بانو يو اه ا  يوا ي نااوى ذهناه يوى اتو" ويوىوواب يودىن اب ورا  نظمهااا وماواه يضا "يل ي درااى يوا

      وتعا"ضها مو  اك آلل"ي 
1-
 ي58ذوك مدمى ذوكا د 
-2
 ي  59يوم،ى" يو اب ا د 

3-
 ي59يوم،ى" يو اب ا د 
-4
 ي91يوم،ى" يو اب ا د 
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ْ ؤمــغا َبُُٗــا فــي ص٫ْ الٗــالم  ٗت ًبــض ٓ ها  ؛ؾــالميالٗغبــي ْؤلا ٖلــى ٢اٖــضة الكــَغ ْهٓــم خُــاة قــٗ ألهــّ ًدىــاٚم مــ٘ ٖاصا هــا 

ٗت  ٓن ٚالتها بن لم ٨ًً مؿخمضا مً ؤخ٩ام الكَغ ٗاث الٓيُٗت، ٧ ٓ  هظا ٌك٩ل ٖىهغ زباث للدكَغ َْ ْجغاثها،  ٢ُْمِا 

ْلـــً ًـــاصي بلـــى ْلـــت مضهُـــت بلـــى صًيُـــت،  ْلـــت ٞجـــإة مـــً ص ٫ٓ الض عة جدـــ ٓ  هـــظا لـــً ًترجـــب ٖلُـــّ بالًـــْغ َْـــ  ٞةهـــّ ال ًىا٢ًـــِا، 

ْ نـبٛت بؾـالمُت، َْـظا التـرار َىـا ط ٓع مٗارا ًٖ جغار الكـٗب،  ٓن الضؾخ عي ٧ ؾـب٤  خضْر اه٣الر في هٓامِا الدكَغ

ٓع  ْع الضؾــــخ ٗت  ــــي اإلاهــــ(1)ؤن ُنــــبٜ  هــــا ٢بــــل نــــض ٓ ٧ــــان بهــــُٛت ؤن الكــــَغ ْلــــ ٓعي،  ٓخُــــض ، ٦مــــا ؤن الــــىو الضؾــــخ ضع ال

٘، ال ًلغــي ٓ  للدكــَغ ْلــ ال يــمىا،  ت ال نــغاخت  ٗاث الؿــاٍع ٗت  الدكــَغ حٗاعيــا  ؤلاؾــالمُت٧اهــذ مخٗاعيــت مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ

ْحٗـضًلِا بمــا  ٗاجّ الؿــاب٣ت  ْللمكـٕغ مغاظٗــت حكـَغ ٗاث،  مُل٣ـا، ٞــالىو ًىهـٝغ ٣ٞــِ بلـى مــا ؾُهـضع بٗــضٍ مـً حكــَغ

ـب ٞحهمـا 
ّ
٣ل ًُ ْالجِـض،  ٢ٓذ  ْجض٣ُ٢ا ًإزظان ٦شيرا مً ال َْظا ٖمل ًخُلب صعاؾت  ُت،  ٓا٤ٞ م٘ ألاخ٩ام الكٖغ ًجٗلِا جخ

ْؤٖغاٞـّفي ألا ْخاظاجـّ  ٝ اإلاجخمـ٘  خباع ْْغ َّٓ، م٘ ألازظ في الٖا ْظ ْالخكـُت جـإحي َىـا مـً (2)زىاء الغؤي ٖلى مسخل٠   ،

ْؤخ٩امِا، ُٞى٣لب ألامـغ  ٗت  ْصعاؾت بضٖٔٓ جُب٤ُ الكَغ ٗاث لم جىل ما حؿخد٣ّ مً بدض  الاؾخعجا٫ في بنضاع حكَغ

ٓن  ٩ٍْ ٓة ب -ًٖ ٚير ٢هض–بلى الى٣ٌُ مً اإلاغاص مىّ،  ٌٍ صٖ لى ججىب جُب٣ُِا في اإلاؿخ٣بل، إلِاا آ٫ بلُّ ؤمغ جُب٤ُ بٗ

 
َ
ْصعظىـــا ٖلـــى الالتـــزام بـــىٓم ال ج ٗاث ٚغبُـــت،  ٓص بدكـــَغ  ذُّ ُمـــمـــً ؤخ٩امِـــا ممـــا لـــً جدمـــض ٣ٖبـــاٍ، ٞل٣ـــض ُخ٨مىـــا زـــال٫ ٣ٖـــ

ٗت  ْاهخٓمـــذ قـــللكـــَغ ْل٨ىىـــا ؤلٟىاَـــا،  ٓعة بم٩ـــان هـــٕؼ الىـــاؽ ٖمـــا ا بهـــلت،  ْمـــً الخُـــ ٍٓ ْن خُاجىـــا ٖلـــى مجهاظِـــا،  ؤلٟـــ

ْاخـضة ٓن (3)صٞٗـت  ٓٞير بــضًل لـّ، ِٞــظا لـً ٩ًــ ٓار، ٢بـل جـ ٓصة بلــى ظـاصة الهــ ْالٗـ ٓ بـضٖٔٓ ؤلانــالح  ْلـ ٓ ٧ـان زاَئــا،  ْلــ  ،

ْاؾـــٗا ؤمــــام ؤٖـــضائها للىُــــل مجهــــا،  ْبجاخــــت اإلاجــــا٫  ْالخُــــا٫ْ ٖلحهـــا،  ٗت،  ٓع مـــً جُبُــــ٤ ؤخ٩ــــام الكـــَغ لـــّ مــــً ؤزـــغ بال الىٟــــ

ْا٢ُٗــــا ٖلــــى ٖــــضم نــــالخُتها  ْاجســــاط ٞكــــلىا فــــي جُب٣ُِــــا  جــــت ٖلُىــــا، جــــضمٜ ْج٣ــــضم صلــــُال  ٓ بلــــى جُب٣ُِــــا،  عؤي مــــً ًــــضٖ

ْبؾـــ٣اٍ  ْلـــِـ لِـــظا ٧لـــّ مـــً ؾـــبب بال اؾـــخعجالىا فـــي الخُبُـــ٤، ٢بـــل ؤزـــظ ألاَبـــت لـــّ،  للخُبُـــ٤ فـــي ٖهـــغها الحايـــغ، 

ٗت للخُبُــــــ٤ ٖلــــــى  ِٓٞا مــــــً الحؿــــــبان، ال ٖــــــضم نــــــالخُت ؤخ٩ــــــام الكــــــَغ ٝ بمسخلــــــ٠ نــــــى ْالٓــــــْغ ٓا٢ُٗــــــت  ٢ٓــــــاث ال اإلاٗ

ْلؿٓء ٖغيىا إلاىخجا ها، ٞالٗلت لم ج٨ً فـي البًـاٖت، (4)ضاث ػماهىامؿخج ا الح٣ُ٣ي،  ِاعها لِا في ٚير مَِٓغ ْبهما ْ   ،

 ْبهما في ؾٓء ٖغيِا.

ٓاٞـــ٤ فــي بالصهـــا  ٓص مـــً –ْمــ٘ َـــظا ٞممــا ًسٟـــ٠ مــً خـــضة َــظٍ اإلاســـاْٝ طلــ٪ الخ ْ ؤهــّ ٚيـــر م٣هــ ْبن ٧ــان ًبـــض

ْمجلــ اهخ٣ـالي  مكغعي البالص اللُبُت ٖلى ازخالٝ مؿمُا هم ْمـاجمغاث قـٗبُت  ٓعة  ْمجلـ ٢ُـاصة للشـ مً بغإلاان مل٩ي 

ٓار ٢ْخىا ال -ْمجلـ ه ٓوي ال٣اثم في لُبُا بلى  ٓاحبين الىٓام ال٣اه ٗت في ه ْبين ؤخ٩ام الكَغ ْلظا ٞـىدً  حايغ  ٖضًضة، 

ٓوي بـــــضًل ًدـــــل ـــال٫ هٓـــــام ٢ـــــاه ْبخــ ـــُٗت،  ٗاث ْيــ ـــً حكـــــَغ ٓص مــ ــــ ٓظـ ٓ م ــــ َـ ـــل مـــــا  ــــى اؾدئهـــــا٫ ٧ــ ـــا،  لؿـــــىا بداظـــــت بلـ مدلِــ

ٗاث الٓيــــُٗت مــــ٘  ٓ ًىدهــــغ فــــي مؿــــاثل  ـــي ؤ٢ــــل ب٨شيــــر مـــً جلــــ٪ التــــي جخٟــــ٤ ٞحهـــا الدكــــَغ َْـــ ٞالخٗـــاعى يــــ٤ُ الىُــــا١، 

ٗاث ٢ـــــض  ٓن جلـــــ٪ الدكــــَغ ْ ؤلالٛـــــاء لــــِـ ٧ــــ ٍْـــــؼصاص هُا٢ــــّ يـــــ٣ُا بطا مــــا ٖلمىــــا ؤن مىـــــاٍ الخٗــــضًل ؤ ُت،  ألاخ٩ــــام الكــــٖغ

ْبهما ألن ؤخ٩امِا جخٗاعى ٗت،  ٗت. اؾخ٣ُذ مً مهضع ٚير الكَغ  م٘ ؤخ٩ام الكَغ

                                                             
1-
نبا تابق ا ي ذنى لدمى يولاوىيا يإل الى فص م "وح يوى تو" و بنعاب يوىوواب فاص يوتنظانى يو نا اصا يوم"را  يوةه ا ننص وهبداوا يو نا انب ويوم اد 

م،ى" "بن ص وهت "نق فص يإل ا" يوى تو"يا من و" ضمو رتاال يواىنو  يإل المنبجما  يول نلا مباىئ يو "نعب ا و011-99ىا 5111"يى  ا 
 ي589ىا د5105وداو  يإلن او فص يوى اتن": تجا"ل ماا"نبا معهى يوداو ا جامعب بن"  ن ا "يى  ا 

 -2
ى نبىو اناا منا اباا دناا  اوا  0982 12 19  يو،اى" فص 0و نب  51ووع   ر" تعهن  درى يومدمب يوى تو"نب يوعهنا فص م،" فص درمها " ى 

ى اتو" م تى"ربا بعى لو بنن  ذىى جوي  إ،ىي" ت "نق فص يوم تاب  نلاوؾ لدراى يو "نعبا وض"و"  إذاى  يونظ" فص يواويننو يواابمب  ب  يوعما  ب
ونظاى يواانونص يواابى داوناا فاص م،ا"ا ويوا ي ن"جاق إواو لر ا" ماو مباب  انب ى وتعىنهها بما نجعهها متةاب مق لدراى يو "نعب: إو ميالنتاا  مو ي0970

وفااب لو إوااو يونظاااى يإل ااالمص يومتراماا  ناتضااص ي نااا  ويوتااى ن  يوعمهااصا ومااو انااا فااإو تاناانو يومتؽناا"ي  يال ت،اااىنب ويالجتماذنااب يوتااص وااى ترااو ملو
فاص يومجتماق يواىووص ماو ،اال  وذال اا  ومعاامال ا را   واك ن اتلا  يو"وناب مع"وفبا ور وك ما جاّى فاص ذاومناا يومعا،ا" وماا ناتضانه يووجاوى 

ه يوااويننو ونت هل جهوىيا ومو  ى فإو تؽنن" يونظاى يواانونص جمنعه ننبؽص لو نتاح وويضاعنه ويوااابمنو ذهناه يوةتا"  يو منناب يومنا ابب دتاو تجماق اا 
ب ويوعهمااممي م اا" إوناه ذناى مجاىي داافظا مو اوذب لدرااى يومدرماب يوى اتو"نب يوعهنااا مترامهب فص إ ا" يوا"آو ويو نب ولدراى يومجتهىنو مو ي بم
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3-
 ي02ذوك مدمى ذوكا د 

4-
 ي90يوم،ى" يو اب ا د 



 
 

 

36 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ٗت ؾـــ ٟـــت للكـــَغ ٗاث اإلاسال ْل٨ـــً بلٛاْل٨ـــً َـــظا ٧لـــّ ال ٌٗنـــي ب٣ـــاء الدكـــَغ ت بلـــى مـــا ال  هاًـــت،  ْ حٗـــضًلِا ئ اٍع َـــا ؤ

ٓهُـت مبىاَـا الخٗـاعى، بال  خبـاعاث ٢اه ْبىاء ٖلى اٖخباعاث جخٗلـ٤ باإلاالءمـت ال اٖل ْخاظاجّ،  ٝ اإلاجخم٘  ين ْْغ ٓن َع ؾ٩ُ

ــم ٧ــل َــظا ج٣خ ــملي ا ُت ال٣ُُٗــت ؤن الحاظــت ٚع ٗاث ًســال٠ الىهــٓم الكــٖغ لخعجُــل بــالخالم مــً ٢ؿــم مــً الدكــَغ

ت  ْبٌٗ مً اإلاؿاثل الجىاثُت، بط ٖلى اإلاكٕغ الٓيعي اإلاؿـاٖع ٓ الحا٫ في مؿاثل جخٗل٤ بالغبا  دت، ٦ما َ مسالٟت نٍغ

 هـــا ٖلـــى خـــين  اإلاىـــار الهـــالح لخُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــٕغ ٢بـــل ؤزـــظ الىـــاؽ إع بـــضاثل لخلـــ٪ الىهـــٓم، بٗـــض ؤن يهُـــبلـــى بنـــضا

َـــظٍ البِئــــت  ْ هُئـــت  ٗت ظىاًــــت ٖلحهـــا،  ٧ْــــان ؤلاٞـــغاٍ فـــي الحـــغم ٖلــــى جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ْبال ؾـــاءث الٗا٢بـــت،  ٟٚلـــت، 

ْزاـرة،  ْاظب ٧ل مـً لـّ صعاًـت   ٓ ْبهما َ ْخضَم،  ٓن  ْال٣اه ٓلُت عظاالث ال٣ّٟ  ٓ في الح٣ُ٣ت لِـ مؿئ ْاإلاىار اإلاالثم َ

ؿـــــم٘ مــــــً الٗامـــــت فـــــي َــــــظا 
ُ
ْ لـــــّ ٧لمـــــت ح م، ٧ـــــٌل فـــــي هُــــــا١ ؤ ْٚيــــــَر ْالؿُاؾـــــت ْالاظخمـــــإ  ٕٓ مـــــً ؤَـــــل الا٢خهــــــاص  اإلآيـــــ

ْم٣انـضَا البهـغ بداظـاث اإلاجخمـ٘  ٗت  ٤ْٞ صعاؾاث ظاصة، ججم٘ بلـى ٖمـ٤ ِٞـم الكـَغ ٓن َظا  ازخهانّ، ٖلى ؤن ٩ً

ٗت فـي ٢الـب ًغاعـي  ٓن ٚاًتهـا بٖاهـت اإلاكـٕغ الٓيـعي ٖلـى بِْـاع ؤخ٩ـام الكـَغ ْج٩ ْزهاثو ػماهّ،  ٝ ؤَلّ  ْغ خ٨مِـا ْْ

ْ ًجافي م٣انض الكإع الح٨ُم ْا٢٘ الىاؽ ؤ ال ًهاصم   .(1)ْٖلل ههٓنِا، 

ْهٓــم الحُـــاة،  -8  ٘ ٓع، ؾــُاصي بلـــى َُمىــت ؤخ٩امــّ ٖلـــى الدكــَغ ْبالخــالي َُمىــت عظـــا٫ خكــغ الــضًً بــين ههـــٓم الضؾــخ

٘ ُٞـــّ، ْؾـــُُغ هم فـــي  هاًـــت اإلاُـــاٝ ٖلـــىا الـــضًً ٖلـــى قـــ م بمِمـــت الدكـــَغ م٣الُـــض الح٨ـــم فـــي  ْن اإلاجخمـــ٘ ٖاـــر اؾـــخسشاَع

 ٝ ْ َظا بلى خض ما مخماقُا م٘ الْٓغ ْعبما ًبض ٢ٓغاَُت،  ْلت زُ ْبظا جهبذ البالص ٖىضثظ ص ْؤظِؼ ها الخىُٟظًت،  ْلت  الض

ٗت  ٓعي ٖلـــــى ٢اٖـــــضة الكـــــَغ ٓص بلـــــضان الٗـــــغر ْؤلاؾـــــالم، خُـــــض يهـــــضٝ الـــــبٌٗ مـــــً الـــــىو الضؾـــــخ الؿُاؾـــــُت التـــــي حؿـــــ

ٓع ٧لـّ بلـى ْؾـُلت جسـضم ؤَضاٞـّ بالهُٛت التـي عا٢ـذ لـّ بلـى بخـضار يـٍٛٓ مؿـخ ٫ الضؾـخ ّٓ ٓاهين ؾـخد ٣بلُت لخٗـضًل ٢ـ

ْعائها مهالحّ ٓط (2)ٍْد٤٣ مً  ٢ٓغاَُـت ٖلـى ؤ هـا هٓـام حؿـخد ْ َـظا الخسـٝٓ لـّ مـا ًاـرعٍ بطا ِٞمىـا الشُ ْٖلى ٧ّلٍ ًبض  ،

ٓ ؤ هـا هٓـام ج٩ـ َْـ ٓمـا آزـغ،  ٢ٓغاَُـت مِٟ ْل٨ـً للشُ ُٗت،  ٗاجّ طاث ُّٞ َب٣ت عظـا٫ الـضًً ٖلـى الؿـلُت الدكـَغ ٓن حكـَغ

ٌٍٓ ؤلال ـي الـظي اصٖـاٍ  ٓع الخٟـ ْالخسٝٓ ًإحي مً الخالػم بين الىٓامين، ٦ما ٧ان الحـا٫ ٢اثمـا ببـان ٖهـ ؤؾاؽ صًني، 

ٗت  ْل٨ـً َـظا الـخالػم لـِـ لـّ مـً ؤؾـاؽ فـي الكـَغ ٓع الٓؾـُ ،   ؤلاؾـالمُتخ٩ام ما ٢بـل اإلاـُالص، ْفـي الٛـغر ببـان الٗهـ

ٓح في ؤلاؾالم ل٩ل مؿلم ملـ٪  ْهٓام الح٨م ٞحها، ألهّ لِـ ٞحها َب٣ت ًم٨ً حؿمُتها بغظا٫ الضًً، ٞاالظتهاص بابّ مٟخ

ْاجــــّ ـــ(3)ؤص ْحكـ ـــ،  ْجــــضازل قـ ْح٣ٗـــــض ؾــــبلِا  ُــــاة  ُت بٗلــــم ٚيـــــٍر ا اب٪ الح ٓم الكــــٖغ ْ ها ٣ًخ ـــــملي اؾــــخٗاهت اإلاجتهــــض فــــي الٗلـــــ

ْالضًم٣غاَُـت الح ْازخهام،  ْالؼلـل، ُٞىٓـغ ْزاراجّ مً ؤَل ٧ل ًٞ  ضًشـت ججٗـل الاظتهـاص ظماُٖـا، ل٣ُـل ُٞـّ الخلـل 

ْبن ٧اهذ مؿـخمضة مـً ؤخ٩ـام  ُٗت،  َْؿخ٣غ عؤيهم ٖلى ههٓم حكَغ ٍْخّ،  ُٗت للمؿإلت ٧ٌل مً ػا عظا٫ الؿلُت الدكَغ

ٗت، ل٨جهـــا  ٓاٖـــض ال٣ـــ -٧ـــي جد٣ـــ٤ الٛاًـــت مجهـــا–الكـــَغ ٢ْ ـــاث الؿُاؾـــت  ْهٍٓغ ٓاٖـــض الا٢خهـــاص ْالاظخمـــإ  ٓن ًغاعـــى ٞحهـــا ٢ اه

ا.  ْٚيَر

ْلــــت ٖلـــى ؤؾــــاؽ صًنــــي،  -9 ٗت ؾـــُاصي بلــــى اؾــــخٛاللّ مـــً ٢بــــل الـــبٌٗ لبىــــاء الض ٓعي اإلابـــين إلا٩اهــــت الكــــَغ الـــىو الضؾــــخ

ْمبىاَا لم ٌٗض الٗالم الٛغبـي ًُ ْلت َظا ؤؾاؾِا  ْص ْلِـظا هُٟـا ْجدذ َُمىت ٞئت مً عظا٫ الضًً،  ُـ٤ الخٗامـل مِٗـا، 

٘ بلى التهمت ؾُتهُب اإلاكٕغ الٓيعي مً ْي ٍلِظ َْؿعى بٌٗ ؤَل الدكَغ ٓعي مٓي٘ الخُب٤ُ،  ٘ طل٪ الىو الضؾخ

ْ ٢هـــغ خـــاالث جُب٣ُـــّ ٖلـــى ؤ٢ـــل مـــا ًم٨ـــً مـــً مؿـــاثل، ْألاًٞـــل مـــً َـــظا ٧لـــّ  ازـــخال١ ماـــرعاث لخجمُـــض الٗمـــل بـــّ، ؤ

ٓعي بلـى ه٣ـٌُ  ٫ ألامـغ مـً الـىو الضؾـخ ٓن، ُٞـْا ْاإلاًـم ٓاٍ، ُٞهبذ ههـا ؤظـٝٓ اإلادخـٔٓ  بٞغاٙ َظا الىو مً مدخ

ٓن وؿـبتهم الغ  ْلت ٖلى ؤؾاؽ صًني، يهـُمً ٖلـى الؿـلُت ٞحهـا بٗـٌ مـً ًـضٖ ْالخسٝٓ مً بىاء ص َْظا الا هام  ماص مىّ، 

ْالٓـاَغ ؤهـّ لـِـ ا هامـا ؤظـٝٓ صْن  ٍْجاَغ بّ بٗـٌ "اإلاش٣ٟـين" مـً بنـي ظلـضجىا،  بلى الضًً، حٗلىّ بٌٗ ص٫ْ الٛغر، 
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ش ٢ضًما ًىبئ ًٖ اؾخٛال٫ بٌٗ خ ٓم ٖلحها، ٞالخاٍع ْؤهـّ لـم ٨ًـً  جت ٣ً ٓع الٛـابغة الـضًً فـي الُِمىـت،  ٩ام جل٪ الٗهـ

ْعبــي ٨ًكــ٠ ٖــً  ش ألا ْٞــغى ؾــلُا هم، ٦مــا ؤن الخــاٍع ن ْلمِــم  ْبــّ ًاــرْع ؾــٔٓ ٢ىُــغة ٌٗاــرْن  هــا بلــى ٦غئــملي الح٨ــم، 

ـغ ًْٖ جـضزغ الح٩ـام بؿـخاع الـضًً لخاًر ْما بٗضَا إلاٗاعيحهم مً ؤَل ال٨ٟغ،  ٓع الٓؾُ    ايُِاص عظا٫ الضًً في الٗه

ِم الؿـلُان ْ هـاٖػ ْال٨ُض ل٩ل مً ٖاعيـِم الـغؤي ؤ ْلـت بؾـالمُت ِٞـظا ؤصعـى ٖىـض (1)اهدغاِٞم بالؿلُت،  ٓن الض ْؤن ج٩ـ  ،

ـا لـم
َّ
ْلـت ٖلـى ه ـ  ًلبلـىا دولـت جبجـ   الٛغبُين لالٖتراى، ِٞم إلا ٓن ٢ُـام ص ٓا ٣ًبلـ ٖلـى الـضًً اإلاؿـُخي الـظي زاـرٍْ، ؤ٧ـاه

ــــب فــــي ٖــــ ؤلاؾــــالما ال ٓن ٖلــــى "مٛــــامغاث قــــ٪ ؤهــــّ ال ؤخــــض مــــجهم ًٚغ ٓصة ؤلاؾــــالم بلــــى ؾــــاب٤ ِٖــــضٍ، ٧ــــي ال ٣ًــــضم اإلاؿــــلم

ت"، ٌؿـخُٗضْن  هـا ؾـال٠ ؤمجـاصَم َْـظٍ اإلاسـاْٝ ًـظ٧ي (2)ٖؿ٨ٍغ ْ  -لألؾـ٠–،  ا هم، ؤ ْ ها بٗـٌ اإلاؿـلمين بخهـٞغ ظـظ

ٍْـــل  ْاظتهـــاصا هم فـــي جإ دت قـــُداث بٗـــٌ مكـــاًسِم  ْبٗبـــاعة نـــٍغ ٓاءَم،  ْؤَـــ ْبخاللِـــم آعاءَـــم  مـــا ب٩لمـــت ؤص١ بتـــزمتهم 

ْؤقض زُـغا ٖلُـّ  ْباال ٖلى ؤلاؾالم،  ٓا بٗملِم َظا  و ٖلُّ نغاخت، اهدغاٞا بّ ٖما نغخذ بّ ؤلٟاّ الىو، ٩ٞاه
ُ
ه

ٓلـّ مـً قـتهاث (3)ْٖلى ؤَلّ مً ؤٖضاثّ ْمـا ًشيـٍر خ ْؤًا ما ٧ان ٞةن ما ًدا٫ْ البٌٗ بلها٢ّ با ؾالم مـً ا هامـاث،   ،

٦ْجهـــّ بمـــا بلـــى الجِـــل بد٣ُ٣ـــت ؤلا  ـــ٘ َـــظٍ الـــتهم ًغظـــ٘ فـــي ؤؾاؾـــّ 
ْ
ْصٞ ْاإلاٛالُـــت،  ْالح٣ـــض  ْال٨ُـــض  ْبمـــا بلـــى التزمـــذ  ؾـــالم، 

ٓع ؤلاؾـالم ًُـغص ؤمامـّ ْلمـاث َـظا الجِـل  ْالجِـض، ٞىـ ٢ٓـذ  ان ؤمغ َين، ال ًإزظ بال بًٗـا مـً ال ْالاَر ْؤَلِا بالحجت 

ْلــت ٌؿٓؾــِا قــٕغ هللا تــراى الٛغبــي ٖلــى ٢ُــام ص ْل٨ــً مــا ًيبغــي ؤن ٣ًــغ فــي ألاطَــان ؤن الٖا  ال ًغظــ٘ بلــى ؾــبب ْالخجنــي، 

ْبهمـا مىبٗــّ فـي الح٣ُ٣ـت زكـُتهم ٖلــى مهـالحِم الا٢خهـاصًت، ٞالــض٫ْ  ٨ٞـغي، مبٗشـّ ظِـل الٛــغبُين بد٣ـاث٤ ؤلاؾـالم، 

٧ْـي ال حؿـدشمغ َـظٍ  ُتها ؤلاؾالم  ي في الٛالب الض٫ْ التي جدٓي ؤعايحها الرـرْاث الُبُُٗـت،  ْ ٧ل ٖع ٓاص ؤ التي ٌٗخى٤ ؾ

 ْ ٓلى الرــرْاث فــي وكــغ ؤلاؾــالم  ٓصَــا هٓــام ًجــض ؤؾاؾــّ فــي قــٕغ اإلاــ ْلــت خضًشــت ٣ً ْبىــاء ص ٓصة بإَلــّ بلــى جالــض مجــضَم،  الٗــ

ْٖال، ال ْلت لهاعث مى٣ُت ظظر ل٩ل  ظل  ٓ ٢امذ َظٍ الض ْلت ٖلى ؤؾـ صًيُت، ٞل بض مً الخىٟير مً مؿإلت ب٢امت ص

٫ٓ الخسلــ ـٌ ٢بـ ٓهــا لِـا ٖلــى ٞع ْٖ ْالغيـقـٗٓر ؤلاؾـالم،  ْالخبُٗــت للٛـغر،  ْاإلاظلـت  ٓاهـّ مــً خ٩ـام ْلمــت،  ا٠  بد٨ــم ؤٖ

ا هم  ْاؾـخنزاٝ زـْغ ٗت ليب٣اء ٖلى ْيـ٘ اإلاؿـلمين الـغاًَ  ٓ في خ٣ُ٣ت ألامغ طَع ْلت طاث ؤؾاؽ بؾالمي َ ٌ ٢ُام ص ٞٞغ

ٓاهدِا ٖىانغ الك٪  ٓٞت، جدمل ظ ٓاث الٛغر م٨ك ْ صٖ ْبلى خض ٦بير جبض ٓ ها،  ْالٟغ٢ت التي ٌِٗك في ْل خالت الخمؼ١ 

ْل٨ً الخُغ  ٓن َـظا الـضًً الحىُـ٠ في نض٢ِا،  ْالجِلت مً اإلاؿلمين، ممً ٌٗغي الح٣ُ٣ي ٨ًمً في صٖأْ اإلاتزمخين 

ْلت ٖلى ؤؾاؾّ ٍْجٗل إلاً ًجِلّ ٖظعا في الخسٝٓ مً ٢ُام ص ٍٓ مالمدّ،  ْبك٩ل ٌك  .(4)ٖلى الىاؽ ٖلى ٚير خ٣ُ٣خّ، 

 

 

 اإلاؼلب الثاوي

 صُوت ؤلاظالم دًً الذولت وئشيالُاتها

 ٓ ٚلتهــا اهــخ   َــظا الؿــبُل لًــبِ الٗال٢ــت ؤظٗىــا لخجــاعر ٚيــر بلــضها مــً ص٫ْ الٗــغر ْؤلاؾــالم لخبــين لىــا ؤن ع لــ

ْلــت ْطلــ٪ بــالىو ٖلــى ؤن ؤلاؾــالم صًــً الض ٓع،  ْالضؾــخ َْــظا مــا ظــغث ٖلُــّ صؾــاجير ؤٚلــب الــض٫ْ الٗغبُــت (5)بــين الــضًً   ،

ٓعٍخؤلاؾــالمُتْ ْم ْاإلاٛــغر  ْالجؼاثــغ  ٓوـ  ْجــ ْمجهــا صؾــاجير مهــغ  ٓصان بٗــض الخ٣ؿــُم ،  ْالؿــ ٧ْــل ص٫ْ الخلــُج  ْالــُمً  اهُــا 
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 ي  029اـا د0952
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ْلــم ٌكــظ ٖــً َــظ ٓحي،  ْظُبــ ٓما٫  ْلــى ٖلــى الــىو  ٍْالهــ ٓعَا فــي ماصجــّ ألا ٓعٍا، خُــض ا٢خهــغ صؾــخ الــض٫ْ الٗغبُــت بال ؾــ

ٓن صًـــ ْظــٓر ؤن ٩ًــ ْجداٍــملٖلــى  ٓ ؤلاؾــالم،  ْلــت َـــ ٓظــّ فـــي  ىً عثــِـ الض َْــظا الخ ٓع لبىـــان مٗالجــت اإلاؿــإلت بغمتهـــا،  صؾــخ

ْع  ٓع ًم٨ــً ؤن هجــض لــّ آزــاعا فــي صؾــاجير بٗــٌ مل٨ُــاث ؤ ْلــت فــي نــلب الضؾــخ ْالض بــا اإلاٗانــغة، ْ ببــغاػ الٗال٢ــت بــين الــضًً 

ْالتـــي لـــم ج٨خـــ٠ بـــالىو ٖلـــى الـــضًً بـــل نـــغخذ باإلاـــظَب الـــضًني ؤًًـــا الـــظي حؿـــير ٖلُـــّ ْبؾـــباهُا،  ْالنـــرٍْج  ٍٓض   ٧الؿـــ

ْلت ٓلىـا(1)الض ْظضها لِا مً ٖلـت ٚيـر ٢ ْالضًً إلاا  ْلت  ٓ اجسظها َظٍ الهُٛت ؾبُال لًبِ الٗال٢ت بين الض ْل ْ  ؤّن  :،  ٧ـل ؤ

ْل٨ــً َــل ًد٣ــ٤ َــظا  ْلــت صًجهـا ؤلاؾــالم،  ا ؤن ههــِٟا بإ هــا ص
ً
ٓن با ؾـالم، ٞمــً الُبُعــي بط ْلــت ًــضًى ظـل ؾــ٩ان َــظٍ الض

بخغى مً جد٨ُم قٕغ هللا في هٓ ًُ ْمٗامالث ؤَلِااالىو ما  ْلت   م الض

الَــــا ْلُــــت، ؤ ٓعٍين ٖلــــى جإ٦ُــــض َــــظٍ الٗال٢ــــت بــــظاث  :َىــــا جاــــرػ لىــــا مالخٓــــاث ؤ ين الضؾــــخ بنــــغاع بٗــــٌ اإلاكــــٖغ

ٓع  ٓع، بمـــا بـــظ٦غ طلـــ٪ فـــي صًباظـــت الضؾـــخ ْلـــت هٟؿـــِا بإ هـــا (2)الهـــُٛت فـــي مدـــا٫ ؤزـــٔغ مـــً طاث الضؾـــخ ْبمـــا بٓنـــ٠ الض  ،

ٓعٍخا ْم ٓعٍــت بؾــالمُت ٦مــا ٞٗلــذ بًــغان  ْزاهحهــا(3)هُــاظمِ  ،:  
َ
ٌُ  ْنــ٠ ٓ  ؤلاؾــالمَ  الــبٗ ْلــت بــل َــ بإهــّ لــِـ ٣ٞــِ صًــً الض

ٓ مــا  َْــ ْلــت"،  ٓ الــضًً الغؾــوي للض ٓعي الٗغاقــي، بىهــّ ٖلــى ؤن "ؤلاؾــالم َــ َْــظا مــا ٞٗلــّ اإلاكــٕغ الضؾــخ صًجهــا الغؾــوي، 

ْٖـــضًم ال ٓم اإلاٗنـــى،  ْ لىـــا ٚيـــر مِٟـــ َْـــظا الٓنـــ٠ ًبـــض ْلـــت ؤلامـــاعاث،  ْص ا بًـــغان  ٓهـــّ ًـــضٞ٘ بلـــى ه٣لـــّ ٖىـــّ مكـــٖغ ٟاثـــضة، ٧

ب مٟاصٍ ْصًً ٚير عؾوي، ؤي :حؿائ٫ ٍٚغ ْزالثها :ؤن َىا٥ صًً عؾوي  اقتراٍ الخضًً با ؾالم في ؤٚلب صؾاجير  :ٖغفي، 

ٓ قــٍغ ابخــضاء،  ؤلاؾــالمُتالــض٫ْ الٗغبُــت ْ ْل٨ــً َــظا فــي ؤٚلتهــا َــ ْلــت مــشال،  ٓلى مىانــب ٖلُــا ٞحهــا، ٦ــغثِـ الض ٞــُمً ًخــ

ٓاٍٞغ ٖىض الترخح ٓا٫ مضة قٛلّ لِظا اإلاىهب ًلؼم ج ٓاٍٞغ َ ْلِـ قٍغ ب٣اء، ًلؼم ج  .(4)لِظا اإلاىهب، 

ْلــت لِؿــذ ٖلــى ٚيــر صًــً ؤلاؾــالم، ٞ ــي  ْلــت هجــضَا ال حٗنــي بال ؤن الض ْٖلــى ٧ــل خــا٫، بخدلُــل ٖبــاعة ؤن ؤلاؾــالم صًــً الض

ْلـت جـ ال، ٞ ـي ص ال ...  ال...  ال ٖلماهُت،  ٓطًت  ال ب ٓصًت  ال يه تها لِؿذ ال مؿُدُت  ْلـِـ قٗـ ضًً  ـي هٟؿـِا با ؾـالم، 

ال  ْ ـي ال جـْىٟـ ٖلُـّ ازخُـاٍع َـظا  ْلـت ج٣ـغ قـٗتها ٖلـى ازخُـاٍع ؤلاؾـالم صًىـا لـّ،  ْبمٗنـى آزـغ  ـي ص ٓوي،  ْ هٓامِا ال٣اه ؤ

ال  ، ْبهما (5)ٍمليء ؤ٦رر مً َظا جى٨ٍغ ٗاث،  ٗت ٦مهضع للدكَغ ْظٓر الالتزام بإخ٩ام الكَغ ْل٨ً الىو ال ٌٗني  ٧ل ما ، 

ْلــت جب ْ ٧لــّ ٌٗتــٝر با ؾــالم صًاهــت ىحٌٗىُــّ الىٟــي ٖــً الض تها ؤ ْؤن مٗٓــم قـٗـ ْبالــظاث للٗلماهُــت،  هــا لــضًً ٚيــر ؤلاؾــالم، 

ْمـً هاخُـت زاهُـت ًـض٫ ٖلـى ِٞـم زـاَي (6)لّ  ، ٓ مـً هاخُـت ٞـاٙع مـً اإلادخـٔٓ ٓ مً مشالب، ِٞ ْالىو  هظا اإلاٗنى ال ًسل  ،

ٓ ٖـــضًم الٟاثـــضة، ْمـــً هاخُـــت زالشــت َـــ ْمــً هاخُـــت ؤزيـــرة ًــض٫ ٖلـــى الاخخُـــا٫، ْؾـــُاصي بلــى ٨ٖــــ اإلاـــغاص مىـــّ،  ليؾــالم، 

ْلت ؤ٦رر مً بؾالمُخّ.  خُض ؾ٣ُغ ٖلماهُت هٓام الض
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 ٔ ًــ٘ ٞحهــا الٗبــض  ؛ِٞــظا الــىو ٞــاٙع اإلادخــٓ ْزال٣ــّ، ٖال٢ــت ًس ألن ؤلاؾــالم ٦ــضًً ًخمشــل فــي ٖال٢ــت بــين اإلاــغء 

ْجغ٦ّ ما  هـاٍ ٖ ْامٍغ  ْٖال، بامخشالّ أل ْلـت ٞـال ٌؿـخ٣ُم ْنـِٟا با ؾـالم بال ٖلـى مٗنـى ؤن ٧ـل لكٕغ هللا ظل  ىـّ، ؤمـا الض

ْلـــــت بإ هـــــا  ٓن ْنـــــ٠ الض ْٖلـــــى اإلاٗىُــــين ٩ًـــــ ٗت ؤلاؾـــــالم،  ٓوي مىبٗـــــّ قـــــَغ ْ ؤن هٓامِـــــا ال٣ــــاه ٓاَىحهـــــا مؿـــــلمين، ؤ ْ ظــــل م ؤ

ـــ ــ ٓوي ألخ٩ـ ـــــاه ـــا ال٣ـ ــ ٕٓ هٓامِـ ــــ ْ زًــ ـــــضًً، ؤ ـــــظا الـ تها لِـ ــٗـ ـــــغاص قـــ ـــــا١ ؤٞـ خىـ ـــــاب٘ اٖل ٓ جـ ــــ ـــالم َــ ــ ـــــا ؤلاؾـ ْ ؤن صًجهـ ـــلمت ؤ ـــــظٍ مؿـــ ام َـ

ٗت َْظا ٌٗني ؤن الض٢ت ٧اهذ ج٣خ ملي نُاٚت الىو بٗباعة (1)الكَغ ْبهمـا قـٗب  -مشال–،  ْلت،  لِـ ؤن ؤلاؾالم صًً الض

 ْ ْلت مؿلم، ؤ ٓوي هٓام بؾالمي الض ْلت بإ ها مؿلمت لجـاػ لىـا فـي اإلا٣ابـل ْنـ٠  ؛ؤن هٓامِا ال٣اه ٓ ظاػ لىا ْن٠ ص ألهّ ل

ْلجــا ــا بإ هــا ٚيــر مؿــلت، ؤي ٧ــاٞغة،  ٓابــذ صًــً ؤلاؾــالم، ٚيَر ْلــت مؿــلت بإ هــا ٢ــض اعجــضث بن زغظــذ ٖــً ز ػ ؤًًــا ْنــ٠ ص

 ، ْلت صًجها ْٖٞلى ٧ّلٍ ْ ٧لِم ٚير مؿلمين م٘ ؤن الض ْلت ظلِم ؤ ٓن ؤٞغاص قٗب الض ٓع ؤن ٩ً ٫ٓ صْن جه ِظا الىو ال ًد

ٓوي مى٣ُـ٘ ْلـت ال٣ـاه ٓن هٓـام الض ْ ؤن ٩ً ٓا٢٘ ختى آلان، ؤ َْظا ٞغى لم ًخد٤٣ في ال ْ بُٗـضا ٖجهـا فـي  ؤلاؾالم،  الهـلت ؤ

ٗت  ٕٓؤلاؾالمُت٦شير مً ظىباجّ ًٖ الكَغ ٢ٓ َْظا ٞغى ٦شير ال  ،(2). 

ْلــت  ٓعي بــإن ؤلاؾـالم صًــً الض ٫ٓ بلــى طاث الىدُجـت التــي ٣ًغعَـا َــظا الــىو الضؾـخ ْٖلـى ؤي خــا٫، ًم٨ـً الٓنــ

ٓع لً ٌٛير م ْخظّٞ مً بين ههٓم الضؾخ ْٖضمّ ؾُان،  ٓصٍ  ٓظ ٓصٍ، ٞ ْظ ً ألامـغ قـِئا، ٞالكـٗب ختى في خا٫ ٖضم 

٫ٓ بلـى طاث الىدُجـت التـي ٣ًغعَـا َـظا الـىو  ٓظـض، بـل ًم٨ـً الٓنـ ِظـض َـظا الـىو ؤم لـم ً ُْ ٓاء  في لُبُـا مـشال مؿـلم، ؾـ

ـغ  ْطلـ٪ بـالىو ٖلـى ج٣ٍغ ٓع،  ٗت بـين ههـٓم الضؾـخ بة٢غاع هو مٗاعى لّ جماما، ًم٣خّ مً ًُالب بخمُيز م٩اهـت الكـَغ

ــت ال٣ُٗــضة، بمــا ٞحهــا ال٨ٟــغ ا ا ٚيــر ؤلاؾــالم صًىــا، ِٞــظا ٌٗنــي ؤن الكــٗب صًىــّ خٍغ ْلــً ًسخــاْع ذ، ٞــألن اللُبُــين لــم  لهــٍغ

ٓ  هـظا لـً ًدُـض ٖجهـا، ب٣ـي َـظا  ْلـم ٨ًتـرر ٖىـض ازخُـاٍع لِـا  هـظا الـىو، ِٞـ إلاا ٢غع الكـٗب ٣ُٖضجـّ مؿـب٣ا،  ؤلاؾالم، 

خل ٚيٍر مدلّ، ؤًا ٧اهذ نُٛخ
ُ
ْؤ ٓع،  ْجدذ ؤي ِٞم لّ، ؤم ُخظٝ مً الضؾخ ٓعٍين لّ، ٞال مٗنى الىو،  ِْٞم الضؾخ  ّ

ٓع  ٓ اٞتريـىا ؤن الضؾـخ ٓع مىـّ، بمٗنـى ؤهىـا لـ ٓعي ؤم زـال الضؾـخ ْلت، ظاء  هظا هو صؾخ غ ؤن ؤلاؾالم صًً الض  هظا لخ٣ٍغ

ٓعٍا الحــ٤ فــي  ــم لِــم صؾــخ ُِ ٓهّ ألهٟؿــِم، ٞ ــت ال٣ُٗــضة، ٞةهــّ  هــظا لــً ًمــاو٘ فــي ازخُــاع الىــاؽ ليؾــالم صًىــا ًغجًــ ؤ٢ــغ خٍغ

ـــا  ـــاع مــ ُـ ٓ ازخ ْختـــــى لـــــ ٓا ألهٟؿــــِم ؤلاؾـــــالم صًىــــا،  ٓعي، ٣ٞــــض اعجًـــــ ٓا خ٣ِــــم الضؾـــــخ َْــــم إلاـــــا ماعؾـــــ ١ لِـــــم مــــً صًـــــً،  ًــــْغ

ٕٓ فــي طلــ٪ بلـــى  ٓظــب الغظــ ْلــت ً ْلــت صًــً ِٞــظا لــً ٌٛيـــر مــً ألامــغ قــِئا، ألن الخشبــذ مــً صًـــً الض ٓن للض اؾدؿــٛىا ؤن ٩ًــ

ٓوي، ٩ٞان  هظا الىو ٖلى ؤن صًً ْبلى هٓامِا ال٣اه ، ما لم ًا٦ضٍ  صًاهت ؤٞغاص قٗتها  ا مً اإلادخٔٓ ْلت ؤلاؾالم ٞاٚع الض

ٗت ؤلاؾالم.  ْلت مً قَغ ٓوي في جل٪ الض ْ اؾخمضاص الىٓام ال٣اه  التزام ألاٞغاص بخٗالُم طل٪ الضًً، ؤ

ْطلـ٪ بـالىٓغ  ْ لى٣ل بٗباعة ؤل٠ُ ججاَـل لِـا،  ٦ما ؤن الىو  هظٍ الهُٛت ًض٫ ٖلى ظِل بد٣ُ٣ت ؤلاؾالم، ؤ

٦ْإهــــّ اإلا٣ ٓاع١، ِٞــــظا الــــىو ًجٗــــل ؤلاؾــــالم "بؾــــالمين"، لِــــظا الــــضًً  ابــــل للــــضًً اإلاؿــــُخي، مــــ٘ مــــا بــــين الــــضًىين مــــً ٞــــ

ْبؾالم بمٗنـى الىٓـام الـظي ًد٨ـم  ْالٗباصاث،  ٓع ٢ُام ؤخضَما صْن آلازغ: بؾالم بمٗنى ال٣ُٗضة  ٍْٟترى بم٩اهُت جه

ٓع (3)الٗال٢ــــاث بــــين البكــــغ ٓص با ؾــــالم فــــي الــــىو اإلاــــظ٧ ْاإلا٣هــــ  ،- ٔ ٓا٢ــــ٘، بؾــــالم ال٣ُٗــــضة َْــــ -خؿــــبما هــــغ ٓ مــــا ؤزبخــــّ ال

ْاإلاىٓمـــــاث  ـــــا مـــــً الـــــض٫ْ  ْٚيَر ْلـــــت  ْبـــــين الض ْلـــــت  ْبـــــين الض ْبُـــــجهم  ْالكـــــٗاثغ، ال ؤلاؾـــــالم اإلاـــــىٓم للٗال٢ـــــاث بـــــين ألاٞـــــغاص 

 ْ ْلُـت، ٞا ؾـالم  هـظا اإلاٗنـى ٖلُـّ ؤن ًٓـل خبـِـ اإلاؿـاظض،  اط ْقـالض ْع فـي ٞلـ٪ ٖال٢ـاث الـْؼ ٓ ا ؤن ًـض َْــ ْن اإلايـرار، 

ْلـــت ٞـــ١ٓ َـــظا لـــِـ  ٓن الٗلـــم، بـــضلُل خكـــغ ط٦ـــٍغ بـــين الخهـــاثو اإلاميـــزة للض ْلـــ ْلـــت، مشلـــّ مشـــل اليكـــُض  بال قـــٗاعا للض
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ْاليكــُض  ْالٗلــم  ــغ ْــاَغ للــغبِ بــين ؤلاؾــالم  ْ جاًر ْظُــّ ؤ ٓع، صْن ؤن ًِٓــغ لىــا ؾــبب  ٍٓتهــا فــي مؿــتهل ههــٓم الضؾــخ َْ

ْجدضًــضا  ٓع،  ْبصعاط َـــظا ٧لــّ فـــي نــضع الضؾـــخ ْلــت،  فــي اإلاـــاصة الشاهُــت مـــً صؾــاجير الـــبالص  -حـــاالثفـــي ؤٚلــب ال –ْقــٗاع الض

 .(1)الٗغبُت

٫ٓ صْن  ْبن ٧ـان ًدـ  ٓ َْـ ٓ الٗلماهُـت بُٗجهـا،  ِْٞمّ ٖلى ؤهّ ٣ُٖـضة ٣ٞـِ، َـ بن ؤلاؾالم صًً قامل ال ٣ًبل الخبٌُٗ، 

ْعاء  ْاوؿـــــُا١  ْا٢ُٗـــــا، ٞةهـــــّ ال ٌٛيـــــر مـــــً خ٣ُ٣خـــــّ قـــــِئا، ألهـــــّ ججؼثـــــت إلاـــــا ال ٣ًبـــــل ال٣ؿـــــمت،  الث جُبُـــــ٤ ؤخ٩امـــــّ  مدـــــا

ال قـــبحها بـــّ مـــً َـــظٍ الىاخُـــت ْبؾـــباٙ لُبُٗـــت الـــضًً اإلاؿـــُخي ٖلـــى صًيىـــا الحىُـــ٠، مـــ٘ ؤهـــّ لـــِـ مشلـــّ  ـــب،  ، (2)الخٍٛغ

ـــم ٣ًهـــــغ ؤخ٩امـــــّ ٖ ـــالم لــ ـــٞا ؾــ ْاظـــــّ قــ ـــل بهـــــّ  ٓاٖـــــضٍ ا لـــــى ظاهـــــب الٗبـــــاصاث، بــ ٢ْ ْلـــــذ ههٓنـــــّ  ْجىا ْن الحُـــــاة ٧لِـــــا، 

ْلـذ قـث ؤًا ٧ان ؤَْاظتهاصاث ٖلماثّ ٧ل ما ًخٗل٤ باإلاٗامال  ْن الٗبـاصاث، صْن جمُيـز بـين الجـاهبين، بط ا غاِٞا، ٦مـا جىا

ُــــت، ٩ٞـــــل ال٣ًـــــاًا  ْاإلاال ـــً اإلاؿـــــاثل الؿُاؾــــُت ْالاظخماُٖـــــت  ـــــا مـ ْٚيَر ـــين مؿـــــاثل الٗبــــاصاث  ـــالم بـ ـــي ؤلاؾــ ـــا فـ ال هجــــض ٞغ٢ــ

ْبُان ألا  ْلِا ٖلم ال٣ّٟ بالبدض  ٓباث، جىا ٓاء ٧اهذ ٖباصاث ؤم مٗامالث ؤم مىا٦داث ؤم ٣ٖ  خ٩ام.الٗملُت، ؾ

ْبل زاصٕ، ؤهّ ؾُٓل مجغص قٗاع ال   ، ٓهّ مجغص مِٓغ ؤظٝٓ ٧ْ ٓ الىو  هظٍ الهُٛت مً اإلاٗنى،  ؤما ًٖ زل

ْ ٨َظا ًغاص مىّ ٓام، ؤ ٓ بلى الاخخُا٫ ٖلى الكٗب ؤ٢غر، ألهّ ًغ ملي ٖاَٟت الٗ ٓا٢٘، بل َ ٫ٓ في (3)ًغجب ؤزغا في ال ٍْد  ،

ْالٛا ٓ اإلا٣هـــض ألابٗـــض  ْعبمـــا ٧ـــان َـــظا َـــ ٢ٓـــذ،  ٗت، ٞاٖخبـــاٍع هٟــــ ال ًـــت الجهاثُـــت مـــً بًـــغاصٍ، صْن جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ

ٓن ؤمـــغ حٛ م مؿـــلم ْ ؤ٦رـــَر ٍٓـــت الـــبالص بٗلـــت ؤن ٧ـــل ؤٞـــغاص الكـــٗب ؤ ألن  ؛لـــب ٖلُـــّ الٗاَٟـــت ال الٟٗـــل اإلاـــاصيمٗاـــرا ٖـــً َ

ْصلُـــــل  ــــحت مـــــا ه٣ــــغعٍ َىـــــا ؤن َــــظا الـــــىو، بــــل ٧ـــــل ٓن،  ٍٓــــت ٨ًٟـــــي ٞحهــــا ختـــــى الكــــٗاع ألاظـــــٝٓ الٟــــاٙع مـــــً اإلاًــــم  الِ

ٓهُـت مىًـبُت  ٗاث ٖاصًـت الخ٣ـت، لـم ًسلـ٤ آلُـت ٢اه ْختـى فـي حكـَغ ٓع،  ٓا٢ـ٘الضؾخ ألهـّ  ؛ججٗـل لِـظا الـىو ؤي ؤزـغ فـي ال

ٓمُـت، جخٛلٛـل  ْمماعؾـاث خ٩ ٓاهين  ٓا٢٘ بال ٖار ٢ ٓهّ ٖلى ؤعى ال بظاجّ ٚير ٢ابل للخُب٤ُ، خُض ال ًم٨ً جغظمت مًم

َْظا عبما ل ْماؾؿاث،  بـّ ؤؾاؾـا مـً ْيـ٘ ههـا ٦ِـظا فـي في ٧ل مٟانل اإلاجخم٘: ؤٞغاصا  ْ باألخٔغ لم ًٚغ م ٌؿخُّٗ ؤ

ْجُبُـــــ٤ ؤخ٩ـــــام  ٘ الٓيــــعي  ْلٗــــل زيـــــر صلُــــل ٖلـــــى ؤن الــــىو  هـــــظٍ الهـــــُٛت ٣ًــــُم جىـــــاٞغا بــــين الدكـــــَغ ٓع،  نــــلب الضؾـــــخ

ٓع لُبُـــا الهـــاصع ؾـــىت  ْعص فـــي صؾـــخ ٗت ؤهـــّ  ٍٓـــا فـــي اإلاـــاصة 1951الكـــَغ ٗت لـــم حٗخاـــر بال مهـــضعا زاه ْمـــ٘ َـــظا ٞـــةن الكـــَغ م، 

ْظــاءث جلــ٪ اإلابــاصت ال ْبهمــا فــي مباصئهــا،  ْؤخ٩امِــا  ٗت  ُْخهــغ هُا٢ِــا لــِـ فــي ههــٓم الكــَغ ٓن اإلاــضوي،  شاهُــت مــً ال٣ــاه

ٗت مجـغص  ٓا٢عي ؤن مبـاصت الكـَغ ْؤ٦ض الخُب٤ُ ال ال ججغئ  ي ٖلى مٗاهضجّ،  ٘ في الغجبت، ًم٨ىّ مسالٟتها،  جالُت للدكَغ

ٓا لجــإ بلُــّ بال ٖغيـا، بــل بن ال ًُ ٓا٣ٞــا ٖــً مهـضع مُــذ، ال  ْبمــا ج ٗاث مىــّ ٧ــان بمـا ٖغيــا  ٢ــ٘ ؤزبــذ ؤن اؾـخمضاص الدكــَغ

ْ حٗـــاعى مـــا ًهـــضع  ْٖهـــغ ال٣ـــظافي مٗىُـــين باجٟـــا١ ؤ ٗاث ببـــان الٗهـــغ اإلال٩ـــي  ٓ الدكـــَغ ْايـــٗ ْلِـــظا لـــم ٨ًـــً  ٚيـــر ٢هـــض، 

ٗاث اللُبُـت الؿـاب ْبن ٧ـان ال ٌٗنـي حٗـاعى ٧ـل الدكـَغ َْـظا  ْههٓنـِا،  ٗت  ٗاث مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ ٣ت مـ٘ ٖجهم مـً حكـَغ

ٗت  ٓ بن خـضر ؤلاؾـالمُتؤخ٩ام الكَغ َْـ ٓص لظاجـّ،  ْٚيـر م٣هـ ُت ؤمـغ ٖـاعى  ، ٞةهـّ ًا٦ـض ؤن اجٟا٢ِـا مـ٘ ألاخ٩ـام الكـٖغ

ٓعي  هــــظٍ الهــــُٛت لــــم ٓاٞــــ٤ ال اجٟــــا١، ٞــــالىو الضؾــــخ ْٞــــخذ مدــــالث (4)ًدــــل صْن بباخــــت الخٗامــــل بالغبــــا ٧ــــان مجــــغص ج  ،

ْجد ْلت  ٓاخل بترزُو مً الض ْلِا، للضٖاعة، جغج٨ب ٞحها الٟ ْجضا ْهٓم بُِٗا  ْؤظاػ حٗاَي اإلاؿ٨غاث،  ذ بقغاِٞا، بل 

ٓعٍت ههـذ  ْزاث٤ صؾـخ ْما جال طل٪ مً  ً الٗابضًً  ْمً بٗض ٍػ ٓع٢ُبت  ٓع ب ْؤقض، ٞم٘ ؤن صؾخ ٓوـ ٞاألمغ ؤه٨إ  ؤما في ج

ظاث، ْفي  ُْظغم حٗضص الْؼ ْاة الغظل باإلاغؤة في اإلايرار،  ْلت، ٣ٞض ج٣غعث مؿا اإلا٣ابل ؤبُذ الؼهـا ٖلى ؤن ؤلاؾالم صًً الض

ْخماًت  اًت  ْبٖغ ٓاخل ٖلىا  ْاعج٩ار الٟ ٢ْ٘ بالترا ملي،  ْٖلى ُٖجهابن  ْلت   .مً بٌٗ ؤظِؼة الض

                                                             
1
 ي09-05ذوك مدمى ذوكا د -
 -2

 ي056ىا د0978ا 5يونظاى يو نا ص فص يإل الىا ىي" يوتعا"ؾا بن"و ا  ا با "  "نؾ يوا" صا 05ذوك مدمى ذوكا د
3-
 ي597ا يمدمى يو"ي  صا د958ا م، ةص ىبا" ا د09ذوك مدمى ذوكا د 
-4
  ماااااا  وعاااااى  رنااااىن" ن اااا" فااااص https://legal-agenda.comونبنااااا  -وى ااااتو"-يإل ااااالمنب-يو اااا"نعبا 09ذااااوك مدمااااى ذااااوكا د 
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 اإلاؼلب الثالث

لت  م ؤلاظالمُتصُوت الشَش  وئشيالُاتها (1)مصذس للدشَش

ٗت  ٓن الكَغ ٓع  ؤلاؾالمُتبدؿب َظٍ الهُٛت ج٩ َْـظا مـا هـو ٖلُـّ صؾـخ ٗاث،  مهضعا إلاا ؾُهضع مـً حكـَغ

ٓعي فــي لُبُــا ؾــىت 1971ؾــىت  ــالن الضؾــخ ٓعة فــي لُبُــا الهــاصع فــي 1969م فــي مهــغ، ْؤلٖا ٓعي للشــ ــالن الضؾــخ  03م، ْؤلٖا

ٗت مهــــضعا )بهــــُٛت الخى٨يــــر(، 2011ؤٚؿــــُـ  ْبن ازخلٟــــذ الهــــُٜ ٢لــــُال فــــي الخٗبيــــر ٖــــً اإلاــــغاص، بــــين اٖخبــــاع الكــــَغ م، 

ـا مهـضعا عثِؿـاْا ْبين مُالبـت الـبٌٗ باٖخباَع ٗت  ي اإلاهضع،  ْبين اٖخباع مباصت الكَغ ، (2)إلاهضع )بهُٛت الخٍٗغ٠(، 

ٓخُـــض ـــا اإلاهـــضع ال ٍْالخـــٔ َىـــا ج٣لـــب نـــُاٚت الـــىو فـــي الضؾـــاجير (3)ْليرجٟـــ٘ الؿـــ٠٣ ٖىـــض الـــبٌٗ، ُُٞالـــب باٖخباَع  ،

ْعص الــىو فـــي  ُت، خُـــض  ْ قــٖغ ٓهُـــت ؤ ت، مهــضع الضؾـــاجير الٗغبُــت، بدؿـــب اٖخبــاعاث ٚالبـــا ؾُاؾــُت، لِؿــذ ٢اه اإلاهــٍغ

ٓع  ٗت 1971صؾـــخ ٘"، لُهــــبذ بٗــــض حٗضًلــــّ ؾــــىت  ؤلاؾــــالمُتم ٖلــــى اٖخبــــاع مبــــاصت الكــــَغ م 1980"مهـــضعا عثِؿــــُا للدكــــَغ

ْل٨جها ٧لِا "اإلاهضع الغثِنملي لل ٗت،  ٓاهين التي جيسجم م٘ ؤخ٩ام الكَغ ٘ ال٣ ٣ّْٞ الٗضًض مً مكاَع ٣ضم ٖلى 
ُ
ْج  ،"٘ دكَغ

ٓع  ٫ٓ الــىو فــي صؾــخ ٓع، لُخدــ ٗت 2012لــم جــغ الىــ ًٍْــاٝ بلُــّ  ؤلاؾــالمُتم بلــى "الكــَغ ٘ ٞحهــا"،  اإلاهــضع الغثِنــملي للدكــَغ

ٗت ٦219ـــــىو جٟؿـــــيري اإلاـــــاصة  ْالتـــــي ٢ـــــغعث ؤن "مبـــــاصت الكـــــَغ ـــالمُت،  ٓلُت  ؤلاؾــ ــــ ٓاٖـــــضَا ألانـ ٢ْ ــــت  ُـ حكـــــمل ؤصلتهـــــا ال٩ل

ٓع  ْل٨ً َظا الىو الخٟؿيري لم ًغص فـي صؾـخ ْالجماٖت"،  ا اإلاٗخارة في مظاَب ؤَل الؿىت  ْمهاصَع م، 2014ْال٣ُِٟت 

ْلـــت الـــبٌٗ  ْمدا َْـــظٍ الخ٣لبـــاث فـــي نـــُٜ الـــىو لـــم ٨ًـــً لِـــا مـــً ؾـــبب بال جلـــ٪ الهـــغاٖاث الؿُاؾـــُت ٖلـــى الح٨ـــم، 

ٓمّ بلـى جىدُخـّ مـً الؿـاخت الؿُاؾـُت، اؾترياء َٝغ ؾُائملي، ؤ ْ ؾعي ٚيٍر بلى الُِمىت ٖار َظا الىو، ْؾعي زه

ٓع   .   (4)ٖار خظٝ ههّ مً الضؾخ

ـــاع  ِــــا ٖلــــى اٖخبـ ـــ٤ ٞحهـــــا ٧ل ٟـ َــــظا الــــىو ٖلــــى حٗـــــضص نــــُّٛ ًخ ـــي  هــــظا ْ ْ ــ  ،٘ ـــضع الدكــــَغ ٗت مهـ ـــر ٖـــــضة جالكـــــَغ شيـ

ْمً خُض الخُب٤ُ، مجها:  بق٩الُاث، مً خُض اإلاهُلح 

                                                             
1-
را"نىا ن"يى باوت "نق انا بناو درى تاتضنه  "نعب  ابمبا وونط إنجااى  ا"ح مبتاىلا فها ي وانط إال   بماا لن واه ماو رتاال وماا ل ا" ذهناه " اووه يو 

فاص وبه ي نروو يوم"يى باوت "نق فص يوند يوى تو"ي د  يوىووب بلجه تها يو" منب يوملت،ب فص إ،اىي"  اويننو تانظى دناا  يونااط وتضاب   اهورهى 
فاص م ا"وح يوى اتو" يوةه ا ننص ول ا"ه فاص تنظانى  يإل االمنبيومجتمقي با ى ،بدص ب نا  ومدمى "فن  يو وبرصا ىالوب يوند ذهو مباىئ يو "نعب 

 ي  559ىا د5106ا 0ا يوعىى 59ا ؼ  ا يومجهى يإل المنبوهى"ي ا   يإل المنبوذم  يو ه ب يواضابنبا مجهب يوجامعب 
-2
دنا و"ى  ب،نؽب ميوم،اى" يو"بن اص وهت ا"نقم فاص ى ااتن" م،ا" و  ا"ا وب،انؽب مم،اى" "بن اص وهت ا"نقم فاص ى ااتن" يورونا  ويوبدا"نو  

ماو دناا  يإل االمنبويإلما"ي ا لماا ى ااتن" تاونط ويوج يبا" ويومؽا"لا فااى ي ت،ا"  ذهاو ذباا"  ميإل االى ىناو يواىنوما ىوو يوتعا"ك وه ا"نعب 
قي بننما نات"ح ب نا  و منهه يو وبرص لو نروو يوند ب،نؽب يومبااىئ ي ،اهنب وه ا"نعبا بإضاافب و،اؾ ي ،اهنب وهمبااىئا ىو"اا رم،ى" وهت "ن

 ي509ىونما بناو منهما وهم"يى با ،هنبا وال تدىنى وهاا وال تعهن  وجىوى ا ه يإلضافبي با ى ب نا  ومدمى يو وبرصا د
3-
يوم،ى" يوودنى وهت "نق ي تى فص ىذويها و"لى فص يواو  بؽن"  ووه لا"وج ذهاو مبااىئ لدرااى يواىنو ب  إو بعك مو  ا  بوجول روو يو "نعب  

ورة" يإل المصا معهال ما نا"يه بلناه مال دراى إال  ما مانماا ىذاويه ذهاو ظااا" بعاك يون،اود يوا"آنناب يوتاص و،اة  ماو واى ندراى بماا لنا     باا
يى ت "نق مو ؼن" يو "نعب جعٌ  وه ي يوؽن" نىي وم اونا و ا"ح  ا واا ي فناه رةا" ،ا"نري لنظا" فاص بنااو ويوظهى ويوة و ا وفِهى منها لو فص ي تمى

ي واا ي يوااو  959-959ىا د5111ا 0ويو ا"ذنب يوى اتو"نبا ىي" يو ا"و ا يواااا" ا   يإل االمنبا ي يوا"لي إبا"يانى ىذانج يو،اباحا يو ا"ذنب 
وم تى  بها وماا،ىااا فنه لها  ويضار بانو يو ا"نعب ويوةااها وم ااوي  بانو يون،اود وماا فهماه يوعهماام فو  ما فنه مو فهى ال نتنا ل مق يآلنا  ي

مو فاه تهك يون،ودا نضاؾ وه ي فنه م اوي  بنو يوم،اى" ي ،هنب مو رتال و انب نبوناب وبانو يوم،ااى" يوتبعناب ماو  نااط وي تد ااو وم،ااور 
ا وبه ي تلو  اا ه يواىذو  وانط إواو ت بنا  يون،اودا با  إواو 556ب نا  ومدمى يو وبرصا دم" هب وذ"ؾ وؼن"اا مو و اب  يالجتهاىي با ى 

 ت بن  ما فهمه ،ادل ا ه يوىذو  مو يون،ودا ويذتبا"  ووه  "ذا ماى اا تد"ى ملاوةتها وال مد  وهاو  بؽن"هي     
4-
ويو ا"نعب فاص يوو ااب  يوى اتو"نب ول ا"  واك ذهاو يود"ناب يوىننناب  تابق ا ي يو ا"ى يوتاا"نلص ذناى ناوي" باىن" وذا،اى لهنا ا يإل اا"  إواو يإل االى 

معناب مى"ي ب ماا"نبما و" ب  ىم  إواو مالتم" يواىنو ويوىوواب يوا ي ذاىتاه برهناب يودااو  بجامعاب ااا"ف"ى يومنظماب يوع"بناب وهااانوو يوى اتو"ي ويوج
تداا  ذنااويو ميواااانوو ويوتؽناا" يومجتمعااصما ون اا"  فااص يورتااال   ااالمنبيإليوتون اانب وهاااانوو يوى ااتو"ي باوتعاااوو مااق ب"نااامج يوى"ي ااا  يواانوننااب 

 ي05ىا د5109يو نوي وهمنظمب يوع"بنب وهاانوو يوى تو"ي يو،اى"  نب 
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٘ ًىهــٝغ الــىو ٖ -1 ٗت مهــضعا للدكــَغ ْ لىــا-لــى اٖخبــاع الكــَغ ُٖٓا ال  -خؿــب مــا ًبــض ــا مهــضعا ماصًــا مٓيــ بلــى اٖخباَع

ط (1)مهضعا ق٩لُا ْبهما جٓل ؤخ٩امِا ٦ما ٧اهـذ ٢بـل زـْغ ٓة بلؼامُت طاجُت،  ٗت ٢ ٓ ال ٌؿبٜ ٖلى ؤخ٩ام الكَغ ْ هظا ِٞ  ،

ٓاٖــض صًيُــت ال جلــؼم ؤخــضا بال بدؿــ ُت َــظا الــىو بلــى الحُــاة مجــغص ٢ ٓن لألخ٩ــام الكــٖغ ْلــً ٩ًــ ــّ الــضًني،  ْْاٖػ ْعٖــّ  ب 

ُٗت، ٞخهــبذ ٖىضثــظ ملؼمــت ال بــظا ها  ٓعة حكــَغ ٣ٍْىجهــا فــي نــ ٓن بال بٗــض ؤن ًخــضزل اإلاكــٕغ الٓيــعي  ٓة ال٣ــاه ٍــمليء مــً ٢ــ

ال جــضزل ٖلــى َــظا فــي الخُبُـــ٤ بال  ْلــت ال بؿــلُان الــضًً،  ٓن ملؼمــت بؿــلُان الض ٗا ْيــُٗا، ٞخ٩ــ ــا حكــَغ َغ ْبهمــا بخ٣ٍغ

ضزلِا ُّٞ اإلاكٕغ الٓيعيبٗ ًُ  .(2)ض ؤن 

2-  ْ ْ ال٣ًاء ؤ ٓاًَ ؤ ْلِـ بلى اإلا ُٗت في البالص،  ٓظّ بلى اإلاكٕغ الٓيعي، ؤي الؿلُت الدكَغ الخُار في َظا الىو م

ْلت ما مً ماؾؿاث الض ٗاث الٓيـُٗت، صْن ؤن ًترجـب (3)ٚيَر ٗت ٖىض ؾىّ للدكَغ ٓ ًُلب مىّ جدغي مباصت الكَغ ِٞ ،

ْصٍ في ا ْع ُٖٓت، جساَب ال٣ا ملي مباقـغةٖلى  ٓلّ بلى ٢اٖضة مٓي ٓع جد ٓ ٣ٞـِ ًلـؼم (4)لضؾخ ، ٞـالىو  هـظٍ الهـُٛت َـ

ٕٓ مـا–اإلاكٕغ الٓيـعي  ٘ فـي مٓيـ ـب فـي بنـضاع حكـَغ ٗت  -بن ٚع ٘ مـً الكـَغ ، (5)ؤلاؾـالمُتباؾـخمضاص ؤخ٩ـام طلـ٪ الدكـَغ

ٓ ج٣اٖـ اإلاكٕغ الٓيعي ًٖ ؤصاء مِمخّ ٓن الحا٫، ل ٠ُ٦ْ ؾ٩ُ ْ في ْل٨ً ما الحل،  ٗت ٧لِا ؤ ْلم ٣ًنن ؤخ٩ام الكَغ  ،

ْبزالنّ ٞحهاا ْما آلالُت التي جلؼمّ بال٣ُام بظل٪ ٢بل ؤن هخدضر ًٖ بج٣اهّ لِا  ٕٓ بُٗىّا   مٓي

٘ عؤٔ ُٞــّ الــبٌٗ حٗمُمــا ًدخــاط بلــى يــبِ، ٞــبٌٗ اإلاؿــاثل ؾــِى٩ل  -3 ٗت مهــضعا للدكــَغ الــىو بهــُٛت ظٗــل الكــَغ

٤ْٞ ؤ ُٗا  ـغاث مسخلٟـت، ٞـا٢ترح لِـظا ظٗلِـا مهـضعا اإلاكٕغ الٓيعي ًٖ يبُِا حكَغ ْجاًر ٗت جدـذ صٖـأْ  خ٩ام الكـَغ

ٍٓا ْل٨ً َظا ٢ض ًِٟم مىّ اٖخباع ما ٖضاَا مهضعا زاه  ،٘ ، ٞا٢ترح البٌٗ جداقُا لِظا الِٟم الـظي لـم (6)عثِؿا للدكَغ

ٗت ٘ ًغ١ لّ ظٗل الكَغ ٓاٍ للدكَغ ٓخُض صْن ؾ ؤمـام  -خؿـب ِٞمـّ–ألن ظٗلِـا مهـضعا عثِؿـا ًٟـخذ اإلاجـا٫  ؛اإلاهضع ال

ْالــــىو بهـــُٛت اإلاهـــضع الــــغثِـ  ٗت،  ٗاجّ مـــً مهـــاصع ؤزــــٔغ ٚيـــر الكـــَغ –اإلاكـــٕغ الٓيـــعي الؾــــخمضاص َـــٝغ مـــً حكــــَغ

٘ فـي  -خؿب ِٞمّ لّ ؤًًا ًّ لّ بنضاع حكَغ ال ٧لما ٖ ٗت ؤ ٕٓ بلى الكَغ ال ؤزغ لّ ٖىضثظ بال بلؼام اإلاكٕغ الٓيعي بالغظ

ٔ مؿــ ْبن لــم ًجــضَا بدــض ٖجهــا فــي مهــاصع ؤزــغ ْظــض فــي ههٓنــِا يــالخّ ٢ىىــّ،  ْبن بــضا (7)إلت مــا، ٞــةن  َْــظا اإلاىُــ٤،   ،

ٓم  ْؤعاص بـــــّ ٢اثلـــــّ الـــــضٞإ ٖـــــً قـــــٕغ عر الٗبـــــاص، ٞةهـــــّ ٨ًكـــــ٠ ٖـــــً ٢لـــــت ٖلـــــم مـــــً ٢ـــــا٫ بـــــّ بـــــالٗل  ،  ـــــحُدا فـــــي ْـــــاٍَغ

ًـــضعي  ُـــت  ْؤًًـــا ببــــضيهُاث ال٣ٟـــّ، ألن َــــظا ال٣اثـــل مــــً هاخ ُت،  ٓ مدـــ٤ْ –الكـــٖغ ْبٚىائهــــا لىـــا ٖــــً  -َــــ ٗت،  ٦مــــا٫ الكـــَغ

ٓخ ضَا اإلاهضع ال ٓ ًٍغ ْلِظا ِٞ ا،  ٓص ُٞـى٨و ٖلـى ٣ٖبُـّ،ا ُض، ألن لِا خ٨ما في ٧ـل قـإن مـً قـٚيَر  ْن الحُـاة، زـم ٌٗـ

ٓهُـت مـً  ؤن الىو ٖلى -صٞاٖا ٖجها–ٍْٟترى  ٗت مهـضعا عثِؿـا ؾـُاصي بلـى اؾـخمضاص بٗـٌ ألاخ٩ـام ال٣اه اٖخباع الكـَغ

ـــا مــــً اإلاهــــ ْبن لــــم ٣ًلــــّ ٞةهــــّ ٚيَر َْــــظا  ٗت،  ٓ  هــــظا ٌٗلــــً  جــــؼ الكــــَغ َـــ ٓص خ٨ــــم ٞحهــــا لِــــظٍ الحاصزــــت، ْ ْظــــ اصع، لٗــــضم 

                                                             
1-
هاا جا  بيوم،ى" يوماىي لو يوموضوذص ذبا"  ذو يوماى  ي وونب يومرونب وجوا" يوااذى  يواانوننبا لما يوم،ى" يو" مص فن"يى به يوو نهب يوتص ل" 

 ي91-59يوااذى  يواانوننب إوو دن  يووجوىي ذهص د نو نجنى ا د
-2
  ماااااا  وعاااااى  رنااااىن" ن اااا" فااااص https://legal-agenda.comونبنااااا  -وى ااااتو"-يإل ااااالمنب-يو اااا"نعبا 06ذااااوك مدمااااى ذااااوكا د 
 ى5109 00 71

3-
ا و"ؼى من انب ا ي يواو  ذاال فإو نتابجه ال تبىو مابووب ومو وضق يوند يوى تو"ي يومتعه  بااذى  يو ا"نعب بها ه 06ذوك مدمى ذوكا د 

ى ما نؽنص ذاو  او  ؼنا"ها 0985لب"ن   09يو،نؽب لو  اول بها ووع  ما  ""ته يومدرمب يإلىي"نب يوعهنا فص م،" فص مع"ك درمها يو،اى" فص 
ه بن،ه مق  صم مو يوت،"ؾ فنها دنا  ""  يومدرمب لو م و يونظااى يوت ا"نعص يوراما  يومويفا   درااى يو ا"نعب ااو مهماب يوم ا"حا وو ي نو"ى

متهاا ال تمتاى ولنه إوو لو ننب   ا ي يونظاى يورام ا ون ترم   وته يومه مب فإو يوت "نعا  يو ا"نب تظ  نافا  ا ونتعانو ذهاو يومداارى ت بناهااا  و مه
   ااباب تعىن  يون،ود يوت "نعنب يواابمبا وبه ي فإو ت بناها وااذى  تد"نى يولم" بماووب لنها ناف   با يتها ااو فاص دانااب ي ما" تعاىن  وت ا"نعا إوو

وناه ذناى ذهنهاا وال ت ي  معموال بهاا واو ما نل"ج ذو يلت،ا،اتها يواضابنبا ونن وي ذهو م يدمب منها وه ه ب يوت "نعنبمي اا ي يودراى م اا" إ
 ي69-69ذهص د نو نجنى ا د

4-
 ي  69يوم،ى" يو اب ا د 
-5
 ي599با ى ب نا  ومدمى يو وبرصا د 

6-
 ى5109 00 71  ماا  وعاى  رنىن" ن " فص https://legal-agenda.comونبنا  -وى تو"-يإل المنب-يو "نعب 
-7
فص تاى"ج يواويذاى يواانونناب وماىى إمرانناب يذتباا" اا ه يومبااىئ م"جعاا وه" اباب  يإل المنبتابق ا ي ذنى ذاى  ذم"  "نؾا م"تبب مباىئ يو "نعب  

بانو يوملناىنو ويومعا"ضانوا ىي" يونهضاب يوع"بنابا يواااا" ا  يإل االمنبا ومدمى  هبصا ت بنا  يو ا"نعب 992ىا د0989يوى تو"نبا مجهب يود ا 
 ي  98ىا د0981
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ٓ  هـــظا ًـــتهم  َْـــ ٓٞـــاء بد٨ـــم فـــي مؿـــإلت مـــا،  ْزمغجـــّ، مـــ٘ ؤهـــّ ٖلـــى ال٨ٗــــ جمامـــا ممـــا ٣ًهـــضٍ، ٖـــً ال ٓلـــّ  ٓن مٟـــاص ٢ ؾـــ٩ُ

ْالح٣ُ٣ـت ؤن الـىو ٖلـى اٖخبـاع الكـَغ ْٖـضم ال٨مـا٫،  ٓع  ْال٣هـ ٗت بالى٣و  ْبن ٧ـان الكَغ  ،٘ ٗت مهـضعا عثِؿـا للدكـَغ

ٗت ْجبــين مــضٔ مالءمتهــا مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ٗاث ال٣اثمــت،  ٓة يــمىُت للمكــٕغ بلــى مغاظٗــت الدكــَغ ٫ (1)ُٞــّ صٖــ ، ٞةهــّ ؾــُْا

ٓخُض ٓن  ي اإلاهضع ال ـغ (2)ٖىض الخُب٤ُ بلى ؤن ج٩ ٗت ٖـً ج٣ٍغ ٓع ؤن حُٗـا الكـَغ ْا٢ٗـت ، ألهّ لِـ مً اإلاخه خ٨ـم فـي ؤي 

ْ اؾخدضزذ ٫ٓ بٛير َظا ُّٞ ا هام للكإع الح٨ُم  ؛خضزذ ؤ ْٖال -ألن ال٣ َْظا ما ًدىا - ظل  ٓع،  ْال٣ه مـ٘  فيبالٟٛلت 

ْلـــم  ْلـــم ٣ًـــل بـــّ ختـــى ؤقـــض الٗلمـــاء مٗاعيـــت لالظتهـــاص،  ال ٣ًبلـــّ ال٣ٗـــل الـــغا ح،  ُت طا هـــا،  هـــض٢ّ ًالىهـــٓم الكـــٖغ

ٓع ال٣ّٟ ٓا٫ ٖه ٓا٢٘ َ  .(3)ال

ـــِا  -4 ٗت هٟؿــ ــــىو بهـــــُٛت ؤن ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ٓص الـ ــــ ٘ ٣ًخ ـــــملي جدضًـــــض اإلا٣هـ ـــضع للدكـــــَغ ـــي اإلاهــ ـــا  ــ ْ بهـــــُٛت ؤن مباصئهــ ؤ

ٓ لـــم هسخلـــ٠ بهـــضص ألاخ٩ـــام ال٣ُُٗـــت، ٞةهىـــا  ْختـــى لـــ ْباإلابـــاصت،  ؾـــىسخل٠ بكـــإن ألاخ٩ـــام زـــاعط  -بالخإ٦ُـــض–باألخ٩ـــام 

ْبٗــض َــظا الاظتهــاص فــي يــبِ ألاخ٩ــام ٚيــر ال٣ ٓ ْنــي،  ْمــا َــ ٓ ٢ُعــي  ُُٗــت صاثغ هــا، ْؾــىسخل٠ بٗــض َــظا فــي جدضًــض مــا َــ

ْهدً وٗٝغ ؤن بًِٗم، بن لم ه٣ل  ُٗتا  ين في الؿلُت الدكَغ ٧ٓلّ بلى اإلاكٖغ ٓػ ؤن ه ٓوي بكإ ها ؤًج ْازخُاع خ٨م ٢اه

ْعاء مــأعر ؾُاؾــُت، فــي ا هــام  ــا  ٓا مــً طْي الازخهــام بــالٗلم الكــغعي، بــل عبمــا ال ًتــرصص بًٗــىا، ظٍغ ٦شيــر مــجهم، لِؿــ

ْهــّ–بًٗــِم  ْبض ٓ فــي ؤ هــم مــً الٗلمــاهُين ا -بدــ٤  ْلــ ْؤهىــا لــً ههــض٢ِم  ْظــل،  ٓلى ٖــؼ  لــضاٖين بلــى ٖــضم جُبُــ٤ قــٕغ اإلاــ

ْطعا للغمـــاص فـــي  ْجدـــاًال  ٓا بمـــا ًىٟـــي ٖـــجهم َـــظٍ التهمـــت، ٞلـــً هـــٔغ فـــي َـــظا بال الخٟاٞـــا مـــجهم  ْؤجـــ ٓا بـــإٚلٔ ألاًمـــان،  ؤ٢ؿـــم

ٓا٫ الٟ ٣ِْٞــا التــرظُذ ْالازخُــاع بــين ألا٢ــ ٓابِ التــي ؾــِخم ٖلــى  ْالًــ ٓاٖــض  ٓن، زــم مــا  ــي ال٣ ٓ الُٗــ ٣ُِــت فــي نــضص مــا َــ

ا، عبمــا َىــا  ٓلــت قــٖغ ٓابِ ؾــُاصي بلــى هخــاثج ٚيــر م٣ب ْالًــ ٓاٖــض  ْنــي الضاللــت مــً الىهــٓما ألن ٖــضم جدضًــض َــظٍ ال٣

٫ٓ البٌٗ مدخجـ ٓن  ؛ا ؤه٨ـم جشيـرْن مؿـاثل ال صاعـي لِـاؾ٣ُ ْمدـضص، ِٞـاالء اإلاكـٖغ ْابـح   -بالخإ٦ُـض–ألن الـغؤي ٞحهـا 

ظـا مـً َـظاؾِؿدكيرْن لجىت مً ؤَل الازخهام فـي ا ٓهُـت، زْغ ْال٣اه ُت  ٓم الكـٖغ ؤلاقـ٩ا٫، ْؾـترا إلاُٗـً ؤ هـم  لٗلـ

ْل٨ىىــا هــٔغ ؤن ألامــغ مــ٘ َــظا لــم ًســغط مــً بــين ؤًــضيهم، ٞٗلــى ؤي ؤؾــاؽ ؾــِخم ازخُــاع  ٓ ٢لُلــ الــؼاص مــً الٗلــم الكــغعي، 

ٓن َــاالء، ؤمــً "اإلادكــضصًً" ؤم مــً "اإلادؿــا ٫ٓ مــً ؤي اججــاٍ ؾُائــملي ؾــ٩ُ ذ ال٣ــ ْبهــٍغ َلين"ا ال٩اعزــت ؤًٖــاء اللجىــتا 

ْٖلــى  ٓن "قــغعي ألاؾــاؽ"،  ٕ ٢ــاه ْ ممــً ًــتهمِم الــبٌٗ بــإ هم ٦ــظل٪، لهــُاٚت مكــْغ سخــاع لجىــت مــً الٗلمــاهُين، ؤ
ُ
ؤن ج

 ٓ ْلـــ ْهخــاثج ؤٖمالِـــا،  ْمهـــير ٖمــل اللجىـــت  ٓن زايــٗا بال للمما٦دـــاث الؿُاؾــُت،  ْآزـــٍغ لــً ٩ًـــ ْلــّ  ٧ــل خـــا٫، ألامــغ فـــي ؤ

ٓن ج ْالنزاَت، ؾ٩ُ ٓلّ ٧اهذ مً طْي ألاَلُت  ٓن ٖاإلاـا بإنـ دذ عخمـت مـً عبمـا لـم ٌكـم لل٣ٟـّ عاثدـت، ًٞـال ٖـً ؤن ٩ًـ

 ْص٢اث٣ّ.

ٓاهين ا٢تـرح الـبٌٗ ؤن ًـخم  -5 ٓعة ٢ـ ْلـت نـُاٚت ألاخ٩ـام الاظتهاصًـت فـي نـ ظا مً الخالٝ الظي ٢ض ًـاصي بلُـّ مدا زْغ

ٗت  ٍْـٔغ مـً ٢ـا٫  هـظا ؤهـّ   ؤلاؾالمُتالىو ٖلى اٖخباع مباصت الكَغ  ،٘ ْزـغط  ي مهضع الدكَغ هـظا ٢ـض خؿـم الخـالٝ 

ْخــــضٍ  ْل٨ــــً مؿــــعى َــــاالء لــــم ٨ًكــــ٠ بال ٖــــً ٖمــــ٤ ٖــــضم ٖلمــــّ لــــِـ بال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي  ْاؾــــتراح،  مــــً ألاػمــــت ٞــــإعاح 

ْبهما ٓاٖضٍ  ْجضٞٗىا  هظا بلـى صَليـز مـً الخالٞـاث ؤباللٛت ؤًًا، ٩ٞلمت مباصت، ١ٓٞ  ٢ْ  ها  ي بظا ها جدخاط بلى يبِ، 

، ٞــةن  ْالتــي ًــغاص مجهــا لــً هســغط مىــّ بال بلــى ٚيــٍر ٓعي–َــظٍ ال٩لمــت،   -خؿــب ِٞــم مــً ٢ــا٫ بخلــ٪ الهــُٛت للــىو الضؾــخ

ْمـً  ال،  ُت، ال جاصي َظا اإلاٗنى في اللٛت، ٞال٩لمـت مكـخ٣ت مـً  الٟٗـل بـضؤ، ؤي ٞٗـل اليـمليء ؤ ْال٩لُاث الكٖغ ٓاٖض  ال٣

ِا مً ٚيـر ؾـاب٤ مشـ ْازتٖر ٓ مً ؤوكإ ألاقُاء  ْظل، ألهّ َ ٓلى ٖؼ  ٓ اإلا َْ ٓلـّ َظا اإلابضت،  ْعص ٢ ـؼ  ـل الٍٗؼ ا٫، ٟٞـي الخنًز

                                                             
1-
 ي591ا ذاى   "نؾا د08ذوك مدمى ذوكا د 

2-
و فااص ؼناا" ااا ي يوةهااى فااإو يوااند ب،اانؽب يوم،ااى" يواا"بنط نعنااص لنهااا يوم،ااى" يواا ي نجاال يال ااتناى إونااه مااو ِ باا  يوم اا"ح لوال ذنااى إذااىيىه ودتاا 

وهت ا"نعا  يوعاىناابا وااو وإو راااو نجناا  واه يوهجااوم إواو م،اااى" للاا"ىا وااص انااا وااو تراوو إال ف"ذناابا فاإو  اا" ها اااو ذاىى ملاوةتهااا وهم،ااى" 
ىمها ذهنها  و و،ؾ مباىئ يو "نعب باوم،ى" يو"بنط نعنص لو ما  وياا فا ى وه ه يو،ةبا وباوتاوص ده  به ،ةب يو انونابا وااص يو"بنطا وذىى تا

 ي    086-082ا ومدمى د نوا د577به ي متلل"  يو"تببي با ى ب نا  ومدمى يو وبرصا د
3
 ي51ذوك مدمى ذوكا د -
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ـمَّ حٗـالى: 
ُ
ٍُ ز ُــُض ِٗ

ٌُ ــمَّ 
ُ
ـ٤َ ز

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ْبــَضؤ ًَ  ُّ ــ

َّ
َٓن  الل ــ ُٗ ْغَظ

ُ
ِّ ج ــ ُْ

َ
ِبل

ــغ الُاــري مبِىــا (1) ، ؤي ؤوكـإٍ مــً ٚيــر مشـا٫ ٌؿــب٣ّ، ٢ــا٫ ابـً ظٍغ

ْظــل، زــم ٌُٗــض زل٣ــا ظضًــضا بٗــض بٞىاثــّ  ْبٖضامــّ، ٦مــا بــضؤٍ زل٣ــا َــظا اإلاٗنــى: "ُٞدضزــّ مــً ٚيــر ٍــمليء، بــل ب٣ضعجــّ ٖــؼ 

ْلــم ًــ٪ قــِئا" ٍٓا،  ٓاة  ــي مبــضؤ (2)ؾــ ْٖلــى َــظا ٞــالى ٓن مجهــا،  ْماصجــّ التــي ًخ٩ــ ْؤؾاؾــّ  ْلــّ  ْ هــظا ٞمبــضؤ اليــمليء لٛــت ؤ  ،

ٓظـب  ْظمٗـّ مبـاصت، خُـض ٣ًـا٫: مبـاصت ٖلـم ٦ـظا، ؤي اإلا٣ـضماث ألاؾاؾـُت التـي ًخ ٝ  ي مبضؤ ال٨ـالم،  ْالحْغ الىسل، 

ْاإلابـضؤ  هـظا اإلاٗنـى ال ٖال٢ـت لـّ بمـا ًـغاص مىـّ مـً مٗنـى انـُالحيالٗلم  هـا ممـً ؤعاص الخ٣ـضم  ٓا(3)ُٞـّ،  غ ز، ْفـي اإلا٣ابـل جـ

ٓن للمبـاصت، مجهـا م٣انـض  ، جخ٣اعر م٘ اإلاٗنى الـظي ؤعاصٍ عظـاالث ال٣ـاه ٗت ٖلى اؾخٗما٫ انُالخاث ؤزٔغ ٖلماء الكَغ

ٓاٖـضَا ٢ْ ْؤخ٩امِـا  ٧ْلُا هـا  ٗت  ٓ ٧ـان اإلاـغاص مـً ٧لمـ ،(4)الكَغ ْاؾـخٗماال ها، ٞـةن ألامـغ مـ٘ ْختـى لـ ٓاٞـ٤ اللٛـت  ت مبـاصت ً

ٓ ها ظؼء ٧ ، با، بط إلاا ٧ان ل٩ل هٓام مهُلحاجّ، التي ال ٌؿخمضَا مً ٚيٍر ْ لىا ٍٚغ  َظا ًبض
ً
ْجمشـل حٗبيـرا  ا ٍٓىـّ،  مً ج٩

ٓػ لِــظا اؾــخٗاع ها مــً ٚيــٍر ْؤخ٩امــّ، ٞــال ًجــ ٓم الكــٕغ  إلاــا لــم جــغص ٧لمــت مبــاصت ٖــً ؤَــل البهــغ بٗلــ  ، ٍَٓغ مــً  ٖــً ظــ

ْجدضًــــض اإلاـــغاص بــــّ، مـــً خُــــض  َٓغ الىٓــــام الكـــغعي  ٓوي لُٗاـــر بــــّ ٖـــً ظـــ ٓن َــــظا ٌٗنـــي اؾــــخٗاعة مهـــُلح ٢ــــاه ٓم، ٧ـــ الٗلـــ

ٓابُّ. ْصٍ ْي  خض

ٓن مدــضصا مىًـــبُا، ٞمــا  ـــي اإلاهــاصع التـــي ًم٨ـــً  ٗاث ًجــب ؤن ٩ًـــ ٦مــا ؤن اإلاهـــضع الــظي حؿـــخ٣  مىــّ الدكـــَغ

ْاخــ ٓظــض ٦خــار  ــت َــظٍ اإلابــاصتا ؤً خمــاص ٖلحهــا إلاٗٞغ ّٖٓ الٖا ْ مٓيــ ْ خــضًشا اؾــمّ ؤ ض ْيــّٗ ؤَــل البهــغ بال٣ٟــّ ٢ــضًما ؤ

ْالُٟهــل بُيىــا ٖىــض الازــخالٝ فـــي  ٓ الح٨ــم  ٓن  هــظا َــ ٩ٍْـــ تهــا بن ٢لبىــا نــٟداجّ،  ٗت، لنرظــ٘ بلُــّ فــي مٗٞغ مبــاصت الكــَغ

ــا مجهــ ٓ َٞغ ْلــ ْاخــضة ٖــً َــظٍ اإلابــاصت، ٞبُيــذ  ٓعاٍ  ْ ص٦خــ ْجدضًــض مٗنــى ٧ــل مجهــا، ؤؤٖــضث عؾــالت ماظؿــخير ؤ اا يــبُِا 

٦ْجهِاا ْاخض ًسارها ًٖ ماَُت َظٍ اإلاباصت   . (5)ؤًٓظض بدض ٖلوي 

ـت  ْمٟٚغ ٗت  ـي اإلاهـضع ٖبـاعة زاَئـت فـي ههـِا، ملبؿـت ٖلـى الىـاؽ ؤمـغ صًـجهم،  بن الىو بهُٛت مباصت الكـَغ

ــــا عمــــؼي ؤ٦رــــر مىــــّ ٖملــــي ْؤزَغ ـــ(6)ٖــــً مٗىاَــــا،  َٓا ٖلــــى ؤ هـ ٓهُين اؾــــخٗمل ـــر  ــــحُذ لٛــــت، ألن ال٣ــــاه ـــي اؾــــخٗما٫ ٚيـ ا ، ٞ ـ

ٓ هدُىا َظا الخُل اللٛٓي ظاهبا، ٞـةن الٗبـاعة جـىو ٖلـى  ْختى ل َْظا ما لم ج٣ٍغ اللٛت،  ُت،  ْال٩لُاث الكٖغ ٓاٖض  ال٣

ـــِا ال ٖلــــى ههٓنـ ـــا  ِـ ـــى ؤخ٩ام ْلــــِـ ٖلـ ٗت  ـــ٠ (7)مبــــاصت الكــــَغ ٍـ ْلٗــــل ؤ٢ــــغر حٗغ ـــر جــــغاصٝ،  َْــــظٍ مهــــُلحاث ٖلــــى ٚيـ  ،

ٓوي ال٨بيـر  ٗت التـي لِؿـذ ٨ًك٠ ًٖ خ٣ُ٣ت اإلاغاص باإلابـاصت مـا ٢ـغعٍ ال٣ـاه ٓعي مـً ؤ هـا ٧لُـاث الكـَغ  ٖبـض الـغػا١ الؿـجه

                                                             
1-
 ي00 و"  يو"وى: يآلنب  

2-
ا لباو جعةا" يو با"يا جاامق يوبنااو ذاو تلونا  آي يواا"آوا تدانا : ذباى   باو ذباى يومد او يوت"راصا ىي" اجا" وه باذاب ويون ا" مدمى بو ج"ن" 

 ي967ا 08ىا ج5110اـا 0955ا 0ويوتو نق ويإلذالوا  
3
 

-
ذهو  و  بدا فص رتل يوهؽبا وى نا"ى فنهاا مبااىئ بمعناو رهناا  لو  ويذاى وفا  ماا ن"ناىه لاا  يوااانوو منهااا فها ي يومعناو واى نا"ى ذاو لي ماو  

 ل ا نو يوهؽبا رما وى ن"ى لبىي ال فص يورتال يور"نى وال فص يو نب يو "نةبي  
4-
"جا  يواانوو بنااو معنااها فتعاىى  وها ي تة ان"يته ذناىاىا وو عاوي فاص بعاك وباونظ" وعىى و"وى يومباىئ رم، هر  "ذص فاى داو  بعك مو  

يوله ا ومو ا ي لو يوعالمب يو انهو"ي ماو نادناب ال نةا"  بانو م،ا هدص ي درااى ويومبااىئا ون اتلىمهما ذهاو  ابن  يوتا"يىؾا وورناه ماو نادناب 
"اا يورتاال ويو انبا واا ه ن امنها يومبااىئ يوعاماب يوتاص ال نجاو  ملاوةتهااا لل"ى نة"  بنو يومباىئ لو ي دراى يو ا"ذنب يورهناب يوا عناب يوتاص م،اى

ي "بعابا  وبنو يومباىئ وي دراى يوتص م،ى"اا يوةاه يإل المصا وا ه ال ن ت"  يوتانى فنها بم ال معنوا وإنما نمرو يو"جوح فنها  ي مو يوما يال
لدمى يو نهو"يا يوو ن  فص  "ح يوااانوو يوماىنص يوجىناىا ىي" إدناام يوتا"يا يوع"باصا  ب  دتو ل وي  ذهمام ؼن"اا مو م يال يو نعبي ذبى يو" ي 

      ي99-98ا د0ا ج5بن"و ا  
5-
بعاى  ااو  بداا ور ناا" ماو ذنااام يال تا،اام وااى لذ ا" إال ذهااو " اااوب ماج اتن"  ااىمها مباا"ك ،ااابؽص ومعهاى يوداااو  ويوعهاوى يإلىي"نااب بجامعااب  

،اةدب فاإو راتبهاا ين اؽ  بتع"ناؾ يومبااىئ  919نعب رم،ى" " مص وهاانوو يومىنص يوج يب"يا ومق لنها جاام  فاص يوج يب"ا ذنوينها مباىئ يو "
ن اا"ته يوجامعااب يالفت"يضاانب يو ااو"نبا وضااعه ل ااامب يودمااويا ذنونااه بااـيمباىئ يو اا"نعب  599ذااو د،اا"اا وبنانهااا ذااىيا رمااا لااىذنا رتااال فااص 

ووو ذ"ضاا دنا تناو  فنه ما ناى"ط فاص يورتال يومى" انب يوتاص تعاى و هباب رهناا  يوااانوو تدا  ذناويو نا واو فص داناته وى نع"ك وها يإل المنب
 يومىل  وى"ي ب يوةاه يإل المصا مو بناو ومعناو يو ا"نعب ويوةااه ول،اابد يوةااه يإل االمص وم،ااى"ه ولىوي"ه و ويذاىها ىوو لو نعا"ك وهمبااىئ

يا إال راتل م،"ي ذ"ؾ ب اال ب و اانها ور ا"  تهجماه ذهاو  ا"ح   ولاا  يوةااه فناها ن ا" ووو مو  "ؾ بعنىا ووى نجى مو داو  د،"اا ذى
بملاوةاب  ذى  مااال  ال نن،ر لدىي باونظ" فنهاا  و ؼانتها يو عو فص يوىنوا وإظها"ه بؽن" داناتها دنا تةوح منها "يبدب ذهمانناب  اؼنابا وتتا"ح

به ذاو مبااىئ يو ا"نعبا فااىذو فنهاا د،ا"اا فاص  اتبا ااص: يوم ااوي ا ودراى يو اعل باوىنما"ي ناب ما او معهوى مو يوىنو باوض"و" ا ومنها ما رت
ي" يومبا اا"  وتداا"نى يال ااتبىيىا ويود"نااب يوم هاااب فااص يوااىنوا ويوعااى  ويوا اا ا وداا  يودنااا  ود،ااانب يواانةط يوب"نباابا ويوتلةنااؾ ويوتن اان" فااص إ،ااى

 يوت "نعا ي     
6-
 ي9نوي" بىن"  وذا،ى لهن ا د 

7- 
 يوم،ى" يو اب ا يوموضق نة هي
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ٓاعصة فــــي ال٣ــــغآن (1)ال٣ِٟــــاء مدــــل زــــالٝ بــــين ْصاللتهــــا الــــ ٓ هــــا  ُت ال٣ُُٗــــت فــــي زب ِــــا الــــبٌٗ بإ هــــا "ألاخ٩ــــام الكــــٖغ ْٖٞغ  ،

ْٖلى (2)ْالؿىت" ْصالال ها  ٓ ها  ُت ال٣ُُٗت في زب ٗت ٖلى َظا ؾخ٣خهغ ٖلى ألاخ٩ام الكٖغ مباصئها ال٩لُت ، ٞمباصت الكَغ

ْ ازــــخالٝ ٣ٞ ــــي ٗت الشابخـــــت التــــي ال جدخمــــل ؤي اظتهـــــاص ؤ ٫ٓ الكــــَغ ٗت (3)ْؤنــــ ـــ٤ الكـــــَغ ُـ ـــضٖاة ٖـــــضم جُب ـــ٤ لـ ْ هـــــظا جد٣ـ  ،

ــ ْاخــضة مسخهــغة، ِٞــم  هــظا هدُّ ْبٗبــاعة  ْاخــضة،  ْبًــغبت  ٟت مبخٛــاَم،  ٗت مــً ٦خــار ْؾــىت قــٍغ ٓا ظاهبــا ههــٓم الكــَغ

ٓا مدلِا ما ِٞمّ الٗلماء م ْؤخل ٓ اظتهـاصاث الٗلمـاء ال ًٖ الخُب٤ُ،  ٘ َـ ْؤخ٩ـام، ٞهـاع اإلاهـضع للدكـَغ ٓاٖـض  جهما مً ٢

ْالؿىت اإلاُِغة، زم ختى اظتهـاصاث الٗلمـاء خهـغث فـي صاثـغة ؤ٦رـر مـً  م  ٗت طا ها، ممشلت في ال٨خار ال٨ٍغ ههٓم الكَغ

ْ الضاللـت ؤ ٓ ْنـي الشبـٓث ؤ هغث ٖلـى مـا ؤظمـ٘ ٖلُـّ الٗلمـاء، ٞسـغط  هـظا ٧ـل مـا َـ
ُ
ْ َمـا مٗـا، ؤي ٧ـل مـا ي٣ُت، أل ها ٢

ٓهــّ ًُد٨ــم  ٗت، ٧ اث زاعظــا ٖــً هُــا١ الكــَغ ــم مــً الخهــٞغ ْ هــظا نــاع الٛالــب ألٖا ؤبــاح لىــا الكــإع الاظتهــاص بسهٓنــّ، 

ٗت  ٗاث ؾدؿخمض مً مهاصع ؤزٔغ لِؿذ  ي الكَغ ٓع مـا ؤظمـ٘ ؤلاؾـالمُتبىهٓم ال بمباصت، ْؾُد٨م بدكَغ ، ل٣هـ

ِــا ٢ــض يــ٣ُذ مى٣ُــت ٖلُــّ الٗلمــاء ٖــً بُــان خ٨مــّ، لخٗــظع ؤلاظمــا ٕ بكــإهّ ألؾــبار ٖضًــضة، لــِـ َىــا مدــل بدثهــا، ٞ

، ؤعاص بـــّ  ٓص للكـــإع ٓ ؤمـــغ م٣هـــ ْبهمـــا َـــ ال ظـــاءث مهـــاصٞت،  الاظتهـــاص أل٢ىـــملى مـــضٔ، مـــ٘ ؤن جٓؾـــٗتها لـــم جـــإث اٖخباَـــا، 

٢ْـ٘ مـً جًـ٤ُِ ٖلـى الا  ْل٨ـً مـا  ْم٩ـان،  ْالهـالخُت ل٩ـل ػمـان  ٓص  ْالخلـ ٓم  ٗخّ الٗمـ ْلكـَغ ظتهــاص الخٓؾـٗت ٖلـى ٖبـاصٍ، 

 ْؤَلّ ؾض َظا ٧لّ.

 
ٌ
ٓ ها نُٛت َٓم الىـاؽ ؤ هـم  ٞأل ها ٖباعة نُٛذ بضَاٍء  ؛ملبؿت ٖلى الىاؽ ؤمغ صًجهم ْؤما ٧ ْم٨غ زاصٖين، لخـ

َْـظا  ْل٨جهـا ؾـخاصي فـي الح٣ُ٣ـت بلـى زـالٝ طلـ٪ جمامـا،  ٗت مٓيـ٘ الخُبُـ٤،  ْ ظاء لًُ٘ الكـَغ ٓع بؾالمي، ؤ ؤمام صؾخ

ْا٢ٗا ؤمامىا، بل ب ها ٓص الخالٝ، بضاًت مً جدضًض  ما هغاٍ  َْؿ ا، ُٞٗم الجض٫،  ٓابا، حكٕغ ٖلى ٚيَر ؾخٟخذ للخالٝ ؤب

 ما اإلاغاص  هظٍ اإلاباصت.

 
ٌ
ت ٓ ها نُٛت مٟٖغ ٓن ٣ٞـِ مـً بـار  ؛مً اإلاٗنى ْؤما ٧ ْبهمـا ؾـخ٩ ٓن مدـال للخُبُـ٤ ؤبـضا،  ْلـً ج٩ـ ٞـألن َـظٍ الٗبـاعة لـم 

ْٚاًتها الخضظُل ٖلى الٗامت طعّ  ٓن،  ْالح٣ُ٣ـت الغماص في الُٗ ْهٓامّ ؾِؿيران ٖلى ه   ؤلاؾـالم،  ْبيهامِم بإن الح٨م   ،

ْلـــى اَخماماجـــّ، ٞ ـــي نـــُٛت جخســـظ مـــً ٖبـــاعٍة  ٗت مـــً ؤ ٓن الكـــَغ ْ ٖلـــى  ألا٢ـــل لـــً ج٩ـــ ٓن بال ٖلـــى ٚيـــر طلـــ٪، ؤ ؤهـــّ لـــً ٩ًـــ

ٓ ًا٦ـض مـا زلهـىا بلُـّ، ِٞـظٍ الٗبـاعة ـان، ِٞـ ٓا٢ـ٘ زيـر بَغ ْال ْعصث فـي نـلب  "بؾالمُت" ؾبُال لٗضم جُبُـ٤ قـٕغ هللا، 

ٓا٫ ؤ٦رـر مـً ؾـبٗين ؾـىت لـم هجـض لِـا جُب٣ُـا  ـ ْم٘ َـظا َْ ٓن،  ٫ٓ إلاهاصع ال٣اه ٓهىا اإلاضوي، ٖىض بُاهّ في ماصجّ ألان ٢اه

ْاخضا.  ْا٢ُٗا 

ٓظـــّ  -6 َْـــظا ج ْعبمــا َـــظا م٣هـــٌض مـــغاص،  ٫ َـــظٍ الهـــُٛت بلـــى ٖـــضم ج٣ُُــض اإلاكـــٕغ الٓيـــعي باجبـــإ مـــظَب مٗـــين،  ؾــخْا

ٕ فـــي ؤنـــلّ، ٞال ْمكـــْغ ْ هـــظا ٞـــةن الـــىو  هـــظٍ الهـــُٛت خؿــً  ْؤ٦اـــر مـــً ؤي مــظَب،  ٗت ؤْؾـــ٘  ًٓؾـــ٘ ٖلـــى اإلاكـــٕغ كـــَغ

ٓاًَ ْاإلاـــ ْال٨ٗــــ بـــال٨ٗـ ؛الٓيــعي  ٫ فـــي  هاًتهـــا بلـــى الخٓؾـــٗت ٖلـــى الىـــاؽ،  َْـــظا (4)ألن الخٓؾـــٗت ٖلـــى اإلاكـــٕغ ؾـــخْا  ،

ٓار مً الخمؿ٪ بمظَ ٫ٓ بلى خ٨م قغعي ؤ٢غر بلى اله ٓظّ ؤ٢غر بلى الٓن ْبلؼامالخ ٓ ؤص ب بُٗىّ،  ْل  بلى ٔالىاؽ بّ 
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ْمـً  ْمـً ؤخ٩امِـا،  ٗت  ٓع مـً الكـَغ ْما ٢ض ٌؿخدبّٗ َظا مـً هٟـ ْالخ٤ًُِ ٖلى ٖامت الىاؽ،  بٖىاث اإلاكٕغ الٓيعي، 

ْل٨ـً  ْالؿـعي للـخملو مـً ؤخ٩امِـا،  ْ ٖلـى ألا٢ـل الخداًـل ٖلحهـا،  ٓاهين ْيـُٗت، ؤ ْاؾـدبضالِا ب٣ـ زم الىإي ٖـً جُب٣ُِـا 

ـت هاخُت ؤزٔغ ٢ض  َظا الخٓظّ مً ٓخـضة ال٨ٍٟغ ٫ ألامغ  هظا بلـى الٗبـض بال ْجدب٘ الغزو، ُْٞا ًاصي بلى جل٤ُٟ ألاخ٩ام 

ْعبمــا ًيخ ــي بلــى ه٨ؿــت ججــافي اإلاــغاص مــً جُبُــ٤  ْمــً ٢بلِــا جًــاعر الازخُــاعاث ال٣ُِٟــت،  ٓهُــت،  ْ جًــاعر ألاخ٩ــام ال٣اه ؤ

ٓاث الـــضاٖين بلـــى ٖـــضم جُبُـــ٤ قـــ ٗت، ُٞدـــضر َـــظا بلبلـــت ج٣ـــٔٓ مِٗـــا ؤنـــ ٕغ هللا حٗـــالى، الؿـــاٖين  خـــال٫ ؤخ٩ـــام الكـــَغ

ْالخٟغ١. ظا مً ٧ل َظا الخالٝ  ٓعصة مدلّ، زْغ ٓاهين مؿخ ٢ 

ْل٨ىــّ  -7 ٗاث ْيـُٗت،  ٓعة حكــَغ ُت فــي نـ الـىو  هــظٍ الهـُٛت ًــغاص مىـّ جــضزل اإلاكـٕغ الٓيــعي بخ٣ىـين ألاخ٩ــام الكـٖغ

ٍْدل  ْجلغى،  ُت َابِٗا الضًني، ٞخٗض٫ ٖلى َظا  ٍْدبـض٫ بن ٞٗل ؾُنٕز ًٖ ألاخ٩ام الكٖغ ٍْخٛير ِٞمِـا  ا،  مدلِا ٚيَر

ٗاث الٓيُٗت ٚير طاث اإلاهضع الكغعي،  ا مً الدكَغ ٓهُين، مشلِا مشل ٚيَر ٢ْاه ً مً ٢ًاة  ا بازخالٝ اإلاٟؿٍغ جٟؿيَر

ْالخلل ُٞما  ْم٘ ؤهىا  هظٍ الهُٛت هخداٍملى وؿبت الخُإ  ٢ْبل َظا ٖلى ؤلالؼام ْالالتزام  ها،  َْظا لّ ؤزٍغ ٖلى َُبتها، 

 ٓ ٓع، ٞةهىـا ه٣ـ٘ ٢ض ٌٗخ ْهسـغط  هـظا مـً مدٓـ م،  ع ٖمل اإلاكٕغ الٓيعي مً مشالـب بلـى ٦خـار هللا حٗـالى ْؾـىت هبُـّ ال٨ـٍغ

ٓؤ مىــّ ْ فــي ؤؾــ ٗت (1)فــي مشلــّ ؤ َْــظا ٣ًخ ــملي مىــا جدضًــض هُــا١ الكــَغ َْــل ه٣هــض  هــا ٣ٞــِ الىهــٓم، ؤم ؤلاؾــالمُت،   ،

َْـــل  ـــي ٣ٞـــِ  ٓعي–ه٣هـــض  هـــا ٣ٞـــّ جلـــ٪ الىهـــٓما  ٘ فـــي م٣ـــام الـــىو الضؾـــخ ٗت مهـــضعا للدكـــَغ  -ٖلـــى اٖخبـــاع الكـــَغ

ٓابُّ ُٞمـــا  ٢ْبـــل َـــظا ٧لـــّ مـــا  ـــي آلُـــاث الاظتهـــاص ْيـــ ْالٓىُـــت مٗـــاا  الىهـــٓم ال٣ُُٗـــت، ؤم  ـــي الىهـــٓم ال٣ُُٗـــت 

ْ َما مٗاا ْ الشبٓث ؤ  ًخٗل٤ بٓني الضاللت ؤ

٘، جدـــذ ؤي مـــً نـــُ–القـــ٪ ؤهـــّ  ٗت مهـــضع الدكـــَغ ٓعي الـــىو ٖلـــى اٖخبـــاع الكـــَغ ِٛا بن عا١ للمكـــٕغ الضؾـــخ

ْعصث  هــــــا ههــــــٓم ٢ُُٗــــــت الشبــــــٓث  اإلا٣اعبــــــت لِــــــظا اإلاٗنــــــى، ٞةهــــــّ ؾــــــِخٗين ٖلــــــى اإلاكــــــٕغ الٓيــــــعي ج٣ىــــــين ألاخ٩ــــــام التــــــي 

ْ (2)ْالضاللـــت ٓخُـــض ؤ ْ ال ٘ الـــغثِـ ؤ ْ مهـــضع الدكـــَغ ْجدـــذ ؤي ِٞـــم لـــّ،  ـــي حكـــ٩ل مهـــضعا، ؤ ، ٞخدـــذ ؤي نـــُٛت للـــىو 

ْبالخـــــالي ؤَم ـــا،  ْل٨ـــــً َــــظٍ الىهـــــٓم ٖلــــى ٢ُُٗتهـ ٗت،  ـــا مبــــاصت الكــــَغ ٗــــال  مؿـــــاثل مدــــضصة، ؤمــ ْح ـــا، ٢لُلـــــت الٗــــضص،  ُتهـ

ْٖلـــى اإلاكـــٕغ الٓيـــعي جـــغظُذ مـــا ًـــغاٍ مـــً  ٓح،  ْ ْىُـــت الضاللـــت ٞبـــار الاظتهـــاص بهـــضصَا مٟخـــ الىهـــٓم ْىُـــت الشبـــٓث ؤ

ْٞـــ٤ مـــا ًـــغ ح لضًـــّ ؤهـــّ مد٣ـــ٤ إلاهـــلحت اإلاجخمـــ٘ ْلـــى با جبـــإ،  ْبىـــاء ٖلـــى ؤي (3)الاظتهـــاصاث ؤ ٓابِ،  ْٞـــ٤ ؤي يـــ ْل٨ـــً   ،

ٓاراآلُاث ٖلُّ  ْالحا٫ بن خاص في اظتهاصٍ ًٖ اله ْما الحل   ؤن ًٟٗل َظاا 

 

 الخاجمت

ٓاء ٖلى مؿـخٔٓ اإلاهـُلح،  ٕٓ بٗغى ما ٨ًخىّٟ مً بق٩الُاث، ؾ ٢ْض زلهىا مً بدض َظا اإلآي هإحي  هظا 

ٓعٍا، بلـى جلمــ بٗـٌ مـً الىخـاثج  ٗت صؾـخ ْ ٖلى مؿخٔٓ الخُب٤ُ ٖىض نُاٚت الىو اإلابين إلا٩اهـت الكـَغ ْالخٓنـُاث، ؤ

ْ ي جدشمل في:  عؤًىا ؤَمُت بُا ها، 

 الىخاةج: -أوال

ْ ـي مـ٘ َـظا مجـغص مالخٓـاث ال ًيبغـي  -1 ًُّ لٛيرها الحـضًض ٖىـّ،  ا عبما ٌٗ َْىا٥ ٚيَر َظٍ ؤلاق٩الُاث  ي ما ِْغ لىا، 

ٓع للـبالص ب ٓع، ٞىدـذ صؾـخ تها ًًـ٘ الجمُـ٘ ؤمـامؤن حٗـؼر ٖـً البـا٫ ٖىـض نـُاٚت ههــٓم الضؾـخ ْلُت ا مؿــ مالًــين قٗـ

ٗت  ٓظب بِْاع قَغ َْظا ً ْبهما الجِض ًجب ؤن ًىهب ٖلى ما بٗضٍ،  سُت ظؿُمت، ال ج٣خهغ ٖلى مجغص نُاٚخّ،  جاٍع

ـــل  ُّ ْ هـــظا هدبـــين ؤن ألامـــغ لـــِـ َُىـــا ٦مـــا ز ْصة،  ا فـــي هـــو طي ٧لمـــاث مٗـــض ْلـــِـ مجـــغص خكـــَغ ؤلاؾـــالم ٖلـــى خ٣ُ٣تهـــا، 
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ْاهخ٣ــاء ؤًٞــل ٓعي،  ٓ لــِـ ٣ٞــِ نــُاٚت هــو صؾــخ ٓ بوكــاء  للــبٌٗ، ِٞــ ْبهمــا َــ ــا بُاهــا للمٗنــى اإلاــغاص،  ْؤ٦رَر الٗبــاعاث 

ُت صْن ؤن حٟٛل مخُلباث الحضازت. ا ٖلى ؤؾـ خضًشت، جغاعي اإلاخُلباث الكٖغ ْبىاَئ ْلت،   لض

ْصا، ألن نـُاٚخّ ٧اهـذ صاثمـا جخمـا ى  -2 ْ مدـض ٓوي ًبـض ْعص، ؤزٍغ ٖلى الىٓام ال٣ـاه ْجدذ ؤي نُٛت  ٓعي،  الىو الضؾخ

ٝ الؿُاؾــ ْالٛاًــت مىــّ ٚالبــا  ــي مــ٘ الٓــْغ ْالهــغإ ٖلــى ؾــضة الح٨ــم ُٞــّ،  ُت اإلاغجبُــت باألخــضار التــي ًمــغ  هــا البلــض، 

ـــى الىٓــــام  ٓابــــ٘ َــــظا الــــىو ٖلـ ْلِــــظا هلحــــٔ ؤن ج ـــر مــــً َــــظا،  ْالضًيُــــت ال ؤ٦رـ ٍٓــــت الش٣اُٞــــت  ـــُت الِ الخإ٦ُــــض ٖلــــى زهٓنـ

ٝ الؿُاؾُت ؤ٦رر مً اعجباَِا بالىو هٟؿّ. ٓوي اعجبُذ بالْٓغ  ال٣اه

ْاخــضة  ٧ـل -3 ْلــم حؿــلم  ٓ مــً اهخ٣ــاصاث جــغص ٖلحهـا،  ٓع ال جسلـ ٗت فـي نــضع الضؾــخ الهــُٜ التــي َغخـذ لبُــان م٩اهــت الكــَغ

َْظا ؤمـغ لـم ًرـر لـضًىا ؤي ٚغابـت، ألن  ْبما ٖلى نُٗض الخُب٤ُ،  مجها مً بق٩االث حٗغى لِا، بما ٖلى نُٗض اإلاهُلح 

ا،  ٓن اظتهـــاصا بكـــٍغ ٓ ٖـــً ؤن ج٩ـــ ٓهُـــت ال حٗلـــ ْالخلـــل الهـــُاٚت ال٣اه ًـــّ ٧ـــل مـــا ًلحـــ٤ بنـــي ظلـــضجىا مـــً مشالـــب الخُـــإ  ٌٗتر

ٓع زاعظــّ،  ْبهمــا فــي ؤمــ ٓعي  َْــظا ًِٓــغ لىــا مــً هاخُــت ؤزــٔغ ؤن ألاَمُــت لِؿــذ لٗبــاعة الــىو الضؾــخ ْالؼلــل،  ٓع  ْال٣هــ

ٓع ٌٗخمـض الىجـ ْبهمـا ج٨مـً ألاَمُـت فـي ؤمـ ٓا٤ٞ الىمِ الكـغعي،  ٓا٫ لخ ٓخضٍ ال ٨ًٟي لخُٛير الحا٫ ْيبِ ألاخ اح ْؤهّ ل

خباع، جخمشل في: ٗت ٖلى ْيِٗا في الٖا  في جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

بــت الكــٗبُت فــي جُبُــ٤ قــٕغ هللا حٗــالى، ٞمــ٘ -ؤ ْل٨ــً ؤ٨ًٟــي فــي ال٣ًــاء ٖلــى   ــحتالٚغ ؤهــّ ًيبغــي خٓــغ الخٗامــل بالغبــا، 

ٓها، ص الخٗامل بالغبا اإلاهغفي، خُىما ٧ان ظاثؼا ٢اه ّٓ ٘ ًجغمِاا ألن مً حٗ ٓب٣ت بنضاع حكَغ ـّ  َظٍ اإلا ْاٖػ بن لـم ًغصٖـّ 

ْ اإلاٗـــــامالث، ًدخـــــا٫  هـــــا ٖلـــــى الحٓـــــغ  ٓع ؤزـــــٔغ مــــً ؤلا٢ـــــغاى "الؿـــــغي" ؤ ٓوي، ؾـــــُلجإ بلـــــى نـــــ الــــضًني ٢بـــــل الجـــــؼاء ال٣ـــــاه

ــض ؤن هجــغص خٓــغ  ْهدــً  هــظا ال هٍغ ٢ْــل ألامــغ هٟؿــّ ٖلــى حٗــاَي الــضٖاعة،  ٓن  هــظا ٦إهىــا لــم هٟٗــل قــِئا،  ْه٩ــ ٓوي،  ال٣ــاه

ــــــت الٟاخكــــــت ٢ ْم٣اٞع ٓا٦بــــــّ ٖــــــالط قــــــغعي الخٗامــــــل بالغبــــــا  ْل٨ىىــــــا هــــــٔغ ؤن اإلاىــــــ٘ بن لــــــم ً ْٞاثــــــضة،  ٓهــــــا مــــــً ٧ــــــل مٗنــــــى  اه

ٍٓم  ــــ ْج٣ــ ُت  ـــــٞغ ـــــت اإلاهـ ٓمـ ـــــل اإلاىٓ ـــي ٧امـ ــ ـــــغ فـ ٓـ ـــــاصة الى ـ ـــعي ٖ  ــ ْالؿـ ا،  ـــــٖغ ٕٓ قـ ــــ ـــــ٪ اإلامىــ ـــبباث طلـ ــ ـــــاعي إلاؿـ ْاظخمـ ــــاصي  ْا٢خهــ

ت جُبُــ٤ ال٣ــا َْــظا ٣ًخ ــملي مىــا  هُئــت اإلاىــار ْألاعيــُت الهــالحت ال٨ُٟلــت بًــمان هجاٖــت ْؾــٖغ ٓظاظِــا،  ٓن اإلادــغم اٖ ه

ٓن  ٓن الــضٖاعة، ٞــةن لــم هٟلــح فــي يــغبّ فــي مٗا٢ــل مؿــبباجّ ٞلــً ٩ًــ ْمجــ م الٟؿــ٤  ْلى٣ــل ألامــغ هٟؿــّ بكــإن ججــٍغ للغبــا، 

ٓوي ٦بير ؤزغ.  للٗالط ال٣اه

ٓن ٣ٞـــِ  -ر ْازخهانـــاث ؤًٖـــائها، بدُـــض ال ج٩ـــ ٕٓ زاـــراث  ْجىـــ ُٗت مـــً ٢بـــل الكـــٗب،  خؿـــً ازخُـــاع الؿـــلُت الدكـــَغ

ـضٍ مٗارة ًٖ قغاثذ اإلاجخم٘ ٧ ٓن مٗارة بهـض١ ٖمـا ًٍغ ْالش٣افي، لخ٩ ْاإلاىا٣َي  ّٖٓ الٗلوي  ْبهما ؤًًا ٖا٦ؿت لخى اٞت، 

ُت،  ٓم الكـٖغ ٓ الخسهـو فـي الٗلـ ٓ ٧ـان َـ ْلـ ْ ؤَل ازخهام ٖلوـي مـا،  ْ مى٣ُت ؤ ْ ٢بُلت ؤ الكٗب، ألن َُمىت خؼر ؤ

ْ ــــي لِــــظا لــــً جل٣ــــ   ٓاٞــــ٤ َــــٔٓ َــــاالء ال الكــــٗب ٧لــــّ،  ٗاث ج ال قــــٗبُا، ْؾــــخٓللــــً ًجلــــب للــــبالص بال حكــــَغ مجــــغص  ٢بــــ

ٓط. ْالىٟ ْجٓؾُ٘ صاثغة الخد٨م  ْعبما ؾِىٓغ البٌٗ بلحها ٖلى ؤ ها مجغص ؤصاة للُِمىت  ْع٢ُت، ال حٛني ٞخُال،  ٗاث   حكَغ

ٗت  -4 ْمٗــامالث ألاٞــغاص ؾــِشير خؿاؾــُت  ؤلاؾــالمُتججاَــل الكــَغ ْلــت  ٘ ْيــبِ هٓــام الض ــا مهــضعا للدكــَغ ْاٖخبــاع ٚيَر

ـــا ؤن  الث مــــً هــــاخُخين، ٞةمـ ْمــــً زــــم ج٨رــــر مدــــا ْبالخــــالي ٖــــضم الاختــــرام،  ٓاظّ با َمــــا٫ ْالاػصعاء،  ٗاث ؾــــخ جلــــ٪ الدكــــَغ

ٓن  ٓن لـــّ مـــً َُبـــت بال بمـــا ٩ًـــ ْالـــظي لـــً ٩ًـــ ْ جدـــاًال ٖلـــى الالتـــزام  هـــا، ٞخ٣ٟـــض  بـــظل٪ ؾـــلُا ها،  ط ٖلحهـــا ٖلىـــا، ؤ الخـــْغ

ٗاث لـــً جد٣ـــ٤ مهـــلحت عآَـــا ا ْبمـــا ألن جلـــ٪ الدكـــَغ ٓة فـــي ٞغيـــّ،  ْلـــت مـــً ٢ـــ ْا ؤن ؤخ٩ـــام للض ْعؤ خبـــاع،  ْلـــى بااٖل لىـــاؽ ؤ

٢ٓ٘ اإلاكـٕغ الٓيـعي بـين خـالين: بمـا ٢لـب  ٗاث مً ٚير اإلاهـضع الكـغعي ؾـُ ْ هظا ٞةن  هل الدكَغ ٗت جد٣٣ِا لِم،  الكَغ

ْ مٗاعيت ما اؾخ٣غ ٖلُّ الحا٫ ُّٞ، ْألامغان ٦الَما ال زير ُّٞ.  الىٓام الؿاثض في اإلاجخم٘ ؤ

 الخىصُاث:

ٗاث حكـ٨ُل لجــان مـً مس-1 ، إلاغاظٗــت الدكــَغ ْصْن الا٢خهـاع ٞحهــا ٖلــى ؤَـل الضعاًــت بإخ٩ــام الكـٕغ خلــ٠ الخسههــاث، 

٦ْظل٪ ا٢تـراح  ٓا٤ٞ مِٗا،  ْا٢تراح حٗضًلِا بما ًخ ٗت مً جىا٢ٌ،  ْبين ؤخ٩ام الكَغ ْالٗمل ٖلى بػالت ما بُجها  ت،  الؿاٍع
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ٓاهين لخىُٓم الُِئاث ْيبِ ؾير ٖملِا بما ًجٗل زاصمت للكٕغ  ٢ ٘ ٓاهين مكاَع ٢ ٘ ْا٢تراح مكاَع ال م٣ُٗت لخُب٣ُّ، 

٣ّْٞ الجىاًاث. ٓا٫ اليخهُت  ْٖضم الاوٛال١ ٖلى مؿاثل ألاخ ُا،   للمؿاثل التي ٟٚل اإلاكٕغ الحالي ًٖ جىُٓمِا قٖغ

، بط -2 ٓ لم حؿُم ٢اٖضة ُّٞ ٖلى ؤزٔغ ْل ٓع م٘ بًِٗا البٌٗ، ختى   ال بضمً ٚير اإلاى٣ُي ؤن جخٗاعى ههٓم الضؾخ

ٓاػن،  ْاوٗضم ُّٞ الخ ٓع ٧لّ ايُغار  ٓع الضؾخ ْبال اٖخ ٓا٣ٞت مخىاٚمت م٘ بًِٗا البٌٗ،  ٓن جل٪ الىهٓم مخ ؤن ج٩

ا في هو مىّ. ْخكَغ ٗت  ُت، ال ٖؼ٫ الكَغ ٓع بىهٓنّ ٧لِا مً الىاخُت الكٖغ ٓظب مغاظٗت الضؾخ  َْظا ً

ٓع  -3 ٓعي الًـــابِ للٗال٢ــــت بـــين الضؾـــخ ْبهمــــا فـــي جلـــ٪ التر٦ـــت مــــً  اإلاكـــ٩لت لِؿـــذ فـــي نــــُٛت الـــىو الضؾـــخ ٗت،  ْالكـــَغ

ت  ْ ي  هـظا حٗـض ؾـاٍع ْ ي اإلاُب٣ت في البالص آلان،  ْهٓم ٚير بؾالمُت،  ٗاث  ٗاث الؿاب٣ت، التي اؾخ٣ُذ مً حكَغ الدكَغ

ْمـــا  ٗت ؤلاؾـــالم مـــً ٖضمـــّا  ٓا٣ِٞـــا مـــ٘ قـــَغ ْبُــان مـــضٔ ج ٢ٓـــ٠ مجهـــا،  ٓاظـــب جدضًـــض اإلا ْال ْ يـــمىا،  َٜ نـــغاخت ؤ مــا لـــم جلـــ

ْمـــً الـــظي ًيبغـــي ٞٗلـــ ْهلغـــي مـــاطاا  ْهب٣ـــي ٖلـــى مـــاطا  ٗت مجهـــاا ؤهب٣ـــي ٖلُـــّ ؤم هلُٛـــّا  ّ بهـــضص مـــا ٌٗـــاعى ؤخ٩ـــام الكـــَغ

ْبــين  ٘ الؿــاعي ٚيــر ؤلاؾــالمي اإلاهــضع  ٓص طلــ٪ الخٗــاعى بــين الدكــَغ ْظــ ْمــً ًدــضص ٢بــل َــظا  ْمــاطا ؾــىلغيا  ًدــضص متــى 

ْاخــضة ؤم ٖلـى صٞٗـاث لـّ صٞٗـت  ـل طلـ٪ الخىــا٢ٌا ؤهٍؼ ٦ُْــ٠ هٍؼ ٗتا  ٓاؾـُت ال٣ًــاء ؤم ؤن  (1)اؤخ٩ـام الكـَغ لّ ب ْؾــنًز

ٗاث بضًلــت، ؤم ؤهــّ ؾــ٨ُخٟي بــىو ٖــام ًلغــي بــّ ٧ــل مــا  ٓ مــً ؾــُٟٗل طلــ٪ بىٟؿــّ ٖاــر بنــضاع حكــَغ اإلاكــٕغ الٓيــعي َــ

ْؤَلِــا بٗــض طلــ٪ فــي مخاَــت جدضًــض ٧ــل َــظا،  ٗاث ْيــُٗتا لُتــر٥ الــبالص  ٓاٖــضَا مــً حكــَغ ٢ْ ٗت  ٌٗــاعى ههــٓم الكــَغ

ٓظــب ْيــ٘ اإلاؿــإلت بغم م ممــً ال َْــظا ٧لــّ ً ْٚيــَر ــالم  ْبؾــىاصَا ألَــل الازخهــام ال ؤَــل ؤلٖا تهــا ٖلــى بؿــاٍ البدــض، 

م مــً ا م، ممــا ًًــ٘ ٖلــى ؤَــل الازخهــام مؿــًجُــضْن ٚيــر ال٨ــال  ٓظــب الحجــغ ٖلــى ٚيــَر ٍْ ْلُت الخٗــغى لِــا بالبُــان، 

 الخدضر ٞحها.

ٗت الــىو -4 ْالكـــَغ ٓع  ٓن لهـــُٛت الـــىو الًـــابِ للٗال٢ــت بـــين الضؾـــخ ْلـــً ج٩ــ ٓعي الًـــابِ إلا٩اهـــت  ألاَمُــت لـــم  الضؾـــخ

ٓ هـــا اإلاٗاـــر ٖـــً ٢ـــُم الكـــٗب  ٗت ؾـــخُب٤ ْؾـــخجض مدلِـــا، ب٣ـــضع مـــا، بـــين الىهـــٓم الٓيـــُٗت، ٧ الـــضًً، ٞإخ٩ـــام الكـــَغ

٢ٓــذ اإلاىاؾــب لخ٣ىــين  ُــاع ال ٓ  ازخ ِــا هدــ ٓظحه ْل٨ــً ألاَمُــت ًجــب ج ْج٣الُــضٍ،  ٓا٣ٞــا مــ٘ ٖاصاجــّ  ْاإلاهــضع ألا٦رــر ج ْمشلــّ، 

ْٞـــ٤ ٗت،  ٓوي مـــً  ؤخ٩ـــام ٌؿـــخمضَا مـــً الكـــَغ ٓعٍ، ٧ـــي ًـــخسلو الىٓـــام ال٣ـــاه ال حُٗـــ٤ جُـــ آلُـــت ال حكـــل خغ٦ـــت اإلاجخمـــ٘ 

ْٖاُٞخــّ صْن زكــُت  ٍٓخــّ  ؤصعان ٖل٣ــذ بــّ ٖلــى مــضٔ ٖكــغاث الؿــىين، بُٛــت الؿــير بــّ ؤزىــاء ٞتــرة ه٣اَــت حُٗــض بلُــّ خُ

ر، ال ً ْبدــض صْئ ٓع اَخمــام ٖــام،  ٗاث مدــ ٓن ْيــ٘ الدكــَغ ٓظــب ؤن ٩ًــ َْــظا ً ُىٛلــ٤ ُٞــّ ٖلــى الاهخ٩اؾــت ٖلــى ٣ٖبُــّ، 

ْمخُلباجـّ،  م مـً خاظـاث اإلاجخمـ٘  ن بال إلاا امخض بلُّ بهـَغ ال ًىْٓغ ٓن في ؤلٟاّ الىهٓم،  زلت مً الارإلااهُين، ًخإه٣

ٗاث بِْــــاع إلا٩اهــــت الــــضً ٓن فــــي جلــــ٪ الدكــــَغ ٩ٍْــــ ٓظِاجــــّ،  ْج ٗاث الٓيــــُٗت مــــ٘ مخُلبــــاث الكــــٗب  ً ختــــى جدىــــاٚم الدكــــَغ

ٓا٤ٞ ْحٗبير ًٖ الخ ْبي ؤلاؾالمي  ِم.بُجها  ْؤٖٞغ ْٖاصاث الىاؽ   ن اإلاؼاط الكٗبي 

ْبٗـــــضَا -5 ٗت  ٗاث مؿـــــخمضة مـــــً الكـــــَغ ٢ْبـــــل بنـــــضاع حكـــــَغ ْبٗـــــضٍ،  ٓعي  ـــبِ آلُـــــاث  ،ألاَمُـــــت ٢بـــــل الـــــىو الضؾـــــخ لًــ

ٓعة بٖا٢تها إلاؿيرة  تها بما ًنٕز ٖجها ٧ل نىٝٓ ن ْجضٍع ِٖٓا،  ت ٖلى جى ٍٓاث بصاٍع ْمؿخ ْؤًٖاء هُابت  جُب٣ُِا مً ٢ًاة 

ٍْجٗل مجه ا الكـغعي، ٞمِمـا الخُب٤ُ،  ْمُٗىت ٖلى الِٟم الحـحُذ للىهـٓم ْالاظتهـاص فـي بَـاع مهـضَع ْاث ٞاٖلت  ا ؤص

 ٫ٓ ٍْدـ ؤخ٨مذ نُاٚت الىهٓم، ٞةن الخالٝ ًٍِٓغ جُب٣ُِا في خاالث لـم جسُـغ ٖلـى بـا٫ مـً نـاٙ ٧لمـاث الـىو، 

ب مً ؾُُب٣ّ ٖلُّ. ٓ ٢ُعي مجها بلى مدل لالظتهاص، مما ٣ًخ ملي جضٍع  ما َ

ٓاث الىجــاح  مــًظملــت مــً ؤلاقــ٩الُاث ٖغيــىاَا، ال ب٣هــض الٟــذ ْؤزيــرا َــظٍ  ْبهمــا للخىبُــّ ٖلحهــا، ٞــإ٫ْ زُــ الًٗــض، 

َْـظا  ِٖٓـا مؿـخ٣بال،  ٢ْ  ْ ْجالفـي اؾـخٟدالِا ؤ ا، ِٞظا ؤ٦ار مٗين ٖلـى مٗالجتهـا  ََٓغ ْظ ٓن بالخٗٝغ ٖلى ٦ىّ اإلاك٩لت  ج٩

 ما َمدىا بلُّ في َظا البدض.

 

                                                             
-1 
 ي09ذوك مدمى ذوكا د 
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 زبذ اإلاصادس

 واإلالاالث:الىخب  -أوال

  ُت ١، ال٣اَغة، ٍ ؤلاؾالمُتببغاَُم صُٖج الهباح، الكٖغ ٓعٍت، صاع الكْغ ُت الضؾخ  م.     2000، 1ْالكٖغ

  ْلـــــت فـــــي الخىٓـــــُم الؿُائـــــملي، اإلاغ٦ـــــؼ الٟلؿـــــُُني بُٗـــــت الض ٓع َْ ٕ الضؾـــــخ ؤخمـــــض الخالـــــضي، ؤلاؾـــــالم فـــــي مكـــــْغ

ْاإلاسحُت، عام هللا،   م.2000للبدٓر الؿُاؾُت 

  ٗت ٓن، جهـضع ٖـً  ؤلاؾالمُتامدمض مٗمغ الغاػقي، الكَغ ْاخـضة، مجلـت ال٣ـاه ْظِـان لٗملـت  ٓن الٓيـعي  ْال٣اه

ٓن بجامٗت َغابلـ  م.1017-2016لُبُا، الٗضص الؿاصؽ،  -٧لُت ال٣اه

  ٗت ٓب٩ي، صاللت الىو ٖلى مباصت الكَغ ٤ُ الك ْمدمض ٞع ٓع  ؤلاؾالمُتباؾم نبخي بكىا١  ٕ الضؾخ في مكْغ

ْٖمــل الؿــلُت ال٣ًــاثُت، مجلــت الجامٗــت الٟلؿــُُن ْؤزــٍغ فــي جىٓــُم  ، ٚــؼة، ؤلاؾــالمُتللضعاؾــاث  ؤلاؾــالمُتي 

 م.2016، 1، الٗضص 24اإلاجلض 

 ٍ ،بيرْث ، ملي، الىٓام الؿُائملي في ؤلاؾالم، صاع الخٗاٝع  م.1978، 2با٢غ قٍغ٠ ال٣ٍغ

 ْالبدـض ٖٓـاث  ٧ْالـت اإلاُب ٓع،  ْالضؾـخ ؼ الؿضًغي، ؤلاؾـالم  ٤ُٞٓ ٖبض الٍٗؼ ٓػاعة  ج نالٗلوـي بـ  ؤلاؾـالمُت الكـْا

ٓصًت، ٍ ٢ْاٝ، الؿٗ  َـ.1425، 1ْألا

  ٗت ٓع يـمً ٦خـار  ؤلاؾالمُتظما٫ الخُُب، مباصت الكَغ ٓعي، ميكـ ـاع الضؾـخ ٘ فـي ؤلَا مهضع عثِنـملي للدكـَغ

ذ، عام هللا،  ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الضؾاجير: ججاعر م٣اعهت، مِٗض الح١ٓ٣، ظامٗت بير ٍػ  م.2012الضًً 

 ـــا٫ ٗت  ؾـــــامي ظمــ ــــاصت الكـــــَغ ْمبـ ــــت  ُـ ٓه ٓاٖـــــض ال٣اه ـــضعط ال٣ ـــالمُتالـــــضًً، جــ ت، ؤلاؾــ ، ؤلاؾـــــ٨ىضٍع ، ميكـــــإ اإلاٗـــــاٝع

 م.1986

  ْص ٓن بـــال خـــض ٫ٓ(، مامىـــ ْخلـــ ٓع )بقـــ٩الُاث  ٘ فـــي الضؾـــخ نـــالح بـــً الُُـــب مدؿـــً، الـــىو ٖلـــى م٩اهـــت للدكـــَغ

 م.2017للضعاؾاث ْألابدار، الغباٍ، 

  ٗت ْمــضٔ بم٩اهُــت اٖخبــاع َــظٍ  ؤلاؾــالمُتٖــاص٫ ٖمــغ قــٍغ٠، مغجبــت مبــاصت الكــَغ ٓهُــت  ٓاٖــض ال٣اه فــي جــضعط ال٣

ٓعٍت، مجلت الح٤، جهضع ًٖ اجداص اإلادامين الٗغر، صمك٤،   م.1989اإلاباصت مغظٗا للغ٢ابت الضؾخ

  ٗت ٓلي، الكَغ ت، ٍ ؤلاؾالمُتٖبض الحمُض مخ ، ؤلاؾ٨ىضٍع ٓع، ميكإة اإلاٗاٝع  . ٦1مهضع ؤؾائملي للضؾخ

  ٓ ٓعي، ال ٓن اإلاـــضوي الجضًــض، صاع بخُـــاء التـــرار الٗغبـــي، بيـــرْث، ٖبــض الـــغػا١ ؤخمـــض الؿـــجه ؾــُِ فـــي قـــغح ال٣ـــاه

ٍ2    . 

  ،ٓع الٟلؿــــــُُني اإلاا٢ــــــذ، الُِئــــــت اإلاؿــــــخ٣لت لح٣ــــــ١ٓ ؤلاوؿــــــان، عام هللا ٕ الضؾــــــخ ــــــؼ ٧اًــــــض، ٢ــــــغاءة فــــــي مكــــــْغ ٍٖؼ

 م.2000

  ٓ ٓن ْالا٢خهــاص، جهــضع ٖــً ؤؾــاجظة ٧لُــت الح٣ــ ٫ٓ الكــغاج٘، مجلــت ال٣ــاه ١ بجامٗــت ٖلــي بــضْي، ؤبدــار فــي ؤنــ

ْٞاراًغ 2-1، الٗضصان 5ال٣اَغة، الؿىت   م.1935، ًىاًغ 
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  ٗت ـــضة، مبـــــاصت الكـــــَغ ـــين هجُــ ـــالمُتٖلـــــي خؿــ ـــي مهـــــغ، صاع الجهًـــــت الٗغبُـــــت،  ؤلاؾــ ٘ فــ ـــضع الغثِنـــــملي للدكـــــَغ اإلاهــ

ٓع  33م، م1990ال٣اَغة،  ٫ٓ اإلااصة الشاهُت مً صؾخ ْلُىت ماظض، خ   م.1971ْما بٗضَا، 

  ٗت ٓعٍت التـــي ججٗــــل الكـــَغ  ؤلاؾــــالمُتٖـــٓى مدمـــض ٖــــٓى، مِمـــت اإلاكـــٕغ الٗغبــــي فـــي يـــٓء الىهــــٓم الضؾـــخ

ا اللجىت الش٣اُٞت ب٩لُت الح٣ـ١ٓ بالجامٗـت اللُبُـت، بىٛـاػي،  ٓهُت، جهضَع ٘، مجلت صعاؾاث ٢اه مهضعا للدكَغ

 ٓ ٓهُ  م.1973اإلاجلض الشالض، ً

 ت ٓعٍت اإلاهٍغ ْع اإلاد٨مت الضؾخ ١ ٖبض الار، ص ـاث، صاع اليؿـغ الـظَبي للُباٖـت،  ٞاْع ْالحٍغ في خماًت الح٣ـ١ٓ 

 م.2003ال٣اَغة، 

  ٓاهـــب ٢ًـــاء ٍٓتي مـــ٘ ج٣ُـــُم بٗـــٌ ظ ٓع ال٩ـــ ٞخخـــي ٨ٞـــغي، حٗلُـــ٤ ٖلـــى ا٢تـــراح حٗـــضًل اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً الضؾـــخ

ٓع  ٓعٍت الٗلُا في مهغ بكإن اإلااصة اإلا٣ابلت في صؾخ  م، مجلت الح١ٓ٣، جهضع ًٖ ظامٗت1971اإلاد٨مت الضؾخ

ٍٓذ، الؿىت   م.1994، 4، الٗضص 18ال٩

  ٓهُـــت ْاإلا٨خبـــت ال٣اه ٓػَـــ٘  ْالخ ٓص لليكـــغ  ٓعٍت الٗلُـــا، صاع مدمـــ ٖٓت ؤخ٩ـــام اإلاد٨مـــت الضؾـــخ مجــضي خـــاٞٔ، مٓؾـــ

 م.2008لليكغ، ال٣اَغة، 

  ًٍْــل آي ال٣ــغآن، جد٣ُــ٤: ٖبــض هللا بــً ٖبــض اإلادؿــ ٓ ظٟٗــغ الُاــري، ظــام٘ البُــان ٖــً جإ ــغ، ؤبــ مدمــض بــً ظٍغ

الن، ٍ التر٧ي، صاع  ٓػَ٘ ْؤلٖا ْالخ ْاليكغ   م.2001َـ، 1422، 1 جغ للُباٖت 

  ٗت ْاإلاٗاعيين، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  ؤلاؾالمُتمدمض قلبي، جُب٤ُ الكَغ ضًً   م.1980بين اإلاٍا

  ،صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة ،٘  م.1999مدمض ٖبض الٓاَغ خؿين، ال٣ّٟ ؤلاؾالمي اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ

  ْاإلاجخمـ٘، مجلـت الح٣ـ١ٓ، جهـضع ٖـً مدمض ٍٓـت ألاٞـغاص  ْع الضؾـاجير فـي جدضًـض َ ٖبض اإلادؿً اإلا٣اَ٘، ٖـً ص

ٍٓذ، الؿىت   م.1988، 3، الٗضص 12ظامٗت ال٩

 ُٓن  ٟيمهـ ٓن، جهـضع ٖــً ٧لُـت ال٣ــاه ٓع اللُبــي اإلاغج٣ـب، مجلــت ال٣ـاه ٗت فـي الضؾـخ مهـباح صبــاعة، ْيـ٘ الكــَغ

 م.2017-2016، 6لُبُا، الٗضص  -بجامٗت َغابلـ

  ،ٓمُـــــت اللُارالُـــــت، صاع الٗـــــين، ال٣ـــــاَغة ْال٣ ْلـــــت ْؤلاؾـــــالم الؿُائـــــملي  ْالض ٓعة  ْالشـــــ هبُـــــل ٖبـــــض الٟخـــــاح، الىسبـــــت 

 م.2013

  ــت الضًيُــت ْؤزــغ طلــ٪ ٖلــى الحٍغ ٓعٍت  ٓزــاث٤ الضؾــخ ٗت فــي ال ْالكــَغ ْٖانــم زلُــل، ؤلاقــاعة بلــى ؤلاؾــالم  ٓاع بــضًغ  هــ

ْع٢ـت ٢ـضمذ بلـى مـاجمغ الـضًً  غص اإلاىٓمـت "صعاؾت م٣اعهـت"،  ْلـت الـظي ٣ٖضجـّ ب٩لُـت الح٣ـ١ٓ بجامٗـت َـاٞع ْالض

ٓهُـت  ٓعي بالخٗـاْن مـ٘ بغهـامج الضعاؾـاث ال٣اه ٓن الضؾـخ ٓوؿُت لل٣ـاه ْالجمُٗت الخ ٓعي  ٓن الضؾخ الٗغبُت لل٣اه

ٓن  ؤلاؾـــالمُت ْوكـــغث فـــي ال٨خـــار الؿـــىٓي للمىٓمـــت الٗغبُـــت لل٣ـــاه ْالخٛيـــر اإلاجخمعـــي"،  ٓن  ٓان "ال٣ـــاه جدـــذ ٖىـــ

ٓعي   م.2019الهاصع ؾىت الضؾخ

 اإلاىاكم ؤلالىتروهُت:  -زاهُا

 ٗت ٓع -ؤلاؾـــالمُت-الكـــَغ / م٣ـــا٫ لٗـــاص٫ ٖبـــض الحٟـــُٔ ٦ىـــضًغ وكـــغ فـــي https://legal-agenda.comلُبُـــا/ -ْصؾـــخ

 م.70/11/2013
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  ــــضة الٓؾــــِ فـــــي ٓع بجٍغ ٓع، م٣ــــا٫ ميكــــ ْ الــــضًً فــــي الضؾـــــخ ٓ ال٣اؾــــم ال٨٨لــــي، الـــــىو ٖلــــى الٗلماهُــــت ؤ ٖمــــغ ؤبــــ

 http://alwasat.ly/news/opinions/304174?author=1م،2020صٌؿمار 13

  ٗت اإلاهــضع الــغثِـ ٓع اإلاهــغي )اٖخبــاع الكــَغ ٓان اإلاــاصة الشاهُــت مــً الضؾــخ ؾــمير ٖبــض الؿــُض جىــاٚٓ، م٣ــا٫ بٗىــ

٘( وكغ في   م2007/مآً/08للدكَغ

 http://droitcivil.over-blog.com/article-6582344.html   -

http://www.midanmasr.com/article.aspx?ArticleID=247  

 https://www.turkpress.co/node/7131  

 -https://td.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/161/CHAD-2018-IRF-ARA-FINAL.pdf 

 https://almoslim.net/node/159852- 

  ش ٢ٓـــــــ٘ ماؾؿـــــــت ألاَـــــــغام، بخـــــــاٍع ٓع ٖلـــــــى م َْمُـــــــت"، ميكـــــــ ٓان "مســـــــاْٝ ألا٢بـــــــاٍ  خامـــــــض الجمـــــــل، م٣ـــــــا٫ بٗىـــــــ

 م،11/04/2011

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx  

 ،٢ٓ٘ قب٨ت اإلادامين الٗغر ٓع ٖلى م ٓع، ميك ٫ٓ اإلااصة الشاهُت مً الضؾخ  َاع١ البكغي، م٣ا٫ خ

http://www.mohamoon.com/montada  

 Htmlٓظض-ؤهّ-حٗلم-.َل ْلت-15-ج ٓعٍا-ٖلماهُت-ص   305293صؾخ

/https://www.hespress.com 

 https://mjp.univ-perp.fr/constit/kp2009.htm  

 أخيام اإلاداهم: -زالثا

  ت(، صٖــٔٓ ع٢ــم ٓعٍت الٗلُــا )اإلاهــٍغ ٖٓــت ألاخ٩ــام الهــاصعة ٖــً اإلاد٨مــت الضؾــخ ٓعٍت، 1لؿــىت ، 20مجم ١ صؾــخ

 .20، ٢اٖضة ع٢م 209، م3م، ط04/05/1985ظلؿت 

 2-  ت( الهاصع في ٓعٍت الٗلُا )اإلاهٍغ  ١.  1لؿىت  20م في الضٖٔٓ ع٢م 04/05/1985خ٨م اإلاد٨مت الضؾخ

 3-  ت( ع٢ــم ٓعٍت الٗلُــا )اإلاهــٍغ ٓع فــي الٗــضص 9لؿــىت  7خ٨ــم اإلاد٨مــت الضؾــخ ــضة الغؾــمُت  ١20 اإلايكــ مــً الجٍغ

ت(  ٓ  16الهاصع في )اإلاهٍغ  .998-997م، م1985ماً

  

http://alwasat.ly/news/opinions/304174?author=1
http://www.midanmasr.com/article.aspx?ArticleID=247
https://www.turkpress.co/node/7131
https://td.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/161/CHAD-2018-IRF-ARA-FINAL.pdf
https://almoslim.net/node/159852-
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لت  م بين صُاهت الىص وآزاس الخؼبُم ؤلاظالمُتاكخباس الشَش  للدشَش
ً
 مصذسا

Considering Islamic Sharia as a source of legislation of the text and the effect of 

application 

 كلي أخمذ شىىسفىأ. د. 

 بيلُت اللاهىن لعم اللاهىن الخاص أظخار دهخىس ب

 مصشاجه )لُبُا( –حاملت مصشاجه 

dr.ali.ahmed.ali.57@gmail.com 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلالخص:

ٗت   ـــى مبــــضؤ الكــــَغ ين الٗــــغر جبنـ ـــٍر مــــً اإلاكــــٖغ ـــي ٦ٛيـ ٘، خُــــض هــــو  ؤلاؾــــالمُتبن اإلاكــــٕغ اللُبـ  للدكــــَغ
ً
 مهــــضعا

ٓع اللُبي  ٓعٍت اإلاخٗا٢بت ٖلى َظا اإلابضؤ.1951الضؾخ ٓزاث٤ الضؾخ ْال  م 

َْـل خ٣ـ٤ الـىو   ٗاث،  ٫ٓ مضٔ ٞاٖلُت الىو ٖلـى َـظا اإلابـضؤ ٖلـى الدكـَغ ٓع٢ت خ ْع َظٍ ال ٖلـى َـظا بىـاًء جض

ٗت  ٘ في لُبُاا ؤلاؾالمُتاإلابضؤ الِضٝ مً الىو ٖلُّ بإن ؤنبدذ الكَغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت خُض جم مً زـال٫   ٘ فـي  ؤلاؾـالمُتاإلاـى   الٗلوـي الخدلُلـي للىهـٓم اإلاخٗل٣ـت باٖخبـاع الكـَغ  للدكـَغ
ً
مهـضعا

ْمً زال ٓن اإلاضوي،  ْال٣اه ٓعٍت  ٓاز٤ُ الضؾخ  ٧ل مً اإلا
ُ
 ٫ زُت بدشُت زىاثُت الخ٣ؿُم ح

ّ
ٕٓ ؿـل ًـٓء ٖلـى َـظا اإلآيـ ِ ال

ْلىا في اإلاُلب ألا٫ْ  ٗت  :ْطل٪ مً زال٫ مُلبين عثِؿُين، خُض جىا ٘ مـً  ؤلاؾالمُتؤؾاؽ اٖخباع الكَغ  للدكَغ
ً
مهضعا

ْلىــا فـــي اإلاُلــب الشـــاوي آلازــاع اإلاترجبـــت  ْجىا ٓن اإلاـــضوي، خُــض زهـــو ٞــٕغ ل٩ــل مجهمـــا،  ْال٣ــاه ٓعٍت  زــال٫ الىهــٓم الضؾـــخ

ٗت  ْال٣ًــ ؤلاؾــالمُتٖلــى اٖخبــاع الكــَغ ْاإلاكــٕغ  ٗاث ال٣اثمــت  ْبُــان جلــ٪ آلازــاع ٖلــى ٧ــل مــً الدكــَغ  ،٘  للدكــَغ
ً
اء، مهــضعا

 خُض زهو ل٩ل مجها ٕٞغ مؿخ٣ل.

ٕٓ ٖىـــض جدلُلىـــا   ْلىـــا فـــي َـــظٍ الضعاؾـــت اؾـــخٗغاى آلاعاء ال٣ُِٟـــت ْألاخ٩ـــام ال٣ًـــاثُت اإلاخٗل٣ـــت باإلآيـــ ٢ْـــض خا

ٓهُت طاث الٗال٢ت اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ.  للىهٓم ال٣اه

ْجٓنُاث مجها:   ٢ْض زلهىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج 

: الىخاةج.
ً
 أوال

ٗت  بن -1 ـــاع الكــــــَغ ـــى اٖخبـــ ـــً الــــــىو ٖلــ ــــضٝ اإلاكــــــٕغ مـــ ـــالمُتَـ ٗاث  ؤلاؾـــ ٓن ٧اٞــــــت الدكــــــَغ ٓ ؤن ج٩ــــــ ٘ َــــــ  للدكـــــَغ
ً
مهــــــضعا

ٗت   .ؤلاؾالمُتميسجمت م٘ ؤخ٩ام الكَغ

 ؤ هــــا ؤٞــــغػث بقــــ٩الُاث ٖضًــــضة ٖىــــض  -2
ّ
ْمىهــــٟت، بال ْبن ٧اهــــذ ص٣ُ٢ــــت  بن ألالٟــــاّ التــــي ٖاــــر  هــــا اإلاكــــٕغ ٖــــً َضٞــــّ 

 الخُب٤ُ.

3- ٗ ْاخـضة إلاـا  ؤلاؾـالمُتت بن الىو ٖلـى اٖخبـاع الكـَغ ٓوي الؿـاثض صٞٗـت  ٘ ال ٌٗنـي بلٛـاء الخىٓـُم ال٣ـاه  للدكـَغ
ً
مهـضعا

عي. ْما ٢ض ًسل٣ّ مً ٞغاٙ حكَغ  في طل٪ مً ايُغار للمجخم٘، 

mailto:dr.ali.ahmed.ali.57@gmail.com
mailto:dr.ali.ahmed.ali.57@gmail.com
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: الخىصُاث.
ً
 زاهُا

ٗت   جي ألخ٩ام الكَغ ٗاث  ؤلاؾالمُتهٓصملي بإن ًدبنى اإلاكٕغ الخُب٤ُ الخضٍع ٤ الٗمل ٖلى خهغ الدكَغ ًٖ ٍَغ

ٗت اإلاسال ْالٗمــل ٖلـى بًجــاص ج٣ىـين ٌؿــخمض ؤخ٩امـّ مــً  ؤلاؾـالمُتٟـت ألخ٩ـام الكــَغ ْصعاؾــتها مـً ٢بــل لجـان مخسههـت 

ٗت  ْ بلٛائها. ،ؤلاؾالمُتالكَغ ٗاث الؿاب٣ت ؤ  ْمً زم الٗمل ٖلى حٗضًل الدكَغ

 

 اليلماث اإلافخاخُت:

ٗت  ٘ الدك –اإلاهضع  – ؤلاؾالمُتالكَغ  آزاع. -الهُاٚت   –اإلاكٕغ  –َغ

Abstract: 

The Libyan legislator like the other arab legislators adopted the principle of Islamic sharia as source of 

legislation [as the Libyan 1951, constitution]. 

This paper revolves around the effectiveness of the provision on this principle on legislation and whether 

the provision on this principle achieved the purpose of providing for the Islamic sharia to become a source 

of legislation in Libya? 

Through the analytical scientific sharia as a source of legislation in both constitutional charters and civil 

low and through a bidivided research plan we highlighted this issue through two main demands where we 

addressed in this first demand the basis of considering Islamic sharia as source of legislation and civil low 

where we allocated a branch to each and addressed the second requirement the implication of 

considering Islamic sharia as a source of legislation and stating those effect on bothe existing legislation, 

legislator and judiciary each with an independent branch. 

In this study we have tried to review the jurisprudential opinions and judicial judgment related to the 

subject when analyzing the relevant legal texts referred to above. 

We have concluded through this study to several result and recommendation including. 

First: The Result: 

The Aim of the legislator to provide for the Islamic sharia to be a source of legislation is to have all 

legislation in accordance with the provisions of Islamic sharia! 

The words expressed by the legislator and if they are accurate and fair they have produced many problems 

when appling! 

The provision that Islamic sharia should be a source of legislation close not mean the abolition of the 

prevailing legal regulation at once because of the disruption to society and the legislative vacuum it may 

creat! 

Second: Recommendation: 

 We recommend that the legislator adopt the progressive application of Islamic sharia by working 

to limit legislation that violates Islamic sharia and study it by specialized committees and work to define a 

legalization that derives their provisions from Islamic sharia and how work edited of repealed previous 

legislation. 
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 ملذمــت:

ْالؿـــالم ٖلـــى ؤقـــٝغ   ْالهـــالة  ْمـــلء مـــا قـــاء مـــً ٍـــمليء بٗـــض،  ْمـــلء ألاعى  ْاث  ألاهبُـــاء الحمـــض ا مـــلء الؿـــما

 ْاإلاغؾلين.

ين الٗـــغر ٗت (1)ؤمـــا بٗــــض: ٞـــةن اإلاكـــٕغ اللُبـــي ٦ٛيـــٍر مـــً اإلاكـــٖغ ٘،  ؤلاؾـــالمُت، جبنـــى مبـــضؤ الكـــَغ  للدكـــَغ
ً
مهـــضعا

ٓع  ٓعٍت ا1951خُــض هــو فــي صؾــخ ٓزــاث٤ الضؾــخ ْال ْبن ٧ــان بهــُاٚاث مسخلٟــت، خُــض ٖاــر  ،ٖلــى َــظا اإلابــضؤ إلاخٗا٢بــتم، 

ْلـــت،  ٗت جـــاعة بـــإن الـــضًً ؤلاؾــــالمي صًـــً الض اإلاهـــضع الغثِنــــملي  ؤلاؾـــالمُتْجــــاعة بـــإن ؤيـــاٝ بلـــى َــــظٍ الٗبـــاعة ٖبـــاعة الكــــَغ

ٗت  ْ ؤن الكَغ ٘ ؤ ٗت  ؤلاؾالمُتللدكَغ ْ ؤن الكَغ ٘ ؤ ٘. ؤلاؾالمُتمهضع الدكَغ  مهضع عثِنملي للدكَغ

ٗت   ٓوي اللُبـــي، ؤم ؤن  ؤلاؾـــالمُتِٞـــل خ٣٣ـــذ َـــظٍ الهـــُاٚاث اجســـاط الكـــَغ ٘ فـــي الخىٓـــُم ال٣ـــاه  للدكـــَغ
ً
مهـــضعا

ٓع٢ت البدشُت ؤلاظابت ٖىّاْ  ٓاءا َظا ما هدا٫ْ في َظٍ ال ْالٗضم ؾ ٓصَا   ظ

ٕٓ مــً زــال٫   ْزُــت ٖلمُــت ًلتــزم  هــا ٞةهىــا ؾــىدىا٫ْ َــظا اإلآيــ ْخُــض بهــّ ل٩ــل بدــض ٖلوــي مــى   ٌؿــير ٖلُــّ 

ْمـا   ٕٓ ٓم بخدلُـل الىهـٓم طاث الٗال٢ـت باإلآيـ ْؤخ٩ـام  زـاع اإلاى   الٗلوي الخدلُلي؛ خُض ؾـى٣ بكـإ ها مـً آعاء ٣ُِٞـت 

ْاإلا٣اعن مً زال٫ الخُت البدشُت الخالُت: ْال٣ًاء اللُبي   ٢ًاثُت في ال٣ّٟ 

ٗت  ٘. ؤلاؾالمُتاإلاُلب ألا٫ْ: ؤؾاؽ اٖخباع الكَغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  ٓعٍت. ؤلاؾالمُتالٟٕغ ألا٫ْ: اٖخباع الكَغ ٘ في الىهٓم الضؾخ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  ٓن اإلاضوي. ؤلاؾالمُتالٟٕغ الشاوي: اٖخباع الكَغ ٘ في ال٣اه  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  ٘. ؤلاؾالمُتاإلاُلب الشاوي: آزاع الىو ٖلى اٖخباع الكَغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  ٗاث ال٣اثمت. ؤلاؾالمُتالٟٕغ ألا٫ْ: آزاع الىو ٖلى اٖخباع الكَغ ٘ ٖلى الدكَغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  الٟٕغ الشاوي: آزاع الىو . ؤلاؾالمُتٖلى اٖخباع الكَغ ٘ ٖلى اإلاكٕغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  ٘ ٖلى ال٣ًاة. ؤلاؾالمُتالٟٕغ الشالض: آزاع الىو ٖلى اٖخباع الكَغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

ْالخٓنُاث.  زاجمت جخًمً الىخاثج 

ٓ الــظي وؿــإلّ ح  َْــ ْخــضٍ،  ٫ٓ بلــى الِــضٝ، ٞــةن ال٨مــا٫ ا   ٖلــى الٓنــ
ً
ٓن فــي َــظا مُٗىــا ٗــالى، ؤن ْهإمــل ؤن ٩ًــ

.٤ُٞٓ ْاإلاؿاعي بالخ ٓص بالىجاح   ٩ًلل الجِ

 

 

 

                                                             
ن1ي

ى دنااا 5112دناا ن،اا  يوماااى  يو اننااب منااه ذهاو لو يإل ااالى اااو ىنااو يوىووابا ويوى ااتو" يوع"ي ااص و اانب  0970م ا  يوى ااتو" يوم،اا"ي و اانب  
ى 0976ى فاص ماىتاه يو اننابا ويوى اتو" يوتون اص و انب 0925ن،  يوماى  يو اننب منه ذهو لو يإل الى ىنو يوىووب يو" مصا ويوى تو" ي "ىناص و انب 

ى فاص ماىتاه يو اننابا ورا وك 0979ى فاص ماىتاه يو اابعبا ويوى اتو" يوبد"نناص و انب 0970ته ي وووا ى تو" يإلما"ي  يوع"بنب يومتداى  و انب فص ماى
 ى فص ماىته ي وووي0975يوى تو" يوا "ي و نب 
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت  م ؤلاظالمُتأظاط اكخباس الشَش  للدشَش
ً
 مصذسا

ٗت   ٓع اللُبــي ألا٫ْ الهــاصع  ؤلاؾــالمُتبن ؤؾــاؽ اٖخبــاع الكــَغ ٘ ًجــض ؤؾاؾــّ فــي ههــٓم الضؾــخ  للدكــَغ
ً
مهــضعا

ٓبغ  7فــي  ٓن اإلاــضوي الهــاصع فــي ٖــام 1951ؤ٦خــ ْؤ٦ــضَا ال٣ــاه ٓعٍت اإلاخٗا٢بــت الخالُــت لــّ،  ٓزــاث٤ الضؾــخ ْال ْحٗضًلــّ 1954م  م 

ٓن  ٓن اإلاضوي2016لؿىت  6بال٣اه  في  ،م بكإن حٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اه
ً
ٞما مى   ٧ل مجهم في طل٪ا َظا ما هبِىّ جباٖا

ين الخالُين:  الٟٖغ

 ٌ لت : الفشق ألاو م في الىصىص الذظخىسٍت ؤلاظالمُتاكخباس الشَش  للدشَش
ً
 مصذسا

ٓع اللُبـي ٖـام   ٗت 1951اججِـذ ههـٓم الضؾـخ ٓعٍت اإلاخٗا٢بـت بكـإن اٖخبـاع الكـَغ ٓزــاث٤ الضؾـخ ْال  ؤلاؾــالمُتم 

٘ زالر   للدكَغ
ً
 اججاَاث:مهضعا

ٍٓت  ٗت  ؤلاؾالمُتالاججاٍ ألا٫ْ: جبني الىو ٖلى الِ ٘  ؤلاؾالمُتللمجخم٘ اللُبي صْن الىو ٖلى ؤن الكَغ  للدكَغ
ً
مهضعا

ٓع اللُبــي  ٓعي  5م، خُـــض ظـــاء فــي هـــو اإلاــاصة 1951ٍْمشلــّ الضؾـــخ ـــالن الضؾـــخ ْلــت"، ْؤلٖا مىـــّ ٖلـــى ؤن "ؤلاؾــالم صًـــً الض

ْلت". 2/1صة م خُض ههذ اإلاا11/12/1969الهاصع في   ٖلى ؤن "ؤلاؾالم صًً الض

ٗت  ْالكـــــَغ ْلـــــت  ـــً الض ـــالمي صًــ ْهـــــو ٖلـــــى ؤن "الــــضًً ؤلاؾــ ـــالمُتالاججــــاٍ الشـــــاوي:  ٍْمشلـــــّ  ؤلاؾـ  "٘ ـــضع الغثِنـــــملي للدكـــــَغ اإلاهــ

ٓعي الهاصع في  الن الضؾخ ْلـت صًم٣غاَُـت مؿـخ٣لت الكـٗب 3/8/2011ؤلٖا ْلـى ٖلـى ؤن "لُبُـا ص م خُض هو فـي ماصجـّ ألا

ـــل ـــضع الؿــ ٗت ٞحهـــــا مهــ ْالكـــــَغ ـــالم  ْصًجهـــــا ؤلاؾــ ـــالمُتُاث ٖانـــــمتها َـــــغابلـ  ٘ ؤلاؾــ ـــضع الغثِنـــــملي للدكـــــَغ ٕ …" اإلاهــ ْمكـــــْغ

ٓع الـــــظي نـــــضع فـــــي  ٕ الضؾـــــخ ٓع اللُبـــــي الـــــظي ؤٖضجـــــّ الُِئـــــت الخإؾِؿـــــُت لهـــــُاٚت مكــــْغ ـــم ًـــــخم 29/7/2017الضؾــــخ ْلــ م 

ْالكغ  ْلت  ٘".  ؤلاؾالمُتَٗت الاؾخٟخاء ٖلُّ بٗض؛ خُض هو في ماصجّ الؿاصؾت ٖلى ؤن "ؤلاؾالم صًً الض  مهضع الدكَغ

ْالــظي ًمشلــّ بٖــالن ٢ُــام ؾــلُت الكــٗب الهــاصع فــي  م خُــض ههــذ ال٣ٟــغة الشاهُــت مىــّ 2/3/1977ؤمــا الاججــاٍ الشالــض: 

ت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت الاقترا٦ُت" ٗت اإلاجخم٘ في الجماَيًر م قَغ  .(1)ٖلى ؤن "ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗت  ٓة مجها بجٗل الكَغ ٘ا َـظا مـا هدىـا٫ْ  ؤلاؾالمُتل٨ً َل خ٣٣ذ نُاٚت َظٍ الىهٓم الٛاًت اإلاغظ  للدكـَغ
ً
مهـضعا

ٖٓخين عثِؿــِخين، بدؿــب جبىحهــا  ٓعٍت مــً زــال٫ ج٣ؿــُمِا بلــى مجمــ ٓزــاث٤ الضؾــخ ٓا٢ــ٠ َــظٍ ال ؤلاظابــت ٖىــّ مــً زــال٫ م

ٍٓت  ٗت ؤلاؾالمُتللِ ْبدؿب ههِا ٖلى ؤن الكَغ ٘.م ؤلاؾالمُت،   للدكَغ
ً
 هضعا

 
ً
ال ْلت: -ؤ  مً خُض الىو ٖلى ؤن الضًً ؤلاؾالمي صًً الض

ٓعٍت  ًشــــاع   ٓاعص فــــي الىهــــٓم الضؾــــخ ْلــــت الــــ ٫ٓ حٗبيــــر الــــضًً ؤلاؾــــالمي صًــــً الض خؿــــبما ؤْبــــحىا  –الدؿــــائ٫ خــــ

 
ً
ٗت  –ؾاب٣ا ٘ ؤلاؾالمُتْمضٔ بخضار ؤزٍغ في اٖخباع الكَغ  للدكَغ

ً
 .(2)مهضعا

ــــام ال٣ًـــــا  ـــ٘ ألخ٩ـ ْال٣ٟـــــّ ًجـــــض ؤن َـــــظٍ اإلاؿـــــإلت ًخجاط هـــــا اججاَـــــان: اججـــــاٍ ًدبنـــــى ؤن ٖبـــــاعة الـــــضًً بن اإلاخدبــ ء 

٘ ْلت حٗنى جإزير الضًً في الدكَغ َْظا ما هبِىّ في الخالي: ،ؤلاؾالمي صًً الض  ،  ْاججاٍ ًدبنى ٖضم جإزيٍر

 

                                                             
ن1ي

و يوةااه إواو و،اةه باوى اتو"نب ومانهى ىي ذباى واى ل ا" ا ي يإلذالو جىالً فاهناً ربن"يً داو  ماىى و،اةه باو،اةب يوى اتو"نب دناا  اال جانال ما 
ى جامعاب  اا"نونط يبنؽاا ينا ىي  ااوى ذباى يوا"دمو ذمانكا يوماىل  إواو 0992ا 0  5ا 0يو"ضا د نو يو عاوا يوتنظنى يوى تو"ي فص ونبنااا ج
ةاص اا ه يو،اةب ذناه ومانهى ىي ،ابنر ىا جامعب يوجب  يوؽ"بصا واناك ماو  اال إواو ن0990ا 0ذهى يواانووا ى"ي ب فص نظ"نتص يواانوو ويود ا  

ىا ىي ذباى 0979ا 9ا ط8م رونصا مةهوى يإلىي"  يو اعبنبا بداا من او" فاص مجهاب ى"ي اا   انوننابا من او"ي  يوجامعاب يوهنبنابا رهناب يودااو ا ى
ومن ال  يوعاماب وهن ا" ويوتو ناق ويإلذاالوا ىا ي0986ا 0ا نظ"ناب يوااانووا  0ا يوماىل  وعهاى يوااانووا ج0كيو االى ذهاص يوم وؼاصا يونظ"ناب يوعاماب وهااانووا 

  "يبهطي
ن2ي

ى او ما تبنص لو يوىنو يإل المص ىنو يوىووب ذهو لالؾ ؼن"ه ماو يوو ااب  يوى اتو"نب يوتاص 0920رما بننا  ابااً فإو يوى تو" يوهنبص يو،اى" ذاى  
 م،ى"يً وهت "نقي يإل المنبتبن  يوىنو يإل المص ىنو يوىووب ولو يو "نعب 
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 الاججاٍ الزاَب ئلى ئخذار ألازش: – 1

ٓعي ًجب ٖلى اإلاكٕغ ؤن ًغاعًظَب َظا الاججاٍ بلى ؤهّ في ْل َظا الىو   ٗاث  يالضؾخ ٖىض بنـضاٍع للدكـَغ

ٗت  ٓابِ الكـــَغ ٓ مـــا إلاؿـــىاٍ فـــي ؤلاؾـــالمُتاوســجامِا مـــ٘ م٣انـــض ْيــ َْــ ٗاث ٚيــر مسالٟـــت لِـــا،  ٓن الدكـــَغ ٍْجــب ؤن ج٩ـــ  ،

ٓ ؤلاؾـالم ٦مـا ظـاء ْلت َـ ٓع َظٍ البالص ًىو ٖلى ؤن صًً الض  ؤخض ؤخ٩ام اإلاد٨مت الٗلُا خُض ظاء ُّٞ "خُض بن صؾخ

ٓعي ال٣ـاثم الن الضؾـخ ْؤْبـح  (1)طل٪ في ؤلٖا ْاللٛـت الٗغبُـت لٛتهـا الغؾـمُت"،  ْلـت  فـي اإلاـاصة الشاهُـت مىـّ "ؤلاؾـالم صًـً الض

ٓ ظٗــل الــبالص مهــُبٛت بالهــبٛت  ٓعي ؤن الٛــغى ألاؾائــملي َــ ِــا ؤلاؾــالمُتَــظا الــىو الضؾــخ ْهٓام ْحؿــير فــي خُا هــا   ،

ًـت التـي زُِـ ْالخُـِ الٍٗغ ْٞـ٤ ألاؾــ  ٢ْـض ؤلاؾـالمُتا ؤلاؾـالم لحُـاة ألامـت الاظخماعي  ٓن ٧لمـت هللا  ـي الٗلُـا،  ؛ لخ٩ـ

ٗت  ْؤٖلىذ ؤن الكَغ ٘" ؤلاؾالمُتؤ٦ضث طل٪ الؿلُاث الٗلُا، خُض خغنذ   .(2) ي اإلاهضع ألاؾائملي للدكَغ

ـــا ؤ٦ض  ٓ مـ ْع بٖــــالنَْــــ ؤخــــض م خُــــض ظــــاء فــــي ٢2/3/1977ُــــام ؾــــلُت الكــــٗب فــــي  جــــّ َــــظٍ اإلاد٨مــــت بٗــــض نــــض

ٓظـــّ بلـــى ال٩اٞـــت ىو فـــي بٖـــالن ؤخ٩امِـــا "ؤن الـــ ٓ م ٗت اإلاجخمـــ٘ ٦مـــا َـــ ٓ قـــَغ م َـــ ٢ُـــام ؾـــلُت الكـــٗب بـــإن ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

ٗت اإلاج ، ٞإخ٩ـام قـَغ ْظـّ الخهـٓم بلـى اإلاكـٕغ ٓظـّ ٖلـى  ٓة ؤلالـؼام التـي جم ٓن دٓـخمـ٘ ال ج٨دؿـب ٢ـ ٓاٖـض ال٣ــاه   بـّ ٢

 في اإلادا٦م بال بطا جضزل اإلاكٕغ ٣ٞىجها.

ٓ الحاظـت بلـى ؾـً حكــغ   ـالن ؤن ٌؿـخمض ؤخ٩امــّ ْخُىمـا جـضٖ ْع ؤلٖا َ٘ ظضًـض ًخٗـين ٖلـى اإلاكـٕغ ابخــضاًء مـً نـض

ٗت اإلاجخم٘  ".(3)مً قَغ

ٓعي  ٓاهين لِــظا الــىو الضؾــخ ٓ مــا ًا٦ــضٍ ظاهــب مــً ال٣ٟــّ اللُبــي خُــض ًــظَب بلــى ٖــضم مسالٟــت ال٣ــ ْبال  ،َْــ

ٓاهين مُاب٣ت لِظا الىو ٓن ال٣ ال ٌكتٍر ؤن ج٩  .(4)ٖضث زاع٢ت لّ، 

 الزاَب ئلى سفع ئخذار ألازش:الاججاٍ  – 2

ْلــت ال ًلــؼم اإلاكــٕغ فــي ٍــمليء،  (5)ًــظَب ؤههــاع َــظا الاججــاٍ  ٓع ٖلــى ؤن ؤلاؾــالم صًــً الض بلــى ؤن الــىو فــي الضؾــخ

ْلـــت لِؿـــذ ٖلماهُـــت ْلـــِـ لـــّ صاللـــت ؾـــٔٓ بُـــان ؤن الض ْؤ هـــا حٗتـــٝر بالـــضًً  ،خُـــض بن الـــىو  هـــظٍ الهـــُٛت ال ؤزـــغ لـــّ 

ٗت  ٓعي ال ٌٗني بلؼام اإلاكـٕغ بـإن ًجٗـل الكـَغ ْمً زم ٞةن َظا الىو الضؾخ  للكٗب، 
ً
  ؤلاؾـالمُتؤلاؾالمي صًىا

ً
مهـضعا

ٗاث.  للدكَغ

 
ً
لت  -زاهُا م: ؤلاظالمُتمً خُث الىص كلى أن الشَش  للدشَش

ً
 مصذسا

ٓعي الهـاصع ٖــام   ـالن الضؾــخ ٗت 2011ل٣ـض ٖاــر اإلاكـٕغ فــي ؤلٖا ٘  ؤلاؾــالمُتم بكـإن اٖخبــاع الكـَغ  للدكــَغ
ً
مهـضعا

ٗت  ٓع  ؤلاؾـــالمُتبٗبـــاعة "الكـــَغ ٕ الضؾـــخ ْٖاـــر ٖـــً طلـــ٪ فـــي مكـــْغ  "٘ ٗت 2017اإلاهـــضع الغثِنـــملي للدكـــَغ م بٗبـــاعة " الكـــَغ

٘" ِٞل لِظٍ الهُاٚاث جإزير ٖلى مهضٍع ؤلاؾالمُت ٗت مهضع الدكَغ ٘ا  ؤلاؾالمُتت الكَغ  للدكَغ

ٗت  ٢بل ؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا٫ ال ٓهـت  ؤلاؾالمُتبض لىا مً جدلُل ٖباعة الكَغ ٘، خُـض بن ألالٟـاّ اإلا٩  للدكَغ
ً
مهضعا

ٗت  ٓن ؤلاؾـــالمُتلِـــا جدخمـــل ؤ٦رـــر مـــً مٗنـــى، ٞمـــاطا ٣ًهـــض بالكـــَغ ٘ الـــظي ج٩ـــ ٓإ الدكـــَغ ْؤي ؤهـــ ْمـــاطا ٌٗنـــي اإلاهـــضعا  ا 

ٗت   لّا تؤلاؾالمُالكَغ
ً
 مهضعا

                                                             
ن1ي

 ىي0969ىن مب"  00نا،ى ب وك يإلذالو يوى تو"ي يو،اى" فص  
ن 2ي

هنااا ذماا" ذماا"وا يومجموذااب يومةه" ااب ورافااب يومباااىئ يوى ااتو"نب ويإلىي"نااب ويالنتلابنااب ويو اا"ذنب ويوجنابنااب ويومىننااب يوتااص  ""تهااا يومدرمااب يوع
ىا ىي" مرتبااب 0976 9 6  جه ااب 09 71يوجنابناابا  عااو جنااابص ا يومباااىئ 9ىا ج0979-0969باوجمهو"نااب يوع"بنااب يوهنبنااب فااص ذ اا"  اانوي  

 ي071ا 069ىا د0972يونو"ا  "يبهطا 
ن3ي

 ي091ا 099ىا د0989ى ننان" 0988لرتوب"  52طا 5ا 0ى مجهب يومدرمب يوعهنا ح0991 05 5  جه ب 96 9 عو مىنص  
ن4ي

يواانوننب ومىى إمرااو يذتباا" اا ه يومبااىئ م"جعااً وه" اباب يوى اتو"نبا  فص تى"ج يواويذى يإل المنبىي ذاى  ذم"  "نؾا م"تبب مباىئ يو "نعب  
 ي25ىا د0991نوونو ىن مب"  8ط 95ا 90بدا من و" فص مجهب يومدامص ناابب يومدامنو يوعىىيو 

ن5ي
قا بداا من او" م،اى"يً وهت ا"ن يإل االمنبىي ذوك مدمى ذوكا مهمب يوم "ح يوع"بص فص ضوم يون،اود يوى اتو"نب يوتاص تجعا  يو ا"نعب  

 ي05ا 00ىا د0979ا 9ا ط9فص مجهب ى"ي ا   انوننبا من و"ي  يوجامعب يوهنبنبا رهنب يوداو ا ى
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لت  – 1  :ؤلاظالمُتاإلالصىد بالشَش

ٗت       ٓم ٖباعة الكَغ ٓ الخالي ؤلاؾالمُتل٣ض ازخل٠ ال٣ّٟ في مِٟ ٓعٍت ٖلى الىد ٓاعصة في الىهٓم الضؾخ  :(1)ال

ٗت  –ؤ  ٓص بالكَغ ٫ٓ بإن اإلا٣ه ٖٓـت الىهـٓم  ؤلاؾالمُتطَب اججاٍ في ال٣ّٟ بلى ال٣ ٓ مجم ٓعٍت َـ في الىهـٓم الضؾـخ

ٓاعصة ْالؿـىت ال ْمـً  ،فـي ال٨خـار   ، ٕٓ بلـى اإلاهـاصع الاظتهاصًـت ألازـٔغ ٓن للمكـٕغ الغظـ ٓص خ٨ـم ٞحهـا ٩ًـ ْظـ ْبطا جبـين ٖـضم 

ٗت  ا اإلاهضع الغثِـ. ؤلاؾالمُتزم ٞةن الكَغ ْل٨جها جخ٣ضمِا ٣ِٞ باٖخباَع  ،٘  ال حؿخٛغ١ مهاصع الدكَغ

ٗت  –ر  ٓص بالكَغ ٓ ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي إلاـا ٌكـ٩لّ مـً  ؤلاؾالمُتْطَب اججاٍ آزغ بلى ؤن اإلا٣ه ٓعٍت َـ في الىهٓم الضؾخ

ْمؿخمضة مً الىهٓم. ْما ال٣ّٟ بال آعاء مبيُت  ْصًت الىهٓم،   زغاء ؤمام مدض

ٗت  (2)ْطَب اججاٍ زالـض –ط  ٫ٓ بإهّـ ٣ًهـض بالكـَغ ٓوي اإلابنـي ٖلـى  ؤلاؾـالمُتبلـى ال٣ـ ٓعٍت الىٓـام ال٣ـاه م الضؾـخ فـي الىهٓـ

 ٖلى ال٩لُاث.الىو ْالاظتهاص الظي جدؿ٘ 
ً
ٓن م٣خهغا ال ٩ً ٫ْ ٧اٞت الجؼثُاث،  ٍْدىا ٢ٓاج٘،   ؤخ٩امّ ل٩اٞت ال

ٓاعص فــــي بٖــــالنٍْالخــٔـ ؤن خــــضًصىا َىــــا لــــم ً م  خُــــغ١ بلــــى الــــىو الــــ ب الــــظي هــــو ٖلــــى ؤن ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ ٢ُــــام ؾــــلُت الكـــٗـ

لح الكــَغٗت  ، خُــض بن َــظا الــىو لــم ٌؿــخٗمل مهـُـ ْؤهـّـ خــضص ؤلاؾــالمُتقــَغٗت اإلاجخمـ٘ـ ٘ فــي  مـًـ ظِــت،  مهــاصع الدكــَغ

م. ٞإي مً َظٍ اإلاٗاوي الشالز ٓ ههٓم ال٣غآن ال٨ٍغ َْ ْخُض   التي بِىاَا ًخبىاٍ اإلاكٕغ اللُبيا تمهضع 

 :(3)اإلالصىد باإلاصذس – 2

٣ت الخٗبير   ْ عؾوي ًخمشل في ٍَغ ٓهُت مهضعان، مهضع ق٨لي ؤ ٓوي ؤن لل٣اٖضة ال٣اه مً اإلاؿخ٣غ في ال٣ّٟ ال٣اه

ٓ مــا ٖـً ال٣اٖــضة  َْــ ْ مــاصي  ٓعي ؤ ْمهــضع مٓيــ ُت بمــا ًًــُّٟ ٖلحهــا مــً بلـؼام،  ٓ مــا ٌُٗحهــا نـٟت الكــٖغ َْــ ٓهُــت،  ال٣اه

ٓهُت َٓغ ال٣اٖضة ال٣اه ً ٣ًهضٍ اإلاكٕغ اللُبيا ،٣ًضم ظ  ٞإي اإلاهضٍع

لت  – 3 م الزي حلخبر الشَش  له: ؤلاظالمُتاإلالصىد بالدشَش
ً
 مصذسا

ٓع بدُـض ؤنـبدذ جـىو ٖلـى ؤن الكـَغٗت ٖىضما ٢ام اإلاكٕغ اإلاهغي بخٗضًل اإلااصة ال   ؤلاؾـالمُتشاهُت مً الضؾـخ

٘ الظي حٗخار الكَغٗت  ٓص بالدكَغ ٫ٓ اإلا٣ه ٘ زاع زالٝ ٣ٞ ي خ  لّ. ؤلاؾالمُتاإلاهضع الغثِـ للدكَغ
ً
 مهضعا

ْؤن اإلاكـــٕغ  (4)ٞــظَب اججـــاٍ فـــي ال٣ٟــّ  ٓعي  ٘ الٗــاصي ٚيـــر الضؾـــخ ٓ الدكـــَغ ٘ َـــ ٓص بالدكـــَغ ٫ٓ بـــإن اإلا٣هــ بلـــى ال٣ـــ

ٗت  ٓن الكَغ ٓعي بإن ج٩ ٘. ؤلاؾالمُت٢هض بلؼام اإلاكٕغ الٗاصي صْن الضؾخ  مهضٍع في الدكَغ

ٓع بٗـض   ٓعٍت خُـض طَبـذ بلـى ؤن اإلاـاصة الشاهُـت مـً الضؾـخ ْظض نضاٍ في ؤخ٩ام اإلاد٨مت الٗلُا الضؾخ َْظا ما 

ٗاث بــاللجٓء حٗــ ُٗت مٟــاصٍ بلؼامِــا ٖىــض ْيــ٘ الدكــَغ ٓعي ؤحــ  ب٣ُــض ٖلــى الؿــلُت الدكــَغ ضًلِا ؤباهــذ بــإن اإلاكــٕغ الضؾــخ

ٗت   .(5)الؾخمضاص ألاخ٩ام اإلاىٓمت للمجخم٘ ؤلاؾالمُتبلى مباصت الكَغ

 مــًـ ال٣ٟــّـ 
ً
٘  (6)بال ؤن َىـــا٥ ظاهبـــا ٓاؾــ٘ـ خُـــض ال ٣ًخهـــغ ٖلـــى الدكـــَغ ٘ مٗىـــاٍ ال ٓص بالدكـــَغ ًـــظَب بلـــى ؤن اإلا٣هـــ

ٓع" ٞةلى ؤي مً الاججاَين ًم٨ً ؤن ًهى٠ اججاٍ اإلاكٕغ اللُبيا ْخضٍ بل ٌكمل الدكَغ٘ ألاؾائملي "الضؾخ  الٗاصي 

                                                             
ن1ي

 ي59يوم"جق يو اب ا د 
ن2ي

 ي50ننظ" ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
ن3ي

 ي06يوم"جق يو اب ا د 
ن4ي

وماا بعاىااا ىي د او  50ىا من ال  يومعاا"ؾ باإل ارنى"نبا د0979 ا9رم،ى" ل ا ص وهى اتو"ا   يإل المنبىي ذبى يودمنى متووصا يو "نعب  
ىا من اال  يومعااا"ؾ باإل اارنى"نبا 0999ا 6رناا"ها يومااىل  إوااو يواااانوو بوجااه ذاااىا يونظ"نااب يوعامااب وهااذااى  يواانونناابا يونظ"نااب يوعامااب وهداا   

 ي910د
ن5ي

ى 0987 6 91ى دتاو 0970 تو"نب مو لو  لدرااى يومدرماب يوعهناا ذااى لدمى انىيا مو وذب مباىئ يومدرمب يوى تو"نب يوعهنا فص يوىذوى يوى 
 ي097د 992ىا ىيوا مبىل " ى 0988ا 0 
ن6ي

" ىي فتدص فر"يا تعهن  ذهو ي ت"يح تعىن  يوماى  يو اننب مو يوى تو" يورونتص مق تانانى بعاك جوينال  ضاام يومدرماب يوى اتو"نب يوعهناا فاص م،ا 
 وما بعىااي 579ىا د0999 08ط 9ى من و" فص مجهب يوداو  ويو "نعبا جامعب يورون  ح0970ب لو يوماى  يوماابهب مو ى تو" 



 
 

 

58 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ٗت  ٓعٍت فــــي ٖبــــاعة "الكــــَغ ٓاعصة فــــي الىهــــٓم الضؾـــــخ ـــالمُتؤلا بٗــــض َــــظا البُــــان اإلاسخهــــغ لخٟؿـــــير ألالٟــــاّ الــــ   ؾـ
ً
مهـــــضعا

ٓعٍت بٗبـــاعحي اإلاهـــضع  ٫ٓ جــإزير نـــُاٚت الىهـــٓم الضؾـــخ ٘" هـــإحي بلـــى بُـــان ؤلاظابـــت ٖــً الدؿـــائ٫ الـــظي َغخىـــاٍ خـــ للدكــَغ

ٗت  ت الكَغ ٘ ٖلى بلؼامُت مهضٍع ْمهضع الدكَغ  ،٘ ٘. ؤلاؾالمُتالغثِنملي للدكَغ  للدكَغ

٫ٓ بـــإن ازــــخالٝ الهــــُٛخين ال ًـــازغ فــــي (1)ًـــظَب ظاهــــب مــــً ال٣ٟـــّ  ؤلالــــؼام التـــي جيكــــئّ َــــظٍ الٗبــــاعاث  بلــــى ال٣ــــ

ٓع ٖلى مهضع آزغ مً اإلاهاصع. ٘ بطا لم ًىو الضؾخ  للدكَغ

  ٔ ٗت  (2)َْىـــا٥ مـــً ًـــغ ْؤن  ؤلاؾــــالمُتؤن مجـــغص جسهـــُو الكـــَغ ٓخُــــض  بـــالىو ًجٗلِـــا  ـــي اإلاهـــضع الـــغثِـ ال

٫ٓ بٛير طل٪ ًجٗل َظا الخسهُو ال مٗنى لّ ْال٣ ا مً اإلاهاصع ًإحي في مغجبت زاهُت،   .ٚيَر

٫ٓ بـإن َىـا٥ ازـخالٝ بـين الهـُٛخين مـً خُـض بلـؼام اإلاكـٕغ ٞهـُٛت  (3)ٍْظَب ظاهـب آزـغ مـً ال٣ٟـّ  بلـى ال٣ـ

ٗت  ٗت  ؤلاؾالمُتالكَغ ٘ جلؼم اإلاكٕغ بإن ٌؿخمض ؤخ٩امّ مً الكَغ ٓػ لّ ألازظ  ؤلاؾالمُتاإلاهضع الغثِنملي للدكَغ ال ًج

ا.  مً ٚيَر

ٗت   ٛت الكــَغ ـــا مــ٘ـ  ؤلاؾـــالمُتؤمــا نــُـ ـ ٞ ـــي ال جلؼمــّـ بــظل٪، خُـــض ًم٨ـًـ للمكـــٕغ ؤن ًإزـــظ مـًـ ٚيَر مهـــضع عثـِـ

ٓص خ٨م اإلاؿإلت في الكَغٗت  م ؤلاؾالمُتْظ ـت صعظـت ؤلالـؼام فـي الىهٓـ ٓصهـا بلـى الخُـغ١ بلـى مٗٞغ ْالحضًض ًٖ ؤلالـؼام ٣ً  ،

ٓن الكَغٗت  ٓعٍت التي ج٣ ملي بإن ج٩ ٘، ْفي َظا الهضص ًى٣ؿ ؤلاؾالمُتالضؾخ  للدكَغ
ً
 م ال٣ّٟ بلى اججاَين:مهضعا

 ٔ ْخشــــّ ٖلــــى ألازــــظ بإخ٩ــــام  (4)اججــــاٍ ًــــغ ْظِــــت بؾــــالمُت  ٓظُــــّ اإلاكــــٕغ  ٓعٍت ال حٗنــــي ؾــــٔٓ ج ؤن َــــظٍ الىهــــٓم الضؾــــخ

ٗت  َْـــظا مـــا جبيخـــّ مد٨مـــت الـــى٣ٌ  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ  ، ال جمىٗـــّ مـــً اللجـــٓء بلـــى مهـــاصع ؤزـــٔغ  ،
ً
٧لمـــا ٧ـــان طلـــ٪ مم٨ىـــا

ِــا "إلاــا ٧ــ ت خُــض ظــاء فــي ؤخــض ؤخ٩ام ٗت اإلاهــٍغ ٓع فــي اإلاــاصة الشاهُــت مىــّ مــً ؤن الكــَغ  ؤلاؾــالمُتان مــا هــو ٖلُــّ الضؾــخ

ٗت  ٓن الكــــَغ ٓة للدؿــــإع بــــإن ج٩ــــ ٓ صٖــــ ْبهمــــا َــــ مــــا٫ بظاجــــّ  ْاظــــب ؤلٖا ٘ لــــِـ  اإلاهــــضع  ؤلاؾــــالمُتاإلاهــــضع الــــغثِـ للدكــــَغ

ٗت  ْمــً زــم ٞــةن اإلاىــاٍ فــي جُبُــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ ٓاهين،  ّ مــً ٢ــ ٓجــّ  اؾــخجابت ؤلاؾــالمُتالــغثِـ ُٞمــا ٌكــٖغ الكــإع لضٖ

 .(5)ْبٞغاٙ مباصئها الؿمداء في ههٓم مدضصة مىًبُت ًلتزم ال٣ًاء بالح٨م بم٣خًاَا"

ْجلؼمـــّ  (6)ْاججـــاٍ ًـــظَب  ٓظـــب ٖلُـــّ  ْبعقـــاصٍ بـــل ج ٓظُـــّ اإلاكـــٕغ  ٓعٍت ال حٗنـــي ج بلـــى ؤن َـــظٍ الىهـــٓم الضؾـــخ

ٗت  ْ  ؤلاؾالمُتبٗضم الالخجاء بلى ٚير الكَغ ٓعٍت.مً اإلاهاصع ل٣ضؾُت َظٍ الىهٓم   َبُٗتها الضؾخ

ىا اللُبيا  ٞةلى ؤي مً الاججاَين ًىداػ مكٖغ

 مً ال٣ّٟ 
ً
ٗت  (7)ٍْالخٔ ؤن ظاهبا ٓن الكَغ ٓعي ٖلى ؤن ج٩  ؤلاؾالمُتًظَب في َظا اإلا٣ام بلى ؤن الىو الضؾخ

مـا٫ بظاجـّ ْاظـب الٖا ٘ ال ٌٗنـي ؤن َـظا الـىو   للدكـَغ
أ
 عثِؿـُا

ً
ْ مهـضعا ٘ ؤ ٓة للمكـٕغ  ،اإلاهضع الغثِـ للدكـَغ ٓ صٖـ بـل َـ

ٗت  ٓن الكَغ ٘ اإلاهـضع ا ؤلاؾالمُتبلى ؤن ج٩ ٗاث باؾدؿـ٣اء ؤخ٩امِـا مجهـا مـ٘ ب٣ـاء الدكـَغ لغؾـوي اإلاهـضع الغثِنـملي للدكـَغ

ٓهُت.  اإلاييملئ لل٣اٖضة ال٣اه

 

 

 

                                                             
ن1ي

 وما بعىااي 959يوم"جق يو اب ا د 
ن2ي

 ي07ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
ن3ي

 ي79ىا ىي" يوعهوى وه باذب ويون " ويوتو نقا يورون ا د0982ىي ذاى  يو ب بابصا يونظاى يوى تو"ي فص يورون ا ى"ي ب ماا"نب   
ن4ي

 ي78ا 77يوم"جق يو اب  نة ها د 
ن5ي

ا 5ا ىي5" يوماىنص حا ى يومىونب يو ابنب وهاويذى يواانونناب يوتاص  ""تهاا مدرماب يواناك يإل،اىي0985ننان"  59  جه ب 20 5971ناك مىنص  
 ي0285ىا د0989 
ن6ي

 ي52ا ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د26ا 22ىي ذاى  ذم"  "نؾا م"جق  اب ا د 
ن7ي

ا يومااىل  0ا ىي  اهنماو ما" طا يوااويفص فاص  ا"ح يواااانوو يوماىنصا ج089ى ىيو د0988ىي د ااى راما  ي اااوينصا ل،او  يوااانووا يوااااا"   
 ي997ا 996ىا ىيوا د0987ا تنانر ىيدبنل إب"يانى يولهنهصا يوااا" ا 6بال يوتمهنىي وهتاننو يومىنصا  وهعهوى يواانوننب و "ح يو
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لت : الفشق الثاوي م في اللاهىن اإلاذوي ؤلاظالمُتالشَش  للدشَش
ً
 مصذسا

ٓن اإلاـــضوي الهـــاص  ٗت  1954ع ٖـــام جبنـــى اإلاكـــٕغ فـــي ال٣ـــاه ٘، خُـــض ظـــاء فـــي هـــو  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ  للدكـــَغ
ً
مهـــضعا

ٓن" ٫ٓ ال٣ــــاه ٓان ؤنـــــ ْلـــــى جدـــــذ ٖىـــــ ْلِـــــا َـــــظٍ  – 1ماصجــــّ ألا ُٗت ٖلـــــى ظمُــــ٘ اإلاؿـــــاثل التـــــي جدىا حؿـــــغي الىهـــــٓم الدكـــــَغ

ٓاَا. ْ في ٞد  الىهٓم في لِٟٓا ؤ

ٗت  – 2 عي ًم٨ـــً جُب٣ُـــّ خ٨ـــم ال٣ا ـــملي بم٣خ ـــملى مبـــاصت الكـــَغ ٓظـــض هـــو حكـــَغ ٓظـــض  ،ؤلاؾـــالمُتٞـــةطا لـــم ً ٞـــةطا لـــم ً

ٓاٖض الٗضالت".ٞٞةطا لم ًٓظض  ،ٞبم٣خ ملى الٗٝغ ٢ْ ٓوي الُبُعي   بم٣خ ملى مباصت ال٣اه

ٓن بلـــى جـــاٍعش   ٓن ع٢ـــم م، خُـــض ٢ـــام اإلاكـــٕغ بةنـــضاع ا19/1/2016ْب٣ـــي الٗمـــل  هـــظا الـــىو مىـــظ بنـــضاع ال٣ـــاه  6ل٣ـــاه

٧ْـــان ممـــا 2016لؿـــىت  ٓن اإلاـــضوي،  م ال٣ـــاه ـــاح الخُٛيـــر ٖلـــى ههــٓـ ٓن اإلاـــضوي خُـــض َبـــذ ٍع م بكـــإن حٗـــضًل بٗــٌـ ؤخ٩ـــام ال٣ـــاه

ٓن  ْلى مً ال٣اه ٓن ٖلى حٗضًلِا بالىو الخالي: ،قملخّ بالخٗضًل هو اإلااصة ألا  خُض هو َظا ال٣اه

ُٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿاثل التي جدى – 1" ٓاَا بما ال ًسال٠ حؿغي الىهٓم الدكَغ ْ في ٞد ْلِا َظٍ الىهٓم في لِٟٓا ؤ ا

ٗت   .(1)ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ

ٗت  – 2 عي ًم٨ً جُب٣ُّ، خ٨م ال٣ا ملي بم٣خ ملى ؤخ٩ام الكَغ  ْؤصلتها اإلاٗخارة. ؤلاؾالمُتٞةطا لم ًٓظض هو حكَغ

ٗت  – 3 ْ بظمـإ (2)ال٣ُُٗـت ال٣اثمـت ٖلـى هـو ٢ُعـي ؤلاؾـالمُتٌٗض مً الىٓام الٗام ؤخ٩ـام الكـَغ ْ ٢ُـاؽ ظلـي (3)ؤ  (4)ؤ

ْ ٢اٖضة ٣ُِٞت"  .(5)ؤ

ٓن   ْظبذ اإلااصة الغابٗت مً ال٣اه ْبلٛاء ٧ل خ٨م 2016لؿىت  ٢ْ6ض ؤ ْعٍ  ش نض ٓن مً جاٍع م الٗمل  هظا ال٣اه

ٓن اإلاضوي الهاصع ٖام  ْلى مً ال٣اه ْعص ُّٞ؛ مما ٌٗني بلٛاء اإلااصة ألا ٓاعص ُّٞ.1954ًسال٠ ما  ْالٗمل بىهِا ال  م 

ُٗت   ٓن اإلاـــضوي اللُبـــي ج٨مـــً فـــي الىهـــٓم الدكـــَغ ٓهُـــت فـــي ال٣ـــاه ٫ٓ بـــإن مهـــاصع ال٣اٖـــضة ال٣اه ْٖلُـــّ ًم٨ـــً ال٣ـــ

ٗت  ـا مـً الىٓـام الٗـام، زـم جلـي  ؤلاؾالمُتالؿاثضة ٚير اإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ ْاٖخاَر ْؤصلتها اإلاٗخارة التي خضصَا اإلاكٕغ 

ٗت  ـــالمُتطلــــ٪ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٕٓ بلحؤلاؾـ ًــــخم الغظــــ ٓن اإلاــــضوي؛ ؛ خُــــض  ٓص هــــو ًد٨ــــم اإلاؿــــإلت فــــي ال٣ــــاه ْظــــ هــــا ٖىــــض ٖــــضم 

ٕٓ الاظتهاص. ٓهُت، ٞ ي ًيب  لل٣اٖضة ال٣اه
أ
 اخخُاَُا

ً
ا مهضعا  باٖخباَع

ٗت    مً ؤخ٩ام الكَغ
ً
ٓ لم ًجض ال٣ا ملي خ٨ما يت ٖلُّ ؤمام جدضًض  ؤلاؾالمُتل٨ً ماطا ل ًد٨م اإلاؿإلت اإلاْٗغ

ٓخُض اإلاخمشل ف ٗت اإلاكٕغ للمهضع الاخخُاَي ال  اؤلاؾالمُتي ؤخ٩ام الكَغ

  ، ٝ ٖهـٍغ  ْـْغ
ً
ٓن باالؾـخٗاهت بتـراثهم ال٣ٟ ـي، مغاُٖـا ٓن لّ الاظتهـاص ٦مـا اظتهـض ال٣ِٟـاء ألاؾـب٣ ؤٖخ٣ض ؤهّ ٩ً

ا. ْٚيَر ْاؾخححار  ْمهالح مغؾلت  ْاؾخدؿان  ٞت مً ٢ُاؽ   ْؾاثل الاظتهاص اإلاْٗغ
ً
 مؿخٗمال

                                                             
ن 1ي

بمةهومهاا فاص يون،اود يوى اتو"نب يوم اا" إوناه آنةااً ال ي درااى يو ا"ذنب  يإل االمنبا يو "نعب يإل المنبنعتاى لو يوم "ح نا،ى بلدراى يو "نعب 
و "ذص يوا ي نا،اى باه ل اال   تعااوو يومتعها  بلفعاا  يومرهةانو ي تضااًم لو تلننا"يً لو ىفعااًا ننظا" فاص مةهاوى يودراى ب،نؽب يوجمق وعبا"  يودرى ي

 وما بعىااي 9ىا ىي" يونهضب يوع"بنبا د0982يو "ذصا ىي ذبى يومجنى مدموى م هولا ل،و  يوةاه ويودرى وما نتعه  به 
ن2ي

  ورو منها ما او   عص يوىالوب ذهو ي دراى وما ااو ظناوا لماا ن،اود يو انب يونبوناب فإنهاا ون ا  ن،ود يوا"آو يور"نى جمنعها   عنب يو بو 
نظا" ىي   عنب يو بو  راوا"آو فمنها ما او   عص يو بو  ومنها ما او ظنصا ور وك مو دنا ىالوتها ذهو ي دراى منها   عص يوىالوب ومنهاا ظناوي ن

 ا وما بعىااي97ىا من و"ي  جامعب بنؽا يا رهنب يوداو ا د0979ا 9ا   رص يوىنو  عباوا ل،و  يوةاه يإل المص
يوم "ح وى ندىى يوما،وى باوا عص ما إ ي راو مو دناا يو باو  لو يوىالواب لو ماو دناا يو باو  ويوىالواب معاا وال نوجاى فاص يواند ماا نل،اد      
  وكي

ن3ي
بعاى وفاتاه فاص ذ،ا" ماو يوع،او" ذهاو دراى  ا"ذص وواه  ا"و   –ناه و اهى ،اهو   ذه –نا،ى باإلجماح: يتةاا  يومجتهاىنو ماو لماب مدماى  

وماا بعاىااا ىي  009ف،هها يوةاهام ننظ" ىي ذم" موووى ذبى يودمنى يوو ن  فص ل،و  يوةاه يإل المصا من و"ي  يوجامعب يومةتودابا  ا"يبهطا د
 وما بعىااي 88 رص يوىنو  عباوا م"جق  اب ا د

ن4ي
 نع"ؾ يواناط بلنه: إودا  لم" وى ن"ى درمه فص يورتاال لو يو انب لو يإلجمااح بالم" و"ى درماه فاص لداىاما ال ات"يرهما فاص ذهاب يودراىا ىي  راص 

ىا 0989ا ىي ذبى يومجنى مدموى م هولا ل،و  يوةاه يإل المصا ي ىواب يو ا"ذنب وماا نتعها  بهاا ماو لدرااىا 009يوىنو  عباوا م"جق  اب ا د
 ي001ونهضب يوع"بنبا دىي" ي

ن5ي
وةاهناب نا،ى باوااذى  يوةاهنب: م ضنب رهنب  "ذنب ذمهنب نتع"ؾ منها ذهو لدراى ج بناتهاما ننظ"  عاى لواالا يوم ااب  يوم ات نا  ماو يواويذاى ي 

 ي96ىا د5112-اـ0956ا جامعب يوج يب"ا يإل المنبيوعامب ول بال ي ت نابهاا " اوب ماج تن"ا رهنب يوعهوى 
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 ٞةهـّ ممـا ًدؿـب للمكـٕغ اللُبـي ؤهـّ ابخٗـض ٖـ 
ً
ْ فـي ْؤزيرا ٓعٍت ؤ ٓاء فـي الىهـٓم الضؾـخ ً الخٗهـب اإلاـظَبي ؾـ

ٓن اإلاــضوي، ٞلـــم ًخديـــز إلاــظَب مٗـــين  خُـــض ًــخم الاظتهـــاص ْالاهخ٣ـــاء مــً آلاعاء بمـــا ًىاؾـــب  ،هــو ال٣ـــاه
أ
بــل ظٗـــل ألامـــغ خــغا

ٓ مـا ًخٟـ٤ مـ٘ مـا ٖمـل بـّ ؤ ـحار اإلاـظاَب ؤهٟؿـِم َْـ ٍْد٣ـ٤ مهـلحت اإلاجخمـ٘،  ٓع  ٓا٦ب الخُ ٍْ ، خُـض بن (1)الٗهغ 

ْآعااظت  ٚير ملؼمءهاصَم 
أ
 ٣ُِٞا

ً
ْعنُضا  

ً
ٓ بظل٪ ًسغط ٖما ٧ان ٢ض جبىـاٍ ٖىـض بنـضاٍع الٗضًـض مـً (2)َم حك٩ل جغازا َْ  ،

ٗاث  .(3)الدكَغ

 اإلاؼلب الثاوي

لت  م ؤلاظالمُتآزاس اكخباس الشَش  للدشَش
ً
 مصذسا

ٗت   ـــاع الكــــَغ ٢ْــــذ  ؤلاؾــــالمُتبن الــــىو ٖلــــى اٖخبـ ٗاث ال٣اثمــــت  ٘ لــــّ آزــــاع جــــى٨ٗـ ٖلــــى الدكــــَغ  للدكــــَغ
ً
مهــــضعا

 ٕ َْـظا مـا هدىـا٫ْ بُاهـّ فـي الٟـْغ  ،
ً
ْآزاع جى٨ٗـ ٖلى ال٣ًـاء زالشـا  ،

ً
ْلّ آزاع جى٨ٗـ ٖلى اإلاكٕغ زاهُا  ،

ً
ال بنضاع الىو ؤ

 الشالزت الخالُت:

 ٌ لت : الفشق ألاو لا ؤلاظالمُتأزش اكخباس الشَش م كلى الدشَش  للدشَش
ً
 ث اللاةمتمصذسا

ٗت   ْع الىهـــــٓم باٖخبـــــاع الكـــــَغ ٗاث ال٣اثمـــــت ٖىـــــض نـــــض ْا٢ـــــ٘ الدكـــــَغ ـــالمُتبن  ٘ ٣ًخ ـــــملي  ؤلاؾــ  للدكـــــَغ
ً
مهـــــضعا

 :(4)ج٣ؿُمِا بلى زالزت ؤ٢ؿام

ٗت  ٗاث مؿـــخمضة مــً ؤخ٩ــام الكـــَغ  مـــً زــال٫ ج٣ىــين َـــظٍ ألاخ٩ــام ؤلاؾــالمُتال٣ؿــم ألا٫ْ: حكــَغ
ً
ٓن  :مشــل ،مباقــغة ٢ـــاه

ٗاث  ٕٓ مــً الدكــَغ ْمشــل َــظا الىــ ْص،  ٗاث الحــض ْحكــَغ ْالضًــت،  ٓن ال٣هــام  ٢ْــاه ٢ٓــ٠،  ٓن ال ٢ْــاه ٓا٫ اليخهــُت،  ألاخــ

ٗت  خباع الكَغ ْالخٗضًل ٦إزغ اٖل ٓن ٖغيت للمغاظٗت  ٘. ؤلاؾالمُتلً ٩ً  للدكَغ
ً
 مهضعا

ٗت  ٗاث ال جخٗـــاعى ؤخ٩امِـــا مـــ٘ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ـــم ؤن ؤلاؾـــالمُتال٣ؿـــم الشـــاوي: حكـــَغ ؤخ٩امِـــا لـــم حؿـــخمض مـــً ؤخ٩ـــام  ٚع

ٗت  ٗاث مشـــل ،ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ـــم مـــً الدكـــَغ ٓبـــاث،  :ْ ـــي الٛالـــب ألٖا ٓن ال٣ٗ ٢ْـــاه ٓن الخجـــاعي،  ْال٣ـــاه ٓن اإلاـــضوي،  ال٣ـــاه

ٓن ؤلاظــغاءاث ا ٢ْــاه ــت،  ْالخجاٍع ٓن اإلاغاٞٗــاث اإلاضهُــت  ٗاث٢ْــاه ٕٓ مــً الدكــَغ ُــت ِٞــظا الىــ ْبن ٧اهــذ ال حؿــخمض مــً  لجىاث

ٗت   ؤن  ،ؾــالمُتؤلا ؤخ٩ــام الكــَغ
َّ
ٗت  ؤٚلــببال ٫ٓ الكــَغ ْمــً زــم ٞــةن  ؤلاؾــالمُتههٓنــِا ال جخٗــاعى مــ٘ ؤنــ ٓاٖــضَا،  ٢ْ

ٓ حٗـاعى ؤخ٩امِـا مـ٘ ؤخ٩ـام  ْ بلٛائها؛ ألن الٗارة فـي طلـ٪ َـ  لخٗضًلِا ؤ
ً
ٓن ؾببا ٓطة مجها ال ج٩ ُت اإلاإز اإلاهاصع ٚير الكٖغ

ٗت   الهخمائها إلاهضع ٚير قغعي. ؤلاؾالمُتالكَغ

ٗت  ٗاث جخٗـاعى فــي ؤخ٩امِــا مـ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ٗؤلاؾـالمُتال٣ؿـم الشالــض: حكــَغ ٍْترجـب ٖلــى اٖخبــاع الكــَغ ْ ــي ٢لُلــت،  ت ، 

٘ بلٛا ؤلاؾالمُت  للدكَغ
ً
ْ حٗضًلِا، مشلءمهضعا ْص  :َا ؤ ْ الىهـٓم التـي جخٗلـ٤ بجـغاثم الحـض الىهٓم اإلاخٗل٣ت بالغبـا، ؤ

 الؼها، ْقغر الخمغ. :مشل

ٗت طل٪ ؤن الىو ٖلى ا  ٘ ًهـبذ ٖـضًم الٟاثـضة بطا لـم ٨ًـً لـّ جـإزير ٖلـى  ؤلاؾـالمُتٖخباع الكَغ  للدكـَغ
ً
مهـضعا

ٗت  ٗاث التـــي جخٗـــاعى مـــ٘ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٓن َىـــا٥ او٩ٗـــاؽ لِـــظا الـــىو ٖلـــى َـــظٍ  ، ٞـــالؤلاؾـــالمُتالدكـــَغ بـــض مـــً ؤن ٩ًـــ

                                                             
ن1ي

ىا ىي" يوؽاا"ل 0986ننظاا" ىي ذبااى يو ااالى مدمااى يو اا"نؾا يومباااىئ يو اا"ذنب فااص لدراااى يوعاوبااا  فااص يوةاااه يإل ااالمصا بدااا فاهااص ماااا"و  
ا 79ا تااا"نخ يوماا يال يوةاهناابا ىي ا ىي" يوةراا" يوع"بااصا د5ا جيإل ااالمنبا مدمااى لبااو  ااا" ا تااا"نخ يوماا يال 02ا 09يإل ااالمصا بناا"و ا د

 ي81
ن2ي

 ي55دمى ذوكا م"جق  اب ا دىي ذوك م 
ن3ي

ىا بإ،ااىي"  ااانوو نظاااى يواضاااما يوج"نااى  0965و اانب  59مااو يواااانوو  07دنااا للاا  باال"جر ي  ااوي  فااص ماا ال يإلماااى ماوااك رمااا فااص يوماااى   
و انب  059" اى  ماو يوااانوو 97ىي ولل  لدناناً باوم هو" ماو ما ال يإلمااى ماواك رماا فاص يومااى  0965 ىن مب" 00  05يو" منبا ذىى لاد ط

 ى ب لو لدراى يوو ؾا يومو وذب يوت "نعنب يوهنبنبي0975
ى 0999و انب  6ماو يوااانوو  7ون،اود يوااانوو رماا فاص يومااى   مالممابي ر ا"  يإل المنبولل  فص لدناو لل"ى باإلداوب إوو مباىئ يو "نعب      

 ىي0999ا 95ا ط2ب لو يوا،اد ويوىنبا يوج"نى  يو" منبا ح
 ىي0972ا 09ا ط9ى يوج"نى  يو" منبا ح0972و نب  8  لدناناً باوم هو" مو لن " يوم يالا رما فص يوماى  ي ووو مو يواانوو ولل     

ن4ي
 وما بعىااي 50ننظ" ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
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ْبمٗنــى آزــغ ْ الخــإزيرا  ٓن َــظا الاو٩ٗــاؽ ؤ ٗاث؛ ٨ُٞــ٠ ٩ًــ ٗاث َـل ًترجــب ٖلــى َــظا الــ :الدكـَغ ىو ؾــ٣ٍٓ َــظٍ الدكــَغ

ا  مً اإلاكٕغ
ً
ا مباقغة ؤم ؤن ألامغ ٣ًخ ملي جضزال  ْبلٛاَئ

ٗت   ــ٘ الخٗـــاعى بـــين الــىو ٖلـــى اٖخبــاع الكـــَغ ٓظـــب ٞع ٘  ؤلاؾــالمُتال قــ٪ ؤن اإلاىُـــ٤ الؿــلُم ً  للدكـــَغ
ً
مهـــضعا

ٗت  ٗاث ال٣اثمت التي جخٗـاعى ؤخ٩امِـا مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ ْؤن بػالـت َـظا الخٗـاعىؤلاؾـالمُتْالدكَغ  مـ ، 
ً
ً ج٣خ ـملي جـضزال

ٓا ْاإلا ٫ٓ بؿـــــ٣ٍٓ َـــــظٍ ءاإلاكـــــٕغ لخد٣ُـــــ٤ الاوســـــجام  ٓعي؛ طلـــــ٪ ؤن ال٣ـــــ ْالـــــىو الضؾـــــخ ُٗت  مـــــت بـــــين الىهـــــٓم الدكـــــَغ

ٗت  ٗاث اإلاخٗاعيـــت فـــي ؤخ٩امِـــا مـــ٘ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٗت  ؤلاؾـــالمُتالدكـــَغ ٓن الكـــَغ ٓع ٖلـــى ؤن ج٩ـــ بمجـــغص الـــىو فـــي الضؾـــخ

٘ اؾدبٗضٍ ظاهب مً ال٣ّٟ ؤلاؾالمُت  للدكَغ
ً
ضٍ ألؾبار ٖضة مجها مهضعا  :(1)ْلم ًٍا

٫ٓ بلُّ. (1 َْظا ما ال ًغاص الٓن  ما ًيخج ٖىّ مً ٞغاٙ ًاصي بلى ايُغار الحُاة، 

2) .
ً
ال يمىا ٗاث نغاخت   بن اإلاكٕغ لم ًلٜ َظٍ الدكَغ

ٗاث   ٓ مــا ًِٟــم مــً خ٨ــم اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت الــظي ظــاء ُٞــّ: "ؤن الدكــَغ َْــ ٦مــا ؤن ال٣ًــاء لــم ًإزــظ بــّ، 

ٗت  ْع بٖـــالن ٢ُـــام ؾـــلُت الكـــٗب اإلاسالٟـــت ألخ٩ـــام الكـــَغ ال  ؤلاؾـــالمُتالؿـــاب٣ت لهـــض ْعَا  ٢ْـــذ نـــض ٧اهـــذ  ـــحُدت 

ٗاث غاث الكـــٗبُت ألاؾاؾـــُت نـــاخبت الؿـــلجمؾـــبُل  لٛائهـــا بال بـــإن جيكـــِ اإلاـــا  ْاظتهـــا فـــي الدكـــَغ ٘ ألصاء  ُت فـــي الدكـــَغ

ٗت  ْبين ؤخ٩ام الكَغ ٘ الخٗاعى بُجها   .ؤلاؾالمُتال٣اثمت بما ًٞغ

؛ إلاــا ًترجــب ٖلــى  
ً
ٗت اإلاجخمــ٘ ملٛــاة جل٣اثُــا ٗاث اإلاسالٟــت ألخ٩ــام قــَغ ْلــِـ مــً اإلاهــلحت فــي ٍــمليء اٖخبــاع الدكــَغ

ْايُغار اإلاٗامالث عي،  ٓاٖض بضًلت" طل٪ مً هخاثج ٖملُت ٧الٟغاٙ الدكَغ ٢ْ  .(2)م٘ ما ٌؿخلؼمّ مً بًجاص هٓم 

م كلى اإلاششق: الفشق الثاوي  للدشَش
ً
لت مصذسا  أزش اكخباس الشَش

ٗت   ٘ ًلؼم اإلاكٕغ ٖىض ج٣غ  ؤلاؾالمُتبن الىو ٖلى اٖخباع الكَغ  للدكَغ
ً
٘ ظضًـض ؤن مهضعا ٍٍغ بنضاع ؤي حكَغ

ٗت  يًغاع ٘ ؤخ٩ام الكَغ ٓن.ؤلاؾالمُتٖىض ؾىّ ْنُاٚخّ لِظا الدكَغ  ؛ لِؿخلِم مجها ههٓم َظا ال٣اه

ٗت   ٗاث الالخ٣ــــت  ؤلاؾــــالمُتَْٗنــــي طلــــ٪ ؤن الــــىو ٖلــــى اٖخبــــاع الكــــَغ  فــــي الدكــــَغ
ً
٘ ًدــــضر ؤزــــغا  للدكــــَغ

ً
مهــــضعا

ٗت  ٗاث ألخ٩ـــام الكـــَغ ْعٍ، ًخمشـــل فـــي ٖـــضم مسالٟـــت َـــظٍ الدكـــَغ ٓبت ؤلاؾـــالمُتلهـــض ٓن مكـــ ْب هـــا بطا لـــم جـــغإ طلـــ٪ ج٩ـــ  ،

 ٓ ا لـــم ًلتـــزم بـــالىو بُٗـــب مسالٟـــت الضؾـــخ ٓعٍت؛ ألن اإلاكـــٕغ خـــين بنـــضاَع ٓظب الُٗـــً ٖلحهـــا بٗـــضم الضؾـــخ ع؛ ممـــا ٌؿـــخ

ٗت  ٕٓ بلى ؤخ٩ام الكَغ ٓظب للغظ ٓعي اإلا ٓهُت مً ؤخ٩امِا ؤلاؾالمُتالضؾخ ٓاٖض ال٣اه  .(3)ْ هل ال٣

ٗت اإلاجخمــ٘ ال ج٨  ٓة َْــظا مــا طَبــذ بلُــّ اإلاد٨مــت الٗلُــا، خُــض ظــاء فــي ؤخــض ؤخ٩امِــا "ؤن ؤخ٩ــام قــَغ دؿــب ٢ــ

٢ْىجها. ٓن في اإلادا٦م بال بطا جضزل اإلاكٕغ  ٓاٖض ال٣اه  ؤلالؼام الظي جدٓ  بّ ٢

ــــالن ؤن ٌؿــــخمض   ْع ؤلٖا ٘ ظضًــــض ًخٗــــين ٖلــــى اإلاكــــٕغ ابخــــضاًء مــــً نــــض ٓ الحاظــــت بلــــى ؾــــً حكــــَغ ْؤهــــّ خُىمــــا جــــضٖ

م" ٓ ال٣غآن ال٨ٍغ َْ ٗت اإلاجخم٘   .(4)ؤخ٩امّ مً قَغ

ٗت   ـــاع الكـــــَغ ـــى اٖخبــ ــــالىو ٖلــ ـــالمُتٞـ ٗاث  ؤلاؾــ  فـــــي الدكـــــَغ
ً
 مباقـــــغا

ً
ْبن ٧ـــــان ال ًدـــــضر ؤزـــــغا  ،٘  للدكـــــَغ

ً
مهـــــضعا

ٗت  ٓظب ٖلى اإلاكٕغ مِمت بػالت ؤًت مسالٟت ٞحها ألخ٩ـام الكـَغ ؛ مـً ؤظـل جد٣ُـ٤ الاوسـجام ؤلاؾـالمُتالؿاب٣ت بال ؤهّ ً

ٗت  ـــاع الكــــَغ ٗاث ْألازــــظ باٖخبـ ـــين َــــظٍ الدكــــَغ َْــــظا مــــا ًٟــــغى ٖلُــــّ ال٣ُــــ ؤلاؾــــالمُتبـ  ،٘  للدكــــَغ
ً
ـــا مهــــضعا ام بمغاظٗتهـ

ٗت  ْؤخ٩ام الكَغ  .ؤلاؾالمُتْحٗضًلِا بما ًخ٤ٟ 

                                                             
ن1ي

 وما بعىااي 57ا ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د55-50ىي ذبى يودمنى متووصا م"جق  اب ا د 
ن2ي

ا وفااص نةااط 091ا 099ى د0989ى ننااان" 0988لرتااوب"  52ط 5ا 0ى مجهااب يومدرمااب يوعهنااا ح0991 05 5  جه ااب 96 9 عااو مااىنص  
 ي099ا 099د 550يومعنو ىي لدمى اببا م"جق  اب ا يومبىل 

ن3ي
 ي55ا ىي ذبى يودمنى متووصا م"جق  اب ا د56ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
ن4ي

 ي099 ب  يإل ا"  إونها وفص نةط يومعنو ىي لدمى اببا م"جق  اب ا د 96 9 عو مىنص  
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٘ ظضًــض الخــ٤   ٍٓ الحاظــت بلــى بنــضاع حكــَغ ٓظــب ٖلُــّ ٖىــضما جــضٖ ٗت –٦مــا ً ْع الــىو باٖخبــاع الكــَغ بٗــض نــض

٘  ؤلاؾــــالمُت  للدكــــَغ
ً
ٗت  –مهــــضعا ٗاث مؿــــخمضة مــــً ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٓن َــــظٍ الدكــــَغ خُــــض بن  ،ؤلاؾــــالمُتمغاٖــــاة ؤن ج٩ــــ

ٗت الــىو ٖلــى ا ٘ مؿــخ٣بلي مســال٠ ألخ٩ــام  ؤلاؾــالمُتٖخبــاع الكــَغ ٓظــب ٖلُــّ ٖــضم بنــضاع ؤي حكــَغ ً ٘  للدكــَغ
ً
مهــضعا

ٗت   .ؤلاؾالمُتالكَغ

 مىــــّ لخد٣ُــــ٤ الاوســــجام بــــين الــــىو ٖلــــى  
ً
٘ فــــي لُبُــــا ًجــــض ؤن اإلاكــــٕغ ؾــــُٗا ٓا٢ــــ٘ بن اإلاخدبــــ٘ لحغ٦ــــت الدكــــَغ ْال

ٗاث ال٣اثمت الؿ ْالدكَغ  ٘  للدكَغ
ً
ٗت مهضعا ٗاث مجهـا ٖلـى ؾـبُل اٖخباع الكَغ ْعٍ، ؤنـضع الٗضًـض مـً الدكـَغ اب٣ت لهض

 اإلاشا٫:

ٓن ع٢ـــم  ـــت بـــين ألاخـــخام الُبُُٗـــين، 1972لؿـــىت  74ال٣ـــاه ْالخجاٍع م عبـــا اليؿـــِئت فـــي اإلاٗـــامالث اإلاضهُـــت  م بكـــإن جدـــٍغ

ٓن ع٢ــم  ْحٗــضًل بٗـــٌ ؤخ٩امــّ بمــا 1972لؿــىت  86ْال٣ــاه ٓن اإلاــضوي  ٓص الٛــغع فــي ال٣ـــاه م بٗــٌ ٣ٖـــ ًخٟـــ٤ م بكـــإن جدــٍغ

ٗت  ٓن ؤلاؾالمُتْالكَغ ْال٣اه ٓباث.1973لؿىت  70،  ٓن ال٣ٗ ْحٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اه  م في قإن ب٢امت خض الؼها، 

، خُض ال  
ً
ْصا ْعٍ الػا٫ مدض م مً طل٪ ٞةن ص  ؼا٫ الٗمل مؿخمغّ ًْبالٚغ

ً
ٗاث الؿـاب٣ت التـي  ا بالٗضًض مً الدكَغ

ٗت  َــا ؤخ٩ــام الكــَغ ْمــً زــم ٞةهــؤلاؾــالمُتجســال٠ فــي زىاًا مــا٫ ،  ٗاث فــي صاثــغة ؤلٖا ٫ٓ بــإن ب٣ــاء َــظٍ الدكــَغ ّ ًم٨ــً ال٣ــ

ٗت  ــــم مسالٟتهــــا ألخ٩ــــام الكــــَغ  ؤلاؾــــالمُتٚع
ً
ٓهــــا ٓص مــــا ًمىــــ٘ طلــــ٪ ٢اه ْظــــ ٓن هٟؿــــّ ؤُٖاَــــا  ،؛ ًغظــــ٘ لٗــــضم  بــــل بن ال٣ــــاه

ٓعٍت ٢ْــــذ  ،نـــالخُت الب٣ـــاء المخىــــإ الُٗـــً ٞحهــــا بٗـــضم الضؾـــخ ٓع  ٘ للضؾـــخ ٓ مسالٟـــت الدكــــَغ خُــــض بن مىـــاٍ الُٗــــً َـــ

ْعٍ ْعٍ ،نــض ٗاث الؿـــاب٣ت لهـــض ٓ مـــا ال ًخد٣ـــ٤ فـــي الدكــَغ ْع (1)َْـــ  ، ِٞـــل ٣ًـــ٠ ال٣ًــاء م٨خـــٝٓ ألاًـــضي ؤم ؤن لـــّ ص
ً
فـــي  ا

 طل٪ا َظا ما هبِىّ في ال٣ٟغة الخالُت:

لت : الفشق الثالث م كلى اللظاء ؤلاظالمُتأزش اكخباس الشَش  للدشَش
ً
 مصذسا

 مً ؤلاقاعة في َظا اإلا٣ـام بلـى ؤن َىـا٥ ظاهبـ ال بضباصت طي بضء  
ً
 (2)مـً ال٣ٟـّ ا

ً
ْعا . ًـظَب بلـى بُٖـاء ال٣ًـاء ص

ٗت  ٓعي باٖخبــاع  ؤلاؾـالمُتُٞمـا ًخٗلـ٤ بةٖمـا٫ الكــَغ ْع الـىو الضؾـخ ٢ْـذ نــض ٗاث ال٣اثمـت  ٘ فــي الدكـَغ  للدكـَغ
ً
مهـضعا

ٗت   مهــــضع  ؤلاؾــــالمُتالكــــَغ
ً
لُت الؿُاؾــــُت ا ٘ خُــــض ال ٌؿــــلم باإلاؿــــْا ـــً  (3)للدكــــَغ ٖـ ْ ج٣اٖؿــــّ  للمكــــٕغ ٖىــــض امخىاٖــــّ ؤ

ٓعٍت َــظٍ  ٓػ الُٗــً بٗــضم صؾــخ ٍْــٔغ ؤهــّ ًجــ ٗاث ال٣اثمــت،  ْالدكــَغ ٓعي  الخــضزل لخد٣ُــ٤ الاوســجام بــين الــىو الضؾــخ

ٗاث اإلاسالٟــت أل  ٗت الدكــَغ ــم هٟا ؤلاؾــالمُتخ٩ــام الكــَغ  فــي جد٣ُــ٤ الاوســجام بــين  ،َــاطٚع
ً
ْعا ٓ بــظل٪ ًمــىذ لل٣ًــاء ص َْــ

ٗاث الؿــاب٣ت للــ ٓ َــل الدكــَغ ْالؿــاا٫ الــظي ًُــغح هٟؿــّ فــي َــظا اإلا٣ــام َــ ٓعي هٟؿــّ،  ْالــىو الضؾــخ ٓعي  ىو الضؾــخ

ٗت  ٘ مســال٠ لِــا ؤلاؾــالمُتًم٨ــً لل٣ا ــملي ؤن ًُبــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ ْاظــب الخُبُــ٤ فــي الدكــَغ ٓص هــو  ْظــ ، ؤم ؤن (4)ٖىــض 

٘ا ِٓٚا اإلاكٕغ في حكَغ ٍْجب ؤن ًه  َظٍ ألاخ٩ام ٚير ٢ابلت للخىُٟظ بظا ها 

 بىــاء  بن اإلاخدبــ٘ 
َّ
ٓبــت بال ال ٣ٖ مــت  ٓعٍت اإلاخٗا٢بــت فــي لُبُــا ًجــضَا مخ٣ٟــت ٖلــى ؤهــّ ال ظٍغ ٓزــاث٤ الضؾــخ ْال٣ــاعت لل

٣ْٞا للخالي: َْظا ما ج٨ك٠ ٖىّ ههٓنِا  ٓن  ْع ال٣اه  ٖلى ألاٞٗا٫ الالخ٣ت لهض
َّ
ْؤهّ ال ٣ٖار بال ٓن،   ٖلى ٢اه

ٓع  17ؤ ( ههـــذ اإلاــــاصة  ٓبــــت1951مــــً صؾــــخ ال ٣ٖ مــــت   ٖلــــى ألاٞٗــــا٫  م ٖلــــى ؤهــــّ ال ظٍغ
َّ
ال ٣ٖــــار بال ٓن   بىــــاء ٖلــــى ٢ــــاه

َّ
بال

ٓن". ْع ال٣اه  الالخ٣ت لهض

ٓعي 31ر( ههذ اإلااصة  الن الضؾخ ٓن".1969/ؤ مً ؤلٖا  بىاء ٖلى ٢اه
َّ
ٓبت بال ال ٣ٖ مت   م ٖلى ؤهّ "ال ظٍغ

ٓعي  31ط( ههذ اإلااصة  الن الضؾخ  بىاء ٖلى هو...2012مً ؤلٖا
َّ
ٓبت بال ال ٣ٖ مت   ".م ٖلى "ال ظٍغ

                                                             
ن1ي

 ي59ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
ن2ي

 ي29ا 29ىي اماى مدمى مدموىا ىي مدمى د نو من،و"ا مباىئ يواانووا ىي" يومعا"ؾ باإل رنى"نبا ىي ا د 
ن3ي

 ي59ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
ن4ي

 م،ى"يً وهت "نقي يإل المنبت "نق  اب  ووجوى يوند يوى تو"يا باذتبا" يو "نعب  لي 
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ٓع اللُبــــي  ٕ الضؾــــخ ٓن  62م فــــي اإلاــــاصة 2017ص( هــــو مكــــْغ  ب٣ــــاه
َّ
ال ظىدــــت بال ٓبــــت ؾــــالبت  ،ٖلــــى ؤهــــّ ... ال ظىاًــــت  ال ٣ٖ

ت في اإلاسالٟاث ٓن...". ،للحٍغ ش هٟاط ال٣اه  ٖلى ألاٞٗا٫ الالخ٣ت لخاٍع
َّ
 ال ٣ٖار بال

ٗت   ٫ٓ بــإن ؤخ٩ــام الكــَغ ْال٣ٗــار ال ًم٨ــً ؤن جــضزل خيــز اإلاخٗل٣ــت بــالخجغ  ؤلاؾــالمُتْٖلُــّ ٞةهــّ ًم٨ــً ال٣ــ ٍم 

ٓاء  ٓعٍت ؾــ  بمــا ج٣خ ــملي بــّ الىهــٓم الضؾــخ
ً
ُٗت ٖمــال ٓن نــاصع ٖــً الؿــلُت الدكــَغ  مــً زــال٫ ٢ــاه

َّ
الخُبُــ٤ الٗملــي بال

ٗت  ٓهُـت مسالٟـت ألخ٩ـام الكـَغ ٓهُـت ججـغم ألاٞٗـا٫ التـي  ؤلاؾـالمُت٧اهذ َىا٥ ههـٓم ٢اه ْ لـم ج٨ـً َىـا٥ ههـٓم ٢اه ؤ

ٗت   .(1)ؾالمُتؤلا ججغمِا ؤخ٩ام الكَغ

ٗت   ٓن اإلاــضوي هٟؿــّ ًلــؼم ال٣ا ــملي بخُبُــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ ٓن اإلاــضوي ٞــةن ال٣ــاه ٖلــى  ؤلاؾــالمُتؤمــا فــي هُــا١ ال٣ــاه

مـــا٫ ؤخ٩ـــام  ٓابِ ٖ  ٓن مـــً يـــ  إلاـــا ْيـــّٗ ال٣ـــاه
ً
عي ًد٨مـــّ َب٣ـــا ى ٖلُـــّ بطا لـــم ٨ًـــً َىـــا٥ هـــو حكـــَغ النـــزإ اإلاٗـــْغ

ٗت   .ؤلاؾالمُتالكَغ

  
ً
ٓهّ مسالٟا عي ل٩ ٓػ لل٣ا ملي ؤن ًمخى٘ ًٖ جُب٤ُ الىو الدكَغ ٓن ألازٔغ ٞةهّ ال ًج ٕ ال٣اه ؤما باليؿبت لْٟغ

ٗت  ٗت  ،ؤلاؾـــالمُتألخ٩ـــام الكـــَغ ٘، ٦مـــا هـــو ٖلحهـــا  ؤلاؾـــالمُتٍْـــغ٦ً بلـــى بٖمـــا٫ ؤخ٩ـــام الكـــَغ  للدكـــَغ
ً
ـــا مهـــضعا باٖخباَع

 صؾخ
أ
ا هها ٓاء باٖخباَع ٓعٍت، ؾ ٓزاث٤ الضؾخ ْال ٓع  ٓع.الضؾخ ْ ؤ ها حٗخار في منزلت الضؾخ  ؤ

أ
 ٓعٍا

ٗت    ألخ٩ــام الكــَغ
ً
ٓػ لــّ فــي عؤًىــا بطا جبــين لــّ ؤن الــىو الــالػم للٟهــل فــي الــضٖٔٓ مسالٟــا  ؤهــّ ًجــ

َّ
 ؤلاؾــالمُتبال

 لــىو اإلاــاصة 
ً
ْبخالتهــا بلــى اإلاد٨مــت الٗلُــا َب٣ــا ٢ٓــ٠ الؿــير فــي الــضٖٔٓ  ٘ ؤن ً  للدكــَغ

ً
ــا اإلاكــٕغ مهــضعا  23/1التــي اٖخاَر

ٓن اإلاد٨مت الٗلُامً ٢ ٓعٍت َظا الىو (2)اه ٓعٍت  ،للٟهل في مؿإلت صؾخ ٓم بٗـضم صؾـخ  مً الخه
أ
َظا بطا لم ًضٞ٘ ؤًا

ٍْدضص إلاً  ٠٢ٓ الؿير في الضٖٔٓ  ْعؤٔ ؤهّ صٞ٘ ظضي ُٞ ٓم  الىو، ؤما بطا جم الضٞ٘  هظا الضٞ٘ ؤمامّ مً ؤخض الخه

٘ الًُٗ بٗ ْػ زالزت ؤقِغ لٞغ  ال ًجا
ً
ٓعٍت ؤمام اإلاد٨مت الٗلُا.آزاع الضٞ٘ مُٗاصا  ضم الضؾخ

عي مسال٠ أل   ٓص هو حكَغ ْظ ٗت مً ٧ل طل٪ ًخضح ؤن  ؤمـام ال٣ا ـملي  ةٖرـر  ٣ًـ٠  جـغ  ؤلاؾـالمُتخ٩ام الكـَغ

ٗت  ٗت ؤلاؾــالمُتفــي جُبُــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ ْمــً زــم ٞةهــّ ال ًم٨ــً لل٣ا ــملي بٖمــا٫ ؤخ٩ــام الكــَغ ٓص مــا  ؤلاؾــالمُت،  ْظــ ٖىــض 

ٓهُت. ٓاٖض ٢اه  ًسالِٟا مً ٢

ٗت بٗ  ْع ؾاا٫  ؤلاؾالمُتض بُان ؤزغ اٖخباع الكَغ ْال٣ًاء ًض ْاإلاكٕغ  ٗاث  ٘ ٖلى ٧ل مً الدكَغ  للدكَغ
ً
مهضعا

ٗت  :فــي الــظًَ مــاصاٍ ٘ َــضٝ اإلاكــٕغ بــإن  ؤلاؾــالمُتَــل خ٣٣ــذ الىهــٓم التــي جــىو ٖلــى اٖخبــاع الكــَغ  للدكــَغ
ً
مهــضعا

ٗت  ْؤخ٩ام الكَغ ٓاٖض  ٓهُت ميسجمت م٘ ٢ ٓن ٧اٞت الىهٓم ال٣اه  ال جسالِٟاا ؾالمُتؤلا ج٩

ٗت   ْبن ٧ــان اإلاكــٕغ ٢ــض جبنــى الــىو ٖلــى اٖخبــاع الكــَغ ٫ٓ ؤهــّ  ْؤهــّ ٧ــان  ؤلاؾــالمُتًم٨ــً ال٣ــ  ،٘  للدكــَغ
ً
مهــضعا

ٗت   فــي حٗبيــٍر ٖمــا يهــضٝ بلُــّ ٦مــا ًهــّٟ بٗــٌ ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمُتمىهــٟا للكــَغ
ً
 ؤهــّ ؤٞــغػ بقــ٩الُاث ٖىــض (3)ْص٣ُ٢ــا

َّ
، بال

ٓاعصة ُٞـّ، خُــض ب هـا اخخملــذ ؤ٦رـر مــً جٟؿـير ْ مهــضع  -جُب٣ُـّ ج٨مــً فـي ٚمــٓى الٗبـاعاث الــ ْمجهــا اإلاهـضع الغثِنــملي، ؤ

ٗت  ْالكَغ  ،٘ ْالدكَغ ْال٣ًاء في بُٖاء مٗانخُض اظ – ؤلاؾالمُتعثِنملي،  مخباًىت ُٞما بُجها لِظٍ الٗباعاث  تهض ال٣ّٟ 

َْظا ما ٤ٌُٗ جُب٣ُِا.ْألالٟاّ، مما  ْابح،  ٓع بٗض بك٩ل   ٌٗني ؤ ها لم جدبل

ٗت    ٣ً ــملي باٖخبــاع الكــَغ
أ
  ؤلاؾــالمُتْؤمــام طلــ٪ ٞةهــّ ال ًم٨ــً الدؿــلُم بــإن ههــا

ً
ٓن ٦ٟــُال ٘ ٩ًــ  للدكــَغ

ً
مهــضعا

 ٓ ٓن َىـا٥ جىٓـُم ٢ـاه ْاخـضة، صْن ؤن ٩ًـ ٓوي الؿاثض في اإلاجخم٘ صٞٗت  ْالىٓام ال٣اه ٓاهين الٓيُٗت،  وي بـضًل بةلٛاء ال٣

ٗت  ْبخـــال٫ هٓـــم ؤلاؾـــالمُتمؿـــخمض مـــً ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٓوي  ، ٦مـــا ؤن ٢لـــب الىٓـــام ال٣ـــاه
أ
ُٗا  حكـــَغ

ً
، ٞـــظل٪ مـــا ًسلـــ٤ ٞغاٚـــا

ٓص ٖلحها الىاؽ ؾُاصي بلى ايُغار الحُاة في اإلاجخم٘.  ظضًضة لم ًخٗ

                                                             
ن1ي

 ي99ىا من ل  يومعا"ؾ باإل رنى"نبا د0966ذهو يواانوو يومىنصا  يإل المنبفص ا ي يومعنوا ىي ذ،اى لنو"  هنىا انمنب مباىئ يو "نعب  
ن2ي

 وما بعىااي 729ا د55ح 51بإذاى  تنظنى يومدرمب يوعهناا يوج"نى  يو" منب ط 0985و نب  6يواانوو  
ن3ي

ا دنا نظ" إوو يو "نعب بلنها م،ى"يً ت تاو منه لدراى يومعامال  وذال ب يومجتمق بؽن"ه إوو جانل لنها ذاناى  ىنننابا يإل المنبمن،ةا وه "نعب  
 ي09يوعبا"ي  يوى ناب ويومدىى  فص ذمومه ننظ" ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د وى ناا فص تعبن"ه دنا يلتا" مو
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ٗت   ٗاث ْٖـــضم جُبُـــ٤  ؤلاؾـــالمُت٦مـــا ال ًم٨ـــً الدؿـــلُم بإهـــّ ًجـــب ٖلـــى ال٣ًـــاة جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ الدكـــَغ

ٓص ؤخ٩ـــام  ْظـــ إلاـــا ٢ـــض ًـــاصي بلُـــّ طلـــ٪ مـــً  اإلاسالٟـــت لِـــا؛ ألن فـــي طلـــ٪ جدمُـــل لل٣ًـــاء بإٖبـــاء بىـــا ٧ـــاَلِم ٖـــً خملِـــا، 

ْظِاث هٓغ ال٣ًاء في اؾخيباٍ ألاخ٩ام مً آلاعاء ال٣ُِٟت.  ٢ًاثُت مخًاعبت مخىا٢ًت الزخالٝ 

ٗت   ْص في بٖما٫ الكَغ ٤ مؿض ٘ا  ُتؤلاؾالمْل٨ً َل ٌٗني طل٪ ؤن الٍُغ  للدكَغ
ً
 مهضعا

٘ ؤن ٌٗمل ٖلى الخالي: (1)ًظَب ظاهب مً ال٣ّٟ  للدكَغ
ً
ٗت مهضعا  بلى ؤهّ ٖلى اإلاكٕغ في يٓء الىو ٖلى ؤن الكَغ

ٟت، ؤمــا الىهــٓم  ٍٓــت الكــٍغ ْالؿــىت الىب م  ٓابــحت فــي ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ٓاعصة فــي الىهــٓم ال ؤ ( ج٣ىــين ألاخ٩ــام ال٣ُُٗــت الــ

ْازخلٟـــذ ٞحهـــ ٍْـــل  ْاظـــب الاجبـــإ التـــي ج٣بـــل الخإ ْمـــا ًـــغاٍ  ٓاػهـــت بـــين آلاعاء اإلاسخلٟـــت  ا آعاء اإلاجتهـــضًً ٞـــةن ٖلـــى اإلاكـــٕغ اإلا

ٓهُت ملؼمت.  ْنُاٚخّ في ق٩ل ٢اٖضة ٢اه

 ههب ُٖيُّ 
ً
ْايٗا  للمجخم٘ 

ً
ٓٙ مً ألاخ٩ام ما ًغاٍ مىاؾبا ٍْه ر( ؤما ما لم ًغص ُّٞ هو زام ُٞجتهض اإلاكٕغ ُّٞ 

ْمباصئها  ٗت ال٩لُت  ٓاٖض الكَغ ْ ٖهغ مٗين.٢  الٗامت صْن حٗهب إلاظَب ؤ

ْلــّ ؤن ٌؿــخمض   إلاهــالح الىــاؽ 
ً
ٓا٣ٞــا ٓن للمكــٕغ الاظتهــاص ٞحهــا بٓيــ٘ مــا ًــغاٍ م ٓلُت ٩ًــ ٓاٖــض ؤنــ ْمــا لــم ًــغص بكــإهّ ٢ ط( 

ٓاٖضٍ مً ؤي مهضع ًغاٍ.  ٢ 

 ل٨ً ٠ُ٦ ًدؿنى للمكٕغ ال٣ُام بظل٪ا

ٓ الخالي: ين ٖلى الىد ٓاٍػ  هٔغ ؤن ٌؿير اإلاكٕغ في اججاَين مخ

ٗت  .1  للىهٓم التي حٗخار الكَغ
ً
٣ْْٞا ٓن ظضًض  ؤلاؾالمُتبهّ  ٘ ٞةن اإلاكٕغ ملؼم بٗضم بنضاع ؤي ٢اه  للدكَغ

ً
مهضعا

ٗت  ْؤخ٩ام الكَغ ٓاٖض  ٓاٖضٍ مً ٢ ٓص َظا الىو. ؤلاؾالمُتال ٌؿخلِم ٢ ٓظ  ٦إزغ ل

ٗت  .2 ـــ٤ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ـــضعط فـــــي جُبُــ ـــُت الخــ ـــالمُتؤن ًيـــــخ   اإلاكـــــٕغ ؾُاؾــ ب٣ـــــي الٗمـــــل بـــــ ؤلاؾــ ًُ ْالـــــىٓم خُـــــض  ٓاهين  ال٣

ٗت  ْ مسالٟت ألخ٩ام الكَغ ْبن ٧اهذ مخٗاعيت ؤ ٓهُت الؿاثضة  ت بدهـغ ؤلاؾـالمُتال٣اه ْظـّ الؿـٖغ ْٖلـى  ْؤن ًبـضؤ   ،

ٗت  ــــت للكــــــَغ ُٗت اإلاسالٟــ ــــٓم الدكــــــَغ ـــالمُتالىهــ  فــــــي الخُبُــــــ٤،  ؤلاؾـــ
ً
ٖٓا ٍٓــــــت للىهــــــٓم ألا٦رــــــر قــــــُ ْل ْؤن حُٗــــــ  ألا

ٓلى بلٛائ ٍْخ ٗت ْمغاظٗتها بدؿب ما لِا مً ؤَمُت،  ْؤخ٩ام الكَغ ْ حٗضًلِا بما ًخ٤ٟ   .ؤلاؾالمُتها ؤ

ٓ الخالي:  ْهٔغ ؤن ؾبُل جُب٤ُ طل٪ ًخم ٖلى الىد

٫ٓ  هــا، جىبشـــ٤  .1 ٓاهين اإلاٗمــ ــاصة الىٓـــغ فــي ال٣ــ ٓوي ٖ  ْال٣ــاه حكــ٨ُل لجىــت ٖلُــا مــً اإلاخسههــين فـــي ال٣ِٟــين الكــغعي 

ٓظحهِا  ٓن جدذ بقغاٝ اللجىت الٗلُا مً خُض ج ُت ج٩  ْمغاظٗت ؤٖمالِا.ٖجها لجان ٖٞغ

ٗاث  .2 ٓلى صعاؾت الدكَغ ٓاهين جخ ٕٓ مٗين مً ال٣ ُٖٓت بمٗنى ؤن ٧ل لجىت جسخو بمغاظٗت ه ُت ه ٓن اللجان الٟٖغ ج٩

ٗت  ْخهغ ما ٞحها مً مسالٟاث ألخ٩ام الكَغ  ٕٓ ٕٓ  ؤلاؾالمُتال٣اثمت في َظا الى ٖاث لخٗـضًل َـظا الىـ ْجً٘ مكـْغ

ٓم بةخالتها للجىت الٗلُا إلا ٓاهين ج٣ ا.مً ال٣ ْج٣ضًمِا للمكٕغ  نضاَع  غاظٗتها 

ٓعٍت  .3 ٓعٍت باإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا مـــــً ؤخ٩ـــــام جخٗلـــــ٤ بٗـــــضم صؾـــــخ ؤن جإزـــــظ َـــــظٍ اللجـــــان بمـــــا ًهـــــضع ٖـــــً الـــــضاثغة الضؾـــــخ

ٓاهين الؿاثضة ْال٣ ُٗت   .الىهٓم الدكَغ

 

 

 

                                                             
ن1ي

 وما بعىااي 59ىي ذوك مدمى ذوكا م"جق  اب ا د 
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 الخـــاجمـت

 َىزا هصل ئلى نهاًت َزٍ الىسكت البدثُت التي اظخخلصىا منها ما ًلي: 

 
ً
 الىخاةج: –أوال

ٗت  .1 ْخمــل  ؤلاؾــالمُتبن هــو اإلاكــٕغ اللُبــي ٖلــى اٖخبــاع الكــَغ ٘ ؤصزــل الُمإهِىــت فــي ٢لــٓر اإلاــامىين   للدكــَغ
ً
مهــضعا

ٗت  ْعْٔ ْمإ الُٗيملى بلـى الٗمـل بإخ٩ـام الكـَغ ٍٓـت  ؤلاؾـالمُتالبكٔغ بلى هٟٓؽ اإلاخ٣ين   ٖلـى الِ
ً
 ؤلاؾـالمُتما٦ـضا

 للمجخم٘ اللُبي.

ْميســجمت مــ٘ بن َــضٝ اإلاكــٕغ مــً اٖخبــاع الكــ .2 ٗاث مخ٣ٟــت  ٓن ٧اٞــت الدكــَغ ٘ ٨ًمــً فــي ؤن ج٩ــ  للدكــَغ
ً
ٗت مهــضعا َغ

ٗت   .ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ

ْمىهـــٟت بال ؤ هــــا ؤٞــــغػث بقـــ٩الُاث ٖىــــض الخُبُــــ٤  .3 ْبن ٧اهــــذ ص٣ُ٢ــــت  بن ألالٟـــاّ التــــي ٖاــــر  هـــا اإلاكــــٕغ ٖــــً َضٞـــّ 

 ؤمام 
ً
ْمٗاهحها مما ق٩ل ٖاث٣ا ا  .بؿبب الازخالٞاث ال٣ُِٟت في جٟؿيَر  جد٤ُ٣ َضٝ اإلاكٕغ

ٗت  .4 ْاخـضة إلاـا  ؤلاؾـالمُتبن الىو ٖلـى اٖخبـاع الكـَغ ٓوي الؿـاثض صٞٗـت  ٘ ال ٌٗنـي بلٛـاء الخىٓـُم ال٣ـاه  للدكـَغ
ً
مهـضعا

عي. ْما ًسل٣ّ مً ٞغاٙ حكَغ  في طل٪ مً ايُغار للمجخم٘ 

ٗت  .5 ٘ ال ٌٗنــي بلــؼام ال٣ًــاء باالمخىــإ ؤلاؾــالمُتبن الــىو ٖلــى اٖخبــاع الكــَغ  للدكــَغ
ً
ٖــً جُبُــ٤ مــا ًســال٠  مهــضعا

ٗت  إلاـــا ًيــــخج ٖىـــّ مــــً  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ٓن؛  ْج٩لـــُِٟم بمــــا ال ٣ًُُـــ ــــا١ لِـــم  ٓاٖـــضَا؛ إلاـــا فــــي طلـــ٪ مـــً بَع ْجُبُــــ٤ ٢

ٓاٖــــض ْآلاعاء ال٣ُِٟـــت فــــي اإلاؿــــإلت  ْحٗــــاعى فـــي ألاخ٩ــــام الزــــخالِٞم فـــي اؾــــخيباٍ ألاخ٩ــــام ال٣ًـــاثُت مــــً ال٣ جًـــاعر 

ٓاخضة.  ال

 
ً
 الخىصُاث: –زاهُا

ٗت  –ٕ هٓصملي اإلاكغ   ْلت لخ٣ضًم ٍمليء ما ًم٨ً ؤن ٌؿِم في جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ بإن ًدبنـى  – ؤلاؾالمُتفي مدا

ٗت  جي ألخ٩ـــام الكـــَغ ٗاث اإلاسالٟـــت لِـــظٍ ألاخ٩ـــام مـــً زـــال٫ لجـــان  ؤلاؾـــالمُتالخُبُـــ٤ الخـــضٍع ُـــض ًـــخم خهـــغ الدكـــَغ بد

ْمً زم بًج  بإ٫ْ، 
ً
ال ٗت مخسههت حٗمل ٖلى صعاؾتها بدؿب ؤَمُتها في الخُب٤ُ ؤ اص ج٣ىين ٌؿخمض ؤخ٩امّ مً الكَغ

ال  ؤلاؾالمُت  ،
ً
ُٗا  حكَغ

ً
ٓن َىا٥ ٞغاٚا ْ بلٛائها؛ ختى ال ٩ً ٗاث الؿاب٣ت، ؤ ٍْخم الٗمل بّ بٗض حٗضًل الدكَغ  

ً
ال ًهضع ؤ

 جًُغر الحُاة في اإلاجخم٘ بخُب٤ُ هٓم ظضًضة لم ًإل٠ الٗمل  ها.

ٓن بجِـــضها َـــظا ٢ـــض  ٍْٟـــخذ لباخـــض آزـــغ ْهإمـــل مـــً هللا الٗلـــي ال٣ـــضًغ ؤن ه٩ـــ  
ً
ال َْٗـــين مؿـــْا  

ً
مىا مـــا ًُٟـــض ٢اعثـــا

ٗخىا  ْؤؾِمىا بخ٣ضًم ٍمليء يسُل لخضمت قَغ  
ً
٣ا  الؿمدت الٛغاء. ؤلاؾالمُتٍَغ

  ٓ ْؤن ٌٟٗـــ م،  ٓظِـــّ ال٨ــٍغ  ل
ً
ٍْجٗلـــّ زالهــا ٓايــ٘  م ؤن ًخ٣بــل مىـــا َــظا الٗمـــل اإلاخ ْفــي الخخـــام ؤؾــإ٫ هللا ال٨ـــٍغ

ْؤال ًجٗل خٓي مىّ ْزُئي  ٓاها ؤن الحمض ا عر الٗاإلاين. ٖما ؾب٤ مً ػللي  ْآزغ صٖ ، بهّ با ظابت ظضًغ،   الضٖٔٓ
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 كاةمت بأَم اإلاـشاحــم

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –أوال

  ْلـــى، ظامٗـــت ٢ـــاع ْالشـــاوي، الُبٗـــت ألا ٓعي فـــي لُبُـــا، الجـــؼثين ألا٫ْ  ص. ٖبـــض الغيـــا خؿـــين الُٗـــان، الخىٓـــُم الضؾـــخ

ٓوـ،   م.1995ً

 ًْلـى، ظامٗـت  ص. ؾالم ٖبض الغخم ْالح٤، الُبٗت ألا ٓن  تي ال٣اه ٓن، صعاؾت في هٍٓغ ٚمٌُ، اإلاضزل بلى ٖلم ال٣اه

 م.1991الجبل الٛغبي، 

  ،ٓن، الجـــــــؼء ألا٫ْ ٓن، ال٨خــــــار ألا٫ْ، اإلاــــــضزل لٗلــــــم ال٣ــــــاه ــــــت الٗامــــــت لل٣ــــــاه ص. ٖبــــــض الؿــــــالم ٖلــــــي اإلاْؼ ــــــي، الىٍٓغ

ٓػَ٘ ْالخ ْلى، اإلايكإة الٗامت لليكغ  ٓن، الُبٗت ألا الن، َغابلـ،  ال٣اه  م.1986ْؤلٖا

  ،ٓن، ال٣اَغة، صْن هاقغ ٫ٓ ال٣اه ٓاوي، ؤن  م.1988ص. خؿام الضًً ٧امل ألاَ

  ٓهُـت، ْقـغح البـار الخمُِـضي ٓم ال٣اه ٓن اإلاضوي، الجؼء ألا٫ْ، اإلاضزل للٗل ٓافي في قغح ال٣اه ص. ؾلُمان مغ٢ـ، ال

 م.1987الخلُلي، صْن هاقغ، للخ٣ىين اإلاضوي، الُبٗت الؿاصؾت، جى٣ُذ ص. خبِب ببغاَُم 

  ،ْما ًخٗل٤ بّ، صاع الجهًت الٗغبُت ٫ٓ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، الح٨م  ٓص مُلٓر. ؤن  م.1985ص. ٖبض اإلاجُض مدم

  ،ْما ًخٗل٤  ها مً ؤخ٩ام، صاع الجهًت الٗغبُت ُٗت  ٫ٓ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ألاصلت الدكَغ  م.1984ص. ــــــــــ. ؤن

  ّ٫ٓ ال٣ٟ ٓعاث ظامٗت بىٛاػي، ٧لُت الح١ٓ٣، ص. ػ٧ي الضًً قٗبان، ؤن  م.1974ؤلاؾالمي، الُبٗت الشالشت، ميك

  ش اإلاـــظاَب ـــغة، جـــاٍع ٓ َػ ش ؤلاؾـــالمُتمدمـــض ؤبـــ ش اإلاـــظاَب ال٣ُِٟـــت، صاع ال٨ٟـــغ الٗغبـــي، صْن جـــاٍع ، الجـــؼء الشـــاوي، جـــاٍع

 وكغ.

 ٓبـاث فـي ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي ُت في ؤخ٩ام ال٣ٗ ، بدـض ٣ٞ ـي م٣ـاعن، صاع ص. ٖبض الؿالم مدمض الكٍغ٠، اإلاباصت الكٖغ

 م.1986الٛغر ؤلاؾالمي، بيرْث، 

  ٗت ـــــَغ ــ ٓلي، الكــ ــــ ــ ــ ـــــض مخـ ــ ـــــض الحمُــ ــ ـــالمُتص. ٖبــ ــ ــ ٓع، الُبٗـــــــــت الشالشـــــــــت، ميكـــــــــإة اإلاٗـــــــــاٝع  ؤلاؾــ ٦مهـــــــــضع ؤؾائـــــــــملي للضؾـــــــــخ

ت،   م.1975با ؾ٨ىضٍع

 ــــت ا ٓهُــــت، الىٍٓغ ــــت الٗامــــت لل٣اٖــــضة ال٣اه ٓظــــّ ٖــــام، الىٍٓغ ٓن ب ٓن، ال٣ــــاه ، اإلاــــضزل بلــــى ال٣ــــاه لٗامــــت ص. خؿــــً ٦يــــٍر

ت،   م.1993للح٤، الُبٗت الؿاصؾت، ميكإة اإلاٗاٝع با ؾ٨ىضٍع

 .ش وكغ ت، صْن جاٍع ٓن، ميكإة اإلاٗاٝع با ؾ٨ىضٍع ٓع، مباصت ال٣اه ْص. مدمض خؿين مىه ٓص،   ص. َمام مدمض مدم

  ٓع ؾلُم، َُمىت مباصت الكَغٗت ٓن اإلاضوي، ميكإة اإلاٗاٝع با ؾ٨ىضٍعت،  ؤلاؾالمُتص. ٖهام ؤه  م.1966ٖلى ال٣اه

  ،ٍٓـــــــذ، صعاؾــــــــت م٣اعهــــــــت ٓعي فــــــــي ال٩ ـــــغ 1985ص. ٖـــــــاص٫ الُبُبــــــــاجي، الىٓـــــــام الضؾــــــــخ ْاليكـــ ــــت  ــ ٓم للُباٖــ ــــ ــ م، صاع الٗلـ

ٍٓذ ٓػَ٘، ال٩  .ْالخ
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ً
 الشظاةل الجاملُت:  –زاهُا

  ٓم ْؤؾــبار اؾــخصىائها، عؾــالت ماظؿــخير، ٧لُــت الٗلــ ٓاٖــض ال٣ُِٟــت الٗامــت  َْــار، اإلاؿــاثل اإلاؿــخصىاة مــً ال٣ ؾــٗاص ؤ

 م.2005 -َـ 1426، ظامٗت الجؼاثغ، ؤلاؾالمُت

 
ً
 البدىر والخللُلاث:  –زالثا

  ٓهُــــت، ٧لُـــــت الح٣ــــ١ٓ، الجامٗـــــت اللُبُــــت، اإلاجلـــــض ٓم ؤلاصاعة الكــــٗبُت، مجلـــــت صعاؾــــاث ٢اه ٓوي، مِٟـــــ ص. نــــبُذ مؿــــ٩

 م.1979الشامً، الؿىت الخاؾٗت، 

  ٗت ْمـــضٔ بم٩اهُـــت اٖخبـــاع َـــظٍ  ؤلاؾـــالمُتص. ٖـــاص٫ ٖمـــغ قـــٍغ٠، مغجبـــت مبـــاصت الكـــَغ ٓهُـــت  ٓاٖـــض ال٣اه فـــي جـــضعط ال٣

ٓعٍت، مجلــت اإلادــامي )ه٣ابــت اإلادــامين لُبُــا( الٗــضصان   لغ٢ابــت الضؾــخ
ً
ٓ  32، 31اإلابــاصت مغظٗــا ٓلُــ  –الؿــىت الشامىــت ً

 م.1990صٌؿمار 

  ٗت ٓعٍت التـــــي ججٗـــــل الكـــــَغ ـــالمص. ٖــــٓى مدمـــــض ٖـــــٓى، مِمـــــت اإلاكـــــٕغ الٗغبـــــي فـــــي يـــــٓء الىهـــــٓم الضؾـــــخ  ُتؤلاؾــ

ٓهُت، ٧لُت الح١ٓ٣، الجامٗت اللُبُت، اإلاجلض الشالض، الؿىت الشالشت،  ٘، مجلت صعاؾاث ٢اه  للدكَغ
ً
 م.1973مهضعا

  ٓاهـــب ٢ًـــاء ٍٓتي، مـــ٘ ج٣ُـــُم بٗـــٌ ظ ٓع ال٩ـــ ص. ٞخخـــي ٨ٞـــغي، حٗلُـــ٤ ٖلـــى ا٢تـــراح حٗـــضًل اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً الضؾـــخ

ٓعٍت الٗلُـــا فـــي مهـــغ بكـــإن اإلاـــاصة اإلا٣ابلـــت  ٓع اإلاد٨مـــت الضؾـــخ ٗت، ظامٗـــت 1971مـــً صؾـــخ ْالكـــَغ م مجلـــت الح٣ـــ١ٓ 

ٍٓذ، الٗضص الغاب٘، الؿىت الشامىت ٖكغ.  ال٩

 
ً
 اإلاذوهاث اللظاةُت:  –سابلا

  ْاإلاضهُــــت التــــي ٢غع هـــــا ْالجىاثُــــت  ُت  ْالكـــــٖغ ــــت ْالاهخسابُــــت  ٓعٍت ْؤلاصاٍع ٖٓــــت اإلاِٟغؾــــت ل٩اٞــــت اإلابـــــاصت الضؾــــخ اإلاجم

ٓعٍــت الٗغبُــت اللُب ٓاث اإلاد٨مــت الٗلُــا بالجمِ م، الجــؼء الشالــض، اإلابــاصت الجىاثُــت، صاع 1974-1964ُــت فــي ٖكــغ ؾــى

ٓع َغابلـ،  .1975م٨خبت الى  م، بٖضاص ٖمغ ٖمْغ

  ـــا ــــت الٗلُــ ْالشـــــاوي، الؿـــــىت  –مجلـــــت اإلاد٨مـ ٓعاث اإلا٨خـــــب الٟنـــــي باإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا اللُبُـــــت، الٗـــــضصان ألا٫ْ   25ميكـــــ

ٓبغ،   م.1989م، ًىاًغ، 1988ؤ٦خ

  ٓ ُـــت لل٣ ـــت الظَب ْه ٓهُـــت التــــي ٢غع هـــا مد٨مــــت الـــى٣ٌ، ؤلانـــضاع اإلاــــضوي، الٗـــضص الشــــاوي، اإلاجلـــض الشــــاوي، اإلاض اٖــــض ال٣اه

 م.1984َبٗت 

  ٓعٍت مـــً ؤ٫ْ ؤخ٩ـــام اإلاد٨مـــت الٗلُـــا ٖـــام ٓعٍت الٗلُـــا فـــي الـــضٖٔٓ الضؾـــخ ٖٓت مبـــاصت اإلاد٨مـــت الضؾـــخ م 1971مٓؾـــ

ْلى، صْن هاقغ، 30/6/1987ختى   م، بٖضاص ؤخمض َىضي.1988م الُبٗت ألا
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لاػي الّذظخىسّي 
ّ
احم كً الخ

ّ
عي الى شَش

ّ
ت الفشان الد ُّ  ئشيال

لت  َش
ّ

 ؤلاظالمُتمم أخيام الش

 في بلع أكظُت اإلادىمت الللُا خٌى اإلاعألت"
ٌ
 "كشاءة

THE ISSUE OF THE ABSENCE OF LEGISLATION CAUSED BY THE CONSTITUTIONAL 

ENGAGEMENT WITH THE PROVISIONS OF ISLAMIC LAW 

"READING IN SOME SUPREME COURT CASES ON THE MATTER" 

 ئبشاَُم اللشبي فيمصؼد. 

 أظخار مشاسن بلعم اللاهىن الجىاتي بيلُت اللاهىن 

 الخمغ  )لُبُا( –حاملت اإلاشكب 

mialarabi@elmergib.edu.ly 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت   ـَغ
ّ
عي مـ٘ ؤخ٩ـام الك كـَغ

ّ
بذ ٖلى الّخٗامل الد

ّ
ٓع٢ت بخضٔ ؤلاق٩الُاث اإلاِّمت التي جغج  ؤلاؾـالمُتحٗال  َظٍ ال

 ْ ٓاظِـّ ال٣ا ـملي فـي خالـت ٖـضم ج٣ىـين جلـ٪ ألاخ٩ـام ؤ عي الـظي ً كـَغ
ّ
لـت فـي الٟـغاٙ الد

ّ
ْ ي اإلاخمش ٓعي،  ٖلى اإلاؿخٔٓ الّضؾخ

 ٘ كـــَغ
ّ
خـــت ٖلـــى مؿـــخٔٓ الد ٫ٓ اإلاُْغ ٢ْـــض خـــا٫ْ الباخـــض عنـــض الحلـــ ٓن مِٗـــا.  ْجهـــاصم ههـــٓم ال٣ـــاه فـــي خالـــت ج٣ىُجهـــا 

ْج٣ُُمِــــا، زـــّم ؤلاؾــــِام ْاهدؿــــغث زالنـــت الــــّغؤي فــــي  ْال٣ًـــاء إلاٗالجــــت َـــظا ؤلاقــــ٩ا٫  فــــي َـــغح الحــــّل اإلاالثـــم للمٗالجــــت، 

 
ً
 مباقــغة

ً
ْمدـّضصٍة ج٨ٟـل مــىذ ال٣ا ـملي ؾـلُت ْابـحٍت  ٓعٍٍت  ُٖٓـّ بىهـٓم صؾــخ ٓن مٗالجـت َــظا الٟـغاٙ بى عة ؤن ج٩ـ يـْغ

ْ بخالــت ألامــغ بلــى اإلاد ٢ٓــاج٘ صْن الحاظــت بلــى ج٣ىُجهــا ؤ ــت الّضاللــت ٖلــى ال ُّ ُت ٢ُٗ ــٖغ
ّ
٨مــت الٗلُــا فــي بؾــ٣اٍ الّىهــٓم الك

ٓهُت اإلاسالٟت لخل٪ الّىهٓم في خالت الّخهاصم. ٓعٍت الّىهٓم ال٣اه  للح٨م بٗضم صؾخ

 اليلماث اإلافخاخُت:

عي كَغ
ّ
ُت ٢ُُٗت الّضاللت -الٟغاٙ الد ٖغ

ّ
ْص -اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت -الّىهٓم الك  ال٣هام. -الحض

 

Abstract: 

This Paper deals with one of the important issues that arise from the legislative dealings with the 

provisions of Islamic law at the constitutional level. The issue is the absence of legislation that the 

judge faces when these provisions of Islamic Law are either not codified or already codified, yet in 

conflict with the texts of law. The author tries to monitor and evaluate the solutions presented at 

the legislative and judicial levels for this issue, then contribute to proposing an appropriate 

solution. The proposal is to address the absence of legislation in both of its forms, with clear and 

specific constitutional texts. Such texts are supposed to ensure that the judge is granted direct 

authority to apply the Islamic definitive texts (Qateiya) to the facts, without the need to codify 

them or bring the matter to the Supreme Court to hold law texts that contradict Islamic definitive 

texts as unconstitutional. 
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 ملذمت:

 ٦ْ ٓع الٗغبي ٟيْؾالٌم ٖلى ٖباصٍ الظًً انُ، ٟيالحمض ا  ٓم مً الجمِ ٓاص ألٖا ا ٧ان الّؿ
ّ
ّ إلا

ّ
، ؤّما بٗض: ٞةه

ٗت  َغ
ّ
ٓن الك ٘ فـي الـض٫ْ الٗغبُـت،  ؤلاؾالمُتًضًً بضًً ؤلاؾالم، ٞالػم طل٪ ؤن ج٩ كـَغ

ّ
 ي اإلاهضع ألاؾوى مً مهـاصع الد

ـــغعّي؛ بؿـــبب ؤػمــــاث  ألّن اإلاجخمٗـــاث الٗغبُـــت ٢ـــض مــــّغث بد٣بـــٍت مـــً الــــّؼمً اه٣ُـــ٘ ٞحهـــا
ّ
ٓانــــل الٗلوـــّي فـــي اإلاجــــا٫ الك الّخ

ٓهُــٍت، ؤؾـــِمذ بكـــ٩ٍل مباقـــٍغ فـــي بيـــٗاٝ ٖال٢ـــت َـــظٍ  ٢ْاه ـــٍت  ُّ ٓص ز٣اٞ ر التـــي ٖاقـــتها ْالاؾـــخٗماع الـــظي ٦ّبلِـــا ب٣ُـــ الحــْغ

ْا  مجهـــا، مشـــل لُبُـــا 
ٌ
 مـــً ال٨شيـــر مـــً الـــض٫ْ الٗغبُـــت لِـــظٍ الح٣ُ٣ـــت ٣ٞـــض هٟـــغث َاثٟـــت

ً
ْبصعا٧ـــا ٓصان اإلاجخمٗـــاث بـــضًجها.  لّؿـــ

ت ٖجها؛  ُّ ٗ كَغ
ّ
ٜ ؤهٓمتها الد ْالُمً ْؤلاماعاث الٗغبُت اإلاّخدّضة، لخجضًض الِٗض بخُب٤ُ َظٍ ألاخ٩ام مً بٗض ؤن ٧اصث جَؼ

ٗت  ـَغ
ّ
ٕٓ بلـى جُبُـ٤ ؤخ٩ـام الك ٓ الّغظـ ْلتهـا الجـاّصة هدـ ْ ـي فـي مدا ر ْالاؾخٗماع ْألاػماث.  بؿبب جل٪ الح٣بت مً الحْغ

ـــالمُت ْلـــــت  ؤلاؾــ ـــم ج٨خـــــ٠ بمدا ٓن ٖلحهـــــا فـــــي لــ ْلـــــذ ؤن جبلـــــٜ  هـــــا اإلاغجبـــــت التـــــي ًيبغـــــي ؤن ج٩ـــــ مـــــا خا
ّ
ْبه ج٣ىـــــين جلـــــ٪ ألاخ٩ـــــام، 

٘ ٞحها. كَغ
ّ
ا اإلاهضع ألاؾائملي للد ا لخٗخاَر  في صؾاجيَر

ً
ُٗت؛ ٞسّههذ ههٓنا كَغ

ّ
ٓمت الد  اإلاىٓ

ٓ جد٤ُ٣ َظٍ الٛاًت ال ٨ًٟي بظاجّ ما لم ًااػعٍ الّخُب ٘ في الّؿعي هد كَغ
ّ
ْع الد ٤ُ الٗملي مً ْالح٣ُ٣ت ؤّن ص

ٗت  ـــــَغ
ّ
ـــالمُت٢بــــل الُِئـــــت ال٣ًـــــاثُت للّىهـــــٓم طاث الٗال٢ـــــت بإخ٩ـــــام الك لـــــ٘ بـــــّ ؤلاؾـ

ّ
ْع الـــــظي ًيبغـــــي ؤن جُ ٍْدخـــــّل الـــــّض  .

ا جترّب٘ ٖلى َغم الّؿلم ال٣ًاجي؛ خُض ؤهاٍ  ها اإلاكّغٕ مِّمت  ؛ باٖخباَع ت ال٣ُهٔٓ ُّ اإلاد٨مت الٗلُا في َظا اإلاجا٫ ألاَّم

ْبعؾاء اإلا  ٖىض جُب٣ُِـا لخلـ٪ الّىهـٓم جٟؿير الّىهٓم 
ً
ٓهُت التي ًيبغي ؤن حؿير ٖلحها اإلادا٦م ألاصو  صعظت باصت ال٣اه

ْاإلاباصت.  بخل٪ الّخٟؿيراث 
ً
ت
ّ
 ٖلى التزام الجِاث ٧اٞ

ً
ْة ٢ٓاج٘، ٖال  ٖلى ال

ٓع فـي ٖال٢خـّ  اث ٖلى مؿخٔٓ جُب٤ُ ههٓم الّضؾـخ ُّ ْاظِذ ال٨شير مً ؤلاق٩ال ال قّ٪ ؤّن َظٍ اإلاد٨مت ٢ض 

ٗت  ــَغ
ّ
 فـــي َـــظا ؤلاؾـــالمُتبالك

ً
ٓابا  إلاـــا عؤجـــّ نـــ

ً
٣ْْٞــا ُٟتهـــا   مـــً ْْ

ً
٫ٓ بكـــإ ها اهُال٢ـــا ْبًجــاص الحلـــ ْلـــذ الّخهـــّضي لِـــا  ْخا  ،

ت التي ًيبغي جُ ُّ ٖغ
ّ
 آلّن ؤخ٩ام الك

ً
ْهٓغا إن. 

ّ
 فـي الك

ً
ـت ُّ ْلٗـل ؤ٦رـر َـظٍ اإلاجـاالث ؤَم ٓن،  ب٣ُِا جخّهل ب٩ّل مجاالث ال٣ـاه

ْال٣هـــام؛ بـــالّىٓغ إلاـــا ًىُـــٓي ٖلُـــّ جُبُـــ٤  ْص  ْلـــى بإخ٩ـــام الحـــض ـــ٤ بالّضعظـــت ألا
ّ
ٓ اإلاخٗل َْـــ ـــإن اإلاجـــا٫ الجىـــاجّي 

ّ
َـــظا الك

ْلِـــظا عؤٔ الباخـــض ؤن  ْ بضهـــّ.  ٓعٍة جّخهـــل بدُـــاة ؤلاوؿـــان ؤ ْال٣هـــام مـــً زُـــ ْص  ٓبـــاث الحـــض ًدىـــا٫ْ بٗـــٌ ؤخ٩ـــام ٣ٖ

ٗت  ــــَغ
ّ
ٓعٍت طاث الٗال٢ــــت بإخ٩ــــام الك ْمــــا ؤؾــــِم بــــّ َــــظا ؤلاؾــــالمُتاإلاد٨مــــت الٗلُــــا فــــي قــــإن جٟؿــــير الّىهــــٓم الّضؾــــخ  ،

عّيٍ ٖلى مؿخٔٓ الّخُب٤ُ. ٍٙ حكَغ  الّخٟؿير مً ٞغا

ت البدث في اإلاىطىق: ُّ  أَم

ـــغى ٖلـــى اإلاد٨مـــت الٗلُـــا ال٨شيـــر مـــً ال٣ًـــاًا الّض   ُٖ ٌٓم ٣ٞـــض  ٓ مٗلـــ ت طاث الٗال٢ـــت بمنزلـــت ؤخ٩ـــام ٦مـــا َـــ ٍّ ٓع ؾـــخ

ٗت  ـَغ
ّ
 إلاــا  ؤلاؾــالمُتالك

ً
٣ْْٞــا ٓعٍت   مــً ِٞمِــا لِــظٍ الّىهــٓم الّضؾــخ

ً
٢ْــض ٞهــلذ ٞحهــا اهُال٢ــا ُٗت،  كــَغ

ّ
ٓمــت الد فــي اإلاىٓ

ْمبــــضؤ الٟهــــل بــــين  ت  ُّ ــــٖغ
ّ
ٓن، ٦مبــــضؤ الك ٓهُــــٍت مُِمىــــٍت ٖلــــى ٖملُــــت جُبُــــ٤ ال٣ــــاه ْظــــضا ها مــــً مبــــاصت ٢اه اؾــــخ٣ّغ ٖلُــــّ 

ل بخ٣ىــــين ألاخ٩ــــام الّؿــــلُاث. 
ّ
ــــلّ بّمــــا مىاقــــضة اإلاكــــّغٕ ؤن ًخــــضز ٫ٓ بّن ٞهــــلِا فــــي َــــظٍ ال٣ًــــاًا ٧ــــان مدهُّ ٍْم٨ــــً ال٣ــــ

ـا،  ٓظِـت هَٓغ  ل
ً
٣ْٞـا ْظـّ الخهـٓم  ٌّ لـّ ٖلـى  ٓظ ٗت م َغ

ّ
ٓعّي بخُب٤ُ ؤخ٩ام الك ُت؛ باٖخباع ؤّن الخُار الّضؾخ ٖغ

ّ
الك

ٓوّي  ت الـــّىّو ال٣ــاه ٍّ ٓع ٢ٓـــٝٓ ٣ٞــِ ٖىـــض الح٨ــم بٗـــضم صؾــخ ـــغعّي فــي خالـــت الّخهـــاصم، صْن ؤن  ْبّمــا ال
ّ
ســـال٠ للــّىّو الك

ُ
اإلا

ْاظـــّ  ٓا٢ٗـــت. ْفـــي ٧لخـــا الحـــالخين  لـــؼم ال٣ًـــاء ألاصوـــ  بخُب٣ُـــّ ٖلـــى ال
ُ
ْ ج ـــغعّي ؤ

ّ
ـــت اؾـــخجالر َـــظا الـــّىّو الك ُّ جبدـــض بم٩اه

٢ٓاج٘ التي ال ج٩اص جيخ ي. ٓاظِت ال ا في م ُأ ٗ  حكَغ
ً
ٓاظّ ٞغاٚا الػا٫ ً  ال٣ًاء 
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ــ٤
ّ
مــا لـــّ  ألّن ألامــغ ال ًخٗل

ّ
ْبه ٌٍ فـــي خالــت الّخهـــاصم،  ْحٛلُـــب بًٗــِا ٖلـــى بٗــ ٍت  ٓهُـــٍت نــٞغ بخُبُـــ٤ ههــٍٓم ٢اه

ٗت  َغ
ّ
 بخُب٤ُ ؤخ٩ام الك

ٌ
ْز٣ُت  

ٌ
 عؤٔ الباخض مِٗا ؤن ًسٓى ٚمـاٍع ؤلاؾالمُتنلت

ً
ت ُّ ، ٞةّن بدض َظا ألامغ ٨ًدنملي ؤَّم

عّي الّىـاظم ٖـً ال كـَغ
ّ
ْلـت حيـخُو الٟـغاٙ الد  مدا

ً
ٓع٢ـت، مؿـتهضٞا ٓع طاث الٗال٢ـت في َظٍ ال ّخٗـاَي مـ٘ ههـٓم الّضؾـخ

ٗت  َغ
ّ
خت للمٗالجت. ؤلاؾالمُتبإخ٩ام الك ٫ٓ اإلاُْغ  صْن بٟٚا٫ مىا٢كت الحل

 ئشيالُت البدث:

ٗت   َغ
ّ
عي م٘ ؤخ٩ام الك كَغ

ّ
ٓوّي الظي ؤٞغػٍ الّخٗاَي الد ٫ٓ الٟغاٙ ال٣اه ت البدض خ ُّ ْع بق٩ال ٖلى  ؤلاؾالمُتجض

ٗخاــر  ٌُ ٓع، ٞمــً ظِــٍت   للٗضالــت، مؿــخٔٓ الّضؾــخ
ً
ٖخاــر مى٨ــغا

ُ
 ا
ّ
ْبال ٗــغى ٖلُــّ، 

ُ
 بالٟهــل فــي ال٣ًــاًا التــي ح

ً
ال٣ًــاء ُمُالبــا

ٓظـض هـوٌّ  ىـٍت مـا لـم ً ُّ ْا٢ٗـٍت مٗ  ٖلـى 
ً
ؿـ٣ِ خ٨مـا ٌُ ٓ ال ٌؿـخُُ٘ ؤن  ـت َـ ُّ ت الجىاث ُّ ـٖغ

ّ
 بمبـضؤ الك

ً
ضا ُّ ْج٣ ْمً ظٍِت ؤزٔغ 

ن َـــظا الح٨ـــم
ّ
ٗت  ،٣ًــن ــَغ

ّ
ٓ ٧ــان مهـــضع َـــظا الح٨ـــم الك خـــت إلاٗالجـــت َـــظا . ٞمـــا ؤلاؾـــالمُتْلـــ ٫ٓ اإلاُْغ مـــضٔ ظــضْٔ الحلـــ

ىا   بطا ما ٖٞغ
ً
ْما الحل الظي ًم٨ً َغخّا زهٓنا ٓا٢ٗت ٢ض  -ؤن وٗٝغ  ال بضْ  -ؤلاق٩ا٫ا  ؤن الح٨م اإلاىُب٤ ٖلى ال

ٓلــّ قــتهت به٩ــاع الٗضالــت  ٓم خ ـت الّضاللــتا بط ال٣ا ــملي فــي َــظٍ الحالــت ٢ـض ال جدــ ُّ ت ٢ُٗ ُّ ــٖغ
ّ
ــا مــً الّىهــٓم الك ٓن ههأ ٩ًـ

ٓعة؛ لخٗـّضيها ٞدؿب،  ْالخُـ  فـي ألاَّمُـت 
ٌ
 ٚاًت

ً
 لخُب٤ُ خ٨ٍم قغعّيٍ ٢ُعّي الّضاللت. ٞاإلاؿإلت بطا

ً
ال
ّ
ٗخار مُٗ ٌُ ما ٢ض 

ّ
-ْبه

ٕٓ مً ألاخ٩ام. -في ال٨شير مً ألاخُان ٣ِا بالجاهب الّخّٗبضي في مشل َظا الّى
ّ
ْحٗل  الجاهب اإلا٣انضّي 

 أَذاف البدث:

ْعاء زٓى ٚماع َظا ا  ٕٓ بلى جد٤ُ٣ بٌٗ الٛاًاث، لّٗل مً ؤبغػَا: يهضٝ الباخض مً   إلآي

  ٍت ُّ ٗ ْلت بًجاص مٗالجٍت حكَغ ٓعي  مالءمتؤلاؾِام في مدا عي الّىـاظم ٖـً الّخٗـاَي الّضؾـخ كـَغ
ّ
لحّل مك٩لت الٟغاٙ الد

ٗت  َغ
ّ
 .ؤلاؾالمُتم٘ ؤخ٩ام الك

  ٗت َغ
ّ
ٓن ٖلحها ههٓم الك ـت  ؤلاؾالمُتببغاػ اإلا٩اهت التي ًيبغي ؤن ج٩ ُّ ْؤَم ُٗت،  كـَغ

ّ
ٓمت الد ت الّضاللت في اإلاىٓ ُّ ُٗ٢

ــ٠ فــي جُب٣ُِــا ٖلــى بخالــت ألامــغ بلــى اإلاد٨مــت الٗلُــا؛ لخىٓــغ فــي 
ّ
٢ٓ  ؤْؾــ٘ فــي جُب٣ُِــا؛ بدُــض ال ًخ

ً
ْعا مــىذ ال٣ا ــملي ص

مـــا الّخهـــّضي اإلاباقــــغ 
ّ
ْبه ٓم،  ْ بلـــى صٞـــ٘ ؤخــــض الخهـــ ٗت، ؤ ـــَغ

ّ
ت الّىهـــٓم اإلاسالٟــــت ألخ٩ـــام الك ٍّ ٓع مؿـــإلت مـــضٔ صؾـــخ

  ها. لب
ً
هاال

ّ
يت ٖلُّ اج ت اإلاْٗغ ُّ ْظض في ال٣ً ما 

ّ
 دثها ٧ل

 :مىهج البدث

 ٫ٓ ْطلــــ٪ بخ٣ُــــُم الحلــــ ْالّى٣ــــضّي،  ٕٓ ٖلــــى اإلاى جــــين الّخدلُلــــّي  ٓاهــــب َــــظا اإلآيــــ ؾــــُٗخمض الباخــــض فــــي بدــــض ظ

ْا٢تراح الحّل ألاوؿب إلاٗالجت َظا ؤلاق٩ا٫ بن ؤم٨ً. ٓاظِت ؤلاق٩ا٫،  خت إلا  اإلاُْغ

ت البدث: 
ّ
 خؼ

عي الّىـاظم ٖـً البدض   كـَغ
ّ
سّهو ألا٫ْ لبُان مٓاَغ الٟغاٙ الد ًُ ٓعًٍ،  ٕٓ ؾِخّم مً زال٫ مد في َظا اإلآي

ٗت  ــــــَغ
ّ
ٓعي مــــــ٘ ؤخ٩ــــــام الك ـــالمُتالّخٗــــــاَي الّضؾــــــخ ٓاظِــــــت ؤلاؾـــ ْاإلام٨ىــــــت إلا خــــــت  ٫ٓ اإلاُْغ سّهــــــو آلازــــــغ لبدــــــض الحلــــــ ٍُْ ،

 ؤلاق٩ا٫.

لاػ -اإلادىس ألاّوٌ 
ّ
احم كً الخ

ّ
عي الى شَش

ّ
لت مـاَش الفشان الد َش

ّ
 :ؤلاظالمُتي الّذظخىسي مم أخيام الش

ٗت   ـــَغ
ّ
٫ٓ منزلــت ؤخ٩ــام الك ت  ؤلاؾــالمُتمــً زــال٫ اؾــخٗغاى ؤ٢ًــُت اإلاد٨مـــت الٗلُــا خــ ُّ ٗ كـــَغ

ّ
ٓمــت الد فــي اإلاىٓ

ٗت  َغ
ّ
ل اإلاكّغٕ بخ٣ىين ؤخ٩ام الك

ّ
ا خُىما ال ًخضز ُأ ْ ظل ً: ألا٫ْ ًبض اإلاىُب٣ت ٖلى  ؤلاؾالمُتًدبّين ؤّن لِظا الٟغاٙ مٍِٓغ

ًّ جُب٣ُِا ًخهاصم  ْل٨ ل ٞحها اإلاكّغٕ بخ٣ىين جل٪ ألاخ٩ام 
ّ
٤ الاؾخيباٍ مً الحالت التي ًخضز ٍِْٓغ آلازغ بٍُغ ٓا٢ٗت،  ال

.ً ٓوّيٍ مّٗيٍن. ْؾىدا٫ْ مً زال٫ ال٣ٟغجين آلاجِخين اؾخجالء خ٣ُ٣ت َظًً اإلآٍِغ  م٘ هّوٍ ٢اه

 
ً
ال ٓعي  –ؤ عّي الّىاظم ًٖ الّخٗاَي الّضؾخ كَغ

ّ
ٗت الٟغاٙ الد َغ

ّ
 في خالت ٖضم الّخ٣ىين: ؤلاؾالمُتم٘ ؤخ٩ام الك
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ٓع الٗغبـــي الـــظي   ٓـــم مـــً الجمِـــ ٓاص ألٖا بـــت الّؿـــ ْلتهـــا جلبُـــت ٚع ٌٓم ٞـــةّن الـــض٫ْ الٗغبُـــت فـــي بَـــاع مدا ٓ مٗلـــ ٦مـــا َـــ

ا لخد٣ُــــ٤ َــــظٍ الّغٚبــــت  ن الحُــــاة، حؿــــخسضم فـــي صؾــــاجيَر ل لخُبُــــ٤ ؤخ٩امـــّ لخىٓــــُم قــــْا
ّ
ٍْــــخُٗ ًـــضًً بــــضًً ؤلاؾــــالم 

ٗت  َغ
ّ
ت ٖلى منزلت الك

ّ
ت. ْنـُٜ َـظٍ الٗبـاعاث ال جسـغط ٖـً بخـضٔ فـي اإلاىٓ ؤلاؾـالمُتبٌٗ الٗباعاث الّضال ُّ ٗ كـَغ

ّ
ٓمـت الد

ٗت  َغ
ّ
ْلت"، "الك ْ ي: "ؤلاؾالم صًً الّض ْ ما في مٗىاَا،  ٓعة ؤ ٗت  الـغثِـ اإلاهضع ؤلاؾالمُتالّهُٜ اإلاكِ ـَغ

ّ
٘"، "الك للدكـَغ

ٓع ٖلـــى الـــّىّو  ؤلاؾـــالمُت  ٣ًهـــغ الّضؾـــخ
ٌ
ـــإن نـــىٟان؛ نـــى٠

ّ
ْالـــض٫ْ الٗغبُـــت فـــي َـــظا الك  ."٘ كـــَغ

ّ
ٖلـــى الٗبـــاعة  مهـــضع الد

ْ مـــا فـــي مٗىاَمـــا ــت ٖبـــاعٍة ؤزـــٔغ مـــً الٗبـــاعجين اللخــين ؤقـــغها بلحهمـــا ؤ ًّ ْلـــت"، صْن ؤن ًًـــّمجها ؤ ْلــى "ؤلاؾـــالم صًـــً الّض ، (1)ألا

ْ ما في مٗىاَما كاع بلحهما ؤ
ُ
ْبخضٔ الٗباعجين اإلا ٓعٍ بين جل٪ الٗباعة   آزغ ًجم٘ في صؾخ

ٌ
 .(2)ْنى٠

ْعٚـــم     ، ْ ؤيـــاٞذ بلحهـــا بخـــضٔ الٗبـــاعاث ألازـــٔغ ْلـــى ؤ ٓاٌء ا٢خهـــغث َـــظٍ الـــض٫ْ ٖلـــى اؾـــخسضام الٗبـــاعة ألا ْؾـــ

ٟترى ؤن  ًُ ْ ٨َظا  ت ؤ ُّ ٗ كَغ
ّ
ٓمت الد ٓؤ اإلا٩اهت ألاؾوى في اإلاىٓ ٗت جدب َغ

ّ
ٓح صاللت ٧ّل َظٍ الٗباعاث ٖلى ؤّن ؤخ٩ام الك ْي

ُٟــٍت فــي َــظا ِٟــم مجهــا بطا ٧ــان للٛــت الٗغبُــت مــً ْْ ٍٓح بلــى ؤّن ؤ٢ىــملى مــا  ًُ ْا٢ــ٘ ؤ٦رــر َــظٍ الــّض٫ْ ٌكــير بٓيــ ــإن، ٞــةّن 
ّ
الك

ــت  ٓ بّمــا الّخٗبيــر ٖــً الٍِّٓ ٗت  ؤلاؾــالمُتًم٨ــً ؤن جــض٫ّ ٖلُــّ َــظٍ الٗبــاعاث َــ ــَغ
ّ
ْصْن جُبُــ٤ ؤخ٩ــام الك  ؤلاؾــالمُت٣ٞــِ 

ؿــــبت للــــض٫ْ الٗغبُــــت مــــً ال٣ؿــــم ألا٫ْ؛ بط ؤلاؾــــالم 
ّ
ْابــــٌح بالي َْــــظا  ـــً ال٣ٗاثــــض فــــي ال٨شيــــر مــــً اإلاجــــاالث،  ًـ ٓ ٣ٞــــِ ص َــــ

ٗت  ـَغ
ّ
سـاط الك

ّ
ْبّما الّخٗبير ٖـً اج ال ًمخّض بلى جىُٓم الٗال٢اث،  ٗاثغ 

ّ
٦مهـضٍع ٌؿـخلِم مىـّ اإلاكـٕغ ؤخ٩ـام  ؤلاؾـالمُتْالك

ؿــبت للــض٫ْ الٗغبُــت مــً 
ّ
ْابــٌح بالي َْــظا   فــي طا هــا، 

ٌ
ــت ُّ ٓن لِــا بلؼام بخــّ فــي جىٓــُم ؤمــٍغ مــا؛ ؤي صْن ؤن ج٩ــ ٓن ٖىــض ٚع ال٣ــاه

 .(3)ويال٣ؿم الشا

جــــاٍ طاجــــّ الــــظي حؿــــير ُٞــــّ ص٫ْ ال٣ؿــــم الشــــاوي؛ ٞاإلاد٨مــــت الٗلُــــا  
ّ
ْمهــــغ هجــــض ال٣ًــــاء ٌؿــــير فــــي الاج ْفــــي لُبُــــا 

ٓع  ت ج٣ـّغعان ؤّن الخُـار فـي الّضؾـخ ٦ْـظا مد٨مـت الـّى٣ٌ اإلاهــٍغ ٗت  ْاإلاخٗلــ٤اللُبُـت  ـَغ
ّ
ٌّ بلــى  ؤلاؾـالمُتبإخ٩ـام الك ّٓظـ م

ْطلــــ٪ بــــإن ًيكــــِ َــــظ ْلــــِـ بلــــى ال٣ا ــــملي؛   مــــا اإلاكــــّغٕ 
ّ
ْبال ٓهُــــٍت؛  ٓالــــب ٢اه ٗت فــــي ٢ ــــَغ

ّ
ن ؤخ٩ــــام َــــظٍ الك

ّ
٣ٍْــــن ا اإلاكــــّغٕ 

ْع ال٣ًاء  ً ٌٗىُان ؤن ٣ًخهغ ص ًْ ْاللظ ْمبضؤ الٟهل بين الّؿلُاث،  ت  ُّ ٖغ
ّ
 بمبضؤ الك

ً
ضا ُّ اؾخُإ ال٣ًاء جُب٣ُِا؛ ج٣

ٓن صْن ؤن ًخّٗضاٍ بلى اقتراّٖ.  ٖلى مِّمت جُب٤ُ ال٣اه

٢ْض ظٔغ ٢ًـاء َـظٍ اإلاد٨مـت ٖلـى ؤّن ٟٞي خ٨ٍم ٢ضًٍم قِيٍر للمد٨مت ال ٓلِا: " ض ٖلى طل٪ ب٣
ّ
 ٗلُا اللُبُت جا٦

ــٗب... جًــّمً مبــض
ّ
ٗت اإلاجخمــ٘ؤبٖــالن ؾــلُت الك ٓ قــَغ م َــ ْزاهحهمــا ؤّن ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ْلِمــا...،  ٓ زُــاٌر  ،ًً مِّمــين، ؤ َْــ

كـــَغ
ّ
ْلـــظل٪ ٞـــةّن الد ْظـــّ الخهـــٓم بلـــى اإلاكـــّغٕ،  ٌّ ٖلـــى  ّٓظـــ ـــت م

ّ
ٌّ بلـــى ال٩اٞ ّٓظـــ ٓ م ْع َـــظا ٦مـــا َـــ ٗاث الّؿـــاب٣ت ٖلـــى نـــض

ٗاث  كـــَغ
ّ
ْاظبـــّ فـــي حٗـــضًل الد ٘ ألصاء  كـــَغ

ّ
 بـــإن ًيكـــِ ةاإلاكـــّغٕ[ نـــاخب الّؿـــلُت فـــي الد

ّ
ـــالن ال ؾـــبُل بلـــى بلٛائهـــا بال ؤلٖا

ٗت  َغ
ّ
ْبين ؤخ٩ام الك ٘ الّخٗاعى بُجها   .(4)"ؤلاؾالمُتال٣اثمت بما ًٞغ

ت بلى ؾ ٍٓح ؤ٦رُر مً خ٨ٍم إلاد٨مت الّى٣ٌ اإلاهٍغ ٫ٓ: "الـّىّو َْكير بٓي جـاٍ. ٟٞـي خ٨ـٍم لِـا ج٣ـ
ّ
ا في َـظا الاج يَر

ٗت  َغ
ّ
ٓع ٖلى ؤّن الك اهُت مً الّضؾخ

ّ
إع بالتزام طل٪  ؤلاؾالمُتفي اإلااصة الش

ّ
ٓ بمشابت صٖٔٓ للك َ ٘ كَغ

ّ
اإلاهضع الّغثِنملّي للد

                                                             
 م اتاهّبا داّ" ا ىوواب ىا ذهاو لّو: متاونط5109ن مو ا ه يوىو  ذهو  بن  يوم ا  تونط؛ دنا تنّد يوماى  ي ووو مو ى تو" ا ه يوىوواب و انب (1
 نظامهامي ويوجمهو"نب وؽتهاا ويوع"بنب ىننهاا يإل الى  ناى ا  ي 
ص و انب نمو ا ه يوىو  ذهو  بن  يوم ا : ونبنا وم،" وىووب يإلماا"ي  يوع"بناب يومّتداّى ي "يجاق ناّد يومااى  ي وواو ماو يإلذاالو يوّى اتو"ي يوهنبا2ي

 وىننهاا  ا"يبهطا ذا،امتها يو اه ا ا م،اى" فنهاا يو اعل م اتاهٌّبا بٌ ىنما"ي نا ىووابٌ  ىا ويوا ي جاام فناه: مونبناا5102ى  با  تعىنهاه  انب 5100
ىا ويوا ي جاام فناه: 5107وهت ا"نقيييما وناّد يومااى  يوّ اى اب ماو م ا"وح يوّى اتو" يوهنباص و انب  يوا"بنط يوم،اى" يإل االمنبويو ا"نعب  يإل االىا

ىا ويو ي جام فنه: ميإل االى ىناو 5109  يوّ اننب مو يوّى تو" يوم،"ي و نب م،ى" يوّت "نقما ونّد يوماى يإل المنبميإل الى ىنو يوىووبا ويوّ "نعب 
يوم،اى" يو"بن اص وهّت اا"نقمي وناّد يوماااى  يوّ اابعب ماو ى ااتو" ىوواب يإلمااا"ي   يإل ااالمنبيوىووابا ويوهؽاب يوع"بنااب وؽتهاا يو" امنبا ومباااىئ يو ا"نعب 

م،اىٌ" "بن اصل وهّت ا"نق فناهيييما وناّد يومااى   يإل االمنبيوّ" امص والتدااىا ويو ا"نعب  ىا ويوا ي جاام فناه: ميإل االى ااو يواّىنو0970يوع"بنب و انب 
 يإل ااالمنبىا ويواا ي جااام فنااه: ميإل ااالى ىنااو يوىوواابا ويوهؽااب يوع"بنااب وؽتهااا يو" اامنبا ومباااىئ يو اا"نعب 5109يوّ اننااب مااو يوّى ااتو" يوم،اا"ي و اانب 

 يوم،ى" يو"بن ص وهّت "نقمي
 ي5مدّمى ذوكا ى"ي اٌ  فص يوةاه يوجنابص يإل المصا ىي" يوم بوذا  يوجامعنبا يإل رنى"نبا م،"ا بىوو تا"نخ ن ٍ"ا دن "يجق: ذوك 3ي
 ىي 0997  00  9 ا 99  097ن  عٌو ى تو"يل " ى 4ي
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ٗت  ـــَغ
ّ
ْمـــً زـــّم ٞـــةّن جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الك ٓاهين،  ٓع  ؤلاؾـــالمُتُٞمـــا ٌؿـــدّىّ مـــً ٢ـــ ـــإع لـــضٖٔٓ الّضؾـــخ

ّ
 باؾـــخجابت الك

ٌ
مىـــٍٓ

ْمىًبٍُت جى٣لِا بلى مجا٫ الّخىُٟظ" ٍُٗت مدّضصٍة   . (1)ْبٞغاٙ ؤخ٩امِا في ههٍٓم حكَغ

ٗت  ــَغ
ّ
: "اإلاىـــاٍ فــي جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الك

ً
٫ٓ فـــي خ٨ــٍم آزـــغ ؤًًــا ٓجــّ فـــي بٞـــغاٙ  ؤلاؾـــالمُتْج٣ــ ـــإع لضٖ

ّ
اؾــخجابت الك

ٓاهين التــــي ش الــــظي جدــــّضصٍ الّؿــــلُت  مباصئهــــا الّؿــــمدت فــــي ههــــٓم ال٣ــــ لــــؼم ال٣ًــــاء بةٖمــــا٫ ؤخ٩امِــــا، بــــضًءا مــــً الّخــــاٍع ًُ

ْبــــين اقــــترإ  ٓن الٓيــــعي  ٫ٓ بٛيــــر طلــــ٪ ًــــاّصي بلــــى الخلــــِ بــــين التــــزام ال٣ًــــاء بخُبُــــ٤ ال٣ــــاه ْال٣ــــ ا ها،  ُت لؿــــٍغ ــــٖغ
ّ
الك

 ٓ ـــا ٧ـــان الّضؾـــخ
ّ
ـــّ إلا

ّ
ـــض َـــظا الّىٓـــغ ؤه

ّ
ٍْا٦ الًخـــّ.  ْص  ٓهُـــت التـــي جخـــإّب  مـــ٘ خـــض ٓاٖـــض ال٣اه ع اإلاهـــغي ٢ـــض خـــّضص الّؿـــلُاث ال٣

ٓػ  ـّ ال ًجـ
ّ
ٓعي مّمـا الػمـّ ؤه ٓام الّىٓـام الّضؾـخ ٓ ٢ـ ٧ْان الٟهـل بـين الّؿـلُاث َـ ْؤْبح ازخهام ٧ّلٍ مجها  ٓعٍت  الّضؾخ

ٓن ألاؾــوى ٓع باٖخبــاٍع ال٣ــاه ْػ مــا ٢ــّغعٍ الّضؾــخ ْٞــ٤ ؤخ٩امــّ جُبُــ٤  ، خــضاَا ؤن ججــا ُٟــت الّؿــلُت ال٣ًــاثُت  ٧ْاهــذ ْْ

ٓاهين الّؿاٍع  ًٖ طل٪ ٞةّن اإلااّصة ال٣
ً
ًْٞال ّ ًخّٗين ٖلحها بٖما٫ ؤخ٩امِا، 

ّ
ٓع جىّو ٖلى ؤّن ٧ّل ما  191ت، ٞةه مً الّضؾخ

 
ً
ْهاٞظا  

ً
ٓع ًب٣   حُدا ْع َظا الّضؾخ ٓاثذ مً ؤخ٩اٍم ٢بل نض

ّ
ْالل ٓاهين  ْ حٗـضًلِا  ،٢ّغعجّ ال٣ ـا ؤ ٓػ بلٛاَئ ْم٘ طلـ٪ ًجـ

ٓاٖــض ْؤلاظــغاءاث اإلا٣ــّغعة فــي َــظا الّض   لل٣
ً
ٗت ٣ْٞـا ــَغ

ّ
ــّ ال مجــا٫ للّخدــّضي بإخ٩ــام الك

ّ
ْمــً زــّم ٞةه ٓع،  مــاصام  ؤلاؾــالمُتؾــخ

" ٍ٘ ْيعّيٍ ن مباصئها في حكَغ
ّ
ُٗت لم ج٣ن كَغ

ّ
 .(2)ؤّن الّؿلُت الد

جـــاٍ مـــً  
ّ
ْالـــّض٫ْ الٗغبُـــت التـــي حؿـــير فـــي َـــظا الاج ْمهـــغ  ٢ٓـــ٠ ل٣ًـــاء الـــّى٣ٌ فـــي لُبُـــا  ـــب ٖلـــى َـــظا اإلا

ّ
ْمـــا ًترج

ت طاث ال ٍّ ٓع ٗت الّىهــــٓم الّضؾــــخ ــــَغ
ّ
ْابــــٌح  - ؤلاؾــــالمُتٗال٢ــــت بإخ٩ــــام الك  ٓ ــــت جُبُــــ٤ الح٨ــــم  -٦مــــا َــــ ُّ ٓ ٖــــضم بم٩اه َــــ

عي ألا٫ْ. كَغ
ّ
ٓ مِٓغ الٟغاٙ الد َْظا َ ن اإلاكّغٕ َظا الح٨م، 

ّ
٣ن ًُ غعّي مً ٢بل ال٣ًاء ألاصو ، ما لم 

ّ
 الك

ابخــت ب 
ّ
ت الش ُّ ــٖغ

ّ
ٓن َــظا الح٨ــم مــً ألاخ٩ــام الك  خُىمــا ٩ًــ

ً
ت ُّ ْ ؤ٦رــر خؿاؾــ ــت الّضاللــت، ْألامــغ ًبــض ُّ ىهــٓم ٢ُٗ

ْ الّخُُٗـــل ْ الّخٟؿـــير ؤ ٍْـــل ؤ  للّخإ
ً
 فـــي مشـــل َـــظٍ (3)ْ ـــي التـــي ال ج٣بـــل مجـــاال

ً
٢ٓـــ٠ٍ ؤ٦رـــر خغظـــا ٓ مـــا ًجٗـــل ال٣ًـــاء فـــي م َْـــ  ،

 
ً
ٓح اهُبا٢ــّ ٖلحهــا ٢ــض ًجٗلــّ مؿــِما ــم ْيــ ٓا٢ٗــت ٚع ٓلــّ ٖــً جُبُــ٤ َــظا الح٨ــم ٖلــى ال ٓا٫؛ بط ه٩ ٓ ب٣ــضٍع  -ألاخــ فــي  -ْلــ

ْاظب الّخُب٤ُ.ُب٤ُ خ٨ٍم قحُُٗل ج  غعّيٍ 

 
ً
ٗت  –زاهُا َغ

ّ
ٓعي م٘ ؤخ٩ام الك عّي الّىاظم ًٖ الّخٗاَي الّضؾخ كَغ

ّ
 في خالت الّخ٣ىين: ؤلاؾالمُتالٟغاٙ الد

ٗت   َغ
ّ
٫ٓ مؿإلت ج٣ىين ؤخ٩ام الك  ًٖ الازخالٝ ال٣ٟ ّي خ

ً
ٓا٢٘ ٢ض ًملي ٖلى اإلاكّغٕ (4)ؤلاؾالمُتبُٗضا ؛ ٞةّن ال

ْج٣ىــين جلــ٪ ألا  ل 
ّ
عة الّخــضز ــغعّي لل٨شيــر مــً ٢ًــاة َــظا الٗهــغ، ْيــ٠ٗ ال٣ــضيــْغ

ّ
عة خ٩ــام؛ بؿــبب يــ٠ٗ الّخإَُــل الك

 ٖلـى الخـٓى فـي 
ً
ْ ج٣ىـين ألاخ٩ـام، آؤًًا ًٍْ ؤ عة جـض ْمظاَبـّ، ألامـغ الـظي ٢ـض ًجاـر اإلاكـّغٕ ٖلـى يـْغ عاء ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمّي 

                                                             
هاو  ابرب يومعهوماا  ىا من اوٌ" ذهاو مو اق يومدرماب ذ5107  05  09 ا جه اب 82  05996ن مدرمب يوّناك يوم،"نبا يوّ عو يوجنابص " ى(1
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ي وم،اى" ا ه يون،ود تتنّوح بنو يوا"آو يور"نى ويوّ ّنب يوّنبوّنب يوُم ّه"  ويإلجماحي وماو ي درااى يوا عّناب يوّ ابتاب بااي يواا"آو 569ىا د 5109
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ب لّناه ماو " اػ يوناى يوُنمناوي "يجاق:  اعنى [ا ومو ي دراى يوا عنب يوّ ابتب باوّ ّنب درى بناو موضق يوا ق فص يوّ " ب يودّىّنب؛ دنا بّنا  يوّ انّ 98يآلنب 
ي ومو ي دراى يوّ ابتب باإلجماح ي ت"ي  يود"  فص يوّ " ب يودّىّنبا و ى نا  ا ي يإلجمااح يباو يومنا " باوواه: 570مدّمى يوجهنىيا يوم"جق يوّ اب ا د

دا"ٍ مي بىيناب يومجتهاى ونهاناب يومات،اىا مدّماى باو لدماى باو مو و  ذويّى لا  يوعهى: لّو يوا ق إّنما نجل ذهو مو  ا"  ماا نجال فناه   اق يوناى ماو 
ي يإل ا"يؾ ذهاو ما يال 919ا د9ىا ج0999ا 0مدّمى بو " ٍى يودةنىا تدان : مدّمى ُ،بدص د و لالّ ا مرتبب يبو تنمّنبا يوااا" ا م،ا"ا  
ن" لدمااى ي ن،ااا"يا مرتبااب مّرااب يوّ اافناابا "لط يولنماابا يوعهماااما لبااو براا" مدّمااى بااو إباا"يانى بااو يوُمناا " يوّنن ااابو"يا تداناا : ىي لبااو دماااى ،ااؽ

 ي510ا د7ىا ج5112ا 0يإلما"ي ا  
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ــض  ُّ ٍ التــي ؤخاَِــا ال٣ٟــّ  -بُبُٗــت الحــا٫  –ْل٨ــً مــ٘ الّخ٣ ــْغ
ّ
ْالك ٓابِ  ــ ًّ ٓح بال ْالتــي مــً بُجهــا ْيــ بٗملُــت الّخ٣ىــين، 

ْجدضًض مٗنى اإلاهُلح  .(1)الّىّو 

ٗت  َغ
ّ
ٓا٢٘ ؤّن ههٓم الّخ٣ىين طاث الٗال٢ت بإخ٩ام الك ٘ اللُبـي ٢ـض ؤزـاعث الٗضًـض مـً  ؤلاؾالمُتْال كـَغ

ّ
فـي الد

 ؤّن 
ّ
ْعٚــــم ؤَّمُتهــــا بال ــــت الّخُبُــــ٤،  ُّ ْ بــــأزغ فــــي بعبــــا٥ ٖمل ْالتــــي ؤؾــــِمذ بكــــ٩ٍل ؤ ـــا، ؤلاقــــ٩الُاث  اإلا٣ــــام ًًــــ٤ُ ٖــــً بدثهـ

 بلـــى ؾـــب٤ بدـــض بًٗـــِا فـــي مىاؾـــباٍث ؾـــاب٣ٍت 
ً
اث ازـــخالٝ الح٨ـــم الـــظي ٣ًـــّغعٍ (2)بيـــاٞت ُّ ْلٗـــّل مـــً ؤبـــغػ َـــظٍ ؤلاقـــ٩ال  ،

ٗت  ـــَغ
ّ
ٓا٢ٗـــت ٖـــً الح٨ـــم الـــظي ج٣ـــّغعٍ ههـــٓم الك ٓوّي لل ٓا٢ٗـــت طا هـــا، ألامـــغ الـــظي صٞـــ٘ ٢ًـــاء  ؤلاؾـــالمُتالـــّىّو ال٣ـــاه لل

ٓظــب ؾــلُخّ فــي بٖمــ ْبم ٓاهين الــّى٣ٌ  ت ال٣ــ ٍّ ٓع ت ههــٓم  -ْصْن جــغّصٍص  -ا٫ الّغ٢ابــت ٖلــى صؾــخ ٍّ ٓع فــي الح٨ــم بٗــضم صؾــخ

ٓن اإلاسالٟت.  ال٣اه

ٓعٍت اإلااصة  ا بٗضم صؾخ إن ٢ًاَئ
ّ
كاع بلحها في َظا الك ٌُ م٨ً ؤن  ًُ ْمً بين ؤ٢ًُت اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت التي 

ٓن ع٢ـــم  ٓن ع٢ـــم  مُالصًـــت فـــي قـــإن ب٢امـــت 1425لؿـــىت  13الخاؾـــٗت مـــً ال٣ـــاه ْالحغابـــت اإلاٗـــض٫ بال٣ـــاه  10خـــضي الؿـــغ٢ت 

ــت ْؾــُلت بزبــاٍث ٖلمُــٍت؛ إلاسالٟــت 2001ْ.ع ) 1369لؿــىت   ًّ ْالحغابــت بإ متــي الؿــغ٢ت  ٓاػ بزبــاث ظٍغ م( ُٞمــا جًــمىّ مــً ظــ

ا ٖلــى ؤلا٢ــ ٗا٢ــب ٖلحهــا خـضأ
ُ
ْالحغابــت اإلا متــي الّؿـغ٢ت  ٗت مــً ٢هــغ ْؾـاثل ؤلازبــاث فــي ظٍغ ــَغ

ّ
ٓ زابــٌذ فـي الك غاع فــي طلـ٪ إلاــا َــ

ٗاث  كـــَغ
ّ
 إلاـــا هّهـــذ ٖلُـــّ الد

ً
٣ْٞـــا ٗت اإلاجخمـــ٘  م قـــَغ ْخُـــض بّن ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ ـــِاصة، خُـــض ٢الـــذ: "

ّ
ْبالك مجلــــ ال٣ًـــاء 

ُبــِغ  الؼُّ َْ َىــاِث  ِ
ِّ َب
ْ
ٓلــّ حٗــالى: لِبال  لــّ؛ ل٣

ٌ
ْمخّممــت  لل٣ــغآن 

ٌ
ابخــت ُمّٟؿــغة

ّ
ٍٓــت الش ْؤّن الّؿــّىت الّىب ٓعي،  ــاب٘ الّضؾــخ

ّ
َىــا طاث الُ

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ؤ َْ

ـــَ٪  ُْ
َ
ٓعة الّىدـــل، آلاًـــت  ِبل ـــُغَْنآلا ةؾـــ

َّ
٨ َٟ َخ ًَ ـــْم  ُِ

َّ
ل َٗ
َ
ل َْ ـــْحِهْم 

َ
ـــّؼ٫َِ ِبل

ُ
ـــاِؽ َمـــا ه َن ِللىَّ َغ ِلُخَبـــّيِ

ْ
٦ ِ
ّ
ًِ 44الـــظ ـــ

َٖ ـــ٤ُ  ُِ ى
ًَ َمـــا  َْ ٓلـــّ حٗـــالى: ل ٢ْ  ،]

 ٔ َٓ  ِبْن  الِــٓ ـــ ٓعة الـــّىجم، آلاًخــان  َُ ٓحىآلا ةؾــ ْحــٌى ًـــ َْ  
َّ
 4، 3ِبال

ُ
ــظ
ُ
س
َ
ٞ ٫ُٓ ُؾـــ ُم الغَّ

ُ
ــا٦
َ
َمـــا آج َْ ٓلـــّ حٗــالى: ل ٢ْ  ،] ٍُ َمـــا ْ َْ  ُّ ْىـــ َٖ ْم 

ُ
َ َهــا٦

ٓعة الحكـغ، آلاًــت  ٓاآلا ةؾــ َتُه
ْ
ـاه
َ
ٞ7 ٫ٓ ٓ هـا ٖــً عؾــ جمــ٘ ٖلــى زب

ُ
ٍٓـت اإلا ْالّؿــّىت الّىب م  ٓن مٗــّ ؤخ٩ــام ال٣ـغآن ال٨ــٍغ [، بمــا ج٩ـ

ى هللا ٖلُــّ ْؾــلم–هللا 
ّ
 لِــا، ٞــةن زغظــذ  -نــل

ً
ٓا٣ٞــت ٗاث م كــَغ

ّ
ــت الد

ّ
ٓعٍت التــي ًجــب ؤن جهــضع ٧اٞ ٓاٖــض الّضؾــخ مــً ال٣

ؿــــ
ّ
ْالحغابــــت ٖلحهــــا اح ٓا ٖلــــى ؤّن الّؿــــغ٢ت  ٓع ٣ِٞــــاء اإلاؿــــلمين ٢ــــض ؤظمٗــــ ٧ْــــان ظمِــــ ــــا ٧ــــان طلــــ٪ 

ّ
ٓعٍت. إلا مذ بٗــــضم الّضؾــــخ

 ً  لِـظًً اإلاهــضٍع
ً
٣ْٞـا ْ ـي قـِاصة عظلـين ٖـضلين  ىـت  ِّ ْ بالب  بـا ٢غاع فـي مجلــ ال٣ًــاء ؤ

ّ
ا ال جشبخـان بال ٗا٢ـب ٖلحهـا خـضأ

ُ
اإلا

ٓن ع٢ــم  ٧ْــان ال٣ــاه ْالّؿــّىت(،  ٓن ع٢ــم  1369لؿــىت  10)ال٣ــغآن  م بكـــإن 1425لؿــىت  13ْ.ع بخٗــضًل بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاه

ْالحغابــت اإلاىهـٓم ٖلحهمــا  مـت الّؿـغ٢ت  ـّ: )جشبــذ ظٍغ
ّ
ْالحغابـت ًـىّو فــي اإلاـاصة الّخاؾـٗت مىــّ ٖلـى ؤه ب٢امـت خـّضي الّؿــغ٢ت 

ْ با ْ اإلادا٦مــت ؤ ٓن بــاٖتراٝ الجــاوي بمغخلــت الّخد٣ُــ٤ ؤ ْالّغابٗــت مــً َــظا ال٣ــاه ْلــى  ــت ْؾــُلت فــي اإلاــاصجين ألا ًّ ْ بإ ــِاصة ؤ
ّ
لك

ٗت  ـَغ
ّ
ٓن ٢ـض زـغط ٖـً مبـاصت الك ْبـظل٪ ٩ًـ ٍت(،  ُّ ٓاػ بزبـاث  ؤلاؾـالمُتبزباٍث ٖلم ْالّؿـّىت فـي ٖـضم ظـ ؿـخ٣اة مـً ال٣ـغآن 

ُ
اإلا

                                                             
ٌى وناىو  يواضاام ضا"و" ٌ ذ،ا"ّنٌبا بداٌا مااىّ  يإل االمنبن "يجق دو  ا ه يوّضويب : مدمى ذبى يوه نؾ "جل ذبى يوعا صا تاننو لدراى يوّ "نعب 1ي

ىا 5116  9  09 -00ا جامعاب يوّ اا" با فاص يوةتا"  يإل االمنبيوّ "ذّص فص يوع،" يوداض": يووي ق ويآلما ا يو ي ينعاى برهنب يوّ "نعب ويوّى"ي ا  
ونناب يوج يب"نابا مجهاب يوعهاوى وما بعىااي ذّ  يوّىنو ردن ا وذبى يومجنى بو ر"رلا تانانو ي درااى يوّ ا"ذّنب وىو"ه فاص إ ا"يم يومنظوماب يواان 55د

 وما بعىااي 591ا د5109ا نوفمب" 97  96يإلن اننبا جامعب مدّمى لنض" ب ر" ا ح
رت ا"نعا  يوداىوى ذهاو  يإل االمنبن مو ا ه يإل راونا : ذىى تدىنى يوما،وى باوم، هدا  يووي"ى  فص يوت "نعا   ي  يوعال ب بلدراى يوّ "نعب 2ي

، هدا : م،ا هر يوم اهو" ماو لن ا" يوما يال وم،ا هر يوما ال وم،ا هر يومعتبا" ماو يوما يالي وماو يإل اراوّنا   بن  يوم ا ا ومو ا ه يوم
ص ن،اود لنضاً يوّ رو  ذو بناو درى م اب  مهّمٍب تلتهؾ يوّنظ"ّنب يوتص تدرمهاا فاص يوةااه يإل االمص تمااى ياللاتالؾ ذاو يوّنظ"ّناب يوتاص تدرمهاا فا

ناو درى يوّ "نك فص يودىوى ويوا،ادي و ى داو  يوبادا وؼن"ه مو ل ات   يواانوو يالجتهاى فاص بداا يور نا" ماو  انوو يوعاوبا ا راوّ رو  ذو ب
فاص  ا ه يال راوّنا  و "ح يودهو  ب لنهاي "يجق ذهو  بن  يوم اا : م،ا ةص إبا"يانى يوع"باصا يإل اراونا  يوعمهناب يومت"ّتباب ذهاو ن،اود يإلداواب

وماا بعاىااي ووهباداا نة اه "يجاق لنضااً:  66ىي د5106ا 0ويواانونّنبا رهنب يواانووا جامعاب يوم" الا ح’ ى يوّ "ذصّ ت "نعا  يودىوىا مجهب يوعهو
 يوهنبناب يومدرماب يوعهناا ل "تاه يوا ي يومباىل ذهاو يإلؼةاا  يوّت ا"نعّص ويالجتهااى يواضاابّصا متعهنا  بانو ويوا،ااد يوداىوى جا"يبى فاص يو ا"نك ذاوباب
ىا 5151ا 57 ا مجهّاب ى"ي اا   انوننابا رهناب يوااانووا جامعاب بنؽاا يا ح22  725يوجناابص " اى يو عاو  ضانب فاص يومجتمعاب باىويب"اا يومنعااى 
  إواو وما بعىااي "يجق لنضاً:  ا"  يوجمهص: مالمر مو ضويب  يوّتج"نى ويوعاال فص يواويننو يوجنابّنب يولاّ،ب ويوُمرّمهابا و" اب ذماٍ   ُاّىم 55د

ىا تد   اعا": يُبداوٌا ُمهاىي ٌ وهاّىرتو" يوُراونص إذباوى نا 5109ي 9ي 59نمّص يوّ اوا يو ي ل نى برهّّنب يواانووا جامعب  "يبهطا بتا"نخ يوُملتم" يوّتر"
ي نجااالم مدمااوى يوجّناااشا مااىى ،ااّدب تو نااق ذاوبااب 995ىا د5109مجهّااب يواااانووا جامعااب  اا"يبهطا ذااىى لاااد بلذمااا  يوُماالتم" يوماا رو"ا 

 ما مجهاب يوجاامعصا يوّنااباب يوعاّماب 22و انب  725وّ "نك فص يوات  يوعمىا متعهنٌ  ذهو درى يومدرمب يوعهنا فاص يوّ عاو يوجناابص " اى يوا،اد ذهو ي
 وما بعىااي 91ىا د5151ا 90 ذضام انبب يوّتى"نط يوجامعص باوجامعا  يوهنبنبا ح
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ْؤظـاػ بزبا همـا بـاٖتراٝ  ٓ الّؿـال٠ بُاهـّ،  ـِاصة ٖلـى الّىدـ
ّ
ْالك ا بٛيـر ؤلا٢ـغاع  ٗا٢ب ٖلحهمـا خـضأ

ُ
ْالحغابت اإلا متي الّؿغ٢ت  ظٍغ

إن"الجاو
ّ
ٓعٍت في َظا الك ٍت مّما ًهّمّ بٗضم الّضؾخ ُّ ت ْؾُلت بزباٍث ٖلم ًّ ْبإ  .(1)ي في ٚير مجلـ ال٣ًاء 

ٓن ع٢ــــم  ٓعٍت هــــّو اإلاــــاصة الشالشــــت م٨ــــغع مـــً ال٣ــــاه ا بٗــــضم صؾـــخ  ٢ًــــاَئ
ً
بكــــإن  1430لؿــــىت  7ْمـــً طلــــ٪ ؤًًــــا

ٓن ع٢ــم  ٓهــ 1423لؿــىت  6حٗــضًل بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاه ْالّضًــت؛ ل٩ ّ جــغ٥ ؤمــغ جدضًــض م٣ــضاع الّضًــت بكــإن ؤخ٩ــام ال٣هــام 

ٗت  ـَغ
ّ
 مبـاصت الك

ً
دت  نـٍغ

ً
ٓن ُّٞ بمسالٟخـّ مسالٟـت اًٖ ٖلى الح٨م اإلاُٗ

ّ
 في طل٪ وعي الُ

ً
ضة ٓلّي الّضم، ماٍّ  ؤلاؾـالمُتل

ــــالن  ْلــــى مــــً ؤلٖا إلاسالٟــــت َــــظا الح٨ــــم للمــــاصة ألا ٓلّي الــــّضم،  ْلــــم جتر٦ــــّ لــــ ْظيؿــــِا  ْؤخ٩امِــــا التــــي خــــّضصث م٣ــــضاع الّضًــــت 

ٓعي ـذ الّهـاصع ؾـىت  الّضؾـخ
ّ
ٗت 2001اإلاا٢ ـَغ

ّ
ْالك ْلـت  ْالتـي جـىو ٖلـى ؤّن ؤلاؾـالم صًـً الض اإلاهـضع الــغثِـ  ؤلاؾـالمُتم، 

ْلــى مــً  ٓن ُٞــّ ؾــضًٌض؛ طلــ٪ ؤّن اإلاــاصة ألا ٓعٍت الــّىّو اإلاُٗــ ــاًٖ بٗــضم صؾــخ
ّ
ْخُــض بّن وعــي الُ ٘؛ خُــض ٢الــذ: " كــَغ

ّ
للد

ش  ـذ الّهـاصع بخـاٍع
ّ
ٓعي اإلاا٢ الن الّضؾـخ ٗت 2011/ 8/ 3ؤلٖا ـَغ

ّ
٘  ؤلاؾـالمُتم جـىّو ٖلـى ؤّن ... الك كـَغ

ّ
اإلاهـضع الّغثِنـملّي للد

ْجــىّو اإلاـــاّصة  ـــا ٧ـــان طلـــ٪  31...، 
ّ
...(. إلا  بىـــاًء ٖلـــى هـــّوٍ

ّ
ٓبـــت بال ال ٣ٖ مــت  ـــّ: )ال ظٍغ

ّ
٢ـــذ ٖلـــى ؤه

ّ
ٓعّي اإلاا ـــالن الّضؾـــخ مـــً ؤلٖا

 
ّ
ٌٍٓ، ٞةه ْالّخٗ ٓبت  ٓن ْفـي ًجب ؤ ٧ّْاهذ الّضًت في ظغاثم ال٣خل ججم٘ بين ْنٟي ال٣ٗ ا بىّوٍ في ال٣ـاه دّضص م٣ضاَع ًُ ن 

 . ٓبــت صْن هــّوٍ ٣ٖ 
ّ
كــاع بلحهــا التــي ج٣ ــملي بــإال

ُ
ٓعٍت اإلا  بال٣اٖــضة الّضؾــخ

ً
٘؛ ٖمــال كــَغ

ّ
ْص اإلا٣ــّغعة فــي اإلاهــضع الّغثِنــملّي للد الحــض

ٓن ٢ــض زــال٠ اإلاــا ــّ ٩ًــ
ّ
ٓلّي الــّضم، ٞةه ْجـغ٥ طلــ٪ لــ ْلــم ًدــّضص م٣ــضاع الّضًــت  ٓن ُٞــّ طلــ٪  ْلــى ْبط زـال٠ الــّىّو اإلاُٗــ ّصة ألا

ت  ٍّ ٓع ٍْخٗــّين مٗــّ الح٨ــم بٗــضم صؾــخ ل اإلاكــّغٕ إلاٗالجــت طلــ٪، 
ّ
ٓ مــا ٣ًخ ــملي جــضز َْــ كــاع بلحهــا، 

ُ
ٓعّي اإلا ــالن الّضؾــخ مــً ؤلٖا

ٓن ُّٞ"  .(2)الّىّو اإلاُٗ

خهـُت  بٗـضم
ّ
ٓا٫ الي ا فـي مجـا٫ ألاخـ ٓعٍت ْمً طل٪ ٦ـظل٪ ٢ًـاَئ ٓن  ٖكـغة الشالشـت اإلاـاصة هـّو  صؾـخ مـً ال٣ـاه

اط بكـإن م1984لؿـىت  10ع٢ـم  مـا ْالُـال١ الـْؼ ؿـدبض٫ ْآزاَع
ُ
ْلـي اإلاـاصة هـّو   هـا اإلا ٓن  مـً ألا م؛ 1994لؿـىت    ع٢ـم ال٣ـاه

ْعص فــــي  ٢ْـــض  ْالّؿـــّىت ْؤلاظمـــإ.  ٓاٍػ بم٣خ ـــملى ههـــٓم ال٨خـــار  ابـــذ فـــي قـــإن ظــــ
ّ
لخ٣ُُـــضَا حٗـــّضص الّؼْظـــاث اإلاســـال٠ للش

ْخُـض ٓلِـا: " ـاث خ٨مِـا ٢ ُّ ـاًٖ ًىعـى خُص
ّ
ٓن  ٖلـى الُ ٓن  ال٣ـاه ٗت  مبـاصت زـال٠ ؤهـّ ُٞـّ اإلاُٗـ   ؤلاؾـالمُتالكـَغ

ً
 مسالٟـت

 
ً
دت ٫ٓ  مً ؾىٍض  ٖلى نٍغ ٗت بّن  ال٣ َغ

ّ
ٓاػ في ْعصث ٣ٞض الّؼْظاث ججيز حّٗضص ْمباصئها ؤلاؾالمُت الك ، آًاٌث  الخٗضص ظ

ٌ
 ٢غآهُت

آلا، فـي ٢ـا٫ َٕ ُعَبـا َْ  
َ
ر

َ
ـال
ُ
ز َْ َنـىي 

ْ
َؿـاِء َمش ِ

ّ
ًَ الي ـ ـم ّمِ

ُ
٨
َ
ـاَر ل

َ
ٓا َمـا َ ـاه٨ُِد

َ
امىـت اإلاـاصة ؤّن  خـين حٗـالي لٞ

ّ
ٓن  اإلاّٗضلـت الش / 9ع٢ـم  بال٣ـاه

ٓص مـً ْيٗذ ٢ض 1991  زاهُـٍت  بـامغؤةٍ  الـّؼْاط حٗلُـ٤ ؤّن  طلـ٪ ؤٚلـب ألاخُـان، فـي اؾـخدالخّ بلـى بـّ ًـاّصٔ مـا الّخٗـضص ٖلـى ال٣ُـ

ٓا٣ٞت ٖلى ْلي الّؼْظت م ٓبت؛ في ؤمٌغ  ألا ـا مكـاع٦ت ج٣بـل ال التي اإلاغؤة، لُبُٗت إلاىاٞاجّ ٚاًت الهٗ ظِـا، فـي ٚيَر   ْػ
ً
ٖـً  ًٞـال

الص ْيـ٘ مٗالجـت ججاَـل ٢ـض الـّىّو  ؤّن  ٓلـضْن  ٢ـض الـظًً ألا اهُـت الّؼْظـت مـً ًُ
ّ
سـر ٣ٖـض بن الش

ُ
اظِـا. ٞ ـا ْػ

ّ
ـالن ٧ـان إلا  ؤلٖا

ٓعي ـذ الّضؾـخ
ّ
ش الّهـاصع اإلاا٢   لُبُـا ( ؤّن  ٖلـى ٢ـض هـّو  م2011/ 8/ 3 بخـاٍع

ٌ
ْلـت   ص

ٌ
ـت ُّ ٗت ؤلاؾـالم ْصهحهـا صًم٣غاَ ـَغ

ّ
 ْالك

٘ اإلاهضع الّغثِنملي ؤلاؾالمُت ٗت مسالٟت ٞةّن  ) للدكَغ َغ
ّ
ٓن  الك   ج٩

ً
ٓع  مسالٟت  ؤّن  طلـ٪ ؾـضًٌض، الّىعـي َـظا بن ْخُـض .للّضؾخ

ٓاػ ْالّؿّىت في ٖلُّ مىهٌٓم  الّخٗضص ظ  ْمـً ْالّخـابٗين الّحـحابت مً الّهالح الّؿل٠ بّ ٢ْام ألاّمت، بظمإ ْٖلُّ ال٨خار 

ٓمىا بلى ؤح  بٗضَم عة، ؤنبذ خّتى ؤلاؾالمي الٗالم ب٣إ ظمُ٘ في ُْمُّب٤ٌ  َظا، ً ْغ ًّ  بال
ً
ٓما ٓػ  ال مٗل  في ظاء ٣ٞض به٩اٍع ًج

ٓعة ؿـاء ؾـ
ّ
ٓلـّ الي آلا، ٢ َٕ ُعَبـا َْ  

َ
ر

َ
ـال
ُ
ز َْ َنـىي 

ْ
َؿـاِء َمش ِ

ّ
ًَ الي ـ ـم ّمِ

ُ
٨
َ
ـاَر ل

َ
ٓا َمـا َ ـاه٨ُِد

َ
 ْمّمـا الّخٗـضص. بباخـت ٖلـى صلُـٌل  َْـظا حٗـالي لٞ

ـض
ّ
  ظـاء الّىٓـغ مـا َـظا ًا٦

ً
ٓعة فـي ؤًًـا ؿـاءا ؾـ

ّ
 مـً الّؿـّىت فـي ْعص ْمـا ،ألازخـين بـين الجمـ٘ ٖلـى الّخٗـضص مـً اإلاىـ٘ ٢هـغ مـً لي

ٓاػ ٖضم ٓم اإلاسالٟت ًض٫ مّما ْزالتها ّْٖمتها اإلاغؤة بين الجم٘ ظ ّ ٖلى بمِٟ
ّ
  الّخٗضص ًّٓل  الحٓغ َظا ٖضا في ؤه

ً
، ظاثؼا

ً
ا  قٖغ

ٓػ  ال ٓاهين بالّخالي ًج ًّ ٢ـ   ،جدٓـٍغ ؾـ
ّ
  ٧اهـذ ْبال

ً
ٗت مسالٟـت ـَغ

ّ
ـا .ؤلاؾـالمُت للك

ّ
ـالن ٧ـان إلا ٓعي ؤلٖا   هـّو  ٢ـض الّضؾـخ

ً
 نـغاخت

ٗت ؤّن  ٖلى َغ
ّ
٘ الغثِنملي  ي اإلاهضع ؤلاؾالمُت الك كَغ

ّ
  ُٞجب للد

ّ
ٓاهين جهضع ؤال ا. جسالِٟا ٢

ّ
 الشالشت اإلااصة ٧ْاهذ طل٪ ٧ان إلا

                                                             
 يىا ؼن" من و"ٍ 5109  9  59 ا جه ب 21  9ن  عٌو ى تو"يل " ى 1ي
 ىا ؼن" من وٍ"ي5109  05  59 ا جه ب 29  59ن يوّ عو يوّى تو"ّي " ى 2ي
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ٓن  مـً ٖكـغة ٓن ع٢ـم  1984/   ع٢ـم  ال٣ـاه ْلـى مـً ال٣ـاه ؿـدبضلت  هـا اإلاـاصة ألا
ُ
ٓاػ الّخٗـّضص  1994لؿـىت  9اإلا ـضث ظـ ُّ ٢ـض ٢

 الّخّٗضص
ً
ٓن ٢ض خٓغ يمىا ّ بظل٪ ٩ً

ّ
ْمً زّم ٞةه ع جد٣٣ِّا، 

ّ
ٍٍ ًخٗظ ْخُض ،بكْغ ٓع.   لىّو الّضؾخ

ً
ٓن مً زّم مسالٟا ٩ٍْ 

ّ
ّ
ا به

ّ
ًٗ ٞةّن  ج٣ّضم ما ٧ان إلا

ّ
ٓن  الُ ٩ً  

ً
ٓعٍت بٗضم مّٗ الح٨م ًخّٗين مّما ؤؾاٍؽ  ٖلى ٢اثما ًٗ" الّىّو مدّل  صؾخ

ّ
 .(1)الُ

كـاع بلحهـا؛ إلاسالٟتهـا ألخ٩ـام  
ُ
ت الّىهـٓم اإلا ٍّ ٓع ْٖلى الّغٚم مً ٖضم جغّصص اإلاد٨مت الٗلُا في ال٣ًـاء بٗـضم صؾـخ

ٗت  ــَغ
ّ
ــل فــي ؤلاؾــالمُتالك

ّ
ْاإلاخمش ٓع بلــى ههــا ها  بــت َــظٍ اإلاد٨مــت فــي عّص ألامــ ٍٓح ٖــً ٚع ــّ ٢ًــاٌء مّٗاــٌر بٓيــ

ّ
ٓ ال قــّ٪ ؤه َْــ  ،

ٓ ؤلاؾــِام فــي  (2)ر بلــى طلــ٪ ظاهــٌب مــً ال٣ٟــّجدــّغي خ٨ــم هللا فــي اإلاؿــإلت ٦مــا ٌكــي ــب ٖلــى ٢ًــائها َــظا َــ
ّ
 ؤّن الــظي جغج

ّ
، بال

ٓ اإلآِـــغ آلازـــغ  َْـــظا َـــ ٓ زضمـــت الٗضالـــت،  ٓاظبـــّ هدـــ عّيٍ ؤّصٔ بلـــى حُُٗـــل ال٣ًـــاء ألاصوـــ  ٖـــً ال٣ُـــام ب ٍٙ حكـــَغ ٓص ٞـــغا ْظـــ

ٕٓ البدض. عي مٓي كَغ
ّ
 للٟغاٙ الد

ت مٗالجت َظا  ُّ ؿائ٫ ًٖ ٦ُٟ
ّ
شاع آلان الد ٓ مـا ؾـِخم بدشـّ  ٍُْ َْـ ً جـّم بُا همـا،  ًْ ـّ اللـظ عّي بمٍِٓغ كَغ

ّ
الٟغاٙ الد

ٓع آلاحي.  في اإلاد

ــاوي  س اإلادـى 
ّ
لت  -الث ــَش

ّ
لــاػي الّذظــخىسّي مــم أخيــام الش

ّ
ـاحم كــً الخ

ّ
عي الى شــَش

ّ
الحلــٌى اإلاؼشوخــت إلاىاحهــت الفــشان الد

 :ؤلاظالمُت

ْج٣ُُمِــا  خــت  ت اإلاُْغ ُّ ٗ كــَغ
ّ
ْالد ٫ٓ ال٣ًــاثُت  اء الــّغؤي ال بــض٣ًخ ــملي البدــض ٖــً خــّلٍ لِــظا ؤلاقــ٩ا٫ بُــان الحلــ

ُٗت مــ٘  كـــَغ
ّ
٫ٓ الد ٫ٓ ال٣ًـــاثُت ٖلــى الحلـــ ٓ بكــإن مـــضٔ هجاٖتهــا لحـــّل َـــظا ؤلاقــ٩ا٫. ْؾـــى٣ّضم بُـــان الحلــ ؤّن ال٨ٗــــ َـــ

ٓ ؤّن ؤخ٩ـــام اإلاد٨مــت  ؛الــظي ًيبغــي ؤن ًدـــضر َْــ ْاخـــٍض  ٫ٓ ال٣ًـــاثُت لؿــبٍب  الٗلُــا التـــي ؾــيبدض مـــً زاللِــا ٖـــً الحلــ

عي. كَغ
ّ
 مً الّخٗضًل الد

ً
ٓصا ْظ  ؤؾب٤ 

 الحلٌى اللظاةُت اإلاؼشوخت إلاىاحهت ؤلاشياٌ: –أوال 

ل إلاٗالجت الٟغاٙ: - ؤ
ّ
خماص ٖلُّ في الّخضز  مىاقضة اإلاكّغٕ ْالٖا

ٗت  ــــــَغ
ّ
ٓعٍت طاث الٗال٢ــــــت بإخ٩ــــــام الك  ٖىــــــض جهــــــّضيها للمؿــــــاثل الّضؾــــــخ

ً
َــــــظا الحــــــّل حٗخمــــــض ٖلُــــــّ اإلاد٨مــــــت الٗلُــــــا ٦شيــــــرا

ت الُٗـً ؤلاؾالمُت ُّ ْمـً ال٣ًـاًا التـي هاقـضث ٞحهـا اإلاكـّغٕ بـظل٪ ٢ًـ ْ ؤقـاع بلُـّ لؿـان خالِـا.  ٓاٌء نّغخذ بظل٪ ؤ ، ؾ

 بٗــضم جد52/ 754الجىــاجي ع٢ــم 
ً
ــ٤ ؤًًــا

ّ
ٓ اإلاخٗل َْــ ْالّضًــت إلا٣ــضاع الّضًــت؛ خُــض ٢الــذ بٗــض ؤن ١،  ٓن ال٣هــام  ضًــض ٢ــاه

ْاثغ  ــا مــً الــّض عّي فــي بُــان م٣ــضاع َــظٍ الّضًــت: "لــظل٪ ٞــةّن َــظٍ الــّضاثغة  هُــب ٦مــا ؤَابــذ ٚيَر كــَغ
ّ
ٓع الد ؤقــاعث بلــى ال٣هــ

 ْ ل بخدضًــــض م٣ــــضاع اإلابلــــٜ اإلاــــالي للّضًــــت، 
ّ
٘ ؤن جخــــضز كــــَغ

ّ
سخّهــــت بالد

ُ
الجِــــت التــــي جخدّمــــل َــــظٍ باإلاد٨مــــت الٗلُــــا بالجِــــت اإلا

ٓن  ٢ْـــاه ٓن اإلاـــضوي  ٓاٖـــض الٗاّمـــت فـــي ال٣ـــاه  لل٣
ً
٣ْٞـــا ٓم  هـــا  ٕٓ ٣ًـــّضع الّضًـــت اإلاد٩ـــ ْ ج٣ـــّغع جـــغ٥ طلـــ٪ ل٣ا ـــملي اإلآيـــ الّضًـــت، ؤ

ٓباث"  .(3)ال٣ٗ

ْجُب٣ُـّ ٖلــى  ـغعّي 
ّ
ٍٓح بلـى  جـؼ اإلاد٨مـت الٗلُــا ٖـً اؾـخجالر الح٨ــم الك ٓ ْـاٌَغ ٌكـير بٓيــ ٦ْمـا َــ َـظا الحـّل 

ٓا٢ٗت؛  ٓاهين؛ ال ٓعٍت ٖلـى ههـٓم ال٣ـ ُٟي اإلادّضص للمد٨مت الٗلُا ٖلى مؿـخٔٓ الّغ٢ابـت الّضؾـخ اع الْٓ ْطل٪ بؿبب ؤلَا

ْ هـــّوٍ  ٍ٘ ؤ ٍت مباقـــغٍة فـــي ؤّي حكـــَغ
ُّ ِٗـــا ٧ـــّل طي مهـــلحٍت خخهـــ ٓن التـــي ًٞغ ٗـــ

ّ
ُٟتهـــا جىدهـــغ فـــي مجـــّغص الٟهـــل فـــي الُ ْٓٞ

ٓا٣ٞــ ٘ م كــَغ
ّ
ٓع لخدــّضص مــا بطا ٧ــان الد  للّضؾــخ

ً
ٓن مسالٟــا ال ًخٗــّضاٍ بلــى ابخــضإ الــّىّو الــظي ٩ًــ  لــّ، 

ً
ْ مسالٟــا ٓع ؤ  للّضؾــخ

ً
ا

ٓن ع٢م  ً مً ال٣اه ْالٗكٍغ  مً اإلااصة الشالشت 
ً
ال ٓا٢ٗت )بىض ؤ  م بةٖاصة جىُٓم اإلاد٨مت الٗلُا(.1982لؿىت  6ًد٨م ال

٫ٓ الِٗــض ٖلـى الّخــ ٢ْــض ًُـ  ،
ً
ل اإلاكـّغٕ بمٗالجــت الٟـغاٙ ؾــِب٣  َـظا الٟــغاٙ ٢اثمـا

ّ
 ْبلـى ؤن ًخــضز

ً
ل، زهٓنــا

ّ
ضز

٢ٓذ الّغاًَ؛ خُض حِٗل  ٓ خا٫ مكّغٖىا في ال ُٗت، ٦ما َ كَغ
ّ
ُٟخّ الد  ح٣ُّٗ ًٖ ؤصاء ْْ

ً
ٞا ٓاظّ ْْغ بطا ٧ان اإلاكّغٕ ً

                                                             
 ىي ؼن" من وٍ"ي5109  5  2 ا جه ب 29  9ن  عٌو ى تو"ٌي " ى 1ي

بت"اونابا  ا مجهّاب يوعهاوى يواانوننابا رهناب يوااانوو 29  59ن لاوى فالحا تعهنٌ  ذهو يودرى يوّ،اى" ذو يومدرمب يوعهنا فص يوّ عو يوّى تو"ي " اى (2
 وما بعىااي 66ىا د5106ا 9ا ط7جامعب يوّ نتونبا ح

 ىا ؼن" من وٍ"ي5116  01  90 ا جه ب 25  729ن  عو جنابص " ى 3ي
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ٝ التــي  ــْغ
ّ
ٓاظِــت بٗــٌ الٓ  ٖــً م

ً
غ، ختــى ؤنــبذ ٖــاظؼا

ّ
٢ٓ ابىــا اإلاــ ّٓ ي َالــذ مجلـــ ه

ّ
كــٓ

ّ
ْالد  مــً الاه٣ؿــام 

ً
الــبالص خالــت

ْال ل الٗاظــل 
ّ
ــٍت ال جدخـاط بلــى الّخــضز ًّ ْلــت مٗالجــت خــاالٍث ٞغص  ٖلــى ا٢خهــاٍع ٖلــى مدا

ً
ْة ْلِــظا ٞــةّن َــظا الحــّل ٖــال حاؾــم. 

عّيٍ ٨ًٟــل لل٣ًــاء ؤن ٌؿــخجلب الح٨ــم  ؿــخ٣ّغة. ٞــىدً هدخــاط بلــى ب٢ــغاع مبــضٍؤ حكــَغ
ُ
ْاإلا ابخــت 

ّ
ــاملت الش

ّ
ًهــلح للمٗالجــت الك

 
ُ
ّ اإلا عّي بمٍِٓغ كَغ

ّ
ٓا٢ٗت في خالت الٟغاٙ الد ٍُّْب٣ّ ٖلى ال غعّي 

ّ
٫ٓ الك  مً الّؼمً ٢ـض جُـ

ً
كاع بلحهما، صْن ؤن ًدىٓغ ٞترة

ٍٝ ٢اَغٍة. ٓاظِّ مً ْْغ ْ بؿبب ٖضم اؾخُاٖخّ طل٪ بد٨م ما ً ٓاظبّ ؤ  بؿبب ج٣اٖـ اإلاكّغٕ ًٖ ال٣ُام ب

 اإلاٗالجت اإلاباقغة لؿّض الٟغاٙ:  -ر

 
ّ
ْلـــذ مــــً زاللــــّ مٗالجــــت ؤخـــض الٟغاٚــــاث الد  للمد٨مــــت الٗلُــــا خا

ٌ
٢ٓــــ٠ ت ٖلــــى ٦كـــ٠ ٖــــً َــــظا الحـــّل م ُّ ٗ كــــَغ

٪ فـي ال٣هـام )ْألامـغ  ـٍغ
ّ
ُّبـ٤ ٖلـى الك

ُ
ٓبـت التـي ًيبغـي ؤن ج ـ٤ بال٣ٗ

ّ
ٓ الٟـغاٙ اإلاخٗل َْـ ْالّضًـت،  ٓن ال٣هام  مؿخٔٓ ٢اه

 بمٗالجت 
ٌ
ٓن ال٣هام ٧اُٞت ْعٚم ؤّن ههٓم ؤلاخالت في ٢اه ْص؛ لدكابّ اإلاؿإلت(،  ٪ في الحض ٍغ

ّ
 ٖلى الك

ً
ًيسحب ؤًًا

 ْ  ؤّن الــظي ًبــض
ّ
٪ فــي ال٣خــل َــظا الٟــغاٙ؛ بال ــٍغ

ّ
ٓبــت الك ٓن ٣ٖ ؤّن َــظٍ اإلاد٨مــت اٖخاــرث ٖــضم بُــان اإلاكــّغٕ فــي َــظا ال٣ــاه

ــ٤  هــظٍ اإلاؿــإلت لــم 
ّ
ٗــً اإلاخٗل

ّ
ْ ــي فــي ٢ًــائها فــي الُ عّي الــظي ًدخــاط بلــى مٗالجــت،  كــَغ

ّ
ٓإ الٟــغاٙ الد  مــً ؤهــ

ً
ٖٓــا الٗمــض ه

ت اإلا٣ّغع ٖلى ا ُّ ٖغ
ّ
يذ الح٨ـم ج٨خ٠ بالح٨م بامخىإ ؤلاخالت؛ إلاسالٟتها مبضؤ الك ُّ ما ب

ّ
ْبه ٓوّي،  ْال٣اه ٓعّي  ٍٓين الّضؾخ إلاؿخ

ٓبـاث )مـً  ٓن ال٣ٗ  لل٣اٖـضة اإلاؿـخ٣ّغة فـي ٢ـاه
ً
٪ في ال٣ٗار َب٣ا ٍغ

ّ
ْالك ٓ اإلامازلت بين الٟاٖل  َْ ٓاظب الّخُب٤ُ ٖلحها،  ال

ٓبـــت الٟ ٓبخـــّ ؤ٢ـــّل مــً ٣ٖ ٓن ٣ٖ ْ ج٩ــ ٓبتهـــا(؛ ختـــى ال ًٟلــذ الجـــاوي مـــً ال٣ٗـــار ؤ مـــٍت ٞٗلُــّ ٣ٖ اٖـــل بطا مـــا اقــتر٥ فـــي ظٍغ

ٗت  َغ
ّ
ّب٤ في قإهّ هّو ؤلاخالت ٖلى ؤخ٩ام الك

ُ
ال ؤلاؾالمُتَ دّض  ًُ ال  ّٗؼع،  ٌُ ؿّبب 

ّ
٪ بالد ٍغ

ّ
؛ خُض الّؿاثض َىا٥ ؤن الك

ٓن ع٢ـــم  ْخُـــض بّن ال٣ـــاه ٓلِـــا: " ـــاث خ٨مِـــا ٢ ُّ ٢ْـــض ظـــاء فـــي خُص ٣ـــخّو مىـــّ.  ْالّضًـــت 1423لؿـــىت  6ًُ م فـــي قـــإن ال٣هـــام 

٢ْــض هــّو فــي ماّصجــّ الّؿــابٗت ٖلــى ؤلاخالــت ٖلــى ؤخ٩ــام ْحٗضًالجــّ ٢ــض زــال مــً جىٓــُم ؤخ ٩ــام الاقــترا٥ فــي ظــغاثم ال٣خــل، 

ٗت  ــَغ
ّ
ْبٖمــاال لــىّو اإلاــاصة ) ؤلاؾــالمُتالك  ألخ٩امــّ، 

ً
ْاإلاــاصّ 31ألا٦رــر مالءمــت ٓعّي  ــالن الّضؾــخ ٓن ( مــً ؤلٖا ْلــى مــً ٢ــاه ة ألا

ٓباث ال  ال٣ٗ
ّ
 بىّوٍ ًظل

ّ
ٓبت بال ْ ال ٣ٖ مت  ّ ال ظٍغ

ّ
م ً ًىّهان ٖلى ؤه ٓاػ ؤلاخالـت فـي قـإن الّخجـٍغ ْما ٣ًًُاهّ مً ٖضم ظـ  ،

٪ فــي ال٣خــل الٗمــض  ــٍغ
ّ
ٓبــت الك ْمجهــا جدضًــض ٣ٖ ْال٣ٗــار،  م  ّٟؿــغ فــي ٚيــر مــا ًخٗلــ٤ بــالّخجٍغ

ُ
ْال٣ٗــار، ٞــةن َــظٍ ؤلاخالــت ج

ا ٧اهذ اإلااصة 
ّ
إلا ٓاَا.  ٓباث صْن ؾ ٓن ال٣ٗ غظ٘ ٞحها بلى ؤخ٩ام الاقترا٥ في ٢اه ًُ ٓبـاث مـً ٢ـا 101التي ًجب ؤن  ٓن ال٣ٗ ه

 ٪ ـٍغ
ّ
ْبط لـم ًـغص مـا ٌؿـدشني مٗا٢بـت الك  ، ؾـدشني بـىّوٍ زـاّمٍ

ُ
ٓبتهـا بال مـا ا مـٍت ٞٗلُـّ ٣ٖ جىّو ٖلى ؤّن مـً اقـتر٥ فـي ظٍغ

 ألخ٩ـام 
ً
٣ْٞـا ٓعة  مـت اإلاـظ٧ ٪ فـي الجٍغ ـٍغ

ّ
ٓبـت الك ٣ـّغع ٣ٖ ًُ ٍْخّٗين مً زّم ألازظ باإلابضؤ الـظي  ٓبت الٟاٖل،  في ال٣خل مً ٣ٖ

ٓباث" ٓن ال٣ٗ    .(1)٢اه

خــت  ٢ٓــ٠ اإلاد٨مــت الٗلُــا مــً اإلاؿــإلت اإلاُْغ ْايــُغاٍر قــضًٍض فــي م  ٍِ ْعٚــم ؤّن َــظا الحــّل ٢ــض ظــاء بٗــض جســّب

مـــت ال٣خـــل الٗمـــض ٪ فـــي ظٍغ ـــٍغ
ّ
ْعٚـــم اهخ٣ـــاص الباخـــض (2)ْ ـــي مؿـــإلت ٣ٖـــار الك ٢ٓـــ٠ اإلاد٨مـــت  -فـــي مىاؾـــبٍت ؾـــاب٣ٍت  -،  إلا

ُٖت ههـٓم ؤلاخالـت؛ ألّن ؤلاخالـت  ،الٗلُـا َـظا مـً اإلاؿـإلت؛ مـً خُـض ألاؾـاؽ الـظي بيـذ ٖلُـّ خ٨مِـا ٓ ٖـضم مكـْغ َْـ

ـــت الّخ٣ىـــين التـــي ٌؿـــخدُل  -فـــي هٓـــغ الباخـــض  – ُّ ٓا٢ـــ٘  -ؤمـــٌغ خخوـــيٌّ ج٣خًـــُّ ٖمل  ل٩ـــّل ؤخ٩ـــام  -بد٨ـــم ال
ً
ٓن قـــاملت ؤن ج٩ـــ

يـِا التـي ال ج٩ـاص جخدـّضص ؤ ْْٞغ ٢ٓـاج٘  ٓ هـا جـغجبِ بال ا؛ ل٩ ْٖضم اهدؿـاَع ْال٣هام؛ بؿبب ٦ررة َظٍ ألاخ٩ام  ْص  ْ الحض

                                                             
ىي يومبااىل من ااوٌ" ذهااو مو ااق يومدرمااب يوُعهنااا يوهنبّنااب ذهااو  اابرب يومعهومااا  يوّىووّناابا 5109ي 05ي 59 ا جه اابا 22  725ن  عااو جنااابص " ااى (1

 ىي5150  5  9تا"نخ يوّ نا"   https://cutt.us/8CoNKاو: و"يب  يومو ق 
فاص  يإل االمصن إ  يوُمالدظ لّو اناك وجها  نظٍ" متباننًب وهمدرمب يوعهنا مو يوم لوبا فلدناناً تاضاص بلضاوح يوّ ا"نك وهّنظ"ناب يوّ اابى  فاص يوةااه 2ي

ص بعاىى  لو ذاوبب يوّ ا"نك باوّت اّبل فاص يوج"نمابا ويوتاص مةاىااا تع نا"ه ووانط داّىه لو يال ت،ااد مناه رماا ُنةعا  باوّ ا"نك يومبا ا"ا ولدننااً تاضا
 يتاه يومااّ""  لضوذه وه ه يوّنظ"نب وإّنما وهااذى  يومعمو  بها فص يوااانووا وااص ماو ي ات"ك فاص ج"نماٍب فعهناه ذاوبتهاا؛ دتاو تااّ"" ذااباه باوعااال
اىئ يوّ ااباب وهةاذ ي "يجق ذهو  بن  يوم ا   ضاماا فص يوّ عوو يوّتاونب إضافًب إوو  ضابها فص يوّ عو يوّ اب  ويو ي  ّ""  بموجبه ذاىووها ذاو يومبا

ي 009ىا د0985ا 5ا ح08طىا مجهّاب يومدرماب يوُعهناا يوهنبّنابا 0980  9  58 ا جه ب 57  990يوتص  ّ""تها دو  يوم لوب:  عٌو جنابصل " ى 
ىا مجموذاب لدرااى يومدرماب يوُعهناا يوهنبّنابا 5112  5  59 ا جه اب 25  97ا ويوّ عاو يوجناابص " اى 089ُم اٌ" إونه ذناى: يوُهاونّصا ويوع ابهص: د

 ىي5119   9  0 ا يوّ،اى" ذو ا ه يومدرمب بجه ب 21  0999ا ويوّ عو يوجنابّص " ى 096ىا د5112ا 0يواضام يوجنابّصا ج
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ســّجل فــي الجاهــب (1)جىدهــغ
ُ
ٓصة التــي ح ٓ ال٨ٟــغة اإلادمــ  ؤّن ج٩لُــ٠ اإلاد٨مــت الٗلُــا هٟؿــِا بةًجــاص خــّلٍ لِــظا الٟــغاٙ َــ

ّ
، بال

ْ لـــم  ٣ٟىـــا مِٗـــا فـــي الّىدُجـــت التـــي جّٓنـــلذ بلحهـــا فـــي َـــظا الح٨ـــم ؤ
ّ
ؤلاًجـــابي الظتهـــاص اإلاد٨مـــت الٗلُـــا فـــي مٗالجـــت اإلاؿـــإلت. اج

 
ً
ت ُّ ْحٗال  الخلل.هّخ٤ٟ، ٞاألمغ ألا٦رر ؤَّم ْلذ ؤن حؿّض الٟغاٙ   ؤّ ها خا

ٓليٌّ ل٩ّل ما ًم٨ً  بنى ٖلحها خ٨ٌم قم ًُ ىٍت ال ًم٨ً ؤن  ُّ  إلاؿإلٍت مٗ
ً
 ؤًًا

ً
ت ًّ  ٞغص

ً
ْم٘ َظا ًب٣ي َظا الحّل مٗالجت

ٗت  َغ
ّ
ٍِ بخُب٤ُ ؤخ٩ام الك عّيٍ مغجب ٍٙ حكَغ ٓاظِّ ال٣ًاء ألاصو  مً ٞغا  في بٌٗ ألاخُان.  ؤلاؾالمُتؤن ً

 
ً
ت إلاىاحهت ؤلاشياٌ:  –زاهُا ُّ ل شَش

ّ
 الحلٌى الد

ٓعة الّؿـاب٘ ٖكــغ مـً ٞاراًــغ   ٘ فـي لُبُــا بٗـض ٢ُـام زــ كــَغ
ّ
 مـً الّؿــلُت اإلاىـٍٓ  هــا مِّمـت بنـضاع الد

ً
م، 2011بصعا٧ـا

ٗت  ـَغ
ّ
ٓ هــا جـغجبِ بخُبُـ٤ ؤخ٩ــام الك ٓع هـا؛ ل٩ ْزُ ـت اإلاكــ٩لت  ُّ ني الٗـام، ألَم ، مُتؤلاؾــال ْ ـي اإلاخجّؿـضة فــي اإلاـاجمغ الــَٓ

ٟتــرى ؤن ًـــخّم مـــً  ًُ ْؤن جُب٣ُِـــا  احي، 
ّ
ّٓ ْؤلالـــؼام الــظ ــت الّضاللـــت ٞحهــا مغجبـــت الّؿــم ُّ ٟتـــرى ؤن جدخــّل ألاخ٩ـــام ال٣ُٗ ًُ التــي 

سـال٠، 
ُ
ٓوّي اإلا ـ٤ بـالّىّو ال٣ـاه

ّ
ت ُٞمـا ًخٗل ٍّ ٓع ًٗ بٗـضم الّضؾـخ

ّ
ٓهٍُت ٧ـالُ ت آلٍُت ٢اه ًّ ٠ ٖلى ؤ

ّ
٢ٓ ْصْن الّخ  

ً
ال٣ا ملي مباقغة

ْلـــذ َـــظٍ الّؿـــلُت ؤ ْبمـــا خا ٓن اإلاـــضوي طاث الٗال٢ـــت بخُبُـــ٤ جلـــ٪ ألاخ٩ـــام،  ْال٣ـــاه ٓع   بىهـــٓم الضؾـــخ
ً
ن جدـــضر حٗـــضًال

كاع بلحها.
ُ
احي ٖلى ألاخ٩ام ال٣ُُٗت اإلا

ّ
ّٓ ْؤلالؼام الظ  ًٟي بالٛغى مً بؾباٙ نٟت الّؿم

ـــــذ،  
ّ
ٓعي اإلاا٢ ـــــالن الّضؾـــــخ ْلـــــى مـــــً ؤلٖا  لـــــىّو اإلاـــــاصة ألا

ً
ٓعي حٗـــــضًال ــــض ْلِـــــظا هجـــــض ٖلـــــى اإلاؿـــــخٔٓ الّضؾـــــخ ُـ بد

 
ٌ
ْلـت   ؤنـبدذ نـُاٚت َـظا الـّىّو بٗـض الّخٗـضًل ججـغي ٖلـى َـظا الّىدـٓ: "ل ب ـا ص

ٌ
، مؿـلمت

ٌ
ت
ّ
 مهـضع ٞحهـا الكـٗب مؿـخ٣ل

ٗت ؤلاؾـالم، ْصیجهـا ٖانـمتها َـغابلـ، الؿـلُاث، ـَغ
ّ
، ٧ـّل  مهـضع ؤلاؾـالمُت ْالك ٍ٘   حكـَغ

ً
ٍ٘ ؤْ ٧ـّل  ُْیٗـّض بـاَال  ؤْ ٖمـٍل  حكـَغ

 ٍٝ ٓعي الّخاؾــ٘ لؿــىت ْم٣ ألخ٩امِــا باإلاسالٟــت یهــضع جهـّغ ْلـى مــً الّخٗــضًل الّضؾــخ ْهجــض 2015انــضَا..." )اإلاــاصة ألا م(، 

ـت فـي مهـاصع  ُّ راجب
ّ
ْ ـي التـي جخدـّضر ٖـً الت ٓن  ْلـى مـً َـظا ال٣ـاه  لـىّو اإلاـاصة ألا

ً
ٓن اإلاـضوي حٗـضًال  ٖلى مؿـخٔٓ ال٣ـاه

ً
ؤًًا

ْلـى مـً  ٓظب هّو  ال٣ٟغة الشالشت مً اإلاـاصة ألا ْطل٪ بم ٓهُت،  ٓن ع٢ـم ال٣اٖضة ال٣اه م بكـإن حٗـضًل 2016لؿـىت  6ال٣ـاه

٢ْــــض ؤنــــبدذ نــــُاٚت َــــظا الــــّىّو بٗــــض الّخٗــــضًل ججــــغي ٖلــــى َــــظا الّىدـــــــــٓ: " ٓن اإلاــــضوي،  حؿــــغي  -1بٗــــٌ ؤخ٩ــــام ال٣ــــاه

ٓاَــا، بمـــا ال ًســـال٠ ؤخ٩ـــام  ْ فـــي ٞد ْلِـــا َـــظٍ الّىهــٓم فـــي لِٟٓـــا ؤ ت ٖلـــى ظمُـــ٘ اإلاؿــاثل التـــي جدىا ُّ ٗ كـــَغ
ّ
الّىهــٓم الد

ٗت  َغ
ّ
ٗت  -2. مُتؤلاؾال الك ـَغ

ّ
عيٌّ ًم٨ـً جُب٣ُـّ، خ٨ـم ال٣ا ـملي بم٣خ ـملى ؤخ٩ـام الك ٓظـض هـوٌّ حكـَغ ًُ  ؤلاؾـالمُتٞةطا لم 

ٗخارة. 
ُ
تها اإلا

ّ
ٗت ؤخ٩ام الٗام: الّىٓام مً ُیّٗض  -3ْؤصل َغ

ّ
ت ؤلاؾالمُت الك ُّ ، ؤْ هّوٍ ٢ُعيٍّ  ٖلى ال٣اثمت ال٣ُٗ ٍٕ  ٢ُاٍؽ  ؤْ بظما

 ٣ٍُِٞت". ٢اٖضةٍ  ؤْ ظليٍّ 

ٓ همـــا عّبمـــا نـــضعا ٖـــً  ٓعٍّتهما؛ ل٩ ٫ٓ مـــضٔ صؾـــخ ٫ٓ َـــظًً الّىّهـــين مـــً ظـــض٫ٍ خـــ شـــاع خـــ ًُ  ّٖمـــا ًم٨ـــً ؤن 
ً
ْبُٗـــضا

ْمـا ًم٨ـً ؤن حؿـمذ  ٓ الّهـُاٚت  مـا فـي م٣ـام البدـض َـ الًخّ، ٞةّن الظي ٌٗىِىا مً ؤمَغ ني الٗام بٗض اهتهاء  اإلااجمغ الَٓ

عّي الظي ٌ كَغ
ّ
ٍٍ لحّل مك٩لت الٟغاٙ الد ٗاوي مىّ ال٣ا ملي ٖلى مؿـخٔٓ الٟهـل فـي ال٣ًـاًا طاث الٗال٢ـت بّ مً اؾخيبا

ٗت  َغ
ّ
 .ؤلاؾالمُتبإخ٩ام الك

كـــاع بلُـــّ فـــي َـــظًً الّخٗـــضًلين 
ُ
خمـــاص ٖلـــى الّخٗـــضًل  ال بـــضْفـــي مٗـــغى بدشىـــا ٖـــً الحـــّل اإلا  ؤّن الٖا

ً
ال ؤن هـــضع٥ ؤ

 ًٖ الا 
ً
ذ مجّغصا

ّ
ٓعي اإلاا٢ الن الّضؾخ ْلى مً ؤلٖا ٓعي لىّو اإلااصة ألا ْلـى الّضؾخ ٓاعص ٖلـى هـّو اإلاـاصة ألا عجباٍ بالّخٗضًل ال

ْلـت"، طلـ٪ ؤّن  ـِيرة "ؤلاؾـالم صًـً الض
ّ
 بلـى الّهـُاٚت الك

ً
ٓهّ لـم ًًـ٠ ظضًـضا ؛ ل٩

ً
ٓن اإلاضوي، عّبما ال ًُٟضها ٦شيرا مً ال٣اه

ٗت  ـَغ
ّ
َْمـا: "الك ًـاٞخين  هـظا الّخٗـضًل 

ُ
  ٧ـّل  مهـضع ؤلاؾـالمُتالٗبـاعجين اإلا

ً
ُْیٗـّض بـاَال  ، ٍ٘ ٍ٘ ؤْ ٧ـّل  حكـَغ  ؤْ ٖمـٍل  حكـَغ

 ٍٝ ْلـت"؛ ٞمـا ألخ٩امِـا باإلاسالٟـت یهـضع جهـّغ صام  ْم٣انـضَا" َمـا مـً م٣خًـُاث جُبُـ٤ جلـ٪ الٗبـاعة "ؤلاؾـالم صًـً الض

ْلـــت، ٞــــ ٓ صًـــً الض ن َــــظٍ  ال بـــضؤلاؾـــالم ٦ـــظل٪؛ ؤي َــــ ْؤخ٩امـــّ  ـــي اإلاُِمىــــت ٖلـــى ٧ـــّل قــــإٍن مـــً قـــْا ٓن حٗالُمــــّ  ؤن ج٩ـــ

                                                             
 يومباىل ذهاو يإلؼةاا  يوّت ا"نعّص ويالجتهااى يواضاابّصا متعهنا  بانو ويوا،اد يودىوى ج"يبى فص يو "نك ن "يجق م، ةص إب"يانى يوع"بصا ذاوبب1ي

 ي96 ا م"جٌق  ب   ر"ها د22  725يوجنابص " ى يو عو  ضنب فص يومجتمعب بىويب"اا يومنعاى  يوهنبنب يومدرمب يوعهنا ل "ته يو ي
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ال مٗنــى لخجؼثــت ؤخ٩امــّ  ْلــت،  ِــا الض
ّ
ْب٢هــاء بًٗــِا لُدــّل مدل ن  ــْا

ّ
ٓ اإلاِــُمً ٖلــى بٗــٌ الك ٓن َــ ٫ٓ بًٗــِا ل٩ُــ ٢ْبــ

ٓعة الىدــ ْيٍءآلا ةؾــ
َ
ــّلِ ٍــمل

ُ
اًهــا ِل٩ َُ ٨َِخــاَر ِجْب

ْ
ــَ٪ ال ُْ

َ
ل َٖ َىــا 

ْ
ل ؼَّ
َ
ه َْ ْ الّخبٗــٌُ ل [، 89ل: مهــضٌع آزــغ، ٞا ؾــالم ٧ــلٌّ ال ٣ًبــل الّخجؼثــت ؤ

ٗ ــَغ
ّ
ْ الك ســال٠ ؤخ٩ــام َــظا الــّضًً ؤ ًُ ْالِٟــم الّؿــلُم ْلِــظا ٞــةّن ٧ــّل مــا  ٓاٖــض اللٛــت  عة، بطا ٧ــان ل٣ ــْغ ًّ  بال

ً
ٗخاــر بــاَال ٌُ ت 

إن.
ّ
ٍُٟت في َظا الك  مً ْْ

 
ً
ٓن اإلاــضوي،  ال بـضبطا ْلـى مــً ال٣ـاه ٓاعص ٖلـى هــّو اإلاـاصة ألا ْالّخٗــضًل الـ ٓعي  مـً الجمــ٘ بـين َـظا الّخٗــضًل الّضؾـخ

ْ ـــي ؤّن  ال بـــضْبطا مـــا جـــّم الجمـــ٘ بُجهمـــا ٞـــ ـــض بالّخٗـــضًل ؤن جمّيـــز بـــين  ؤن ههـــل بلـــى َـــظٍ الّىدُجـــت،  ُٗت جٍغ كـــَغ
ّ
الّؿـــلُت الد

ؿبت 
ّ
ْبالي ت الّضاللت،  ُّ ت ٢ُٗ ُّ ٖغ

ّ
ْالّىهٓم الك ت الّضاللت  ُّ ت ّْى ُّ ٖغ

ّ
َْما الّىهٓم الك ت،  ُّ ٖغ

ّ
ٖٓين مً الّىهٓم الك ه

ـّ ال ٨ًدؿـب نـٟت ؤلالـؼام فـي طاجـّ، بمٗنـى ؤّن ال٣
ّ
٫ٓ به ْ الّىهـٓم ًم٨ـً ال٣ـ ٕٓ ألا٫ْ مً ألاخ٩ام ؤ ا ـملي ال ٌؿـخُُ٘ للّى

ٕٓ مـً  ن َـظا الّىـ
ّ
ـن
ُ
 بطا ٢

ّ
كـاع بلحهمـا بال

ُ
عّي اإلا كَغ

ّ
ٓا٢ٗت في خالتي الٟغاٙ الد َْـظا ٖلـى ٨ٖــ ؤن ًُّب٣ّ ٖلى ال الّىهـٓم، 

ٕٓ آلا  ـت الّى ُّ ٓ هـا مـً الّىٓـام الٗـام بم٩اه ْمٗنـى ٧ ـا اإلاكـّغٕ مـً الّىٓـام الٗـام،  ت الّضاللت، خُض اٖخاَر ُّ زغ مجها؛ ؤي ال٣ُٗ

ٓم.جُب٣ُِا ختّ  ٍ٘ مً ؤخض الخه ْ صٞ  ى صْن ج٣ىيٍن ؤ

ٓاهين فــــي  ت ال٣ــــ ٍّ ٓع  بّن اإلاٟــــاَُم الّؿــــاثضة فــــي مجــــا٫ الّغ٢ابــــت ٖلــــى صؾــــخ
ً
٫ٓ ؤًًــــا ْٖلــــى َــــظا ألاؾــــاؽ ًم٨ىىــــا ال٣ــــ

ٖٓين   ٖلـى الّىـ
ً
 في ّْل َظا الّخٗضًل، بدُض لم ٌٗض مجا٫ َظٍ الّغ٢ابت م٣خهغا

ً
 ظضًضا

ً
٘ اللُبي ٢ض ا٦دؿبذ بٗضا كَغ

ّ
الد

ٞين َْما اإلاْٗغ ٓعي،  ت :في ال٣ّٟ الّضؾخ ُّ ٤ الّضٖٔٓ ألانل ْالّغ٢ابت ًٖ ٍَغ ٤ الّضٞ٘  مـا ًمخـض إلاـىذ (1)الّغ٢ابت ًٖ ٍَغ
ّ
ْبه  ،

ْالتـــي جمىدِـــا بٗـــٌ الـــّض٫ْ للمدـــا٦م  ْ ؾـــلُت الّخهـــّضي،  ُلـــ٤ ٖلُـــّ بغ٢ابـــت الّخهـــّضي الّخل٣ـــاجي ؤ ًُ ال٣ًـــاء مـــا ًم٨ـــً ؤن 

ٓعٍت الٗلُـــا لخمـــاعؽ ؾـــلُتها فـــي الّغ٢ابـــت  ـــ٤ بلٛـــاء الـــّىّو اإلاســـال٠ ألخ٩ـــام الّضؾـــخ ٓعٍت مـــً جل٣ـــاء هٟؿـــِا ٖـــً ٍَغ الّضؾـــخ

ح ٖلحها زإ اإلاُْغ
ّ
٧ْان طا نلٍت بالن ت،  ٍّ ٓع ما عؤث ؤّن َظا الّىّو مكٌٓر بكاثبت ٖضم الّضؾخ

ّ
ٓع ٧ل ٘ (2)الّضؾخ كـَغ

ّ
. ْفـي الد

ٍٓح بلـــى ٖـــضم مـــىذ َـــظٍ الّؿـــلُت للم مـــا بلـــى اللُبـــي ٞـــةّن الِٟـــم الّؿـــلُم لِـــظا الـــّىّو ٌكـــير بٓيـــ
ّ
ْبه د٨مـــت الٗلُـــا ٞدؿـــب، 

ٓ م٣ّغٌع مً ؤّن اٖخباع مؿإلٍت ما مً الّىٓام الٗام بم٩اهُت الح٨م  ها مـً ٢بـل اإلاد٨مـت  ْطل٪ إلاا َ ؛ 
ً
ال٣ًاء ألاصو  ؤًًا

ٓم طلــــ٪ ؤمامِــــا ْبن لــــم ًرــــر ؤخــــض الخهــــ ٖٓــــت ؤمامِــــا الــــّضٖٔٓ مــــً جل٣ــــاء هٟؿــــِا  ــــغ اٖخبــــاع اإلاكــــّغٕ الّىهــــٓم (3)اإلاٞغ ْجاًر  .

 ُّ ٖغ
ّ
ت الّضاللت مً الّىٓام الٗام ًغظ٘  الك ُّ ٓن ٖلحهـا  -ب٩ّل جإ٦ُـٍض  -ت ٢ُٗ بلـى جىّتهـّ بلـى نـٟت ال٣ضاؾـت التـي ًيبغـي ؤن ج٩ـ

ت ال٣اثمت. ُّ ٗ كَغ
ّ
ٓمت الد  َظٍ الّىهٓم في اإلاىٓ

ٍٓب  ْجه ٓع بلى هها ها  بت اإلاكٕغ في بٖاصة ألام ٓحي بّ مً ٚع ُّ؛ إلاا ً
ّ
ٍْؼ٦ ّٓظّ  ض الباخض َظا الّخ اٍّ ًُ الِٟم ْبط 

ٗت  ـَغ
ّ
ت جُبُـ٤ ؤخ٩ـام الك ُّ ٤ بإَّم

ّ
ـت جُبُـ٤ الّىهـٓم ال٣ُُٗـت  ؤلاؾـالمُتالّؿاثض ُٞما ًخٗل ُّ ـ٠ ٖمل

ّ
٢ٓ  جخ

ّ
التـي ًيبغـي ؤال

ٓوّي  ت الـــّىّو ال٣ـــاه ٍّ ٓع ْ بخالـــت ألامـــغ بلـــى اإلاد٨مـــت الٗلُـــا للٟهـــل فـــي مـــضٔ صؾـــخ ٓهُـــٍت مُٗىـــٍت ٧ـــالّخ٣ىين ؤ ٞحهـــا ٖلـــى آلُـــٍت ٢اه

إلاـــا ُٞـــّ خهـــاصم مِٗـــا، 
ُ
ْ ٖـــً  اإلا ت ؤ ُّ ـــٖغ

ّ
عي الّىـــاظم ٖـــً ٖـــضم ج٣ىـــين ألاخ٩ـــام الك كـــَغ

ّ
 مـــً مٗالجـــٍت لؿـــّض الٟـــغاٙ الد

ً
ؤًًـــا

ٓن َـظٍ اإلاٗالجـت  ٓ ؤن ج٩ـ ٓخىـا َـ ـاث َم ْلٍّٓ ٓن فـي ؤ  ؤّن ما ًيبغي ؤن ٩ًـ
ّ
ٓهُت م٘ َظٍ ألاخ٩ام، بال جهاصم الّىهٓم ال٣اه

ٓن بهـــ ْؤن ج٩ـــ ٓن،  ٓع ال ٖلـــى مؿـــخٔٓ ههـــٓم ال٣ـــاه ْْابـــحٍت؛ بدُـــض ال ٖلـــى مؿـــخٔٓ ههـــٓم الّضؾـــخ ُاٍٚت مسخهـــغٍة 

ْظــّ الخهــٓم مــً م٩اهــٍت فــي  ٫ٓ اإلا٩اهــت التــي ًيبغــي ؤن جدٓــ   هــا مشــل َــظٍ الّىهــٓم ٖلــى  ٍْــل خــ ْ الّخإ ج٣بــل الجــض٫ ؤ

ْمجهـــا  ـــإن،  
ّ
م فـــي َـــظا الك  مـــ٘ مـــا ج٣ ـــملي بـــّ آي ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

ً
ـــب ٖلـــى مـــا ٖـــضاَا؛ اوســـجاما

َّ
ٛل
ُ
ْؤن ح ت،  ُّ ٗ كـــَغ

ّ
ٓمـــت الد اإلاىٓ

                                                             
"يجاق دااو  ،ااو" يوّ" اباب يوّ ااابى  ذهااو ى ااتو"نب يوااويننو فااص يوّت اا"نق يوهنبااص: ُ،ابدص م،ااباح  نااىا ل اااط ىذاوى ذااىى يوّى ااتو"نب مى"ي ااٌب ن 1ي

وماا  55ىا د5102تدهنهّنٌب ومضاموو يواّىذوى فاص يوّنظااى يوااانونص يوهنباصما ي" ااوب ىرتاو"يه ؼنا" من او"ٍ نا رهناب يودااو ا جامعاب يإل ارنى"ّنبا 
 ايبعىا
"ناٌبا ىي" ن "يجق دو  ا ي يومةهوى وهّ" ابب يوّى تو"نب: دناو مدمى إبا"يانى يوّ اونهىيا يواضاام يوّى اتو"ّيا يوُملّ  اا  ويإلجا"يمي ا ى"ي اٌب ماا2ي

 وما بعىااي 86ىا د5105ا 0يوةضن  وهّن " ويوّتو نقا بنؽا يا ونبناا  
 991ىا د0990"يفعا  يومىننب ويوّتجا"نبنا يوّنظاى يواضابص يوهنبصا جامعاب نا،ا"ا ونبنااا ن يورونص ذهص إذبوى ا  انوو ذهى يواضام ي انوو يوم3ي

 وما بعىااي
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ٓلــّ حٗـــالى: ل ٓعة اإلااثــضة، آلاًـــت ٢ َٓنآلا ةؾـــ
ُ
ــاإلِا
َّ
ـــُم الٓ َُ ِئـــَ٪ 

َ
ْل
ُ
إ
َ
ٞ ُّ ــ

َّ
ـــَؼ٫َ الل

ْ
ه
َ
ـــْم ِبَمــا ؤ

ُ
ْد٨ ًَ ـــْم 

َ
ًْ ل َمــ ٓن ٢ـــض ٖالجىـــا 45َْ ْ هـــظا ه٩ــ  .]

ٗت  ــــَغ
ّ
ت للّىهــــٓم طاث الٗال٢ــــت بإخ٩ــــام الك ُّ ٗ كــــَغ

ّ
ــــب ٖلــــى ٖــــضم اإلاٗالجــــت الد

ّ
عّي الــــظي ٢ــــض ًترج كــــَغ

ّ
مكــــ٩لت الٟــــغاٙ الد

 .ؤلاؾالمُت

 

 الخاجمت

ْال٣ًـــاء مـــً ؤلازـــال٫   ٘ كـــَغ
ّ
ٝ ٖلـــى مؿـــخٔٓ الد ّٓ ٫ٓ بّن الّخســـ ٕٓ ًم٨ـــً ال٣ـــ بٗـــض الٟـــغاٙ مـــً بدـــض َـــظا اإلآيـــ

ٓظِم  ْلـ  صْن بم٩اهُـت 
ً
ْالـظي ٢ـض ٣ًـ٠ خـاثال ت لضٔ ال٨شير مً ٢ًاة الٗهـغ،  ُّ ت ْي٠ٗ ؤلام٩اهاث ال٣ِٟ ُّ ٖغ

ّ
بمبضؤ الك

ـت إلاٗالجـت  ُّ ٫ٓ ال٣ِٟ ْازخُاع الحل هاث ال٣ّٟ ؤلاؾالمي  ّْ ٗت بلى مض ـَغ
ّ
٢ْـاج٘ طاث نـلٍت بالك ٗـغى مـً  ٌُ ، ؤّصٔ ؤلاؾـالمُتمـا 

ٗت  ــَغ
ّ
ـت الك ُّ عّي إلاؿــإلت مغظٗ كــَغ

ّ
ٓ الحؿـم الد ــرّصص هدــ

ّ
ْالح٨ــم بــبُالن ٧ــّل  ؤلاؾــالمُتبلـى الت عي ال٣ـاثم،  كــَغ

ّ
فـي الّىٓــام الد

ـــــت  ُّ ٓه ْال٣اه ٓعٍت   بلـــــى بعبــــــا٥ ال٣ًـــــاء الٗـــــالي فـــــي جُبُـــــ٤ الّىهــــــٓم الّضؾـــــخ
ً
ْؤّصٔ ؤًًـــــا طاث الٗال٢ـــــت  هــــــظٍ مـــــا ًسالِٟـــــا، 

عّيٍ فـــي بٗـــٌ ألاخُـــان، ّٖؿـــغ ٖلـــى ال٣ًـــاء ألاصوـــ  مِّمخـــّ فـــي  ٍٙ حكـــَغ ٓص ٞـــغا ْظـــ ـــب ٖلُـــّ 
ّ
ٗت الٛـــّغاء، ألامـــغ الـــظي جغج ـــَغ

ّ
الك

ٗت  َغ
ّ
ْجُب٤ُ ؤخ٩ام الك يت التي جىُب٤ ٖلحها َظٍ ألاخ٩ام. ؤلاؾالمُتجد٤ُ٣ الٗضالت  ٢ٓاج٘ اإلاْٗغ  ٖلى ال

 ٕٓ ٗت ْلِظا ًيبغي ؤن جخّم مٗالجت مٓي َغ
ّ
ْابحٍت ج٨ٟل ؾـّض  ؤلاؾالمُتجُب٤ُ ؤخ٩ام الك ٍت  ٍّ ٓع بىهٓم صؾخ

 ْ ٢ٓـــذ طاجـــّ بؾـــباٙ نـــٟت ال٣ضاؾـــت ؤ ْج٨ٟـــل فـــي ال ٓاظـــّ ال٣ًـــاء فـــي ؤصاء مِّمخـــّ،  ت التـــي ًم٨ـــً ؤن ج ُّ ٗ كـــَغ
ّ
الٟغاٚـــاث الد

ــت الّضاللــت؛ بدُــض ٌؿــخُُ٘ ال٣ا ــملي جُب٣ُِــا فــي خالــت اهُبا٢ ُّ ُت ٢ُٗ ــٖغ
ّ
ٓا٢ٗــت، ؤلالؼامُــت ٖلــى الّىهــٓم الك ِــا ٖلــى ال

ٓعٍت  ْ بلـــى بخالــت ألامـــغ بلــى اإلاد٨مــت الٗلُـــا؛ لخٟهــل فـــي مؿــإلت الّضؾـــخ ٓم ؤ ْصْن الحاظــت بلــى َلـــب طلــ٪ مـــً ؤخــض الخهــ

 طاث الٗال٢ت  هظٍ الّىهٓم.

 مــً ج٣ىُجهــا؛ بُٛــت بعقــاص ال٣ا ــملي بلــى مــا ًىاؾــب 
ً
ــت الّضاللــت ال ًــٔغ الباخــض ماوٗــا ُّ ــ٤ بالّىهــٓم ّْى

ّ
ُْٞمــا ًخٗل

٫ٓ الٗهــغ مــً  ــت خــ ُّ  مــ٘ يــ٠ٗ بم٩اهــاث َــظا ال٣ا ــملي ال٣ِٟ
ً
٫ٓ م٣انــضَا، زهٓنــا ــت اإلاٗخاــرة خــ ُّ آعاء اإلاــظاَب ال٣ِٟ

ٗت  ـَغ
ّ
ْحٗمُـ٤ البدـض مـً ٢بـل اإلاسخّهـين ؤلاؾـالمُتؤخ٩ام الك ـض الجِـض  ْمـ٘ َـظا عّبمـا ًدخـاط ؤمـغ جُب٣ُِـا بلـى بـظ٫ مٍؼ  .

ٓاٍء؛  ٓوّي ٖلــى خــّضٍ ؾــ ْال٣ٟــّ ال٣ــاه ٫ٓ مؿــإلت الّخُبُــ٤؛ ٖلــى مؿــخٔٓ ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمّي  ٫ٓ بلــى ؤًٞــل آلاعاء خــ بُٛــت الٓنــ

ٓعة. ىٍت مً اإلاظاَب اإلاكِ ُّ ْ ج٨ٟي ُّٞ بخالت ال٣ا ملي ٖلى مظاَب مٗ ٓن َظا الّخُب٤ُ ًدخاط بلى ج٣ىيٍن ؤ ٧ 

ٓا٫  ت  ال بضْفي ٧ّل ألاخ ُّ ٍٓت ؤلام٩اهاث ال٣ِٟ عة ج٣ ساط ال٣غاع بلى يْغ
ّ
مً ؤن هلٟذ هٓغ ال٣اثمين ٖلى ؾلُت اج

ْم٣اعهـــت آلاعاء لـــضٔ ؾـــل ٓع ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمّي  ٓط بلـــى بدـــ ٓلـــ ل ٖلـــى ؤًٖـــائها مِّمـــت ال ِّ ؿـــ ٌُ ٓن؛ بمـــا  ْبهٟـــاط ال٣ـــاه ُاث جُبُـــ٤ 

ٗت  ـَغ
ّ
٫ٓ الك سال٠ ؤن ًُ ْبما ال  ت ألاوؿب مجها إلاا ًسضم ٢ًاًا اإلاجخم٘   ب٣ٗـض  ؤلاؾـالمُتإلاٗٞغ

ّ
ال ًـخّم طلـ٪ بال ْمباصئهـا، 

ٓع اإلادايـــــغاث التـــــي ً ْعاث ْؤلالـــــؼام بدًـــــ ْؤن ًـــــخّم الـــــّض ُٗـــــ  مـــــً ؤؾـــــاجظٍة ؤ٦ٟـــــاء فـــــي مجـــــا٫ ال٣ٟـــــّ اإلا٣ـــــاعن، 
ُ
يبغـــــي ؤن ح

ْظــــّ  ْٖلـــى  ٓصة  ٓظـــ ًـــاٝ م٣ـــّغعاٌث بلــــى اإلا٣ـــّغعاث اإلا
ُ
ٓن؛ بدُـــض ج ُـــاث ال٣ــــاه

ّ
  هـــظا اإلاجــــا٫ ٖلـــى مؿـــخٔٓ ٧ل

ً
الاَخمـــام ؤًًـــا

ْٖلــــى عؤؽ َــــظٍ اإلا٣ــــّغع  ٓط بلــــى ال٣ٟــــّ اإلا٣ــــاعن،  ٓلــــ  لل
ً
ٓن ؤَــــال الــــب ٧ــــي ٩ًــــ

ّ
ًٍٓ الُ ٗت ؤلالــــؼام لخٟــــي بخ٩ــــ ــــَغ

ّ
اث م٣انــــض الك

ٗت  ؤلاؾــــالمُت ــــَغ
ّ
ْمىــــا   البدــــض فــــي الك ت  ُّ ــــٖغ

ّ
ًــــاٝ ٦ــــظل٪ م٣ــــّغعاٌث ؤلاؾــــالمُتْالّؿُاؾــــت الك

ُ
. ْفــــي اإلا٣ابــــل ال بــــّض ؤن ج

ٓاٖضَا  ٢ْ ٗت  َغ
ّ
٫ٓ الك اث ٖلى مجّغص ِٞم ؤن ُّ

ّ
الب في َظٍ ال٩ل

ّ
ٗت؛ بدُض ال ًيكإ الُ َغ

ّ
اث الك ُّ

ّ
 بلى م٣ّغعاث ٧ل

ٌ
ٓهُت ٢اه

ٓهُـــٍت بكـــإن ال٣ًـــاًا التـــي حٗالجِـــا؛ ْؤخ٩امِـــا صْن ال٣ـــ ٓاٖـــض ٢اه ٣ـــّغع مـــً ٢ ًُ ْ ج٣ُـــُم مـــا  ٓا٢ـــ٘ ؤ ضعة ٖلـــى بؾـــ٣اَِا ٖلـــى ال

ٗت  ـَغ
ّ
ْح الك ْع ٫ٓ التـي جّخٟـ٤  َْؿخُُ٘ َغح الحل ْاإلاسال٠  ٓا٤ٞ  دّضص اإلا ُُ ْم٣انـضَا إلاٗالجـت اإلاسـال٠ مجهـا  ؤلاؾـالمُتل

م.  ْبما ال ًىٟغ مىّ الّىاؽ في ٖهَغ

ٓ َظا ما ٌّؿغ هللا بدشّ  ْبن ٧اهذ ألازـٔغ ٞمـا َـ ٤ُٞٓ هللا ٖلى الباخض،  ْبُاهّ، ٞةن ؤنار الح٤ّ ٞظل٪ مً ج

 هخاط مدٌ اظتهاٍص مً اظتهاصاث ا
ّ
 .لبكغ، ْفي ٧ّلٍ زيٌر بن قاء هللابال
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 هخب الحذًث ومشاحم الفله ؤلاظالمي: -أوال

  ،ب٨ــــغ ؤخمــــض بــــً الحؿــــين البحه٣ــــي ٓ ، ؤبــــ اــــٔر
ُ
، صاع ال٨خــــب 8جد٣ُــــ٤: مدمــــض ٖبــــض ال٣ــــاصع ُٖــــا، طالّؿــــنن ال٨

 م.2003، 3الٗلمُت، بيرْث، لبىان، ٍ

 ض ٖمـغان، ط ُّ ض، ؤ. ٖلي مدّمض ٖلـي، ؤ. ؾـ ُّ ض مدّمض ؾ ُّ ؿاجّي، جد٤ُ٣: ص. الّؿ
ّ
ؿاجي، ؤلامام الي

ّ
، صاع 4ؾنن الي

 م.2010الحضًض، ال٣اَغة، مهغ، 

 هاًـت اإلا٣خهـض، مدّمـض بــً ؤخمـض بـً م ْ دّمـض بـً عقــٍض الحُٟـض، جد٣ُـ٤: مدّمـض ُنـبخي خؿــً بضاًـت اإلاجتهـض 

ت، ال٣اَغة، مهغ، ٍ ُّ ١، م٨خبت ابً جُم
ّ
 .4م، ط1994، 1زال

  خمـــاص ٓ ٓعي، جد٣ُـــ٤: ص. ؤبـــ ىـــظع الّىِؿـــاب
ُ
ٓ ب٨ـــغ مدّمـــض بـــً ببـــغاَُم بـــً اإلا ؤلاقـــغاٝ ٖلـــى مـــظاَب الٗلمـــاء، ؤبـــ

٣اُٞت، عؤؽ الخُمت، ؤلاماعاث،
ّ
ت الش

ّ
 .7م، ط2005، 1ٍ نٛير ؤخمض ألاههاعي، م٨خبت م٨

 ُــــب،  ٟيمدمــــض ُمٗــــاط مهــــ ُّ
ّ
ين، صاع ال٩لــــم الُ ُّ ٓل ْالّضاللــــت ٖىــــض ألانــــ بــــٓث 

ّ
ّنــــّي فــــي الش

ّ
ْالٓ الخــــً، ال٣ُعــــّي 

ٓعٍّ، ٍ  م.2007، 1صمك٤، ؾ

  ،ال م٩ان وكغ  م.2019ؾُٗض مدّمض الجلُضي، اإلاضزل لضعاؾت ال٣ّٟ ؤلاؾالمّي، بضْن اؾم هاقغ 

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوّي: -زاهُا

  كـغ
ّ
، صاع الًٟـُل للي

ٌ
 م٣اعهـت

ٌ
اّؾؿـاث ْؤلاظـغاءاث، صعاؾـت

ُ
ٓعّي، اإلا ٓيهضي، ال٣ًاء الّضؾخ

ّ
خىان مدمض ببغاَُم الك

ٓػَ٘، بىٛاػي، لُبُا، ٍ  م2012، 1ْالّخ

  ٓعي ع٢ـــم ٗـــً الّضؾـــخ
ّ
ٓم 59/ 29زالـــض ٞـــالح، حٗلُـــ٤ٌ ٖلـــى الح٨ـــم الّهـــاصع ٖـــً اإلاد٨مـــت الٗلُـــا فـــي الُ ـــت الٗلـــ

ّ
١، مجل

ٓهُت، ٧لُت ٓهت، ٕ ال٣اه ٓهت، ظامٗت الّؼٍخ ٓن بتَر  م.2016، 4، ؽ7ال٣اه

  ،"ٓوي اللُبـي ٓن الـّضٖٔٓ فـي الّىٓـام ال٣ـاه  إلاًم
ٌ
ت ُّ  جدلُل

ٌ
ٓعٍت "صعاؾت ض، ؤؾاؽ صٖٔٓ ٖضم الّضؾخ ُنبخي مهباح ٍػ

ت،  ٓعٍة(، ٧لُت الح١ٓ٣، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍّ ٓعاٍ ٚير ميك  م.2015)عؾالت ص٦خ

  ٓابِ الّخجغ ـّضمذ بلـى َاع١ الجملي: مالمذ مً ي
ُ
ْع٢ت ٖمـٍل ٢ ٨ّملت، 

ُ
ْاإلا ت الخاّنت  ُّ ٓاهين الجىاث ْال٣ٗار في ال٣ ٍم 

ش  ٓن، ظامٗــت َــغابلـ، بخــاٍع ــت ال٣ــاه ُّ
ّ
الــض الــظي ؤ٢ــُم ب٩ل

ّ
وــّي الش ــاجمغ الّخ٨ٍغ

ُ
 2019. 4. 29اإلا

ٌ
م، جدــذ قــٗاع: )ُبدــٓر

ٓن، ظامٗت َغابلـ، ٖضص زام بإٖ ت ال٣اه
ّ
ٓصة(، مجل ٓوي بٖب

ُ
ٓع ال٩  للّض٦خ

ٌ
ٓع، ُمِضاة اجمغ اإلاظ٧

ُ
 م.2019ما٫ اإلا

  ٗت ــــــَغ
ّ
ــــــتري، ج٣ىــــــين ؤخ٩ــــــام الك

ّ
ـــالمُتٖبــــــض الــــــّغخمً بــــــً ؾــــــٗض بــــــً ٖلــــــي الك ــ ٓػَــــــ٘، ؤلاؾـ ْالّخ كــــــغ 

ّ
، صاع الّهــــــمُعي للي

ٓصًت، ٍ  م. 2007، 1الّؿٗ

 ،ــت ٓهُــت الجؼاثٍغ ٓمــت ال٣اه ْعٍ فــي بزــغاء اإلاىٓ ْص ت  ُّ ــٖغ
ّ
ٓ ٦غ٦ــب، ج٣ىــين ألاخ٩ــام الك ْٖبــض اإلاجُــض بــ  ٖــّؼ الــّضًً ٦دُــل، 

ٓم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت مدّمض زًُغ بؿ٨غة، ٕ ٓٞمار 37/ 36مجلت الٗل  م.2014، ه

  ت، مهــغ، بــضْن ٖٓــاث الجامُٗــت، ؤلاؾــ٨ىضٍع ٖــٓى مدّمــض ٖــٓى، صعاؾــاٌث فــي ال٣ٟــّ الجىــاجي ؤلاؾــالمي، صاع اإلاُب

ش وكٍغ.  جاٍع

  ٗت ـــــَغ
ّ
ْلُُـــــي، ج٣ىـــــين ؤخ٩ـــــام الك ٓػي ؾـــــالم ؤ ـــالمُتٞـــــ ـــــت ال ؤلاؾــ

ّ
ْالـــــّغٌٞ، مجل  ٫ٓ ــــت بـــــين ال٣بـــــ ٓهُـــــت، ٧لُـ ٓم ال٣اه ــــ ٗلـ

ٓهت، ٕ ٓن، ظامٗت الّؼٍخ  م.2013، 1ال٣اه

  ـــت(، الّىٓـــام ال٣ًـــاجي اللُبـــي، ظامٗـــت ْالّخجاٍع ٓن اإلاغاٞٗـــاث اإلاضهُـــت  ٓن ٖلـــم ال٣ًـــاء )٢ـــاه ٓصة، ٢ـــاه ٓوي ٖلـــي بٖبـــ ال٩ـــ

 م.1991هانغ، لُبُا، 
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  ٗت ـــَغ
ّ
 ٖهـــغٍّ  ؤلاؾـــالمُتمدمـــض ٖبـــض اللُُـــ٠ عظـــب ٖبـــض الٗـــاَي، ج٣ىـــين ؤخ٩ـــام الك

ٌ
عة ْة يـــْغ  م٣ـــّضٌم لىـــض

ٌ
، بدـــض

ٌ
ت

ْالّضعاؾــاث  ٗت  ــَغ
ّ
ٓا٢ــ٘ ْآلامــا٫، الــظي او٣ٗــض ب٩لُــت الك ــغعّي فــي الٗهــغ الحايــغ: ال

ّ
، ظامٗــت ؤلاؾــالمُتال٣ًــاء الك

اع٢ت، في الٟترة 
ّ
 م. 2006/ 4/ 13 -11الك

 ُببغاَُم الٗغبي:  ٟيمه 

 ْص، مجل ٗاث الحض بت ٖلى ههٓم ؤلاخالت في حكَغ
ّ
غعيّ ؤلاق٩الُاث الٗملُت اإلاترج

ّ
ٓم الك ـت، „ ت الٗل ُّ ٓه ْال٣اه

ٓن، ظامٗت اإلاغ٢ب، ٕ  م. 2016، ٧1لُت ال٣اه

 ٓبت ْص ظغاثم في الكٍغ٪ ٣ٖ عّي ْالاظتهاص ال٣ًاجّي، "حٗلُـ٤ بين ْال٣هام الحض كَغ
ّ
ٟا٫ الد  اإلابـضؤ ٖلـى ؤلٚا

ا اإلاى٣ٗـضة اللُبُـت اإلاد٨مـت الٗلُـا ؤ٢غجـّ الـظي ْاثَغ ١، 55/ 752الجىـاجي ع٢ـم الُٗـً ٢ًـُت فـي اإلاجخمٗـت بـض

ٓن، ظامٗت بىٛاػي، ٕ ٓهُت، ٧لُت ال٣اه ت صعاؾاث ٢اه
ّ
 م. 2020، 27مجل

  فـــي ال٣خـــل الٗمـــض، "حٗلُـــ٤ٌ ٖلـــى خ٨ـــم ٪ ـــٍغ
ّ
ٓبـــت ال٣هـــام ٖلـــى الك ٢ُٓـــ٘ ٣ٖ ـــاف، مـــضٔ  ـــّحت ج ُّ ٓص الج هجـــالء مدمـــ

ٗــً الجىـاجي ع٢ــم 
ّ
ًــاء 55لؿــىت  752اإلاد٨مـت الٗلُــا فــي الُ َُئــت الّخــضَعـ ١"، مجلــت الجــامعي، الّى٣ابـت الٗاّمــت أٖل

 م.2020، 31الجامعي بالجامٗاث اللُبُت، ٕ
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مت اللخل الخؼأ ت والذًت لجٍش ٍش  هـشة جأملُت في الجمم بين الللىبت الخلٍض

A contemplative look at combining ta'zazir punishment and blood money for the 

crime of manslaughter 

 أششف كمشان مدمذ صاًذد. 

 أظخار مشاسن بلعم اللاهىن الجىاتي بيلُت اللاهىن 

خىهت  ىهت   )لُبُا( –حاملت الٍض  جَش

Ashraf.Zayed@yahoo.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

 إلاؿـــل٪ اإلاكـــٕغ اللُبـــي فـــي هـــو اإلاـــاصة الشالشـــت مـــً    
ً
ٓع٢ـــت البدشُـــت ج٣ُُمـــا ْلـــذ ال ٓن  جىا م 2016( لؿـــىت 18)ال٣ـــاه

ٓن ع٢م ) ْالضًـت ؛ خُـض اجبـ٘ اإلاكـٕغ ؤؾـلٓر  1423( لؿىت 6بكإن حٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اه م بكإن ؤخ٩ام ال٣هام 

ْالضًـــت لج ـــت  ٍغ ٓبـــت الخٍٗؼ ٗت الجمـــ٘ بـــين ال٣ٗ ٓاٞـــ٤ مـــ٘ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ْلخـــّ  خـــضار الخ مـــت ال٣خـــل الخُـــإ ؛ فـــي بَـــاع مدا ٍغ

ْالضًــت فــي آلاًــت )ؤلاؾــالمُت م  اإلاخمشــل فــي :ال٨ٟــاعة  ْظلــي بــىو ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ْابــح  ( 92، فــي خــين ؤن ظــؼاء ال٣خــل الخُــإ 

ٓان الخــالي :) هٓـــغة جإملُــت فــي الجمــ٘ بـــين ال٣ٗ ْلِــظا عؤًـــذ ازخُــاع الٗىــ ٓعة اليؿــاء ، مـــت مــً ؾــ ْالضًــت لجٍغ ــت  ٍغ ٓبــت الخٍٗؼ

ْالضًــت  ـت  ٍغ ٓبـت الخٍٗؼ ٫ٓ بلحهـا مـً زـال٫ الجمـ٘ بـين ال٣ٗ ال٣خـل الخُـإ(؛ للخٗـٝغ ٖلـى الح٨مـت التـي خـغم اإلاكـٕغ للٓنــ

ؿــم البدــض بلــى مُلبــين ًخٗلــ٤ اإلاُلــب ألا٫ْ  
ُ
٢ْــض ٢ ْليظابــت ٖلــى بٗــٌ الدؿــائالث اإلاِمـت ،  مــت ؾــالٟت الــظ٦غ ؛  فـي الجٍغ

ٓبـــت اإلا ٍْدىـــا٫ْ اإلاُلـــب الشــــاوي ج٣ُـــُم مؿـــل٪ اإلاكـــٕغ فــــي ب٣ـــغاءة لل٣ٗ ْٞـــ٤ آزــــغ الخٗـــضًالث،  مــــت ال٣خـــل الخُـــإ  ٣ـــغعة لجٍغ

ْالخٓنُاث . ٍْيخ ي البدض بساجمت جخًمً ؤَم الىخاثج  ْالضًت ،  ت  ٍغ ٓبت الخٍٗؼ  الجم٘ بين ال٣ٗ

 اليلماث اإلافخاخُت:

ت  ٍغ ٓبت الخٍٗؼ  . ال٣خل الخُإ –الضًت  –ال٣ٗ

Abstract: 

The research paper dealt with an assessment of the behavior of the Libyan legislator in the text of 

Article 3 of (18) for the year 2016 CE regarding amending some provisions of Law No. (6) of 

1423AD regarding the provisions of qisas and parentage. Where the legislator used the method of 

combining the discretionary punishment and blood money for the crime of manslaughter. In the 

context of his attempt to bring about compatibility with the provisions of Islamic Sharia, while the 

penalty for wrongful killing is clear and clear in the text of the Noble Qur’an represented in: 

expiation and blood money in verse (92) of Surat al-Nisa ', and for this I saw choosing the following 

title: A contemplative view on combining discretionary punishment and blood money For the 

crime of manslaughter); To learn about the wisdom that the legislator was keen to reach by 

combining the discretionary punishment and blood money in the aforementioned crime; In order 
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to answer some important questions, the research has been divided into two demands, the first 

requirement relates to a reading of the penalty prescribed for the crime of manslaughter, according 

to the latest amendments, and the second requirement deals with the evaluation of the legislator’s 

behavior in combining the discretionary punishment and parental punishment, and the research 

ends with a conclusion that includes the most important findings and recommendations 

.Keywords:  

The discretionary punishment - blood money - wrongful killing  

 ملذمت:

ٗت    ـــ٘ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ٞــــ٤ مــ ٓا ْلخـــــّ  خـــــضار الخ ـــاع مدا ـــالمُتفــــي بَــ ٓن ع٢ـــــم ) ؤلاؾــ ـــىت 18ؤنــــضع اإلاكـــــٕغ ال٣ـــــاه ( لؿــ

ٓن ع٢ــم )2016 ٢ٟٓني  1423( لؿــىت 6م بكــإن حٗــضًل بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاه ٢ْــض اؾــخ ْالضًــت ،  م بكــإن ؤخ٩ــام ال٣هــام 

ٓان : )ال٣خل الخُإ (  التي ههذ ٖل ـغعة لم٣ث اباْل٣ٗال  بياٞت ب -ى آلاحي : "  هو اإلااصة الشالشت مً َظا الخٗضًل بٗى

ـــبق ـــً من إـ ـــل ٢جـ ٓاعصة لاإ َــــاً زــــهٟؾـ ـــ ـــً م377صة اــــلماي ــــٞـ ــ ـــلٗث ااــــــبْل٣ْٗن ااهــــــ٢ـ ْااـــ ـــً م 59صة اــــــلمم  ــ ع لمْن ااهــــــ٢ـ   ــــــٖلــــــْغ

 .ْن ل٣اهطا اهم ألخ٦ا٣ٞاً ْلٗا٢لت ا  ـٖاً ٖلعقععة لم٣ایت صل٣ايي بالًد٨م ا –ْا٫ ألخر اخؾ –لٗامت َغ١ الا

 . " ثباْل٣ْٗن اٞي ٢اهععة لم٣امت عالٛم اخ٦اؤیت صلط اال جإزْا٫ ألخ٫ اٞي ٦ْ -

مـــت ال٣خـــل  ْالضًـــت لجٍغ ـــت  ٍغ ٓبـــت الخٍٗؼ ٞـــاإلاالخٔ مـــً زـــال٫ َـــظا الـــىو بجبـــإ اإلاكـــٕغ ألؾـــلٓر الجمـــ٘ بـــين ال٣ٗ

ٓبــاث اللُبــي فــي خــين ؤن ظــؼاء ال٣خــل الخ ٓن ال٣ٗ ْع ٢ــاه م  الخُــإ أل٫ْ مــغة مىــظ نــض ْظلــي بــىو ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ْابــح  ُــإ 

مِ 
ْ
َخــَل ُما

َ
٢ ًْ َمـ َْ  ؤ 

ً
ــإ
َ
ُ
َ
 ز

َّ
ِمًىـا ِبال

ْ
٣ُْخــَل ُما ًَ ْن 

َ
ًٍ ؤ ِم

ْ
ـا
ُ
ــاَن إلِا

َ
َمـا ٧ َْ ٓلـّ حٗــالى : ل ْال٨ٟــاعة  ل٣ َبــٍت اإلاخمشـل فــي الضًـت 

َ
َخْدِغٍـُغ َع٢

َ
ٞ 
ً
ــإ
َ
ُ
َ
ًىـا ز

ضَّ  هَّ ًَ ْن 
َ
 ؤ
َّ
ِّ ِبال ِل

َْ ىي ؤَ
َ
 ِبل
ٌ
َمت
َّ
 ُمَؿل

ٌ
ت ًَ ِص َْ ِمَىٍت 

ْ
ًْ ُما ـاَن ِمـ

َ
ِبْن ٧ َْ ِمَىـٍت ن 

ْ
َبـٍت ُما

َ
َخْدِغٍـُغ َع٢

َ
ٞ ًٌ ِم

ْ
َٓ ُمـا ـ َُ َْ ـْم 

ُ
٨
َ
ٍ ل
ّْ ُض َٖ ٍم  ْٓ

َ
٢ ًْ اَن ِم

َ
ِةْن ٧

َ
ٓا ؤ ٞ

ُ
٢

 ًَ ــْم 
َ
ًْ ل َمــ

َ
ِمَىــٍت ن ٞ

ْ
َبــٍت ُما

َ
ْدِغٍــُغ َع٢

َ
ج َْ  ِّ ِلــ

َْ ــىي ؤَ
َ
 ِبل
ٌ
َمت
َّ
 ُمَؿــل

ٌ
ــت ًَ ِض

َ
ــا١ٌ ٞ

َ
ــَجُهْم ِمُش ُْ َب َْ ْم 

ُ
ــَى٨ ِْ ٍم َب ْٓ ــ

َ
اُم ٢ َُ ِهــ

َ
ًَ ِجــْض ٞ  ِمــ

ً
َبــت ْٓ

َ
ْيِن ج َٗ ًِ ُمَخَخــاِب

َغٍْ ِْ ــ
َ
ق

ٓعة اليؿاء، آلاًت ِلًُما َخ٨ًُِما آلا ةؾ َٖ  ُّ
َّ
اَن الل

َ
٧ َْ  ۗ ِّ

َّ
 .[92الل

مــــت ال٣خــــل        ْالضًــــت لجٍغ ــــت  ٍغ ٓبــــت الخٍٗؼ ٓان الخــــالي :) هٓــــغة جإملُــــت فــــي الجمــــ٘ بــــين ال٣ٗ ْلِــــظا عؤًــــذ ازخُــــاع الٗىــــ

ْالضًـــت فـــي الخُـــإ(؛ للخٗـــٝغ ٖلـــى الح٨مـــت التـــي خـــغم اإلاكـــغ  ـــت  ٍغ ٓبـــت الخٍٗؼ ٫ٓ بلحهـــا مـــً زـــال٫ الجمـــ٘ بـــين ال٣ٗ ٕ للٓنـــ

 فـي طلـ٪ 
ً
٣ٞٓا مت ؾالٟت الظ٦غ ، ِٞل ٧ان م ْمـا  ـي الٛاًـت مـً َـظا الجمـ٘ ا الجٍغ َـل هدـً بداظـت بلـى َـظا الدكـضص ْ ا 

ٗت  ٓم م٘ ؤخ٩ام الكَغ ٓا٤ٞ اإلاٖؼ َْل خ٤٣ اإلاكٕغ الخ  في ؤلاخالـت بلـى هـو  ؤلاؾالمُتال٣ٗابيا 
ً
َْل ٧ان ناثبا الٛغاء ا 

ٓن ع٢ــــم 377اإلاــــاصة ) ٓظــــب ال٣ــــاه  بم
ً
ٓبــــاث اللُبــــي ؛ الــــظي ؤلغــــي يــــمىُا ٓن ال٣ٗ م بكــــإن ؤخ٩ــــام  1423لؿــــىت  6( مــــً ٢ــــاه

ْالى٣ــــضي مــــ٘  ـــين الخدلُلــــي  ـــى اإلاى جـ خمــــاص ٖلـ ـــدخم ؤلاظابــــت ٖلحهــــا بااٖل ـــا ؾـ ـ ْٚيَر ْالضًــــت ا ٧ــــل َــــظٍ الدؿــــائالث  ال٣هــــام 

 لخُت البدض الخالُتالاؾخٗاهت ب
ً
٣ْٞا  : اإلاى   اإلا٣اعن 

 : م٣ضمت

٤ْٞ آزغ الخٗضًالث مت ال٣خل الخُإ  ٓبت اإلا٣غعة لجٍغ  .اإلاُلب ألا٫ْ : ٢غاءة لل٣ٗ

ْالضًت ت  ٍغ ٓبت الخٍٗؼ  . اإلاُلب الشاوي :ج٣ُُم مؿل٪ اإلاكٕغ في الجم٘ بين ال٣ٗ

ْالخٓنُاث  . ٍْيخ ي البدض بساجمت جخًمً ؤَم الىخاثج 

 . ٤ْٞٓهللا اإلا
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

مت اللخل الخؼأ وفم آخش الخلذًالث  كشاءة للللىبت اإلالشسة لجٍش

ٓن ع٢ــم )      ٓن ع٢ــم )ؤخ٨ام م بكــإن حٗــضًل بٗــٌ 2016( لؿــىت 18خـضصث اإلاــاصة الشالشــت مــً ال٣ــاه ( لؿىت 6ال٣ــاه

مـــت ال٣خـــل الخُـــإم بكإن ؤخ٨ام ال٣هام 1423 ٓبـــت ظٍغ ٓبـــت  ،ْالضًـــت ٣ٖ ْلِـــظا ؾىسهـــو )الٟـــٕغ ألا٫ْ( لضعاؾـــت ال٣ٗ

ٓبت الضًت.    ْهخُغ١ ٞــــــــي)  الٟٕغ الشاوي( لضعاؾت ٣ٖ ت لل٣خل الخُإ ،  ٍغ  الخٍٗؼ

 ٌ ت لللخل الخؼأ: الفشق ألاو ٍش  الللىبت الخلٍض

ٓن 3ههــذ اإلاــاصة )       ا هٟؾًـــل ٢جـــً من إـــبقـــغعة لم٣ ث اباْل٣ٗال  ب ياٞت م ٖلــى آلاحــي :" ب2016لؿــىت  18( مــً ال٣ــاه

ٓاعصة لاإ َـز ـــً م377صة  اـلما  يـٞ ـ ْااــــلٗث ااــــبْل٣ْٗن ااهــــ٢ـ ـــً م 59صة اــــلمم  ع لمْن ااهــــ٢ـ ر خؾ –لٗامت َـغ١ الا  ــــٖلــــْغ

یت صلاط ال جإزْا٫ ألخ٫ اٞي ٦ْن. ْل٣اهطا اهم ألخ٦ا ٣ٞاً ْلٗا٢لت ا  ـــــــــــٖاً ٖلعقععة لم٣ایت صل٣ايي بالم ایخ٦ –ْا٫ ألخا

 ث".باْل٣ْٗن اٞي ٢اهععة لم٣امت عالٛم اخ٦اؤ

ٓاعصة فـــي هـــو اإلاـــاصة )       ٓبـــت الـــ ٢ْـــ٘ ال٣خــــل 377َْـــظا ٌٗنـــي ؤن ال٣ٗ ٓبـــاث اللُبـــي  ـــي التـــي جُبـــ٤ بطا  ٓن ال٣ٗ ( مــــً ٢ـــاه

٘٢ْ ٓبت اإلاىهٓم ٖلحها ، ؤما بطا   الخُإ بٓؾُلت ٚير اإلاغ٦بت آلالُت ٦مً ٣ًخل آزغ بغنام مؿضؾّ زُإ ٞخُب٤ ال٣ٗ

ٓبـــت اإلاىهـــٓم ٖلحهـــا فـــي اإلاـــاصة ) ـــ٤ اإلاغ٦بـــت آلالُـــت ٞخُبـــ٤ ال٣ٗ ع ٖلـــى الُـــغ١ 59ال٣خـــل الخُـــإ ٖـــً ٍَغ ٓن اإلاـــْغ ( مـــً ٢ـــاه

ٓ آلاحي بُاهّ:  الٗامت ٖلى الىد

 
ً
 كلىبت اللخل الخؼأ في كاهىن الللىباث : -أوال

ٓبــت ال٣خــل الخُــإ ٖلــى ا377ههــذ اإلاــاصة )       ٓبــاث اللُبــي ٖلــى ٣ٖ ٓن ال٣ٗ  ( مــً ٢ــاه
ً
ٓ الخــالي :" مــً ٢خــل هٟؿــا لىدــ

ْ بةخـــــضٔ َـــــاجين  ــــّ ؤ ُـ ــــاثتي ظى ــــى مـ ـــــض ٖلـ ــــت ال جٍؼ ْبٛغامـ ــــب بـــــالحبـ  ال حٗمـــــض ٌٗا٢ـ ـــر ٢هـــــض  ـــا بٛيــ ــــي ٢خلِــ ـــبب فـ ْ حؿــ ـــإ ؤ زُــ

ٓبخين.   ال٣ٗ

ٓبــت الحــبـ    ْ مســضعة ٧اهــذ ال٣ٗ ٓاص مؿــ٨غة ؤ  مــ
ً
ْ ٧ــان الجــاوي مخٗاَُــا ٞــةطا جغجــب ٖلــى الٟٗــل مــٓث ؤ٦رــر مــً خــخو ؤ

ٓبخين ".مضة ال ج٣ل ًٖ ؾىت  ْ بخضٔ َاجين ال٣ٗ ْػ ؤعبٗماثت ظىُّ ؤ  ْٚغامت الجخجا

ٓباث ؤّن 377ًخضح مً هو اإلااصة )  ْمكضصة ( ٣ٖ ٓعجين : بؿُُت   : (1)لل٣خل الخُإ ن

ْح بـين        ٓبـت الحـبـ التـي جتـرا ٓعة البؿـُُت ٣ٖ ْٚغامـت مـً  ؾـاٖت 24خُض ٢غع اإلاكٕغ في اله ٓاث ،  ْزـالر ؾـى

ـــمماثـــت  ٓبخين  صَع ْ بخـــضٔ َـــاجين ال٣ٗـــ ٓبـــت الحــــبـ  (2)بلـــى مـــاثتي صًىـــاع ؤ ٍـــت لل٣ا ـــملي لُُبـــ٤ ٣ٖ ْجـــغ٥ الؿـــلُت الخ٣ضًغ  ،

ٝ الجاوي . ْ الٛغامت ٣ِٞ خؿب ْْغ ٓبت الحبـ ٣ِٞ ؤ ْ ًُب٤ ٣ٖ  ؤ
ً
 ْالٛغامت مٗا

       
ً
ْ ٧ـــان الجـــاوي مخٗاَُـــا ٓاص ٢ْـــض ٢ـــغع اإلاكـــٕغ حكـــضًض ال٣ٗـــار بطا جغجـــب ٖلـــى الٟٗـــل مـــٓث ؤ٦رـــر مـــً خـــخو ؤ مـــ

ْ بةخضٔ  ْػ ؤعبٗماثت صًىاع ؤ ْٚغامت ال جخجا ٓبت الحبـ مضة الج٣ل ًٖ ؾىت  ْ مسضعة بدُض ًُب٤ ال٣ا ملي ٣ٖ مؿ٨غة ؤ

ٓ الخالي : ٓبخين ٖلى الىد  َاجين ال٣ٗ

 أ_ حلذد اإلاججي كليهم:

                                                             
ن0ي

 ي599ى ا د 5109ا  0لبوبر" لدمى ي ن،ا"ي ا "ح  انوو يوعاوبا  يوهنبص ي يوا ى يولادن ا ىوا   
  
ن5ي

ن ماو  اانوو يوعاوباا  55ن مو  انوو يوعاوبا  يوهنبص يوداى ي ىناو وي ذهاو وعاوباب يودابط ا و اى لوضاد  يومااى  ي977وى ندىى ند يوماى  ي 
لو "ر ناب يوهنبص ذنى تع"نةها وعاوبب يودبط يودى ي ىنو وي ذهو وه ه يوعاوبب باووها :م: ذاوبب يودبط اص وضق يومدروى ذهنه فص لداى يو اجوو يوم

ا يومدهنب يومى  يومدروى بها ذهنها وال نجو  لو تاا  اا ه يوماى  بالي داا  ماو ي داوي  ذاو ل"باق وذ ا"نو  ااذبا رماا ال نجاو  لو ت ناى ذهاو  اال
او"جوح ن مو  انوو يوعاوبا  يودى ي ىنو وعاوباب يوؽ"يماب  ا فبا977 نوي  إال فص ي دوي  يولا،ب يومن،ود ذهنها  انـونـاًما ووى توضر يوماى  ي

ن مو  انوو يوعاوبا  يوهنبص نجىاا  ى دىى  يوماىي" ي ىنو وعاوبب يوؽ"يمب باووها :م ذاوبب يوؽ"يمب اص إو يى يومدروى ذهناه لو ناىفق 56إوو يوماى  ي
 إوو ل ينب يوىووب يومبهػ يوماى" فص يودرىا وال نجو  لو نناد ا ي يومبهػ ذو ذ "   "وش بلي دا  مو ي دوي  مي
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ٓبـــت لجؿـــامت الىدُجـــت اإلاترجبـــت ٖلـــى الٟٗـــل بمـــٓث ؤ٦رـــر مـــً خـــخو ،       ال  مــً َىـــا ًخضـــح ؤن اإلاكـــٕغ قـــضص ال٣ٗ

ُـــام َـــظا الٓــــٝغ ؤن ٣ًخـــل خخهـــ ٟـــي ل٣ ْمشالـــّ اْاخــــض ا٨ً ٓع ،  ْ ٦ؿـــ ح ؤ ٢ُــــام  :٣ٞـــِ ختـــى بطا ؤنــــِب ٖـــضص آزـــغ بجــــْغ

ــــت جــــالجــــاوي بدىُٓــــ٠ ؾــــال  ٓٞــــاة ؤ٦رــــر مــــً خــــخو لٗــــضم صعاًخــــّ ب٨ُُٟــــت جىُٓــــ٠ لصي ا خّ ٞخىُلــــ٤ مىــــّ ٖــــضة ؤٖيــــرة هاٍع

 .( 1)ْنُاهت الؿالح الىاعي 

ٓبـاث ؾـالبت       ْلُـت بٗـضم بهـؼا٫ ٣ٖ ٓبت لخٗـضص اإلاجنـي ٖلـحهم ًخٗـاعى مـ٘ الاججاَـاث الض ٫ٓ ؤن حكضًض ال٣ٗ ٍْيبغي ال٣

ْاخــض ال ــت فــي ظــغاثم ؤلاَمــا٫ بهــٟت ٖامــت ، ٞمــٓث ؤ٦رــر مــً خــخو هدُجــت لٟٗــل  ٓعة ٧امىــت لــضٔ  للحٍغ ًــض٫ ٖلــى زُــ

 .(2)الجاوي

 ب _ خالت الجاوي :

ٓن الجـــاوي م       ٓ ؤن ٩ًــ ْ مســـضعة ؤزىــاء اعج٩ابــّ للؿـــل٥ٓ ؤلاظغامــي الـــظي ؤصٔ بلــى الىدُجـــت َــ ٓاص مؿــ٨غة ؤ  إلاـــ
ً
خٗاَُــا

ْلـــم حكـــتٍر اإلاـــاصة ) ْٞـــاة اإلاجنـــي ٖلُــّ ،  ٓن الجـــاوي فـــي خالـــت  2/ 377ٝاإلاخمشلــت فـــي  ٓبـــاث اللُبـــي ؤن ٩ًــ ٓن ال٣ٗ ( مــً ٢ـــاه

 إلاؿــــ٨
ً
ٓن الجـــاوي مخٗاَُـــا ْ جســـضًغ ، ٞــــالٓٝغ اإلاكـــضص ًخد٣ــــ٤ بمجـــغص ؤن ٩ًــــ ْ مســـضع ؤزىــــاء مماعؾـــخّ للؿــــل٥ٓ ؾـــ٨غ ؤ غ ؤ

  (3)ؤلاظغامـــي بٛـــٌ الىٓـــغ ٖـــً ال٨مُـــت التـــي حٗاَاَـــا 
ً
ْمٗانـــغا  

ً
ـــا ْ للمســـضع ازخُاٍع ٓن الخٗـــاَي للمؿـــ٨غ ؤ ٍْجـــب ؤن ٩ًـــ  ،

 .(4)للٟٗل 

ْ جســـــضًغ صْن الا٦خٟـــــاء        ٓبـــــت ال٣خـــــل الخُـــــإ بطا ٧ـــــان الجـــــاوي فـــــي خالـــــت ؾـــــ٨غ ؤ ٧ْـــــان ؤخـــــٔغ باإلاكـــــٕغ حكـــــضًض ٣ٖ

ـــاَي لِـــــظ  بالخٗــ
ً
ٓخا ٓن خ٨مـــــت الدكـــــضًض ؤ٦رـــــر ْيـــــ ٓاص ؛ ختـــــى ج٩ـــــ ٫ٓ  ،ٍ اإلاـــــ ْالخســـــضًغ ٖال٢ـــــت بدهـــــ ٓن لحالـــــت الؿـــــ٨غ  ٩ٍْـــــ

 . (5)الحاصر

ٓبـاث اللُبــي ٧ــان ملغـىً 377ْالح٣ُ٣ـت ؤن هــو اإلاـاصة )        ٓن ال٣ٗ ٓن ع٢ــم ) ( مــً ٢ــاه ٓظــب ال٣ـاه  بم
ً
(لؿــىت 6يــمىُا

ْلِــظا ٞا خالــت بلــى َــظا 1423 ْالضًــت ،  ٓن ألازيــر  م بكــإن ؤخ٩ــام ال٣هــام  ٓظــب ال٣ــاه م  ــي 2016لؿــىت  18الــىو بم

ْم  ٓا٢٘ بخالت ٖلى مٗض  .(6)في ال

ٓن اْ هظا         ٓبت ال٣خل الخُإ في ٢اه ٓباث ، ًب٣  ؤن هخٗٝغ ٖلى ٣ٖ ٓن ال٣ٗ ٓبت ال٣خل الخُإ في ٢اه جضح لىا ٣ٖ

ٓاؾُت اإلاغ٦بت آلالُت ٖلى الُغ١ الٗا ع ٖلى الُغ١ الٗامت بطا اعج٨ب الٟٗل ب  مت .اإلاْغ

 
ً
 كلىبت اللخل الخؼأ في كاهىن اإلاشوس كلى الؼشق اللامت: -زاهُا

ع ٖلى الُغ١ الٗامت ع٢م )59ههذ اإلااصة )        ٓن اإلاْغ ٓبت ال٣خل الخُإ خُض 1984( لؿىت 11( مً ٢اه م ٖلى ٣ٖ

ٓ الخالي :" ٌٗا٢ب بالحبـ مضة ال ْػ ج٣ـل ٖـً  ْبٛغامـت ال ،ج٣ل ٖـً ؾـخت ؤقـِغ ظاء ههِا ٖلى الىد ال جخجـا مـاثتي صًىـاع 

ٓبخين ْ بةخـضٔ َـاجين ال٣ٗـ ٓاث ٧ــل  ،ألالـ٠ صًىـاع ؤ ْػ ؤعبـ٘ ؾـى ال جخجـا ْبسـحب جـغزُو ال٣ُــاصة مـضة الج٣ـل ٖـً ؾـىت ، 

ْ حؿبب في ٢خلِا " .  ؤ
ً
 زُإ

ً
 مً ٢خل بمغ٦بخّ آلالُت هٟؿا

ٓن ع٢ــم )       ٓظــب ال٣ــاه ن ع٢م هــٓمً ال٣اء خ٨ــم بلٛــام بكإن 2016( لؿىت 19َْــظا الــىو جــم بٖــاصة الٗمــل بــّ بم

ٗــــٌ بكإن ،م 1423( لؿىت 13) ٓن ؤخ٨ام حٗــــضًل ب خُــــض الٗامت الُــــغ١ م بكإن اإلاغْع ٖل  1984( لؿىت 11ع٢م )ال٣ــــاه

ْاإلاـازغاث ال٣ٗلُـت  ٓن اإلاسـضعاث  ٢ْـاه م قـغر الخمـغ  ٓن جدـٍغ ٓ الخـالي :"مـ٘ ٖـضم ؤلازـال٫ بإخ٩ـام ٢ـاه ٧ان الىو ٖلى الىد

ْ حؿبب في ٢خلِا ".ٌٗا٢ب بالسجً ٧ل مً ٢خل بمغ٦بخّ   زُإ ؤ
ً
 آلالُت هٟؿا

                                                             
ن9ي

 وما بعىااي 599وبر" لدمى ي ن،ا"ي ا م"جق  اب  ا د لب 
ن9ي

 ي096ى ا د 0998ا  9مدمى "مضاو با"  ا يواانوو يوجنابص يوهنبص ي يوا ى يولاد ن ا يوج م ي و  ا ىو ا  "يبهط ا  
ن2ي

 ي592لبوبر" لدمى ي ن،ا"ي ا م"جق  اب  ا د  
ن6ي

 وما بعىااي 017مدموى نجنل د نص ا  "ح  انوو يوعاوبا  يوا ى يولاد اىي" يونهضب يوع"بنب ا يوااا"  ا ى  ا ىط اد  
ن7ي

 ي097مدمى "مضاو با"  ا م"جق  اب  ا د  
ن8ي

ويوى"ي ااا  وهبدااوا  رمهااب ما مجهااب يواااانوو ااا"  مدمااى يوجمهااص ا ممالماار مااو ضااويب  يوتجاا"نى ويوعاااال فااص يواااويننو يوجنابنااب يولا،ااب ويوم 
 ومابعىاا ي 909ى ا د5109يواانوننبا رهنب يواانوو ا جامعب  "يبهط ا ذىى لاد باوملتم" يوتر"نمص يو اوا ا 
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٢ْـ٘ ال٣خـل الخُـإ        ٓن ال٣خـل الخُـإ باإلاغ٦بـت آلالُـت ٖلـى الُـغ١ الٗامـت ، ؤمـا بطا  ٌكتٍر الهُبـا١ َـظا الـىو ؤن ٩ًـ

ٓبـاث 377ٍُْبـ٤ فـي َـظٍ الحالـت هـو اإلاـاصة ) ،بٓؾُلت ؤزٔغ ٚير اإلاغ٦بت آلالُت ٞال ًىُب٤ َـظا الـىو ٓن ال٣ٗ ( مـً ٢ـاه

 . اللُبي
ً
 اإلاكاع بلُّ آهٟا

ٓن ع٢ــم )       ٓاِٖــا 1984( لؿـىت ٢ْ11ـض خــضص ال٣ــاه ْؤه ٓص باإلاغ٦بــت آلالُــت  ع ٖلــى الُــغ١ الٗامـت اإلا٣هــ م بكــإن اإلاــْغ

ٓص باإلاغ٦بــت آلالُــت بإ هــا :" ٧ــل مغ٦بــت طاث مدــغ٥ آلــي مٗــضة للؿــير ٖلــى 1،خُــض بُيــذ اإلاــاصة ) ٓن ؛اإلا٣هــ ( مــً َــظا ال٣ــاه

ْحٗخاـــر فـــي خ٨ـــمللؿـــير ٖلـــى  ٖـــضا اإلاٗـــضةالُـــغ١ الٗامـــت  ٓعة بةخــــضٔ  الؿـــ٨٪ الحضًضًـــت ،  اإلاغ٦بـــت آلالُـــت ٧ـــل مغ٦بـــت م٣ُـــ

 اإلاغ٦باث آلالُت ".

ْحٗخاــر مــً الُــغ١ الٗامــت فــي  ْبُيــذ ال٣ٟــغة )         ٓ الخــالي :"  ٓص بــالُغ١ الٗامــت ٖلــى الىدــ ( مــً طاث اإلاــاصة اإلا٣هــ

ع  ْاإلاؿـال٪ الهـالحت إلاـْغ ٓن الُـغ١  ْمـا فـي  جُب٤ُ ؤخ٩ام َظا ال٣اه ْ الخانـت  ْاإلايكـأث الٗامـت ؤ اإلاغ٦بـاث صازـل اإلاـؼإع 

 خ٨مِا ".

ٓن     ٓإ اإلاغ٦باث آلالُت في اإلااصة الشاهُت مً َظا ال٣اه ٓإ زانـت مـً اإلاغ٦بـاث آلالُـت  (1)ْجم جدضًض ؤه ْؤلح٣ـذ  هـا ؤهـ  ،

 ( ع٢ــم 
ً
ٓظـب ٢ــغاع اللجىــت الكـٗبُت الٗامــت للٗــض٫ ْألامــً الٗـام )ؾــاب٣ا ٓإ 1994لؿــىت  257بم م بكـإن بلحــا١ بٗــٌ ؤهــ

ع ٖلى الُغ١ الٗامت ٓن اإلاْغ ٓإ اإلاغ٦باث اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اه  . (2)اإلاغ٦باث آلالُت بإه

ٓبت اإلاىهٓم ٖلحها لل٣خل الخُإ فـي اإلاـاصة )        ٢ْـ٘ 377ٍِْٟم مما ج٣ضم ؤن ال٣ٗ ٓبـاث  ـي التـي ؾـخُب٤ بطا  ٣ٖ )

ْ صعاظت ٖاصًت . :ال٣خل الخُإ بمغ٦بت ٚير آلُت مشل ٓة ؤلاوؿان ؤ ْ ب٣ ٓان ؤ عة بدُ  الٗغبت اإلاجْغ

ٓن اإلاغ٦بت آلالُـت فـي خالـت ٢ُـاصة مـً ٢بـل ؾـاث٣ِا ِٞؿـإ٫ ٖـً ٢خـل        ٢ْـ٠ مغ٦بخـّ الال ٌكتٍر ؤن ج٩ خُـإ بطا ؤ

ْٞاجّ ْجدؿبب في  ْجهضم ؤخض اإلااعة   . (3)في مىدضع صْن ؤن ًخسظ ما ًلؼم إلاى٘ جدغ٦ِا ، ٞخخدغ٥ 

ْاإلاالخٔ ؤن اإلاكٕغ اٖخار ال٣خل الخُإ باإلاغ٦بت آلالُت مً الجىذ ٢بل الخٗضًل ألازير خُض ٧اهذ ظىاًت ؛ ألن       

ٍْد٨م بسحب جغزُو ال٣ُاصة مضة ال ٓبتها السجً ،  ٓبت ج٨مُلُت . ٣ٖ ٓاث ٣ٗ٦ ْػ ؤعب٘ ؾى ال جخجا  ج٣ل ًٖ ؾىت ، 

ـ٤        ٓص ٍْظَب عؤي بلى ؤن الخمُيـز بـين ال٣خـل الخُـإ بٍُغ ٓظـ ْال٣خـل بُـغ١ ؤزـٔغ فـي ٚيـر مدلـّ ؛ ل اإلاغ٦بـت آلالُـت 

ْ اإلاكــٗت  ٍْٓــت ؤ ْ الى ٍْــت ؤ ٓاص ال٨ُما ْ ًم٨ــً  (4)َــغ١ ؤزــٔغ لل٣خــل الخُــإ ؤزُــغ مــً اإلاغ٦بــت آلالُــت ٧ال٣خــل الخُــإ بــاإلا  ،

ٓظض ما ًارعٍ باٖخباع ؤن الٟٗل اعج٨ب بضْن حٗمض ٞال ٫ٓ ؤن الخمُيز ال ً ٓاؾُ ال٣ تها اعج٨ب ال٣خل ٖارة بالٓؾُلت التي ب

 الخُإ .

                                                             
ن9ي

ى ِب لو يوم"و" ذهو يو "  يوعامب لنويح يوم"ربا  يآلونب ذهو يوندو يآلتص بناناه :متتداىى 0989ن ي نب 00دىى  يوماى  يو اننب مو يواانوو " ى ي 
 نويح يوم"ربا  يآلونب بما نهص:ل

  نا"  لا،ب: واص يومعى  وال تعما  يو ل،صي – 
  نا"  "رول ذامب: واص يومعى  ونا   بعب "رال فل   بمااب ي – 5
  نا"  دافهب: واص يومعى  وهنا  يوعاى لو يولاد وه"رال لو ونا  يو"رال فص "دال   نادنبي – 9
ا  يوبضابق ويومهما  ويودنوينا   ويم ران  مل،،ب وال تعما  يولااد لو وهناا  بماابا  ونجاو   نا"  نا  بضابق: واص يومعى  ون – 9

 وه ه يو نا"  دم  بعك يو"رال فص دىوى ما تا""ه يوهجنب يو عبنب يوعامب وهعى ي
  نا"  ج"ي" : واص معى  وج" يوم"ربا  يوما و"  وال ن مر ت،منمها بوضق لنب دمووب ذهنهاي – 2
 ما و" : واص يومعى  وه ن" ذهو ذجهتنو فلر " ما و"  بم"ربب آونبيم"ربب  – 6
 ى"يجب نا"نب: واص يومعى  وه ن" ذهو ذجهتنو لو  الا ذجال  وال نروو ت،منمها ذهو  ر   نا"  مهما بهؽ   و  يومد"كي – 7

 ىى ي نويح يوم رو"  فص ا ه يوماى م يونجو  با"ي" مو يوهجنب يو عبنب يوعامب وهعى  إودا  لي نوح آل" مو يوم"ربا  يآلونب بإد
ن01ي

 دنا تضمو ا ي يوا"ي" يوند ذهو يآلتص :  
 تهد  باو نا"ي  يولا،ب يوم"ربا  يآلونب يوتاونب : : نا"ي  يإل عاؾ ا ويو نا"ي  يومعى  وهتلجن" ا و نا"ي  نا  يوموتو ي -0
 اانا"ي  يوم ت ااةنا  يومتناهااب ا  اانا"ي  يإل ةااام ا  اانا"ي  يإلناااا  ا يو اانا"ي  تهداا  ب اانا"ي  نااا  يوبضااابق يوم"ربااا  يآلونااب يوتاونااب :  -5

يو"يفعااب ا يو اانا"ي   ي  يو ااالوى ا  اانا"ي  دةاا" يآلبااا" ا  اانا"ي  ي ؼاا"يك يولا،ااب ا يوجاا"ي"ي  يو "يذنااب ا يوجاا"ي"ي  يو،ااناذنب ا 
ويإلن يم يول بننو فص  انوو يوما"و" يوهنباص ا " ااوب ماج اتن" ا رهناب يآلال  يو انهب ا م، ةص ذبىيودمنى يوناروح ا يومويجهب يوجنابنب وهات  

 وما بعىاا ي 06ى ا 5109يوى"ي ا  يوعهنا ا جامعب يو نتونب ا ؼن" من و"  ا 
ن00ي

 وما بعىاا ي 598لبوبر" لدمى ي ن،ا"ي ا م"جق  اب  ا د  
ن05ي

فاص يوااانوو يوجناابص يوهنباص ا مجهاب جامعاب يو نتوناب ا جامعاب يو نتونابا ت"اوناب ا لاوى  اوى فالح ا ف"ج ذبىيوويدى نون"ي  ا يوىنب وإ اراوناتها  
 ي909ى ا د5151اما"ط ا99يوعىى 
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ٓبــت الضًــت لل٣خــل الخُــإ فــي ) الٟــٕغ      ــت لل٣خــل الخُــإ ، ًب٣ــ  ؤن هخٗــٝغ ٖلــى ٣ٖ ٍغ ٓبــت الخٍٗؼ ىــا ٖلــى ال٣ٗ ْبٗــض ؤن حٗٞغ

 الشاوي ( . 

 كلىبت الذًت لللخل الخؼأ: الفشق الثاوي

ْ فــي ٢ــا      ٓبــاث ؤ ٓن ال٣ٗ ٓبــت ال٣خــل الخُــإ فــي ٢ــاه ع ٖلــى الُــغ١ الٗامــت ًد٨ــم ال٣ا ــملي با يــاٞت بلــى ٣ٖ ٓن اإلاــْغ ه

ٓن ، ْ  ألخ٩ــــــام ال٣ــــــاه
ً
٣ْٞــــــا  ٖلــــــى الٗا٢لــــــت 

ً
ا ٞي ععة لم٣امت عالٛم اخ٦اؤیت صلط اجإزْا٫ الألخ٫ اٞي ٦بالضًــــــت اإلا٣ــــــغعة قــــــٖغ

 لـىو اإلاـاصة )باْل٣ْٗن ا٢اه
ً
ٓبـت الٛغامـت اإلا٣ـغعة َب٣ـا ٓػ الح٨ـم ب٣ٗ ْمٗنى طل٪ ؤهـّ ًجـ ٓبـاث 377ث ،  ٓن ال٣ٗ ( مـً ٢ـاه

٘٢ْ ٓبـت ؤنـلُت فـي  ،ال٣خل الخُإ بٓؾُلت ؤزٔغ ٚيـر اإلاغ٦بـت آلالُـت اللُبي بطا  خُـض ًم٨ـً لل٣ا ـملي الح٨ـم بالٛغامـت ٣ٗ٦

ٓعة البؿــُُت لل٣خــل الخُــإ بمــا ال ٓعة اإلاكــضصة فــي خالــت  الهــ ْػ ؤعبٗماثــت صًىــاع فــي الهــ ْ بمــا ال ًجــا ْػ مــاثتي صًىــاع ؤ ًجــا

ْ بطا ٧ـان الجــاو ٓاص مؿــ٨غةحٗـضص اإلاجنــي ٖلــحهم ؤ  مـ
ً
ْ مســضعة ي مخٗاَُــا مــت ال٣خــل الخُــإ  ،ؤ ْؤًًـا ًد٨ــم بالٛغامــت فـي ظٍغ

. 
ً
ا ْػ ألال٠ صًىاع با ياٞت بلى الح٨م بالضًت اإلا٣غعة قٖغ ال جخجا  باؾخسضام اإلاغ٦بت آلالُت  التي الج٣ل ًٖ ماثتي صًىاع 

 یت مبلٜ مخصلْا      
ً
ا ــــي ا ،لٗا٢لتابُا ٖل  م یخ٦، ْإٍلز٫ ال٣جاهي  : صصة مخْا٫ خؤبّ ٞي م یخ٦صصٌّ قــــــــــــٖغ ــ ــ ــ ٫ ل٣جْفــ

ـــل اي  ٦ـــــــــــٞ، ْلظاهيابُا ٖل  م یخ٦ْ ،ملل٣نار ظْلمع اٚیص لٗما ــ ــ ــ ٓا٫ ألخــ ــــ ــ ــ ــ ٓػ ایظـ ْ ت ـــــــــــیصلٍ ا٣اـــــــــــؾب  ـــــــــــٖل١ اـــــــــــالجٟـــــــــــ ؤ

ْ َغُا ـــه٣انب ْ الخُإها صاصت ؾـــی٣ؤ ٓاء في ال٣خل الٗمض ؤ  . (1)، ؾ

ٓن ع٢م ٢ْ3ض خضصث اإلااصة )     ٓ الخالي :یت صاع الضم٣م 2016لؿىت  18( مً ال٣اه  ٖلى الىد

 : م٣ـــــــضاع صًـــــــت 
ً
ال ـــبُم لخ٫٦ اإ ٞي خاٍزع ٦طل٫ ا٢جؤ ــ ــ ـــا ٖلـ ــ ــ ـــلٗا٢لا  ـ ــ ــ ـــت ٢یمـ ــ ــ ـــت ماثـ ــ ــ ـــً ات مـ ــ ــ ْ  بـ  ظ ٫4250 ؤ

ً
ر هطلن امعامـــــــا

ْع انث ٢ْلت صْؾمیت بالعلث الظُان اي مـللیبع ایهاـضبالصع ج٣ْ ،٢٫ؤیُما م ؤلزالا  بُا. م لخ٦ص

 : 
ً
 ٫.ظعلایت ن صمٝ لهناٖل  عؤة لمایت ْن صج٦زاهُا

یت صلط اجهٟی،  ْلمظجم٘ االها ْٖا٢لت جــض ظْجــم لن ةـ  ٞـل٣جلصص ابجٗصص ججْٗإ ٍلز٫ ال٣جاٞي  (2)لٗا٢لتایت ٖل  صلر اجظْ  

 . (3)نلجإمیث ا٦اعقن ت مـْٖٞصلماالٜ ـلمباا ـمهُـب جخجؾ، ْهيـضلمـؼام االلجط اجهٟیَغ١ ب

لٗا٢لت ٖل  ایت م٘ صلامؾجخ٣ي ١ جٟاْػ ایظم ،ْ ٦ُعاقجصاع ابم٣م ٖلیُْػٕ جة ْلظهاصص ایت بجٗصلصص اال ججْٗ       

ْ مهُا ٝ لجزٟیا ٓم ی٣ؤن   ـــــت ٖلـــــیصللن جخ٣یـــــلمؾا٘ ـــــم١ اـــــالجٟاإ ٍلز٫ اللظاهي ٞي ٢جْػ یظ، ْجٗظیلُا ؤ ــــ ٫ ها م٣ابصاصبؾـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖلیعي جؾْیت صلن ام٥ لطلٗا٢لت بعؤ اجبْیت صلن اٖم لُػجها ر زت خؾْع لل٫ ل٣جیایت ١ صؾجخج، ْ (4)لٟيالتم اخ٦اؤّ ـ

 .               (5)عارلمیم اخ٦اؤ

       
ّ
ٞٓ ُغح الدؿائ٫ آلاحي : َل ٧ان اإلاكٕغ م ُُ ٓن اللُبي ؛ ل ٓبت اإلا٣غعة لل٣خل الخُإ في ال٣اه  ٨َظا جبين لىا ال٣ٗ

ً
٣ا

ٓ ما ؾدخم ؤلاظابت ٖلُّ في )اإلاُلب الشاوي(  َْ مت ال٣خل الخُإ ا  ْالضًت لجٍغ ت  ٍغ ٓبت الخٍٗؼ  في الجم٘ بين ال٣ٗ

 

 اإلاؼلب الثاوي

ت والذًت ٍش  جلُُم معلً اإلاششق في الجمم بين الللىبت الخلٍض

ٓن        ٓبت اإلا٣غعة لل٣خل الخُـإ خؿـب آزـغ الخٗـضًالث فـي ال٣ـاه م بكـإن 2016لؿـىت  18ع٢ـم بٗض اؾخٗغاى ال٣ٗ

ٓن ع٢ــم )ؤخ٨ام حٗــضًل بٗــٌ  جضــح لىــا ؤن اإلاكــٕغ ٢ــض ظمــ٘ بــين اْالضًــت، م بكإن ؤخ٨ام ال٣هام 1423( لؿىت 6ال٣ــاه

                                                             
ن09ي

 ى ي5106ن و نب 08مو يواانوو " ى ين  مكر" ي ل ن 9"يجق  يوماى  ي 
ن09ي

فق ـاـىباوى مه يإوـاـابص بـاـ ضـاـى درـاـى" ن،ا وبـاـمهنوـاـ  لاا  يلم لىاـافوويو ـذهـ"اى جبـو نمرى وىوي لو جونى وو ذ،بته فإد اى و ليذا هب  
 ى ي5106و نب  08ن مو يواانوو " ى  9  ؾ2"يجق يوماى  يومجتمقياا يالوتك و   نتداى وو فإا فقىوى ينظــب تنــناو "

ن02ي
 ى ي5106ن و نب 08ن مو يواانوو " ى ي2"يجق يوماى  ي 

ن06ي
 ى ي5106و نب 08 ن مو يواانوو " ى 6-2-9  ؾ  2"يجق يوماى  ي

ن07ي
 ى ي5106و نب  08ن مو يواانوو " ى 6"يجق يوماى  ي 
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ْالضًـــت ـــت  ٍغ ٓبـــت الخٍٗؼ ى مـــً  ،ال٣ٗ ٓظـــب اإلا٣تـــرح اإلاٗـــْغ ٓال٣ات ــــــظٗعات مــــــلظه٢ْـــض ٧ـــان َـــظا الخٗـــضًل بم ــــ ـــبمن هیــ ــــــ٤ ْٞاا یـــ

ْالدؿائ٫  ؾالمیتاٗت یـــغلقم ااـــخ٦ؤ ٓ بلى الاؾخٛغار  ْابـح ْظلـي بـىو ال٣ـغآن  ،؛ ألامغ الظي ًضٖ ٞجؼاء ال٣خل الخُـإ 

َخَل 
َ
٢ ًْ َم َْ  ؤ 

ً
إ
َ
ُ
َ
 ز

َّ
ِمًىا ِبال

ْ
٣ُْخَل ُما ًَ ْن 

َ
ًٍ ؤ ِم

ْ
ا
ُ
اَن إلِا

َ
َما ٧ َْ ٓلّ حٗالى : ل ْال٨ٟاعة  ل٣ م  اإلاخمشل في الضًت  َخْدِغٍُغ ال٨ٍغ

َ
ٞ 
ً
إ
َ
ُ
َ
ِمًىا ز

ْ
 ُما

َبٍت 
َ
 َع٢

ْ
َٓ ُما َُ َْ ْم 

ُ
٨
َ
ٍ ل
ّْ ُض َٖ ٍم  ْٓ

َ
٢ ًْ اَن ِم

َ
ِةْن ٧

َ
ٓا ؤ ٞ

ُ
٢ ضَّ هَّ ًَ ْن 

َ
 ؤ
َّ
ِّ ِبال ِل

َْ ىي ؤَ
َ
 ِبل
ٌ
َمت
َّ
 ُمَؿل

ٌ
ت ًَ ِص َْ ِمَىٍت 

ْ
اَن ُما

َ
ِبْن ٧ َْ ِمَىٍت ن 

ْ
َبٍت ُما

َ
َخْدِغٍُغ َع٢

َ
ٞ ًٌ ِم

ِلــ َْ
َ
ــىي ؤ
َ
 ِبل
ٌ
َمت
َّ
 ُمَؿــل

ٌ
ــت ًَ ِض

َ
ــا١ٌ ٞ

َ
ــَجُهْم ِمُش ُْ َب َْ ْم 

ُ
ــَى٨ ِْ ٍم َب ْٓ ــ

َ
٢ ًْ  ِمــ

ً
َبــت ْٓ

َ
ْيِن ج َٗ ًِ ُمَخَخــاِب

َغٍْ ِْ ــ
َ
اُم ق َُ ِهــ

َ
ِجــْض ٞ ًَ ــْم 

َ
ًْ ل َمــ

َ
ِمَىــٍت ن ٞ

ْ
َبــٍت ُما

َ
ْدِغٍــُغ َع٢

َ
ج َْ  ِّ

ٓعة اليؿا، آلاًت ِلًُما َخ٨ًُِما آلاةؾ َٖ  ُّ
َّ
اَن الل

َ
٧ َْ  ۗ ِّ

َّ
ًَ الل  [ 92ِم

ْالضًـت مـً زـ        ـت  ٍغ ٓبـت الخٍٗؼ ٓبـت ْلِظا ؾىدا٫ْ ج٣ُُم مؿل٪ اإلاكـٕغ فـي الجمـ٘ بـين ال٣ٗ ال٫ اإلا٣اعهـت بـين ال٣ٗ

ٓن   ْمؿـل٨ّ فـي آزـغ حٗـضًل  1423لؿىت  6اإلا٣غعة لل٣خل الخُإ في ال٣اه ْالضًـت ) الٟـٕغ ألا٫ْ (  بكإن ؤخ٩ام ال٣هام 

ٓن ع٢م   لل٣اه
ً
 م في )الٟٕغ الشاوي (.2016لؿىت  18َب٣ا

ٓبت اإلا٣غعة لل٣خل الخُإ في ال٣اهٓن ع٢م : الٟٕغ ألا٫ْ   م1423لؿىت  6ج٣ُُم مؿل٪ اإلاكٕغ لل٣ٗ

ٓن ع٢م )       مـ٘ : "ال٣خـل الخُـإ لضًت ٖلى آلاحي :م بكإن  ال٣هام ا1423( لؿىت 6ههذ اإلااصة الشالشت مً ال٣اه

ْاإلاـازغاث ال٣ٗلُـت ٌٗا٢ـب  ٓن اإلاسـضعاث  ٢ْـاه م الخمـغ  ٓن جدٍغ ٢ْاه ع ٖلى الُغ١ الٗامت  ٓن اإلاْغ ٖضم ؤلازال٫ بإخ٩ام ٢اه

ْ حؿبب في   زُإ ؤ
ً
ٓعة اليؿاء آلاًت ٧ل مً ٢خل هٟؿا ْعص في ؾ ال حٗمض بالضًت ٦ما   ".92- ٢91خلِا بٛير ٢هض 

ٓبــت اإلا٣ــغعة لل٣خــل الخُــإ بٓؾــُلت ٚيــر اإلاغ٦بــت آلالُــت ، ؤمــا بطا        جبــين مــً زــال٫ َــظا الــىو  ؤن الضًــت  ــي ال٣ٗ

 
ً
٣ْٞـــا ٓبـــت الســـجً  ٓن ال٣ٗ ـــ٤ اإلاغ٦بـــت آلالُـــت ٖلـــى الُـــغ١ الٗامـــت ٞخ٩ـــ ٢بـــل  59لـــىو اإلاـــاصة )٢ْـــ٘ ال٣خـــل الخُـــإ ٖـــً ٍَغ

ٓن ع٢م  ٓن ع٢م 2016لؿىت  19حٗضًلّ بال٣اه ع ٖلى الُغ١ الٗامت . 1984لؿىت  11م( مً ال٣اه  م بكإن اإلاْغ

ٓعة      ْعص فـــي ؾـــ  إلاـــا 
ً
مـــت ال٣خـــل الخُـــإ بٓؾـــُلت ٚيـــر اإلاغ٦بـــت آلالُـــت َب٣ـــا ٓن الضًـــت  ـــي اإلاُب٣ـــت ٖلـــى ظٍغ  هـــظا ج٩ـــ

 . 92اليؿاء آلاًت 

ٓن اإلاكٕغ      ٗت ْٖلُّ ٩ً ْا٤ٞ الكَغ ٗت  ؤلاؾالمُت٢ض  ْبن ٧اهـذ الكـَغ ٓبت لل٣خل الخُـإ ،  ا للضًت ٣ٗ٦ َغ في ج٣ٍغ

لم جٟغ١ في ْؾُلت ال٣خل الخُإ ٞالضًت  ي الجؼاء اإلا٣غع لل٣خل الخُإ بهٟت ٖامت صْن اٖخباع للٓؾُلت التـي  ؤلاؾالمُت

 جم  ها ال٣خل الخُإ . 

ـــل     ــــت ال٣خــ مـ ــــار لجٍغ ــــي ال٣ٗـ ـــز فـ ـــ٘ ؤن الخمُيــ ٓا٢ــ ٓظـــــض مـــــا ًاـــــرعٍ ؛ ألن ال الخُـــــإ بىـــــاًء ٖلـــــى ازـــــخالٝ الٓؾـــــُلت؛ ال ً

مت  ٓا٫ اعج٨بـذ بـضْن حٗمـضالجٍغ ـ، في ٧ل ألاخـ ٓبـت الضًـت بٛـٌ الىٓـغ ٖـباإلاكـٕغ ؤ ا٩ٞـان خٍغ الٓؾـُلت التـي  ًن ٣ًـغع ٣ٖ

ٗت  ٓا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ  . ؤلاؾالمُتاعج٨ب  ها ال٣خل الخُإ ختى ًخد٤٣ الخ

ٓن ع٢ـم ْبٗض ؤن جُغ٢ىا لخ٣ُُم مؿ     ٓبت اإلا٣غعة لل٣خل الخُإ في ال٣اه م ، ًب٣ـ  1423لؿـىت  6ل٪ اإلاكٕغ لل٣ٗ

ٓن ع٢م  ٓبت اإلا٣غعة لل٣خل الخُإ في ال٣اه  م في ) الٟٕغ الشاوي ( . 2016لؿىت  18لىا ج٣ُُم مؿل٪ اإلاكٕغ لل٣ٗ

 

 م2016لعىت  18جلُُم معلً اإلاششق للللىبت اإلالشسة لللخل الخؼأ في اللاهىن سكم : الفشق الثاوي

ٓاٞـ      ٓاهين بمـا ی ٓظـب ٢ـغاع ؤ٤ ؤخ٩ـام الكـغیٗت ؤلاؾـالم ت التـي بىاًء ٖلى ما ٖغيخّ لجىـت مغاظٗـت ال٣ـ وكـسذ  بم

ـــلٗاهي ــــــٍٓلع اجمــــــالمؽ ایـــــثع ـــم )٢م عاـــ ـــ(لؾ25ــ ٓن ع٢ـــم 2015هت ـــ م بكــــإن حٗــــضًل بٗــــٌ 2016لؿــــىت  18م جــــم ب٢ــــغاع ال٣ــــاه

ٓن ع٢م )ؤخ٨ام  ـت ن ؤخ٨ام ال٣هام م بكإ1423( لؿىت 6ال٣اه ٍغ ٓبـت الخٍٗؼ ٓظبّ جـم الجمـ٘ بـين ال٣ٗ ْالظي بم ْالضًت ، 

ْالضًــت ، بدُــض  ٓا٫  ع ٖلــى الُــغ١ الٗامــت خؿــب ألاخــ ٓن اإلاــْغ ْ ٢ــاه ٓبــاث ؤ ٓن ال٣ٗ لل٣خــل الخُــإ اإلاىهــٓم ٖلحهــا فــي ٢ــاه

ٓن ع٢ــــم   لل٣ــــاه
ً
٣ْٞــــا  

ً
ا ـــىت  18ًد٨ــــم ال٣ا ــــملي بالضًــــت اإلا٣ــــغعة قــــٖغ ْالح٣ُ٣ــــت ؤن مِمــــت ا2016لؿـ ٗــــضًل م ،  ٓ ح للجىــــت َــــ

ٗت  ٓا٤ٞ ؤخ٩ام الكَغ ٓاهين بما ً ذ فـي  ؤلاؾالمُتال٣ ٓظـب الـىو ال٣غآوـي الهـٍغ ْال٨ٟاعة ٣ٞـِ بم التي لم ج٣غع بال الضًت 

ٓعة اليؿــاء ، آلاًــت)  92ؾـ
ً
ــإ
َ
ُ
َ
ِمًىـا ز

ْ
َخــَل ُما

َ
٢ ًْ َمــ َْ  ؤ 

ً
ـإ
َ
ُ
َ
 ز

َّ
ِمًىــا ِبال

ْ
٣ُْخــَل ُما ًَ ْن 

َ
ًٍ ؤ ِم

ْ
ــا
ُ
ـاَن إلِا

َ
َمــا ٧ َْ ٓلـّ حٗــالى : ل َبــٍت  (  ل٣

َ
َخْدِغٍــُغ َع٢

َ
ٞ
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ْ
َٓ ُمـا ـ َُ َْ ـْم 

ُ
٨
َ
ٍ ل
ّْ ُض َٖ ٍم  ْٓ

َ
٢ ًْ اَن ِم

َ
ِةْن ٧

َ
ٓا ؤ ٞ

ُ
٢ ضَّ هَّ ًَ ْن 

َ
 ؤ
َّ
ِّ ِبال ِل

َْ ىي ؤَ
َ
 ِبل
ٌ
َمت
َّ
 ُمَؿل

ٌ
ت ًَ ِص َْ ِمَىٍت 

ْ
ًْ ُما ـاَن ِمـ

َ
ِبْن ٧ َْ ِمَىـٍت ن 

ْ
َبـٍت ُما

َ
َخْدِغٍـُغ َع٢

َ
ٞ ًٌ ِم

 ُم 
ٌ
ــت ًَ ِض

َ
ــا١ٌ ٞ

َ
ــَجُهْم ِمُش ُْ َب َْ ْم 

ُ
ــَى٨ ِْ ٍم َب ْٓ ــ

َ
٢ 

ً
َبــت ْٓ

َ
ْيِن ج َٗ ًِ ُمَخَخــاِب

َغٍْ ِْ ــ
َ
اُم ق َُ ِهــ

َ
ِجــْض ٞ ًَ ــْم 

َ
ًْ ل َمــ

َ
ِمَىــٍت ن ٞ

ْ
َبــٍت ُما

َ
ْدِغٍــُغ َع٢

َ
ج َْ  ِّ ِلــ

َْ ــىي ؤَ
َ
 ِبل
ٌ
َمت
َّ
ًَ َؿــل ِمــ

ِلًُما َخ٨ًُِما آلا . َٖ  ُّ
َّ
اَن الل

َ
٧ َْ  ۗ ِّ

َّ
 الل

ْالضًــت لل٣خــل الخُــ      ٓبــت ال٨ٟــاعة  ٍْــل بــةهؼا٫ ٣ٖ ال ًدخــاط بلــى جإ ْابــح  ٗت (1)إٞــالىو َىــا  ْ هــظا ٞغيــذ الكــَغ ،

مــت ؤلاؾــالمُت ٓظــب بهؼالِــا ٖلــى الجــاوي متــى زبدــذ اعج٩ابــّ لِــظٍ الجٍغ ٍْخ ٓػ مسالٟتهــا  ٓبــت م٣ــضعة ال ًجــ ْالضًــت فــي (2)٣ٖ  ،

 ال٣خل الخُإ جخدملِا الٗا٢لت ، ؤما ال٨ٟاعة ٞخ٣٘ ٖلى ال٣اجل .

ْالضًــت ؾًُــٗىا ؤمــام        ــت  ٍغ ٓبــت الخٍٗؼ ٓا٢ــ٘ ؤن الجمــ٘ بــين ال٣ٗ ْم٣ٗــضال ــب  ْاط ال٣ٗــابي   ،بقــ٩ا٫ ٍٚغ ٓ ؤلاػص َْــ

ٓبــت لل٣خــل الخُــإ ٦مــا ٞٗــل   ،٩ٞــان مــً ألاظــضع ؤلاب٣ــاء ٖلــى الضًــت ٣ٗ٦
ً
ْالضًــت مٗــا ــت  ٍغ ٓبــت الخٍٗؼ ــ٤ جُبُــ٤ ال٣ٗ ٖــً ٍَغ

ٓن ع٢م  ط مً َظا اإلاإػ١ بال باالجٟـا١ 1423لؿىت  6اإلاكٕغ في ال٣اه ْالضًت ، ٞال مجا٫ للخْغ م بكإن ؤخ٩ام ال٣هام 

 بــىو اإلاـاصة )ٖلـى بؾــ
ً
ٓن ع٢ــم ٣3اٍ الضًــت مــ٘ اإلاؿــخد٣ين لِــا ٖمــال م التــي ظــاء ٞحهــا  2016لؿــىت  18( م٨ــغع)ؤ( مــً ال٣ــاه

٣ت ؾضاصَا " . ْ ٍَغ ْ به٣انِا ؤ ٓػ الاجٟا١ ٖلى بؾ٣اٍ الضًت ؤ ٓا٫ ًج  :" ...ْفي ٧ل ألاخ

ْعاء الدكـضص ال٣ٗـا     بي لل٣خـل الخُـإ بـالجم٘ بــين ْالؿـاا٫ الـظي ًُـغح هٟؿـّ فـي َـظا اإلا٣ـام : مــا ي الٛاًـت مـً 

ٗت  ٓا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ ْالضًت ، ؤال ًجضع بىا الخ ت  ٍغ ٓبت الخٍٗؼ ٓبـت الضًـت لل٣خـل الخُـإ  ؤلاؾالمُتال٣ٗ الٛـغاء بـة٢غاع ٣ٖ

ٓعة بظغامُت   .؛ ألن ال٣خل الخُإ ال ًىم ٖلى زُ

ـــا ج٣ــــضم ٞــــىو اإلاــــاصة )      ـــاٞت بلــــى مـ ٓن 377با يـ ٓظــــب ال٣ــــاه  بم
ً
ـــىت  6ع٢ــــم ( ٢ــــض ؤلغــــي يــــمىُا ـــإن  1423لؿـ م بكـ

ٓن  ٓظب ال٣اه ْبٖاصة الٗمل بّ مً ظضًض بم  م . 2016لؿىت   18ؤخ٩ام ال٣هام ٠ُ٨ٞ جخم ؤلاخالت بلُّ 

 ٖــً َــظا 
ً
ٓمــت ال٣ٗابُــت بهــٟت ٖامــت ؛ بُٗــضا ْمخ٩امـل للمىٓ فـي الح٣ُ٣ــت هدــً بداظــت بلــى بٖــاصة ج٣ُــُم قــامل 

ٓاٞــ٤ بــين الكــ ٓن الخ ٗت الخســبِ الحانــل ، ِٞــل ٣ٌٗــل ؤن ٩ًــ ٓبــاث اللُبــي  هــظا الكــ٩ل ، ٞمــا  ؤلاؾــالمُتَغ ٓن ال٣ٗ ٢ْــاه

٫ٓ ٖلى ؤلا   ٚير م٣ب
ً
 . َال١جٓنلذ بلُّ اللجىت ال ًم٨ً اٖخباٍع بال جل٣ُٟا

ٓن ع٢ــــم        ـــىت  18ْٖلُــــّ ًجــــب اإلا ــــملي فــــي بظــــغاءاث ؤ٦رــــر ٞاٖلُــــت لخٗــــضًل ال٣ــــاه ـــت الضًــــت 2016لؿـ ٓبـ ْب٢ــــغاع ٣ٖ م 

ٓعي اللُبـــي  ـــالن الضؾـــخ ْلـــى مـــً ؤلٖا دت لـــىو اإلاـــاصة ألا  إلاسالٟخـــّ الهـــٍغ
ً
ٓعٍا ْ الُٗـــً ُٞـــّ صؾـــخ مـــت ال٣خـــل الخُـــإ، ؤ لجٍغ

ْلت صًم٣غا2011َُالهاصع في ٖام  ت مؿخ٣لت، الكٗب ٞحها مهضع الؿلُاث، ٖانمتها م الظي ظاء ُّٞ ماًلي :" لُبُا ص

ٗت  ْالكَغ ْصًجها ؤلاؾالم،  ٘..." .  ؤلاؾالمُتَغابلـ،   اإلاهضع الغثِـ للدكَغ

ٓعي ع٢ــم        فــي الُٗــً الضؾــخ
ً
ٓعٍت هــو  29/59ْفــي َــظا الؿــُا١ ؤنــضعث اإلاد٨مــت الٗلُــا خ٨مــا ١ بٗــضم صؾــخ

ٓن ع٢ــم 3اإلاــاصة ع٢ــم )  ٓن ع٢ــم  7/1430(  م٨ــغع مــً ال٣ــاه م بكــإن ؤخ٩ــام  6/1423م بكــإن حٗــضًل بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاه

ْالضًت الظي هو ٖلى آلاحي :" ًدضص اإلا٣ضاع اإلاالي للضًت بما ٣ًب ْلي الضم ".ال٣هام   ل بّ 

ٓن ُٞــّ ؾــضًض       ٓعٍت الــىو اإلاُٗــ  ،ْظــاء مــً يــمً ؤؾــبار خ٨مِــا مــا ًلــي :خُــض بن وعــي الُــاًٖ بٗــضم صؾــخ

ٓعي ـــالن الضؾـــخ ْلـــي مـــً ؤلٖا ش  طلـــ٪ ؤن اإلاـــاصة ألا ٗت ًـــ 2011.8.3اإلاا٢ـــذ الهـــاصع بخـــاٍع  ؤلاؾـــالمُتىو ٖلـــى ؤن :  ... الكـــَغ

" ...  ٘ ٓعٍت هـو اإلاـاصة الشالشـت م٨ـغع مـً  ، ٞد٨مذ (3)اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ ْبٗضم صؾخ ٫ٓ الًُٗ ق٨ال  اإلاد٨مت ب٣ب

ٓن ع٢ــــم  ٓن ع٢ــــم  1430لؿــــىت  7ال٣ــــاه ٓن ال٣هــــام  1423لؿــــىت   6م بخٗــــضًل بٗــــٌ ؤخ٩ــــام ال٣ــــاه بخٗــــضًل ؤخ٩ــــام ٢ــــاه

ضة الغؾمُت . ٍْيكغ في الجٍغ  ْالضًت ، 

                                                             
ن08ي

ويوعهاوى يو نا انب اجامعاب ا مذاوبب يوات  يول ل فص يوةااه يإل االمص امجهاب يوبداوا ويوى"ي اا  يواانونناب ويو نا انب ما رهناب يودااو  ىونهب ب"يؾ
 ي012ى ا د 5109ا 0ا يوعىى 9يومجهى  ايوبهنى ا يوج يب"

ن09ي
ن ا  يإل االمنبمدمى جب" جمن  ا مذاوبب ج"نماب يواتا  يول ال فاص  اانوو يوعاوباا  يوم،ا"ي ويوج يبا"يم يى"ي اب تاونمناب فاص ضاوم يو ا"نعب 

 وما بعىاا  225ى  اد  5151ا ىن مب"  9ا يوعىى  2مجهب يوعهوى يواانوننب ويالجتماذنب ا جامعب  ناو ذا و" باوجةهب ا يوج يب" يومجهى 
ن51ي

 ى ي5109 05 59  ا جه ب  29  59ومدرمب يوعهنا ا  عو ى تو"ي " ى ي 
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ْلت  بً        جاص الٗالط اإلاىاؾب ليق٩ا٫ اإلاترجـب ٖلـى الجمـ٘ بـين ٞاللجٓء بلى ال٣ًاء مً بين الٓؾاثل اإلاخاخت إلادا

ٓاٞــــ٤ مــــ٘ ؤخ٩ــــام  ْ خــــضار الخ ٢ْــــ٘ ٞحهــــا اإلاكــــٕغ ؛  ْلــــت الخــــضزل  نــــالح ألازُــــاء التــــي  ْمدا ْالضًــــت ؛  ــــت  ٍغ ٓبــــت الخٍٗؼ ال٣ٗ

ٗخىا الٛغاء .  قَغ

 

 الخاجمت

ٓ آلاحي : ْالخٓنُاث ٖلى الىد  جٓنلىا مً زال٫ َظا  البدض بلى بٌٗ الىخاثج 

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

  ٗت ٓظب جُب٣ُِا  ؤلاؾالمُتٞغيذ الكَغ ٍْخ ٓػ مسالٟتها  ْالضًت ٞال ًج ٓبت م٣ضعة لل٣خل الخُإ مخمشلت في : ال٨ٟاعة  ٣ٖ

مت.  متى زبذ اعج٩ار الجٍغ

    ٓاٞــ ٓاهين بمــا ی ٓظــب ٢ــغاع عؤ٤ ؤخ٩ــام الكــغیٗت ؤلاؾــالم ت التــي بىـاًء ٖلــى مــا ٖغيــخّ لجىــت مغاظٗــت ال٣ــ ؽ یــــثوكــسذ  بم

ــــالما ــــٍٓلع اجمـ ـــلٗاهي ـ ـــ( لؾ25ـــــم )٢م عاــ ٓن ع٢ـــم 2015هت ــ ؤخ٨ام م بكـــإن حٗـــضًل بٗـــٌ 2016لؿـــىت  18م جـــم ب٢ـــغاع ال٣ـــاه

ٓن ع٢م ) ـت لل٣خـل م بكإن ؤخ٨ام ال٣هام 1423( لؿىت 6ال٣اه ٍغ ٓبـت الخٍٗؼ ٓظبـّ جـم الجمـ٘ بـين ال٣ٗ ْالـظي بم ْالضًـت ، 

ٓن اإلاغ  ْ ٢اه ٓباث ؤ ٓن ال٣ٗ ٓن َظٍ الخُإ اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اه ْ هظا ج٩ ْالضًت ،  ٓا٫  ْع ٖلى الُغ١ الٗامت خؿب ألاخ

ٗت   وكسذ مً ؤظلّ .ؤْابخٗضث ًٖ الِضٝ الظي  ؤلاؾالمُتاللجىت ٢ض زالٟذ ؤخ٩ام الكَغ

  مـــــت ال٣خـــــل الخُـــــإ؛ ألن الٟٗـــــل اعج٨ـــــب بـــــضْن حٗمـــــض ٞالٖاـــــرة بالٓؾـــــُلت التـــــي ٓظـــــض مـــــا ًاـــــرع الخمُيـــــز فـــــي ال٣ٗـــــار لجٍغ ال ً

ٓاؾُتها اعج٨ب ال٣خل  الخُإ . ب

 ( ٓن ألازيـر 377ؤلاخالت بلى هو اإلاـاصة ٓظـب ال٣ـاه ٓبـاث اللُبـي بم ٓن ال٣ٗ ٓا٢ـ٘ بخالـت 2016لؿـىت  18( مـً ٢ـاه م  ـي فـي ال

ْم ؛ألن هــو اإلاــاصة ) ٓن ع٢ــم ) ( ٧ــان ملغــىً 377ٖلــى مٗــض ٓظــب ال٣ــاه  بم
ً
م بكــإن ؤخ٩ــام ال٣هــام  1423(لؿــىت 6يــمىُا

 ْالضًت .

 ْالض ــت  ٍغ ٓبـت الخٍٗؼ ٓبــت الجمـ٘ بــين ال٣ٗ ـ٤ جُبُــ٤ ال٣ٗ ْاط ال٣ٗـابي ٖــً ٍَغ ًـت ؾًُــٗىا ؤمـام بقــ٩ا٫ م٣ٗـض ؤال َــٓ: الاػص

ٓن ع٢ـــم  ٓبـــت لل٣خــل الخُـــإ ٦مــا ٞٗـــل اإلاكـــٕغ فــي ال٣ـــاه  ،٩ٞـــان مـــً ألاظــضع ؤلاب٣ـــاء ٖلــى الضًـــت ٣ٗ٦
ً
ْالضًـــت مٗــا ــت  ٍغ  6الخٍٗؼ

ْالضًت .1423لؿىت   م بكإن ؤخ٩ام ال٣هام 

 ط مــً مكــ٩لت الجمــ٘ بــين ال٣ٗ ْالضًــت بال باالجٟــا١ ٖلــى بؾــ٣اٍ الضًــت مــ٘ اإلاؿــخد٣ين لِــا ال مجــا٫ للخــْغ ــت  ٍغ ٓبــت الخٍٗؼ

 بىو اإلااصة )
ً
ٓن ع٢م 3ٖمال ٓػ الاجٟـا١ ٖلـى 2016لؿىت  18( م٨غع)ؤ( مً ال٣اه ٓا٫ ًجـ م التي ظاء ٞحها  :" ...ْفي ٧ل ألاخ

ْب٢غاع ٣ٖ ٓن  ْ الٗمل ٖلى حٗضًل ال٣اه ٣ت ؾضاصَا "، ؤ ْ ٍَغ ْ به٣انِا ؤ ْالضًت لل٣خل الخُإ بؾ٣اٍ الضًت ؤ ٓبت ال٨ٟاعة 

. 

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ٓن ع٢ـــم      ٓبـــت الضًـــ  ٟـــم ؛بدُـــض ٨ًخ2016لؿـــىت  18ؤْصـــملي بخٗـــضًل هـــو اإلاـــاصة الشالشـــت مـــً ال٣ـــاه ت بخُبُـــ٤ ٣ٖ

 
ً
مت ال٣خل الخُإ ؛ جماقُا ٗت  لجٍغ  .  ؤلاؾالمُتم٘ الكَغ
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
م بشواًت  -أوال  . كالىن كً هافماللشآن الىٍش

 
ً
 : مشاحم الفله اللاهىوي  -زاهُا

 ٍ ،ٓباث اللُبي ) ال٣ؿم الخام( ،ال٨خار ألا٫ْ، صن ٓن ال٣ٗ ٓب٨غ ؤخمض ألاههاعي ،قغح ٢اه  . م2013،  1ؤب

  ،ٓهـــت خ ٓن الجىـــاجي اللُبـــي ، مجلـــت ظامٗـــت الٍؼ ْبقـــ٩الُا ها فـــي ال٣ـــاه ٍٓغاث ، الضًـــت  ٓاخـــض هـــ زالـــض ؾـــالم ٞـــالح ، ٞـــغط ٖبضال

ٓهت ، الٗضص ظامٗت  ٓهت ، جَغ خ  . م2020،ماعؽ ،33الٍؼ

  ْالؿُاؾـُت ، ٧لُـت الح٣ـ١ٓ ٓهُـت  ْالضعاؾـاث ال٣اه ٓبت ال٣خل الخُإ في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ،مجلت البدٓر  صلُلت بغاٝ ، ٣ٖ

ٓم الؿُاؾُت ،ظامٗت البلُضة ، الجؼاثغ ،اإلاجلض   . م2013،  1، الٗضص  3ْالٗل

  ِٓاب ٓن َاع١ مدمض الجملـي ،" مالمـذ مـً يـ ْاإلا٨ملـت" ، مجلـت ال٣ـاه ٓاهين الجىاثُـت الخانـت  ْال٣ٗـار فـي ال٣ـ م  الخجـٍغ

وي الشالض ،  ٓن ، ظامٗت َغابلـ ، ٖضص زام باإلااجمغ الخ٨ٍغ ٓهُت، ٧لُت ال٣اه ْالضعاؾاث ال٣اه  . م2019للبدٓر 

  ٓ ْالجؼاثغي")صعاؾـــت ج٣ ٓبـــاث اإلاهـــغي  ٓن ال٣ٗ مـــت ال٣خـــل الخُـــإ فـــي ٢ـــاه ٓبـــت ظٍغ ُـــت فـــي يـــٓء مدمـــض ظاـــر ظمُـــل ، "٣ٖ ٍم

ٗت  ٓع بالجٟلـت ، الجؼاثـغ اإلاجلـض  ؤلاؾالمُتالكَغ ـان ٖاقـ ٓهُـت ْالاظخماُٖـت ، ظامٗـت ٍػ ٓم ال٣اه ، الٗـضص  5( ، مجلت الٗلـ

 .  م 2020، صٌؿمار  4

 ٍ ، ٓن الجىاجي اللُبي ) ال٣ؿم الخام ( ، الجؼء ألا٫ْ ، صن ، َغابلـ  م.1998،  4مدمض عمًان باعة ، ال٣اه

  ٓص هجُب ٓباث ال٣ؿم الخام ،صاع الجهًت الٗغبُت ، ال٣اَغة ، صٍ ، صؽمدم ٓن ال٣ٗ  . خؿني ، قغح ٢اه

 ُع اللُبـي ، عؾـالت ماظؿـخير ،  ٟيمه ٓن اإلاـْغ ٓاظِـت الجىاثُـت لل٣خـل ْؤلاًـظاء الخُئُـين فـي ٢ـاه ٕٓ ، اإلا ٖبضالحمُض الىـا٧

ٓعة ،  ٓهت ، ٚير ميك خ  . م٧2019لُت الضعاؾاث الٗلُا ، ظامٗت الٍؼ
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لت   مً اللىاكذ الذظخىسٍت ؤلاظالمُتمياهت الشَش

 "لُبُا أهمىرحا"

The status of Islamic law among the constitutional rules 

"Libya as a model" 

 د. مدفىؾ كلي جىاحي

لت واللاهىن   أظخار مشاسن بلعم اللاهىن " اللام" بيلُت الشَش

ت   صلُتن  )لُبُا( – ؤلاظالمُتالجاملت ألاظمٍش

mahfodtwati@asmarya.edu.ly 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت ْالؿُاؾـــُت  ؤلاؾـــالمُت حٗـــض الٗال٢ـــت بـــين الكـــَغ ٓاهـــب ال٣ُِٟـــت  ٓعٍت مدـــل ظـــض٫ ٦بيـــر فـــي الج ٓاٖـــض الضؾـــخ ْال٣

ْلٗـــل طلـــ٪ ًغظـــ٘ بلـــى الىٓـــغة التـــي   ،ً ْاإلا٨ٟـــٍغ ُـــت زـــالٝ بـــين ال٨شيـــر مـــً البـــاخشين  ْجمشـــل َـــظٍ الٗال٢ـــت ه٣ ٓهُـــت،  ْال٣اه

ٗت  ٓلىــا بن الٗال٢ــت بــين الكــَغ ال هبــالٜ ب٣  ،ٕٓ ٓع جمشــل فــي ػماهىــا  مُتؤلاؾــال ًىُلــ٤ مجهــا ٧ــل باخــض فــي َــظا اإلآيــ ْالضؾــخ

ٓع  ،الحالي خل٣ت نغإ ٦أر بين الض٫ْ  ٢ْـض ػاصث َـظٍ اإلاىا٢كـاث ْألا٩ٞـاع فـي الِٓـ ْزانت في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿـان، 

ْبـضؤ الحـضًض  ـت،  الث ؾُاؾـُت ظظٍع ْالبضء فـي ْيـ٘ صؾـاجير لـبٌٗ الـض٫ْ التـي قـِضث جدـ بٗض ما ٖٝغ بالغبُ٘ الٗغبي 

ٗت  ٓع  مُتؤلاؾــــال ٖــــً م٩اهــــت الكــــَغ ْم٩اهتهــــا باليؿــــبت للضؾــــخ ٗاث ألازــــٔغ التــــي جلــــي  ،فــــي الضؾــــاجير اإلا٣بلــــت  ْبالخــــالي للدكــــَغ

ــُغ ُٞــّ الحاظــت  َِ
ْ
ٓ
َ
ٓع ظضًــض، ج ٓ هــا جمــغ بمغخلــت ْيــ٘ صؾــخ ْلِؿــذ لُبُــا ببُٗــض ٖــً َــظٍ اإلاؿــإلت ٧ ٓع فــي اإلاغجبــت،  الضؾــخ

ٗت  ، زانــت ؤن ا ؤلاؾــالمُتلبُــان م٩اهــت الكــَغ ٗاث ألازــٔغ ْمــً الدكــَغ ٓعٍت مىــّ  ْلــت اللُبُــت مــغث بٗــضة مغاخــل صؾــخ لض

ٗت  ْع الكــــَغ ْبالخــــالي ٧ــــان َــــظا البدــــض ْؾــــُلت للخٗــــٝغ ٖلــــى ص ٓهُــــت التــــي جىٓمِــــا،  ٓاٖــــضَا ال٣اه ٧ــــان ل٩ــــل مغخلــــت مجهــــا ٢

ٗاث بمسخل٠ صعظا ها. ؤلاؾالمُت ا ٖلى الدكَغ ْؤزَغ  في نُاٚت الضؾاجير 

 اليلماث اإلافخاخُت:

ٓن، لُبُا، مهاصع ٗت، ٢اه ٓع، قَغ  .صؾخ

Abstract:  

The relationship between Islamic law and constitutional rules is subject of controversy in the 

jurisprudential, political and legal aspects; this relationship represents a point of contention 

between many researchers and thinkers.  

Perhaps this is due to the point that every researcher bases on this topic, and we do not 

exaggerate when we say that the relationship between Islamic law and the constitution in our 

current time represents a major conflict between countries, especially in the field of human rights.  

These discussions and ideas increased in the emergence of what was known as the Arab 

Spring and the start of drafting constitutions for some countries that underwent radical political 

changes. A discussion began about the position of Islamic law in future constitutions and its 
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position in relation to the constitution and thus other legislations that follow the constitution in 

rank. 

Libya is not far from this issue, as it is going through a stage of drafting a new constitution, in 

which the need arises to indicate the status of Islamic law from it and from other legislation, 

especially since the Libyan state went through several constitutional stages, each of which had its 

legal rules. It was organized by them, and thus this research was a way to learn about the role of 

Islamic law in drafting constitutions and its impact on legislation of various degrees. 

Key words: Constitution, Sharia, Law, Libya, sources. 

 ملذمت:

ْلـظل٪ ٞـةن ههٓنـِا حٗخاـر ؤ عي في الض٫ْ،  ٓهُـت ، ٞ ـي اإلاهـضع حٗض الضؾاجير ٢مت الِغم الدكَغ ٓاٖـض ال٣اه َـم ال٣

إلاا ٧اهذ للضؾاجير َظٍ ألاَمُـت، ٞـةن الخلُٟـت  ٓبت،  ْ ٚير م٨خ ٓبت ؤ ٓاٖض م٨خ ٓاء ٧اهذ َظٍ ال٣ ُٖت، ؾ ألاؾائملي للمكْغ

ْمـــــ٘ ازـــــخالٝ َـــــظٍ اإلاهـــــاصع  ٓعٍت حٗـــــض ؤَـــــم ٖىانـــــغ نـــــُاٚت الضؾـــــاجير،  ٓاٖـــــض الضؾـــــخ ْاإلاغظُٗـــــت التـــــي حؿـــــخ٣  مجهـــــا ال٣

ٓاٖضْاإلاغظُٗاث هجض ؤن  ْال٣ . ،ههٓم الضؾاجير جسخل٠ في بٌٗ ألاخ٩ام  ٓاٖض ؤزٔغ ٢ْ ٓا٤ٞ في ؤخ٩ام   ْجخ

ٗت  ٓ اإلاهـــــضع الـــــضًني، زانـــــت الكـــــَغ ـــالمُتْلٗـــــل ؤبـــــغػ اإلاهـــــاصع التـــــي ًاـــــرػ ازـــــخالٝ الضؾـــــاجير ٞحهـــــا َـــــ ـــي ؤلاؾــ ، ٞ ــ

ٍٓــت، ٞــال  ْاإلاٗــامالث الضهُ ــا جمشــل صًىــا قــامال لخىٓــُم ٧اٞــت مىــاحي الحُــاة ؤلاوؿــاهُت  ج٣خهــغ ٖلــى جىٓــُم ٖال٢ــت باٖخباَع

 
ُ
ٗت اإلاٗــامالث ؤلاوؿـان بغبـّ، بـل ح ْجـىٓم الكـَغ ٓمين،  ْمد٩ـ ْلــت خ٩امـا  ٗنـى ؤًًـا بدىٓــُم ٖال٢خـّ مـ٘ الٛيـر  بمـا ٞـحهم الض

ْاللباؽ. ْختى جغبُت ألابىاء  ْالُال١ بل  اط  ْالْؼ ْالكغاء  ت بما ٞحها البُ٘  ت ْألاؾٍغ  ْالٗال٢اث الخجاٍع

ٓعٍت في ٓع الحُاة الضؾخ ٓمىا الحالي، زانت  ْم٘ جُ ٓع الضؾاجير بغػث مؿإلت ْلذ مدل ه٣اف بلى ً ِ الٗالم ْْ

ٗت  ْالكـــَغ ٓع  ْلُـــت، ٞإنـــبدذ مؿـــإلت الٗال٢ـــت بـــين الضؾـــخ ْالٗال٢ـــاث الض ٓع اإلاٟـــاَُم الحضًشـــت لح٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان  مـــ٘ ِْـــ

ْزالٝ ٣ٞ ي ؤلاؾالمُت ْٚير عؾمُت، َظا الى٣اف ف ،ْم٩اهتها مىّ مدل ظض٫  ٍٓاث عؾمُت  ٓا٢٘ ًارػ مـً ْٖلى مؿخ ي ال

ْلى ٗت  :زال٫ ٢اٖضجين، ألا ُت زابخت في الكَغ ٗت ل٩اٞت اإلاؿلمين امخشاال  ،ؤلاؾالمُت٢اٖضة قٖغ ْ ي بلؼامُت ؤخ٩ام الكَغ

ِن 
َ
ؤ َْ م ل ٓعة اإلااثـــضة، آلاًـــت  لألمـــغ ؤلال ـــي فـــي ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ آلا ةؾـــ ُّ ـــ

َّ
هـــَؼ٫َ الل

َ
ـــَجُهم ِبَمـــا ؤ ُْ ـــم َب

ُ
 49اْخ٨

ُ
ـــا٦
َ
َمـــا آج َْ ٓلـــّ حٗـــالى ل ٢ْ ُم [، 

ٓعة الحكـغ، آلاًـت  ٓاآلاةؾـ اهَتُه
َ
ٞ ُّ ْىـ َٖ ْم 

ُ
َمـا َ َهـا٦ َْ  ٍُ ْ

ُ
ـظ
ُ
س
َ
ٞ ٫ُٓ ُؾ ْالشاهُـت7الغَّ ٓع فـي ٢مـت  :[،  ٓهُـت ججٗـل الضؾـخ  ـي ٢اٖـضة ٢اه

ٗت  عي؛ فـي َـظا الجاهـب  اه٣ؿـمذ آلاعاء بلـى ٢ؿـمين، ٢ؿـم ًـٔغ ؤن الكـَغ ٓ ٖلـى  ؤلاؾـالمُتالِغم الدكَغ طاث م٩اهـت حؿـم

ٓع  ٓاء ،الضؾـخ ٫ٓ ؤهــّ  ْبالخــالي ٞؿــ ٣ٍْــ ـ٤ ًــٔغ ٨ٖـــ طلــ٪  ٍْٞغ ٗت ملؼمــت بــظا ها،  ــو ُٞــّ ٖلــى طلـ٪ ؤم لــم ًــىو ٞالكــَغ
ُ
ه

ٓع، ٖلُّ ٞةهىا في َظا البدض ؾىدا٫ْ صعاؾت بق٩الُت  ٗت ملؼمت ٞال بض مً الىو ٖلحها نغاخت في الضؾخ ٓن الكَغ لخ٩

٤ُٞٓ بين َظٍ آلاعاء، مً زال٫ ؤلاظابت ٖلى ٖضة ؤؾئل  ت ؤَمِا:عثِؿُت جخمشل في ٦ُُٟت الخ

ٗت  - َْل الكَغ ٓعا  ٓعا ؤلاؾالمُتما  ي مهاصع الضؾخ ٓن مهضعا للضؾخ  جهلح لخ٩

ٓاٖضَاا - ٢ْ ْما اإلاهاصع التي حؿخ٣  مجها ؤخ٩امِا  ٗتا  ٓم الكَغ  ْما مِٟ

ٗت  - ْالكـــَغ ُـــت  ٗـــت الٗال٢ـــت بـــين ههـــٓم الضؾـــاجير اللُب ٗاث ؤلاؾـــالمُتْمـــا َبُ ْمـــا ؤزـــغ طلـــ٪ ٖلـــى الدكـــَغ ا 

 اللُبُتا

٣ْٞا لٟغيِخين: َظٍ ؤلاق٩الُاث  ْالدؿائالث ؾيبدثها 

ْلى ٗت  -الٟغيُت ألا ْ ال. ؤلاؾالمُتالكَغ ٓاء هو ٖلحها ُّٞ ؤ ٓع ؾ  م٩اهتها ؾامُت ٖلى الضؾخ
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ٓعي. -الٟغيُت الشاهُت ٓعٍت بما ًدضصٍ الىو الضؾخ ٓاٖض الضؾخ ٗت مً ال٣  جخدضص م٩اهت الكَغ

٣ْٞا للخُت آلاجُت:ْباجبإ اإلاى   الخدلُلي الى٣ضي ؾىدا٫ْ صعاؾت َظا   ٕٓ  اإلآي

ٗت  ٓع  ؤلاؾالمُتاإلابدض ألا٫ْ: الكَغ  ٦مهضع للضؾخ

ٓعٍت  اإلاُلب ألا٫ْ: مهاصع ال٣اٖضة الضؾخ

ٓعٍت ٓاٖض الضؾخ ٗت ٦مغظ٘ ليكإة ال٣  اإلاُلب الشاوي: مهاصع الكَغ

ٓن اللُبي ٓع في ال٣اه ْالضؾخ ٗت   اإلابدض الشاوي: الكَغ

ٗت  اإلاُلب ألا٫ْ: ٓع في لُبُا ؤلاؾالمُتٖال٢ت الكَغ  بالضؾخ

ٗت  ٗاث ؤلاؾالمُتاإلاُلب الشاوي: م٩اهت الكَغ ٓعٍت باليؿبت للدكَغ  الٗاصًت في ْل الىهٓم الضؾخ

 ٌ  اإلابدث ألاو

لت   همصذس للذظخىس  ؤلاظالمُتالشَش
ٓ ٌٗـــض طا ؤَمُـــت بالٛـــت فـــي جدضًـــض  ْبالخـــالي ِٞـــ عي فـــي الـــض٫ْ الحضًشـــت،  ٓع ٢مـــت الِـــغم الدكـــَغ ٗـــت ًمشـــل الضؾـــخ َبُ

٣ْٞـــا إلاـــا ًـــغص ُٞـــّ مـــً  ٓاٖـــض بمسخلـــ٠ صعظا هـــا جٓيـــ٘  ْلـــت، طلـــ٪ ؤن َـــظٍ ال٣ ٓهُـــت التـــي ؾـــخُب٤ صازـــل الض ٓاٖـــض ال٣اه ال٣

ٓن ب٣ُــــت  ْ ٣ٖاثــــضًا مُٗىـــا ٧ــــان لؼامـــا ؤن ج٩ــــ ْلــــت مـــا مــــظَبا ؾُاؾـــُا ؤ ٓع ص ْبمــــا ال ًسالٟـــّ، ٞمتــــى مـــا اٖخىــــ٤ صؾـــخ مبـــاصت 

ٓاٖــض ألاصوــ  مىــّ مغجبــت  ــي ألازــٔغ ٖلــى طاث الي ْبالخــالي ٞــةن ؤي مسالٟــت ال٣ ٓع،  ٓ الضؾــخ ٓا٫ جُب٣ُــا إلابــضؤ ؾــم ْاإلاىــ ؿــ٤ 

ٕ ٓعي ججٗل الىو ألاصو  ٚير مكْغ ُٗت لىو صؾخ  .(1)حكَغ

ٓاٖــــض    ٓع، ٞــــةن الؿـــاا٫ الــــظي ًــــغص ٖــــً ٢ ٓاٖــــض ألاصوـــ  مــــً الضؾــــخ ٓ ألانــــل باليؿــــبت لل٣ ْلــــهن ٧ــــان َــــظا َـــ ل٨ـــً 

ْمــا  ــي  ْؤخ٩امِــا،  ٓاٖــضَا  ٓع طا هــا، مــً ؤًــً حؿــخ٣  ٢ ٗت الضؾــخ ْمــا ٖال٢ــت الكــَغ ٓعا  ٓاٖــض اإلالؼمــت إلاــً ًًــ٘ الضؾــخ ال٣

 بظل٪ا ؤلاؾالمُت

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 مصادس اللاكذة الذظخىسٍت
ٓن مجــغص نــضٞت، بــل  ال ج٩ــ ٓهُــت ألازــٔغ ال جيكــإ مــً الٗــضم،  ٓاٖــض ال٣اه ــا مــً ال٣ ٓعٍت ٦ٛيَر ٓاٖــض الضؾــخ بن ال٣

ْالض ْجسخلـ٠ فـي الـبٌٗ آلازـغ،  ي هخاط إلاباصت ٖضة جسخل٠ بازخالٝ ألاػمان ْألاما٦ً،  ٓاٖـض  ؾاجير جخدض في بٗـٌ ال٣

٢ْــض جسخلــ٠ فــي مؿــاثل  ْاة،  ْاإلاؿــا ْاإلابــاصت الٗامــت ٧الٗضالــت  ٞىجــض ؤ هــا جخٟــ٤ فــي مؿــاثل مدــضصة ٧ــالح١ٓ٣ اليخهــُت 

ْطلـــ٪ ٧لـــّ ًغظـــ٘ بلـــى ال٨ٟـــغة التـــي ٖلـــى  ٓهُـــت ألاصوـــ ،  ٓاٖـــض ال٣اه ْمهـــاصع ال٣ ْالـــىٓم الؿُاؾـــُت  ؤزـــٔغ ٦مؿـــاثل الح٨ـــم 

ٓع بلى:ؤؾاؾِ ٕٓ مهاصع الضؾخ ْلِظا جدى ٓع،   ا ًبنى الضؾخ

ٓاٖـــــــض التـــــــي ًـــــــخم اؾـــــــخيباَِا مـــــــً اإلابـــــــاصت الُبُُٗـــــــ -1 ٣ٍْهـــــــض بـــــــّ ال٣ ــــب اإلاهـــــــضع الُبُعـــــــي:  ــ ـــــا ؤٚلـ ـــ٤ ٞحهــ ــ ـــي جخٟــ ــ ْالتــ ت 

ْحٗنـى بـالح١ٓ٣ الُبُُٗــت ْؤلاوؿـاهُت، ٧ـالح٤ فـي الحُـاة،الضؾـاجير ٓ ها جـىٓم الحُـاة ؤلاوؿـاهُت  ٧،  ًٍٓ ْالحـ٤ فـي ج٩ــ

ــــا مــــً الح٣ــــ١ٓ اإلاغجبُــــت با وؿــــان ،ْالخى٣ــــل ،ألاؾــــغة ـــي ؤٚلــــب  ،ْٚيَر ْهجــــضَا فـ ـــٗٓر  ـــ٘ الكـ ـــ٤ ٞحهــــا ظمُـ ٟـ ـــي جخ ْالتـ

                                                             
ن(1
ويوا ي  ضا  فناه بالو يإو وهت ا"نق فاص يوىوواب ى"جاا   0986 5 9  يو،ااى" بتاا"نخ 90 92يومدرمب يوعهناا يوهنبناب فاص يو عاو يوجناابص " اى   

يوعااىي لو يو"بن اص وااو ماا نعا"ؾ باوااانوو ا  اى نالتص يوت ا"نق يوة"ذاص   الا نم   يوت "نق ي  ا ص فنها يومااى ي ذهو ونتهوه فص يوم"تبب يوت "نق
منهاا  واو ما ن مو باوهويبر مو تنةن نه وتنظنمنه ووويبر ضب  فص يوم"تبب ي ىنو ويو ا ي يوتى"ج بنو يوت "نعا  فاص يوااو  ناتضاو لضاوح ي ىناو

يوا ى نعهاوه ا فااو ،اى" ملاوةاا  دراماه ذاى ماا و"ى باه ماو ملاوةاب الؼناا ا  وألذهوا  وك لو ر  ت ا"نق ن اتمى  وتاه ماو م اباتاه واويذاى يوت ا"نق
نجال لال نعااا"ك يوت اا"نق ي  ا اص ا ويوت اا"نق يوة"ذااص يو يوالبداص ننبؽااص لال نلاااوؾ يوااانوو وينااه رمااا ال نداا   -لي يواااانوو  -فاوت ا"نق يوعاااىي 

عهاوه ال ندا  واه لنضاا لو نالتص بماا ناناى م ها   واك يوت ا"نق لو نل،اد ذاماه لو وهت "نق ي ىنو لو نتضمو مو ي دراى ما نلاوؾ يوت "نق يو ى ن
 او   نضق ي ت نام ذهنها لو نن خ درما و"ى فناه فااو تضامو  انبا ماو  واك رانا  يوااو  ويواابهناب وهت بنا  وماا نا"ى باوت ا"نق ي ذهاو ىوو إذ اام لي

ا 5-0ا يوعااىى59نا مجهااب يومدرمااب يوعهنااا يوهنبناابا يو اانب ااال لاوةااب لو يوتاننااى لو يإل انوننااب ومااا ندونااه يوت اا"نق ي ىنااو مااو لوجااه يومعا"ضااب لو يوم
 ي098د
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ٓصة مىــظ ألاػ٫  ٓظــ ٓهُــت اإلا ٓاٖــض ال٣اه ْلــت ًخدــضص بال٣ ٓن الٓيــعي،  ،الضؾــاجير؛ ٞؿــلُان الض ٓاٖــض ال٣ــاه ٢ ٓ ْالتــي حٗلــ

ٖٓــت مـً الــىٓم التــي ًخٟــ٤ ٖلحهــا ألاٞـغاص ظمــ ٓاٖــض حكــخمل ٖلــى مجم ــا مؿــخيبُت مــً ال٣ٗــل َْـظٍ ال٣ ُِٗم باٖخباَع

ٓاهين  ْلـت مــً ٢ــ ٓ مــا جًــّٗ الض ْاإلا٩ـان ٞ ــي حٗلـ ــا نــالحت للخُبُـ٤ بــازخالٝ الؼمــان  ْ ـي باٖخباَع ْاإلاىُـ٤ الؿــلُم، 

ْبالخـــــالي ٞٗ ـــُٗت،  ـــزم بْيــ ــــت ؤن جلتــ ْلـ ـــلُاث الض ـــ٘ ؾــ ــــى ظمُــ ٓاٖـــــض ؤبضًـــــت إلـ ٓن الُبُعـــــي ٞ ـــــي ٢ ٓاٖـــــض ال٣ـــــاه ٢ْ خ٩ـــــام 

ٓعي ع٢ــم  ، ْفــي َــظا اإلاٗنــى طَــب(1)ؾــغمضًت ش 1/14خ٨ــم اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت فــي الُٗــً الضؾــخ ١ الهــاصع بخــاٍع

ٓاًَ مـــً خـــ٤ الالخجـــاء بلـــى ال٣ًـــاء مســـال٠ ل٩ـــل صؾـــاجير الٗـــالم  14/06/1970 ْخغمـــان ؤي مـــ خُـــض ظـــاء ُٞـــّ )... 

ٓبــت ٓبــت ٖلــى ؤهــّ بطا زــال اإلا٨خ ٓاًَ فــي الالخجــاء بلــ ْٚيــر اإلا٨خ ٓع م٨خــٓر مــً الــىو ٖلــى خــ٤ ٧ــل مــ ى ٢ًــاء ؤي صؾــخ

٫ٓ صْن الحاظــت بلــى الــىو ٖلُــّ نــغاخت ألهــّ خــ٤ مؿــخمض مــً  ؛جــامً لــّ ُٞــّ خ٣ــ١ٓ الــضٞإ ٞــةن َــظا الحــ٤ م٨ٟــ

ْامغ الٗلي ال٣ضًغ  ٓ مً الح١ٓ٣ الُبُُٗت ليوؿان مىظ ؤن زل٤(، ؤ َْ(2). 

٣ْٞـــ -2 ٓعٍت  ٓاٖـــض ْألاخ٩ـــام الضؾـــخ ٣ٍْهـــض  هـــا اإلاهـــاصع التـــي ًـــخم مـــً زاللِـــا ْيـــ٘ ال٣ ا للٟلؿـــٟت اإلاهـــاصع الٟلؿـــُٟت: 

ٓن هٓامِـا  ْلت، ٞـبٌٗ الـض٫ْ ٢ـض ٩ًـ ٓم ٖلحها الىٓام الؿُائملي في الض الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت التي ٣ً

ٓعٍت  ٓن ههٓنــــا صؾــــخ ٓع ًًــــٗ ْ الاقـــترا٦ُت، ٞىجــــض ؤن ال٣ــــاثمين ٖلــــى الضؾـــخ ْ اللُارالُــــت ؤ مبيُـــا ٖلــــى الغؤؾــــمالُت ؤ

ْ جدؿــ٘ الح٣ــ١ٓ (3)جخماٍــملى مــ٘ َــظٍ ألاهٓمــت  ٖىـــض  ، ٞخًـــ٤ُ ؤ
ً
ٍِْٓــغ طلــ٪ ظلُــا الٟغصًــت ْالا٢خهــاصًت جبٗـــا لــظل٪، 

ٓعة الٟغوؿــُت  ٓ الحــا٫ فــي ٞغوؿــا بٗــض الشــ ٓع ال٨ٟــغ ؤلاوؿــاوي، ٦مــا َــ ْالخُٛيــراث الؿُاؾــُت اإلابيُــت ٖلــى جُــ ٓعاث  الشــ

ٓاًَ لؿــــىت  ْاإلاــــ ْعصث فــــي بٖــــالن خ٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان  ْالح٣ــــ١ٓ التــــي  مــــً  امؿــــخمغة بــــضءً  1789خُــــض ال ػالــــذ ألا٩ٞــــاع 

ٓع  ْلى لٗـام صؾخ ٓعٍت الٟغوؿُت ألا ٓعٍـت الٟغوؿـُت الخامؿـت الحـالي لؿـىت  1792الجمِ ٓع الجمِ ، 1958ْختـى صؾـخ

ٓعٍـــــا الكـــــمالُت ٖـــــام  ٓع ٧ ٓعَا ؾـــــىت 1948ْ هلحـــــٔ طلـــــ٪ ؤًًـــــا فـــــي صؾـــــخ ْصؾـــــخ ـــا فـــــي َـــــظا  1972،  خُـــــض جِٓـــــغ ظلُــ

ٓعٍت ٖلى ؤؾاؾِا ٓاٖض الضؾخ ٓع الخلُٟت الاقترا٦ُت التي ْيٗذ ال٣  .   (4)الضؾخ

:ال -3 ٓبت بال  ٗٝغ ْالضؾاجير اإلا٨خ  ًٍْ م مً اهدكاع الخض ْبالٚغ ٓعي،  ٓن الضؾخ ٌٗخار الٗٝغ مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت لل٣اه

ٓعٍت فــي الــض٫ْ اإلاٗانــغة ختــى جلــ٪ التــي لِـــا  ٓاٖــض الضؾــخ ْعا بــاعػا فــي وكــإة ال٣ ٓم ص ؤن الٗــٝغ ال ػا٫ ٌكــ٩ل بلــى الُــ

ٓعي ٢ــ ٓن الضؾــخ ٓبــت، طلــ٪ ؤن الٗــٝغ فــي ال٣ــاه ْ ًًــ٠ُ صؾــاجير م٨خ ٢ْــض ٌٛيــر ؤ ٓهُــت  ٓن مهــضعا لل٣اٖــضة ال٣اه ض ٩ًــ

ٓصة ٓظ ٓهُت اإلا ٓاٖض ال٣اه ْبالخـالي ٞـةن للٗـٝغ م٩اهـت ٖىـض ْيـ٘ الىهـٓم  ،بٌٗ ال٣ ٓبت،  ٓاٖض اإلا٨خ ْختى جل٨م ال٣

ا ُت يمىتها في صؾاجيَر ٓاٖض ٖٞغ ا اؾدىضث بلى ٢ ٓعٍت، ٨ٞشير مً الض٫ْ ٖىض ْي٘ صؾاجيَر  .(5)الضؾخ

ذي: -4 ْحؿــدىض ٖلـــى  اإلاهــضع الخــاٍع سُـــت، بــل  ٓاب٤ جاٍع ٓاصر ْؾــ ٓعٍت ًـــخم ْيــِٗا مــً زـــال٫ خــ بٗـــٌ الىهــٓم الضؾــخ

ْجغؾــــُسِا، ٧ــــالىو ٖلــــى  ــــاصة الخإ٦ُــــض ٖلحهــــا  ٓعٍا لٍؼ ٍْــــخم الــــىو ٖلحهــــا صؾــــخ ْلــــت مــــا،  سُــــت لض ْع الخاٍع ْالجــــظ ش  الخـــاٍع

                                                             
(1)
 ي519 -512ا د 5109ننظ" فص تة،ن   وك من،و" منالى نونطا يووجن  فص يواانوو يوى تو"يا بىوو تدىنى ىي" لو مراو يون "ا  

ن(2
ا 0ا يوعااىى 7  مجهااب يومدرمااب يوعهناااا يو اانب 0971 16 09  يو،اااى" بتااا"نخ 09 0درااى يومدرمااب يوعهنااا يوهنبنااب فااص يو عااو يوى ااتو"ي " ااى  
 ي  00د

ن(3
يوند بوضاوح ذهاو يال ات"يرنب دناا تضامن  لر ا" ماو مااى  إ اا"  ،ا"ندب  0969فم ال نجى فص يإلذالو يوى تو"ي وهجمهو"نب يوهنبنب و نب  
ن يوتص ن،  ذهو يتهىؾ يوىوواب إواو تدانا  يال ات"يرنب و واك بت بنا  يوعىيواب يالجتماذناب يوتاص تدظا" لي  ار  ماو ل ارا  6يك منها يومويى إوو  و

ذهاو تدانا  رةاناب ماو يإلنتاااج وذىيواب فاص يوتو ناقا بهاىؾ تاا ونل  –ذاو  "ناا  إ اماب ذال اا  ي ات"يرنب فاص يومجتمااق  -يال اتؽال  وتعما  يوىوواب 
همنا بانو يو بااا  ويوو،او  إواو مجتماق يو"فااناب م اتههمب فاص ت بناهاا وال ات"يرنب ت"ي هاا يإل االمص يوع"باص و نماه يإلن ااننب وظا"وؾ يوةوي"   ا

 )يومجتمق يوهنبص
جص نعتماى ن يوتص ن،  ذهو يتعم  يوىووب ذهاو تد"نا" يال ت،ااى يوااومص ماو يوتبعناب ويونةاو  ي جنبنانو وتدونهاه إواو ي ت،ااى و ناص إنتاا7ماى  يويو

   ذهو يومهرنب يوعامب وه عل يوهنبص ويومهرنا  يولا،ب  ف"يىهن
(4) 

ننظ" فص  "ح نظاى رو"نا يو ماونبا يو،روك يوىوونب وداو  يإلن اوا و ناب ل ا نب ت ر  ج مي ماو تااا"ن" يواىو  ي  ا"يؾ مجمهو"ناب رو"ناا 
 ي5111ما"ط  51يو عبنب يوىنما"ي نبما إ،ىي"ي  ي مى يومتدى ا 

(5)
مدماى ذباىيوعا  يو انا"يا يوااانوو يوى اتو"ي منظ"ناب يوىووبييودرومابن ى"ي اب تدهنهناب ماا"نابما جهاا  ن ا" وتو ناق وهم نى مو يوتة،ن  ننظا"  

 ي  009 -011يورتال يوجامعصا جامعب دهويوا بىوو تا"نخا د 
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ُـاوي ٓاء ؤؾترالُا جدذ الٗغف الاًر م الحـغ (1)اهُ ٓع الُابـاوي ٖلـى ججـٍغ ْالـىو فـي الضؾـخ ْالتـي  ،مىـّ 9ْر فـي اإلاـاصة ،

ٓح الهــاص١ للكــٗب الُابــاوي للؿــالم الٗــالوي ٌٗخمــض ْالتــي ههــذ ٖلــى ) 1947جــم بيــاٞتها فــي حٗــضًل ؾــىت  بن الُمــ

ْلخد٣ُـ٤ طلـ٪ لـً جمخلـ٪  ْلُـت  ٓة لحـل الخالٞـاث الض ْ اؾـخسضام ال٣ـ ًـان الحـغر ؤ ٓن الـظًً ًٞغ ْال٣ـاه ٖلى الٗض٫ 

ْل ٓمال بضالُابان،  ٓة خغبُت  ج ت ، ؤًت ٢ ٕٓ آزغ مً ؤلام٩اهُاث الٗؿـ٨ٍغ ْ ؤي ه ْ ٖلى ألاعى، ؤ ٓ ؤ ْ الج ُت في البدغ ؤ

ٓمي ْان الحغبي ال ج ْلت في الٗض ْاهُت، ٦ما لً حٗتٝر بد٤ الض  )(2).الٗض

ْلي: -5 ْلُت  اإلاهضع الض ٓزاث٤ الض ْمٟاَُم الح١ٓ٣ ؤلاوؿاهُت، ِْغث ال ْالٗال٢اث بين الض٫ْ  ْلي  ٓع اإلاجخم٘ الض م٘ جُ

ٓع التــــي جـــغص فـــي الضؾــــاجير التـــي جـــىٓم ٖضًــــض  ،عثِؿـــُا مجهـــا زانــــت فـــي مجــــا٫ خ٣ـــ١ٓ ؤلاوؿــــان اْؤنـــبدذ ظــــؼءً  ،ألامـــ

ٓزــاث٤؛ مُشــا١ ألامــم اإلاخدــضة ْمــً َــظٍ ال ْالحــغر،  ــالن الٗــالوي لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان ،3ْمؿــاثل الؿــلم  ْالِٗــض  ،(4)ْؤلٖا

ْالؿُاؾــُت ْلي الخــام بــالح١ٓ٣ اإلاضهُــت  ٓزــاث٤ التــي حٗــض (5)الــض ــا مــً ال ْٚيَر ِــا مهــضعا مــً ا، ،  إلاهــاصع التــي ًلجــإ ل

 ٓ ٓاٖض مكتر٦ت بين الض٫ْ. ْايٗ ٢ْ ا جمشل بعزا  ْلت ما باٖخباَع ٓع ص  الضؾاجير لخًمُجها لضؾخ

ٓهُــت، زانــت فــي الــضًاهاث التــي جدخــٓي الــضًً:  -6   مجهــا بٗــٌ ألاخ٩ــام ال٣اه
َ
ؿــَخ٣

ُ
َــظا اإلاهــضع ًخمشــل فــي الضًاهــت التــي ح

ُـــت ؤ ٓاٖـــض التـــي ٖلـــى ؤخ٩ـــام جـــىٓم الٗال٢ـــاث الاظخماٖ ٓح فـــي ال٣ ٍِْٓـــغ َـــظا اإلاهـــضع بٓيـــ ْلـــت بـــاألٞغاص،  ْ ٖال٢ـــت الض

ـــا جِٓــــغ فــــي بٗــــٌ الــــضًاهاث بســــالٝ الــــضًاهاث  ـــا ؤ هـ ٓم، ٦مـ ْاإلاد٩ــــ ـــي جــــىٓم ٖال٢ــــت الحــــا٦م  ْ جلــــ٪ التـ جــــىٓم ألاؾــــغة ؤ

ٓعٍت فـــي الـــض٫ْ  ٓاٖـــض الضؾـــخ ، فـــي َـــظا اإلاجـــا٫ هجـــض ؤن الـــضًً ؤلاؾـــالمي ًمشـــل مهـــضعا ؤؾاؾـــُا لل٣  مُتؤلاؾـــال ألازـــٔغ

ٗـــت الخانـــت ألخ٩امـــّ التـــي ال ج٣خهـــغ ٖلـــى جىٓـــُم ٖال٢ـــت الٗبـــض بغبـــّ ٣ٞـــِ بـــل جخٗـــضاَا لخـــىٓم ٖال٢ــــت  هٓـــغا للُبُ

ـــِم ــــا هم ،ألاٞـــــغاص ببًٗــ ـ ٓاٖـــــض  ،ْجـــــىٓم خٍغ ٓع حٗخاـــــر مـــــً ؤَـــــم ال٣ َْـــــظٍ ألامـــــ ْجـــــىٓم ٖال٢ـــــتهم بالؿـــــلُت الحا٦مـــــت، 

ٓهُت، بالخالي هجض بٌٗ الض٫ْ ججٗل مً الضًً صؾخ ْال٣اه ٓعٍت  ْعص في الىٓام ألاؾائـملي الضؾخ ْمشا٫ طل٪ ما  ٓعا، 

ٓصًت الهــاصع فــي  ْلــى مىــّ ٖلــى ؤن ) 1992للممل٨ــت الٗغبُــت الؿــٗ ٓصًت ، الــظي ههــذ اإلاــاصة ألا اإلامل٨ــت الٗغبُــت الؿــٗ

ٓلّ نــل هللا ٖلُــّ ْؾــلم ٓعَا ٦خــار هللا حٗــالى ْؾــىت عؾــ ْصؾــخ ْلــت ٖغبُــت بؾــالمُت... صًجهــا ؤلاؾــالم  (؛ خُــض ٌٗخاــر  ص

ْلت ال٣غآن ٓع الض ْصعظا هـا؛ فـي اإلا٣ابـل هجـض  ،ْالؿىت َما صؾخ ٓاِٖـا  ُٗت بمسخلـ٠ ؤه ٓاٖـض الدكـَغ ْمجهما حؿـخ٣  ال٣

ْلت لِـ ٣ِٞ فـي الـض٫ْ    ؤلاؾـالمُتؤن الضًً لّ جإزير ٖلى الض
ُ
، بدُـض ج َٟ بـل ختـى فـي الـض٫ْ ألازـٔغ ْلـت ًـ   ٖلـى الض

ا ٓن الحــــا٦م ٞحهــــا خا٦مــــا صًيُــــا، مــــً طلــــ٪  ،َابٗــــا صًيُــــا نــــٞغ ْلــــت الٟاج٩ُــــان التــــي جإؾؿــــذ ٩ٍْــــ ــــضة لض الحالــــت الٍٟغ

ْلت الٟاج٩ُان، 1929ٞاراًغ  11باالؾدىاص ٖلى اجٟا٢ُت الجغان في  ذ ٞحها بًُالُا بض التي "ًخمخ٘ ٞحها البابا خُض اٖتٞر

ُٗت ْالدكــــَغ ْالخىُٟظًـــــت  ٓهُــــت  ـــلُت ال٣اه ـــا فــــي طلــــ٪ الؿـ ـــ٤، بمــ ـــ٩ل مُلـ ـــا بكـ ُـ ـــان  .بالؿــــلُت الٗل ْلــــت الٟاج٩ُــ ٓم ص ْج٣ــــ

ـــــت بمؿـــــاه ْالٟنـــــي، "ؤي ؤ هـــــا ْؾـــــُلت جإ٦ُـــــض خٍغ ْالش٣ـــــافي  ْاإلاداٞٓـــــت ٖلـــــى بعزـــــّ الـــــضًني  ٓلي  ضة ؤوكـــــُت ال٨غئـــــملي الغؾـــــ

ْزانت ال٨ىِؿت الٗاإلاُت، ٞؿـُاصة البابـا  ٓل٨ُُت،  ٓلي-ْاؾخ٣اللُت ال٨ىِؿت ال٩از ٓهـّ ًمشـل ال٨غئـملي الغؾـ مجـغصة  -٧

٫ٓ الٗالم ٓل٨ُُت خ  .(6)ْمُل٣ت ٖلى ظمُ٘ الخابٗين لل٨ىِؿت ال٩از

                                                             
ن(1
نااو  ااوا ونهاا ا فنرتو"نااا جنااول ل ات"يوناا رونن النااىا دنااا لو  اعول نيوااند ذهاو ي 0910جاام فااص ىنباجاب ى ااتو" ل ات"يونا يو،اااى"  انب  

دااى  وت امانناا يذتمااىي بتويضاق ذهااو نعماب    ابدانه وتعاااووا ويفااوي ذهاو يوتودااى فاص رومنوواا يتداااىي ويداى ال نتجا لا تداا  ذهاى يوممهراب يومت
 وب"ن اننا يوعظمو وإن"ونىين

ن (2
ذاو و"ى ا ي يوند فص يوة،  يو انص مو يوى تو" يونابانص يومروو مو ماى  ويدى  واص يوماى  يوتا عبا وذنويو يوة،  او نب  يودا"لي ووهم ناى  

ماااااو ى اااااتو" يونابااااااوما مااااااا  من اااااو" ذهاااااو مو اااااق يونابااااااو بااااااوع"بص  9لهةناااااب اااااا ه يومااااااى  ول،اااااهها ننظااااا" م ماااااو ااااااو ملواااااؾ يومااااااى  
https://www.nippon.com/ar/column/g00269   ي5150ما"ط  52تا"نخ يإل الح 

(3) 
فص  او ف"ين ن رو فص لتاى ملتم" ي مى يومتدى  يولااد بنظااى يوهنباب يوىووناب ول،ابر  0992د ن"يو نوننه  56و ـِّق من ا  ي مى يومتدى  فص 

   .0992ي و  لرتوب"  ت "نو 59ناف يً فص 
ن(4
 ي0998ىن مب" رانوو ي و   01يذُتمى يإلذالو يوعاومص وداو  يإلن او مو  ب  انبب ي مى يومتدى  فص   
 (5)

 06ن يوماااال"  فااااص 50-لوااااؾ يى 5511يذتمااااى وذاااا"ك وهتو نااااق ويوت،ااااىن  ويالنضااااماى بموجاااال  اااا"ي" يوجمعنااااب يوعامااااب وألمااااى يومتدااااى  
 ي0966رانوو ىن مب"

ن(6
 ا 8ىبهوما نب يوةاتنراو:  نا نب لى ىنننب؟ا جامعب بن" ن  ممعهى إب"يانى لبو وؽى وهى"ي ا  يوىوونبما د" فص تة،ن   وك والم ذهصا ننظ 

pdf.pdf-paper-content/uploads/2020/08/Walaa1-http://ialiis.birzeit.edu/blog/wp  

https://www.nippon.com/ar/column/g00269/
http://ialiis.birzeit.edu/blog/wp-content/uploads/2020/08/Walaa1-paper-pdf.pdf
http://ialiis.birzeit.edu/blog/wp-content/uploads/2020/08/Walaa1-paper-pdf.pdf
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ٗت  ٕٓ َظا البدض ًغج٨ؼ ٖلى م٩اهت الكَغ ٓ ًٖ  ؤلاؾالمُتإلاا ٧ان مٓي ٓعٍت، ٞةن الؿاا٫ َ ٓاٖض الضؾخ مً ال٣

ْع الكـــــَغ ـــالمُتٗت ص ْما ؤلاؾــ ٓع،  ٗت ٦مهـــــضع للضؾـــــخ ٓعي ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ َُـــــت اإلاهـــــاصع التـــــي ٌؿـــــخ٣ي مجهـــــا اإلاكـــــٕغ الضؾـــــخ

ْلّ في اإلاُلب الشاوي مً َظا اإلابدض.ؤلاؾالمُت ٓ ما ؾىدىا َْ  ا 

 اإلاؼلب الثاوي

لت همشحم ليشأة اللىاكذ الذظخىسٍت  مصادس الشَش

ٗت  ٗت مكــخ٣ت  ؤلاؾــالمُتبن مهــُلح الكــَغ ٓن مــً ٧لمخــين ل٩ــل مجهمــا مٗىاَــا اللٛــٓي، ٞالكــَغ حٗبيــر مغ٦ــب ًخ٩ــ

 َٕ ـــَغ
َ
ٗت ،مـــً الٟٗـــل ق ٓ بمٗنـــى ؾـــً قـــَغ ّ( ؤي ،َْـــ َٕ  :٣ًا٫)قـــٕغ هللا لىـــا ٦ـــظا بكـــٖغ ـــغ

َ
٣ٍْـــا٫ ق ْؤْبـــحّ،  َٕ  ؤِْـــٍغ  ـــَغ

ْ
 ْؤق

ٗت ؤي ْاقـــتٕر الكــَغ ٍــ٤ ؤي بِىــّ،  ٗت  ــي :ْالكـــٕغ ،ؾــجها :الُغ ْالكــَغ ــُل  :مــا قــٕغ هللا لٗبـــاصٍ، 
ْ
ْ اإلِاش ٣ًــا٫ َـــظٍ  ،الٗـــاصة ؤ

 ٞالن ؤي
ُ
ت َٖ ٗت ظمِٗا قغاج٘: ؤي :ِقْغ ْالكَغ ْا٤ٞ  :مشلِا،  الؿىت: ما قٕغ هللا لٗباصٍ مً الؿنن ْألاخ٩ام، ٞالكغعي ما 

ْاهُبــ٤ ٖلُــّ ْاخــض،ٞالكــٕغ (1)الكــٕغ  َــا فــي اللٛــت  ٘ مٗىا ْالدكــَغ ٗت  َٕ بمٗنــى ؾــً  ،ْالكــَغ ــَغ
َ
ٞ ــي ظمُٗــا مهــضع مــً ق

٣ـــــت  ٗت  ـــــي الٍُغ ُت هٟؿـــــِا، ٞالكــــَغ ٓاٖـــــض الكــــٖغ ْال٣ ٕ ْألاخ٩ــــام  ٗت بمٗنــــى اإلاكـــــْغ ٓاٖـــــض للىــــاؽ، ٞالكـــــَغ ْال٣ ألاخ٩ــــام 

  .(2)الٓاَغة في الضًً

 ٓ ٓ مكخ٤ مً ؤلاؾال ؤلاؾالمُتؤما الك٤ الشاوي مً اإلاهُلح ِٞ َْ ٓ في اللٛت ،م،  ْ هُّ بال  :َْ الاه٣ُاص ألمغ آلامغ 

ِٖٓم إلاا قٕغ هللا َظا مً الجاهب اللٛٓي.(3)اٖتراى ْزً ٓ اه٣ُاص الىاؽ   ، ٞمٗنى اإلاهُلحين ٖىض اظخماِٖما َ

ــــت  ــــا هم الضًيُـ ـــي ٦خابـــــّ لخىٓـــــُم خُـ ــــّ فــ ٓاٖـــــض بمـــــا ؤهؼلـ ْال٣ ـــً ألاخ٩ـــــام  ـــا ؾـــــىّ هللا لٗبـــــاصٍ مــ ـــي مــ ــــُالخا ٞ ــ ؤمـــــا انـ

ٍٓـــت؛ ُٞ ٗت ْالضهُ ٓاٖـــض التـــي ؾـــجها هللا حٗـــالى لٗبـــاصٍ  ؤلاؾـــالمُتٗـــٝغ بـــظل٪ الـــبٌٗ الكـــَغ ْال٣ بإ هـــا "ظملـــت مـــً ألاخ٩ـــام 

ْاإلاٗـامالث ْألازـال١"  -هللا ٖلُـّ ْؾـلم ىنـل -ْالتي ؤهؼلِا ٖلى هبِىا مدمـض  ْالٗبـاصاث  ، (4)ُٞمـا ًخٗلـ٤ بإخ٩ـام ال٣ُٗـضة 

ٗت انُالخا ؤخض ؤ٢ؿام اْٖىض  ٓم الكَغ ٓلّ، ْقـٕغ مخـإ٫ْ بً جُمُت ٞةن مِٟ ْعؾ ّ هللا  ٓ ما قٖغ َْ زالر "قٕغ منز٫ 

 ْ ٓن بٓــاَغ مــً الكــٕغ ؤ ٓع الــظي ًٟٗلــّ اإلابُلــ ْالٟجــ ٓ مــا ٧ــان مــً ال٨ــظر  َْــ ٓ مــا ؾــاٙ ُٞــّ الاظتهــاص، ْقــٕغ مبــض٫  َْــ

ٓن بلــــى قــــٕغ هللا" ْ الًــــال٫ الــــظي ًًــــُّٟ الًــــال ٗت  (5)البـــضٕ ؤ ٖٓــــت  ؤلاؾــــالمُتَْٗـــٝغ الــــبٌٗ آلازــــغ الكــــَغ بإ هــــا "مجم

ٓظـــب ؤلاؾـــالم جُب٣ُِـــا لخد٣ُـــ٤ ؤَضاٞـــّ ؤلانـــالخُت فـــي اإلاجخمـــ٘"ألا  ْالٗملُـــت التـــي ً خ٣اصًـــت  ْٖلُـــّ (6)ْامـــغ ْألاخ٩ـــام الٖا  ،

ٗت  ٓاء  ؤلاؾالمُتٞالكَغ ٓمُـت ؾـ ْعصث فـي صًـً هللا لٗبـاصٍ لِؿـيرْا ٖلحهـا مجهاظـا فـي خُـا هم الُ ٓا ي التي  ْالى ْامغ   ي )ألا

ٗت  ْ مٗــامالث(، ٞالكــَغ ْ مٗخ٣ــضاث ؤ ٓن  ، ــي الــضًً باليؿــبت للمؿــلمين ؤلاؾــالمُت٧اهــذ ٖبــاصاث ؤ ٓن بــإن ج٩ــ َْــم ملؼمــ

ٓاٖـضَا ٢ْ ٓا٣ٞت م٘ ؤخ٩امِـا  ْؤٖمالِم مخ ا هم  ٓاء ٧ـا ،ظمُ٘ جهٞغ َْىـا ًشـاع ؾـ ْ ٖبـاصا هم،  ن طلـ٪ باليؿـبت إلاٗـامال هم ؤ

ٗت  ٓاٖض. ؤلاؾالمُتالدؿائ٫ ًٖ مهاصع الكَغ ْال٣  التي جازظ مجها َظٍ ألاخ٩ام 

ٗت    ٍْم٨ىىا ج٣ؿُمِا بلى: ؤلاؾالمُتجخٗضص مهاصع الكَغ ٓع،  ُت في ٧اٞت ألام  التي جازظ مجها ألاخ٩ام الكٖغ

 
ً
 ْه٣هض بـظل٪ ألا اإلاصادس ؤلالهُت:  -أوال

ً
ْاعصا ْخُـا   ْ ٓاء ٧ـان طلـ٪ فـي ٦خـار هللا حٗـالى ؤ ْامـغ اإلاباقـغة ا الٗلـي ال٣ـضًغ ؾـ

 : - هللا ٖلُّ ْؾلم ىنل -في ؾىت هبُّ 

                                                             
ن1ي

 ي985ا د0966ا 06وونط معهوؾ يون وذصا يومنجى فص يوهؽب وي ىل ويوعهوىا يوم بعب يورا وونرنبا بن"و ا يو بعب  
(2)
 ي01ا من و" يورت"ونناا د5108ا يوجمهو"نب يوع"بنب يو و"نب ا يوجامعب يالفت"يضنب يو و"نبيإل المنبل امب يودمويا مباىئ يو "نعب  

ن(3
 ي997وونط يون وذصا يوم"جق يو اب ا د 

ن(4
 ي01ل امب يودمويا يوم"جق يو اب   ر"ها د 

ن(5
ل ا"ه فاص تنظانى وذما   فاص م ا"وح يوى اتو" يوةه ا نننو يإل االمنببا ى ،بدص ب نا ا مدمى "فن  يو وبرصا ىالوب يوند ذهو مباىئ يو ا"نعب  

 ي  556ا د5102نوننو  520-559ا يومجهى يو اوا ويوع "ووا يوعىى يو انصايإل المنبوهى"ي ا   يإل المنبيو ه ب يوت "نعنبا مجهب يوجامعب 
(6)
 ي557نةط يوم"جقا د 
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م -1 ٘ ؤلاؾالمي ال٣غآن ال٨ٍغ ٓ اإلاهضع ألاؾائملي ْألا٫ْ للدكَغ َْ ٫ٓ الظي جبنى ٖلُّ ظمُ٘ (1):  ٓ ؤنل لجمُ٘ ألان ِٞ ،

ْههٓنـــّ ٢ُُٗـــت ال ج٣بـــل الخٟ ال الـــغصألاخ٩ـــام ،  ٓاجغ ،ىُـــض  ٓلّ لىـــا بـــالخ ٓ بالخـــالي ٢ُعـــي الشبـــٓث لٓنـــ ِـــ ، بال ؤن (2)ٞ

ْ الخٟؿـير  ٍْـل ؤ ْطل٪ جبٗـا لٗـضم اخخمـا٫ بٗـٌ ؤلٟاْـّ الخإ ٓن ْىُت،  ٢ْض ج٩ ٓن ٢ُُٗت  صاللخّ ٖلى ألاخ٩ام ٢ض ج٩

ال الخٟؿــير  ٍْــل  ال ٣ًبــل الخإ  
ً
ْاخــضا ْ اخخمــا٫ بٗــٌ ؤلٟاْــّ لــظل٪، )ٞــةطا ٧ــان اللٟــٔ زانــا ال ًدخمــل بال مٗنــى  ؤ

ْطلــ٪ ٧اآلًــاث التــي ــض ،٢ــا٫ حٗـــالى  ٧اهــذ صاللخــّ ٖلــى الح٨ــم ٢ُُٗــت  ٓاٍع ْاإلا ْص   هــا ؤلٟــاّ زانــت : مشــل آًــاث الحــض

آلا
ً
َضة
ْ
َمــــاِهيَن َظل

َ
ْم ز َُ اْظِلــــُضْ

َ
َضاَء ٞ َِ ــــ

ُ
ــــِت ق َٗ ْعَب

َ
ٓا ِبإ

ُ
ج
ْ
ــــإ ًَ ــــْم 

َ
ــــمَّ ل

ُ
ْدَهــــَىاِث ز

ُ ْ
َٓن اإلا ْغُمــــ ًَ  ًَ ــــِظً

َّ
ال َْ ٓع، آلاًــــتل ٓعة الىــــ ٢ْــــا٫ 4ةؾــــ  ،]

ِغ مِ  حٗالى
َ
٦
َّ
ْم ن ِللظ

ُ
ِص٦

َ
ال ْْ
َ
ُّ ِفي ؤ

َّ
ُم الل

ُ
ْيِنآلالًِٓن٨ُ َُ

َ
هص
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ٓعة اليؿاء، آلاًت ش ٢ْا٫ حٗالى 11ةؾ  َما [، 

ُ
ْم ِهْه٠

ُ
٨
َ
ل َْ ل

ًَ ؤ ِمـً بَ 
ْ
ـَغ٦
َ
ـا ج ُ٘ ِممَّ ُبـ ـُم الغُّ

ُ
٨
َ
ل
َ
ـٌض ٞ

َ
ل َْ  ًَّ ـ ُِ

َ
ـاَن ل

َ
ـِةن ٧

َ
ـٌض ؤ ٞ

َ
ل َْ  ًَّ ـ ُِ

َّ
ـً ل

ُ
٨ ًَ ـْم 

َّ
ـْم ِبن ل

ُ
اُظ٨ َْ ْػ

َ
َغ٥َ ؤ

َ
آلاج ًٍ ـ

ًْ ْْ َص
َ
ِٓنـيَن ِ َهـا ؤ ًُ ٍت  َُّ ِنـ َْ ـِض  ْٗ 

ٓعة  12اليؿاء، آلاًت ةؾ
ً
ْاخـضا َٓا مً ألالٟاّ التي ال جدخمـل بال مٗنـى  ْهد ْالغب٘  ْالىه٠  ْلـظا  ،[، ٞلٟٔ زماهين 

م مدـــخمال أل٦رـــر مـــً مٗنـــى ٧اهـــذ (3)ٞ ـــي جـــض٫ ٖلـــى مٗىاَـــا صاللـــت ٢ُُٗـــت( ٓاعص فـــي ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ ْبطا ٧ـــان اللٟـــٔ الـــ ؛ 

ٓن بالخالي مدال لالظتهاص ،صاللخّ ٖلى الح٨م صاللت ْىُت  .(4)بطا لم جٓبحّ الؿىت بظماال ٩ٍْ

ٍٓت: -2 ٫ٓ هللا  الؿىت الىب ٓلُين ما ه٣ل ًٖ عؾ ْ  - هللا ٖلُّ ْؾلم ىنل -ْ ي ٖىض ألان ْ ٞٗل ؤ ٫ٓ ٚير ال٣غآن  ؤ مً ٢

غ ْالؿىت  هظا اإلاٗنى جى٣ؿم بلى(5)ج٣ٍغ  ،(6): 

ٓلّ  -1 ٓلُت ، ٣٦  ْٖلمّ(. ال٣غآن)زير٦م مً حٗلم  : - هللا ٖلُّ ْؾلم ىنل -ؾىت ٢

ْ ـي مــا ه٣ــل بلُىـا مــً ٞٗلــّ ٦هـالجّ  -2 ْٚيـر طلــ٪ مــً  - هللا ٖلُــّ ْؾـلم ىنــل -ؾـىت ٞٗلُــت :  ٦ُُْٟــت  جــّ 

٫ٓ هللا    ها. - هللا ٖلُّ ْؾلم ىنل -الٗباصاث التي ٢ام عؾ

ـــا  -3 ال ًى٨ـــــٍغ ، بمــ ـــل ؤخـــــضَم ٣ُٞـــــغ طلـــــ٪  ْ ٞٗــ ـــم ؤ ْبلٛـــــّ ٞٗلِــ ـــل الحـــــحابت  ـــً ٞٗــ ٢ْـــــ٘ مــ ـــا  ـــــت : مــ ٍغ ؾـــــىت ج٣ٍغ

ْ بةِْاع ؤماعاث الغيابالؿ٩ٓث م٘ ال٣ضعة ٖلى ؤلا   . (7)ه٩اع ؤ

ْل٨ــً  ٓحي هللا لىبُـّ بد٨ـم مٗـين فـي مؿـإلت مُٗىـت  ً؛ بمـا ؤن ًـ ُٗت  هـظا ال جسـغط ٖـً ؤمـٍغ ْالؿـىت الدكـَغ

 ٫ٓ ٓحي ال ًـــإحي للغؾـــ ٫ٓ هللا  -هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم ىنـــل -الـــ ٍْلٟـــٔ بـــّ عؾـــ ْحـــي مـــً ٖىـــض هللا  ْبهمـــا   -٣٦ـــغآن 

ــ٤ُ ب٩لمــاث مـً ٖىــضٍ ، ٢ــا٫ حٗــالى ) - هللا ٖلُــّ ْؾــلم ىنـل ُِ ْى
ًَ َمـا  َْ  ًِ ــ

َٖ  ٔ َٓ ــ َِ
ْ
َٓحى ِبْن  ال ــ ًُ ْحــٌي  َْ  

َّ
َٓ ِبال ــ َُ)(8) ْ ، ؤ

٫ٓ هللا  ٓن الح٨م مً اظتهاص عؾـ ٍْيخ ـي بلـى ؤمـغ ٣ًـغعٍ، ٖلـى ؤن  -م هللا ٖلُـّ ْؾـل ىنـل -ؤن ٩ً ِٞؿدكـير 

ٓ مــا خـضر فــ َْـ يسـر بــال٣غآن، 
ُ
ْبال ٞـةن الؿــىت ج ي ؤؾـٔغ بــضع ٖىـضما اؾدكــاع ال ًحـحح ب٣ــغءان بٗـض طلــ٪ 

ٓلــّ حٗــالى ) ٓعة ألاهٟــا٫ ب٣ م فـي ؾــ ــاَن ِلَىِبــّيٍ ٞإقـاع ٖلُــّ الحــحابت بالٟضًــت بال ٖمــغ، ٞنــز٫ ال٣ــغآن ال٨ــٍغ
َ
َمــا ٧

ْعِى 
َ ْ
ًَ ِفـي ألا ِس

ْ
ـش ًُ ـىي  ٔي َختَّ ْؾـَغ

َ
ُّ ؤ

َ
َٓن ل

ُ
٩ ًَ ن 

َ
٫ٓ (9)(ؤ ٓهـّ  - هللا ٖلُـّ ْؾـلم ىنـل -. ؤمـا مـا ٞٗلـّ الغؾـ بٓنـ٠ ٧

                                                             
ن(1
ي  ابتا ومتؽنا"يييييييييي فهاو لي يوت ا"نق يإل االمص ن ه  يوت "نق يإل المص ذهو ي دراى يوتص ل" تها يو" اوب يولاتمبا ودنا و"لناا ن،ا ويجتهاى 

 ن ننظا" ننظى يوعال ا  يإلن اننب رافب رعال ب يإلن او بللنه يإلن او إضافب إوو ذال ته ب"بها وبنة ها وباوموجوىي  ي لا"ى ماو دنويناا  وجمااىي
إ اراونا  يوت ا"نق فاص «هو ا و" اب ذهمناب لوانا  فاص ناىو : ىي ،اور يو نل مد وا يوند ذهو مرانب يوت "نق يإل المص فص يوى تو" إ راونا  ود

ىا تن ن : ىي ىنىى ووى يو اوكي مل  ب ملمنوو باا  داىوى وهى"ي اا  5102آ ي"  ما"ط  59-58ا يومنعاى  بنوير و  »يوةر" يإل المص يومعا،"
 ي9ا دوي بداا

(2)
 ي92ا د0968-اـ 0988يوع"بنبا يوااا" ا يو بعب يو اننبا ننظ" فص تة،ن   وكا ذباط متووص دماى ا ل،و  يوةاها ىي" يونهضب  
(3) 

 ي27نةط يوم"جق د
(4) 

آ"يله وفاهاهما ىي" يوةرا" -نةط يوم"جق يو اب ا نةاط يو،اةدبا  وننظا" فاص  ي  معناص ماا  اب  را وك مدماى لباو  اا" ا ماواك مدناتاه وذ،ا"ه
 ي589-579يوع"بصا يوااا" ا بىوو تا"نخا 

(5) 
 ي79باوبنضاما بىوو تا"نخا د يإل المنبل،و  ي دراىا م بعب يو عاى ا م بوذا  يوجامعب من،و" مدمى يو نخا 

(6)
 ي001 -018ننظ" فص  وك ذباط متووص دماى ا يوم"جق يو اب   ر"ها د

(7)
 مدمى يو نخا نةط يوم"جق يو اب ا نةط يو،ةدبي   
(8) 

 9-9 و"  يونجى يآلنب 
ن(9
 67 و"  ي نةا  يآلنب  



 
 
 

99 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ٓظــّ الــظي نــضع مىــّ  بوؿــاها ٧ال٣ُــام ٗا ٞــال هلــؼم بٟٗلــّ ٖلــى ال ْلــبـ الشــٓر ٞلــِـ حكــَغ ٓم  ْالىــ ٓص  ْال٣ٗــ

ْالؿالم  .(1)ٖلُّ الهالة 

 ٍٓ ْظ   :(2)ْؤما منزلت الؿىت مً ال٣غآن ٞ ي جغص ٖلى ؤعبٗت 

َْـــظٍ حٗخاـــر ما٦ـــضة  ْمُاب٣ـــت إلاـــا ص٫ ٖلُـــّ مـــً ألاخ٩ـــام ،  ٓا٣ٞـــت إلاـــا ظـــاء فـــي ٦خـــار هللا  ٓن الؿـــىت م ٓظـــّ ألا٫ْ : ؤن ج٩ـــ ال

ٓن للح٨ــم فــي َــظٍ الحالــت صلــُالن صلُــل مــً  ٓلــّ ٖلُــّ  ال٣ــغآنْم٣ــغعة، ٩ُٞــ ٓاٞــ٤ ٢ ْمــً ؤمشلــت طلــ٪ ج ْصلُــل مــً الؿــىت. 

ْالؿـالم )ال ًدـل مـا٫ امـغت مؿــلم بال بُُـب هٟـ ٓلـّ حٗــالى الهـالة  ٓال٨م  }ـ مىـّ ( مـ٘ ٢ ٓا ؤمــ ٓا ال جـإ٧ل ًائهـا الـظًً ءامىـ

ٓن ججاعة ًٖ جغاى مى٨م  .{بِى٨م بالباَل بال ؤن ج٩

ْجٓيـُذ مجمـل ال٣ـغآن، ٟٞـي  ْبُـان مٗىاَـا  ٍْلِـا  ْجإ ٓن مٟؿـغة مـً زـال٫ جٟؿـير آلاًـاث  ٓظّ الشاوي: ؤن الؿىت ٢ـض ج٩ـ ال

م مجمال  ْالح  ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ ْالؼ٧اة  ٓلِا. الهالة  ْؤن  ْظاءث الؿىت ببُان ؤخ٩امِا 

ٓا  ْالؿـــاع٢ت ٞـــا٢ُٗ ْالؿـــاع١  ٓلـــّ ظـــل قـــإهّ )  ْطلـــ٪ ٦مـــا ظـــاء فـــي ٢ ٓظـــّ الشالـــض: ؾـــىت م٣ُـــضة إلاُلـــ٤ ال٨خـــار  ال

ْختى في ٦ُُٟت جُب٤ُ خض ال٣ُ٘.  َّ  ؤًضيهما(، ٞالؿىت ٢ُضجّ بإن بُيذ الىهار الظي ٣ًُ٘ ُّٞ ْفي قْغ

ٓظــّ الغابــ٘ : ؤن حكــٕغ الؿــىت ؤخ٩امــ م ال ْجدــٍغ ٓعٍــض الجــضة الؿــضؽ،  م ، ٦خ ا ظضًــضة ؾــ٨ذ ٖجهــا ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

ْْظٓر نض٢ت الُٟغ.  الغيإ بدُض ًدغم مً الغيإ مً اليؿب ، 

ال جغقـــى آْ ـــي اإلاهـــاصع التـــي حؿـــخ٣ي ألاخ٩ـــام مـــً ال٣ـــغ  اإلاهـــاصع ٚيـــر ؤلالُِـــت: -زاهُـــا ْل٨جهـــا جٓـــل ؤ٢ـــٓالا لل٣ِٟـــاء  ْالؿـــىت  ن 

ال ج ٓاٖــض ٢ُُٗــت إلاغجبــت اإلاهــاصع ؤلالُِــت،  ٓع ؤن جســال٠ ال٣ ْبالخــالي ال ًخهــ ٓاٖــض ْىُــت الضاللــت  ْال٣ ٓن بال فــي ألاخ٩ــام  ٩ــ

ْؤَم َظٍ اإلاهاصع  ي: ْلٗل ؤبغػ  ْالضاللت،   الشبٓث 

ٓ اجٟا١ اإلاجتهضًً مً ؤمت مدمض  ؤلاظمإ: -1 ْٞاجـّ ٖلـى خ٨ـم  - هللا ٖلُّ ْؾـلم ىنل -َ ٓع بٗـض  فـي ٖهـغ مـً الٗهـ

ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن(3)قغعي ٓاٞغ: .  ٓن بال بخ ن ؤن ؤلاظمإ ال ٩ً ٫ٓ ًْغ  ٖلماء ألان

ُت. - ؤ ٓن الاجٟا١ مً اإلاجتهضًً مً َم ؤَل للىٓغ في مضاع٥ ألاخ٩ام الكٖغ  ؤن ٩ً

ٓن الاجٟــــا١ مــــً ظمُــــ٘ اإلا - ر ٓن ن ٧ــــان الاجٟــــابجتهــــضًً ٖلــــى خ٨ــــم مــــً ألاخ٩ــــام، ؤمــــا ؤن ٩ًــــ م ٞاهــــّ ال ٩ًــــ ١ مــــً ؤ٦رــــَر

ٓن في ظاهب  ؛بظماٖا . ألن الح٤ ًدخمل ؤن ٩ً
ً
ْاخضا ٓ ٧ان  ْل  اإلاسال٠ لأل٦رر 

ْالؿــالم، ٞــال ٌٗخــض باجٟــا١ اإلاجتهــضًً مــً ؤمــت ٚيــٍر مــً  - ث ٓن اإلاجتهــضْن مــً ؤمــت مدمــض ٖلُــّ ؤًٞــل الهــالة  ؤن ٩ًــ

 ألاهبُاء ٧اإلاؿدكغ٢ين مشال.

ٓص - ر ْظــ ْٖلــى َــظا ال  ْالؿــالم،  ْٞاجــّ ٖلُــّ الهــالة  ٓن ؤلاظمــإ بٗــض  ال اٖخبــاع بــّ فــي ٖهــٍغ ؤن ٩ًــ طا ب ّهأل ؛ليظمــإ 

ت ٦ما ؾب٤  ٍغ ْالؿالم ٖلى الح٨م الظي ًخ٤ٟ ٖلُّ الححابت ؤنبذ الح٨م زابخا بالؿىت الخ٣ٍغ ْا٤ٞ ٖلُّ الهالة 

ُا. ٓا ٖلُّ خ٨ما قٖغ ٓن ما اج٣ٟ ال ٩ً ْبن زالِٟم ؾ٣ِ اجٟا٢ِم،   البُان ، 

ْبال - ط ْ الٟؿــــاص،  ْ الحــــحت ؤ ْ الحغمــــت ؤ ٓظٓر ؤ ُا ٧ــــال ٓا ٖلُــــّ خ٨مــــا قــــٖغ ٓن الح٨ــــم الــــظي اج٣ٟــــ خــــالي ال ٌٗـــــض ؤن ٩ًــــ

ـــت  ْ هٍٓغ ٓمـــت ؤ ـــا مـــً ألاخ٩ـــام ال٣ٗلُـــت، ٦شبـــاث مٗل ْ ٚيَر ٍٓـــت ؤ بظماٖـــا اجٟـــا٢ِم ٖلـــى ألاخ٩ـــام ألازـــٔغ ٧األخ٩ـــام اللٛ

 
ً
ٓجُا ْ ؾ٩ دا ؤ  نٍغ

ً
ٓاء ٧ان بظماٖا ٍ ٧ان ؤلاظمإ مخد٣٣ا ؾ ْ ما قابّ. ٞةطا ما جد٣٣ذ َظٍ الكْغ  .(4)ٖلمُت ؤ

                                                             
ن(1
-77ا د0970وهم نى مو يوتة،ن  ننظ"  رص يوىنو  عباوا ل،و  يوةاه يإل المصا من و"ي  يوجامعب يوهنبنابا رهناب يودااو ا يو بعاب يو اننابا  
 ي86
(2) 

 ي917-919ننظ" فص تة،ن   وكا مدمى لبو  ا" ا م"جق  ب   ر"ها د 
  (3)

مااو ذهااى ي ،ااو ما ىي" بااو يودااو ي باوممهرااب يوع"بنااب يو ااعوىنبا  مدمااى بااو ،اااور يوع نماانوا ي ،ااو  مااو ذهااى ي ،ااو  م" اااوب ملت،اا" 
 ي000-87ي وتنظ" فص تة،ن  مةهومه ولدرامها  رص يوىنو  عباوا يوم"جق يو اب ا د69اــــا د0991

(4)
م"جاق  اب  ا ور وك من،و" مدمى يو نخا 099 -002ننظ" وهم نى دو  يإلجماح و "و ه ننظ" ذباط متووص دماى ا م"جق  ب   ر"ها د 

 ي058 ر"ها 
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ٓ  ال٣ُاؽ: -عابٗا ْعص خ٨مـّ فـي ؤخـضَما القـترا٦ِما فـي لحا١ ؤمغ لم ًغص خ٨مّ بَْ ْ ؤلاظمـإ بـإمغ  ْ الؿـىت ؤ في ال٨خـار ؤ

ٓا لـّ ؤمشلـت ٖضًـضة ٦دغمـان اإلآصـملى (1)ٖلت الح٨م ٘ ْيغب ْاٖخارٍْ مغظٗا مً مغاظ٘ الدكَغ ٢ْض ؤظم٘ ٖلُّ ال٣ِٟاء   ،

ْؤع٧ــان ال٣ُــاؽ (2)جــل(لــّ بطا مــا ٢خــل اإلآصــملي ، ٢ُاؾــا ٖلــى خغمــان ال٣اجــل مــً الٓنــُت الــظي زبــذ بالؿــىت )ال ًــغر ال٣ا  ،

 ؤعبٗت :

ْالظي ٣ًاؽ ٖلُّ. -1 ْعص الىو ٖلى خ٨مّ   ألانل الظي 

٤ ال٣ُاؽ. .2 ت خ٨مّ بٍُغ  الٟٕغ اإلاُلٓر مٗٞغ

3. .  الح٨م الكغعي الظي ًغاص بزباجّ للٟٕغ

ْالٟٕغ التي بؿبتها ًازظ خ٨م ألانل للٟٕغ .4  .(3)الهلت اإلاكتر٦ت بين ألانل 

ٗت  ـــي ؤَــــم مهــــاصع الكــــَغ ــــا مــــً اإلاهــــاصع، مجهــــاؤلاؾــــالمُتَــــظٍ  ـ ٓظــــض ٚيَر ــــالُب٘ ً ْب ْ اإلاهــــالح  ،الاؾخدؿــــان :، 

٫ٓ الحــحابي ،ْقــٕغ مــً ٢بلىــا ،ْالٗــٝغ ،اإلاغؾــلت إلاــً ًــٔغ بــظل٪ مــً اإلاــظاَب  ،ْٖمــل ؤَــل اإلاضًىــت ،ْالاؾخحــحار ،٢ْــ

ْامـغ ؤلالِ(4)اإلاسخلٟت ُت مً ألا ٓاٖض الكٖغ ْ ـي ظمُٗـا نـالحت ، ٖلُّ ٞةن َظٍ اإلاهاصع حٗض ؤؾاؾا في اؾخيباٍ ال٣ ُـت، 

ٗت  ـاع  ٞـةن ؤخ٩ـام الكـَغ ٓهُت، ْفي َـظا ؤلَا ْال٣اه ٓعٍت  ٓاٖض الضؾخ ٓن ؤؾاؾا لل٣ ٣ْٞـا  ؤلاؾـالمُتألن ج٩ ًم٨ـً ج٣ؿـُمِا 

ا بلى:  إلاهاصَع

ٓاجغ  َْظٍ ألاخ٩ام ال مدل لالظتهاص ٞحها، بط ؤ ها زابخت بالخ ال٣ؿم ألا٫ْ/ ألاخ٩ام ٢ُُٗت الشبٓث ٢ُُٗت الضاللت؛ 

ٓ قٕغ منز٫. ال ق٪ في َْظا ال٣ؿم َ ْابح ال ق٪ ُّٞ ٞال مدل لالظتهاص،  ذ  ْمٗىاَا نٍغ ٓ ها، ٦ما ؤن صاللتها   زب

ْل٨جهـا ْىُـت فـي مٗىاَـا، بط لـِـ  ـا،  ٓاجَغ ْ ـي ألاخ٩ـام التـي زابخـت بخ ال٣ؿم الشاوي/ ؤخ٩ام ٢ُُٗت الشبٓث ْىُت الضاللـت؛ 

 ٓ ْبالخالي مدل الاظتهاص فـي صاللتهـا مٟخـ ذ،  ٓ ال٣ؿـم الـظي ٢ـا٫ ٖىـّ ؤلامـام لِا مٗنى نٍغ َْـ ٓ مـا اح لل٣ِٟـاء،  َْـ بـً جُمُـت 

 ؾاٙ ُّٞ الاظتهاص.

ْبالخـالي ًازـظ الح٨ـم ٞحهـا الظتهـاص  ْعصث بـىو ْنـي الشبـٓث،   ْ ذ ؤ ٓ ألاخ٩ام التي لِـ ٞحهـا هـو نـٍغ َْ ال٣ؿم الشالض/ 

ْ ؤًــــت ْؾـــــُلت ٣ُِٞـــــت، بكــــٍغ ؤال جســـــال٠ ال٣ؿـــــمي ْ اإلاهـــــالح اإلاغؾـــــلت ؤ ُــــاؽ ؤ ـــــ٤ ال٣ ـــً ٍَغ ـــةن زالٟـــــذ ٖـ ن الؿــــاب٣ين، ٞــ

ا مبضال.  ال٣ؿمين الؿاب٣ين ٧ان قٖغ

ٓعٍتا  ْلٗل الؿاا٫ َىا، ؤي مً ألا٢ؿام الشالزت الؿاب٣ت ٌٗض مهضعا لل٣اٖضة الضؾخ

ـــز الــــبٌٗ ـــإلت ًميـ َــــظٍ اإلاؿـ ـــي  ٗت (5)فـ ـــين ؤخ٩ــــام الكــــَغ ـــالمُتبـ ٓاٖــــض  ؤلاؾـ ْمباصئهــــا، ٞيــــٔر ؤن مــــا ٌٗخاــــر مهــــضعا لل٣

ٗت  ٓهُــت  ــي مبــاصت الكــَغ ْصاللتهــا ال ؤخ٩امِــا، طلــ٪ ؤن اإلابــاصت  ــي  ؾــالمُتؤلا ال٣اه ٓ هــا  ُت ال٣ُُٗــت فــي زب ألاخ٩ــام الكــٖغ

ٓم ٖلــــى  ْال٣ُــــاؽ ْالاؾخدؿــــان التــــي ج٣ــــ ــــا مــــً مهــــاصع ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي ٧ا ظمــــإ  ْالؿــــىت صْن ٚيَر ٓاعصة فــــي ال٣ــــغآن  الــــ

ْحٗالى، ٞالؿىت ما هللا ؾبداهّ  ْالؿىت، ٞمهضَع  لل٣غآن 
ً
ْحٗـالى  الاظتهاص البكغي زالٞا ْحـي مـً هللا ؾـبداهّ  ا  باٖخباَع

 ٓ ٓ ما مٗىاٍ ؤن ال٣ؿم ألا٫ْ ٣ِٞ َ َْ ْالضاللت،  ُت ٢ُُٗت الشبٓث  م ُٞما ؤجذ بّ مً ؤخ٩ام قٖغ جلح٤ بال٣غآن ال٨ٍغ

ٗت  ٓعٍت بهٟت زانت، طل٪ ؤن الكَغ ْال٣اٖضة الضؾخ ٓهُت بهٟت ٖامت  ٓن مهضعا ملؼما لل٣اٖضة ال٣اه ما ًهلح ؤن ٩ً

ْ ٢ُعـي الشبـٓث  -٣ْٞا إلاً ًـٔغ  هـظا الـغؤي  -٧اهذ  إلاا ؤلاؾالمُت ٓ ْنـي الشبـٓث ْنـي الضاللـت ؤ ٓاٖـض مـا َـ جخًـمً مـً ال٣

 ال ازــخالٝ ُٞــّ، ؤمــا ب٣ُــت ألاخ٩ــام ٞ ــي 
ْ
ْصاللخــّ بط ٓجــّ  ْبالخــالي ٞاألوؿــب ؤن ًازــظ بــال٣ُعي فــي زب نــي الضاللــت،  ٦مــا -ْْ

                                                             
(1)
 ي099ذباط متووص دماى ا نةط يوم"جق يو اب ا د 

ن(2
 ي002 رص يوىنو  عباوا م"جق  ب   ر"ها د 
(3)
 ي969مدمى لبو  ا" ا م"جق  ب   ر"ها د  
(4) 

 ننظ" فص تة،ن   وك ل امب يودمويا يوم"جق يو اب   ر"هي
(5)
مدماى "فنا  مالمو ا ل ا" إوناه .82ا89ىا د5100با ىي" يوجامعب يوجىنى ا يإل رنى"نبا  امص جما  يوىنوا ل،و  يواانوو يإلىي"يا بال  بع 

https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-ا بدااا من ااو" ذهااو ومباىبهااا ويوةاا"  بننهمااا يإل ااالمنبلدراااى يو اا"نعب ا يو ااوبرص
206295.htm-86  ي5150 19 59تا"نخ يال الح 
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ٓعي ٓع الؿــجه ٢ٓــٝٓ ٖلــى -ًــٔغ الــض٦خ ٓظــب للخ٣ُــض  ،ؤخــضَا صْن آلازــغ مــظاَب مخٗــضصة ال مدــل لل ٫ٓ "ال م ٦ْمــا ٣ًــ بــل 

ْمـــــظَب ؤلامامُـــــت، ًم٨ـــــً الاهخٟـــــإ  هـــــا بلـــــى خـــــض  ضًـــــت  ، ٦مـــــظَب الٍؼ ٞـــــت ِٞىـــــا٥ مـــــظاَب ؤزـــــٔغ باإلاـــــظاَب ألاعبٗـــــت اإلاْٗغ

ٓهُــــت فــــي (1)بُٗــــض" ت بُيــــذ ؤ[ ألا٢ؿــــام التــــي حٗــــض مهــــضعا لل٣اٖــــضة ال٣اه ٓعٍت الٗلُــــا اإلاهــــٍغ ٓا٢ــــ٘ ؤن اإلاد٨مــــت الضؾــــخ ْال  ،

ٓعي ع٢ــم  ش 16/19خ٨مِــا فــي الُٗــً الضؾــخ ْخُــض ؤن ٢ًــاء َــظٍ  ١6/6/1998 الهــاصع بخــاٍع ْالــظي ٢ًــذ ُٞــّ بــإن )

ٓع  ٓ ؾـــىت  22فـــى بٗـــض حٗـــضًلِا  -اإلاد٨مـــت مُـــغص، ٖلـــى ؤن خ٨ــــم اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً الضؾــــخ ٣ًُـــض الؿــــلُت  -1980مــــً مـــاً

ٗت  ٫ٓ الكــَغ ٗا ها ؤنــ ْؤن مــاصاٍ: ؤال جىــا٢ٌ حكــَغ ش الٗمــل  هــظا الخٗــضًل،   مــً جــاٍع
ً
ُٗت اٖخبــاعا التــي ال  ؤلاؾــالمُتالدكــَغ

ٓابتها ْالتي جمشلِا ز ٓػ الاظتهاص ٞحها،    -ًج
ً
ٍْال ْجإ  

ً
ِٟا -مهضعا ٓػ جدٍغ ال ًج ٍْل  خ٩ـام ال ٦ـظل٪ ألا  .بط  ي ٖهُت ٖلى الخإ

ْ ى بُبُٗتها  ٓاَا  ال جمخض لؿ ْ  هما مٗا، طل٪ ؤن صاثغة الاظتهاص جىدهغ ٞحها،  ْ بضاللتها، ؤ ٓ ها ؤ ٕٓ بصب الٓىُت ٚير اإلا٣ُ

ٓاظِت إلا ٍٓتها،  ْخُ هتها  ْاإلا٩ان لًمان مْغ ٓعة جخٛير بخٛير الؼمان  ٓاػ٫ ٖلى ازخالِٞا جىُٓما لك مخُ ْن الٗبـاص بمـا ا الى

  ٨ًٟل مهالحِم اإلاٗخارة
ً
ا ٫ٓ ال٩لُـت  ،ال ٌُٗل خغ٦تهم في الحُاة ،قٖغ  فـي بَـاع ألانـ

ً
ْا٢ٗـا  

ً
ْمـا ٓن الاظتهـاص ص ٖلى ؤن ٩ً

ٗت  ِٖــا، ٧ــاٞال للكــَغ ٓاٖــض الًــابُت لْٟغ ْال٣  مىــا   الاؾــخضال٫ ٖلــى ألاخ٩ــام الٗملُــت 
ً
ــا ْػَــا مخدٍغ ٗت بمــا ال ًجا للكــَغ

ْال٣ٗل ْالىٟـ  ٓم ٖلُّ مً خٟاّ ٖلى الضًً  ٓم م٣انضَا بما ج٣ ْاإلاا٫( ٖم  .(2)ْالٗغى 

ٓاٖــــض  ٓن مهــــضعا لل٣ ْاإلابــــاصت التــــي جهــــلح لخ٩ــــ ٗت ٞحهــــا مــــً ألاخ٩ــــام  م مــــً ؤن الكــــَغ ْل٨ــــً ًب٣ــــ  الؿــــاا٫، بــــالٚغ

ْم٩اهتهــا  ــا  ْمـا جإزيَر ٗت مهــضعا للضؾـاجير اللُبُــت،  ٢ٓــ٠ باليؿـبت للٓيــ٘ فـي لُبُــا، َـل ٧اهــذ الكـَغ ٓ اإلا ٓعٍت، مــا َـ الضؾـخ

ٗ ْالدكَغ ٓعٍت   ؟اث ألاصو  مجهاباليؿبت للىهٓم الضؾخ

 اإلابدث الثاوي

لت والذظخىس في اللاهىن اللُبي  الشَش

ٗت   ـــال٫ الكـــــَغ ـــً زــ ــــً مــ ـــالمُتًم٨ـ ٓعي ًلـــــؼم ب٣ُــــــت  ؤلاؾــ ْْيـــــِٗا فـــــي ٢الـــــب صؾـــــخ ُت  اؾـــــخيباٍ اإلابــــــاصت الكـــــٖغ

ْاإلاؿــاءلت  ْاة  ْاإلاؿــا ُت، بط ؤ هــا جدخــٓي ٖلــى مبــاصت ؤؾاؾــُت ٧الٗضالــت  ٓاثمــت مــ٘ الىهــٓم الكــٖغ ٓن مخ ٗاث لخ٩ــ الدكــَغ

ْٚير  ــــــت  ْاإلاٗــــــامالث الخجاٍع ْالخٟهــــــُلُت ألخ٩ــــــام ألاؾــــــغة  ٓاٖــــــض الٗامــــــت  ٦ْــــــظل٪ ال٣ ْلــــــت،  ْْظــــــٓر َاٖــــــت الض َــــــا. للحــــــا٦م 

ٗت  ـــت م٩اهـــت الكـــَغ ٓة مـــً َـــظا البدـــض إلاٗٞغ ٫ٓ بلـــى الىخـــاثج اإلاغظـــ ٓن  ؤلاؾـــالمُتْللٓنـــ ٓعٍت فـــي ال٣ـــاه ٓاٖـــض الضؾـــخ مـــً ال٣

ٗت  ْ صعاؾــت ٖال٢ــت الكــَغ ْظــب بُــان  ٗت  ؤلاؾــالمُتاللُبــي،  ٦ْــظل٪ صعاؾــت م٩اهــت الكــَغ ٓع فــي لُبُــا )مُلــب ؤ٫ْ(  بالضؾــخ

ٗاث الٗاصًت في ْل ال ؤلاؾالمُت ٓعٍت )مُلب زان(. باليؿبت للدكَغ  ىهٓم الضؾخ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت   بالذظخىس في لُبُا ؤلاظالمُتكالكت الشَش
ْلــت اللُبُــت مىــظ اؾــخ٣اللِا ٖــام   ٓهُــت مسخلٟــت، ٧ــان  ،بمغاخــل ؾُاؾــُت ٖــضة1951مــغث الض ــذ مغاخــل ٢اه ْٖٞغ

 الزـــــخالٝ الـــــغئٔ 
ً
ْطلـــــ٪ هٓـــــغا ٓعي بهـــــٟت زانـــــت،  ْالضؾـــــخ عي بهـــــٟت ٖامـــــت  ٓا٢ـــــ٘ الدكـــــَغ ـــــا ٖلـــــى ال لِـــــظٍ اإلاغاخـــــل جإزيَر

ـــــض  ٓاٖـ ـــُذ ال٣ ـــً جٓيـــ ــــ٘ َــــــظٍ الضؾــــــاجير، ًم٨ـــ ــــال٫ جدبــ ـــً زــ ْمـــ ــــت،  ٓئها الضؾــــــاجير اللُبُــ ــــ ــــى يــ ـــي نــــــُٛذ ٖلــ ْالخلُٟــــــاث التـــ

ْٖال٢تها بال ٓعٍت في لُبُا  ٗت الضؾخ  في آلاحي:  ؤلاؾالمُتكَغ

ٓعٍت مً زال٫ صًباظت الضؾـاجير،  -1 ٓاٖض الضؾخ ٓعٍت: ًم٨ً الخ٨ًِ بمغظُٗت ال٣ ٓاٖض الضؾخ ٗت ٦مغظُٗت لل٣ الكَغ

ـــا للضًباظــــت  ٣ٞٓـ ْلــــت، ٞ ْال٣ٗاثضًــــت للض ــــت  ٓظِــــاث ال٨ٍٟغ ْالخ ٓاٖــــض الٟلؿــــُٟت  ْال٣ طلــــ٪ ؤن الضًباظــــت جمشــــل اإلابــــاصت 

ْ ًم٨ـــــً ؤن هخٗـــــٝغ ٖلـــــى مدخـــــٔٓ  ـــي بطالح٣ـــــ١ٓ  ـــا، ٞ ــ ْهُا٢ِــ ـــــاث   الحٍغ
ً
ـــا اإلاكـــــٕغ  ا ـــدىض ٖلحهــ ـــي اؾــ مـــــغآة للمهـــــاصع التــ

                                                             
(1)
 ي60ا ديوو ن  فص  "ح يواانوو يومىنص يوجىنىا يومجهى ي و ا نظ"نب يالوت يى بوجه ذاىا م،اى" يالوت يىىي ذبىيو" ي  لدمى يو نهو"يا  
(2)
  ا من و" ذهو مو ق يومدرمب ذهو يإلنت"ن  ذهو يو"يب  09 06 درى يومدرمب يوى تو"نب يوعهنا يوم،"نب " ى 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx   ي  5105 19 59تا"نخ يال الح 
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ذ مىظ اؾخ٣اللِا ٖام  ٓعٍت، ْفي لُبُا التي ٖٞغ ٓعي ٖىض ْي٘ الىهٓم الضؾخ الٗضًـض مـً الضؾـاجير  1951الضؾخ

 ٓ ٓزاث٤ الضؾخ ْعصث في صًباظت ٧ل ال ٗت  ْ الكَغ ٫ٓ بإن ؤلاقاعة بلى الضًً ؤ ٓعٍت، ًم٨ً ال٣ ٓزاث٤ الضؾخ عٍت ٖـضا ْال

ــالن ٓعي لؿــىت  ؤلٖا ٓع اإلامل٨ــت اللُبُــت لؿــىت 1969الضؾــخ ْبٗــض الاج٩ــا٫ ٖلــى  1951، ٣ٞــض ظــاء فــي صؾــخ الــىو ٖلــى )

ٍْالخـٔ ٖلـى َـظا الـىو ؤهـ ٓع للمل٨ـت اللُبُـت اإلاخدـضة(؛  ٢ْغعها َـظا الضؾـخ لـم ًـغص ُٞـّ مـا  ّهللا مال٪ اإلال٪ ْيٗىا 

ْل٨ــً ٣ٞـِ  ْ مغظُٗـت صًيُـت،  ٓع ط ٓن ًـغ ح ؤن َـظا الضؾــخ ْؤن هللا مالــ٪ اإلالـ٪ صْن ؤن ٩ًــ بقـاعة بلــى مؿـإلت اإلالـ٪ 

٧ٓــل ٖلـى هللا مالــ٪  ٓا٢ــ٘ ؤهىـا هـٔغ ؤن الــىو ٖلـى "الخ ْال ٗت،  فـي ب٣ُـت ههــٓم الضًباظـت مــا ٌكـير بلـى مغظُٗــت الكـَغ

ٓع بـل ٖلـى  ٕٓ مً الهبٛت الضًيُت لِـ ٖلى ههٓم الضؾخ اث ؤلالُِت  يٟاء ه اإلال٪" بقاعة بلى ما ٌٗٝغ بالىٍٓغ

ٓن الُبُعــي م ْال٣ــاه ٗت  ٓاء الضًباظــت ٖلــى بٗــٌ اإلابــاصت التــي حٗــض مــً مبــاصت الكــَغ م مــً اخخــ ْبــالٚغ ىهــب اإلالــ٪، 

ٗت (1)٦ــظل٪ ٫ٓ بإ هــا مؿــخ٣اة مــً الكــَغ ــا فــي الضًباظــت ال ج٨ٟـــي لل٣ــ ْبن ظــاء ط٦َغ ْ ــي مبــاصت  ، بــل ٢ـــض ؤلاؾــالمُت، 

ٓن الُبُعي بط  ي ههٓم  ْمباصت ال٣اه ْلُت  ٓاز٤ُ الض ٓن مً اإلا ٓصة في صؾاجير ؤزٔغ لض٫ْ ٚير مؿلمت، في ج٩ ٓظ م

ْز٣ُت بٖالن ٢ُام ؾلُت الكٗب التي ؤٖلىذ ٖـام  ْالتـي ظـاء الـىو فـي صًباظتهـا )مؿـخُٗىا بـاا  1977اإلا٣ابل ٞةن 

ٗتمخمؿـ٩ا ب٨خابـّ ال٨ـغ   للِضاًـت ْقـَغ
ً
 مهـضعا

ً
ٍْالخـٔ َىـا الـىو نـغاخت ٖلـى مغظُٗـت الــضًً،  ٍم ؤبـضا للمجخمــ٘(؛ 

 ٓ ٗت  ال٣ــغآنالــىو ٣ٞــِ ٖلــى بــل اإلاالخــٔ َــ ْلــِـ الكــَغ م  ٓص للخمُيــز ؤلاؾــالمُتال٨ــٍغ ْهــٔغ ؤن َــظا الــىو م٣هــ  ،

ٗت  ال٣ــــغآنبـــين  ٫ٓ  ؤلاؾــــالمُتْٚيــــٍر مــــً مهــــاصع الكــــَغ ٓ ؤؾــــاؽ ٧ــــل ألانــــ ٓن هدُجــــت ٞلؿــــٟت ْعبمــــا  ،باٖخبــــاٍع َــــ ج٩ــــ

ْايـــٗٓ ٓعي اللُبـــي لؿـــىت  ٌٗخى٣ِـــا  ـــالن الضؾـــخ ـــالن؛ ؤمـــا ؤلٖا اظخـــّ الـــىو ٖلـــى ).... ٣ٞـــض ظـــاء فـــي صًب 2011َـــظا ؤلٖا

ح  ح ؤلاؾـالمُتَْٗمل ٖلـى جيكـئت ألاظُـا٫ الهـاٖضة ٖلـى الـْغ ْايـ٘ َـظا الـىو ؤعاص مـً بصعاط "الـْغ ْاإلاالخـٔ ؤن   )

ٓن ٞحها اإلاجخم٘ مدؿـما ؤلاؾالمُت ال لٛاًت ٩ً ٓعي، ْن الن الضؾخ " ؤلاقاعة بلى مغظُٗت صًيُت في ْي٘ ههٓم ؤلٖا

ٓن طلــ٪  ،يــغ بـل ٖلــى اإلاؿـخ٣بل ؤًًـا مــً زـال٫ الخــإزير ٖلـى الــيلءبُـاب٘ بؾـالمي ًــازغ لـِـ ٣ٞــِ ٖلـى الحا ال ٩ًـ

ٗت  ٓع الكــَغ ْ  ؤلاؾــالمُتبال بِٓــ ٗاث ؤ ٓاء ٖلــى اإلاؿــخٔٓ الغؾــوي بمــا ٞحهــا الدكــَغ اث ؾــ ْالخهــٞغ فــي ٧اٞــت اإلاٗــامالث 

 ٚير الغؾوي.

ٗت  -2 ٓعٍت ج٨دنملي ؤَمُت ٦بيرة في مجا ؤلاؾالمُتالكَغ ٓاٖض الضؾخ ٓع: بن ال٣ ٓهُت ٖلى ْههٓم الضؾخ ٫ الحُاة ال٣اه

ٓع ملؼمـــــت  ٓع، ٞـــــةن ههـــــٓم الضؾـــــخ ٓ الضؾـــــخ ْاؾـــــدىاصا ٖلـــــى مبـــــضؤ ؾـــــم ُٗت، طلـــــ٪ ؤهـــــّ  ٍٓاث الدكـــــَغ مسخلـــــ٠ اإلاؿـــــخ

٘ ألاصوـ  ،للمكـٕغ ُٖٓت يهـضص بةلٛـاء الدكـَغ ْ اإلآيــ ٓاء مـً الىاخُـت الكـ٩لُت ؤ ، ٖلُــّ، (2)ْؤًـت مسالٟـت لِـظا اإلابــضؤ ؾـ

ٗت  ْع الكـَغ ٓعي لّ ؤَمُخّ ٖىـض جدضًـض ص ْبن ٧اهـذ الضًباظـت فـي  ؤلاؾـالمُتٞالىو الضؾخ ٗاث،  فـي نـىاٖت الدكـَغ

ٓ الحا٫ باليؿبت للىهٓما ْخُض ًٟٞاى مبني ٖلى اخخما٫ مٗىاٍ، ٞما َ  الضؾاجير اللُبُت ٢ض ظاءث بىو 

ٟـــت ٢ــــض ظــــاءث ظمُٗـــا بــــىو ٓا٢ـــ٘ ؤن ههــــٓم الضؾـــاجير اللُبُــــت اإلاسخل ٗت  ال ٢ْــــض اج٣ٟــــذ ؤلاؾـــالمُتٖلـــى الكــــَغ  ،

ْلــت" خُــض ظــاء فــي اإلاــاصة  ٓع  5ظمُٗــا ٖلــى هــو ًدــضص "صًــً الض ْلــت(، ْفــي الــىو ٖلــى )ؤلاؾــالم  1951مــً صؾــخ صًــً الض

ٓع لؿىت بمً  2اإلااصة  ٓعي لؿـىت  1969ٖالن الضؾخ ـالن الضؾـخ ْلـت....(، ؤمـا ؤلٖا  2011ْعص الىو ٖلـى )ؤلاؾـالم صًـً الض

ْلــت صًم٣غاَُــت مؿــخ٣لت، الكــٗب ٞحهــا مهــضع الؿــلُاث، ٖانــمتها 1ألا٫ْ مىــّ )مــاصة٣ٞــض هــو فــي البــار  ( ٖلــى )لُبُــا ص

                                                             
(1)
مو بو اب و ا"يبهط يوؽا"ل ولا يو يومجتمعانو بمىنناب  ا"يبهط فمىنناب بنؽاا ي فاص جمعناب دو مم هص  عل ونبنا جام فص يوىنباجب يوند ذهو ين 

     .و ننب تل ن نب بإ"يى   
معناب بعى يالتةا  وذاى يوع ى ذهو تلونؾ يتداى بننناا تدا  تااج يومهاك مدماى إى"ناط يومهاىي يو نو اص يوا ي بانعاه يو اعل يوهنباص ونااى  باه اا ه يوج

 .را ى تو"نا ذهو ونبنايوو ننب يوتل ن نب مه
امااب وذهاو ترااونو ىووااب ىنما"ي ناب م ااتاهب  ي   ااناى  تالمو يوودااى  يواومنااب وت،اوو يو ملنننااب يوىيلهنااب وتهناا و اااب  يوااىفاح يوم ات"رب و ترةاا  إ 

 .يوعىيوب وتضمو مباىئ يود"نب ويوم او  ويإللام وت"يذو يو" و يال ت،اىي ويالجتماذص ويولن" يوعاى
 ن.ذهو   ماوك يومهك وضعنا و ""نا ا ي يوى تو" وهمهرب يوهنبنب يومتدى وبعى يالترا  

(2)
 يو اب  يإل ا"  إونهي  90   ننظ" درى يومدرمب يوعهنا يوهنبنب " ى  
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٦ْمـا ًـٔغ الـبٌٗ ْلـت  ْصًجها ؤلاؾالم(، َـظٍ الٗبـاعة التـي خـضصث صًـً الض ْ ؤٚلبِخـّ ( 1)َغابلـ،  ؤ هـا جدـضص صًـً الكـٗب ؤ

ٓ هـو ٗاث مـ٘ ؤخ٩امِــا، ِٞـ عة الالتــزام بخُـاب٤ الدكـَغ ٓعي  ْلِؿـذ ههـا ٖلـى يـْغ ٓظحهــا ٖامـا مـً اإلاكـٕغ الضؾــخ ًمشـل ج

ٍْــٔغ الــبٌٗ خبــاع،  ْلــت بــإن جإزــظ طلــ٪ بٗــين الٖا ٓوي ( 2)ل٩اٞــت ماؾؿــاث الض ٓم ال٣ــاه ؤن َــظا الــىو ال ٌؿــخ٣ُم مــ٘ اإلاِٟــ

٫ٓ ٚيـر ص٢ُـ٤  ٓ ٢ـ ْلت َـ ٫ٓ بإن الىو حٗبير ًٖ صًً قٗب الض ْال٣ ال نٟت صًيُت لِا،  ا  ْلت بٓنِٟا خخها اٖخباٍع للض

ٓهـــّ لـــِـ مـــً  ْمـــً ظِـــت ؤزـــٔغ ؤن َـــظا اإلاٗنـــى ٧ ْاٖخ٣ـــاصا هم َـــظا مـــً ظِـــت،  ٓع الخـــضزل فـــي صًـــً الىـــاؽ  ُٟـــت الضؾـــخ ْْ

ْ ٖغ٢ّ ٓاًَ بضًىّ ؤ ت اإلا ٓاَىت التي حٗني ٖضم مٗٞغ ٓم اإلا ْلت مً  ،ًاصي بلى الخًاعر م٘ مِٟ بل ٌٗٝغ باهخماثّ بلى الض

ْ ٚيـٍر عة جُبُـ٤ ؤلاؾـالم ْألازـظ بإخ٩امـّ، ِٞـظا الـىو ال ٌٗنـي (3)زال٫ ظيؿُتها بهٝغ الىو ًٖ الـضًً ؤ   ،بالًـْغ
ْ
بط

٢ْــض خؿــمذ اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت فــي الُٗــً  لبُــت،  ٓهــّ صًــً ألٚا ْا٢ــ٘ اظخمــاعي ل٩ ٓن مجــغص حٗبيــر ٖــً  ْ ؤن ٩ًــ ال ٌٗــض

ش 70/19الجىــاجي ع٢ــم  ٫ٓ )بن الٛــغى ألاؾائــملي مـــً  ١06/03/1973 الهــاصع بخــاٍع ْلــت بــال٣ ٓم الــىو ٖلــى صًــً الض مِٟــ

ٓع مهــــُبٛت بالهــــبٛت الــــىو فــــي الض ٓ ؤلاؾــــالم ظٗــــل الــــبالص التــــي نــــضع ٞحهــــا َــــظا الضؾــــخ ْلــــت َــــ ٓع ٖلــــى ؤن صًــــً الض ؾــــخ

ـــالمُت ــــت  ؤلاؾــ ـــالم لحُـــــاة ألامـ ــــت التـــــي زُِـــــا ؤلاؾــ ًـ ــــٍٓ الٍٗغ ُـ ْالخ ـــــ  ـــ٤ ألاؾـ ْٞــ ْهٓامِـــــا الاظخمـــــاعي  ـــا  ـــي خُا هــ ـــير فــ ْحؿــ

ـــالمُت ْٞــــــ ؤلاؾـــ ٓن ٧لمــــــت هللا  ــــــي الٗلُــــــا مــــــً زــــــال٫ جىٓــــــُم الحُــــــاة الاظخماُٖــــــت  ـــا لخ٩ــــــ ــ ــــت التــــــي زُِـ ًــ ــــٍٓ الٍٗغ ٤ الخُــ

ٓا٣ٞت م٘ الضًً ؤلاؾالمي، بل ٣ِٞ جل٪ (4)ؤلاؾالم( ٓاهين مخ ٓن ظمُ٘ ال٣ ، ٨ٞإن الح٨م لم ًغجب ٖلى َظا الىو ؤن ج٩

 
ً
ْهـــــا ـــــض ص ٓاٍع ْاإلا ٓا٫ اليخهـــــُت  ٓع الاظخماُٖـــــت، ٧ـــــاألخ َْـــــظا  اإلاخٗل٣ـــــت بـــــاألم ؛  ٗاث ألازـــــٔغ ْب٣ُـــــت الدكـــــَغ ٓبـــــاث  ٖـــــً ال٣ٗ

ْابحا م٘ ٗت  الخٟؿير ؤنبذ  ٓاهين مسالٟـت للكـَغ ٓص ٢ ٓ ؤلاؾـالمُتْظ َْـ ُت،  ، ٧الخٗامـل بالغبـا فـي بٗـٌ اإلاؿـاثل اإلاهـٞغ

 ما ؾىٓبحّ في الجؼء الشاوي مً َظا اإلابدض.

ٗت  ال٣ــغآنْفــي مدا٧ــاة لِــظٍ الىهــٓم، ظــاء الــىو فــي بٖــالن ٢ُــام ؾــلُت الكــٗب الــىو ٖلــى ؤن )  م قــَغ ال٨ــٍغ

م، بال ؤن اإلاد٨مـــت  ٗاث اإلاسالٟـــت لل٣ـــغآن ال٨ـــٍغ ْلـــى ًدبـــاصع بلـــى بلٛـــاء الدكـــَغ َٓلـــت ألا ٓم لل م مـــً ؤن اإلاِٟـــ ْبـــالٚغ اإلاجخمــ٘(، 

ُٗت ٓظُّ ٖام للؿلُت الدكَغ  ظٗل مىّ مجغص ج
ً
ْلم ًغجب ٖلُّ في خض طاجّ بلٛاء  ،الٗلُا ٢ض ٞؿغث َظا الىو جٟؿيرا

ٗاث اإلاسالٟت، ٣ٞض ٢ً ٓعي ع٢م الدكَغ ش 197/39ذ اإلاد٨مت الٗلُا في الًُٗ الضؾخ بـإن  ١3/11/1997 الهاصع بخاٍع

ٗت  ْالتـي ًخًـمً بًٗـِا ههٓنـا مسالٟـت ألخ٩ـام قـَغ ْع بٖـالن ؾـلُت الكـٗب  ٗاث الىاٞـظة الؿـاب٣ت ٖلـى نـض )الدكـَغ

 ٔ ٢ْض ظغ ُٗت التي ٧اهذ ؾاثضة آهظا٥،  ٢ًاء َظٍ اإلاد٨مت  اإلاجخم٘ ال مغاء ؤ ها نضعث  حُدت في ْل الىٓم الدكَغ

ْلِمـا ؤٝ جًـمً مبـض1977لغبُ٘ "ماعؽ" ؾىت ٖلى ؤن بٖالن ؾلُت الكٗب الظي نضع في الشاوي مً قِغ ا ًً َـامين ؤ

ــت ٓ  :ْزاهحهمــا ،ؤن الؿــلُت الكــٗبُت  ــي ؤؾــاؽ الىٓــام الؿُائــملي فــي الجماَيًر َْــ ٗت اإلاجخمــ٘  ٓ قــَغ م َــ ؤن ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

ٓظــّ ٖلــ ٓظــّ بلــى ال٩اٞــت م ٓ م ْع زُــار ٦مــا َــ ٗاث الؿــاب٣ت ٖلــى نــض ْلــظل٪ ٞــةن الدكــَغ ْظــّ الخهــٓم بلــى اإلاكــٕغ  ى 

ْاظتهـا فـي  ٘ ألصاء  الن ال ؾبُل  لٛائها بال بـإن جيكـِ اإلاـاجمغاث الكـٗبُت ألاؾاؾـُت نـاخبت الؿـلُت فـي الدكـَغ َظا ؤلٖا

ٗت  ْبــين ؤخ٩ــام الكــَغ ــ٘ الخٗــاعى بُجهــا  ٗاث ال٣اثمــت بمــا ًٞغ اإلاؿــيرة التــي بــضؤَا  ٞخ٨مــل بــظل٪ ؤلاؾــالمُتحٗــضًل الدكــَغ

ٓن ع٢ـم  ٓاٖـض بضًلـت ٣ٞـض ظـاء فـي اإلاـظ٦غة ؤلاًًـاخُت لل٣ـاه ٢ْ إلاـا ٧ـان ألامـغ ٌؿـخلؼم ٢ُـام هٓـم  ٓعة،   74مجلـ ٢ُـاصة الشـ

ـت ُٞمـا بـين ألاٞـغاص  ْالخجاٍع ٕ الحـالي ٖلـى اإلاٗـامالث اإلاضهُـت  ٓلِا "بن َـظا الخٗـضًل ٢ـض ا٢خهـغ فـي اإلاكـْغ ما ًا٦ض طل٪ ب٣

ْلـِـ مٗنـى طلـ٪ بـال قـ٪ الُبُُٗين صْن اإلاٗ ْبـين ألاٞـغاص،  ْ ُٞما بُجهـا  ٍٓت بًِٗا البٌٗ ؤ امالث بين ألاخخام اإلاٗى

  ،ؤن َظٍ اإلاٗامالث ؾٝٓ جب٣  ٖلى خالِا بمىإٔ ًٖ الخٗضًل
ُ
ْبهمـا ؤ ْ ؤن ألامغ ٢ض ٢ام بخٛلُب ظاهـب ٖلـى ظاهـب   ئجـعْ ؤ

                                                             
(1)
 ا ماا  من و" ذهويإل الى ىنو يوىووب: إ راونب يومةهوى ويوت بن ؟ا نوفاو يوعجا"مب 
 https://www.ammonnews.net/article/412696  5150 19 59ي  تا"نخ يال الح 5108 00 09بتا"نخ 

(2)
ا 5108ن اامب" ا ى98د اانص بويوااىنا"ا مةهااوى يوااىنو ولامنتااه فااص يوى ااتو" يوج يباا"يا مجهااب يوتوي،اا  فااص يال ت،اااى ويإلىي"  ويواااانووا يوعااىى  
 ي058د

ن(3
 نةط يوم"جقي 
 (4)

 ي007ا د9ا يوعىى9مجهب يومدرمب يوعهناا يو نب

https://www.ammonnews.net/article/412696
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بــت ٢اصمــت( ٓلــت ٢ٍغ ٓابــح (1)الىٓــغ فــي قــإن َــظٍ اإلاٗــامالث بلــى ظ ْال   ؤن َــظا الح٨ــم ٢ــض ؤ٢ــغّ . 
ً
ٗاث  نــغاخت بحــحت الدكــَغ

ٗت  ا مً الىهٓم  ؤلاؾالمُتاإلاسالٟت للكَغ ْٚيَر ٓ ؤلاؾالم  ْلت َ ٓص الىو ٖلى ؤن صًً الض ْظ م مً  الن بالٚغ ٢بل ؤلٖا

ٗت  ٗاث اإلاسالٟــت للكــَغ ٣ْْٞــا لِــظا الح٨ــم ٞـةن َــظٍ الدكــَغ ، بــل  ان بلــى خــين حٗــ ؤلاؾــالمُتألازـٔغ ضًلِا حؿـخمغ فــي الؿــٍغ

ْ بلٛابمـــ ٗت ؤ ٓاٞـــ٤ الكـــَغ  ئا ً
ً
٣ْٞـــا ُٗت، بط  عي مـــً الؿـــلُت الدكـــَغ للمد٨مـــت الٗلُـــا ٞلـــِـ الـــىو ٖلـــى ؤن  هـــا بـــىو حكـــَغ

ٗاث اإلاسالٟت جل٣اثُا.  ال٣غآن ٓ ؤلاؾالم ؾببا مغجبا  لٛاء الدكَغ ْلت َ ْ صًً الض ٗت اإلاجخم٘ ؤ م قَغ  ال٨ٍغ

ْبن  -3 ٓعي فـي الضؾـاجير اللُبُـت اإلاخٗا٢بـت  ٗاث الٗاصًـت: بن الـىو الضؾـخ ٗت بالدكـَغ ٓعٍا ٖلى ٖال٢ت الكـَغ الىو صؾخ

ْللكــٗب  ْجدضًــضَا لألمــت جــاعة  ظِــٌ بــالىو ٖلــى الؿــُاصة 
ُ
ْلــت ٦مــا ؾــب٤ البُــان ، بال ؤهــّ ؤ ٧ــان ؤقــاع بلــى صًــً الض

ٓع  ْعص فـــي صؾـــخ ، بط  ٦ْـــظل٪ ألامـــغ باليؿـــبت ليٖــــالن  ٖلـــى 41ْ 40فــــي اإلاـــاصجين  1951جـــاعة ؤزـــٔغ ؤن الؿـــُاصة لألمــــت، 

ٓع لؿىت  ٓعي لؿـىت  18في اإلااصة  1969الضؾخ ـالن الضؾـخ ْالتي ههذ ٖلى ؤن الؿـُاصة للكـٗب، ؤمـا ؤلٖا  2011مىّ 

ٓ اإلاجلـــ  ٣ٞ17ـض زــال مــً الــىو ٖلــى الؿــُاصة ؾـٔٓ فــي اإلاــاصة  َْــ ْالتــي ههــذ ٖلـى مــً ًمــاعؽ َــظٍ الؿــُاصة  مىــّ 

ني الاهخ٣الي ٣ْْٞا لظل٪ الَٓ  ، ، ٓع الـظي یًـّٗ ْفـي حكـغیٗاجّ ألازـٔغ یؿخُُ٘ ناخب الؿُاصة ؤن یدبنى في الضؾخ

ٓاء  ْالؿ ائــملي الــظي یــغاٍ مىاؾــبا صْن ؤن جدــض ؾــلُخّ ؾــلُت ؤزــٔغ ؤٖلــى مجهــا ؾــ الىٓــام الا٢خهــاصي ْالاظخمــاعي 

ْ ٚير صًيُت ٓ ما ًغاٍ البٌٗ ،٧اهذ صًيُت ؤ ٕٓمسالٟا إلابضؤ الحا٦مُت التي حٗن (2)َْ ْٖضم الخً ْالتي ال  ،ي الُِمىت 

ٓن بال ا ٓعي لؿــىت ج٩ــ ــالن الضؾــخ ْعص فــي ؤلٖا ْممــا ًا٦ــض طلــ٪ مــشال مــا  مىــّ التــي ظٗلــذ جُبُــ٤  6فــي اإلاــاصة  1969، 

 8، ٦مـا ًلحـٔ مـً هـو اإلاـاصة 3الاقترا٦ُت الِضٝ ألاؾوى، بل بجٗل "الترار ؤلاؾالمي" ملِما لخد٣ُـ٤ َـظا الِـضٝ

ـــالن ٖلـــى  ٘ زالٞـــا مـــً طاث ؤلٖا ْخُـــضا للدكـــَغ ٓن مهـــضعا  ُت لخ٩ـــ ٓعي لـــبٌٗ ألاخ٩ـــام الكـــٖغ ازخُـــاع اإلاكـــٕغ الضؾـــخ

َْظا ما هالخّٓ في هو اإلااصة   ، الن التي ظاء ٞحهـا ) 8لبٌٗ ألاخ٩ام ألازٔغ اإلال٨ُـت الٗامـت للكـٗب ؤؾـاؽ مً ؤلٖا

ٓهت ْاإلال٨ُــت الخانــت الٛيــر مؿــخٛلت مهــ ْجد٣ُــ٤ ٦ٟاًــت ؤلاهخــاط  ْجىمُخــّ  ٍٓغ اإلاجخمــ٘  ٓن جُــ ٣ْٞــا لل٣ــاه ال جنــٕز بال   ،

ٗت    (.ؤلاؾالمُتْؤلاعر خ٤ جد٨مّ الكَغ

ٓعي لؿىت  الن الضؾخ ْع ؤلٖا ٗت  2011ْبٗض نض ْلى مىّ ٖلى ؤن )الكَغ  اإلاهضع  ؤلاؾالمُتظاء الىو في اإلااصة ألا

ـــح ؤن  ٓابـــ ْال  ،)٘ ً؛ ألا٫ْ الغثِنــــــملي للدكــــــَغ ٓع فــــــي َــــــظا الــــــىو ؤعاص ؤن ًجمــــــ٘ بــــــين ؤمــــــٍغ ـــل ال :مكــــــٕغ الضؾــــــخ ٗت ظٗـــ كــــــَغ

ال جســــال٠ ؤخ٩امِـــا، الشــــاوي ؤلاؾـــالمُت ٓاهين  ٗاث با يــــاٞت  :اإلاهـــضع ألا٫ْ الــــظي حؿـــخ٣  مىــــّ ال٣ـــ حٗـــضص مهــــاصع الدكـــَغ

ٗت  ـا مـً اإلاهـاصع ألازـٔغ قـٍغ ؤن ؤلاؾالمُتللكَغ ٓػ اللجـٓء لٛيَر عي بـل ًجـ ٓخُضة ٦مهـضع حكـَغ ٗت لِؿذ ال ، ٞالكَغ

ٗت  ٓ هـا فـي اإلاغجبـت ألا  ؤلاؾالمُتال جسال٠ الكَغ ٓظـض ٞحهـا مـا ًـىٓم ٧ ـا مـً اإلاهـاصع بال بطا لـم ً ٓن اللجـٓء لٛيَر ال ٩ًـ ْلـى 

ٗت  ٗاث اإلاسالٟـــت للكـــَغ ٫ٓ بؿـــ٣ٍٓ ٧ـــل الدكـــَغ ْل٨ـــً َـــل َـــظا الـــىو ٧ـــان ٧اُٞـــا لل٣ـــ  .٘  ؤلاؾـــالمُتاإلاؿـــإلت مدـــل الدكـــَغ

ٓا٢ـــــ٘ الدكـــــَغ ـــا ال ًـــــاصي لِـــــظا اإلاٗنـــــىجل٣اثُــــاا بن ال ُٗ :عي فـــــي لُبُــ ٗت بط اإلاالخـــــٔ ؤن الىهـــــٓم الدكـــــَغ ت اإلاسالٟـــــت للكـــــَغ

ٗت  ـي اإلاهـضع ألاؾائـملي  ؤلاؾالمُت ٫ٓ ؤن الـىو ٖلـى ؤن الكـَغ ْبالخالي ٞال ًم٨ـً ال٣ـ ْع ما ًلٛحها،  اؾخمغث بلى خين نض

الث لــظل٪  ْلــظل٪ هــٔغ ٖــضة مدــا ٗاث ال٣اثمــت جل٣اثُــا، بــل ال بــض مــً جــضزل الؿــلُاث اإلاسخهــت،  ٘ ًلغــي الدكــَغ للدكــَغ

ْػاعة الٗض٫ ٗت  مجها حك٨ُل لجىت مً  ْم٣اعهتها بإخ٩ام الكَغ ٗاث  ٓن (4)ؤلاؾـالمُتلضعاؾت الدكَغ ْع ال٣ـاه ٦ْـظل٪ نـض  ،

                                                             
(1)
 درى ؼن" من و"ي 
(2)
 وما بعىاا 059ننظ" فص تة،ن   وك د نص بويوىنا"ا يوم"جق يو اب   ر"ها د 
(3)
يالجتماذناب يوتاص تدظا" يي  ار  ماو ل ارا  يال اتؽال  وتعما  تهىؾ يوىووب إواو تدانا  يال ات"يرنب و واك بت بنا  يوعىيواب ذهو ي 6تند يوماى   

ذهاو تدانا  رةاناب ماو يإلنتااج وذىيواب فاص يوتو ناقا بهاىؾ تا ونل يوةاوي"   اهمنا بانو  –ذو  "ن  إ اماب ذال اا  ي ات"يرنب فاص يومجتماق  -يوىووب 
 ) المص يوع"بص و نمه يإلن اننب وظ"وؾ يومجتمق يوهنبصيو باا  ويوو،و  إوو مجتمق يو"فاانب م تههمب فص ت بناها وال ت"يرنب ت"ي ها يإل 

(4)
ب لو ت رن  وجنبي ويومالدظ لو ا ي يوا"ي"  ى ند ذهو ماا"ناب يوت ا"نعا  با درااى يوا عناب  5109و نب  0650ننظ"  "ي" و ن" يوعى  " ى  

و يوهجنب د،" يوت "نعا  وي تظها" ما ننا ك منهاا ي درااى ن مو يوا"ي"  يتتوو5دنا جام فص ند يوماى  ي يإل المنبو يواويذى   ا نب وه "نعب 
ويوعم  ذهو إ يوب ا ي يوتنا ك بإذىيى م "ذا  بىنهب للا ي ماو ملتهاؾ ما يال لاا  يو انب ماق تلنا"  يإل المنبيوا عنب ويواويذى ي  ا نب وه "نعب 
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ٍٓت 2013لؿىت  1ع٢م  ٓن ما ْنلىا بلُّ مً عؤي؛ خُـض ههـذ  (1)في قإن مى٘ اإلاٗامالث الغب ْعص في َظا ال٣اه ٍْا٦ض ما 

ــت ُٞمــا مىــّ ٖلــى ) 7اإلاــاصة  خباٍع ٓن ٖلــى مٗــامالث ألاخــخام الٖا ش ٌؿــغي َــظا ال٣ــاه (، .م1/1/2015بُجهــا ابخــضاء مــً جــاٍع

ْعص ٞحهــا ) ٦ْ8ــظل٪ هــو اإلاــاصة  ٍْلغــى ٧ــل خ٨ــم التــي  ــضة الغؾــمُت  ش وكــٍغ فــي الجٍغ ٓن مــً جــاٍع ٌٗمــل بإخ٩ــام َــظا ال٣ــاه

ٓعي نــــاصع فــــي )ًســــال٠ ؤخ٩امــــّ ــــالن الضؾــــخ ْبطا مــــا ٖلمىــــا ؤن ؤلٖا ش  ــــحُدت  ٍٓــــت ٢بــــل َــــظا الخــــاٍع ؤي ؤن اإلاٗــــامالث الغب

ٗ 8ْ 7ْعص في اإلااصة ، ٞةن ما 3/8/2011 ْ بلٛـاء الدكـَغ عة جـضزل اإلاكـٕغ لخٗـضًل ؤ ٗت صلُل ٖلى يْغ اث اإلاسالٟـت للكـَغ

 . ؤلاؾالمُت

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت  لاث اللادًت في ؿل الىصىص الذظخىسٍت ؤلاظالمُتمياهت الشَش  باليعبت للدشَش

ٗت  ْالكــَغ ْلــذ ؤلاؾــالم  ٓعٍت التــي جىا ىــا ؤلاؾــالمُت٦مــا عؤًىــا فــي اإلاُلــب الؿــاب٤، حٗــضصث الىهــٓم الضؾــخ ْٖٞغ  ،

ٗاث اإلاسالٟــت  ال جــاصي جل٣اثُــا  لٛــاء الدكــَغ ٓظحهــاث ٖامــت،  ْج ٓم  ٣ْٞــا لخٟؿــير ال٣ًــاء اللُبــي فــي لٟــٔ الٗمــ ؤ هــا ظــاءث 

ٗت  ٓ ؤلاؾـــالمُتللكــَغ ْبالخــالي ٞـــةن بُـــان ؤزــغ َـــظٍ الىهـــ ٓن ببُـــان ،  ٗت مجهــا ٩ًـــ ْم٩اهـــت الكـــَغ ٗاث الٗاصًــت  م ٖلــى الدكـــَغ

 آلاحي:

يـت ٖلـى ال٣ًـاء، ٞجـاء الـىو  -1 ٓاٖـض التـي جُبـ٤ ٖلـى اإلاؿـاثل اإلاْٗغ ٓن اإلاـضوي اللُبـي ال٣ ٓن اإلاضوي: خـضص ال٣ـاه ال٣اه

ٓن اإلاـضوي الـىو ٖلـى )حؿـغي الىهـٓم الدكـغیٗ ت ٖلـى ظم ـ٘ اإلاؿـاثل التـي جدىا 1في هو اإلااصة  ْلِـا َـظٍ مً ال٣اه

ٓاَــا ْ فـي ٞد ٓظــض هــو حكـغیعي یم٨ــً جُب ٣ــّ، خ٨ـم ال٣ا ــملي بم٣خ ــملى مبــاصت -    الىهـٓم فــي لِٟٓــا ؤ ٞــةطا لـم ی

ٓظـ، الكغیٗت ؤلاؾالم ت ٓظـضض ٞةطا لم ج ، ٞـةطا لـم ی ٓاٖـض  ٞبم٣خ ـملى الٗـٝغ ٢ْ ٓن الُب عـي  ٞبم٣خ ـملى مبـاصت ال٣ـاه

َْظا الىو )الٗضالت ـل 1954ارایـغ ٞ 20وكغ في الجغیـضة الغؾـم ت بخـاعیش ،  ٓع اإلامل٨ـت اللُبُـت ْْ م، ؤي في ْل صؾخ

ٗاث الٗاصًــــت،  ٗت فــــي مغجبــــت جلــــي الدكــــَغ ٢ْــــض ظٗــــل الكــــَغ ٓعٍت اإلاسخلٟــــت،  م مــــً الخُٛيــــراث الضؾــــخ الٗمــــل بــــّ بــــالٚغ

ْ الكـٗب ْبالخـالي ٩ٞــل مـا ًهــضع حٗبيـرا ٖـً َــظٍ الؿـُاصة ٌٗــض م٣ـضما ٖلــى  ،ْجٟؿـير طلـ٪ بغؤًىــا ؤن الؿـُاصة لألمــت ؤ

ْمجهــا مــا  ٢ْــض ؤ٦ــضث اإلاد٨مــت الٗلُــا ٖلــى طلــ٪ فــي الٗضًــض مــً اإلابــاصت الهــاصعة ٖجهــا،  ٓاٖــض ْألاخ٩ــام،  ٚيــٍر مــً ال٣

ش 39/12ْعص في الًُٗ اإلاضوي ع٢م  ْالهاصع بخاٍع  ١31/12/1966  ْ ٓن اإلاضبْالظي ظاء ُّٞ )بهّ  وي ٢ـض ن ٧ان ال٣اه

ٗت  ْ بٗـض هضـجِا بال ؤن ٦خـب الكـَغ ٓاصٍ مـً بُـان ؤخ٩ـام الًـمان الخـام  هـال٥ الٟا٦ِـت ٢بـل ؤ  ؤلاؾـالمُتزلذ م

ٓن اإلاـــضوي مـــً جلـــ٪ ألاخ٩ـــام ؤن جلجـــإ بلـــى جُبُـــ٤  ٢ْـــض زـــال ال٣ـــاه ٢ْـــض ٧ـــان ٖلـــى اإلاد٨مـــت  ٢ـــض خٟلـــذ بخلـــ٪ ألاخ٩ـــام، 

ٗت  ْلــى بــالخُب٤ُ مــً الٗــٝغ "اإلاــ ،ؤلاؾــالمُتؤخ٩ــام الكــَغ ٓن اإلاــضوي"( 1اصة ْ ــي ؤ ٓ مــا ؤقــاعث بلُــّ (2)مــً ال٣ــاه َْــ  .

ْبن ٧اهــذ بؾــالمُت اإلاهــضع بال ؤ هــا جــضزل فــي ٦3/1ــظل٪ فــي الُٗــً اإلاــضوي ع٢ــم  ْالــظي ٢ًــذ ُٞــّ بــإن )الكــٟٗت   ١

ْلظل٪ اؾخ٣غ ٢ًاء مد٨مت الاؾخسىاٝ اإلاضهُت في لُبُا مً  ٖلى ازخهام اإلادا٦م  1920هُا١ اإلاٗامالث اإلاضهُت 

ٓن اإلاضهُـــت  هـــ ْع ال٣ـــاه ٗاث ؤلاًُالُـــت الؿـــاب٣ت ختـــى نـــض ٞـــت فـــي الدكـــَغ إلاـــا ٧اهـــذ ٚيـــر مْٗغ ا صْن ال٣ًـــاء الكـــغعي. 

ال بـّ  -اإلاضوي اللُبي ٓن اإلاـضوي الٗشمـاوي )اإلاجلـت( الـظي ٧ـان مٗمـ ٣ٞض ظٔغ ال٣ًاء اإلاضوي في لُبُا ٖلى جُب٤ُ ال٣ـاه

ت ٢بل الاخخال٫ ٓاٖض اإلاٗامالث الؿاٍع ٓن الٗشماوي ًجغي ٖلى مظَب ؤبي أل  ،مً ٢بل اختراما إلاإلٝٓ ٢ ن َظا ال٣اه

                                                                                                                                                                                     
مما وق ل،  فص يوم ال يو ابى فنهاا رما تتاووو يوهجناب ى"ي اب ماا  لن " يودهو  د بما تاتضنه يوم،هدب ومق م"يذا  ما ج"ى ذهنه يوعم  فص يوبالى

 ندا  إونها وناىى إونها مو و ي"  يوعى  وم"يجعتها وإذاىتها إوو يوو ي"  التلا  يإلج"يمي  يوال مب ب لنهان
(1)
 ي590ا د 5109 19 50مويف  اـــ يو0999ا بتا"نخ يوتا ق مو جماىى ي و  2يوج"نى  يو" منب يوهنبنبا يو نب يو اننبا يوعىى  
(2)
 ي05ا د5ا يوعىى9ننظ" مجهب يومدرمب يوعهناا يو نب  
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ٓ ؤ٢ـغر اإلاـظا ،خىُٟت ٓاُٖـضَا َـ ْجًـ٤ُِ فـي م ٍ الكـٟٗت  ٓ بما اقخمل ٖلُـّ مـً حكـضًض فـي قـْغ َب بلـى الـىٓم َْ

 ْ  .(1)لى م٣خًُاث الا٢خهاص الاظخماعي(بال٣ًاثُت الحضًشت 

ٗت  -2 ٓاٖــض ْألا  ؤلاؾــالمُتفــي الكــ٤ الجىــاجي: جؼزــغ الكــَغ َْــظٍ بالٗضًــض مــً ال٣ خ٩ــام ُٞمــا ًخٗلــ٤ بــالجغاثم الجىاثُــت، 

ال ظـضا٫ ٞحهـا عة  ٓمت مً الـضًً بالًـْغ ٓاٖض اإلاٗل ذ ال ًدخمـل  ،ألاخ٩ام بًِٗا ما ٌٗض مً ال٣ ْصَـا بلٟـٔ نـٍغ ٓع ل

ٗاث اللُبُـت فـي اإلاؿـاثل الجىاثُـت مـغث ٦ـظل٪ بمغاخـل مخٗـضصة ًٓـل  م مـً َـظا بال ؤن الدكـَغ ْبـالٚغ ْل٨ـً  ٍْل،  الخإ

٘ ٗت ٚيــر اإلا٣ىىــت، ْفـي َــظا اإلاٗنـى ٢ًــذ اإلاد٨مــت الٗلُـا فــي الُٗــً  ٞحهـا الدكــَغ ْلــى مـً ؤخ٩ــام الكـَغ ٓ  ألا الٗـاصي َــ

ش 372/24الجىاجي ع٢م  ـا فـي  ١3/1/1978 الهاصع بخاٍع َٓٞغ ُت بهمـا ًخٗـين ج بإن )مً اإلا٣غع ؤن ؤصلت ؤلازبـاث الكـٖغ

ٓاهين ٖلى ؾبُل الحهغ ْعص ها ال٣ ْجل٪ الجغاثم ؤ ْص،  مت قغر الخمغ اإلابِىـت باإلاـاصة ْ  ،ظغاثم الحض  5مً طل٪ ظٍغ

ٓن  ْالـظي خـضصث اإلاـاصة  74-89مً ال٣اه ْب٢امت خض الكغر  م الخمغ  ُت  12بكإن جدٍغ مىـّ ْؾـاثل ؤلازبـاث الكـٖغ

ْاإلاـضان  همـا َمـا  همخـا جهـيُ٘  ،٤ْٞ ما اؾخ٣غ ٖلُّ ٢ًاء َظٍ اإلاد٨مت ٓظِخان بلى الُـاًٖ  إلاا ٧اهذ التهمخان اإلا

ْخُاػجّ ٓٞغ الضلُل الكغعي الخمغ  ٓ هما ج ْزب ٓن ؤَل٤ في ْؾاثل بزبا هما ،ٞال ٌكتٍر ل٣ُامِما  ْههذ  ،بط ؤن ال٣اه

ٓن ؤلاظــغاءاث الجىاثُــت ُٞمــا 3-20اإلاــاصة  ٓن ٖلــى جُبُــ٤ ٢ـــاه ٓن  مــً هٟـــ ال٣ـــاه ، لـــم ًــغص بكــإهّ هـــو فــي َــظا ال٣ـــاه

ٓن بإصلت ؤلازباث الٗامت( ْالظي ًِٟم مً َظا (2)ْلظل٪ ٞةزبا هما ٩ً ٓن الخام اإلاىٓم ،  ٓ ال٣اه الح٨م ؤن ألانل َ

ٗت  ُْٞما لـم ًـغص بـّ هـو ال ًغظـ٘ ُٞـّ بلـى ؤخ٩ـام الكـَغ ٓ  ،ؤلاؾـالمُتللمؿإلت،  ٓاٖـض ؤلازبـاث الٓيـُٗت، ٞلـ بـل بلـى ٢

ٗت  ٓاعصة في الكَغ ُٗت ٞلـً جُبـ٤،  ؤلاؾالمُتلم ج٨ً اإلاؿاثل الجىاثُت ال ٗاث نـاصعة مـً ؾـلُت حكـَغ م٣ىىـت بدكـَغ

ٓاهين الٓيُٗت.  ْؾخُب٤ ال٣

ٓا٫ اليخهُت: حٗض مؿإلت ألا  -3 ْمِمتألاخ ٓا٫ اليخهُت مؿإلت زُيرة  ْالتـي ال  ؛خ ًٍٓ ألاؾـغة  بط  ي التي جىٓم ج٩ـ

ٗت  ٣ْٞا ألخ٩ام الكَغ ٓعَا في اإلاجخم٘ اإلاؿلم بال  ْالٓنـُت، ، ٦ظل٪ اإلاؿإلت باليؿؤلاؾالمُتًم٨ً جه ض  ٓاٍع بت للم

ٓعي اللُبــي لؿــىت  ــالن الضؾــخ ٓا٢ــ٘ ؤن ؤلٖا ــض خُــض  1969ْال ٓاٍع ْعص ُٞــّ الــىو نــغاخت ٖلــى جىٓــُم مؿــإلت اإلا ٢ــض 

ٗت  8ظــاء فــي هــو اإلاــاصة  ٓاٖــض ٢ُُٗــت ؤلاؾــالمُتمىــّ ؤن )..... ؤلاعر خــ٤ جد٨مــّ الكــَغ (، ٞاإلاؿــاثل التــي جىٓمِــا ال٣

ْالضاللــــت ال ًم٨ــــً اللجــــٓء ٞحهــــا  ٗت الشبــــٓث  ٓن الٓيــــعي، ْفــــي َــــظا ؤلاؾــــالمُتلٛيــــر  الكــــَغ ، ٞ ــــي م٣ضمــــت ٖلــــى ال٣ــــاه

ش ٢62/16ًذ اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت في الًُٗ  ْالٓنـاًت مـً مؿـاثل  ١15/12/1970 الهاصع بخاٍع بـإن )ألاَلُـت 

ُت )م الًت اإلادا٦م الكٖغ ٓا٫ اليخهُت التي جضزل في  ْاإلاد٨مـت الكـ20،15ألاخ ٓن هٓـام ال٣ًـاء(  ُت ( مً ٢اه ٖغ

ٗت ٞـــال ظىـــاح ٖلحهــا ؤن حٗـــيّ  ن ْنـــُا ٖلــى ٢هـــغ بطا ٧ـــان َــظا الٓصـــملي لـــم ًبلــٜ بٗـــض ؤلاخـــضٔ بهمــا جُبـــ٤ ؤخ٩ـــام الكــَغ

ٓن اإلاــــضوي )م ً ٖامــــا اإلا٣ــــغعة ؾــــىا للغقــــض فــــي ال٣ــــاه ُت ال جُبــــ٤ ؤخ٩ــــام 44ْالٗكــــٍغ مــــضوي( طلــــ٪ ؤن اإلاد٨مــــت الكــــٖغ

ٗت الٛـــــغاء( ٓن اإلاـــــضوي بطا حٗاعيـــــذ مـــــ٘ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ش 21/42فـــــي الُٗـــــً الكـــــغعي ع٢ـــــم ، ْ(3)ال٣ـــــاه ١ الهـــــاصع بخـــــاٍع

ٓعزـــت  27/6/1996 عة ؤن الـــضلُل الكـــغعي فـــي حُٗـــين ال ٓم مـــً الـــضًً بالًـــْغ ٢ًـــذ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا بإهـــّ )مـــً اإلاٗلـــ

ْؤؾـبار اإلاىـ٘  ْمـً ال ًـغر  ْبـالغص  ْ بالخٗهـِب  ْمـً ًـغر بـالٟغى ؤ ْاعر  ْبُـان خـ٤ ٧ـل  ْجدضًـض ؤههـبتهم فـي ؤلاعر 

ٓلّ نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم(مـــً اإلايـــرار ٧ـــل طلـــ٪ ؤ ْمشلِـــا مـــً (4)ؾاؾـــّ ْؾـــىضٍ ٦خـــار هللا ْؾـــىت عؾـــ ، َـــظٍ اإلاؿـــاثل 

ٗت  ـــالمُتألاخ٩ـــــام التـــــي لــــــِـ لِـــــا مهـــــضع ؾــــــٔٓ الكـــــَغ ــــت  ؤلاؾــ ـــا مُاب٣ــ ـــلم هجـــــض ؤن ؤخ٩امِــ ـــي اإلاؿـــ ـــ٘ اللُبــ ـــي اإلاجخمــ فـــ

ْلـــى فـــي الخُبُـــ٤ ْ ـــي ألا ٗت،  ْاللبىـــت  ؛للكـــَغ ٗت لـــّ ؤزـــغ فـــي البيُـــت  ْطلـــ٪ ألن ألازـــغ اإلاترجـــب ٖلـــى مسالٟـــت ؤخ٩ـــام الكـــَغ

                                                             
(1) 

ا مجهااب يومدرمااب يوعهناااا يوبادااا فااص مباااىئ يومدرمااب يوعهنااا يإل،ااىي" ي و ا إ،ااىي"  و ي"  0926 9 58درااى يومدرمااب يوعهنااا يو،اااى" بتااا"نخ 
 ي019يوعى  يوهنبنباد

(2)
 ي059ا د9ا يوعىى09مجهب يومدرمب يوعهناا يو نب  
(3)

 ي006ا د5ا يوعىى7مجهب يومدرمب يوعهناا يو نب 
 (4)
 ؼن" من و" 
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ْمً مشُل َ ْ ي ألاؾغة،  ُتألاؾاؾُت في اإلاجخم٘  ٠٢ٓ التي  ظٍ اإلاؿاثل طاث اإلاغظُٗت الكٖغ هجض ٦ظل٪ مؿاثل ال

ٗت  ُٖٓت مً الكَغ ْاؾخمض ؤخ٩امِا اإلآي ٓ  ؤلاؾالمُت٢ىجها اإلاكٕغ  ِٖٓا ألخ٩ام ال٣اه ن اإلاضوي في ٚير طلـ٪، م٘ زً

٢ٓـــ٠ هٓامـــا زانـــا١ بـــإن )32/24ْفـــي َـــظا ٢ًـــذ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا اللُبُـــت فـــي الُٗـــً اإلاـــضوي ع٢ـــم  ٞباليؿـــبت إلاـــا  ،لل

ٗت  َّ ْالاؾــــخد٣ا١ ُٞــــّ ًسًــــ٘ ألخ٩ــــام الكــــَغ ـــا ؤلاؾــــالمُتًخٗلــــ٤ ب٣ُامــــّ ْقــــْغ ٢ٓــــ٠ بــــالٛير ٞة هـ ْؤمــــا ٖال٢ــــت ال  ،

ْجســـخو اإلاد٨مـــت اإلاضهُـــت ٓن اإلاـــضوي  ْالٛيـــر جسًـــ٘ لل٣ـــاه ٢ٓـــ٠  ٓن خ٨مِـــا مُٗبـــا  ،بالٟهـــل فـــي النـــزإ بـــين ال ال ٩ًـــ

ٗت  ـــــَغ ـــم الكـ ــ ـــــال٠ خ٨ـ ـــــى٣ٌ بال بطا زـ ـــــخد٣ا الـ ـــالمُتمؿـ ــ َّ ْالاؾــــــخد٣ا١  ؤلاؾـ ٢ٓــــــ٠ ْقــــــْغ ُٞمــــــا ًخٗلــــــ٤ ب٣ُــــــام ال

)...ُّٞ(1) . 

ٗت  م مـــً ؤن جُبُـــ٤ الكـــَغ ٫ٓ بإهـــّ بـــالٚغ ًٓـــل ْـــاَغا فـــي بٗـــٌ اإلاؿـــاثل بال ؤن َـــظا  ؤلاؾـــالمُتزخامـــا ًم٨ـــً ال٣ـــ

٘ ال ٓ نـضع حكـَغ ٗت، بط لـ ْالٗـاصي لألزـظ بإخ٩ـام الكـَغ ٓعي  ْظِـت هٓغهـا لـِـ هابٗـا مـً اججـاٍ اإلاكـٕغ الضؾـخ خُب٤ُ مً 

ٗت فـي لُبُـا ال ٌؿـدىض بلـى بلـؼام  ْبالخالي ٞـةن بٖمـا٫ ؤخ٩ـام الكـَغ اث،  ْلى بالخُب٤ُ ٖىض الٟهل في اإلاىاٖػ مسال٠ ل٩ان ؤ

ع ْالدكـَغ ٓعي  ٗت الكٕغ الحىُـ٠ بـل  لـؼام الـىو الضؾـخ ٓعي )ؤمـا ظٗـل الكـَغ ٓع الؿـجه ٫ٓ الـض٦خ ٦ْمـا ٣ًـ  ؤلاؾـالمُتي، 

ْجىُٓي ٖلحها  ْع،  ٗىا اإلاضوي ٞال ًؼا٫ ؤمىُت مً ؤٖؼ ألاماوي التي جسخل   ها الهض  ي ألاؾاؽ ألا٫ْ الظي ًبنى ٖلُّ حكَغ

ٓاهذ...(  .(2)الج

 

 الخاجمت

ٗت  ـــالمُتمــــً زــــال٫ صعاؾــــت م٩اهــــت الكــــَغ ٓاٖــــض  ؤلاؾـ ْحؿــــلُِ الًــــٓء ٖلــــى وكــــإة ال٣ ٓعٍت،  ٓاٖــــض الضؾــــخ مــــً ال٣

ْع الــضًً ٦مهــضع مييــملئ لِــظٍ الىهــٓم ْص ٓعٍت،  ٗت  ،الضؾــخ ْالضؾــاجير اللُبُــت،  ؤلاؾــالمُتْطلــ٪ بــالخُب٤ُ ٖلــى الكــَغ

 ًم٨ً جدضًض ؤَم الىخاثج في آلاحي:

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٗت  -1 ٓعٍت الٗا ؤلاؾالمُتالكَغ ٓاٖض الضؾخ  لل٣
ً
ا.حٗض مهضعا ْٚيَر ْالٗضالت  ْاة   مت ٧اإلاؿا

ٗت  -2 ٓعٍت. ؤلاؾالمُتمباصت الكَغ ٓاٖض الضؾخ ٓن مهضعا لل٣ ٓعي نالحت لخ٩  ٣ْٞا لل٣ًاء الضؾخ

ٓعٍت لِؿـــذ ملؼمـــت بال بطا اججِـــذ بعاصة اإلاكـــٕغ  -3 ٓاٖـــض الضؾـــخ ـــا مهـــضعا الؾـــخلِام ال٣ اإلاغظٗـــت الضًيُـــت باٖخباَع

ٓعي لظل٪.  الضؾخ

ْعص الــ -4 ٓعي اللُبــي  ٗتفـي الىٓــام الضؾــخ ْالكــَغ ْلِؿــذ  ،ىو ٖلــى ؤلاؾــالم  ٓظحهُــت ٖامــت  ْل٨ــً َــظٍ الىهــٓم ج

 ملؼمت.

ٗت  -5 ٓوي اللُبي. ؤلاؾالمُتالكَغ ٓاهين الٓيُٗت مغجبت في الىٓام ال٣اه  لألؾ٠ ْلذ جلي ال٣

ٗت -6 ٓاٞـ٤ مـ٘ الكـَغ ٗاث جخ ٫ٓ بـّ خالُـا، ًٟتـرى بنـضاع حكـَغ ٗت  ،٣ْٞا إلاا مٗم ْبال ٞـةن ؤي هـو مسـال٠ للكـَغ

.  ؾُٓل ٢اثما بلى ؤن ًخم بلٛاٍئ

ٗت  -7 ٓع ٖلــى  ؤلاؾــالمُتلجٗــل الكــَغ دا فــي الضؾــخ ٓن الــىو نــٍغ ْبلٛــاء مــا ًسالِٟــا ًجــب ؤن ٩ًــ مُب٣ــت فــي لُبُــا 

ٗت   ْبلٛاء ما ًسال٠ ؤخ٩امِا. ؤلاؾالمُتبٖما٫ ؤخ٩ام الكَغ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
  الخ

ٗت  -1 ٗاثاإلاه ؤلاؾالمُتظٗل الكَغ ْٚيٍر مً الدكَغ ٓع   ضع ألاؾائملي في الضؾخ

                                                             
(1)
 ي012ا د0ا يوعىى06ا مجهب يومدرمب يوعهناا يو نب 0979 9 59درى يومدرمب يوعهنا يو،اى" بتا"نخ 
(2)
 ي0ااش " ى  61ىي ذبى يو" ي  يو نهو"يا م"جق  ب   ر"ها د 
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ٗت  -2 ٓح ٖىــض الــىو ٖلــى م٩اهــت الكــَغ ٓعي بالٓيــ ٍْالث  ؤلاؾــالمُتؤْصــملي اإلاكــٕغ الضؾــخ ختــى ال هــضزل فــي جــإ

٢ًْاثُت.  ٣ُِٞت 

ٗت  -3 ـــــَغ ــ ـــــام الكـ ــ ـــين ؤخ٩ـ ــ ــ الث ج٣ىـ ـــــا ــ ـــــً مدـ ــ ـــخٟاصة مـ ــ ــ ـــالمُتالاؾـ ــ ــ ـــــام  ؤلاؾـ ــ ـــُت ْألاخ٩ـ ــ ــ ـــــاصت الغثِؿـ ــ ـــــخيباٍ اإلابـ ــ الؾـ

 ٓ ٓاٖض ٢اه ٗت الخٟهُلُت لٓي٘ ٢ ٓاثمّ م٘ الكَغ  ؤلاؾالمُتهُت مخ

ٓن  -4 ٓهُــت ج٩ــ ٫ٓ بلــى نــُٛت ٢اه ٓن للٓنــ ْال٣ــاه ٗت  ــاصة صعاؾــت َــظٍ اإلاؿــإلت مــً مسخهــين فــي مجــا٫ الكــَغ ٍػ

٘ ْؾ٣ٍٓ ما ًسالِٟا. ٗت اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ  ٞحها الكَغ

 

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

  ّ٫ٓ ال٣ٟــــ ٓعاث الجامٗــــت اللُبُــــت، ٧لُــــت الح٣ــــ١ٓ، الُبٗــــت الشاهُــــت، ػ٧ــــي الــــضًً قــــٗبان، ؤنــــ ؤلاؾــــالمي، ميكــــ

1971. 

  ،٫ٓ ال٣ّٟ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت ٓلي خماصة، ؤن  .1968-َـ 1388ٖباؽ مخ

 ْٖهٍغ غة، مال٪ "خُاجّ  ٓ َػ ش.-ص. مدمض ؤب ٣ِّْٞ"، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، بضْن جاٍع  آعاٍئ 

 ٫ٓ"، صاع بــــً الكـــُش مد ٫ٓ "عؾـــالت مسخهــــغة مـــً ٖلــــم ألانـــ ٫ٓ مــــً ٖلـــم ألانــــ مـــض بــــً نـــالح الٗشُمــــين، ألانـــ

ٓصًت،  ٓػي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  .64َــــ، م1430الح

  ٖٓــاث الجامٗــت ٫ٓ ألاخ٩ــام، مُبٗــت الؿــٗاصة، مُب ٓع مدمــض الكــُش، ؤنــ بالبًُــاء، بــضْن  ؤلاؾــالمُتص. مىهــ

ش.  جاٍع

 
ً
 :مشاحم الفله اللاهىوي –زاهُا

  ٗت ٓعٍت ؤلاؾــالمُتص. ؤؾــامت الحمــٓي، مبــاصت الكــَغ ٓعٍــت الٗغبُــت الؿــ ٓعٍت، الجمِ ، الجامٗــت الاٞترايــُت الؿــ

ٓع بل٨ترْهُا. 2018  ، ميك

  ٗت ٓب٩ي، صاللـــت الـــىو ٖلـــى مبـــاصت الكـــَغ ُـــ٤ الكـــ ٕ  ؤلاؾـــالمُتص. باؾـــم نـــبخي بكـــىا١، ص. مدمـــض ٞع فـــي مكـــْغ

ْٖمـــــــل الؿــــــلُت ْؤزــــــٍغ فــــــي جىٓــــــُم  ٓع الٟلؿــــــُُني  ــــت  الضؾــــــخ ــــت الجامٗــ ُٗت، مجلــ ـــــَغ ـــالمُتالدكـ ــ للضعاؾـــــــاث  ؤلاؾـ

ن، الٗضص الشاوي،ؤلاؾالمُت ْالٗكْغ ٓ  251-223، اإلاجلض الشالض  ٓهُ ً2015 . 

  ٓانـــــل فـــــي الا٢خهـــــاص ْؤلاصاعة ٓع الجؼاثـــــغي، مجلـــــت الخ ْؤَمُخـــــّ فـــــي الضؾـــــخ ٓم الـــــضًً  ٓ الـــــضًاع، مِٟـــــ خؿـــــني ؤبـــــ

ٓن، الٗضص   .2018، صٌؿمار 48ْال٣اه

  ْع٢ــت ٖلمُـــت ص. نــالح الُُــب  ،٫ٓ ْخلــ ٓع بقــ٩الُاث  ٘ ؤلاؾــالمي فــي الضؾــخ مدؿــً، الــىو ٖلــى م٩اهــت الدكـــَغ

ْة:  ٘ فــي ال٨ٟــغ ؤلاؾــالمي اإلاٗانــغ«ؤل٣ُــذ فــي هــض ٓا٦كــٍٓ »بقــ٩الُاث الدكــَغ آطاع/ مــاعؽ  29-28، اإلاى٣ٗــضة بى

ْص للضعاؾاث ْألابدار2015 ٓن با٫ خض ْلض الؿال٪. ماؾؿت مامى  .م، جيؿ٤ُ: ص. صًضٔ 

  ٓظـّ ص. ٖبضالغ ـت الالتـزام ب ٓن اإلاـضوي الجضًـض، اإلاجلـض ألا٫ْ، هٍٓغ ٓعي، الٓؾُِ في قغح ال٣اه ػا١ ؤخمض الؿجه

٢ُٓت، بيرْث لبىان،  ٓعاث الحلبي الح٣  .1998ٖام، مهاصع الالتزام. ميك

  ٓل٨ُُت، بيرْث، الُبٗت ٓم، اإلاُبٗت ال٩از ْالٗل ٓعي، اإلاىجض في اللٛت ْألاصر  َٓـ مٗلٝٓ الِؿ  .1966، 16ل
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 م٩ان اليكغ، ص. م ْ ٓعي، بضْن جدضًض صاع ؤ ٓن الضؾخ ٓظيز في ال٣اه ٓوـ، ال ٓع مُالص ً  .2013ىه

 .ٓمـــت( صعاؾـــت جدلُلُـــت م٣اعهـــت"، ظِـــاػ  ص ْلت)الح٩ ـــت الض ٓعي "هٍٓغ ٓن الضؾـــخ مدمـــض ٖبـــضالٗا٫ الؿـــىاعي، ال٣ـــاه

ش.  ٓان، بضْن جاٍع ٓػَ٘ ال٨خار الجامعي، ظامٗت خل ْج  وكغ 

  .ٓب٩يص ُــــــ٤ مــــــامً الكــــــ ٗت ؤ، مدمــــــض ٞع ـــالمُتخ٩ــــــام الكــــــَغ ْالٟــــــغ١ بُجهمــــــا ؤلاؾـــ ٓع ٖلــــــى ْمباصئهــــــا  ، بدــــــض ميكــــــ

206295.htm-86-https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow  إل ش الَا  .23/03/2021جاٍع

  ٓٞـــــــــــــــــان العجاعمـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــت: بقـــــــــــــــــ، ه ْل ـــــ٤اؤلاؾـــــــــــــــــالم صًـــــــــــــــــً الض ــ ــ ــ ــ ــ ْالخُبُــ ٓم  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٓع ٖلـــــــــــــــــى ٩الُت اإلاِٟـ ، م٣ـــــــــــــــــا٫ ميكـــــــــــــــــ

https://www.ammonnews.net/article/412696  ش إل 13/11/2018بخاٍع ش الَا  23/03/2021.  جاٍع

    ،ٓماؾــــُت الٟاج٩ُــــان: ؾُاؾــــُت ؤم صًيُــــتا، ظامٗــــت بيرػٍــــذ "مِٗــــض ببــــغ الء ٖلــــي ٓ لٛــــض للضعاؾــــاث صبل اَُم ؤبــــ

ْلُت"، م  ،8الض

 pdf.pdf-paper-content/uploads/2020/08/Walaa1-http://ialiis.birzeit.edu/blog/wp 

  ْز٣ُــت ؤؾاؾــُت ْلُــت لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان،  ٓعٍــا الهــ٥ٓ٩ الض ٓعٍــت ٧ ــغاٝ "ظمِ غ الــض٫ْ ألَا حكــ٩ل ظــؼءا مــً ج٣ــاٍع

 .2000ماعؽ  20الكٗبُت الضًم٣غاَُت"، بنضاعاث ألامم اإلاخدضة، 

  ـــــاصة ــ ــ ــ ــ ـــ٠ اإلاــ ــ ــ ــ ــ ــ ٓ مالــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً َـ ــ ــ ــ ــ ٢ٓـــــــــــــــ٘ الُابـــــــــــــــان بـــــــــــــــالٗغبي  9" مــ ٓع ٖلـــــــــــــــى م ٓع الُابـــــــــــــــان"، م٣ـــــــــــــــا٫ ميكـــــــــــــــ مـــــــــــــــً صؾـــــــــــــــخ

ppon.com/ar/column/g00269https://www.ni/  إل ش الَا  .2021ماعؽ  25جاٍع

  ت ٓعٍت الٗلُا اإلاهٍغ ٢ٓ٘ اإلاد٨مت الضؾخ  م

  http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx   إل ش الَا  .  24/03/2012جاٍع

  مُشا١ ألامم اإلاخدضة 

  الن الٗالوي لح١ٓ٣ ؤلاوؿان  ؤلٖا

   ْلي الخام بالح١ٓ٣ ْالؿُاؾُت الِٗض الض  اإلاضهُت 

  ٓع اإلامل٨ت اللُبُت اإلاخدضة لٗام  1951صؾخ

  ٓع الن الضؾخ ٓعٍت اللُبُت لٗام  يؤلٖا  1969للجمِ

  1977بٖالن ٢ُام ؾلُت الكٗب لٗام 

  ٓعي اللُبي الن الضؾخ  2011ؤلٖا

 .ْػاعة الٗض٫ اللُبُت  الباخض في مباصت اإلاد٨مت الٗلُا ؤلانضاع ألا٫ْ، بنضاع  

 ُا اللُبُتمجلت اإلاد٨مت الٗل 
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مت الحشابت داخل  اللمشان  حٍش

م الجىاتي اللُبي  بين الفله ؤلاظالمي والدشَش

 ق"123/58"بمىاظبت الخللُم كلى  خىم اإلادىمت  الللُا  في الؼلً الجىاتي سكم 

 م5/2017م7/ 23َـ اإلاىافم : 1438شلبان  26الصادس في 

The Crime of Banditry within the Urban Area 

Between Islamic jurisprudence and Libyan criminal legislation 

“Commentary on the Supreme Court ruling on Criminal Appeal No. 123/58 

Issued on May 23, 2017” 

 د. كبذ اإلاىلم ئمدمذ الصشاسعي

 أظخار مشاسن بلعم اللاهىن الجىاتي بيلُت اللاهىن 

 ُبُا(الخمغ  )ل –حاملت اإلاشكب 

Aesrarei@elmergib.edu.ly 
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ص: 
ّ
 اإلالخ

ٓن ع٢ــم      م  بكــإن ب٢امــت خــضي الؿـــغ٢ت 1972لؿــىت  ٧148اهــذ ال٣ٟــغة الشالشــت مــً اإلاــاصة الغابٗــت مـــً ال٣ــاه

ٓظــــب  ٓن بم ٢ْــــض جــــم بلٛــــاء َــــظا ال٣ــــاه مــــت الحغابــــت صازــــل الٗمــــغان ٖــــضم بم٩اهُــــت الٛــــٓر،  ْالحغابــــت حكــــتٍر ل٣ُــــام ظٍغ

ٓن ع٢ــم  ْالحغابــت، الــظي لــم ٌٗــض ٌكــت1425لؿــىت  13ال٣ــاه ٓ مــا طَــب بلُــّ م بكــإن خــضي الؿــغ٢ت  َْــ  ، ٍر طلــ٪ الكــٍغ

ٗت  ٓع ٣ِٞــاء الكــَغ ْل٨ــً مــ٘ طلــ٪ ْلــذ  ؤلاؾــالمُتظمِــ ٓاء،  ْالٗمــغان ٖلــى خــض ؾــ مــً ؤن الحغابــت جخد٣ــ٤ فــي الحــحغاء 

ٓن ع٢ــم  م  بكــإن ب٢امــت خــضي الؿــغ٢ت 1972لؿــىت  148بٗــٌ مدــا٦م الجىاًــاث فــي بالصهــا جُبــ٤ هــو اإلاــاصة مــً ال٣ــاه

ْاإلاد٨مــــ ــــم بلٛائهــــا،  ت الٗلُــــا ٢ًــــذ بــــى٣ٌ الح٨ــــم  مدــــل الُٗــــً؛ الؾــــدبٗاصٍ جُبُــــ٤ هــــو الحغابــــت؛ ألن ْالحغابــــت، ٚع

ٗت  ٓع ٣ِٞـاء الكـَغ ٓ ما ٢ـا٫ بـّ ظمِـ َْ مت الحغابت ؤن ج٣٘ زاعط الٗمغان،  ، ؤلاؾـالمُتاإلاكٕغ لم ٌٗض ٌكتٍر ل٣ُام ظٍغ

ٓاث ألازيـــرة، خُـــض قـــِضث جؼاًـــًضا ملح ٓا٢ـــ٘ الـــظي حِٗكـــّ بالصهـــا فـــي الؿـــى ٓ مـــا ًخماٍـــملى مـــ٘ ال ٓ َْـــ ـــا فـــي ظـــغاثم الؿـــُ
ً
ْٓ

ْٖلـــى َـــظا ٞالخٓؾـــ٘ فـــي مٗنـــى  ٓا٫،  اح  ْألامـــ ْمـــا نـــاخبّ مـــً ٣ٞـــض ٦شيـــٍر مـــً ألاْع اإلاؿـــلح "الحغابـــت، الؿـــغ٢ت بـــا ٦غاٍ"، 

ٗت  ٓاٞــــ٤ ألخ٩ــــام الكــــَغ ْ صازلــــّ م ـــاعط الٗمــــغان ؤ ٓص ؤلاؾــــالمُتالحغابــــت بدُــــض حكــــمل ٧ــــل ألامــــا٦ً زـ ٓ جٓؾــــ٘ مدمــــ َْــــ  ،

ٝ التي جمغ  ها بالصها ْاهتهذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاد٨مت الٗلُا ٧اهذ مهِبت في خ٨مِا،  ج٣خًُّ الْٓغ ٓ ما ؤقغها.  ٖلى هد

ٓن ع٢ــم  عة حٗــضًل هــو اإلاــاصة الغابٗــت مــً ال٣ــاه ْالحغابــت، بدُــض ًــخم  1425لؿــىت  13ْؤْنــذ  بًــْغ م بكــإن الؿــغ٢ت 

ْ في ؤي م٩ان صازل  ٤ الٗام زاعط اإلاضن ؤ مت الحغابت في الٍُغ  الٗمغان.الىو نغاخت ٖلى ٢ُام ظٍغ

٤ ، الؿغ٢ت با ٦غاٍ. اليلماث اإلافخاخُت:  ؾغ٢ت، خغابت ،  الٗمغان،  ٢ُ٘ الٍُغ
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Abstract: 

    The third item of Article 4 of Law No. 148 of 1972, regarding the establishment of robbery 

and banditry punishment, stipulated that the crime of banditry within the urban area would not be 

possible without relief. This law was cancelled according to Law No. 13 of 1996, regarding robbery 

and banditry punishment, which no longer requires that condition. The view of the majority of 

jurists is that banditry can be committed in desert and urban area alike. However, some criminal 

courts still apply the text of the third item of Article 4 of Law No. 148 of 1972, regarding 

establishment of robbery and banditry punishment, despite its cancelation. The Supreme Court 

ruled to repeal the appealed ruling, as it excluded the application of the text of establishment of 

robbery and banditry punishment. However, the legislator no longer requires that the crime of 

banditry to be committed outside the urban area. 

The study concluded by commenting on this ruling, that the Supreme Court was right in this 

ruling. It recommended that the text of Article 4 of Law No. 13 of 1996 should be amended 

regarding robbery and banditry. It is expressly stated that the crime of banditry takes place on 

public roads outside the cities or anywhere within the urban area. 

Keywords: Robbery, Burglary, Banditry, Islamic jurisprudence, urbanism. 

 ملذمت:

مــت الحغابــت مــً ؤزُــغ الجــغاثم ْحكــ٩ل اٖخــضاء ٖلــى ؤمــً اإلاجخمــ٘  (1) حٗــض ظٍغ ٓا٫،  اح ْألامــ ٓ هــا  هــضص ألاْع ؛ ٧

ْالـظي ٧ـان ؾـبًبا فـي ٣ٞـض ٦شيـٍر  ٕٓ  مـً الجـغاثم،   ـا إلاشـل َـظا الىـ
ً
ٓاث ألازيرة جؼاًًضا ملحْٓ ْحِٗل بالصها في الؿى بإ٦ملّ، 

 ْ ْج٣خــــل  ْلـــت اهدكـــغث الٗهــــاباث اإلاىٓمـــت التـــي حؿـــغ١  ٓا٫؛ ٟٞـــي ْــــل ُٚـــار الض اح ْألامـــ ٓ ٖلــــى مـــً ألاْع ْحؿـــُ جسُـــ٠ 

مـــت ؤنـــبدذ  ٓاَىين، زانـــت ؤن َـــظٍ الجٍغ ٓع بـــاألمً ْألامـــان لـــضٔ ٦شيـــٍر مـــً اإلاـــ ْمـــا ؤصٔ بلُـــّ مـــً ٣ٞـــض الكـــٗ البُـــٓث، 

ْ ُٚا هـا بال٩لُـت فـي ٦شيـر مـً  ْلـت، ؤ ، في ْل ي٠ٗ الؿُُغة ألامىُـت صازـل الض ْال٣ٔغ جغج٨ب في ْبح الجهاع صازل اإلاضن 

ْ ي بضْن ق٪ مغخلت  ػمىُت  خغظـت جمـغ  هـا بالصهـا الحبِبـت، ٣ٖـب الاهٟـالث ألامنـي الـظي ؤ٣ٖـب ؾـ٣ٍٓ هٓـام ألاخُان، 

مـــت صازـــل اإلاـــضن 2011الح٨ـــم فـــي لُبُـــا ٖـــام  إلاـــا ج٣ـــضم ؾـــٝٓ وٗـــغى فـــي َـــظا البدـــض لضعاؾـــت مـــضٔ ٢ُـــام َـــظٍ الجٍغ م، 

ْطل٪ بمىاؾبت الخٗل٤ُ ٖلى خ٨م للمد٨مت الٗلُا في َظا الخهٓم.  ،  ْال٣ٔغ

 
ً
 أَمُت البدث:  -أوال

ْطلــ٪      ٗاث مــً ؤ٢ــٔٓ الٓؾــاثل التـي حؿــعى الــض٫ْ مــً زاللِــا بلـى جد٣ُــ٤ ألامــً صازــل اإلاجخمــ٘،  حٗـض الدكــَغ

 ًّ ْمهالحِم،  بؿ ٓالِم  ْؤم ٓاَىين  اح اإلا ْ اإلاؿاؽ بإْع ت ألامً، ؤ ٖؼ ٫ٓ لّ هٟؿّ ٖػ ٗاث ج٨ٟل مٗا٢بت ٧ل مً حؿ حكَغ

مـــت الحغابـــت، ٧ـــان ال  ٫ٓ للحـــض مـــً اػصًـــاص اعج٩ـــار ظٍغ ٗخىا الٛـــغاء التـــي ْالبدـــض ٖـــً الحلـــ  بـــض ؤن ًىُلـــ٤ مـــً ؤخ٩ـــام قـــَغ

 َٗ ْؿـ ََ َْ  ُّ
َ
ٓل َعُؾـ َْ  َّ ـ

َّ
َٓن الل َدـاِعُب ًُ  ًَ ـِظً

َّ
َما َظـَؼاُء ال ْظل: ل ِبهَّ ٓلى ٖؼ  ٫ٓ اإلا ٓباث عاصٖت في خض الحغابت، ٣ً َن ِفـي ههذ ٖلى ٣ٖ ْٓ
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ٓعة اإلااثـضة: آلاًــت  ـٌُمآلا )ؾــ ِٓ
َٖ اٌر 

َ
ــظ َٖ ِزـَغِة 

ْ
ـْم ِفــي آلا ُِ

َ
ل ٢ْـذ مب٨ــغ جُبُــ٤ 33َْ ْؤن اإلاكـٕغ اللُبــي ٧ـان ٢ــض جبنـى فــي  (، زانــت 

ٗت  ْالتــي ٧ــان مــً يــمجها جبنــي ، خُــض نــضعث ٖــضة ؤلاؾــالمُتؤخ٩ــام الكــَغ ٗت،  ٓاهين  مؿــخ٣اة مــً ؤخ٩ــام َــظٍ الكــَغ ٢ــ

ٓن ع٢ــــم  ٓن ع٢ــــم   (1)م 1972لؿــــىت  148خــــض الحغابــــت فــــي ال٣ــــاه ٓظــــب ال٣ــــاه م( 1996م ) 1425لؿــــىت  13ْالــــظي ؤلغــــي بم

ٓن ع٢ـــم  ٓظـــب ال٣ـــاه ـــا بم ٓ آلازـــغ لجملـــت مـــً الخٗـــضًالث ٧ـــان آزَغ ْالـــظي حٗـــغى َـــ ْالحغابـــت،     12بكـــإن خـــضي الؿـــغ٢ت 

٘ اإلاـــىٓم لِـــظٍ ، (2)م 2016لؿـــىت  ٝ التـــي جمـــغ  هـــا بالصهـــا ًجـــب ٖلُىـــا بل٣ـــاء هٓـــغة ٖلـــى َـــظا الدكـــَغ ْهدـــً فـــي َـــظٍ الٓـــْغ

مــــت الحغابــــت صازــــل اإلاــــضن  ـــي هــــو ٖلحهــــا ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بجٍغ ْلــــت ج٣ُُمــــّ مــــً هاخُــــت نــــُاٚخّ ْألاخ٩ــــام التـ ْمدا مــــت،  الجٍغ

ٗت  ٓا٣ٞــت َـــظٍ ألاخ٩ــام للكــَغ ْمــا مـــضٔ م  ، ُــا فـــي  تؤلاؾـــالمُْال٣ــٔغ ْمــا مـــضٔ هجــاح اإلاد٨مـــت الٗل ٘ا  مهــضع َـــظا الدكــَغ

ٗتا ْؤخ٩ام َظٍ الكَغ ٘  بما ًخ٤ٟ   جٟؿير َظا الدكَغ

ا ًُ  أَذاف البدث: -زاه

ْمـا   ٗت مىـظ ػمـً،  ْص َـظٍ الضعاؾـت، يهـضٝ الباخـض بلـى ج٣ُـُم ججغبـت ٧اهـذ عاثـضة فـي جُبُـ٤ َـظٍ الكـَغ في خـض

الث ظاصة لدؿُِل جُب٤ُ ؤخ٩ام ٖٓـت ؤ٣ٖتها مً مدا ُٗت إلاجم ـا الخٗـضًالث الدكـَغ ْالتـي ٧ـان آزَغ ٓا٢ـ٘،  ِا ٖلـى ؤعى ال

ٗت  ٓاهين اإلاؿخ٣اة مً ؤخ٩ام الكَغ ٗت 2016الهـاصعة فـي ؾـىت  ؤلاؾالمُتال٣ ٓم-  ؤلاؾـالمُتم، ِٞـظٍ الكـَغ ٓ مٗلـ  -٦مـا َـ

ٕٓ َــــظا البدـــض، مـــ٘ ؤلاقـــاعة بلـــ مـــت مٓيـــ ٓبـــت عاصٖـــت لِـــظٍ الجٍغ ْم٩ـــان، خُـــض ؤٞــــغصث ٣ٖ ى ؤن َــــظا نـــالحت ل٩ـــل ػمـــان 

٘ الجىــاجي اللُبـــي، خُـــض  ْالدكـــَغ مــت الحغابـــت صازـــل الٗمــغان فـــي ال٣ٟــّ ؤلاؾـــالمي  البدــض ؾـــٝٓ ٣ًخهــغ ٖلـــى صعاؾـــت ظٍغ

ٗت  ـــى بلُــــّ  ؤلاؾــــالمُتًالخــــٔ ؤن ٣ِٞــــاء الكــــَغ ـــل بدؿــــب مــــا اهخ ـ ْمًــــ٤ُ، ٧ـ ـــ٘  ـــين مٓؾـ ٓا فــــي َــــظٍ اإلاؿــــإلت بـ ٢ــــض ازخلٟــــ

ٓا٢ٗىـا الـظي وِٗكـّ اظتهاصٍ، ألامغ الظي ًجٗل الِضٝ مً َظٍ الضعاؾت ًخجل ٓ اإلاالثم مً َـظٍ آلاعاء ل ت ما َ ى في مٗٞغ

ْالحغابت ع٢م  ٓن خضي الؿغ٢ت  ٠٢ٓ  ٢اه خباع م م( مً َـظٍ آلاعاء، مـ٘ 1996م ) 1425لؿىت  13في لُبُا، آزظًً في الٖا

ْع الاظتهاص ال٣ًاجي في اإلاؿإلت مدل البدض.  ؤلاقاعة بلى ص

ا
ً
 ئشيالُاث البدث: -زالث

مـت الحغابـت صازـل الٗمـغان فـي ْـل   ٓم ظٍغ ًدا٫ْ الباخض في َظا البدض ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث آلاجُت: َل ج٣ـ

ٗت، ٞبـإي آلاعاء ؤزـظ  اإلاكـٕغ  ْبطا ٧اهذ اإلاؿإلت مدل زالٝ بين ٣ِٞـاء الكـَغ ٘ الجىاجي اللُبيا  ْالدكَغ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي 

ٓن ع٢ــم   ٓ عؤي ال٣ًــاء بسهــٓم ( بكــإن خــضي ا1996م ) 1425لؿــىت  13فــي ال٣ــاه ْمــا َــ ْحٗضًالجــّا  ْالحغابــت  لؿــغ٢ت 

٢ْض ٧اهذ اإلاد٨مت الٗلُا ٢ض جهضث لِظٍ اإلاؿإلت في الًُٗ الجىاجي ع٢م  ١، الهاصع في ظلؿت 123/58َظٍ اإلاؿإلتا  

ـــ٤ : 1438قــــٗبان  26 ٓاٞــ ـــر 5/2017/ 23َــــــ اإلا ـــل الٗمـــــغان، ألامـــــغ الـــــظي ًشيــ مـــــت الحغابـــــت صازـ م، خُـــــض ٢ًــــذ ب٣ُـــــام ظٍغ

ٗت الدؿـــا ٓاٞـــ٤ خ٨مِـــا ؤخ٩ـــام الكـــَغ َْـــل ً ئ٫ َىـــا ٖـــً ألاؾـــاؽ الـــظي اؾـــدىضث بلُـــّ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا فـــي َـــظا الح٨ـــم، 

ْالحغابـــت ع٢ـــم  ؤلاؾـــالمُت ٓن الؿـــغ٢ت  َْـــل مـــا جًــــمىّ 1996م ) 1425لؿـــىت  13لؿـــىت   13التـــي حٗخاـــر مهـــضًعا ل٣ـــاه ( ا 

ْالحغابت اإلاكاع بلُّ في خ٨م َظٍ اإلاؿإلت مدل ا ٓن خضي الؿغ٢ت  ٗت ٢اه ٓا٣ًٞا ألخ٩ام الكَغ  اؤلاؾالمُتلبدض ٌٗخار  م

 خؼت البدث: -سابًلا

إلاـا ٧اهـذ الضعاؾـت  جىُلـ٤  فـي ؤلاظابـت ٖلـى حؿـائال ها مـً زـال٫  الخٗلُـ٤ ٖلـى َٗـً ظىـاجي للمد٨مـت الٗلُـا      

ـــي ظلؿـــــت 123/58ًدمــــل ع٢ـــــم  ـــ٤ : 1438قـــــٗبان  ١26، الهـــــاصع فــ ٓاٞــ ٓ 5/2017/ 23َـــــ اإلا لى م، ٞـــــةن الباخـــــض ؾـــــٝٓ ًخـــــ

 الخٗل٤ُ ٖلى َظا الح٨م مً زال٫ الخُت آلاجُت:

 م٣ضمت:

 
ً
ال ْؤؾبار الًُٗ الجىاجي ع٢م  -ؤ ْبظغاءاث  ٢ْاج٘   123/58.١ملخو 

                                                             
(1)

 .                   ى ي0975-05-59ى بتا"نخ 0975و نب  61ن61من و" باوج"نى  يو" منبا  يوعىى ي 
ن (2

 .                  ي550ىا د 5106-9-59ىا بتا"نخ 5106ا يو نب 9من و" باوج"نى  يو" منبا يوعىى 
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ا ًُ  ١.   123/58ؤؾبار الح٨م في الًُٗ الجىاجي ع٢م  -زاه

ا
ً
ْج٣ُُم مٗالجتها.  -زالش ا خ٨م اإلاد٨مت الٗلُا،  ٓهُت التي ًشيَر  اإلاؿاثل ال٣اه

 الخاجمت: 

 

 
ً

 ق.123/58ملخص وكاتم وئحشاءاث وأظباب الؼلً الجىاتي سكم  -أوال

ش  ٓاوي :2010-2-3ا همذ الىُابت اإلاتهمين بإ هم  بخاٍع ت الؿ ْبضاثغة مغ٦ؼ قَغ  م  

ٓن مً ألا٫ْ ختى الغاب٘:  اإلاتهم

ٓا ٖلـــى اإلابلـــٜ اإلاـــالي اإلابـــين -1 ٓل ْطلـــ٪ بـــإن اؾـــخ ٫ٓ مملـــ٥ٓ للٛيـــر،  ٓا مٛالبـــت ٖلـــى مـــا٫ مى٣ـــ ٓل ٢ُْمـــت باإلادًـــغ اؾـــخ ا  ًٟ ْنـــ

٧ْـــــان خـــــا٫   ، ٓن الاؾـــــدُالء خهـــــل مٛالبــــت باؾـــــخٗما٫ ؾــــالح "بىض٢ُـــــت ٦القــــى٩ٝٓ ْاإلاملــــ٥ٓ للمجنـــــي ٖلُــــّ )...( خالـــــت ٧ــــ

ْعا١. ٤ْٞ الشابذ باأل  ً ً ٚير مًٍُغ م، مسخاٍع ٓا الشماوي ٖكغة ؾىت مُالصًت مً ٖمَغ  اإلاتهمين ٖا٢لين ؤجم

2-  ٫ٓ ــ٤ ؤلا٦ــغاٍ ٖلــى مى٣ــ ْبٍُغ  
ً
ٓا لــُال ٓل ٓا ٖلــى اإلابلــٜ اإلاــالي الخــام بــاإلاجني ٖلُــّ  اؾــخ ٓل ْطلــ٪ بــإن اؾــخ مملــ٥ٓ للٛيــر، 

ْمـــً ؤ٦رـــر مـــً زالزـــت ؤخـــخام، ًدمـــل ؤخـــضَم  ٓن،  ٓا٢ٗـــت خهـــلذ بالدؿـــلل بلـــى بىـــاء مؿـــ٩ ٓن ال ؾـــال٠ الـــظ٦غ، خالـــت ٧ـــ

ْعا١. ٤ْٞ الشابذ باأل ْالشاوي نٟت عظا٫ ألامً  ٍْيخدل  اإلاتهمان ألا٫ْ   ؾالًخا ْاًَغا، 

 ـ :اإلاتهم الخام

مـــت اإلاؿـــىضة  ًـــِم ْالاجٟـــا١ مِٗـــم ٖلـــى اعج٩ـــار الجٍغ ا للمتهمـــين مـــً ألا٫ْ بلـــى الغابـــ٘ بـــإن ٢ـــام بخدٍغ
ً
٩ ٖـــض قـــٍغ

ْعا١. ٤ْٞ الشابذ باأل مت بىاء ٖلى َظا الخدٍغٌ ْالاجٟا١  ٢ْْٗذ َظٍ الجٍغ  بلحهم، 

ت الا هام َالبت بخالتهم بلى مد٨مت  ٓاص ٢ْض ٢ضمذ الىُابت الٗامت ظمُ٘ اإلاتهمين بلى ٚٞغ الجىاًاث، بمٓظب اإلا

ٓن ع٢ـــــم  4،5،8،9 ٓاص 1996م ) 1425لؿـــــىت   13مـــــً ال٣ـــــاه ــــ ْاإلاـ ــــت،  ْالحغابـ ـــإن ب٢امـــــت خـــــضي الؿـــــغ٢ت    3/، 100/1م( بكــ

ا  3،4ــ  450، 101/1 ٍأ ٓع ْمد٨مـت ظىاًـاث َـغابلـ بٗـض ؤن هٓـغث الـضٖٔٓ ٢ًـذ خًـ ت ٢غعث طلـ٪،  ْالٛٞغ ٓباث،  ٣ٖ

ْحٛغ  ٓاث،  ْبال مهاٍع٠.بمٗا٢بتهم بالسجً إلاضة زالر ؾى ْاخض مجهم مئت صًىاع ٖما وؿب بلحهم   ٍم ٧ل 

ٓن  لـــم جـــغجٌ الىُابـــت الٗامـــت َـــظا الح٨ـــم، ٣ٞـــغعث الُٗـــً ٖلُـــّ بـــالى٣ٌ، خُـــض وٗـــذ ٖلُـــّ بمسالٟخـــّ لل٣ـــاه

ٓن ع٢ـم  ٍْلّ، جإؾًِؿا ٖلى  ؤن الح٨م اؾدىض ٖلى ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة الغابٗـت مـً ال٣ـاه ْجإ  148ْالخُإ في جُب٣ُّ 

ٗـــذ الحغابــــت صازــــل 1972 لؿـــىت ٢ْ ْالــــظي اقــــتٍر ٖـــضم بم٩اهُــــت الٛــــٓر بطا  ْالحغابـــت،  م  بكــــإن ب٢امـــت خــــضي الؿــــغ٢ت 

ٓع ٢ــض جــم بلٛــاٍئ  ٓن اإلاــظ٧ ْالحغابــت، فــي خــين ؤن ال٣ــاه ٓن خــضي الؿــغ٢ت  ْاؾــدبٗضث بىــاء ٖلــى طلــ٪ جُبُــ٤ ٢ــاه الٗمــغان، 

ٓن ع٢ـــــم  ٓظـــــب ال٣ـــــاه ْالحغ 1996م )1425لؿـــــىت 13بم ـــإن خـــــضي الؿـــــغ٢ت  ، م ( بكــ ـــتٍر طلـــــ٪ الكـــــٍغ ـــم ٌكــ ْالـــــظي لــ ابـــــت 

اصة.  ٕٓ بى٣ٌ الح٨م م٘ ؤلٖا  ْفي اإلآي
ً
٫ٓ َٗجها ق٨ال  ْزلهذ الىُابت الٗامت  في َٗجها بلى َلتها ب٣ب

ا ًُ  ق: 123/58أظباب الحىم في الؼلً الجىاتي سكم  -زاه

 
ً
٫ٓ الُٗـً اإلا٣ــضم مـً الىُابــت الٗامـت قــ٨ال ٕٓ ٢ًـذ اإلاد٨مــت الٗلُـا فــي الح٨ـم مدــل الخٗلُـ٤ ب٣بــ ، ْفـي اإلآيــ

٢ْـــض   ، ـــا مجــضًصا مـــً َُــإة ؤزـــٔغ ْبٖــاصة الـــضٖٔٓ بلــى مد٨مـــت اؾــخسىاٝ َـــغابلـ صاثـــغة الجىاًــاث  لىَٓغ بــى٣ٌ الح٨ـــم 

ٓا٢ٗــت خهــلذ بــضازل  ٓلــت ؤن ال ٓن ُٞــّ اؾــدبٗض جُبُــ٤ خــض الحغابــت  بم٣ ؤقــاعث اإلاد٨مــت الٗلُــا بلــى ؤن الح٨ــم اإلاُٗــ

ْمبــ ٍْدــُِ  هـا مؿــا٦ً  ٍ جُبُــ٤ اؾـتراخت بمى٣ُــت الىجُلـت  ٓاٞغ قــْغ ـت، ألامــغ الـظي جــٔغ مٗــّ اإلاد٨مـت ٖــضم جـ ان بصاٍع
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ٓ الؿغ٢ت  ْؤن ال٣ضع اإلاخ٣ًُ ٞحها َ ٤ البُٗضة ًٖ الٗمغان مٛالبت باؾخٗما٫ الؿالح،  ِٖٓا في الٍُغ ٢ْ  ٓ َْ خض الحغابت 

ٓظب اإلااصة  ٓباث 450با ٦غاٍ اإلاٗا٢ب ٖلحها بم ٣ٖ(1) ٓ ْال٣ُض ال ْاهتهذ بلى ٖضم اهُبا١ الٓن٠   اعص ب٣غاع الىُابت.، 

ْالحغابـت ع٢ـم  ٓن ب٢امـت خـضي الؿـغ٢ت  ْعص في ؤؾبا ها بإهّ إلاا ٧اهذ اإلااصة الغابٗت مً ٢ـاه  1425لؿـىت  ٢ْ13ض 

ا  ٢امت الحض( جىو ٖلى ؤن : (2) م(1996م) ٓاَٞغ ٓاظب ج ٍ ال ْالكْغ مت الحغابت  ٓهت  بــ)ظٍغ  ْاإلاٗى

م الحغابت في خالخين1 ٓاٞغ ظٍغ  : (3)ــ جخ

ْ ٖلًىا.ؤـــ الا   ؾدُالء ٖلى ما٫ الٛير مٛالبت ؤ

.٤  ر ــ ٢ُ٘ الٍُغ

ْ التهضًــــض بــــإي  2 ْ الىٟنــــملي ؤ ْ ؤًــــت ؤصاة نــــالحت لي٦ــــغاٍ البــــضوي ؤ ٓعجين اؾــــخٗما٫ الؿــــالح ؤ َْكــــتٍر فــــي الحــــالخين اإلاــــظ٧ ــــــ 

 مجهما.

 ؤجم زماوي ٖكغة ؾىت مُالصًت مسخاًعا ٚير مًُغ.". 3
ً
ٓن الجاوي ٖا٢ال ٍْجب ؤن ٩ً  ــ 

مــت الحغابـت ؤن ج٣ــ٘ زــاعط الٗمــغان، بــل ًحــح ْط٦ـغث  ؤهــّ بم٣خ ــملى َــظا الــىو، ٞــةن اإلاكـٕغ لــم ٌٗــض ٌكــتٍر ل٣ُــام ظٍغ

ْبطا ٧ـان الح٨ـم  ـ٤ اإلاٛالبـت،  ٓاء ؤم٨ً الٛٓر ؤم ال، َاإلاا ؤن الاؾـدُالء ٖلـى اإلاـا٫ ٢ـض جـم بٍُغ ؤن ج٣٘ صازل الٗمغان ؾ

ٓن ال ْاؾــدبٗض جُبُــ٤ ٢ــاه ٓن ُٞــّ ٢ــض طَــب بلــى زــالٝ طلــ٪  ٓن ٢ــض زــال٠اإلاُٗــ ٓن، ألامــغ الــظي  حغابــت، ٞةهــّ ٩ًــ ال٣ــاه

ٓظب ه٣ًـّ مـ٘  َْؿـخ ٓع فـي الدؿـبِب  ٓن مٗـّ مًُٗبـا بال٣هـ ٓظـّ الحـحُذ ممـا ٩ًـ  جبّ ًٖ الٟهل في الـضٖٔٓ ٖلـى ال

اصة.  ؤلٖا

ا
ً
 الخللُم كلى خىم اإلادىمت الللُا: -زالث

 ًشير الح٨م مؿإلخين ٖلى ٢ضع ٦بير مً ألاَمُت َما:

ْلى: ٗت في الححغاء بُٗـًضا  َل اإلاؿإلت ألا ْ ٦ما ٌٗار ٖىّ ٣ِٞاء الكَغ ٤ ٖام، ؤ مت الحغابت ؤن ج٣٘ في ٍَغ ًلؼم ل٣ُام ظٍغ

 ًٖ الٗمغانا

ٗت بلـى ؤن  ٓع ٣ِٞـاء الكـَغ ٢ْـض طَـب ظمِـ ـا ٌٗـال  َـظٍ اإلاؿـإلت،  ْالحغابت ههأ ٓن خضي الؿغ٢ت  لم ًخًمً ٢اه

٤ ٖام، ُٞما ٖضا ؤلامام اإلاالـ٪ ٓن بال في ٍَغ ٓن فـي مٗنـى الحغابـت بدُـض حكـمل  الحغابت ال ج٩ ْؤَـل الٓـاَغ الـظًً ًٓؾـٗ

ٓة، خُــــض ًالخــــٔ َىــــا ؤن اإلاــــظَب اإلاــــال٩ي  ْمٗــــّ ٢ــــ ٧ـــل ألامــــا٦ً ختــــى صازــــل اإلاؿــــا٦ً بطا مــــا صزــــل الجــــاوي بلحهـــا مؿــــلًحا 

ٓاَــب الجلُــل ْظــّ ًخٗــظع مٗــّ الٛــٓر، ٣ٞــض ظــاء  فــي م ٓن ٖلــى  ًٓمــا ؤن ج٩ــ ٓ مــً  (4)ٌكــتٍر فــي الحغابــت ٖم ؤن اإلادــاعر َــ

ْظّ ًخٗظع مّٗ الٛٓر.٢ ْبن لم ٣ًهض ؤزظ اإلاا٫ ٖلى  ْمىِٗم مً الؿل٥ٓ ٞحها  ٤ ٖلى الىاؽ   ُ٘ الٍُغ

                                                             
ن(1
وم نى مو يوتة،ن  دو  ج"نمب يو " ب باإلر"يه وتويف" ل"رانها و "  إ باتها فص يوت "نق يوهنبص "يجق ىي م، ةو إمدمى يو،ا"ي"ذصا ج"نماب  

وماا  259ىا د 5109يو " ب باإلر"يه فص يوت "نعنو يوهنبص ويوم،"ي ي ى"ي ب تدهنهنب ماا"نبنا يواااا" ا ىي" يونهضاب يوع"بنابا يو بعاب ي وواوا 
               بعىااي 

ن (2
ىا مو اوذب  يوت ا"نعا ا 0996 9 58ىا بتاا"نخ 0996ا 6ا يوعاىى 59ىا ويومن و" فص يوج"نى  يو" امنبا يو انب 0996-05-09يو،اى" فص 

                   ي 52ا د 9ا مهد  6ج 
ن (3

ج"نمب يود"يببا ورانا  يومدرماب  يوعهناا باىويب"اا يومجتمعاب ىن نمن  إوو يوتو ق فص إ با  0996ي 0952و نب  09ونالدظ انا لو يواانوو " ى 
ىن فاص  الو داىي يو ا" ب ويود"يبابا يومعاى  باوااانوو " اى 0996ى ي0952و انب  09ينته  إوو ذىى ى تو"نب ند يوماى  يوتا عب مو يواانوو " اى 

ت"يؾ يوجاانص بم"دهااب يوتداناا  لو لنااب و اانهب إ بااا  ىن فنمااا تضاامنه مااو جااوي  إ باا  ج"نمتااص يو اا" ب ويود"يبااب باااذ5110وي" ي 0969و انب  01
  ي يإل المنبذهمنب؛ و وك وملاوةتها  دراى يو "نعب 

وم نى مو يوتة،ن  دو  ا ي يوموضاوح "يجاق بد ناا بعناويو: ماىى ى اتو"نب إ باا  ج"نمتاص يو ا" ب ويود"يباب بااذت"يؾ يوجاانص لمااى   اه ب        
  9متعهنٌ  ذهو يومبىل يوا ي ل،اى"ته يومدرماب يوعهناا يوهنبناب باىويب"اا يومجتمعاب فاص  ضانب يوّ عاو يوى اتو"ي " اىيوتدان  لو بلنب و نهب إ با  ذهمنب 

ىما بداا من او" بمجهاب ى"ي اا   انوننابا ت،اى" ذاو لذضاام انال  يوتاى"نط برهناب يوااانوو جامعاب بنؽاا يا 5109  9  59  يو،اى" بتا"نخ 26
 ا يوما بعىا 098ىا د5150ا  نب 59يوعىى 

ن(4
وبناااوا ىي" يورتاال يوعهمناابا  –مدماى بااو مدمااى بااو ذبااى يواا"دمو يومؽ"باص ي يود ااال يو"ذننااصنا  مويااال يوجهناا  و اا"ح ملت،ا" لهناا ا بناا"و  

 ي957ىا د 0992يو بعب ي وووا  يوج م يو اىطا 
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ٓ مـا ٌٗخاـر ؤ٦رـر مؿـاًغة  َْ ْ ؤهّ ما٫ بلى ألازظ بغؤي ؤلامام مال٪،  ٓجّ ًٖ َظٍ اإلاؿإلت، ًبض ْاإلاكٕغ اللُبي بؿ٩

ٝ التـــي حِٗكـــِا بال  ْجخد٣ـــ٤ بـــّ مهـــالحّ، زانـــت مـــ٘ الٓـــْغ ٓع اإلاجخمـــ٘،  صهـــا َـــظٍ ألاًـــام فـــي  ْـــل الاهٟـــالث ألامنـــي، لخُـــ

مــــت الحغابــــت فــــي ْــــل  ْبىــــاء ٖلــــى طلــــ٪ ٞــــةن ظٍغ ْيــــ٠ٗ ألاظِــــؼة ألامىُــــت الــــظي نــــاخب ؾــــ٣ٍٓ هٓــــام الح٨ــــم فــــي لُبُــــا، 

ٓ مــا ًــاصي بلــى الخٓؾــ٘ فــي مٗنــى الحغابــت بدُــض حكــمل ٧ــل  َْــ ــ٤ ٖــام،  ٘ اللُبــي ال ٌكــتٍر ل٣ُامِــا ؤن ج٣ــ٘ فــي ٍَغ الدكــَغ

ٝ التـي جمـغ  هـا بالصهـا ألاما٦ً ختى صازل ا ٓص ج٣خًـُّ الٓـْغ ٓ جٓؾـ٘ مدمـ َْـ إلاؿـا٦ً بطا مـا صزـل الجـاوي بلحهـا مؿـلًحا، 

ٓ ما ؤقغها.  ٖلى هد

ٓن ع٢ـــم     لؿـــىت  13ْاإلاد٨مـــت الٗلُـــا فـــي خ٨مِـــا لـــم جخٗـــغى لِـــظٍ اإلاؿـــإلت؛ ٖلـــى اٖخبـــاع ؤن خ٨مِـــا نـــضع فـــي ْـــل ال٣ـــاه

1425 ٓ ْالــظي لــم ٣ًُــض خهــ ْالحغابــت،  ــ٤ ٖــام، ألامــغ الــظي ٌؿــمذ ب٣ُــام َــظٍ م بكــإن خــضي الؿــغ٢ت  ٫ الحغابــت فــي ٍَغ

ا. ْٚيَر ْ زاعظّ ٧اإلاؿا٦ً  ٤ الٗام ؤ مت في الٍُغ  الجٍغ

٤ صازل الٗمغانا اإلاؿإلت الشاهُت: مت الحغابت بطا ٧ان الٍُغ  مضٔ ٢ُام ظٍغ

ٗت  ٓا  ؤلاؾــالمُتعؤًىــا ؤن ٣ِٞــاء الكــَغ ْل٨ــجهم ازخلٟــ ــ٤ ٖــام،  ٓم بال فــي ٍَغ مــت الحغابــت ال ج٣ــ ٓا ٖلــى ؤن ظٍغ اج٣ٟــ

٤ صازل اإلاضًىتا  ٓ ٧ان الٍُغ ْل ٓن زاعط الٗمغانا ؤم ؤن الحغابت ج٣٘  ٤، َل ًيبغي ؤن ٩ً  في م٩ان َظا الٍُغ

ٗت  ْمدمض بً الحؿً بلى ؤن الؤلاؾالمُتاإلاؿإلت مدل زالٝ بين ٣ِٞاء الكَغ ٓ خىُٟت  حغابـت ، خُض طَب ؤب

٢ْٗــذ فــي الٗمــغان ٞلــم ج٨ــً خغابــت، ْ جــتهم فــي طلــ٪ ؤن الحغابــت ج٣ــ٘  ٓن بال فــي الحــحغاء زــاعط الٗمــغان، ؤمــا بطا  ال ج٩ــ

ٓلِا صازل الٗمغان ال جخد٤٣ بّ الحغابت َْظا ال ًهض١ بال في الححغاء، ٞده  ،٤ ؛  م٩ان الٛٓر ٚالًبـا (1)ب٣ُ٘ الٍُغ

ْم٘ بم٩اهُت الٛٓر جظَب ق ٓن بمشابت مسخلؿين ال مداعبين صازل الٗمغان،  ٓه ٩ٍْ   .(2)٦ٓت اإلاٗخضًً، 

ْبٗـضٍ، ٞـةطا لـم  ْ ٖـضم بم٩اهـّ  ٢ْغبـّ ؤ ْع ٖلـى بم٩ـان الٛـٓر  ٍْظَب بٌٗ ال٣ِٟاء بلـى ؤن ألامـغ فـي الٗمـغان ًـض

ٓ عؤي ؤبـــي ًٓؾـــ٠ مــــً  َْـــ ٓن مداعبـــت،   ًبـــا ال ج٩ـــ ٧ْـــان ٢ٍغ ْبن ؤم٨ـــً  ْ ٧ـــان بُٗـــًضا، ٧اهـــذ مداعبـــت،  ًم٨ـــً الٛـــٓر ؤنـــال ؤ

ٓع ال ْؤبــي زــ ْاللُــض بــً ؾــٗض  ْػاعــي  ْالكــاٞعي ْألا ٓن ع٢ــم (3)حىُٟــت  ٓ مــا ٧ــان ًإزــظ بــّ ال٣ــاه َْــ م فــي 1972لؿــىت  148،  

ـــان (4)ماصجـــــّ الغابٗـــــت ـــتٍر ٖـــــضم بم٩ــ ـــل الٗمـــــغان ِٞكــ ــــت صازــ ــــذ الحغابـ ٗـ ٢ْ ْبطا  ــــى ؤهـــــّ :"...  ــــذ ههـــــذ نـــــغاخت ٖلـ ــــي ٧اهـ التـ

 الٛٓر..."

ْالكـ     ٓع ال٣ِٟـاء مـً اإلاال٨ُـت  ٓ ًٓؾـ٠فـي خـين ًـظَب ظمِـ ْؤبـ ْالحىابلـت  بلـى ؤن الحغابـت جخد٣ـ٤ فــي  (5)اُٞٗت 

ــ٤ ٢ٓــ٘ الٍُغ ٓاء، ٞــالٗارة ٖىــضَم  ــي بةم٩ــان الٛــٓر ال بم ْالٗمــغان ٖلــى خــض ؾــ ، ْؾــىضَم فــي طلــ٪ ؤن ٣ٞــض (6)الحــحغاء 

                                                             
ن(1
وجىن" باو ر" انا لو ا ي يو"لي او يو ي تلل  به بعك يوت "نعا  يووضعنب ذناى تااىن"  نااى ج"نماب يو ا" ب بااإلر"يه ذناىما تد،ا  فاص  "نا   

إ ي  ـــاـ ويوتاص تعتبا" ظ"ًفاا م اىًىي وج"نماب يو ا" ب بااإلر"يه ـاـ ذهاو ت اىنى يوعاوباب 5بناى 0 996ذاىا فاوت "نق يوهنبص م اًل نند ،"يدب فص يوماى  
ويوتاص ن،ا  ،ا"يدب ذهاو ت اىنى  990د،ه  يو " ب فص  "ن  ذاى لا"ج يومىو ويوا"ىا وااو ماا للا  باه  اانوو يوعاوباا  يوع"ي اص فاص ماىتاه 

ذاوبب يو " ب إ ي د،ه  فص  "ن  ذاى لاا"ج يوماىو ي ىي مدماى ذهاص اا اى وآلا"ووا يود"يباب ول "ااا فاص يونا يح يواىيلهص يوم اهرا مجهاب م"را  
                   ي99ىا د5108ا  نب 21جهب ف،هنب مدرمبا يوعىى يوروفبا م

ن(2
ارما  يواىنو باو 95ىا د 0989لبو بر" يورا انصا بىيبق يو،نابق فص ت"تنل يو "يبقا بار تاوا يومرتبب يودبنبنبا يو بعب ي وووا يوج م يو ابقا 

ا مدمااى بااو لدمااى 917ىا د 5119مناابا يو بعااب ي ووااوا يوجاا  م يولااامطا مدمااى بااو يوهماااىا   اا"ح فااتر يواااىن"ا بناا"و  وبناااوا ىي" يورتاال يوعه
                  ي 510ىا  د0999يو "ل صا يومب و ا بن"و ا وبناوا ىي" يومع"فبا بىوو  بعبا يوج م يوتا قا

ن(3
ذباى   باو ذباى يومد او يوت"راّص وذباى يوةّتااح  يبو  ىيمبا موف  يوىنو لبو مدمى ذبى   بو لدمى بو مدمى بو  ىيماب يوماى اصا يوُمؽناصا تدانا : 

يا وبااىيبق يو،اانابق فااص ت"تناال 972-979ىا د0997مدمااى يودهااوا يو ااعوىنبا يوّ"ناااكا ىي" ذاااوى يورتاالا يو بعااب يو او اابا يوجاا م يو ااانص ذ اا"ا 
 اهال يواىنو يو"مهاصا نهاناب يومدتااج إواو  ا  مط يوىنو مدمى بو لباص يوعبااط لدماى باو دما   باو95يو "يبقا يوج م يو ابقا يوم"جق يو اب ا د 

ا مدماى باو لدماى باو " اى يودةناىا بىيناب يومجتهاى 9ا9ىا د 5119 "ح يومنهاجا بن"و  وبناوا ىي" يورتل يوعهمنبا يو بعب يو او با يوج م يو اموا 
  .907اـا د  0902ووا يوج م يو"يبقاونهانب يومات،ىا تعهن  وتدان  وتل"نج مدمى ،بدص دال ا يوااا" ا رتبب بو تنمنبا يو بعب ي و

ن(4
 ى ي  0975-05-59ى بتا"نخ 0975و نب  61ن61من و" باوج"نى  يو" منبا  يوعىى ي

ن(5
ا  اامط يوااىنو مدمااى بااو يول ناال يو اا"بننصا مؽنااص يومدتاااج إوااو مع"فااب لوةاااظ يومنهاااجا بناا"و  وبناااوا ىي" 909ا د6مويااال يوجهناا ا جاا م  

ا يباو  ىيمابا موفا  يواىنو لباو مدماى ذباى   باو لدماى باو مدماى باو  ىيماب يوماى اصا 596ىا د 0997يومع"فبا يو بعاب ي وواوا يوجا م يو"يباقا 
ح يوربن" ذهو ماتو يوماناق م  بعاب م" ماب يوم ااب  ويوة،او   بااا وهمعجاى يو،ااى" ذاو و ي"  ي و ااؾ يورونتنابما بنا"و  وبنااوا ىي" يوُمؽنص يو "

 ي598ىاد 0989يوةر" ا يو بعب ي وووا يوج م يوعا "ا 
ن (6

يوااى اب  ي فاص فا"وح يودنةناابا تدانا   ر"نااا ااـا يوبدا" يو"يباا    ا"ح رنا   701ذباى  باو لدمااى يومعا"وؾ بداافظ يوااىنو يون اةص يومتاوفو  اانب 
 ي95ا بىيبق يو،نابقا يوج م يو ابقا د 009ىاد0997 –ه 0908ذمن"ي ا بن"و ا ىي" يورتل يوعهمنبا يو بعب ي وووا يوج م يولامطا  
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ٕٓ الحغابـت فـي اإلاـ ٢ٓـ ـ٤ الٗـام، ٞ ب ٖلى الىاؽ صازل الٗمغان ؤقض مً ٣ٞضٍ زاعط اإلاضن في الٍُغ ْبصزا٫ الٖغ ضن ألامً 

ٓا  ٓبت مىّ في الححغاء، ٞة٢ضام الجىاة ٖلى الحغابت م٘ ما جخُلبّ مً ٢ضع ٦بير مً قضة اإلاٛالبت؛ ختى ًخم٨ى ْلى بال٣ٗ ؤ

مــت زــاعط الٗمــغان بُٗــًضا ٖــً  م، َــظا ًــض٫ ٖلــى ؤ هــم ؤ٦رــر زُــًغا ممــً ًغج٨ــب َــظٍ الجٍغ مــً ؾــلب مــا٫ الىــاؽ فــي صًــاَع

خــضاء مــً ٢بــل اإلاجنــي ْعص الٖا ْمــت  ْالباخــض(1)ٖلــحهم اخخمــا٫ اإلا٣ا ٓع ال٣ِٟــاء الــظي ال ًٟــغ١ ل٣ُــام َــظٍ (2).  ــض عؤي ظمِــ ًٍا

ْ الٗمـغان ٓلِا في الحـحغاء ؤ مت بين خه مـت ال (3)الجٍغ ٓعة الجٍغ ْا٢ٗىـا الـظي وِٗكـّ فـي لُبُـا، ٞسُـ ٓ مـا ًـخالءم مـ٘  ؛ ِٞـ

ْبصزــ ــب ٖلــى الىــاؽ ج٣خهــغ ٖلــى َبُٗــت م٩ــان اعج٩ا هــا ٞدؿــب، بــل جِٓــغ ُٞمــا ًترجــب ٖلحهــا مــً بزاٞــت الؿــبُل  ا٫ الٖغ

ْالحغابــت ع٢ــم  ٓن ب٢امــت خــضي الؿــغ٢ت  ْ هــظا الــغؤي ؤزــظ اإلاكــٕغ اللُبــي فــي ٢ــاه اخِــم،  ْؤْع ٓالِم  ْؤمــ  13ْاإلاؿــاؽ بــإمجهم 

ٓن ع٢ــم 1996م) 1425لؿــىت  ْالــظي  ؤلغــى ال٣ــاه ْوكــير  َىــا بلــى 1972لؿــىت  148م(،  ْالحغابــت،  م بكــإن خــضي الؿــغ٢ت 

ٓن ع٢ــم  ؤن اإلاد٨مــت الٗلُــا ٧اهــذ مهــِبت فــي لؿــىت  148الح٨ــم مدــل الخٗلُــ٤، خُــض ٧ــان هــو اإلاــاصة الغابٗــت مــً ال٣ــاه

ٕٓ الحغابـت فـي الٗمـغان ٖـضم بم٩اهُـت الٛـٓر، ل٨ـً بٗـض بلٛـاء َــظا 1972 ٢ْـ م، ٦مـا ط٦ـغث اإلاد٨مـت الٗلُـا، ٌكـتٍر ٖىـض 

ٓن ع٢ـــم  ٓظـــب ال٣ـــاه ٓن بم ْالحغابـــت لـــم ٌٗـــض ٌكـــتٍر َـــظا الكـــٍغ1425لؿـــىت  13ال٣ـــاه ْمـــً زـــم ٞـــةن م بكـــإن الؿـــغ٢ت   ،

ٓظـب  ْبط ٢ًـذ بم ْاإلاد٨مـت الٗلُـا  مت الحغابت صازـل الٗمـغان،  ٓن الجضًض ْؾ٘ مً هُا١ جُب٤ُ ظٍغ اإلاكٕغ  في ال٣اه

ٓن ع٢م  ٓن . 1425لؿىت  13اإلااصة الغابٗت مً ال٣اه ٓن ٢ض التزمذ  حُذ ال٣اه  ج٩

ٓن ع٢ـــــم     عة حٗـــــضًل هـــــو اإلاـــــاصة الغابٗــــت مـــــً ال٣ـــــاه ـــىت  13ْوكــــير ؤزيـــــًرا بلـــــى يـــــْغ ـــإن الؿـــــغ٢ت  1425لؿــ م بكــ

ْ فـــي ؤي م٩ــــان صازــــل  ـــ٤ الٗــــام زـــاعط اإلاــــضن ؤ مــــت الحغابـــت فــــي الٍُغ ُـــام ظٍغ ْالحغابـــت، بدُــــض ًـــخم الــــىو نـــغاخت ٖلــــى ٢

ٗت  ٕ ج٣ىــين الكــَغ ٓ مــا ؤزــظ بــّ مكــْغ َْــ مــً  100، خُــض ههــذ اإلاــاصة (4)بمجلـــ الكــٗب اإلاهــغي  ؤلاؾــالمُتالٗمــغان، 

٢ْــ٘ الٟٗــل فــي  ٓاء  ــار اإلاــاعة، ؾــ ْ بَع ْ اإلاــا٫ ؤ مــت يــض الــىٟـ ؤ ٕ ٖلــى ؤن: " ٌٗــض مداعًبــا ٧ــل مــً اعج٨ــب ظٍغ َــظا اإلاكــْغ

ْ في م٩ان صازل الٗمغان...".  ٤ ٖام، ؤ  ٍَغ
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 الخاجمت

ْطل٪ بٗض ؤن اهتهُىا مً الخٗل٤ُ ٖلى خ٨م اإلاد٨مت الٗلُا، هإحي في الخخام  ْالخٓنُاث،  لىٗغى ألَم الىخاثج 

ٓ آلاحي:  ٖلى الىد

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٓن ع٢ــــم  .1 ـــىت  ٧148اهــــذ ال٣ٟــــغة الشالشــــت مــــً اإلاــــاصة الغابٗــــت مــــً ال٣ــــاه م  بكــــإن ب٢امــــت خــــضي الؿــــغ٢ت 1972لؿـ

مت الحغابت صازل الٗمغان ٖضم بم٩اهُت الٛٓر.  ْالحغابت حكتٍر ل٣ُام ظٍغ

ٓن ع٢ـــــم  .2 ـــىت  148جـــــم بلٛـــــاء ال٣ـــــاه ٓن ع٢ـــــم 1972لؿــ ٓظـــــب ال٣ـــــاه ـــإن خـــــضي 1996م )1425لؿـــــىت 13م  بم م( بكــ

ٓع ال٣ِٟـــاء مـــً ؤن الحغابـــت  ٓ مـــا طَـــب بلُـــّ ظمِـــ َْـــ  ، ْالحغابـــت، الـــظي لـــم ٌٗـــض ٌكـــتٍر طلـــ٪ الكـــٍغ الؿـــغ٢ت 

ٓاء. ْالٗمغان ٖلى خض ؾ  جخد٤٣ في الححغاء 

مـــت الحغابـــت صازـــل الٗمـــ .3 ٓن الجضًـــض ْؾـــ٘ مـــً هُـــا١ جُبُـــ٤ ظٍغ غان، خُـــض لـــم ٌٗـــض ٌكـــتٍر اإلاكـــٕغ  فـــي ال٣ـــاه

ٝ التـي جمـغ  هـا  ٓص ج٣خًـُّ الٓـْغ ٓ جٓؾـ٘ مدمـ َْـ مت الحغابت صازل الٗمـغان ٖـضم بم٩اهُـت الٛـٓر،  ل٣ُام ظٍغ

 بالصها.

ٓن ع٢ـــم  .4  148ْلـــذ بٗـــٌ مدـــا٦م الجىاًـــاث فـــي بالصهـــا جُبـــ٤ هـــو ال٣ٟـــغة الشالشـــت مـــً اإلاـــاصة الغابٗـــت مـــً ال٣ـــاه

ـــىت  ْالحغ 1972لؿــ ـــإن ب٢امـــــت خـــــضي الؿـــــغ٢ت  ٓن ع٢ـــــم م  بكــ ٓظـــــب ال٣ـــــاه ـــــم بلٛاثـــــّ بم م 1425لؿـــــىت 13ابـــــت، ٚع

ْالحغابت.1996)  م( بكإن خضي الؿغ٢ت 

اإلاد٨مـــت الٗلُـــا ٧اهـــذ مهـــِبت فـــي خ٨مِـــا ٖىـــضما ٢ًـــذ بـــى٣ٌ الح٨ـــم؛ الؾـــدبٗاصٍ جُبُـــ٤ هـــو الحغابـــت؛ ألن  .5

مــت الحغابــت ؤن ج٣ــ٘ زــاعط الٗمــغان، بــل ًحــح ؤن ج٣ــ٘ صازــل الٗمــغا ٓاء اإلاكــٕغ لــم ٌٗــض ٌكــتٍر ل٣ُــام ظٍغ ن ؾــ

٤ اإلاٛالبت.   ؤم٨ً الٛٓر ؤم ال، َاإلاا ؤن الاؾدُالء ٖلى اإلاا٫ ٢ض جم بٍُغ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ٓن ع٢ــــم  ـــىت  13ًٓصــــملي الباخــــض بخٗــــضًل هــــو اإلاــــاصة الغابٗــــت مــــً ال٣ــــاه ْالحغابــــت،  1425لؿـ ـــإن الؿــــغ٢ت  م بكـ

٤ الٗام زاعط اإلاضن  مت الحغابت في الٍُغ ْ في ؤي م٩ان صازل الٗمغان.بدُض ًخم الىو نغاخت ٖلى ٢ُام ظٍغ  ؤ

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

ٛنــي، جد٣ُــ٤: ٖبــض  ●
ُ
ٓ مدمــض ٖبــض هللا بــً ؤخمــض بــً مدمــض بــً ٢ضامــت اإلا٣ضئــملي، اإلا ٓٞــ٤ الــضًً ؤبــ ابــً ٢ضامــت، م

ٓصًت، الّغٍـــــاى، صاع ٖـــــالم  ْٖبـــــض الّٟخـــــاح مدمـــــض الحلـــــٓ، الؿـــــٗ ــــت هللا بـــــً ٖبـــــض اإلادؿـــــً التر٧ــــّـي  ال٨خـــــب، الُبٗـ

 م.1997الشالشت، الجؼء الشاوي ٖكغ، 

ٛنــي الكــغح ال٨بيــر  ●
ُ
ٓ مدمــض ٖبــض هللا بــً ؤخمــض بــً مدمــض بــً ٢ضامــت اإلا٣ضئــملي، اإلا ٓٞــ٤ الــضًً ؤبــ ابــً ٢ضامــت، م

ٍٓدُـت"، بيـرْث  ٢ْـاٝ ال٩ ْػاعة ألا ٫ٓ َب٣ا للمعجم الهاصع ٖـً  ْالٟه ٖلى متن اإلا٣ى٘ " َبٗت مغ٢مت اإلاؿاثل 

ْلى، الجؼء الٗاقغ،  لبىان، صاع ال٨ٟغ   م.1984، الُبٗت ألا

ـــى، الجــــؼء  ● ْلـ ـــي جغجِــــب الكــــغاج٘، با٦ؿــــخان، اإلا٨خبــــت الحبُبُــــت، الُبٗــــت ألا ٓ ب٨ــــغ ال٩اؾــــاوي، بــــضاج٘ الهــــىاج٘ فـ ؤبــــ

 م .1989الؿاب٘،
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قمـ الضًً مدمض بً ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً خمؼة بً قـِار الـضًً الغملـي،  هاًـت اإلادخـاط بلـى قـغح اإلاجهـاط،  ●

 م.2003ان، صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت الشالشت، الجؼء الشامً، بيرْث لبى

ت،  ● ت ؤلٟاّ اإلاجهاط، بيرْث لبىان،صاع اإلاٗٞغ قمـ الضًً مدمض بً الخُُب الكغبُني، مٛني اإلادخاط بلى مٗٞغ

ْلى، الجؼء الغاب٘،   م.1997الُبٗت ألا

ٝ بدــــاٞٔ الـــضًً اليؿــــٟي، البدـــغ الغاثــــ٤  قــــغح  ● ٕ الحىُٟــــت( ٖبـــضهللا بــــً ؤخمـــض اإلاٗــــْغ ٦نـــز الــــض٢اث٤ ) فـــي ٞــــْغ

ْلى ن الجؼء الخامـ،   ا ٖميراث، بيرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت ألا  م.1997 –ٌ 1418جد٤ُ٣ ػ٦ٍغ

ت الغا ح مً الخالٝ، بضْن م٩ان وكغ،  ● ٓ الحؿً ٖلي بً ؾلُمان اإلاغصاْي، ؤلاههاٝ في مٗٞغ ٖالء الضًً ؤب

ْلى، الجؼء الٗاقغ  م.  1955، بضْن هاقغ، الُبٗت ألا

ْلى، الجؼ  ● ٦ما٫ الضًً بً مدمض بً الِمام،  قغح ٞخذ ال٣ضًغ، بيرْث لبىان، صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت ألا

 م.2003ء الخامـ، 

ت، بضْن َبٗت، الجؼء الخاؾ٘، ● ، بيرْث، لبىان، صاع اإلاٗٞغ  م. 1993مدمض بً ؤخمض الؿغزنملي، اإلابؿٍٓ

ج مدمــــض نــــبخي مدمــــض بــــً ؤخمــــض بــــً عقــــض الحُٟــــض، بضاًــــت اإلاجت ● ْجســــٍغ ْجد٣ُــــ٤  ْ هاًــــت اإلا٣خهــــض، حٗلُــــ٤  هــــض 

ْلى، الجؼء الغاب٘،  َـ . 1415خال١، ال٣اَغة، ٦خبت بً جُمُت، الُبٗت ألا

ٓاَـب الجلُـل لكـغح مسخهـغ زلُـل، بيـرْث  ● ُنـي(،  م مدمض بً مدمض بـً ٖبـضالغخمً اإلاٛغبـي ) الحُـار الٖغ

ْلى،  الجؼء –   . م1995الؿاصؽ،  لبىان، صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت ألا

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

ٓن خـضي  ● ٘ الجىـاجي اللُبـي "صعاؾـت م٣اعهـت فـي ٢ـاه مـت الحغابـت فـي الدكـَغ ٓص، ؤخ٩ـام ظٍغ ؼ مٟخاح الٛـاٞ ٖبض الٍٗؼ

ٓن الجىــــاجي،  ٓهُــــت، ٢ؿــــم ال٣ــــاه ٓم ال٣اه ْؤخــــضر حٗضًالجــــّ"، عؾــــالت ماظؿــــخير، مضعؾــــت الٗلــــ ْالحغابــــت  الؿـــغ٢ت 

ٓعة.2020مهغاجت،  -بُتألا٧اصًمُت اللُ  م، ٚير ميك

ْالحغابــت بــاٖتراٝ الجـاوي ؤمــام  ؾــلُت  ● متــي الؿـغ٢ت  ٓعٍت بزبــاث ظٍغ ٖبـض اإلاــىٗم بمدمـض الهــغاععي، مــضٔ صؾـخ

ا  ْاثَغ ْ بإًـــــت ْؾـــــُلت بزبـــــاث ٖلمُـــــت "حٗلُـــــ٤ٌ ٖلـــــى اإلابـــــضؤ الـــــظي ؤنـــــضعجّ اإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا اللُبُـــــت بـــــض الخد٣ُـــــ٤ ؤ

ٓعي  ٗــــً الضؾــــخ
ّ
ش 56/ 3ع٢ــــماإلاجخمٗــــت فــــي ٢ًــــُت الُ ٓع بمجلــــت 2014/ 3/ ١24 الهــــاصع بخــــاٍع م"، بدــــض ميكــــ

ٓن ظامٗت بىٛاػي الٗضص  ٓهُت، جهضع ًٖ ؤًٖاء َُإة الخضَعـ ب٩لُت ال٣اه  م.2021، ؾىت 29صعاؾاث ٢اه

ٗت  ● ٓباث في الكَغ م، 2010صعاؾت م٣اعهت، بضْن م٩ان وكغ، اإلاجهل، َبٗت  ؤلاؾالمُتِٖنملى الٗمغي، ٣ّٞ ال٣ٗ

ٓبا ها، ًىاًغ الجؼء ألا٫ْ ظغ  ٣ْٖ ْص   م .2010اثم الحض

ٗت  ● ٗت  ؤلاؾـــالمُتلجىـــت ج٣ىـــين الكـــَغ ٓاهين الكـــَغ ٖلـــى اإلاـــظاَب ألاعبٗـــت  ؤلاؾـــالمُتبمجلــــ الكـــٗب اإلاهـــغي، ٢ـــ

ٓاثض، صاع ابً عظب، ٍ ٓباث"، ال٣اَغة، صاع الٟ ٓن ال٣ٗ  م.2012، 1"٢اه

ٓن، ال٣ــ ● ْال٣ــاه ٗت  ْال٣هــام بــين الكــَغ ْص  ت، مدمــض ٖــاٝع مهــُٟ  ِٞوــي، الحــض ٓ اإلاهــٍغ اَغة، م٨خبــت ألاهجلــ

 م.1979الُبٗت الشاهُت، 

ٓٞـــت، مجلـــت ٞهــــلُت  ● ـــا فـــي النــــزإ الـــضازلي اإلاؿـــلح، مجلـــت مغ٦ـــؼ ال٩ ْؤزَغ ن، الحغابـــت  ْآزـــْغ مدمـــض ٖلـــي َاقـــم 

 م2018، ؾىت 50مد٨مت، الٗضص 

ْاإلاهـغي ) صعاؾـت جدلُل ● ٗين اللُبـي  مت الؿغ٢ت با ٦غاٍ في الدكَغ ُـت م٣اعهـت(، مهُٟ  بمدمض الهغاععي، ظٍغ

ْلى،   م.2013ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت، الُبٗت ألا
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لت   ؤلاظالمُتاللُىد التي جلحم الىص كلى جؼبُم الشَش

 )جأصُل وجلُُم(

Restrictions mentioned on the application of Islamic law 

(Rooting and Evaluation) 

 أخمذ الىلاط يد. كبذالباظؽ الهاد

لت ولُت اللاهىن أظخار مشاسن   بلعم الشَش

 ػشابلغ )لُبُا( –حاملت ػشابلغ 

dralnaas@gmail.com 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص
ّ
 :اإلالخ

ٗت  ْل٣ـض ص ؤلاؾالمُتجُب٤ُ الكَغ بـذ ؤٚلـب الـض٫ْ اإلاؿـلمت فـي الٗهـغ الحـضًض ؤمُلب ؤنُل ل٩ل اإلاؿـلمين، 

ٓاهُج –ْمجها لُبُا– ٢ْ ا  ٗت ٖلى جًمين صؾاجيَر  ؤلاؾالمُتها الىو ٖلى َظا اإلابضؤ، بال ؤن الىو ٖلى مبضؤ جُب٤ُ الكَغ

ٓص التي جًبِ ٖمل الجِاث اإلا٩لٟت بخُب٣ُّ.بَال٢ال ًب٣  ٖلى   ّ، ٞٗاصة ما جلح٣ّ الٗضًض مً ال٣ُ

ٗت   ٓن الكَغ عي  ؤلاؾـالمُتْهٓغا ل٩ ٓص ؤمـغ يـْغ ٓص جلـ٪ ال٣ُـ ْظـ جدخـٓي ٖلـى الٗضًـض مـً اإلاـظاَب ْآلاعاء، ٞـةن 

 ْ ْحٗــضًلِا، ؤ ْ مغاظٗتهــا  ٓاهين، ؤ ٓم بهــُاٚت ال٣ــ ٓ هــا بمشابــت اإلاــى   الــظي حؿــير ٖلُــّ الجِــاث التــي ج٣ــ مـً خُــض اإلابــضؤ، ل٩

ٓاهين في اإلادا٦م. ٓن ال٣  ال٣ًاة الظًً ًُب٣

ٓلت ال  ْم٣ب ٓص  حُدت  ٓن َظٍ ال٣ُ   ْل٩ي ج٩
ّ
َْـٓ: ؤال ٓا٤ٞ م٘ مُٗاع مِم،  جـاصي بلـى الاؾـدى٣ام مـً  بض ؤن جخ

ٗت  ٗت ؤلاؾالمُتجُب٤ُ الكَغ ٫ٓ الكـَغ ٓص جـاصي بلـى الحـض مـً قـم َْظا الاهخ٣ـام ًدـضر بطا ٧اهـذ ال٣ُـ ْ ؤلاؾـالمُت،  ، ؤ

ٓعٍت جُب٣ُِا. ْ الحض مً ٞ ٘، ؤ ْ الحض مً َُمىتها ٖلى الدكَغ ْؤخ٩امِا، ؤ ا   الحض مً مهاصَع

ْؤَـم ألامشلـت  ْٖىضما  ٓاٞـ٤ مـ٘ اإلاُٗـاع الؿـاب٤،  ٘ اللُبي ؾىجض الٗضًض مجهـا ال ًخ ٓاعصة في الدكَغ ٓص ال هخدب٘ ال٣ُ

 ٖلحها  ي:

ٗت  -1 . ؤلاؾالمُتاٖخباع الكَغ ْ مهضعا ؤؾاؾُا ل٨ً مّٗ مهاصع ؤزٔغ  مهضعا اخخُاَُا، ؤ

ٗت  -2 ٘ صْن  ؤلاؾـالمُتاٖخباع مباصت الكـَغ ٓاٖـضَا ألاؾاؾـُت  ـي مهـضع الدكـَغ ٢ ْ بـاقي اإلاهـاصع ألازـٔغ ٧ـال٣غآن  ؤ

 ْالؿىت.

 ْجغ٥ ألاخ٩ام الٓىُت. -ْ ي ٢لُلت-ألازظ باألخ٩ام ال٣ُُٗت  -3

ٗت  ٓص ؾــُاصي بلــى الاؾــدى٣ام مــً جُبُــ٤ الكــَغ ٓص مشــل َــظٍ ال٣ُــ ْظــ التــي ؤمغهــا هللا باألزــظ  هــا ٧لِــا، ْفــي  ؤلاؾــالمُتبن 

ْلــظل٪  ٗت مــً بظــغاء مغاظٗــت قــاملت ل٩ــل ال٣ ال بــضظمُــ٘ اإلاجــاالث؛  ٓاعصة ٖلــى الــىو بخُبُــ٤ الكــَغ ٓص الــ ، ؤلاؾــالمُتُــ

ال ًب٣  ْصا ًلغى. ،ٞما ٧ان مجها م٣ب  ْما ٧ان مجها مغص

ٗت  اليلمـــاث اإلافخاخُـــت: ٗت  -ؤلاؾـــالمُتجُبُـــ٤ الكـــَغ ٓع  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ٗت  -فـــي الضؾـــخ ج٣ُُـــض  -ؤلاؾـــالمُتمبـــاصت الكـــَغ

ٓعي  الىو الضؾخ

 

 

 

mailto:dralnaas@gmail.com
mailto:dralnaas@gmail.com


 
 

 

120 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

 

Abstract: 

The applications of Islamic laws are fundamental requirements of all Muslims. 

Most Islamic countries in the modern era, including Libya, have always included in their constitutions and 

laws the text of this principle. 

However, stating the principle of applying Islamic law does not remain open, as it is usually followed by 

many restrictions that control the work of the bodies charged with implementing it. 

In view of the fact that Islamic law contains many schools of thoughts and opinions, basically the 

existence of these restrictions is necessary, as it is the approach that is followed by the bodies that draft 

laws, review or amend them, or the judges who apply the laws in the courts. 

In order for these restrictions to be correct and acceptable, they must comply with an important criterion, 

It does not lead to underestimation of the application of Islamic law, and this contradiction occurs if the 

restrictions lead to the limitation of the inclusion of Islamic law, or to limit its sources and provisions, or to 

limit its dominance of legislations, or to limit Immediate application. 

When we follow the restrictions mentioned in the Libyan legislation, we will find many of them that do 

not comply with the previous standard, and the most important examples of them are: 

1- Considering Islamic law as a main source, or as a primary source, but with other sources included 

2- Considering the principles of Islamic law or its basic rules as the source of legislation and not taking into 

considerations the other sources such as the Qur’an and the Sunnah 

3- Taking peremptory rulings - which are few - and abandoning presumptive judgments 

The presence of such restrictions will lead to an underestimation of the application of the Islamic Sharia, 

which God has commanded us to adopt all of them, in all areas, therefore it is necessary to conduct a 

comprehensive review of all the restrictions stated of the application of Islamic law. What was acceptable 

remains, and what was otherwise is canceled 

Keywords: - The application of Islamic law - Islamic law in the constitution - Principles of Islamic law - 

Restriction of the constitutional text 
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 ملذمت

 بعم هللا الشخمً الشخُم

ن  (1)مـــا مـــً قـــ٪ فـــي ؤن الٛالبُـــت الٗٓوـــى مـــً اإلاؿـــلمين ٓن فـــي عئٍـــت ؤخ٩ـــام صًـــجهم مُب٣ـــت فـــي ؾـــاثغ قـــْا بـــ ًٚغ

٣ْٞـّ   ،ٔ ْؤخاصًض جـْغ ٓن ؤخ٩ام ؤلاؾالم مجغص آًاث جخلى،  ال ٚغابت في طل٪؛ ٞاإلاؿلم الح٤ ال ٌؿدؿُٜ ؤن ج٩ خُا هم، 

ْبًِٗا ظاءجّ ممً ال صًً لِم ؤنال. ٓاهين مً نى٘ البكغ،   ًضّعؽ، بِىما جد٨م خُاجّ ٢

ْما ناخب طلـ٪ مـً ْمىظ بضاًت حك٩ل الض٫ْ ال ٓص مً الاؾخٗماع ألاظىبي،  حضًشت في الٗاإلاين الٗغبي ْؤلاؾالمي بٗض ٣ٖ

٢ٓٗـا ال بـإؽ  ٓؤ م بـت الكـٗٓر اإلاؿـلمت جلـ٪ جدبـ ْما جٟـٕغ مجهـا، ؤزـظث ٚع ٓاهُجها  ٢ْ ا،  ُٗت بضؾاجيَر ٓع لألهٓمت الدكَغ ِْ

ْمــا فـــي خ٨ ٓع  ــىّو فـــي الضؾــخ ًُ ْؤنـــبذ مــً اإلاٗخـــاص ؤن  ٗاث،  ٗت بــّ فــي جلـــ٪ الدكــَغ ُــ٤ الكـــَغ ٓاهين ٖلـــى جُب ْ فـــي ال٣ــ مــّ، ؤ

ْٖباعاث مسخلٟت ٦ما ؾُإحي بُاهّ الخ٣ا. ؤلاؾالمُت  بهُٜ 

ؤ هـــا ٧اهـــذ ال ج٨خٟـــي بـــالىو ٖلـــى جُبُـــ٤  –ْمجهـــا الخجغبـــت اللُبُـــت  –ْالالٞــذ للىٓـــغ فـــي مٗٓـــم الخجـــاعر فـــي َـــظا الكـــإن 

ٗت  ْمخىؤلاؾــالمُتالكــَغ ٓص ٖضًــضة  ْبهمــا ٧اهــذ جًــ٠ُ بلــى طلــ٪ ْيــ٘ ٢ُــ ٓعي بلــى ،  ٍٓــل الــىو الضؾــخ ٖٓــت ٖىــض بعاصة جد

ٓع  عي في مسخل٠ اله  .(2)هو حكَغ

 أوال / اإلالصىد باللُىد:

ٗت   ٓص التـــي جلحـــ٤ الـــىو ٖلـــى جُبُـــ٤ الكـــَغ جلـــ٪ اإلادـــضصاث التـــي جًـــبِ ٖمـــل  ؤلاؾـــالمُتالـــظي ٢هـــضجّ بـــال٣ُ

 ٓ ْ جُب٣ُـــّ فـــي بٗـــٌ الهـــ عي ؤ ٓعي بلـــى هـــو حكـــَغ ٍٓـــل الـــىو الضؾـــخ ٢ْـــض ًٞـــلذ حؿــــمُتها الجِـــت التـــي ًىـــاٍ  هـــا جد ع، 

ٓص  ْبين ألازظ مً زاعط  –بالٟٗل  –أل ها  (3)بال٣ُ ٓع،  ٓعي في مسخل٠ اله ٫ٓ بين مً ًىاٍ بّ جُب٤ُ الىو الضؾخ جد

ٓ ٧ان ًغاٍ ألاخؿً ْألاوؿب. ْصَا، ختى ل  خض

ٗت  ْص بمــا بخدضًــض مغجبــت الكــَغ ٓن َــظٍ الحــض ْبمــا بدؿــمُت  ؤلاؾــالمُتْاإلاٗخــاص ؤن ج٩ــ  ، ٖٓــت مــً اإلاهــاصع ألازــٔغ بــين مجم

ْ اإلاــظَب الــظ ٖٓــت مــً الهــٟاث فــي الــغؤي ؤ ْ مجم ْبمــا بخدضًــض نــٟت ؤ ٖٓــت مــً اإلاــظاَب،  ْ مجم ي ًيبغــي ألازــظ مــظَب ؤ

ْاإلاال ٓاٖــــض ءبــــّ، ٧الِؿــــغ  ْال٣ ْمجملــــت ٧اإلابــــاصت ْألاؾـــــ  ٓص ٖبــــاعة ٖــــً مٟــــاَُم ٖامــــت  ٓن ال٣ُــــ ٢ْــــض ج٩ــــ ْالكــــِغة...،  مــــت 

ْٚ ٓعي ٦ما ؾُإحي في زىاًا َظا البدض.ْاإلا٣انض،   ير طل٪ مما ٣ًُض اإلاٗنّي بخُب٤ُ الىو الضؾخ

 زاهُا/ أَمُت البدث في َزٍ اإلاعألت:

ٗت  ـا فـي بٗـٌ الـبالص  ؤلاؾـالمُتمً زال٫ هٓغة ج٣ُُمُت لخجغبت الىو ٖلى جُب٤ُ الكـَغ  –ْالتـي ٣ًـاعر ٖمَغ

ٓص (4)هه٠ ٢غن  –ْمجها بالصها لُبُا  التي جٓي٘ ٖلى طل٪ الىو جٟغى هٟؿِا بجضاعة ٖىـض الحـضًض ، ٞةن مؿإلت ال٣ُ

ٗت  ٓص جخد٨م ؤلاؾالمُتًٖ جُب٤ُ الكَغ ٫ٓ بن جل٪ ال٣ُ ْمً ٚير اإلابالٜ ُّٞ ال٣ اث َظا الخُب٤ُ؛  –ٞٗال  –،  في مجٍغ

ْمـً زاللِـا ؤًًـا ٢ـض ًٟـٙغ الــ ٓم اإلاؿـلمين بــغئٍتهم ؤخ٩ـام صًـجهم جُبـ٤،  ـب ُٞـّ ٖمـ ىو ٞمـً زاللِـا ٢ـض ًخد٣ـ٤ مـا ًٚغ

ٗت  ْبمـا باؾـدبٗاصَا ٖـً بٗـٌ ال٣ًـاًا ؤلاؾالمُتٖلى جُب٤ُ الكَغ ٓاٍ، بمـا بخُُٗـل ظاهـب مجهـا ٖىـض الٗمـل،   مـً مدخـ

 ٓ ٓ مــــا ًــــضٖ َْــــ ٓ طلــــ٪؛  ْهدــــ ن،  ـــا ه٣بــــل مــــً خُــــض اإلابــــضؤ  ْالكــــْا ٓص، ٨ٞمـ بلــــى ٖــــضم الدؿــــلُم ب٩ــــل مــــا ًــــغص مــــً جلــــ٪ ال٣ُــــ

                                                             
1
ا ل و  يوؽاوبنب يوعظموا  نه ال نلهوي يودا  مو وجوى مو نعا"ك  وك مو يوعهمانننو ويومتدههنو مو  نوى يوتىنوا ومو ن"وو فص  وك تلهةا -

 وتل ن ا ودرى رهنوتصييي وإوو ما اناوك مو يوىذاوى يوبا هبي
 وما بعىاا 99ىا د0995ه 0905ي "ىوا   ي وووا -ا ىي" يونةابطا ذماويإل المنبننظ": ي  ا"ا ذم"ا معو ا  ت بن  يو "نعب - 

2
ى  ى نروو  وك بإن ام  ويننو جىنى ا لو م"يجعب وتعىن  ما او موجوىا رما  ى نروو ذنى تن ن  درى ذهو وي عب معننب مو  ب  يوااضص ذنى ذى -

يواانوو ذمالً بن،ود يإلداوبا لو ما تاوى به يومدرمب يوى تو"نب مو م"ي بب وهت "نعا  يوملتهةب مو دنا مويفاتها وه "نعب وجوى ند فص 
 ييإل المنب

3
 و ى ن منها يوبعك باوضويب  لو يو "و  وما إوو  وكي -
4
ىا وتدىنىي فص يوماى  0929واانوو يومىنص يوهنبص يو،اى"  نب بىل  فص ي يإل المنبا ي إو يذتب"نا يوتج"بب يوهنبنب فص يوند ذهو ت بن  يو "نعب  -

 م يإل المنبفإ ي وى نوجى ند ت "نعص نمرو ت بناها درى يوااضص بماتضو مباىئ يو "نعب  5ي ووو منها دنا جام فنها: مؾ
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 ٫ٓ ٓصَـا ، ًيبغــي ال٣بــ ٓظ ْ  –٦ــظل٪  -ب  ٫ٓ ٓ م٣بــ ٗت بــإن مجهــا مــا َــ ْص، ٞــالىو ٖلــى جُبُــ٤ الكــَغ ٓ مــغص  – ؤلاؾــالمُتمــا َــ

م ؤهّ م٨ؿب ُٖٓم  ْٖملُا. –ٚع ا  ٓص الالخ٣ت لّ ميسجمت مّٗ هٍٓغ  ًٓل ها٢ها ما لم ج٨ً جل٪ ال٣ُ

 زالثا/ خذود البدث:

ٗت  ٓص التي جلح٤ الىو ٖلى جُب٤ُ الكَغ م ؤن خضًصىا ًٖ ال٣ُ ٕٓ مـً خُـض اإلابـضؤ  ؤلاؾـالمُتٚع ًدىـا٫ْ اإلآيـ

ـــا ٧ــــان البلــــض ًـ ْ ال٨ٟــــغة ؤ ـــر  ،ؤ ـــِب ألا٦اـ ٓظِــــا بلــــى الخجغبــــت  –زهٓنــــا مــــً الىاخُــــت الخُب٣ُُــــت  –بال ؤن الىهـ ٓن م ؾــــ٩ُ

ْالتـي بـضؤث مـ٘ الاؾـخ٣ال٫ ؾـىت  ُٗت في لُبُا  ْٞاثـضة جمــ 1951الدكَغ ٓن للبدـض ؤزـغ ٖملـي،  ٓمىـا َـظا؛ ختـى ٩ًـ ْبلـى ً م 

ٓا٢٘.  ال

 لبدث:سابلا/ خؼت ا

ٗت   للـــىو ٖلـــى جُبُـــ٤ الكـــَغ
ً
ٓص التـــي جٓيـــ٘ الخ٣ـــا ـــت مـــا ؾـــخ٣٘  ؤلاؾـــالمُتبن الحـــضًض ٖـــً ال٣ُـــ ٌؿـــخلؼم مٗٞغ

ٗت  ْلــــظل٪ ؾإزهــــو اإلابدــــض ألا٫ْ إلاٗنــــى الكــــَغ ٓهاجــــّ؛  ٦ْرـــرث م٩ ْزهٓنــــا بطا حٗــــضصث مٗاهُــــّ،  ٓص،  ٖلُـــّ جلــــ٪ ال٣ُــــ

ٗت ، ألهخ٣ـل بٗـض طلـ٪ للحـضًض ٖـً مــضَــال١ْمـا ًـغاص  هـا ٖىـض ؤلا  ؤلاؾـالمُت ٓص  ؤلاؾـالمُتٔ الحاظـت بلـى بلحـا١ الكـَغ ب٣ُــ

ْ في مجا٫ ال٣ًاء. ٘، ؤ ٓاء في مجا٫ الدكَغ  ختى ًم٨ً الٗمل  ها ؾ

ٓم ٖلُـــــّ َـــــظا  ــــ ـــان ألاؾـــــاؽ الـــــظي ٣ًـ ـــ٘ بُــ ْصة مــ ٓص اإلاـــــغص ــــ ــــاوي ٞؿإزههـــــّ لٗـــــغى همـــــاطط لل٣ُـ ــــض الشـ ؤمـــــا اإلابدـ

ْما ؤ٢ترخّ مً جٓنُاث.الخ٣ُُم، لُيخ ي بدشىا بٗض طل٪ بساجمت هجمل ٞحها ما جٓنلذ بلُّ مً هخ  اثج 

٤ُٞٓ خلُٟي بهّ ؾمُ٘ مجُب  ْهللا ؤؾإ٫ ؤن ًجٗل الخ

 

 

 الباخث

ت في     م30/3/2021الضاٍو
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 ٌ  اإلابدث ألاو

لت  ف بالشَش  ومذي الحاحت ئلى وطم كُىد كىذ جؼبُلها ؤلاظالمُتالخلٍش

ٗت  –ْمــا فــي خ٨مِــا  –ًٞــلذ مٗٓــم الضؾــاجير   بــت فــي  ؤلاؾــالمُتاؾــخٗما٫ ٖبــاعة: الكــَغ ٖىــض الخٗبيــر ٖــً الٚغ

ْجت، مً ؤَمِا: الضًً  ْبن بضعظاث مخٟا ٓص ٖباعاث ؤزٔغ ًم٨ً ؤن جٟي بالٛغى  ْظ م  جُب٤ُ ؤخ٩ام صًيىا الحى٠ُ، ٚع

ْال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي(1)ؤلاؾــالمي ٓص (2)،  ْالؿــىت...، زــم ؤلح٣ــذ جلــ٪ الٗبــاعة بٗضًــض ال٣ُــ ْال٨خــار  ٦مــا بِىــا طلــ٪ فــي م٣ضمــت –، 

ٗت -البدــض ْمــً زــال٫ الحــضًض ٖــً اإلاٗنــى الــظي جــض٫ ٖلُــّ ٖبــاعة: الكــَغ ٓن مــً  ؤلاؾــالمُت،  فــي اللٛــت ْالانــُالح ؾــ٩ُ

ْه ُٗت  ٍٓلِا لىهٓم حكَغ ٓص ٖلحها ٖىض بعاصة جد ٓ طل٪.اإلام٨ً ج٣ضًغ مضٔ الحاظت بلى ْي٘ ٢ُ  د

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت  ف بالشَش  ؤلاظالمُتالخلٍش

 أوال/ اإلالج  اللوىي أصل اإلالج  الاصؼالحي:

ْز٤ُ.  ٕٓ بلى مٗىاَا في اللٛت، ٞبين اإلاٗىُين اعجباٍ  ال الغظ ٗت في الانُالح ٌؿخدؿً ؤ ت مٗنى الكَغ  إلاٗٞغ

ٗت فــي هجــضَا ج٩ــا –ؾــُما ال٣ضًمــت مجهــا  –ْٖىــض الىٓــغ فــي مٗــاظم اللٛــت الٗغبُــت   ص جخٟــ٤ ٖلــى ؤن ؤنــل الكــَغ

ت مشلِـا فـي اإلاٗنـى، ٖغ ِ
ّ
ْالك ْا هم بٛير ٖىاء،  ْص ْالظي ٌؿخ٣ي مىّ الىاؽ  ٓعص اإلااء الجاعي بىٟؿّ،  ٓ م  (3)اللؿان الٗغبي َ

ىدضع مجها بلى اإلااء )الُغ١( حؿـوى  ًُ ٓاي٘ التي  ت، –ؤًًـا  –ْجبٗا لِظا اإلاٗنى ناعث اإلا ٗت ْقـٖغ ٓالى  (4)قـَغ  بَـال١زـم جـ

ْبـين ا ٗت ٖلى مٗاٍن ؤزـٔغ بُجهـا  ْمـً طلـ٪ الكَغ ٗت ٖلـى مـا قـٕغ هللا لٗبـاصٍ  بَـال١إلاٗنـى ألا٫ْ مىاؾـبت مـا،  لٟـٔ الكـَغ

ؾخٗير للضاللت ٖلى ؤخ٩ام الـضًً أل هـا ٧اإلاـاء جد ـي  (5)مً الضًً،
ُ
 للمٗنى الؿاب٤، خُض ؤ

ً
ْاإلاا٦ض ؤن َظا اإلاٗنى ظاء جالُا

ْجٓنلِ يها مما ًىِٟٗا،  ْجْغ ْالىُٗم الباقي.الىٟٓؽ   ا بلى الحُاة الضاثمت، 

ٓابح ؤن   ٗت  بَال١مً ال ٖٓـا مـً  –في مٗـاظم اللٛـت  –لٟٔ الكَغ ّ هللا مـً الـضًً لـم ًسـو ه ٖلـى مـا قـٖغ

ٓإ ألاخ٩ــام ٢ــض اؾــخ٣غ بــين الٗــغر  ٓابــح ؤًًــا ؤن َــظا اإلاٗنــى الٗــام الكــامل ل٩ــل ؤهــ ألاخ٩ــام صْن ؤزــٔغ ٦مــا ؤهــّ مــً ال

.ختى لم ٌٗض مؿخٗاعا )ان ْخضًثها، يمً ماصة: قٕغ ٓعصٍ مٗاظم اللٛت ٢ضًمِا  ( بل ناع مٗنى ج
ً
 ُالخُا

ٗت فـــي الانـــُالح   ـــ٠ الكـــَغ ٓا بخٍٗغ ن مـــجهم  –ْل٣ـــض صعط الٗلمـــاء ممـــً اٖخىـــ ٖلـــى خـــضَا  –زهٓنـــا اإلاٗانـــْغ

ْالٗملُت. خ٣اصًت ْألازال٢ُت   (6)بإ ها: ٧ل ما ؾىّ هللا لٗباصٍ مً ألاخ٩ام الٖا

                                                             
1
 ن5واص يوعبا"  يوتص ي تعمهها يوى تو" يوع"ي ص يى -
2
 ن9"ي يىواص يوعبا"  يوتص ي تعهها يوى تو" يو و-
3
 ي072د 8ننظ": يبو منظو" يإلف"ناصا مدمى بو مر"ى ا و او يوع"لا ىي" ،اى"ا بن"و ا ل  ا ل  ا جـ  -
ىا جـ 0979 -اـ 0999يوجوا"يا إ ماذن  بو دماىا يو،داحا تدان : لدمى ذبى يوؽةو" ذ ا"ا ىي" يوعهى وهمالننوا بن"و ا وبناوا   يو اننبا  - 
 ي0596د  9
4
 ي072د  8ظو"ا و او يوع"لا م"جق  اب ا ج ننظ": يبو من-
جمهو"نب م،" يوع"بنبا يومعجى يوو ن ا مرتبب يو "و  يوىوونبا يوااا" ا جمهو"نب م،" يوع"بنبا   يولام با  –مجمق يوهؽب يوع"بنب  - 

 ي998ىا د5101-اـ0990
5
 د 8ننظ": يبو منظو"ا و او يوع"لا م"جق  اب ا ج  -
 ي0596د  9اب ا جـيوجوا"يا يو،داحا م"جق  - 
 ي998مجمق يوهؽب يوع"بنبا يومعجى يوو ن ا م"جق  اب ا د - 

6
 ننظ": يبو تنمنبا تاص يوىنو لدمىا مجموذب يوةتاوىا تدان : ذام" يوج ي"ا لنو" يوبا ا ىي" يووفاما يومن،و" ا جمهو"نب م،" يوع"بنبا   -

 ي066ا 062د  09ىا جــ 5110 -اـ 0955يو اننبا 
ىا 0996مدمى ذهصا مو وذب ر اؾ ي، الدا  يوةنوو ويوعهوىا تدان : ذهص ىد"وجا مرتبب وبناو نا "ووا بن"و ا  ـ ي وووا يوتهانويا -
 ي0108د  0جـ
 ي7ا 6ىا د 0977 -اـ 0997 عباوا مدمى إ ماذن ا يوت "نق يإل المص م،اى"ه ول وي"ها ل وا ل ى وا   ي وووا -
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لت بأخيام دون أخشي:زاهُا/ جخصُص لفف الش  َش

ا.  ْ ٕٞغ مً ألاخ٩ام صْن ٚيَر ٕٓ ؤ ٗت ِْغث مٗاٍن ؤزٔغ ا٢خهغث ٖلى ه ٓاؾ٘ للكَغ  بةػاء اإلاٗنى الانُالحي ال

ٗت  ي ألاخ٩ام الٗملُت.  ؤ/ الكَغ

ُت الٗملُـــت، اإلاخمشلـــت فـــي الٗبـــاصاث  ٓ ألاخ٩ـــام الكـــٖغ َْـــ ٗت انـــُالخا ٖلـــى مٗنـــى ؤزـــو مـــً الؿـــاب٤،  ؤَلـــ٤ لٟـــٔ الكـــَغ

ــا، ْاهدكــغ فــي الٗهــغ الحــضًض، ل٨ــً  (1)ْاإلاٗــامالث صْن ٚيَر ٢ْــض ط٦ــغ بٗــٌ مــً جىــا٫ْ َــظا اإلاٗنــى ؤهــّ مؿــخدضر قــإ 

 الححُذ ؤن َظا اإلاٗنى ٢ضًم.
ْالكـــــٕغ ال ٣ًـــــا٫ بال   ٗت  ْالٗامـــــت مـــــً ًـــــٔغ ؤن اؾـــــم الكـــــَغ ْمـــــً الٗلمـــــاء  ٫ٓ ؤلامـــــام ابـــــً جُمُـــــت عخمـــــّ هللا: " ٣ًـــــ

 (2)"لألٖما٫ التي ٌؿوى ٖلمِا ٖلم ال٣ّٟ

ْظـــــض فـــــي الهـــــضع ألا٫ْ، خُـــــض بهـــــّ ميؿــــــٓر   ٓاؾـــــ٘ الـــــظي  ْؤنـــــالت اإلاٗنـــــى ألا٫ْ ال َْـــــظا اإلاٗنـــــى لـــــِـ فـــــي ٢ـــــضم 

.ً  (3)للمخإزٍغ

ٗت  ي ألاخ٩ام اإلاىهٓنت )ال٣ُُٗت( /ر  الكَغ

ْالؿـىت،   ْعص الىو ٖلحها في ال٨خـار  ُت ال٣ُُٗت التي  ٗت مً اإلاٗاوي: ألاخ٩ام الكٖغ و بّ لٟٔ الكَغ
ُ
ْمما ز

ْحؿـوى: ٣ِٞـِٞظٍ حؿ ُت التي اؾخيبُِا اإلاجتهضْن مً ألاصلت الٓىُت،  ٣ٍْابلِا ألاخ٩ام الكٖغ ٗت،   وى قَغ
ً
ْبم٣خ ـملى  (4) ا

ٗت  ْال٣ّٟ ْيعي. –ٖىض البٌٗ  –طل٪ ناعث الكَغ ٗت بلُِت،  ْ بمٗنى آزغ: الكَغ ْال٣ّٟ قِئا آزغ، ؤ  (5)قِئا، 

لت:  زالثا/ ألاخيام حضء مً مىىهاث الشَش

ٗت   م مً ؤن حٍٗغ٠ الكَغ مـا  ـي بال  –فـي الح٣ُ٣ـت  –بال ؤن َـظٍ ألاخ٩ـام  ؛ًىٗتها باألخ٩ام ؤلاؾالمُتٖلى الٚغ

ٗت  ْالــظي ًمشـل الخالنــت ٞحهــا؛ ٟٞـي الكــَغ ٓها هـا،  ْالبـاعػ مــً م٩ ، ٞاألخ٩ــام لِــا  ؤلاؾـالمُتالجـؼء الٓــاَغ  ٓهــاث ؤزـٔغ م٩

ٓزاَــــ ْم٣انــــض جخ ؿــــخيبِ  هــــا، 
ُ
ــــغ١ ح ٓاٖــــض ججمــــ٘ مخٟغ٢ا هــــا، مهــــاصع جازــــظ مجهــــا، َْ ٢ْ ٓم ٖلحهــــا،  ْمبــــاصت ج٣ــــ ْؤؾـــــ  ا، 

ا، ٞاألخ٩ـام لِؿـذ ٧لِـا مىهٓنـت  ْاظتهاصاث ًهٗب خهـَغ ْآعاء  ْبٗض ٧ل طل٪ ٞحها مظاَب  غ مؿاثلِا،  اث جَا ْهٍٓغ

، بمــا 
ً
ْبمــا جبٗــا ٗت، بمــا ؤنــالت  ٕٓ  هــا، ٩ٞــل مــا ؾــب٤ ط٦ــٍغ صازــل فــي مؿــوى الكــَغ ال ظمُــ٘ ؤصلتهــا م٣ُــ ْ مجمــ٘ ٖلحهــا،  ؤ

ٍّٓ ل٨ُا ها.ن ْحك ٓ ج٣ُُ٘ ألْنالِا  ْ بًِٗا، َ ٓهاث ؤ ٗت في ؤخض جل٪ اإلا٩ ْخهغ الكَغ ْبما صاللت،   غاخت 

ٓا٦ــــب ٧ــــل   ْج ْجدــــل ظمُــــ٘ اإلاكــــ٨الث،  ـــي ٧ــــل الحاظــــاث،  ٗت ؤن جلبـ ــــاث اؾــــخُاٖذ الكــــَغ ٓه ٕٓ جلــــ٪ اإلا٩ ْبمجمــــ

ٓع. ْالٗه   (6)ألاما٦ً 

 

 

 

                                                             
1
 02ىا د 5112اـا 0952ي "ىوا   ي وووا -ل  إوو يو "نعب ويوةاه يإل المصا ىي" يونةابطا ذماوننظ": ي  ا"ا ذم"  هنماوا يومى -
 7مدمى إ ماذن ا يوت "نق يإل المصا م"جق  اب ا د - 

2
 ي067د  09يبو تنمنبا مجوذب يوةتاوىا م"جق  اب ا جـ -
 ي0109د  0اب ا جـوينظ" ر وك: يوتهانويا مو وذب ر اؾ ي، الدا  يوةنوو ويوعهوىا م"جق  - 

3
 ي79د 09ننظ": يبو تنمنبا مجموذب يوةتاوىا م"جق  اب ا جـ -
 ي99ي  ا"ا يومىل  إوو يو "نعبا م"جق  اب ا د- 

4
 ي029د  0ىا جـ 5119 -اـ 0952ننظ": يو " اا م، ةو لدمىا يومىل  يوةاهص يوعاىا ىي" يوعهىا ىم  ا  و"ناا   يو اننبا  -
 ي95 "نعبا م"جق  اباو دي  ا"ا يومىل  إوو يو- 

5
 59ا 55ىا د0999ها 0909وبناوا   ي وووا-ا مل  ب يو" اوبا بن"و يإل المنبننظ": يوا"ضاويا نو ؾا مىل  وى"ي ب يو "نعب  -
 ي99ي  ا"ا يومىل  إوو يو "نعبا م"جق  اب ا د- 

6
ها 0907يو عوىنبا   يو اننبا -عا"ؾ وهن " ويوتو نقا يو"ناكيوت "نق ويوةاها مرتبب يوم -ننظ": يوا اوا مناحا تا"نخ يوت "نق يإل المص -

 ي092ا 099ىا د0996
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 اإلاؼلب الثاوي

لت   ؤلاظالمُتمذي الحاحت لللُىد كىذ اللمل كلى جؼبُم الشَش

لت:  أوال/ حلذد آلاساء مً ظماث الشَش

ٗت   ْاخض بال ُٞما هضع مً ؤلاؾالمُتٌٗخار الازخالٝ ال٣ٟ ي ؤخض الؿماث التي جخميز  ها الكَغ  ٫ٓ ، ٞلِـ ٞحها ٢

ْ او٣ٗض ٖلحها اإلاؿاثل التي ظاء ٞحها هو ٢ُعي ا ْالضاللت، ؤ ظمإ  حُذ، ؤما مـا ٖـضا طلـ٪ ٞمـظاَب مخٗـضصة، بلشبٓث 

ٓا٫ بلـى  ٓٞـا، ْفـي بٗـٌ اإلاؿـاثل ٢ـض جهـل ألا٢ـ ٓاخضة ؤمغا مإل ْ زالزت في اإلاؿإلت ال ٓلين ؤ ٓص ٢ ْظ ٖٓت، ختى ناع  ْآعاء مخى

ض. ْ جٍؼ  ٖكغة ؤ

ْحٗـضص آلاعاء   ٓمـا  –ْلم ٨ًً َـظا الازـخالٝ  ٗت، –ً ْممـا ؤزـغ ٖـً ٖمـغ بـً ٖبـض  (1)ُٖبـا فـي طاجـّ جٓنـم بـّ الكـَغ

ــؼ  ٫ٓ هللا  –ع ــملي هللا ٖىــّ  –الٍٗؼ ٓلــّ: "مــا ؤخــب ؤّن ؤ ــحار عؾــ ٓ ٧ــان  - نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم -٢ ٓا، ألهــّ لــ لــم ًسخلٟــ

٫ٓ ؤخضَم ٧ان في ؾٗت" ٓ ؤزظ عظل ب٣ ْل ْب هم ؤثمت ٣ًخضٔ  هم،  ْاخضا ٧ان الىاؽ في ي٤ُ،  ال  ٢(2) 

ْخـضًشا-٣ُِت ٚير مؿدى٨غ مً خُض اإلابضؤ، ٖىاًت الٗلماء ْمما ًض٫ ٖلى ؤن الازخالٝ في آلاعاء الٟ  بـّ،  -٢ضًما 

٦ُُْٟــت الخٗامــل مٗــّ، ٓاٖــّ،  ْؤه ٓاء مــً خُــض جإنــُلّ بــظ٦غ ؤؾــبابّ،  لٟــذ ُٞــّ ٖضًــض ال٨خــب ؾــ
ُ
ْ مــً خُــض  (3)خُــض ؤ ؤ

ْالترظُذ ُٞما بُجها ُٞما باث ٌٗٝغ الخ٣ا بال٣ّٟ اإلا ْجدب٘ ؤصلتها  ٓاخضة،   (4)٣اعن.ظم٘ آلاعاء في اإلاؿإلت ال

 زاهُا/ حلذد آلاساء ًفشض وحىد اللُىد:

ٓص-مً اإلاا٦ض   ٓ مِٗ ٓن،  -خؿب ما َ ْ ال٣اه ٓع ؤ ٓاعص في الضؾخ ٧ٓل بلحها مِمت جُب٤ُ الىو ال ؤن الجِت التي ج

ٗت  ْحكٕغ في الاظتهاص مً  ؤلاؾالمُتْال٣ا ملي بخُب٤ُ الكَغ ٓا٫ الؿاب٣ت ظاهبا  ْجُغح ٧ل ألا٢ ْع٢ت بًُاء  لً جبضؤ مً 

ٕٓ، زهٓنـــا بطا  ،ظضًـــض ٓا٫ فـــي اإلآيـــ ٓص مـــً ؤ٢ـــ ٓظـــ ٓ م ٓع ألؾـــبار ٚيـــر زاُٞـــت، بـــل ؾدؿخدًـــغ مـــا َـــ ٞـــظل٪ ٚيـــر مخهـــ

 ٤ الازخُاع مً بين ناخب ٖملِا طل٪ الاهٟخاح ٖلى مسخل٠ اإلاظاَب ال٣ُِٟت، ٞلم ٌٗض ؤمام جل٪ الجِت بال ؾل٥ٓ ٍَغ

ْ الاهخ٣ـــاجي، ٓ مـــا انــُلح ٖلــى حؿـــمُخّ باالظتهــاص الترظُخــي ؤ َْــ ٓا٫،  ْٞـــ٤  (5)جلــ٪ ألا٢ــ خُـــض ًــخم ألازــظ بـــغؤي فــي اإلاؿــإلت 

ْاهدكــــاع  ٓة بلــــى هبــــظ اإلاظَبُــــت،  ٓا٦بــــت للــــضٖ ٕٓ مــــً الاظتهــــاص قــــإ فــــي َــــظا الٗهــــغ؛ م َْــــظا الىــــ ٓص( مدــــضصة،  ٓابِ )٢ُــــ يـــ

ْج٣ىـي ٗت الضعاؾـاث ال٣ُِٟـت اإلا٣اعهــت،  ٓخـا ؤمـام الاظتهــاص فـي اإلاؿــخجضاث  (6)،ؤلاؾـالمُتن ؤخ٩ـام الكــَغ مـ٘ ب٣ـاء البــار مٟخ

ال اظتهاصا، َاإلاا اجب٘ في طل٪ اإلاى   الححُذ في الاظتهاص. ٓاػ٫ التي لِـ لِا ُٞما ؾب٤ خ٨م، ال هها   ْالى

                                                             
1
 وما بعىاا 569د 0ن"يجق فص ا ي مبدا مهى وأل تا  م، ةو لدمى يو " اا يومىل  يوةاهص يوعاىا م"جق  اب ا جـ -
2
وبناوا   ي وووا -عىنصا ىي" يورتل يوعهمنبا بن"و يبو ذبى يوب"ا نو ؾ بو ذبى  بو مدمىا جامق بناو يوعهى وفضهها تدان :  عى يو  -

 ي997ىا د5111ها 0950
3
ل مو لامها  ىنما: "فق يومالى ذو ي بمب ي ذالى البو تنمنبا ويالن،اؾ فص ل بال ياللتالؾ البو يو نى يوب هنو صا ويالن،اؾ فص بناو  ب -

ضويب  ا وياللتالؾ فص ي دراى يوةاهنب وهىاهويا لما دىن ا فمنها: ل بال يلتالؾ يوةاهام وه نخ ذهص يولةنؾا وفاه ياللتالؾ وهىرتو" ذم" ي  ا"
 ياللتالؾ فص من يو يو نب وهىرتو" ذبى   عباوا وياللتالؾ يوةاهص ل بابه وآىيبه وهىرتو" يو،ىن  ب ن" ن،"ي

4
نص ومو  وك  ىنما تهك يورتل يوتص يذتن  ب ر" يولالؾ يوعاوصا لي يآل"يم يوتص  نه  فص يوم اب  مو ملتهؾ يوم يالا ووع  ل ه"اا رتال يومؽ -

ور وك رتال يومجموح  "ح يومه ل وإلماى يونوويا لما فص يوع،" يوداض": فلؼهل يو" اب  يوجامعنبا ويوبدوا يوةاهنب مو ا ي البو  ىيمبا 
 يونوحي

5
 ن : اانصواى ل ا" إوو وجوى ا ي يونوح مو يالجتهاى يالماى يبو يوانىا ينظ": يبو يوانى مدمى بو لبص بر"ا لذالى يومو عنو ذو "ل يوعاومنوا تدا -

 ي598د 9يوداجا يومرتبب يوتوفنانبا يوااا" ا ل  ا ل  ا جــ
ا م"جق يإل المنبا و يوا"ضاويا مىل  وى"ي ب يو "نعب 998ا 997وينظ" ر وك: يبو ذبى يوب"ا جامق بناو يوعهى وفضهها م"جق  اب ا د

 599 اب ا د 
6
رهنب - اوب ىرتو"ي  فص يوةاه ول،ووها ماىمب إوو يوجامعب ي "ىننبننظ": د ونبا ذا"ؾ ذ  يوىنو دامىا منااج يالجتهاى يوةاهص يومعا،"ا " -

 وما بعىاا 956ىا د5112يوى"ي ا  يوعهناا 
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ٓعي ٓا٫ فــي ٧ـل مؿــإلت ؤن الجِـت اإلاٗىُـت بخُبُــ٤ الـىو الضؾــخ )لجىـت، َُئــت، بصاعة ( ٖـاصة مــا  ْبطا ؤيـٟىا بلـى ٦رــرة ألا٢ـ

ًــــاء ْفــــي جسههـــاث مسخلٟــــت ٗت (1)ججمـــ٘ ٖــــضصا ٚيــــر ٢لُــــل مــــً ألٖا ٫ٓ بلــــى الكــــَغ  –َــــظٍ ْالحــــا٫  – ؤلاؾــــالمُت، ٞالــــضز

ْاؾ٘ ألا  ٫ٓ بلى بدغ زًم،  ْاث نالحت، حكٗبذ ٖلى صز ْؤص ْزُت مد٨مت،  ْابحت،  بابّ بغئٍت  ُٖ عظاء، بطا لم جمسغ 

ْجىا٢ًــذ ٖلُــّ ألا  ْمــً َىــا ٧ــان الــضازل الُــغ١،  ْلــم ًٟٓــغ مــً مــغاصٍ بال بالىــظع الِؿــير،  ٕٓ مــً  ال بــضخ٩ــام،  لِــظا الىــ

ٔ -الاظتهــاص  ٓإ ألازــغ دبــ٘ -٦مــا ألاهــ ًُ ْ بٗبــاعة ؤزــٔغ  (2)مــً مــى    ٓص جًــبِ ٖمــل ال٣ــاثمين بــّ،  -جىاؾــب َــظا البدــض-ؤ ٢ُــ

غاى ٓاء ْألٚا ْجد٨ُم ألاَ ٓاثُت ْالايُغار،   .(3)ختى ال ًدؿم بالٗك

ٗت  ٓص ٖلى الىو ال٣ا ملي بخُب٤ُ الكَغ ال مجـا٫  ؤلاؾالمُتْالخالنت ؤن ْي٘ ٢ُ عي مـً خُـض اإلابـضؤ،  يْغ

ْلِـظا لـم حكـظ  ٓ مدـل الضعاؾـت فـي اإلابدـض الشـاوي بن قـاء هللا،  َْـ ٓص،  ٓن َظٍ ال٣ُـ ْبهما الى٣اف في مًم للى٣اف ُّٞ، 

ٞــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٗاث ْ ْحٗـــضًل الدكـــَغ ْ مغاظٗــت  ٓعها  ؤلاؾــالمُتٗت ظِــت م٩لٟـــت بهـــُاٚت ؤ ٓ جهـــ ْلـــ ٖـــً َـــظٍ ال٣اٖــضة، 

ْمـ٘ طلـ٪ باقـغث ٖملِـا، ل٩ـان طلـ٪ صلـُال  ٓص،  ْ لـم جًـ٘  ـي لىٟؿـِا َـظٍ ال٣ُـ ٓص جًبِ ٖملِـا، ؤ ظِت لم جٓي٘ لِا ٢ُ

ْماقغا ٖلى ٖضم ؾالمت ما ًسغط ٖجها.  ٖلى ٖضم ٦ٟاًتها، 

 اإلابدث الثاوي

لت  ؤلاظالمُت جلُُم اللُىد التي جلحم الىص اللاض ي بخؼبُم الشَش

ٓص جًــــبِ ٖمــــل الجِــــت  ْ الجِــــاث-اهتهُىــــا فــــي اإلابدــــض ألا٫ْ بلــــى ؤن ْيــــ٘ ٢ُــــ التــــي حٗمــــل ٖلــــى جىُٟــــظ الــــىو  -ؤ

ٗت  ٗت  ؤلاؾالمُتال٣ا ملي بخُب٤ُ الكَغ ٓعة ج٣ىـين ألخ٩ـام الكـَغ ٓاء ٧ـان َـظا الخىُٟـظ فـي نـ عي، ؾـ ، ؤلاؾـالمُتؤمـغ يـْغ

٧ ْ ٓصة، ؤ ٓظ ٗاث اإلا ْحٗضًل للدكَغ ٓعة مغاظٗت  ْ في ن يت ٖلى ؤ ٢ٓاج٘ اإلاْٗغ ُت ٖلى ال ل ألاخ٩ام الكٖغ ٓعة جنًز ان في ن

ٓن  ٓص هـو فـي ال٣ـاه ْظـ ـ٤ مـا ٌٗـٝغ بىهـٓم ؤلاخالـت ،ال٣ًاة في اإلادـا٦م ٖىـض ٖـضم  ًًـاٝ بلـى طلـ٪ ،  (4)ْطلـ٪ ٖـً ٍَغ

ٗاث )مد٨مـت  ٓعٍت الدكـَغ ٓم بّ الجِت اإلاسخهـت بالغ٢ابـت ٖلـى صؾـخ صاثـغة فـي مد٨مـت( للخإ٦ـض مـً ٖـضم مسالٟـت  –ما ج٣

ٗت  ٗاث للكَغ  .ؤلاؾالمُتجل٪ الدكَغ

ٓص التــي جلحــ٤ الــىو ال٣ا ــملي بخُبُــ٤ ا ٓع الؿــاب٣ت جمشــل ال٣ُــ ٗت ٟٞــي ٧ــل الهــ مى جــا ًًــبِ  ؤلاؾــالمُتلكــَغ

ْ ءؤصا  ي ملؼمت باجباّٖ.َا لٗملِا، 

ٓص التــــي جٓيــــ٘ بالٟٗــــل؛ ٞٗىــــض  ٫ٓ ب٩ــــل ال٣ُــــ عة ال٣بــــ ٓص مــــً خُــــض ألانــــل ال ٌٗنــــي بالًــــْغ ٓص جلــــ٪ ال٣ُــــ ٓظــــ ٫ٓ ب بن ال٣بــــ

ُٗت اللُبُــت جدضًــضا، هجــضَا جدمــل فــي َُا هــا مسالٟــاث ٖم٣ُــت  ٓاعصة فــي الخجغبــت الدكــَغ ٓص الــ اؾــخ٣غاء الٗضًــض مــً ال٣ُــ

ٗت   .ؤلاؾالمُتجمـ مبضؤ جُب٤ُ الكَغ

٣ــــُم جلــــ٪  ال بــــضي َــــظا الخهـــٓم زمــــت مؿـــإلت مِمــــت ْفـــ
ُ
ْ ــــي ؤن اإلاُٗــــاع الـــظي ٖلــــى ؤؾاؾـــّ ج ٫ٓ  هـــا،  مـــً ال٣بــــ

ٗت  ٫ٓ الكـَغ ـٓى ًيبغـي ؤن ًدٓـ  ب٣بـ ْاإلاٞغ ٫ٓ مجهـا  ٗٝغ اإلا٣بـ ُُ ٓص ل ٓص مغاٖـاة  ؤلاؾـالمُتال٣ُ ْايـعي ال٣ُـ ْٖلـى  هٟؿـِا، 

 طل٪.

ٓصة خا ٓظــ ٓص اإلا ٓظــّ بلــى ال٣ُــ ٓايــ٘ ْعٚــم ؤن البدــض فــي َــظٍ اإلاؿــإلت م ْاإلاىهــٓم ٖلحهــا فــي ٖــضة م  
ً
٦مــا  –لُــا

  –ؾُإحي 
ً
ٓن مُٟضا ٓص مؿخ٣بال. –٦ظل٪  –بال ؤهّ ؾ٩ُ  ُٞما ًم٨ً ؤن ًٓي٘ مً ٢ُ

                                                             
1
يو،اى" ذو مجهط  ناى  يو و"  فص  يإل المنبذهو  بن  يوم ا ا فص  "ي" م"يجعب يوت "نعا  وتعىنهها بما نتة  مق يومباىئ ي  ا نب وه "نعب  -
ضام يوهجنب يوعهنا ت عبا وراو ذىى لذضام يوهجنب يوة"ذنب يومعننب بم"يجعب يواويننو يومىننب ويوتجا"نب ويوبد"نب ىا راو ذىى لذ0979 01 58

 و انوو يوم"يفاا  ت عب ر وكا ولما يوهجنب يوة"ذنب يومعننب بم"يجعب يوت "نعا  يوجنابنب فراو ذىى لذضابها  تبي
ى راو ذىى لذضام يوهجنب  ماننب 5105 5 8ت رن  وجنب وم"يجعب بعك يواويننو يو،اى" فص ى ب لو 5105و نب  5وفص  "ي" مةتص ذاى ونبنا " ى
 مو ملتهؾ يوتل،،ا ي

2
 وما ظهو" يوم يال يومع"وفبا وينت ا"اا وتمن ااا إال ينعراط وهمنااج يوتص  ا" ذهنها لبمتها فص يالجتهاى ويال تنبا ي-
3
 599ا م"جق  اب ا د منبيإل الننظ": يوا"ضاويا مىل  وى"ي ب يو "نعب  -
4
اص يون،ود يوتص ندن  فنها يوم "ح إوو ت "نق آل"ا لو إوو م،اى" نمرو لو ن تلىمها يوااضص وهدرى فص يوم لوب و وك وتالفص لي ناد فص  -

 يوت "نق ندىا ف"يؼا فص يوم لوبا و نلتص  ر" بعك ا ه يون،ود ل نام يوبدا
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ــ٤ ْٖلُــّ ؾــِخم ج٣ؿــُم َــظا اإلابدــض بلــى مُلبــين، ؤزهــو ألا٫ْ  ْلــت ْيــ٘ مُٗــاع ًم٨ــً ٖــً ٍَغ زًــإ بإلادا

ْؤزهو آلازغ  ْص،  ٓ مغص ْما َ  ٫ٓ ٓ م٣ب ت ما َ ٓص لّ مٗٞغ ٓص فال٣ُ ٓص مً ٢ُ ٓظ ٓ م ٘ اللُبي ًدبين للىٓغ ُٞما َ ي الدكَغ

ْصةؤزًاِٖا لظل٪ اإلاُٗاع بمً زال٫  ٓص مغص  . ها ٢ُ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 مداولت لىطم ملُاس للخلُُم

ٗت  –ؤخُاها  –مً الؿِل   ٘ قٗاع جُب٤ُ الكَغ الـىو  –فـي ؤخُـان ؤزـٔغ  -، ٦ما ؤهـّ مـً الؿـِل ؤلاؾالمُتٞع

ٓع  ٘ )صؾـــخ ٓن  –ٖلـــى َـــظا اإلابـــضؤ فـــي ههـــٓم الدكـــَغ ٍٓـــل الكـــٗاع بلـــى خ٣ُ٣ـــت،  –٢ـــاه ْان جد ٢ـــغاع( بال ؤهـــّ ٖىـــضما ًدـــين ؤ

ْؤَمِـا  ْلِــا  ٓ مـً جدـضًاث، ؤ ْا٢ـ٘ ٞــاألمغ ال ًسلـ ٗت  –فـي اٖخ٣ـاصي  –ْالـىو بلـى  ٓن جُبُـ٤ الكـَغ ٧ــامال  ؤلاؾـالمُتؤن ٩ًــ

ٗت ٚيـــر م ٓص التـــي جلحــــ٤ الـــىو ال٣ا ــــملي بخُبُـــ٤ الكــــَغ ٣ــــُم بـــّ ال٣ُــــ
ُ
ٓن مُٗـــاعا ج ٓ مـــا ؤٖخاــــٍر نـــالحا ألن ٩ًــــ َْــــ ى٣ـــٓم، 

 .ؤلاؾالمُت

ٗت  ٓن جُبُــ٤ الكــَغ ــّض  ال بــض٧ــامال ٚيــر مى٣ــٓم  ؤلاؾــالمُتْل٩ــي ٩ًــ ُٖ ْبال  ٓهــت لِــظا الخُبُــ٤،  مــً مغاٖــاة ٧ــل ألابٗــاص اإلا٩

 .طل٪ حُُٗال لّ

 أوال/ أبلاد الخؼبُم:

ٗت   ـــ٤ الكـــــَغ ُـ ـــالمُتجُب ٓهـــــاث ؤلاؾـ ٖــــت مـــــً اإلا٩ ـــً حٗايـــــض مجمٓ ٓم ًخد٣ـــــ٤ مـ ٧ــــل مجهـــــا ًمشــــل ُبٗـــــضا لِـــــظا  ،مِٟـــــ

ٓ آلاحي: ْ ي ٖلى الىد ٓصٍ،  ٓظ  الخُب٤ُ، بدُض ال ًخم ٧امال بال ب

:٫ٓ  ؤ/الكم

ٗت   ٫ٓ مـــً زهـــاثو الكـــَغ ٓاهـــب الحُـــاة: ال٣ُٗـــضة، الٗبـــاصاث،  (1)،ؤلاؾـــالمُتالكـــم ٞإخ٩امِـــا حؿـــخٛغ١ ٧ـــل ظ

هّ الضًيُـــت ْالاظخماُٖـــت اإلاٗـــام ٓبـــاث، الؿـــل٥ٓ ْألازـــال١، ٦مـــا ؤ هـــا مـــً خُـــض اإلا٩لـــ٠  هـــا، حٗـــم قـــْا ٓاِٖـــا، ال٣ٗ الث بإه

ال، ْفـــي ؤي خيــــز  ْص ْظماٖـــاث،   ،
ً
ً ؤٞـــغاصا ْ حٗلـــ٤ بٗال٢خـــّ بـــاآلزٍغ ٓاء حٗلـــ٤ طلـــ٪ بـــّ خخهـــُا ؤ ْاإلاالُـــت، ؾـــ ْالؿُاؾـــُت 

ْ م٩اوي.  (2)ػماوي ؤ

 ر/اإلاهاصع ْألاخ٩ام:

ٗت   ْالؿـىت، زـم جـإحي ألاصلـت ألازـٔغ التـي  مُتؤلاؾال الكَغ ُّٖٓ: ال٣غآن  ٓحي بى لِا مهاصع مخٗضصة، ٖلى عؤؾِا ال

ْاإلاهـــــلحت  َْمـــــا مدــــل اجٟـــــا١، زـــــم جــــإحي ب٣ُـــــت ألاصلـــــت ٧ــــالٗٝغ ْؾـــــض الـــــظعاج٘  ْال٣ُـــــاؽ،  ْؤَمِـــــا: ؤلاظمــــإ  حؿــــدىض بلحهـــــا، 

ْجت الحجُت، َْظٍ ألاصلت ألازيرة مخٟا ْٖمل ؤَل اإلاضًىت...،   ْالخالٝ في ألازظ ببًِٗا ٦بير. اإلاغؾلت، 

ٖٓت لظل٪، بما اؾـخمضاصا مـً   ْاإلاىا   اإلآي ٓطة مجها خؿب الُغ١  ٓص ألاخ٩ام اإلاإز ْظ ٓص ألاصلت  ْظ َْؿخدب٘ 

ٓ ٢ُعي ال ًدخاط بلى  ٤ الاظتهاص، ما ٌٗني ؤن َظٍ ألاخ٩ام مجها ما َ ْبما اؾخيباَا ًٖ ٍَغ الىهٓم ال٣ُُٗت مباقغة، 

 ٓ ْمجها ما َ ٫ٓ ال٣ّٟاظتهاص،  ٧ْل طل٪ مبين في مٓاهّ في ٦خب ؤن  ، ْع اإلاجتهضًً ال٨ك٠ ٖىّ ال بوكاٍئ ْص  .ْني 

 

 

 

 

                                                             
1
 وما بعىااي 519وما بعىااا د 097ا م"جق  اب ا د يإل المنب ننظ": يوا"ضاويا مىل  وى"ي ب يو "نعب -
 وما بعىااي 21د 0يو " اا يومىل  يوةاهص يوعاىا م"جق  اب ا جـ 
 ي60ا 61ي  ا"ا يومىل  إوو يو "نعبا م"جق  اب ا د  

2
 وما بعىااي 090ا م"جق  اب ا د يإل المنبننظ": يوا"ضاويا مىل  وى"ي ب يو "نعب  -
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 ظـ/الُِمىت:

ٗت   ٘ آزـغ، ؤلاؾـالمُتالكـَغ ِـا فـي طلـ٪ ؤي حكـَغ ،  (1)مُِمىـت ٖىـض الخُبُـ٤، ال ًىاٖػ ٍْ ال مؿـا ال الخـ٤  ال ؾـاب٤ 

  ل٢ا٫ حٗالى: 
ُّن ـ
َّ
لل
ل
ِّ ِا ِن ِبـ

َ
ط
ْ
ـإ ًَ ـْم 

َ
ًِ َمـا ل ً لـّضِ

َل
ًَ ا ـ م ّمِ ُِ

َ
 ل
ْ
ٓا ُٖ َغ

َ
 ق

ْ
ا
ُ
ا
َيٓ
َغ٧
ُ
ْم ق ُِ

َ
ْم ل

َ
ٓعٔ 20آلاًـت  [ آلاؤ ٓعة الكـ :  ]، ؾـ

ً
٢ْـا٫ ؤًًـا  ل، 

ن  ِّ  ِلل
َّ
ُم ِبال

ْ
ُح٨

ْ
ل
ل
ٓعة ًٓؾ٠ 41آلاًت  [ آلاِبِن ِا  ]، ؾ

ٓعٍت في الخُب٤ُ:  ص/الٟ

ٗت  ٓ م٣خ ــــملى ؤلاًمــــان بــــاا عّبـــ ؤلاؾــــالمُتالكـــَغ َْــــظا َـــ ْصْن جــــغصص،   
ً
ٓعا  ْاظبــــت الخُبُـــ٤ ٞــــ

ً
ْبمدمــــض ا ْبا ؾــــالم صًىــــا،   ،       

ال، - نلى هللا ٖلُّ ْؾلم - ْعؾ ـَجُهْم  ل٢ـا٫ حٗـالى:  (2)هبُا  ُْ َم َب
ُ
ْد٨ َُ ك ِلـ ِّ ِٓل َعُؾـ

َْ  ِّ ـ
َّ
لل
َل
ـي ا
َ
 ِبل
ْ
ٓا ـ ُٖ ا ُص

َ
ِمِىيَن ِبط

ْ
ـا
ُ ْ
إلا
َل
٫َ ا ْٓ ـ

َ
ـاَن ٢

َ
َمـا ٧ ِبهَّ
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ٓع 49آلاًت  [ آلاؤ ٓعة الى  ]، ؾ

لت   :ظالمُتؤلا زاهُا/ الحذ مً أبلاد الخؼبُم حلؼُل للشَش

ٗت   ُــ٤ الكــَغ ٓهــت لخُب ٍــ٤ الحــض مجهــا  ؤلاؾــالمُتبن الخــضزل فــي ألابٗــاص اإلا٩ ُــا  -ٖـــً َغ ْ ظؼث ُــا ؤ ًجٗــل مـــً  -٧ل

ٗت  ال ج٠ُُ٨ لِظا الاهخ٣ام في الخُب٤ُ، ؾٔٓ ؤهـّ حُُٗـل للكـَغ ْحُُٗـل ؤلاؾـالمُتطل٪ الخُب٤ُ جُب٣ُا مى٣ٓنا،   ،

ٗت   (3)ْخضة مخ٩املت ال ج٣بل الخجؼثت ؤلاؾالمُتبًِٗا ٦خُُٗل ٧لِا، ٞالكَغ

ـــــت  ل٢ـــــا٫ حٗـــــالى:  
َّ
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ا
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إ ــــت  [ آلاًَي ٓعة الب٣ـــــغة 206آلاًـ ٫ٓ ؤًًـــــا:  ]، ؾـــــ ٣ٍْـــــ
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َ
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َ
َْن ِبل َغصُّ ٓعة الب٣غة 84آلاًت  [ آلاًُ  ]، ؾ

ٓ ؤزـظها ُبٗــض الُِمىـت م  ٗت ؤشــاال ٖلـى طلـ٪ ٞــةن الحـض مىــّ ًم٨ـً ْلـ ْاة الكـَغ ـ٤ مؿــا ٓن ٖــً ٍَغ  ؤلاؾــالمُتن ٩ًـ

ٓن الحـــض مىــّ بخٗلُـــ٤  ـــا، ٦مــا ًم٨ـــً ؤن ٩ًــ ٓن جُب٣ُِـــا ؤمــغا ازخُاٍع ٩ٍْــ ــت ٖىـــّ،  ٓن لِــا ؤًـــت مٍؼ ٘ آزـــغ بدُــض ال ٩ًـــ بدكــَغ

ٗت  ٘ اخخُــاَي ال ًلجــإ بلُــّ  ؤلاؾــالمُتجُبُــ٤ الكــَغ ٓن مجــغص حكــَغ ٘ آزــغ، ٞخ٩ــ ٓص خ٨ــم للمؿــإلت فــي حكــَغ ْظــ ٖلــى ٖــضم 

ٓص خ٨ــم فــي  ابخـضاء ًٞــال  ْظــ ٘ آزــغ بــضٖٔٓ ٖــضم  ٓن الحــض مــً الُِمىـت با خالــت بلــى حكــَغ ٢ْــض ٩ًــ ٓخُــض،  ٓن ال ٖــً ؤن ٩ًــ

ٗت  ْالى٣و.ؤلاؾالمُتالكَغ  ، ْفي َظا عمي لِا بالعجؼ 

ٗت   نٍز ٖىّ الكَغ
ُ
ْظل، ٢ا٫ حٗالى: ؤلاؾالمُت٧ْل ما ؾب٤ ج ٗت هللا ٖؼ    ل، قَغ

ن
ْمُغ
َ ْ
ألا َْ  ٤ُ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ل
ُل
ُّ ا

َ
 ل
َ
ال
َ
، 53تآلاً[ آلاؤ

غاٝ  ٓعة ألٖا   ]ؾ

ْا٢ـ٘ مـا ًم٨ً ؤن ًجغي في ألا ؤلاؾالمُتٗت ْما ظٔغ في َُمىت الكَغ  ٓ ما ؾنٔر ؤمشلت لـّ مـً  َْ  ، بٗاص ألازٔغ

ْابــح لخلـــ٪  ٣ِـــا خــض  ٖــً ٍَغ ٢ْــ٘  ٓايــ٘ مخٗــضصة، خُـــض  ٘ اللُبــي فـــي م ٓص مىهــٓم ٖلحهــا فـــي الدكــَغ ٓص مــً ٢ُـــ ٓظــ ٓ م َــ

ْٖضم ال٣ب ٓص  ٓظب عص جل٪ ال٣ُ  ٫ٓ  ها.ألابٗاص مما ً

 

 

 

                                                             
1
 99ننظ": ي  ا"ا يومىل  إوو يو "نعبا م"جق  اب ا د -
2
 وما بعىااي 517ا م"جق  اب ا د يإل المنبننظ": يوا"ضاويا مىل  وى"ي ب يو "نعب -
 وما بعىااي 97ىا د 0986يو عوىنبا   ي وووا -ا يو "رب يو عوىنب وألبداا ويوت ون ا جى يإل المنبذونطا ذبى يودهنىا ت بن  يو "نعب -
 وما بعىاا 019ا م"جق  اب ا ديإل المنبي  ا"ا معو ا  ت بن  يو "نعب - 
واو يوتلجن  دنا لجا  يوبعك تلجن  ت بن   يإل المنبمو يإل ا"  ااانا إوو وجوى لم" آل" وه ذال ب بموضوح فو"نب ت بن  يو "نعب  ال بىو 

 يودرى يو "ذص إ ي ران  اناك يذتبا"ي  معننب تة"ك  وك
ى"ي ب فاهنب ماا"نبا " اوب ماج تن" ماىمب  يإل المنبنى دو  ا ه يوم لوب:  داى ا جهاى ىيووى  هنماوا يوتى"ج فص ت بن  يو "نعب ننظ" وهم - 

وما  018  ى يورتلا د-ىا من و"  ذهو  برب يإلنت"ن ا مو ق ي وورب5106-ه0998فه  نوا رهنب يوى"ي ا  يوعهناا -وجامعب يواىطا يواىط
 بعىاا

3
 099مناح يوا اوا تا"نخ يوت "نق يإل المصا م"جق  اب ا د ننظ": -
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 اإلاؼلب الثاوي

 همارج مً اللُىد اإلاشدودة

ٓص لح٣ــذ   ٘ اللُبــي مــً ٢ُــ ْعص فــي الدكــَغ ْلــّ فــي اإلاُلــب الؿــاب٤ ج٣ُــُم مــا  ًم٨ــً فــي ْــل اإلاُٗــاع الــظي ؾــب٤ جىا

ٗت  ْلِــا ٧لِــا؛ ٞــةهني ؤلاؾــالمُتالــىو ٖلــى جُبُــ٤ الكــَغ ْص ال ٌؿــمذ بدىا ْمجــا٫ البدــض مدــض ٓص ٖضًــضة،  ألن جلــ٪ ال٣ُــ  ،

 ؾــإزخاع همــاطط مجهــا ممــا ؤعاٍ ٢ــض مشــل خــّض 
ً
ٗت  ا ٓهــت لخُبُــ٤ الكــَغ ٓ مــا ؾــب٤ ج٨ُُٟــّ بإهــّ ؤلاؾــالمُتمــً ألابٗــاص اإلا٩ َْــ  ،

ٗت ال ًيبغي ؤلا٢غاع بّ.  حُُٗل لِظٍ الكَغ

ٗت   ٓص فــي ج٣ــضًغي ج٣ُُــض الكــَغ ْؤبــغػ جلــ٪ ال٣ُــ ْطلــ٪  ؤلاؾــالمُتْفــي َــظا الكــإن ٞــةن ؤَــم  مــً خُــض َُمىتهــا، 

ــا ةب ٗت قـغا٥ ٚيَر ْج٣ُُــض الكـَغ ٗاث مِٗـا فــي الخُبُــ٤،  ا با خالــت ٖلــى مٟــاَُم  ؤلاؾــالمُتمــً الدكــَغ مــً ظِــت مهـاصَع

ٗت  ْؤزيـرا ج٣ُُـض الكـَغ ٓصة،  ا  ؤلاؾـالمُتٖامت ٧اإلاباصت ْألاؾـ بضال مـً اإلاهـاصع اإلاِٗـ ْطلـ٪ ب٣هـَغ مـً خُـض ؤخ٩امِـا 

ٓ ْني مؿخيبِ باالظتهاص.  ٖلى ال٣ُعي اإلاىهٓم ٖلُّ صْن ما َ

لت  أوال/ م: ؤلاظالمُتجلُُذ الشَش  مً خُث َُمىتها كلى الدشَش

ٓص جدـّض   ٗت  لٗل ؤقِغ ما ٣ًابلىا مً ٢ُـ ٘  ـي جلـ٪ الهـُٛت التـي اٖخـضها  ؤلاؾـالمُتمـً َُمىـت الكـَغ ٖلـى الدكـَغ

ٓعٍت مجهــا  –ٖلــى عئٍتهــا فــي ٖضًــض الىهــٓم  ٗت  –زهٓنــا الضؾــخ اإلاهــضع  ؤلاؾــالمُتْؤٖنــي بــظل٪ الــىو ٖلــى ؤن الكــَغ

٢ْض جإحي ؤخُاها بضْن ا٫ الخٍٗغ٠ )مهضع عثِنملي(.  ،٘  الغثِنملي للدكَغ

ـالن   ْلـى مـً ؤلٖا ٓعٍت اللُبُـت ألازيـرة، خُـض ههـذ اإلاـاصة ألا ٢ْ٘ اؾخسضام َظٍ الهُٛت في الخجغبت الضؾـخ ٢ْض 

ٓعي الهاصع في  ٗت 3/8/2011الضؾخ ٘" ؤلاؾالمُتم، ٖلى ؤن: "... الكَغ  (1)اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ

ٓعٍاث الٗغبُت،  ٓع اجداص الجمِ ًاء  (2)٦ما ؾب٤ اؾخسضام َظٍ الهُٛت في صؾخ ْلُبُا ٧اهذ بخضٔ الض٫ْ ألٖا

ٓعٍا، خُـــض ظـــاء فـــي اإلاـــاصة  ٗت  6ُٞـــّ بيـــاٞت بلـــى مهـــغ ْؾـــ ْجخســـظ الكـــَغ خُـــت  ْلـــت الاجدـــاص ٖلـــى ال٣ـــُم الْغ مىـــّ: "جا٦ـــض ص

ْٖىـضما نـضع ٢ـغاع حكـ٨ُ ؤلاؾالمُت  ،"...٘ ْحٗـضًلِامهـضعا عثِؿـا للدكـَغ ٗاث فـي لُبُـا  اؾـخٗمل  (3)ل لجىـت إلاغاظٗـت الدكـَغ

ْجخســـظ  خُـــت  ٓعٍـــت الٗغبُـــت اللُبُـــت ٖلـــى ال٣ـــُم الْغ ْلـــى مىـــّ مـــا ًـــإحي: "جا٦ـــض الجمِ طاث الهـــُٛت خُـــض ظـــاء فـــي اإلاـــاصة ألا

ٗت  ْل٣ـــض اٖخمـــضث َـــظٍ الهـــُٛت ؤٚلـــب صؾـــاجير الـــض٫ْ الٗغبُـــت، ٧الضؾـــخ ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ  "...٘ ٓع مهـــضعا عثِؿـــا للدكـــَغ

ٍٓتي )م  ٓع ال٣ُغي )م 2ال٩ ْالضؾخ ٓع ؤلاماعاحي )م 1(  ْالضؾخ  )7) 

ٗت   ْعثِنـــــملي ججٗـــــل الكـــــَغ ـــــ٠ ل٩لمتـــــي: مهــــضع،  ـــالمُت٢ْــــض ٌٗخاـــــر الـــــبٌٗ ؤن بيـــــاٞت )ا٫( الخٍٗغ نـــــاخبت  ؤلاؾــ

ٓم الهــُٛت مــً خ ٍٓــل ٖلُــّ ٦شيـــرا فــي حُٛيــر مِٟـــ ، بال ؤن مشــل َــظا الِٟـــم ال ًم٨ــً الخٗ ٍٓــت بــين اإلاهــاصع ألازـــٔغ ْل ُـــض ألا

ٗت  ٓص مهاصع ؤزٔغ حكاع٥ الكَغ ٓظ ٓ ها ج٣غ ب ٘ ؤلاؾالمُت٧ ْ الاخخُاَُـت،   (4)في الدكَغ ُـت ؤ حؿـوى ؤخُاهـا باإلاهـاصع الٟٖغ

ت اإلادًت. (5)مشل: الٗٝغ ْمباصت الٗضالت، ْالاظتهاصاث البكٍغ ٓن الُبُعي،  ْال٣اه  ، 

ْ ــي: مهــضع ؤؾائــملي،   ٓع الٗغاقـــي )م ْزمــت نــُٛت ؤزــٔغ اؾــخٗملتها بٗــٌ الضؾــاجير الٗغبُــت،  ( ٦2مــا فــي الضؾــخ

ٓع الٗماوي )م  ٗت 2ْالضؾخ  ؤلاؾالمُت(، ل٨جها ال جسخل٠ في ٍمليء ًٖ الهُٛت التي ٢بلِا، ٞلِـ ٞحها ما ًُٟض جٟغص الكَغ

.٘  في مجا٫ الدكَغ

                                                             
1
 ه0999"بنق ي و   07ى 5105 5 9ن يو نب ي ووو بتا"نخ 0ن " فص يوج"نى  يو" منبا يوعىى ي -
2
 ى0970،ى" فص ىم   بعى لو تى يذالو يالتداى بنو يوىو  يو ال ب فص بنؽا ي  نب -
3
 ىا وبعى ،ىو" ى تو" يتداى يوجمهو"نا  يوع"بنبا بىون  لنه ل ا" إونه فص ىنباجب يوا"ي"0970لرتوب"  58،ى" فص  -
4
ن"يجق فص ا ي يو لو ماا  بعنويو: مع"رب يي ن يوتع"نؾ فص يوى تو" يورونتصا وهىرتو" ذبى يودمنى ي ن،ا"يا من و" فص ج"نى  يي ناىن -

 ه0995"بنق يآلل"  5ى يومويف  5105 5 59بتا"نخ  8922ننبا يوعىى يوبد"نننبا يون لب يإلورت"و
5
فص دنو لنه   ى منهاا باذتبا"ه لدى يوم،اى" يوتص ن تاو  يإل المنبوأل ؾ ت،" بعك ي نظمب يوت "نعنب ذهو يذتبا" يوع"ؾ   نما وه "نعب -

 منها يودرى يو "ذصا رما او مىوو فص جمنق رتل ل،و  يوةاه يإل المص
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ٓعي   ـــالن الضؾـــخ ْلـــى مـــً ؤلٖا ٢ْـــ٘ مـــً زلـــل فـــي هـــو اإلاـــاصة ألا ني الٗـــام فـــي لُبُـــا مـــا  ْمـــازغا جـــضاع٥ اإلاـــاجمغ الـــَٓ

ْالظي ظاء ُّٞ: ٓعي الخاؾ٘  ْؤظٔغ ٖلحها حٗضًال ُٞما ٌٗٝغ بالخٗضًل الضؾخ ٓعة آهٟا،   اإلاظ٧

ٓ آلاحـــــي: م ) ٓن ٖلـــــى الىدـــــ ٓعي لخ٩ـــــ ـــــالن الضؾـــــخ ْلـــــى مـــــً ؤلٖا ٗت 1"ٌٗـــــض٫ نـــــضع اإلاـــــاصة ألا ْالكـــــَغ ــلمت...  ــ ـــــت مؿـ ْل ـــا ص (: لُبُــ

ْ جهٝغ ًهضع باإلا ؤلاؾالمُت ْ ٖمل ؤ ٘ ؤ  ٧ل حكَغ
ً
َْٗض باَال  ،٘ ْم٣انضَا..."مهضع ٧ل حكَغ  (1)سالٟت ألخ٩امِا 

ٗت  ٘ في الكَغ ٓ ما ًُٟض خهغ مهاصع الدكَغ ا. ؤلاؾالمُتَْ  صْن ٚيَر

ٍٓــت لِــظٍ الٗبــاعة جــاصي بلــى ْلٗــل الخــٝٓ مــً بًجــاص جٟؿــير   باٖخبــاع ؤن لٟــٔ –صزــا٫ مهــاصع ؤزــٔغ ٞحهــا باث لٛ

ْ جهـٝغ ًهـضع –مهضع ظاء ه٨غة ْ ٖمـل ؤ ٘ ؤ ٓ الـظي اؾـخضعى اٖخبـاع ٧ـل حكـَغ ٗت ، َـ  ؤلاؾـالمُتباإلاسالٟـت ألخ٩ـام الكـَغ

.
ً
 (2)ْم٣انضَا باَال

ٓع الـــُمً الهــــاصع ؾــــىت   ْهـــو فــــي اإلاــــاصة 1994ْفـــي صؾــــاجير الـــض٫ْ الٗغبُــــت هجـــض صؾــــخ م ٢ـــض هخــــى هٟــــ اإلاىخــــى، 

ٗت  ٗاث" ؤلاؾالمُتالشالشت مىّ ٖلى ؤن: "الكَغ  مهضع ظمُ٘ الدكَغ

ٓن اإلاضوي اللُبي الهـاصع ؾـىت   ْلـى فـي لُبُـا بٗـض الاؾـخ٣ال٫ فـي الـىو  –م 1953ؤما ال٣اه ْالـظي ٌٗـض الخجغبـت ألا

ٗت  ٗت  – ؤلاؾــالمُتٖلــى جُبُــ٤ الكــَغ ْطلــ٪  ؤلاؾــالمُت٣ٞــض ٧ــان ؤ٦رــر نــغاخت فــي الحــض مــً َُمىــت الكــَغ  ،٘ ٖلــى الدكــَغ

عي، ؤي باوٗـــ ٓص الٟـــغاٙ الدكـــَغ ْظـــ ْلـــى )ٖٝىـــضما ٢ُـــض جُب٣ُِـــا بدالـــت  ٓوي ٣ٞـــض ههـــذ اإلاـــاصة ألا ( ٖلـــى 1ضام الـــىو ال٣ـــاه

ٓاَـــا" )ٝ ْ فـــي ٞد ْلِـــا َـــظٍ الىهـــٓم فـــي لِٟٓـــا ؤ ُٗت ٖلـــى ظمُـــ٘ اإلاؿـــاثل التـــي جدىا (: 2آلاحـــي: "حؿـــغي الىهـــٓم الدكـــَغ

عي ًم٨ـً جُب٣ُـّ "ٞةطا ٓظـض هـو حكـَغ ٗت  لم ً ٓم ؤن ههـٓم ؤلاؾـالمُتخ٨ـم ال٣ا ـملي بم٣خ ـملى مبـاصت الكـَغ ْمٗلـ  "...

ٓن ل ٗت ال٣ـــاه ْٞحهـــا ممـــا ًهـــاصم ؤخ٩ـــام الكـــَغ ُت،  ْبن ٧ـــان ًخسللـــّ بٗـــٌ  ؤلاؾـــالمُتِؿـــذ ؤخ٩امـــا قـــٖغ اليـــمليء ال٨شيـــر، 

ٗت  ٓا٣ٞـــت للكــَغ ٗت  ،(3)ؤلاؾـــالمُتألاخ٩ــام اإلا ٓن م٣ضمــت ٖلـــى الكــَغ التــي ؤنـــبدذ مجـــغص  ؤلاؾـــالمُتؤي ؤن ههـــٓم ال٣ـــاه

 (4)مهضع اخخُاَي.

ٗت   ْلـى مـً الاهخ٣ـام مـً َُمىـت الكـَغ ٓن اإلاـضوي اللُبـي فـي ماصجـّ ألا ، ٖىـضما اٞتـرى ؤهـّ ؤلاؾـالمُتزم ػاص ال٣اه

ٓن الُبُعـــي،  ، زـــم مبـــاصت ال٣ـــاه ٓظـــض ٞحهـــا خ٨ـــم إلاؿـــإلت مـــً اإلاؿـــاثل، ٞإخـــا٫ ٖلـــى مهـــاصع ؤزـــٔغ  ـــي: الٗـــٝغ ًم٨ـــً ؤال ً

ٓاٖض الٗضالت. ٢ْ 

ْلـ  عي ًم٨ـً جُب٣ُـّ، خ٨ـم ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مـً اإلاـاصة ألا ٓظـض هـو حكـَغ ى مىـّ ٖلـى آلاحـي: "ٞـةطا لـم ً

ٗت  ٓظــــض ٞبم٣خ ــــملى مبــــاصت ؤلاؾــــالمُتال٣ا ــــملي بم٣خ ــــملى مبــــاصت الكــــَغ ، ٞــــةطا لــــم ً ٓظــــض ٞبم٣خ ــــملى الٗــــٝغ ، ٞــــةطا لــــم ً

ٓاٖض الٗضالت." ٢ْ ٓن الُبُعي،   ال٣اه

ْلى مً ال٣ا  ني الٗام ٖلى هو اإلااصة ألا ٓن اإلاضوي اللُبي ؤخضر حُٛيرا في َظا ٚير ؤن حٗضًال ؤظغاٍ اإلااجمغ الَٓ ه

ٗت  َٓـــا مـــً ألاخ٩ـــام،  ؤلاؾـــالمُتالخهـــٓم ٞلـــم ٌٗـــض للكـــَغ ال ٞغيـــُت زل ْع الاخخُـــاَي،  ال الـــض طلـــ٪ الترجِـــب اإلاخـــإزغ، 

ْلى اإلاٗضلت ٖلى ؤهّ:  خُض ههذ اإلااصة ألا
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ْلِــــا َــــظٍ الىهــــٓم فــــي لِٟٓــــا -1"ٝ ُٗت ٖلــــى ظمُــــ٘ اإلاؿــــاثل التــــي جدىا ـــا ال  حؿــــغي الىهــــٓم الدكــــَغ ـــا بمـ ٓاَـ ـــي ٞد ْ فـ ؤ

ٗت   .ؤلاؾالمُتًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ

ٗت  -2ٝ عي ًم٨ً جُب٣ُّ، خ٨ـم ال٣ا ـملي بم٣خ ـملى ؤخ٩ـام الكـَغ (1)ْؤصلتهـا اإلاٗخاـرة" ؤلاؾـالمُتٞةطا لم ًٓظض هو حكَغ

ٗت   مـً خُـض  ؤلاؾـالمُتْالىدُجت ؤن ٧ل الىهٓم التي ؾب٤ بًغاصَا في َظٍ ال٣ٟغة، ٢ض ٢ُـضث جُبُـ٤ الكـَغ

ْصا.جٟغصَا ب ٓ ما ًجٗل َظا الخ٣ُُض مغص َْ ا ُّٞ،  ٘، ٞإقغ٦ذ مِٗا ٚيَر  الدكَغ

لت  ا: ؤلاظالمُتزاهُا/ جلُُذ الشَش  مً خُث مصادَس

ٗت   ْبمـا اؾـخيباَا،  ؤلاؾالمُتط٦غث ؾاب٣ا ؤن للكَغ ٓصة، جازـظ ألاخ٩ـام مجهـا بمـا مباقـغة  ٞـت مِٗـ مهـاصع مْٗغ

ٍْلي طل٪ ب٣ُت اإلاهاصع ٧اإلاهالح اإلاغؾلت ْؾض الظعاج٘... الر. ْال٣ُاؽ،  ْالؿىت، زم ًإحي ؤلاظمإ   ٖلى عؤؾِا ال٣غآن 

ٗت  ْ ٚير ط ؤلاؾالمُتْٖىضما ًىو ٖلى ؤن الكَغ ْخُض ؤ  ْ ْ عثِنملي ؤ ٘ )ؤؾائملي ؤ ل٪( ٞـةن الٗبـاعة مهضع الدكَغ

ٗت  ٖٓبت لخلــ٪ اإلاهــاصع، بال ؤهــّ فــي بٗــٌ ألاخُــان ًجــغي الحــض مــً ألاصلــت ٖىــضما ج٣ُــض الكــَغ ب٣ُــض  ؤلاؾــالمُتجب٣ــ  مؿــخ

ٗت  ٓص ج٣ُُــض الكــَغ ْمــً ؤقــِغ َــظٍ ال٣ُــ ٓاٖــض ألاؾاؾــُت، خُــض  ؤلاؾــالمُتًــاصي بلــى طلــ٪،  ِــا فــي طلــ٪ ال٣ ْمشل باإلابــاصت، 

ْالتي جهبذ  ي اإلاهضع الظي ًغظ٘ بلُّ أل  ٓصة،  جم اؾـدبٗاصَا،  –خؿب الهُاٚت  –زظ ألاخ٩ام بضال ًٖ اإلاهاصع اإلاِٗ

ٗت. ٓع حُُٗل الكَغ  ال ق٪ ؤن َظا مً ؤْبح ن

ٗت  ْالخدب٘ ًدبين ؤن ٨ٞغة بخـال٫ مبـاصت الكـَغ ٓصة ِْـغث فـي  ؤلاؾـالمُتْبدؿب الاؾخ٣غاء  مدـل اإلاهـاصع اإلاِٗـ

ٓن اإلاضوي اإلاهغي الهاصع ؾىت  ْلى ٖلى ؤن ال٣ا ملي بطا لم ًجض م، خُض ه1948ال٣اه و في ال٣ٟغة الشاهُت مً ماصجّ ألا

ٗت  ْ في الٗٝغ ٞةهـّ ًد٨ـم بمبـاصت الكـَغ ُٗت ؤ ٓع اإلاهـغي ؤلاؾـالمُتخ٨ما في الىهٓم الدكَغ ، زـم جإ٦ـض َـظا فـي الضؾـخ

ٗت 1971الهاصع ؾىت  ٘ للمـغة ألاْ  ؤلاؾالمُتم ٖىضما ؤصزلذ الكَغ ـا مهـضعا للدكـَغ ٓع باٖخباَع لـى، خُـض ظـاء في الضؾخ

ٗت  ٘". ؤلاؾالمُتفي اإلااصة الشاهُت مىّ بن: "...مباصت الكَغ   ي اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ

ٓن اإلاضوي اللُبي ؾىت  ْع ال٣اه ٓن اإلاضوي اإلاهغي م٘ 1953ْٖىض نض ٓصة في ال٣اه ٓظ م ا٢خبـ طاث الهُاٚت اإلا

ٗت  ، ٣ٞـض ؤلاؾـالمُتحُٛير في مغجبت مبـاصت الكـَغ ْلـى مىـّ ، خُـض نـاعث حؿـب٤ الٗـٝغ ههـذ ال٣ٟـغة الشاهُـت مـً اإلاـاصة ألا

ٗت  عي ًم٨ــً جُب٣ُــّ، خ٨ــم ال٣ا ــملي بم٣خ ــملى مبــاصت الكــَغ ٓظــض هــو حكــَغ ، ٞــةطا لــم ؤلاؾــالمُتٖلــى آلاحــي: "ٞــةطا لــم ً

"...  ًٓظض ٞبم٣خ ملى الٗٝغ

ٗت  ٗاث باإلابـاصت ٢ـغاع حكـ٨ُل لجـان مغاظٗـت الدكـ ؤلاؾـالمُتزم ٧اهذ اإلاىاؾبت الشاهُت التي ٢ُـضث ٞحهـا الكـَغ َغ

ٗت  م، خُض ههذ اإلااصة الشاهُت مىـّ 28/10/1971، الهاصع في ؤلاؾالمُتْحٗضًلِا بما ًخ٤ٟ م٘ اإلاباصت ألاؾاؾُت للكَغ

ٗت  ْا٢تـــــراح حٗـــــضًلِا بمـــــا ًخٟـــــ٤ مـــــ٘ اإلابـــــاصت ألاؾاؾـــــُت للكـــــَغ ٫ٓ  هـــــا  ٓاهين اإلاٗمـــــ ٖلـــــى آلاحـــــي: "حكـــــ٩ل لجـــــان إلاغاظٗـــــت ال٣ـــــ

٘ ؤلاؾالمُت ا مهضعا عثِؿا للدكَغ ٓمِـا  ـي ال٣ُـض باٖخباَع ٤ْْٞ َظا الىو لم حٗض اإلاباصت في ٖم ٓن  –..."  ٦مـا فـي ال٣ـاه

ْخؿب. –اإلاضوي   ْبهما اإلاباصت ألاؾاؾُت 

ٓن ع٢ـــم 1984ْفـــي ؾـــىت  مـــا 10م، نـــضع ال٣ـــاه ْآزاَع ْالُـــال١  اط  ْؤخـــا٫ ٖلـــى (2)بكـــإن ألاخ٩ـــام الخانـــت بـــالْؼ  ،

ٗت مبـــا ُـــض ههـــذ ال٣ٟـــغة ر مـــً اإلاـــاصة ءألا٦رـــر مال ؤلاؾـــالمُتصت الكـــَغ عي، خ ٓص ٞـــغاٙ حكـــَغ ْظـــ مـــت لىهٓنـــّ فـــي خالـــت 

ٗت  ـــً جُب٣ُــــّ ٞـــــُد٨م بم٣خ ــــملى مبـــــاصت الكـــــَغ عي ًم٨ــ ٓظـــــض هـــــو حكــــَغ ـــم ً ـــي: "ٞـــــةطا لـ ـــى آلاحـ ْالؿـــــبٗين مىــــّ ٖلــ الشاهُــــت 

                                                             
1
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2
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ٗت  مالءمتألا٦رر  ؤلاؾالمُت ٓن" زم ج٨غعث ؤلاخالت ٖلـى مبـاصت الكـَغ ٓ  ؤلاؾـالمُتلىهٓم َظا ال٣اه  (1)ن الٓنـُتفـي ٢ــــاه

ْمً في خ٨مِم47)م   ً ٓا٫ ال٣انٍغ ٓن جىُٓم ؤخ ٢ْاه  (48)م  (2)( 

ٗت  ٓن ٖبـــــاعة: مبـــــاصت الكـــــَغ ـــالمُتْعٚـــــم ٧ـــــ ٓهُـــــت  ؤلاؾــ ْال٣اه ٓعٍت  ْلـــــّ فـــــي ٖضًـــــض الىهـــــٓم الضؾـــــخ ممـــــا ٦رـــــر جضا

ٓلِا ال ٓع ؾـــُٗض الجلُـــضي بإ هـــا: "ؤنـــ ا الـــض٦خ ً، ٣ٞـــض ٞؿـــَغ ْزـــالٝ ٦بيـــًر ـــا، بال ؤن مٗىاَـــا ْـــل مدـــل ظـــض٫  ٩لُـــت ْٚيَر

ٓلِا الخٟهُلُت التي ًُغخِا ال٣ِٟـاء للمؿـاثل الجؼثُـت ٧ـل خؿـب  ْمباصئها الٗامت التي ال جسخل٠ ٞحها اإلاظاَب صْن خل

ْاظتهاصٍ"  (3)عؤًّ 

ـا بــازخالٝ اإلاــظاَب،  ََٓغ ٫ٓ ال٩لُـت التــي ال ًسخلــ٠ ظ ٓاٖــض ْألانــ ٓصة ٞ ـي: "ال٣ ٓوي اٖبــ ٓع ال٩ــ ؤمـا ٖىــض الـض٦خ

ْال٣ُي ٓع بم٣انضَا،  ٫ بالك٪..."ْمجها ألام  (4)ن ال ًْؼ

ٓع اإلاهــغي الهــاصع ؾــىت  ٗت 2012ْججــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن الضؾــخ فــي  ؤلاؾــالمُتم ٢ــض ْيــ٘ جٟؿــيرا إلابــاصت الكــَغ

ٗت  219اإلاـــاصة  ْالتـــي ههــــذ ٖلـــى ؤن: "مبـــاصت الكــــَغ ٓلُت ال٣ُِٟــــت  ؤلاؾـــالمُتمىـــّ،  ٓاٖـــضَا ألانـــ ٢ْ حكـــمل ؤصلتهـــا ال٩لُــــت 

ا اإلاٗخاــــرة فــــي مــــظاَب ؤَــــل الؿــــ ـــا ْمهــــاصَع ٓص ٢بــــل آلان، ؤمـ ْاؾــــ٘ ظــــضا، ٚيــــر مِٗــــ ٓ بــــال قــــ٪ جٟؿــــير  َْــــ ْالجماٖــــت"،  ىت 

ٗت  ٓعٍت الٗلُــا فــي مهــغ ٣ٞــض ٧ــان لِــا جٟؿــير آزــغ إلابــاصت الكــَغ ِــا ؤ هــا: ؤلاؾــالمُتاإلاد٨مــت الضؾــخ ، خُــض ظــاء فــي خ٨ــم ل

ٗت  ْ ي جمشل مً الكَغ ْصاللتها...  ٓ ها  ُت ال٣ُُٗت في زب ٓلِا الشابخـت التـي ال مباصئها ا ؤلاؾالمُت"ألاخ٩ام الكٖغ ْؤن ل٩لُت 

ْ جبضًال" ٍْال ؤ  (5)جدخمل جإ

ٗت  ْٖمـ٤ الخـالٝ فـي مٗنـى مبـاصت الكـَغ ٫ٓ لـضلُل ٖلـى م٣ـضاع  ٓ مـا ؤلاؾـالمُتبن الُٗىت الؿاب٣ت مـً الى٣ـ َْـ  ،

ْختـى ٖلـى ٞـغى ٖــضم  -صْن قـ٪-ؾـِى٨ٗـ  ٓصة،  ْاجساطَــا مهـضعا لألخ٩ـام بـضال ٖـً اإلاهــاصع اإلاِٗـ ٖلـى الاؾـخضال٫  هـا 

ٗت  ٓص الخالٝ الؿاب٤، ٞةن الاؾخضال٫ بمباصت الكَغ ٓبت بم٩ـان، زهٓنـا باليؿـبت لل٣ًـاة فـي  ؤلاؾالمُتْظ مً الهٗ

ٓاهين ٖلحها. ٢ْض ؤخالتهم بٌٗ ال٣  (6)اإلادا٦م 

ٗت ٢ْبـــ ْاؾـــٗا  ػاخـــت اإلاهـــاصع الح٣ُ٣ُـــت  ؤلاؾـــالمُتل طلـــ٪ ْألاَـــم مىـــّ ؤن ج٣ُُـــض الكـــَغ باإلابـــاصت ًٟـــخذ البـــار 

ٗت  ْالخٗامل م٘ الكَغ ُت،  ْمد٨ـم، بـل مجـغص ظملـت  ؤلاؾالمُتلألخ٩ام الكٖغ عي مخ٩امـل  ال ٖلـى ؤؾـاؽ ؤ هـا هٓـام حكـَغ

 ْ ْالخ٨ُُــ٠  ٓاؾــٗت ال٣ابلــت للحمــل ٖلــى مٗــان قــتى،  ْال ْل٣ــض هبــّ بلــى مــً اإلاٟــاَُم  ــغاى اإلاسخلٟــت،  ٓظِــاث ْألٚا ٞــ٤ الخ

ٓاعص بـا ٓصة ٖىضما ٢ا٫: "ال ق٪ ؤن لٟٔ مبـاصت الـ ٓوي اٖب ٓع ال٩ ْلـى َظٍ الح٣ُ٣ت الض٦خ مـً ةل٣ٟغة الشاهُـت مـً اإلاـاصة ألا

ٓن اإلاضوي اللُبي ٗت [ ال٣اه ٓص لـِـ الكـَغ ٓوي مخ٩امـل ؤلاؾـالمُتْاَغ الضاللـت فـي ؤن اإلا٣هـ بـاصت بـل ٣ٞـِ اإلا ،٦ىٓـام ٢ـاه

 (7)الٗامت..."

ٓاهين ٧ــان مــً بــين مــا ٖضلــّ هــو اإلاــاصة  ني الٗــام فــي لُبُــا حٗــضًالث ٖلــى بٗــٌ ال٣ــ ْٖىــضما ؤظــٔغ اإلاــاجمغ الــَٓ

ْلــ ٗت  ىألا ٓظبـــّ ؤلغـــي ج٣ُُـــض الكـــَغ ْبم ٓن اإلاـــضوي،  ُت  ؤلاؾـــالمُتمـــً ال٣ـــاه خبـــاع إلاهـــاصع ألاخ٩ـــام الكـــٖغ ْٖـــاص الٖا باإلابـــاصت، 

                                                             
1
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ٓصة، خُـــض ههـــذ ال٣ٟـــغة الشاهُـــ عي ًم٨ـــً اإلاِٗـــ ٓظـــض هـــو حكـــَغ ْلـــى بٗـــض الخٗـــضًل ٖلـــى آلاحـــي: "ٞـــةطا لـــم ً ت مـــً اإلاـــاصة ألا

ٗت   (1)ْؤصلتها اإلاٗخارة" ؤلاؾالمُتجُب٣ُّ، خ٨م ال٣ا ملي بم٣خ ملى ؤخ٩ام الكَغ

ْالُـــال١ ع٢ـــم  اط  ٓن ؤخ٩ـــام الـــْؼ ْالؿـــبٗين مـــً ٢ـــاه  ٦10مـــا لحـــ٤ الخٗـــضًل هـــو ال٣ٟـــغة ر مـــً اإلاـــاصة الشاهُـــت 

ٗت م التــي ٧اهــذ ج1984لؿــىت  عي  ؤلاؾــالمُتدُــل ٖلــى مبــاصت الكــَغ ٓظــض هــو حكــَغ ٓ آلاحــي: "ٞــةطا لــم ً لخهــبذ ٖلــى الىدــ

ٓن" مالءمتًم٨ً جُب٣ُّ ُٞد٨م بم٣خ ملى اإلاظاَب ال٣ُِٟت اإلاٗخارة ألا٦رر   (2)لىهٓم َظا ال٣اه

ٗت  ٢ْـــ٘ الخ٣ُُـــض  هـــا  ؤلاؾـــالمُتْمـــا ٢ُـــل فـــي ج٣ُُـــض الكـــَغ ٢ْـــض  ْ ألاؾــــ،  ٓاٖـــض ؤ باإلابـــاصت ٣ًـــا٫ فـــي ج٣ُُـــضَا بال٣

ْحٗضًلِا الهـاصع فـي  ٗاث  ْطلـ٪ فـي اإلاـاصة 28/10/1971ٞٗال ٦ما في ٢غاع حك٨ُل لجان مغاظٗت الدكَغ ٓع ؾـاب٣ا،  م اإلاـظ٧

ْػٍـــغ الٗـــض٫ ع٢ـــم  ٢ْـــ٘ ؤًًـــا فـــي ٢ـــغاع  ٗاث م بكـــإن حكـــ٨ُل لجىـــت إلاغا2013لؿـــىت  1621الشاهُـــت مىـــّ، ٦مـــا  ظٗـــت الدكـــَغ

ش  ْالهاصع بخاٍع ٫ٓ  ها،  ٓع ؾاب٣ا.9/11/2013اإلاٗم  م اإلاظ٧

ُت ٓاٖض ال٣ُِٟت مهضعا لألخ٩ام الكٖغ تراى ٖلى ج٣ُُض  (3)ْعٚم ؤن بٌٗ الٗلماء ًجيز اجساط ال٣ ، بال ؤن الٖا

ٗت  ٓاٖض  ؤلاؾالمُتالكَغ ٗت ماػا٫ ٢اثما لم ًخٛيـر، خُـض بن َـظا ال٣ُـض خـض مـً  –٦ْظل٪ ألاؾـ  –بال٣ مهـاصع الكـَغ

ـــالمُت ٓ بِـــــذ  ؤلاؾـ َْـــــ ٓاٖـــــض ْألاؾـــــ،  ٓص جلــــ٪ ال٣ ْظـــــ ْالتـــــي  ـــــي ؤنــــل  ٓصة،  ٦شيـــــرا بدىدُخــــّ ظاهبـــــا اإلاهــــاصع ألازـــــٔغ اإلاِٗــــ

 ال٣هُض في بدض َظٍ اإلاؿإلت.

لت   مً خُث ألاخيام: ؤلاظالمُتزالثا/ جلُُذ الشَش

ٗت  ْبُيذ ؤن مً ؤخ٩ام الكَغ ْمجهـا  ؤلاؾالمُتؾب٤  ْصاللخـّ،  ٓجـّ  ٓ ما ٧ان صلُلّ ٢ُعـي فـي زب َْ ٓ ٢ُعي،  ما َ

.
ً
ْ َما مٗا ْبما ْني الضاللت، ؤ ٓ ما ٧ان صلُلّ بما ْني الشبٓث،  َْ ٓ ْني،   ما َ

ٗت   ِــا ج٣ُُــضَا باألخ٩ـــام ال٣ُُٗــت ؤلاؾــالمُتْمــً بــين مـــا ٣ًــ٘ ج٣ُُــض الكـــَغ ٢ْـــض (4)بـــّ ٖىــض الــىو ٖلـــى جُب٣ُ  ،

ْحٗــــضًلِا،  ٗاث  ٘ اللُبــــي ؤ٦رــــر مـــً مــــغة، ٟٞــــي ٧ـــل مــــً ال٣ــــغاع بكـــإن حكــــ٨ُل لجــــان إلاغاظٗـــت الدكــــَغ ظـــٔغ َــــظا فــــي الدكـــَغ

ْػٍـــغ الٗـــض٫ ع٢ـــم 28/10/1970الهـــاصع فـــي  ٢ْـــغاع  ٗت 9/11/2013فـــي طاث الٛـــغى، الهـــاصع فـــي  1621م،  ُـــضث الكـــَغ
ُ
م ٢

ٗت باألخ٩ام ال٣ُُٗـت، خُـض ُظٗلـذ فـي ال٣ـغاع ألاْ  ؤلاؾالمُت ، بِىمـا ُظٗلـذ فـي ؤلاؾـالمُت٫ مُٗـاعا للح٨ـم اإلاسـال٠ للكـَغ

 ال٣غاع الشاوي، مُٗاعا للخٗضًالث اإلا٣ترخت بضال ًٖ الىهٓم ألانلُت.

ٓن اإلاضوي   ْلى مً ال٣اه ني الٗام ٖلى هو اإلااصة ألا ْعص ط٦غ َظا ال٣ُض في الخٗضًل الظي ؤظغاٍ اإلااجمغ الَٓ ٦ما 

ٗت اللُبــي، خُــض ظــاء فــي ال٣ٟــغة الش ال٣ُُٗــت ال٣اثمــت  ؤلاؾــالمُتالشــت مجهــا مــا ًــإحي: "ٌٗــض مــً الىٓــام الٗــام: ؤخ٩ــام الكــَغ

ْ  ٖلى هو ٢ُعي ْ ٢اٖضة ٣ُِٞت"بؤ ْ ٢ُاؽ ظلي، ؤ  ظمإ، ؤ

ٓع فـــي اإلاـــاصة   ٕ الضؾـــخ ٓع اللُبـــي التـــي ؤٖـــض ها الُِـــإة الخإؾِؿـــُت لهـــُاٚت مكـــْغ ٓصة الضؾـــخ ـــو فـــي مؿـــ
ُ
ْٖىـــضما ه

ٗت  الؿاصؾـت ٖلـى ؤن: "ؤلاؾـالم صًـً ْالكـَغ ْلـت،  ٗت  ؤلاؾـالمُتالض ؿـغث الكـَغ
ُ
ٞ "٘ مـً ٢بـل  ؤلاؾـالمُت ـي مهـضع الدكـَغ

ْصاللتها ٓ ها  ُت (5)ؤخض ؤًٖاء الُِإة بالىهٓم ال٣ُُٗت في زب ٫ٓ ألاخ٩ام الكـٖغ عة بلى ٖضم ٢ب ٓ ما ؾُاصي بالًْغ َْ  ،

 مالم ج٨ً ٢ُُٗت.

ٗت   ـــــَغ ـــ٤ الكــ ــ ـــــ  ؤن جُبُــ ـــالمُتال ًسٟــ ــ ــــام ؤلاؾــ ـــــض باألخ٩ـــ ـــــض الخ٣ُُــ ٗت  ٖىــ ـــــَغ ـــم الكــ ــ ـــــل إلاٗٓــ ــــّ حُُٗــ ــــت ُٞـــ ال٣ُُٗـــ

بُــت لٗــضص ألاخ٩ــام ال٣ُُٗــت بال ؤن ؤي مخسهــو ؤلاؾــالمُت ْ ختــى ج٣ٍغ ٓص بخهــاثُت ص٣ُ٢ــت ؤ ْظــ م مــً ٖــضم  ، ٞٗلــى الــٚغ

                                                             
1
 ن مو ا ي يوبدا02 با  يإل ا"  إوو ا ي يوتعىن  فص ،ةدب ي -
2
 597ى د5102 00 07ا يو نب يو"يبعبا بتا"نخ 2ىا ون " فص يوج"نى  يو" منب ذىى 5102 01 09،ى" ا ي يوتعىن  بتا"نخ  -
3
 يإل ااالمنبن"يجااق فااص ااا ي يوموضااوح: يولهنةااصا "ناااك من،ااو"ا يوااذااى  يوةاهنااب دجنتهااا وضااويب  يال ااتىال  بهاااا و ي"  ي و اااؾ ويو االوو  -

 يورون ا   ي وووا ل  ي
4
 وفص معنو  وك تاننىاا باون،ود يوا عنبا  نها اص م،ى" ي دراى يوا عنبي -
5
 ن98ن اامش ي  09 با  يإل ا"  إوو يوم،ى"ا ينظ" فنما  ب  د ي  -
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٢ٓـــاج٘ التـــي لـــِـ لِـــا ؤخ٩ـــام ٢ُُٗـــت فـــي  ٓ مـــا ؾـــُاصي بلـــى َـــغح ؾـــاا٫ مِـــم ٖـــً جلـــ٪ ال َْـــ  ،
ً
 ظـــضا

ً
ًـــضع٥ ؤ هـــا ٢لُلـــت ظـــضا

ٗت   ًً جازظ ؤخ٩امِا بطاا!: مً ؤؤلاؾالمُتالكَغ

ٗت   ْاإلاىا٢ًــــــت للكــــــَغ ْاؾــــــٗا جدؿــــــغر مىــــــّ ألاخ٩ــــــام اإلاسالٟــــــت  فــــــي عؤَــــــي ؤن الخ٣ُُــــــض الؿــــــاب٤ ؾــــــٝٓ ًٟــــــخذ بابــــــا 

ٗت ؤلاؾـالمُت ــض َـظٍ ألاخ٩ــام ؾـىضٍ فــي جٟؿــير الكـَغ ٓص  ؤلاؾــالمُت، ْؾــُجض مـً ًٍا ْظــ باألخ٩ـام ال٣ُُٗــت، ٞدُـض بهــّ ال 

ْال٣ًاًا  ٗت ألخ٩ام ٢ُُٗت ج٨ٟي ٧ل اإلاؿاثل  ٓح خُجها بٓي٘ ألاخ٩ام مً زاعط الكَغ  .ؤلاؾالمُتٞمؿم

ٓلــّ حٗــالى:   ٓعة ال٣ُــض الؿــاب٤ ؤيــغر مشــاال ب٣ ءن  لْلبُــان زُــ ْٓ ــُغ
ُ
٢ 
َ
ــت
َ
ش
َي
ل
َ
ًَّ ز ِِ ِؿــ

ُٟ ه
َ
ًَ ِبإ ْهــ َربَّ

َ
ت ًَ ــُذ 

َي
٣
َّ
ل
َ
ُ
ُ ْ
اإلا [آلاًــت  آلا  َْ

ال مٗنى زالض 226 َْٗني الُِغ،  َْظا الىو ٢ُعي الشبٓث، ل٨ىّ ْني الضاللت؛ ٞال٣غء ٌٗني: الحٌُ  ٓعة الب٣غةة  ، ؾ

ْاإلادهلت ؤن اإلاـضة التـي جب٣اَـا اإلاُل٣ـت فـي الٗـضة ْىُـت ٓا٫ اليخهـُت ٖلـى ؤن اإلاُل٣ـت (1)لّ،  ٓن ألاخـ ـو فـي ٢ـاه
ُ
، ٞـةطا ه

ْاخـض مـشال، ٞـال مجـا٫ لال   ٕٓ ْاظبـت الخُبُـ٤  ـي حٗخض بإؾب ٗت  ْٞـ٤ َـظا الـغؤي؛ ألن الكـَغ ْ الُٗـً ُٞـّ  ٖتـراى ٖلُـّ، ؤ

٢ْـ ٖلى طل٪ ما ال ًدىملى مً اإلاؿاثل. ْخؿب!،   ألاخ٩ام ال٣ُُٗت 

٫ٓ  هـا، ٞــةطا ٧اهـذ ؾـخ٣٘ ٣ٞــِ ٖلـى جلـ٪ ألاخ٩ــام   ٗاث اإلاٗمـ ْحٗـضًل الدكــَغ ْألامـغ هٟؿـّ ًدـضر ٖىــض مغاظٗـت 

ُت ال٣ُُٗت ٓظـض ٞحهـا َـظٍ اإلاىا٢ًـت، ل٨جهـا جىـا٢ٌ ألاخ٩ـام الٓىُـت، التي جىا٢ٌ ألاخ٩ام الكٖغ ، ٞةن ألاخ٩ـام التـي ال ج

ٓا٫  ٓن ألاخـــ ٓص هـــو فــي ٢ــاه ْظــ ْط٦غهـــاٍ مــً  ْلـــ٨ًُ مشالىــا ٖلــى َـــظا مــا ؾــب٤  ْالخٗــضًل!!،  ٓن مدمُــت مـــً اإلاغاظٗــت  ؾــخ٩

ْل٨ىّ ًىا ْاخض، ِٞظا الح٨م ال ًىا٢ٌ خ٨ما ٢ُُٗا،   ٕٓ ٢ٌ ألاخ٩ام الٓىُت اليخهُت ٣ً ملي بإن ٖضة اإلاُل٣ت ؤؾب

ال خ٨م زالض في اإلاؿإلت. ْ زالر خًُاث،   التي جدهغ الٗضة في زالزت ؤَِاع ؤ

ٗت  م مـً ؤن نــٝغ ٖبـاعة: الكــَغ ٦مــا ؾــب٤  –لألخ٩ــام ال٣ُُٗـت صْن الٓىُــت ٢ـض ٢ُــل بـّ  ؤلاؾـالمُتْٖلـى الــٚغ

ٗت  ٍــ٠ الكــَغ ٟــاَُم، بــل بال ؤن اإلا٣ــام َاَىــا لــِـ م٣ــام حٗغ  -(2)ؤلاؾــالمُتْط٦ــغث طلــ٪ ٖىــض حٗغ ْاإلا ُــان للمٗــاوي  ْب ٍــ٠ 

٘، ٞةطا ٧ان مً الشابذ ٖىضَم ؤن الح٨م ا،  ْط٦غ للمهضع الظي ًيبغي للمؿلمين اٖخماصٍ للدكَغ ْٖمل  م٣ام جُب٤ُ 

ْخُـضا  ٢ِٓم ٖـً اجساطَـا مهـضعا  ْم٩ـان ٞلـً ٌٗـ ْال٣ًـاًا ْفـي ٧ـل ػمـان  ن  ٗت التي ؤهؼلِا نـالحت ل٩ـل الكـْا ْؤن الكَغ

٘ ؤهّ في مٗـغى ٗت ٦مـا ج٨ٟلـذ ببُـان  للدكَغ هـغث ٖلـى ألاخ٩ـام ال٣ُُٗـت؛ ألن َـظٍ الكـَغ
ُ
ْبُـان اإلاٗـاوي ٢ـض ٢ ـ٠  الخٍٗغ

ْبن ؾــماٍ الــبٌٗ ٣ِٞــا،  ْاث لبُــان الح٨ــم اظتهــاصا؛ ٞــالٓني ٧ــال٣ُعي ٖاثــض بلحهــا  ْؤص ألاخ٩ــام ههــا ج٨ٟلــذ بٓيــ٘ َــغ١ 

ٓم بـّ اإلاجتهـضْن  ا -ٖلـى الخد٣ُـ٤  -ٞمـا ٣ًـ ٓ ال٨كــ٠ ٖـً ألاخ٩ـام ال بوكـاَئ ٗت للـظي ؤنــار (3)َـ ْلـظل٪ ظٗلـذ الكـَغ  ،

ْاخضا ْمً ؤزُإ ؤظغا   ً ْل٣ض ؤخؿً ؤلامام الكاَبي في الغص ٖلى مـً ٞـغ١ بـين ألاخ٩ـام اإلاىهٓنـت (4)في اظتهاصٍ ؤظٍغ  ،

ْلى ْصلل ٖلى بعظإ ألازيرة بلى ألا ْبين ألاخ٩ام التي اؾخيبُِا اإلاجتهضْن )الٓىُت(   (5))ال٣ُُٗت( 

 

 

 

 

                                                             
1
ا د 7ـوبناوا ل  ا ل  ا ج-ننظ": يبو  ىيمبا ذبى  بو لدمى بو مدمىا يومؽنصا مل  ب يوتا"نخ يوع"بصا ىي" إدنام يوت"يا يوع"بصا بن"و  -

 وما بعىاا 925
2
   ينظ": فنما  ب  د - 

-
3
   د 0ىا جــ0989ا 5ا يورون ا  يإل المنبننظ": يومو وذب يوةاهنب يو،اى"  ذو و ي"  ي و اؾ ويو لوو   

4
       ا وم هى فص ،دنده دىنا " ى7925ى  ذهو  وك دىنا ،دنر "ويه يوبلا"ي فص ،دندها دىنا " ى  - 

5
 وما بعىاا 919ا د5"يانى بو مو و بو مدمىا يالذت،اىا يومرتبب يوتجا"نب يورب"ىا م،"ا ل  ا ل  ا جـننظ": يو ا بصا إب - 
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 الخاجمت

ٗت   ٕٓ  ؤلاؾــالمُتجُبُـ٤ الكـَغ ْعٚــم ؤن ؤنـل اإلآيــ ْخُــض ال بـضًل ٖىــّ ٖىـض ٧ــل مؿـلم نــاص١ ؤلاًمـان،  زُـاع 

ٓاظـّ الٗضًـض مـً  ْا٢ـ٘ مـاػا٫ ً ٍٓلـّ بلـى  ْمجها لُبُا، بال ؤن جد ٓاهين الض٫ْ اإلاؿلمت  ٢ْ ٞغى هٟؿّ في الٗضًض مً صؾاجير 

ٓص التي جٓي٘ ٖلى الىو ال٣ا ملي ْمً ؤَمِا جل٪ ال٣ُ ٗت  ال٣ٗباث،  ٓص التـي ؤلاؾالمُتبخُب٤ُ الكَغ ، ٞبٌٗ َظٍ ال٣ُ

ٗت  ٗت  ؤلاؾـــالمُتَالـــذ ٧ـــل ؤبٗـــاص جُبُـــ٤ الكـــَغ ٓلـــذ الكـــَغ بلــــى  ؤلاؾـــالمُتؤصث بلـــى الاهخ٣ـــام مـــً طلـــ٪ الخُبُـــ٤، ٞخد

٢ىملي مجها ظل ؤخ٩امِا...الر
ُ
ْجاعة ؤزٔغ ؤ ٘ جاعة،   مجغص مهضع اخخُاَي للدكَغ

ــض ؤن  ٓايـــ٘ ؤٍع ْطلـــ٪  ْفــي زاجمـــت َــظا البدـــض اإلاخ ْؤبــضي ظملـــت مــً الخٓنـــُاث  ٖٓــت مـــً الىخـــاثج،  ؤٖـــغى مجم

ٓ آلاحي:  ٖلى الىد

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٗت  -1 ْلـى ٚيـر  ؤلاؾـالمُتالىو ٖلى جُبُـ٤ الكـَغ ٓة ؤ ٓاهين ٌٗـض م٨ؿـبا ال ٌؿـتهان بـّ، ل٨ىـّ زُـ ْال٣ـ فـي الضؾـاجير 

ٓص التي جلح٤ َظا اإلابضؤ ٓاث ؤزٔغ بٗضَا، مً بُجها الٗىاًت بال٣ُ ٓخضَا جدخاط بلى زُ  ٧اُٞت ل

ٗت  -2 ٓص التي جلح٤ الىو ٖلى جُب٤ُ الكَغ ت مـً خُـض اإلابـضؤ، ٞ ـي بمشابـت مى جُـت جـىٓم  ؤلاؾالمُتال٣ُ ٍع يـْغ

 ل الجِاث اإلاٗىُت  هظا الخُب٤ُْحؿِل ٖم

ٗت  -3 ٓص التــي لح٣ــذ الــىو ٖلــى جُبُــ٤ الكــَغ ٘ اللُبــي جدضًــضا ٞــةن ال٣ُــ احؿــمذ  ؤلاؾــالمُتُٞمــا ًخٗلــ٤ بالدكــَغ

ٓن بًِٗا ؤصٔ بلى ظٗل طل٪ الخُب٤ُ مى٣ٓنا ْٖضم الاوسجام، هاَُ٪ ًٖ ٧ ْالخًاعر   بالخٗضص 

ٓص التي لح٣ذ الىو ٖلى جُب٤ُ -4 ٓص ٢ىاٖت بإن بٌٗ ال٣ُ ٗت  ْظ ـا،  ؤلاؾـالمُتالكَغ ٍْيبغـي بلٛاَئ ٚيـر ؾـلُمت 

ٍٓــت ٖلــى  ٓهُــت اإلادخ ْهــت ألازيــرة ٖلــى الٗضًــض مــً الىهــٓم ال٣اه ْالــضلُل ٖلــى طلــ٪ الخٗــضًالث التــي ظــغث فــي آلا

ٓص  َظٍ ال٣ُ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ٗت  -1 ٓص اإلاُالبــــت بخُبُــــ٤ الكــــَغ ٢ٓــــ٠ ٖىــــض مجــــغص الــــىو ٖلــــى اإلابــــضؤ فــــي  ؤلاؾــــالمُتظِــــ ْ ًيبغــــي ؤال جخ ٓع ؤ الضؾــــخ

ٓن، بل  ٓص جلح٤ طل٪ اإلابضؤ ال بضال٣اه ْمغا٢بت ما ًٓي٘ مً ٢ُ  ؤن حؿخمغ إلاخابٗت 

ٗت  -2 ٘ اللُبــي التــي جمـــ جُبُــ٤ الكــَغ ٓاعصة فــي الدكــَغ ٓص الــ ــت مــا ؤلاؾــالمُتبظــغاء مغاظٗــت ٖامــت ل٩ــل ال٣ُــ ، إلاٗٞغ

ْص ٓ مغص ْما َ ٫ٓ مجها  ٓ م٣ب َ 

ٗت  -3 ـــي جًــــبِ ٖملُــــت جُبُــــ٤ الكــــَغ ٓص التـ ـــ٘ ال٣ُــــ ْؤَــــل  ؤلاؾــــالمُتمِمــــت ْيـ ـــين  ـــى اإلاخسههـ ٧ٓــــل بلـ ًيبغــــي ؤن ج

ْالخ٣ُُم ٢بل ْيِٗا؛ ختى ال جاصي بلى ظٗل َظا الخُب٤ُ مى٣ٓنا ْجسً٘ للضعاؾت   الخارة، 

ٓصٍ  -4 ْ مجا٫ ٢ُـ ٕٓ ؤ ٓن ل٩ل مٓي عي ب٣ضع ؤلام٩ان بض٫ ؤن ٩ً ٓص في ٧امل الىٓام الدكَغ ٓخُض ال٣ُ الخانـت بـّ ج

ٗاث ْاوسجام بين مسخل٠ الدكَغ ٓا٤ٞ  ٓخُض مً ج  .إلاا ًترجب ٖلى طل٪ الخ
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
م بشواًت كالىن كً هافم اإلاذوي –أوال  اللشآن الىٍش

 مشاحم الحذًث الىبىي  –زاهُا 

  حُذ ؤلامام البساعي  ●

  حُذ ؤلامام مؿلم ●

 مشاحم اللوت اللشبُت: –زالثا 

ٓع  ● ٣ي، مدمض بً م٨غم ، لؿان الٗغر، صاع ناصع، بيرْث، ر ٍ، ر ث.ابً مىٓ  ؤلاٍٞغ

ط، م٨خبـــت لبىــــان  ● ٓم، جد٣ُـــ٤: ٖلـــي صخــــْغ ْالٗلــــ ٓن  ٖٓت ٦كـــاٝ انــــُالخاث الٟىـــ التهـــاهٓي، مدمـــض ٖلــــي، مٓؾـــ

ْلى،  ن، بيرْث، َـ ألا  م.1996هاقْغ

ٓع ُٖـــاع، صاع الٗلـــم ● َٓغي، بؾـــماُٖل بـــً خمـــاص، الحـــحاح، جد٣ُـــ٤: ؤخمـــض ٖبـــض الٟٛـــ للمالًـــين، بيـــرْث،  الجـــ

 م1979 -َـ 1399لبىان، ٍ الشاهُت، 

ــــت  ● ــــت الٗغبُـــ ـــ٘ اللٛــ ــ ْلُــــــت، ال٣ـــــــاَغة،  –مجمـ ١ الض ٓعٍــــــت مهــــــغ الٗغبُـــــــت، اإلاعجــــــم الٓؾــــــُِ، م٨خبـــــــت الكــــــْغ ظمِ

ٓعٍت مهغ الٗغبُت، ٍ الخامؿت،   م2010-َـ1431ظمِ

 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –سابلا 

● ، ٖٓـــت الٟخـــأْ ٓعة،  ابـــً جُمُـــت، ج٣ـــي الـــضًً ؤخمـــض، مجم ٓٞـــاء، اإلاىهـــ ٓع البـــاػ، صاع ال جد٣ُـــ٤: ٖـــامغ الجـــؼاع، ؤهـــ

ٓعٍت مهغ الٗغبُت، ٍ الشاهُت،   م.2001 -َـ 1422ظمِ

ًْٞـلّ، جد٣ُـ٤: ؾـٗض الؿـٗضوي، صاع ال٨خـب  ● ابً ٖبض الار، ًٓؾ٠ بـً ٖبـضهللا بـً مدمـض، ظـام٘ بُـان الٗلـم 

ْلى، -الٗلمُت، بيرْث  م.2000ٌ، 1421لبىان، ٍ ألا

ش الٗغبــي، صاع بخُــاء التــرار الٗغبــي، بيــرْثابـً ٢ضامــت، ٖبــضهللا ● - بــً ؤخمــض بــً مدمــض، اإلاٛنــي، ماؾؿــت الخــاٍع

 لبىان، ر ٍ، ر ث.

٣ُُٞٓـــت،  ● ٢ٓٗين ٖـــً عر الٗـــاإلاين، جد٣ُـــ٤: َـــاوي الحـــاط، اإلا٨خبـــت الخ ابـــً ال٣ـــُم مدمـــض بـــً ؤبـــي ب٨ـــغ، ؤٖـــالم اإلاـــ

 ال٣اَغة، ر ٍ، ر ث.

ْال ● ٗت  ْلى، -٣ّٟ ؤلاؾالمي، صاع الىٟاجـ، ٖمانألاق٣غ، ٖمغ ؾلُمان، اإلاضزل بلى الكَغ َـ، 1425ألاعصن، ٍ ألا

 م.2005

ٗت  ● ٢ٓاث جُب٤ُ الكَغ ْلى، -، صاع الىٟاجـ، ٖمانؤلاؾالمُتألاق٣غ، ٖمغ، مٗ  م.1992ٌ 1412ألاعصن، ٍ ألا

ــت  ● مــا صعاؾــت ٣ُِٞــت م٣اعهــت، الــضاع الجماَيًر ْآزاَع ْالُــال١  اط  الجلُــضي، ؾــُٗض مدمــض، ؤخ٩ــام ألاؾــغة فــي الــْؼ

الن، مهغاجت ٓػَ٘ ْؤلٖا ْالخ ْلى، -لليكغ   م.1936لُبُا، ٍ ألا

ن  ● ْالكـــــــْا ٢ْـــــــاٝ  ْػاعة ألا ٓابِ الاؾـــــــخضال٫  هـــــــا،  ٓع، ال٣اٖـــــــضة ال٣ُِٟـــــــت  جُتهـــــــا ْيـــــــ ـــــــاى مىهـــــــ الخلُٟـــــــي، ٍع

ْلى، ر ث. ؤلاؾالمُت ٍٓذ، ٍ ألا  ال٩

ٓعٍا، ٍ الشاهُت،  ●  م.2004 -َـ 1425الؼع٢ا، مهُٟ  ؤخمض، اإلاضزل ال٣ٟ ي الٗام، صاع الٗلم، صمك٤، ؾ

، مهغ، ر ٍ، ر ث. ● ت ال٨أر خهام، اإلا٨خبت الخجاٍع ٓئملى بً مدمض، الٖا  الكاَبي، ببغاَُم بً م

ْلى،  ● ، ر ن، ر م ن، ٍ ألا ٓاٍع ْؤَ ٘ ؤلاؾالمي مهاصٍع   م.1977 -َـ 1397قٗبان، مدمض بؾماُٖل، الدكَغ
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ٗت  ● ُــ٤ الكــَغ َٓـ، ٖبــض الحلــُم، جُب ٓصًت لألبدــؤلاؾــالمُتٖــ ٤ٍٓ، ظــضة، الكــغ٦ت الؿــٗ ْالدؿــ ٓصًت، -ار  الؿــٗ

ْلى،   م.1986ٍ ألا

ٗت  ● ْلـى،-، ماؾؿـت الغؾـالت، بيـرْثؤلاؾالمُتال٣غياْي، ًٓؾ٠، مضزل لضعاؾت الكَغ ٌ، 1414لبىـان، ٍ ألا

 م.1993

٘ ؤلاؾالمي ● ش الدكَغ اى -ال٣ُان، مىإ، جاٍع ٓػَ٘، الٍغ ْالخ ْال٣ّٟ، م٨خبت اإلاٗاٝع لليكغ   ٘ ٓصًت، -الدكَغ الؿٗ

 م.1996ٌ، 1417ٍ الشاهُت، 

ن  ● ْالكْا ٢ْاٝ  ْػاعة ألا ٖٓت ال٣ُِٟت الهاصعة ًٖ  ٍٓذ، ٍؤلاؾالمُتاإلآؾ  م.1983، 2، ال٩

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –خامعا

ٓن الٓيـــعي اللُبـــي  ● ٓوي ٖلـــي، ؤؾاؾــُاث ال٣ـــاه ٓصة، ال٩ـــ ٓن -اٖبــ ٓمي  -اإلاــضزل بلـــى ٖلـــم ال٣ــاه ٓن، اإلاغ٦ـــؼ ال٣ـــ ال٣ـــاه

ْالضعاؾاث الٗلمُت، َغابلـ  م.2003بُا، ٍ الغابٗت، لُ-للبدٓر 

٘ اللُبــي،  ● ْالحـ٤ فـي الدكـَغ ٓن  تـي ال٣ــاه ٓن، صعاؾـت فـي هٍٓغ ٚمـٌُ، ؾـالم ٖبـض الــغخمً، اإلاـضزل بلـى ٖلـم ال٣ــاه

ان  م.1997لُبُا، ٍ الشاهُت-ظامٗت الجبل الٛغبي ٍٚغ

 
ً
 الشظاةل الللمُت: –ظادظا

ٓهت، ٖاٝع ٖؼ الضًً خامض، مىا   الاظتهاص ال٣ٟ ي اإلاٗانغ، عؾـالت ● ٓلّ، م٣ضمـت  خؿ ْؤنـ ٓعاة فـي ال٣ٟـّ  ص٦خـ

 م.٧2005لُت الضعاؾاث الٗلُا، -بلى الجامٗت ألاعصهُت

ٗت  ● ْْص ؾــلُمان، الخــضعط فــي جُبُــ٤ الكــَغ صعاؾــت ٣ُِٞــت م٣اعهــت، عؾــالت ماظؿــخير  ؤلاؾــالمُتخــحاصة، ظِــاص صا

ٓعة ٖلــــى 2016-1438ٌٞلؿــــُين، ٧لُــــت الضعاؾــــاث الٗلُــــا، -م٣ضمــــت لجامٗــــت ال٣ــــضؽ، ال٣ــــضؽ قــــب٨ت م، ميكــــ

٦ٓت ٢ٓ٘ ألال  ٢ؿم ال٨خب.-ؤلاهترهذ، م

 
ً
 اإلالاالث: –ظابلا

يُـــت،  ● ـــضة )ألاًـــام( البدٍغ ٓع فـــي ظٍغ ٍٓتي، ميكـــ ٓع ال٩ـــ ـــ٠ فـــي الضؾـــخ ألاههـــاعي، ٖبـــض الحمُـــض، مٗغ٦ـــت )ا٫( الخٍٗغ

ش  8355اليسخت ؤلال٨ترْهُت، الٗضص  ٓا٤ٞ 24/2/2012بخاٍع  1432ٌعبُ٘ آلازغ  2م اإلا

ٗت  ● ا ؾُٗا بلى بٚال١  2في اإلااصة  ؤلاؾالمُتٖمغ، مىت: مباصت الكَغ ٓع اإلاهغي: نغإ بكإن جٟؿيَر مً الضؾخ

ش  ٓهُت بخاٍع ٢ٓ٘ اإلا٨ٟغة ال٣اه ٓع في م ٓار الاظتهاص، م٣ا٫ ميك  www.legal-agenda.comم    28/8/2013ؤب

 
ً
 الذوسٍاث: –زامىا

ضة الغؾمُت  ●  ُالُب -الجٍغ
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م ألاخيام واللىاهين اللُبُت  الخؼبُلاث اإلالاصشة للمصلحت اإلاشظلت في حشَش

Contemporary applications of the interest sent in the legislation of Libyan provisions 

and laws 

 أخمذ سمظان كشىغ د.

لت واللاهىن   أظخار مداطش بلعم اللاهىن بيلُت الشَش

ت للللىم   صلُتن )لُبُا( – ؤلاظالمُتالجاملت ألاظمٍش

gashoot8490@gmail.com 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت  ٍْت  ؤلاؾــــالمُتبنَّ الكـــَغ ْالخبُٗــــت ميز هــــا ٖــــً ب٣ُــــت الكــــغاج٘ الؿــــما ا ال٣ُِٟــــت ألانــــلُت مجهـــا  ٚىُــــت بمهــــاصَع

ـــً بخـــــضار  ـــُتها ًم٨ـ ٓاؾــ ـــلت" ٞب ـــلحت اإلاغؾـ ـــم "اإلاهــ ـــضع ٖٓـــــُم زهــــب ٖـــــٝغ باؾـ ـــين َــــظٍ اإلاهـــــاصع مهـ ـــً بــ ْمـ الؿــــاب٣ت، 

ٝ الحُـــاة اإلاِٗكـــُت مـــً ؤظـــل جد ْج٣خًـــُّ ْـــْغ ٢ْـــاج٘  ٓاهين الالػمـــت ل٩ـــل مـــا ٌؿـــخجض مـــً  ْال٣ـــ ٗاث  ٣ُـــ٤ اإلاىٟٗـــت الدكــَغ

ْ ال٣ُاؽ. ْ الؿىت، ؤ ٓػها الضلُل الخام مً ال٨خار، ؤ ْمُالب ألامت اإلاخجضصة بطا ؤٖ  ْجلبُت خاظاث 

ٗاث  ْالدكـَغ ٓاهين الالػمـت  ْطلـ٪ بةنـضاع ال٣ـ ٍٓـت  ْبىاًء ٖلُّ ٞةهـّ ًم٨ـً جُبُـ٤ ٢اٖـضة اإلاهـلحت اإلاغؾـلت فـي الحُـاة الضهُ

ْ اإلاؿــخجضاث التــي  ٢ٓــاج٘ ؤ ت ل٨شيــر مــً ال ٍع خبــاعالًــْغ ال صلُــل ًــض٫ ٖلــى  ،لــم ٌكــِض لِــا صلُــل مــً الكــإع ًــض٫ ٖلــى الٖا

٢ْــض ع٦ــؼث فــي َــظا   ، ٓصة للكــإع ٓص ٖلــى ؤٞــغاص اإلاجخمــ٘ باإلاىٟٗــت اإلا٣هــ ْالتــي حٗــ ٓظــض لِــا هٓيــر ج٣ــاؽ ٖلُــّ،  ال ً ؤلالٛــاء 

ٗاث اإلاخٗل٣ـــت بدىٓـــُم  ْالٗمـــل البدـــض ٖلـــى جُب٣ُـــاث مٗانـــغة للمهـــلحت اإلاغؾـــلت فـــي بٗـــٌ اإلاجـــاالث  ـــي الدكـــَغ الؿـــير 

ٓص اإلاالُت.  ْبٌٗ ال٣ٗ

ً :اليلماث اإلافخاخُت ٓن الٗمل، الاؾخهىإ، الؿلم، اإلاًاعبت، الَغ ع، ٢اه ٓن اإلاْغ  اإلاهلحت اإلاغؾلت، ٢اه

 

Abstract: 

The Islamic Sharia is rich in bits original jurisprudential sources, including dependency and 

its distinction from the rest of the previous heavenly laws. Among these sources is a great fertile 

source known as the "sent interest", through which it is possible to create legislation and laws 

necessary for all new facts that are required by living conditions in order to achieve benefit and 

meet the needs  And the nation’s renewed demands if we lack special evidence from the book, the 

Sunnah, or the analogy. 

Accordingly, it is possible to apply the principle of the interest sent in worldly life by issuing 

the necessary laws and legislation necessary for many facts or developments for which no evidence 

from the street has ever witnessed evidence of consideration, and there is no evidence of 

cancellation, and there is no counterpart for it to be measured, and which accrues to the members 

of society with the benefit  The intended purpose of the street, and I focused in this research on 
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contemporary applications of the mission in some areas, namely legislation related to the 

organization of traffic, work and some financial contracts. 

Keywords: 

Sent Interest, Traffic Law, Labor Law, Istisna'a, Salam, Speculation, Mortgage 

 ملذمت:

َْـــظٍ  ْم٩ـــان،  ْالهـــالح ل٩ـــل ػمـــان  ْالب٣ـــاء  ٓص  ٘ ؤلاؾـــالمي زانـــُت الخلـــ مـــً الخهـــاثو التـــي اهٟـــغص  هـــا الدكـــَغ

ٓع الٗضًض مً ألاخ٩ـام ٕٓ ألاص ،الخانُت جاصي بلى ِْ َْـظا مـا ّْبـْمـً ؤبغػَـا جىـ ْحٗـضصَا،  ُت  حّ لىـا الكـإع لـت الكـٖغ

ْٖمــاص  ْاللــظان ٌٗخاــران ؤنــل  ْالؿــىت(  الح٨ــُم ُٞمــا ًخٗلــ٤ بجاهــب الٗبــاصاث بإ هــا ٢اثمــت ٖلــى الــضلُل ال٣ُعــي )ال٨خــار 

ـــــغ٥ الخٟهـــــُل ٞحهـــــا 
ُ
ْج ّٟهـــــل ٞحهـــــا ٞجـــــاءث ؤخ٩امِـــــا ُمجملـــــت،  ًُ ْاإلاٗـــــامالث ٞلـــــم  ٓع الٗـــــاصاث  ْؤّمـــــا مـــــا ًخٗلـــــ٤ بـــــإم ألاصلـــــت، 

ٗت ل ٓ الــظي ًمــىذ الكــَغ َْــ ٓن بدؿــب مــا ج٣خًــُّ اإلاهــلحت،  ْبالخــالي ٞــةّن ب٢ــغاع َــظٍ ألاخ٩ــام ٩ًــ  ؤلاؾــالمُتلمجتهــضًً، 

ْاإلاؿـــــاثل ٢ٓـــــاج٘  ْحٗـــــضصث ال ٓاػ٫  ٓع، مِمـــــا ٦رـــــرث الىـــــ ْمغاٖـــــاة الخُـــــ ٓا٦بـــــت الٗهـــــغ  ـــل  ،ال٣ـــــضعة ٖلـــــى م ـــي ْــ ٍْب٣ـــــ  طلـــــ٪ فــ

ٗت. ْم٣انض الكَغ ٓابِ   الً

ٗت  ْاإلاــأ٫، بجلــب اإلاىــاٞ٘ مــً ؤظــل  ؤلاؾــالمُتظــاءث الكــَغ ْالحــا٫  جد٣ُــ٤ مهــالح الٗبــاص فــي الٗاظــل ْآلاظــل، 

هــُِ 
ُ
ُت ُٖٓمـت، ؤ ْظؼثُا هـا، م٣انـض قـٖغ ٧ْلُا هـا  ٓلِا  ْصٞـ٘ ال٣بـاثذ، خُـض بّن فـي ؤنـ ْصعء اإلاٟاؾـض  ـب اإلاهـالح،  ْج٣ٍغ

ىاؾـتها، ًُ ْلِـا خ٨ـم   
ّ
ْا٢ٗـت بال ْمــا مـً  ْمهـلحت،  ْلـّ ٚاًـت   

ّ
ْبن  الح٨ـم  هـا، ٞمـا مـً خ٨ـم قـغعي بال ـٕغ مـً ؤظلِــا 

ُ
٢ـض ق

ّ هللا مً ؤظل جد٣ُ٣ِا. ْمهلحخّ التي قٖغ ض الح٨م مً ٚاًخّ  ال ًحح ججٍغ ٓلىا ال٣انغة،   لم هضع٦ّ ب٣ٗ

ُــت َـظٍ ألازيـرة، ٞــةّن  ٢ٓـٝٓ ٖلـى خٞغ ْٖــضم ال َْـظا ألامـغ ٣ًخ ـملي ألازــظ بمهـاصع ؤزـٔغ جابٗــت لألصلـت ألانـلُت، 

ٍٓــ ــا فــي بزبــاث خُ ْآزاَع ٗت لِــظٍ اإلاهــاصع امخــضاصَا  ْظــضث  ؤلاؾــالمُتت الكــَغ ْْا٢ٗىــا اإلاٗانــغ، خُــض  ٢ْخىــا الحايــغ  فــي 

ٓن مـً زـال٫  ٫ٓ بلى ألاخ٩ـام اإلاىاؾـبت ٩ًـ ِٓغ خ٨مِا الكغعي، ٞبالخالي ٞةن الٓن ًُ مؿاثل ٦شيرة لم ًغص ٞحها هّو زام 

ٕٓ بلى جل٪ اإلاهاصع الاظتهاصًت الخبُٗت، ٩ٞان مً ظملت ما قٕغ ة "اإلاهـلحت اإلاغؾـلت" ْمما ٌٗـٝغ مـً ألاصلـت ٢اٖـض ،الغظ

ْصعء اإلاٟاؾض. ْ ي ظلب اإلاهالح  ٗت لخد٣ُ٣ِا،  ٢ٓاج٘ اإلاؿخجضة التي ظاءث الكَغ ْال ؿخمض مجها في بزباث ألاخ٩ام  ٌُ  التي 

٢ٓــاج٘  ْال ٓاػ٫  ٓاهين الالػمـت ل٩ـل مـا ٌؿـخجض مـً الىـ ْال٣ــ ٗاث  ٓاؾـُت اإلاهـالح اإلاغؾـلت ًم٨ـً بخـضار الدكـَغ ٞب

ٝ الحُــاة اإلاِٗكـُت مـ ٓػهـا الــضلُل ْج٣خًـُّ ْـْغ ْمُالـب ألامــت اإلاخجـضصة بطا ؤٖ ْجلبُــت خاظـاث  ً ؤظــل جد٣ُـ٤ اإلاىٟٗـت 

ْ ؤلاظمإ . ْ الؿىت ؤ  الخام مً ال٨خار ؤ
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 مؼلب جمهُذي

 ماَُت اإلاصلحت اإلاشظلت

 
ً
:حلٍشف اإلاصلحت اإلاشظلت وبُان أَمُتها  -أوال  

ْا٢ٗــت لــم ًــغص ٖــً الكــإع هــو ًــض٫ ٖلــى  ْلــِـ لِــا هٓيــر اإلاهــلحت اإلاغؾــلت  ــي ٧ــل  ال ٖلــى بلٛائهــا،  ــا  اٖخباَع

ْ صٞـ٘  ،ج٣اؽ ٖلُّ ْل٨ـً ًدهـل مـً بىـاء الح٨ـم ٖلحهـا ظلـب مىٟٗـت للخلـ٤ ؤ ٢ٓـاج٘ اإلاؿـ٩ٓث ٖجهـا،  ٓن في ال ٞ ي بطن ج٩

 .(1)مٟؿضة ٖجهم

٢ْـــاج٘  - ع ـــملي هللا حٗـــالى ٖـــجهم - بىـــاء ألاخ٩ـــام ٖلحهـــا ٖمـــل الحـــحابت ْبن ممـــا ًـــض٫ ٖلـــى ؤَمُتهـــا فـــي فـــي ٦شيـــر مـــً 

ٓظض هٓير لِا ج٣ـاؽ ٖلُـّ مشـل ال ً ٓاخـض، ٞ ـي  :الحُاة التي لم ًإِث هو مٗين ًض٫ ٖلحها  اإلاهـلحت فـي ٢خـل الجماٖـت بال

ٓاث  ْٞـ ٓاخـض ألّصٔ طلـ٪ بلـى بَـضاع الـضماء  ٓ لم ٣ًخل الجماٖـت بال ال ؤلالٛاء، ٞل خباع  ْا٢ٗت لم ًغص  ها صلُل ًض٫ ٖلى الٖا

ُٗت م ألّصٔ بلى اهدكاع ال٣خل بالجماٖتالح٨مت الدكَغ  .ً ال٣هام، 

ْلم ٠٣ً الحض فـي الٗمـل  هـا فـي ٖهـغ الحـحابت بـل  ْجًمين الهىإ  م  ٦ْظل٪ اإلاهلحت في ظم٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

ــاِع  هَّ
َ
٣
ْ
ـِميِن ال ًْ

َ
ـى ج
َ
ــَب ِبل ََ

َ
ـْض ط

َ
ٔ البحه٣ـي بؿـىضٍ ٖـً ؤبــي الٗبـاؽ ألانـّم ٖــً الكـاٞعي ٢ـا٫: ٢ ْفـي ٖهـغ الخـابٗين، ٣ٞــض ْع

 
ُ
ٌذ: ق ـَغٍْ

ُ
ـا٫َ ق

َ
٣
َ
ِتـي، ٞ ُْ ـَر١َ َب

َ
ـِض اْخت

َ
٢ َْ ُىِني  ّمِ

ًَ ا٫َ: جُ
َ
٣
َ
ٞ ُّ ُخ ِْ َر١َ َب

َ
اًعا اْخت هَّ

َ
٢ ًَ مَّ ًَ

َ
ٌذ، ٞ ُّ » َغٍْ ـ

َ
ـُر٥ُ ل

ْ
ت
َ
ْىـَذ ج

ُ
٦ ُّ ُخـ ِْ ـَر١َ َب

َ
ِٓ اْخت ـ

َ
ـَذ ل ًْ

َ
َعؤ
َ
ؤ

ْظَغ٥َا 
َ
 صٖذ خاظت مُٗىت بلى ألازظ بّ(2) «ؤ

ً
ذ لل٣هاع ٧ان ؤمًغا مهلحُا  .(3)، ٞخًمين قٍغ

ْلــض فــي ِٖــض الحــحابت   - ع ــملي هللا ٖــجهم -٨َْــظا ًدبــين لىــا مــً ألامشلــت الؿــاب٣ت ؤن الٗمــل باإلاهــلحت اإلاغؾــلت 

ٓن ْألاثمــــت اإلا  جتهــــضْن باالْحِٗـــضٍ الخــــابٗ
ّ
٫ٓ الحاؾــــمت إلاكــــا٧ل الىــــاؽ ج ْبٛيــــر َــــظا اإلاجهــــاط ٞةهــــّ ًخٗــــظع بًجــــاص الحلــــ بــــإ، 

ْلم ٠٣ً الحض في الٗمل   ْجباًجها،  ٓ بلـى جُبُـ٤ َـظٍ  ،ها فـي اإلاا ـمليْازخالٝ البلضان  بـل ْفـي الحايـغ ٞـةن الحاظـت جـضٖ

ْعٖاًتهـا، ْؾـٝٓ ٌؿـخمغ الٗمـل  ْالتـي ًجـب اإلاداٞٓـت ٖلحهـا  ٓصة للكـإع  ال٣اٖضة مً ؤظل جد٣ُـ٤ اإلاىـاٞ٘ ال٨شيـرة اإلا٣هـ

ّٓ  ْمً ٖلحها ٩ٞاهذ اإلاهلحت اإلاغؾلت ها ختى ًغر هللا ألاعى  ٣ِّْٞ مؤخض مٓاَغ جٟ  .ضٔ الضَغ١ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي 

 
ً
:ألاظباب الذاكُت ئلى ألاخز باإلاصالح اإلاشظلت وأخيامها -زاهُا  

ٓػ ألازظ باإلاهلحت اإلاغؾلت مُل٣ًا –ؤ  ٓ بلى ألازـظ  هـا ًم٨ـً عصَـا بلـى مـا  ،ألاؾبار: ال ًج ٓص ؤؾبار جضٖ ْظ بل ال بض مً 

 ًلي: 

ٓع التي ًدخاط بلحها ؤٞغاص اإلاجخم٘  ْ ي ألام ْاإلاِمت لحُاة الىاؽ .الؿبب ألا٫ْ: ظلب اإلاىاٞ٘،  ت  ٍع ٓٞير ألاقُاء الًْغ  لخ

ـــا ؤم  ًً ٓاء ؤ٧ـــان يـــغعَا ماص ٓع التـــي جٟ ـــملي بلـــى بلحـــا١ الًـــغع بـــإٞغاص اإلاجخمـــ٘ ؾـــ ْ ـــي ألامـــ الؿـــبب الشـــاوي: صعء اإلاٟاؾـــض، 

ا.  مٗىًٍٓ

ُـــا هم اإلاِٗكــــُت الٗامـــت ٖمـــا ْؤْيـــإ خ ْؤزال٢ِـــم  ٧اهــــذ  الؿـــبب الشالـــض: حٛيـــر الؼمــــان، ؤي ازـــخالٝ الىـــاؽ فـــي ٖــــاصا هم 

 .(4)ٖلُّ

ـــ٤ الاؾخهـــالح باؾـــخدضار ألاخ٩ـــام الٗامـــت التـــي  ٓ بلـــى ؾـــل٥ٓ ٍَغ ْاخـــض مـــً َـــظٍ ألاؾـــبار الؿـــاب٣ت ًـــضٖ ٩ٞـــل 

ِٗا جد٤ُ٣ الؿٗاصة ألٞغاص اإلاجخم٘.  ًترجب ٖلى حكَغ

ٓ مــً ؤظــل جد٣ُــ٤ اإلاهــلحت  -ر  ٘ ألاخ٩ــام بهمــا َــ ألاخ٩ــام التــي جغاعــى ٞحهــا اإلاهــلحت اإلاغؾــلت: بنَّ ٚاًــت الكــإع مــً حكــَغ

ْمجهـا مـا لـم ًجٗـل   بلـى بصعا٥ اإلاهـلحت التـي ُبِنـي الح٨ـم ٖلحهـا، 
ً
َْظٍ ألاخ٩ام مجها ما ًجٗل الكـإع لل٣ٗـل ؾـبُال للٗباص، 

                                                             
ن 1ي

راب ذبىيو"دمو إب"يانى  نى يورنالنص ا ت بناا  معا،"  وهم،هدب يوم" هب فص يومجا  ي  ا"ي ا مجهاب يو ا"نعب ويوااانوو ا جامعاب ملتاب ا يوممه
 ي 077ا د 5116اـ  نوونو  0957ويوع "وو ا جماىي يو اننب ي "ىننب ا يوعىى يو ابق 

ن2ي
 ي00669ا دىنا " ى 515ا د6لل"جه يوبنهاص فص  ننها رتال يإلجا" ا بال ما جام فص تضمنو يو،ناحا ج

ن 3ي
 ي97د ا0988ول،و  فاههاا ىي" يواهىا ىم  ا    يإل المنبم، ةص لدمى يو " اا يال ت،الح ويوم،اور يوم" هب فص يو "نعب 

ن4ي
 ي97ول،و  فاههاا م"جق  اب اد يإل المنبم، ةص لدمى يو " اا يال ت،الح ويوم،اور يوم" هب فص يو "نعب  
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 بلــى بصعا٥ اإلاهـل
ً
ٕٓ ألا٫ْ ألاخ٩ـام الكـإع لل٣ٗـل ؾـبُال ٢ْــض ؤَلـ٤ ال٣ِٟـاء ٖلــى الىـ الخٗبضًــت، حت التـي ُبِنــي الح٨ـم ٖلحهـا، 

ٕٓ الشـــاويْاإلاُلـــٓر مـــً اإلا٩لـــ٠ الا ٓا ٖلـــى الىـــ ْؤَل٣ـــ  ، ىـــّ الكـــإع ِّ ؤي ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بمٗاملـــت الىـــاؽ  مالثٗـــااإلا :جبـــإ ٦مـــا ب

ْبىـــاء ألاخ٩ـــا ٓ مجـــا٫ الٗمـــل باإلاهـــلحت اإلاغؾـــلت،  ٕٓ َـــ َْـــظا الىـــ ٢ْـــض بـــّين بًٗـــِم مـــ٘ بٗـــٌ،  ُت ٖلـــى ؤؾاؾـــِا،  م الكـــٖغ

ْالٗباصاث،  الٗمل الكاَبي مجاالث ن آلازغة  ٗت ٢ؿمان، ألا٫ْ: ما ًخٗل٤ بكْا باإلاهلحت اإلاغؾلت، ٣ٞا٫: ؤخ٩ام الكَغ

َٓا. ْهد ْالخٗاملُت  ٓع الٗاصًت  ٓ ما ؾٔٓ الٗباصاث مً ألام َْ ن الضهُا   ْآلازغ: ما ًخٗل٤ بكْا

ٓٙ البدـض ُٞـّ  ْاإلاهـالح لغبُـّ  هـا، ألن ألامـغ ُٞـّ مبنـي ٖلـى ؤلاجبـإ الخٗبـضي، ٞال٣ؿم ألا٫ْ ال ٌؿ ٖـً الٗلـل 

ْمـغجبِ باإلاٗـاوي اإلاهـلحُت  ٘ الـىٓم الٗملُـت، ٞةهـّ مٗلـل بمهـالح الٗبـاص  ٓن مـً حكـَغ ٓ الـظي ًخ٩ـ َْ ْؤما ال٣ؿم الشاوي 

ٗت هٟؿِا  .(1)في َظٍ الحُاة، ٦ما جُٟضٍ ههٓم الكَغ

 
ً
 ظلت: اشترغ الللماء لللمل باإلاصلحت اإلاشظلت حملت مً الششوغ هي:ششوغ ألاخز باإلاصالح اإلاش  -زالثا

  ْالضاللــت ا ٢ُعــي الشبــٓث  ًُ  قــٖغ
ً
 جســال٠ صلــُال

ّ
ا ٢ُعــي الشبــٓث  ،ؤال ًُ  قــٖغ

ً
ٞــةطا زالٟــذ اإلاهــلحت اإلاغؾــلت صلــُال

ْ الضال ا ْنــــــي الشبـــــٓث ؤ ًُ  قـــــٖغ
ً
تــــــر٥ الٗمـــــل  هــــــا، ؤمـــــا بطا زالٟــــــذ اإلاهـــــلحت اإلاغؾـــــلت صلــــــُال ًُ  ،لــــــتْالضاللـــــت ٞةهـــــّ 

ٓن  ـــا ٞــةن اإلاهـــلحت اإلاغؾـــلت جسهـــو الـــىو ٖىــض بٗـــٌ ال٣ِٟـــاء ٦ـــإن ٩ًـــ ًُ ًٓجـــا ٢ُٗ ْاإلاهــلحت اإلاغؾـــلت زابخـــت زب

 الضلُل ٖاًما ٚير ٢ُعي.

  ْٖلــى َــظا ال ًحــح الٗمــل باإلاهــلحت التــي ًترجـــب ٓن ٖامــت بدُــض جد٣ــ٤ مىٟٗــت أل٦اــر ٖــضص مـــً الىــاؽ،  ؤن ج٩ــ

 ٖلحها جد٤ُ٣ مهلحت زانت.

   ٓلت في طا ٓن م٣ٗ ٫ٓ.ؤن ج٩ َٓا بال٣ب ٫ٓ الؿلُمت جل٣ ٓ ٖغيذ ٖلى ؤَل ال٣ٗ  ها، بدُض ل

  َــم مجهــا ْ " ٣ٞــّ  ،ؤال جٟــٓث اإلاهــلحت اإلاغؾــلت مهــلحت ؤ ٓاػهــاث" ؤ ٗت ر "٣ٞــّ اإلا ٓ مــا ٌؿــوى فــي ٣ٞــّ الكــَغ َْــ

ُت ٓ ؤنل زابذ باؾخ٣غاء ٖامت ظؼثُاث ألاخ٩ام الكٖغ َْ ٍٓاث"  ْل ْ " ٣ّٞ ألا ما٫" ؤ  .(2)مغاجب ألٖا

 
ً
م ألاخيام واللىاهين:  -سابلا  اإلاصلحت اإلاشظلت ودوسَا في حشَش

ْحٗـــالى ٖـــً  هٓـــام الٗـــض٫:  ن نَّ بِ ٢ــا٫ هللا ؾـــبداهّ 
َ
ـــاِؽ ؤ ْمـــُخم َبـــْيَن الىَّ

َ
ا َخ٨

َ
ِبط َْ ـــا  َِ ِل َْ

َ
ـــى ؤ

َ
ـــاِث ِبل

َ
َماه
َ
 ألا

ْ
ْا ـــاصُّ

ُ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
ُمُغ٦

ْ
ــإ ًَ  َّ ـــ

ّ
الل

ْض٫ِ  َٗ
ْ
 ِبال

ْ
ٓا ُم

ُ
ْد٨

َ
٢ْض ٧ان ا58ة اليؿاء: ج ؿـ٘ ألامـغ فـي  - نلى هللا ٖلُّ ْؾلم -لىبي [، 

ّ
ْاإلاىٟظ لألخ٩ام، زـم اح ٓ ال٣ا ملي  َ

ؿـــــ٘ ألامـــــغ ؤ٦رـــــر فـــــي ػمـــــً الخـــــابٗين ْؾـــــل٠ ألامـــــت، 
ّ
ٓا ٢ًـــــاة ٖلـــــى ألامهـــــاع، زـــــم اح ىـــــ ُّ ػمـــــً الحـــــحابت ع ـــــملي هللا ٖـــــجهم، ٞٗ

 ٞاؾُخدِضر مىهب ٢ا ملي ال٣ًاة .

 ْ ْ ال٣ا ـملي ؤ ُٗت ؤّما آلان ٞاألمغ مسخل٠، ٞال ًم٨ً للحـا٦م ؤ ٓم ب٩ـل الؿـلُاث؛ الدكـَغ ختـى ٢ا ـملي ال٣ًـاة ؤن ٣ًـ

ْمـً بــين  ْالخىُٟظًـت، ممــا خـخم اؾـخدضار َــغ١ ظضًـضة لخد٣ُــ٤ الٗـض٫ بىـاء ٖلــى ٢اٖـضة اإلاهـالح اإلاغؾــلت،  ْال٣ًـاثُت 

 ما اؾُخدِضر:

ٓم  -1 ْج٣ـ ٓاهين، ْؾلُت ٢ًـاثُت:  ٓلى ؾً ال٣ ْجخ ُٗت:  مبضؤ الٟهل بين الؿلُاث: بدُض ؤنبدذ َىا٥ ؾلُت حكَغ

ْلت.ب ٓاهين التي جغج٨ؼ ٖلحها جىُٓم الض ْحؿِغ ٖلى جىُٟظ ال٣ ، ْؾلُت جىُٟظًت:  ْالضٖأْ  الٟهل بين النزاٖاث 

ْبهمـا ؤنـبدذ َىـا٥ لجىـت اؾؿت لل٣ًاء: خُض لم ٌٗض ال٣ا ملي اؾخدضار م -2 ٍْٟهل فـي النزاٖـاث،  ْخضٍ ًد٨م 

 ٢ؿمذ اإلادا٦م لدؿُِل ٖملُت ال٣ًاء، ِٞىا٥ مد٨م
ً
ْؤًًا ٓلى ٢ًاًا الجغاثم، حؿِغ ٖلى طل٪،  ْجخ ت الجىاًاث: 

ٍْىٓغ في ٢ًاًا ألاخضار )صْن ؾً  ْؤًًا َىا٥ ٢ًاء ألاخضار:  ْالنزاٖاث،  ٓماث  ٓلى الخه ْجخ ْاإلاد٨مت اإلاضهُت: 

ٓوي  ْعَا الىٓغ في الضٖأْ اإلا٣ضمـت بلحهـا بهـٟت 18الغقض ال٣اه ْص ٓظض اإلادا٦م الابخضاثُت:  ؾىت( ْفي ٧ل مً َظٍ ج

                                                             
ن1ي

 ي 617ا د5يالذت،اىا وه ا بصا ج 
ن2ي
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ْالىٓـــغ فـــي ابخضاثُـــت، مـــ٘ خٟـــٔ  ٖٓت للبـــض فـــي ال٣ًـــاًا الجىاثُـــت،  ْ ـــي مٓيـــ ْمد٨مـــت الاؾـــخسىاٝ:  خـــ٤ الاؾـــخسىاٝ، 

 ال٣ًاًا التي جم اؾخسىاِٞا.

ْؤ٧ل ما٫  ٓة،  ْؤزظ الغق ٓبت ؤ٧ل الغبا،  ت مشل ٣ٖ ٍغ ٓباث الخٍٗؼ ْلّٗل مً ؤَم ما هدخاط بلُّ في ٖهغها ج٣ىين ال٣ٗ

ٟـــا٫ بالًـــغر ْ خـــضاء ٖلـــى اليؿـــاء ْألَا ظًـــت الٟاؾـــضة الُدـــُم، ْالٖا ْجـــغ٥ الهـــالة، ْالاججـــاع فـــي ألٚا ْمىـــ٘ الؼ٧ـــاة  ؤلاَاهـــت، 

ال ججــض الـغص ال٩ــافي، ٍُْ  ْالغطاثــل التـي جىدكــغ فـي اإلاجخمـ٘،  ٓزـت، بلـى ٚيــر طلـ٪ مــً آلاٞـاث  ٖٓٔ ْؤلاعقــاص   ٨خٟـْاإلال ٞحهــا بـال

ُٕ بالؿلُان ما ال ًٕؼ بال٣غآن  .(1)م٘ الٗلم ؤّن هللا ًؼ

ٗت لخىٓـــُم  ٓاٖــض ْألاخ٩ـــام اإلا٣ــغعة فـــي الكــَغ ــاث ٖلـــى ؤؾــاؽ الالتـــزام بال٣ ْاإلاىاٖػ ٓم بدــل الخالٞـــاث  بّن ال٣ًــاء ٣ًـــ

ًــِم  ْحٗــاملِم مــ٘ بٗ ٓهُــت مبيُــتالــٖال٢ــاث الىــاؽ  ْان  ٖلــى بٌٗ ٖلــى ؤؾـــ ٢اه ْمىــ٘ الٗــض ْخماًــت الح٣ــ١ٓ  الٗضالــت 

خما ٓم بظل٪ بااٖل ٢ْض ٧ان ال٣ًاء ٣ً ْاخـض لُىٓـغ فـي ٧ـل ال٣ًـاًا ٖلـى ازـخالٝ ْيمان اؾخ٣غاع الخٗامل،  ص ٖلـى ٢ـاى 

٢ْـــذ ٖلـــى الح٣ـــ١ٓ التـــي ًُالـــب  هـــا  ْمِمـــا مـــّغ مــً  ٓن خ٨مـــّ فـــي خـــل الخــالٝ باًجـــا ال مغاظٗـــت ُٞـــّ،  ْبدُـــض ٩ًـــ ٓاِٖــا،  ؤه

ْمــــً ؤظــــل جد٣ُــــ٤ الٗضالــــت ْيــــمان  ْٞؿــــضث الــــظمم ْنــــٗب بزبــــاث الح٣ــــ١ٓ،  ٖٓــــذ  ْجى إلاــــا ح٣ٗــــضث ال٣ًــــاًا  اإلاــــّضعي، 

٤ْٞ ؤؾلم الًماهاث، ؾالمت الخ٣ا ملي  ٓاٖض الٗضالت  ٣ٞض اظتهض الٗلماء بدبّني ظملت مً ؤلاظغاءاث  هضٝ بلى جد٤ُ٣ ٢

ـــــاث الىـــــاؽ  ٗت فـــــي خـــــل مىاٖػ ْٞـــــ٤ مهـــــضع الاؾخهـــــالح  هـــــضٝ م٣انـــــض الكـــــَغ ُت  ْباجـــــذ َـــــظٍ ؤلاظـــــغاءاث اظتهاصًـــــت قـــــٖغ

ْمً َظٍ ؤلاظغاءاث:  ْالخالٞاث بُجهم ٖلى ؤؾاؽ مً الٗض٫ ْألاماهت، 

  مـــً ال٣ًـــاًا مشـــل اإلادـــا٦م الجىاثُـــتج٣ؿـــُم ٕٓ ٕٓ مجهـــا بىـــ ُـــض ًســـخو ٧ـــل هـــ ٓإ بد ْاإلادـــا٦م  ،اإلادـــا٦م بلـــى ؤهـــ

ا. ،اإلاضهُت  ْٚيَر

  ْ ْ ي٠ٗ ؤ ٓوي بًُٗضا ًٖ ؤي َٔٓ ؤ ٢ْاه ٍ الجساط خ٨م ؾلُم  ْْي٘ قْغ ٓاخضة  حٗضص ال٣ًاة في اإلاد٨مت ال

ٓع.  ٢ه

 ٓم الًُٗ في الح٨م ف ٢ْـض ظٗل ال٣ًاء ٖلى صعظاث بدُض ًم٨ً للخه لـى.  ْلـى ؤمـام الضعظـت ألٖا ي الضعظت ألا

٫ٓ بلى خ٨م ٖـاص٫ فـي خـّل ؤي  ٍ  هضٝ الٓن ٓابِ ْقْغ اؾخ٣غ الخُب٤ُ ٖلى ظٗل ال٣ًاء صعظخين يمً ي

ْ هؼإ .  زالٝ ؤ

  فـي ؤنـل الحـ٤، ٦مـا ٪
ّ
ٍٓلت ٌك٨ ٓاث َ مى٘ ؾمإ الضٖأْ بالح١ٓ٣ ال٣ضًمت؛ ألّن الؿ٩ٓث ًٖ اإلاُالبت ؾى

ٍْاصي ع الؼمان. ؤهّ ًغب٪ ال٣ًاء  ْ مْغ َْظا ما ٌٗٝغ بالخ٣اصم ؤ ٢ٓاج٘ ال٣ضًمت،   بلى هبل ال

  ٓاهين ْجىُٓم اإلادا٦م مما ٌٗخمض ٖلى ٢اٖضة اإلاهالح اإلاغؾلت، خُض جبّين ٢ـ ٫ٓ اإلادا٦ماث  ٓاٖض ألن ْي٘ ال٣

 ٓ ٓص بًٗـــّ إلاـــا َـــ ٦ُُْٟـــت ج٣ـــضًم البِىـــاث ْؾـــماِٖا ممـــا ٌٗـــ ٓمِا  ْعؾـــ ـــ٘ الـــضٖٔٓ  ٦ُُْٟـــت ٞع ٫ٓ اإلادا٦مـــاث  ؤنـــ

 ٓ ْلـّي ألامـغ فـي جىٓـُم َـظا ال٣ُـإ اإلاِـم ٖلـى ؤؾـاؽ مـً جد٣ُـ٤ مىه ٓص الـبٌٗ آلازـغ لهـالخُت  َْٗ م ٖلُّ، 

ْاإلاًاع ٖجهم. ٘ اإلاٟاؾض  ْلٞغ  مهالح الىاؽ 
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 ٌ  اإلابدث ألاو

م اللىاهين  أزش اإلاصلحت اإلاشظلت في حشَش

 ٓ ْطل٪ بةنضاع ًم٨ً جُب٤ُ مبضؤ اإلاهلحت اإلاغؾلت في الحُاة الضهُ ٓاهين الالػمتٍت  ت  ال٣ ٍع ٗاث الًْغ ْالدكَغ

ال صلُـل ًـض٫ ٖلـى ؤلالٛـاء خبـاع،  ْ اإلاؿـخجضاث التـي لـم ٌكـِض لِـا صلُـل مـً الكـإع ًـض٫ ٖلـى الٖا ٢ٓـاج٘ ؤ ال  ،ل٨شير مـً ال

ُْٞمــــا ًلـــي بٗـــٌ جُب٣ُــــاث   ، ٓصة للكـــإع ٓص ٖلـــى ؤٞـــغاص اإلاجخمـــ٘ باإلاىٟٗــــت اإلا٣هـــ ْالتـــي حٗــــ ُـــّ،  ٓظـــض لِـــا هٓيـــر ج٣ــــاؽ ٖل ً

 اإلاغؾلت في اإلاجاالث آلاجُت: اإلاهلحت

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لاث جىـُم العير ) كاهىن اإلاشوس  (اإلاصلحت اإلاشظلت وحشَش  

٫ٓ ٖلـى عزهـت للؿـماح  مً ٢بُل اإلاهالح اإلاغؾلت ٢ًاًا الخٗامل م٘ ْؾاثل الى٣ل الحضًشـت، ٦ةًجـار الحهـ

ْالٗبـ ع  ْاختـرام بقـاعاث اإلاـْغ ـت،  ْالبدٍغ ٍٓـت  ْالج ـت  ْمـا ًترجـب ٖلـى مسالٟـت طلـ٪ ب٣ُاصة اإلاغ٦بـاث الاًر ْؤهٓمـت الؿـير،  ٓع 

ٓن. ٓباث ًٟغيِا ال٣اه  مً ٣ٖ

ٓابِ ٖلـــــى الؿـــــاث٣ين  ْمـــــا جٟغيـــــّ مـــــً يـــــ ٓإع الٗامـــــت،  ع التـــــي جـــــىٓم ؾـــــير الؿـــــُاعاث فـــــي الكـــــ ٓاٖـــــض اإلاـــــْغ بّن ٢

ٓا ْؤمـــ ْؤبـــضا هم  ٓاء، جد٣ـــ٤ ٖـــضًصا مٗخاـــًرا مـــً اإلاهـــالح، ٞباجباِٖـــا ًـــخم خٟـــٔ ؤهٟــــ الىـــاؽ  لِم، ْالـــغاظلين ٖلـــى خـــض ؾـــ

ٓاهين جــىو ٖلــى  عي، ِٞـظٍ ال٣ــ ــا فـي خــاصر مــْغ ًٗ ٢ْــض جٟــٓث ظمُ ت للخُـغ،  ٍع ْبالتهـاْن  هــا جخٗــغى َـظٍ اإلا٣انــض الًــْغ

ع،  ٓاٖــض الخانــت بدغ٦ــت اإلاــْغ ْؤن ًمخشــل لل٣ ٓصَــا،  ٓا٣ٞــت للؿــُاعة التــي ٣ً ْظــٓر ظٗــل ؾــاث٤ الؿــُاعة ًدمــل عزهــت م

ـــٍر مـــــً مؿـــــخٗملي الُغ  ــــى ٚيــ ْ ٖلــ ــــّ ؤ ُـ ـــ٩ل ؤي زُـــــغ ٖل ـــى ال ٌكــ ٍْخســـــظ ٧ــــــل ختــ ـــــا  ْؤن ٌؿــــــخٗمل خـــــؼام ألامـــــان بظباعًٍ ٍـــــ٤، 

لُت  ْ حكــــ٩ل زُــــًغا ٖلــــحهم، ْؾــــاث٤ الؿــــُاعة ًخدّمــــل اإلاؿــــْا الاخخُاَــــاث لــــئال جدؿــــبب الؿــــُاعة فــــي بلحــــا١ يــــغع بــــالٛير ؤ

ْاإلاضهُت ٖلى اإلاسالٟاث التي ًغج٨تها.  الجؼاثُت 

 
ً
ؤلاشاساث الظىةُت: -أوال  

ا  ًٗ ًٓعا ؾـــَغ ٓم جُـــ ٓ ٌكـــِض الٗـــالم الُـــ ـــاصة اإلاُـــغصة فـــي الىمـــ ٓع الٍؼ ـــا فـــي ْؾـــاثل الى٣ـــل، ٣ًابـــل َـــظا الخُـــ
ً
ْملحْٓ

ْلـت الٗىهـغ البكـغي  ٓماث الض ْمً م٣ ْعقـي  ،الؿ٩اوي،  ٓاعص الغثِؿـت التـي حٗمـل ٖلـى ج٣ـضم  ؤي ؤلاوؿـان باٖخبـاٍع ؤخـض اإلاـ

٢ْــــض ًًــــ ْبلــــى مضاعؾــــِم،  ٓاثجِم  ْبلــــى ٢ًــــاء خــــ ــــاثِٟم  ٓن فــــي ٧ــــل نــــباح بلــــى ْْ ْلــــت، ٞالىــــاؽ ًــــظَب ُغ بًٗــــِم بلــــى الض

ال هينـملى فـي  ،الكإع ٞخمغ بّ ؾـُاعة ٞخهـضمّ ٞغبما ٣ًُ٘ ؤخٌض  ،الاهخ٣ا٫ مً قإع بلى آزغ ٓن الىدُجـت اإلاـٓث،  ٢ْـض ج٩ـ

ٓاصر الؿُاعاث ضاص ال٨بيرة التي جمٓث بؿبب خ  .(1)َظٍ ألاًام ألٖا

ْاإلاغ٦بــاث جىًُٓمــا  ٓثُت جىٓــُم ؾــير اإلاكــاة  ْمىًٓمــا ٞــال ٣ًــ٘ الخ٣ــاء ٍْترجـب ٖلــى اؾــخسضام ؤلاقــاعاث الًــ ص٣ًُ٢ــا 

ْاَمئىــان ــمَّ ٌؿــير الىــاؽ ب٩ــل ؤمــان 
َ
ْمــً ز اث الخمـــ  ،ال جهــاصم إبــةطن هللاإ  ٍع ٓا٫ مــً الًــْغ ٞدٟــٔ الىٟــٓؽ ْألامــ

 التي ظاء ؤلاؾالم مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلحها.

 م٘ مبضؤ اإلاهلحت اإلا
ً
ٗخار مخٗاعيا ٌُ ٓثُت  ٓم اإلاسالٟت ٞةن ٖضم اخترام ؤلاقاعاث الً ٍْترجب ٖلُّ  ،غؾلتْبمِٟ

ٓبــت ٖلــى مــً ًســال٠ َــظٍ اإلاهــلحت غجــب ٣ٖ ًُ ً، ممــا ظٗــل اإلاكــٕغ اللُبــي  ٓثُت، خُــض  ،ؤيــغاع لرزــٍغ ْ ــي ؤلاقــاعاث الًــ

ٓاهين ألازــٔغ  56هــّو فــي اإلاــاصة  ٓبــت ؤقــض جــىو ٖلحهــا ال٣ــ ع اللُبــي ٖلــى اهــّ : " مــ٘ ٖــضم ؤلازــال٫ بإًــت ٣ٖ ٓن اإلاــْغ مــً ٢ــاه

                                                             
ن1ي
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 9997داى ااًا ت ابَّب  فاص إ،اابب  0570 الدا وو اوح داويىا إ،اابا  ب ان ب بهؽا   9511داىا إ،اابب بهنؽابا ل،انل فنهاا  0268و وح 
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ــض ٖــً ماثــت صًىــاع، ٌٗا٢ــب ٧ــل مــً ازتــر١ بمغ٦بخــّ ؤلا  ال جٍؼ  
ً
ً صًىــاعا ٓثُت الحمــغاء بٛغامــت ال ج٣ــل ٖــً ٖكــٍغ قــاعة الًــ

ض ًٖ زمؿت ؤقِغ م٘ احب جغزُو ال٣ُاصة للمضة هٟؿِا" ال جٍؼ  ً  .(1)ْبحجؼ اإلاغ٦بت إلاضة ال ج٣ل ًٖ قٍِغ

 
ً
ت -زاهُا :اللالماث اإلاشوٍس  

ٖٓـــت مـــً ظبـــا٫  ْ مىبؿـــُت بّن الخًـــاَعـ الُبُُٗـــت لـــألعى الٓـــاَغة للُٗـــان مخى ٫ٓ مىسًٟـــت ؤ مغجٟٗـــت ْؾـــِ

ْبوكــاء الُــغ١ التــي حؿــير ٖلحهــا اإلاغ٦بــاث، ألامــغ الــظي ًجٗــل جهــمُم الُــغ١ ٖلــى  ْاخــضة فــي جهــمُم  ْصًــت جــاصي مِمــت  ْؤ

ـــا، َب٣ًـــا لِـــظٍ الخًـــاَعـ،  ،ؤقـــ٩ا٫ مسخلٟـــت ًٗ ْ مغجٟ ْجـــاعة وكـــاَضٍ مىدـــضًعا ؤ ْآزـــغ مخٗغًظـــا   
ً
 مؿـــخ٣ُما

ً
٣ـــا ٞخـــاعة هـــٔغ ٍَغ

 ٓ ْظـ  ْ ٓح ؤ ْالحـظع مـً ؤظـل ال٣ُـام ٞٗـضم ْيـ ص مـا ًيبـّ ٢اثـض الؿـُاعة ٖلـى مشلِـا ًجٗـل مـً الهـٗب ٖلُـّ ؤزـظ الحُُـت 

خّ ػاثــــضة ٞةهــــّ ال ٌؿــــخُُ٘ جسُٟــــ٠  ٧ْاهــــذ ؾــــٖغ  ،
ً
ٓجئ بمىُٗــــ٠ مــــشال ٓ الػم لخجىــــب مــــا ال جدمــــض ٣ٖبــــاٍ، ٞــــةطا ٞــــ بمــــا َــــ

ْٖــضم ال٣ــضعة ٖلــى ٦ــبذ ظمــاح ؾــُاعج ت بكــ٩ل مٟــاجئ ممــا ًــاصي بــّ بلــى الاعجبــا٥  ّ ٣ُٞــ٘ الحــاصر الــظي عبمــا ًيــخج الؿــٖغ

ٓاصر الحاٞالث ال٨بيرة. ٢ْض ٌكمل ؤٖضاًصا ٦بيرة مً ألاخخام زانت في خ ْبالٛت،   ٖىّ بناباث زُيرة 

ــ٤ ل٩ــل ؾــاثغ ٖلحهــا،  ــت التــي جٓبــح مٗــالم الٍُغ ٍع ٓازو اإلاْغ ْمــً ْؾــاثل جىٓــُم الؿــير ٖلــى الُــغ١ ْيــ٘ الكــ

ْ ججىبـــّ ـــت ٖلـــى الُغ٢ـــاث مهـــلحخان ٍْترجـــب ٖلـــى  ،ْجغقـــضٍ بلـــى مـــا ًجـــب ٞٗلـــّ ؤ ٍع ٓازو اإلاْغ ٓن ْيـــ٘ الكـــ بنـــضاع ٢ـــاه

ٓصجان للكـإع  َْاجـان اإلاهـلحخان م٣هـ  ، ْمـا٫ ٚيـٍر ْخٟـٔ مالـّ  ْهٟـ مً مّٗ،  َْما: خٟٔ هٟؿّ  مِمخان ليوؿان، 

اث الخمـ. ٍع  بل َما مً الًْغ

ْا ٓلـّ: " ًجـب اجبـإ ؤلاقـاعاث  ْلـت اللُبُـت ب٣ ع فـي الض ٓن اإلاـْغ ٓاٖـض َْظا ما هّو ٖلُت ٢اه ْال٣ ـت  ٍع لٗالمـاث اإلاْغ

ٓإ مُٗىت مً  ع ؤه ْاإلاكاة بما في طل٪ ٢هغ مْغ ع ْؾالمت الغ٧ار  ع لخىُٓم خغ٦ت اإلاْغ ت اإلاْغ ْ جًِٗا قَغ التي ج٣غعَا ؤ

ْ في اججاٍ مّٗين" ٓع مُٗىت ؤ ْ ظؿ ْ الضعاظاث الٗاصًت ٖلى َغ١ ؤ ْ ٚير آلالُت ؤ  .(2)اإلاغ٦باث آلالُت ؤ

 
ً
:الفدص الذوسي -زالثا  

 بٌٗ 
ً
ْظض زلال ْعي، لُخإ٦ض مً ألامغاى، ٞةطا  ٓم بةظغاء الٟدٓناث الُبُت ٖلى ظؿمّ بك٩ل ص الىاؽ ٣ً

ْاء الالػم لّ ٞىد٨م ٖلُّ بإهّ مً الحٍغهين ٖلى ؾالمت  حخّ. ٓم بإزظ الض  في ظؿمّ ٞةهّ ٣ً
ً
ْ ؤإلاا  ؤ

 ْ َــا،  ٓص َـــظا ألامــغ ًخُلـــب مىـــّ ْمــً مىُلـــ٤ اإلاداٞٓــت ٖلـــى الجؿــم ٞةهـــّ ًيبغــي اإلاداٞٓـــت ٖلـــى اإلاغ٦بــت التـــي ٣ً

ْام خىاء ْالاَخمام بألُخّ ٖلى الض ْمً مٓاَغ َظا الاَخمام ج٣ٟضَا ٢بل الاؾخٗما٫ للخإ٦ض مً ؾالمتها، ٞةطا ْظض  ،الٖا

 ال ًتر٦ّ
ً
ٓاع  ، ها زلال ـاعاث، ْألاهـ ْممـا ًيبغـي التر٦يـز ٖلُـّ فـي الؿـُاعة ْالالخٟـاث بلُـّ ؤلَا ٓم بةنالخّ صْن جإزير،  بل ٣ً

 ْ اعاث ٞخبض ْمااحاث الؼظاط، ؤما ؤَمُت ؤلَا ٓابذ    ْال٩
ً
ْ مً  ؛ْابحت ظضا ْ ها ؤ ألّن اإلاغ٦بت ال ًم٨ً لِا ؤن حؿير مً ص

 فـي الـض٫ْ اإلاخ٣ضمـت ًدـضص ليَـاعاث صْن ؤخضَا مما ٌؿخلؼم مغا٢بتهـا للخإ٦ـض مـً نـالخُتها
ً
ْصا  مدـض

ً
 بـإّن لِـا ٖمـغا

ً
، ٖلمـا

ٓ بـضث  ْلـ اعاث ٚير نـالحت لالؾـخٗما٫  ٓمتراث ؤنبدذ ؤلَا ٓمتراث ٞةطا ٢ُٗذ الؿُاعة َظٍ ال٨ُل ٖضص مٗين مً ال٨ُل

ــــ
ّ
ٓاع ٦ــــظل٪ ٞــــال ًم٨ ْ ؤَمُــــت ألاهــــ ْ هــــالبًٗــــِم ؤ هــــا نــــالحت، ٦مــــا جبــــض ـــير مــــً ص ـــ ؛ً للؿــــاث٤ الؿـ ـــح لـ ـــا جٓبـ ـــ٤ أل هـ ٍـ ّ الُغ

خّ بطا قاَض  ً الؿاث٤ مً جس٠ُٟ ؾٖغ
ّ
ٓابذ ٞ ي مً ألاَمُت بم٩ان خُض جم٨ ا، ؤّما باليؿبت لل٩ ْج٨ك٠ لّ مساََغ

ال ج٣ل ؤَمُت مااحاث الؼظاط ًٖ  ٢ٓذ اإلاىاؾب،  ٠٢ٓ في ال ْ مً مى٠ُٗ ُٞخ ْ ا٢ترر مً ؾُاعة ؤ  ؤ
ً
ٓاها ْ خُ  ؤ

ً
بوؿاها

ٓاؾـُتها ًـخّم جىُٓـ٠ الؼظـاط مـً ٧ـ ْزانـت فـي ألاًـام اإلامُـغة ممـا ًم٨ـً الؿـاث٤ مـً الغئٍـت ؾاب٣ا ها ٞب ل مـا ًخٗلـ٤ بـّ 

٫ٓ بإمان ْؾالم صاثمين بةطن هللا ْالٓن ْمخابٗت ؾيٍر  ٓح   .بٓي

ٓم بـّ  ْعي ٖلى اإلاغ٦بت بك٩ل صاثم، ْألانل ؤن ٣ً َْؿخلؼم مما ج٣ضم ٢ُام مال٪ الؿُاعة بةظغاء الٟدو الض

ْل٨ً مً ؤظل بلؼام الجمُ٘ بّ ٞةهّ   
ً
ٖٓا ْعي ٖلـىَ ٓن ٣ً ـملي بـةظغاء الٟدـو الـض ٘ ٢ـاه ظمُـ٘ آلالُـاث  ال بـض مـً حكـَغ

                                                             
ن1ي

 ى ي0989و نب  02ى ب لو يوم"و" ذهو يو "  يوعامب يومن و" بعىى يوج"نى  يو" منب " ى 0989ن و نب 00 انوو " ى ي 
ن2ي

 ى ب لو يوم"و" ذهو يو "  يوعامب ي0989ن و نب 00مو يواانوو " ى ي 90يوماى   
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ٍْــخم طلــ٪ جدــذ بقــغاٝ هٟــغ مــً طْي الازخهــام فــي َــظا  ،ْزانــت جلــ٪ اإلاسههــت لى٣ــل ألاخــخام ،٢ْــذ مدــضص فــي

 الكإن.

ٓن ؤَمُــت  ال ج٣ــل اإلاهــلحت اإلاترجبــت ٖلــى بنــضاع َــظا ال٣ــاه ٓاَــا مــ٘ ؤخــض فــي َــظا الخهــٓم،  ٍْيبغــي ٖــضم الخ

ت. ؛ً ؾاب٣تها )الٗالماث(ٖ ٍع ٓاصر اإلاْغ ٕٓ الح ٢ْ  ألن ٖضم الاَخمام باإلاغ٦بت ؾبب في 

ٓن ع٢م ) ع ٖلـى الُـغ١ الٗامـت فـي لُبُـا ٖلـى ؤهـّ " 1984( لؿـىت 11جىّو اإلااصة الخامؿت مً ال٣اه م بكـإن اإلاـْغ

 
ً
ْ  ج٣ــضم اإلاغ٦بــت آلالُــت اإلاُلــٓر لِــا التـــرزُو لٟدهــِا ٞىُــا ٦ُْلـــّ ؤ  ْ ِــا ؤ ْطلــ٪ فــي الؼمـــان ا اإلاؿــمــً ٢بــل مال٨ ٫ْ ٖجهــا 

ـــً  ْالخد٣ـــــ٤ مــ ـــي ججغبـــــت ؤظِـــــؼة اإلاغ٦بـــــت  ـــمل الٟدـــــو الٟنــ َْكــ ـــان اللـــــظًً جدـــــضصَما الجِـــــت اإلاسخهـــــت بـــــالترزُو،  ْاإلا٩ــ

 للخدضًض الظي ًهضع بّ ٢غاع مً اللجىت الكٗبُت الٗامت للٗض٫" .
ً
٣ْٞا ْطل٪ ٧لّ  ٍ اإلاخاهت ْألامً   اؾدُٟائها لكْغ

 َْــظا ٌٗخاــر جُب٣ُــ
ً
 مٗانــغ  ا

ً
ْعي للمغ٦بــت آلالُــت لــم ًــغص هــو ٖلُــّ  ،للمهــلحت اإلاغؾــلت ا خُــض بن الٟدــو الــض

ْالحـغم ٖلـى ؾـالمخّ، هـو اإلاكـّغٕ اللُبـي  ،مً الكإع الح٨ُم ْاإلاجخمـ٘  بال ؤهّ ًدمل في َُاجّ خماًـت مهـلحت الٟـغص 

ٓهُــت ٖلــى مسالٟخــّ  ْجغجِــب آزــاع ٢اه عة بظــغاء الٟدــو الٟنــي للمغ٦بــت  ع ٖلــى يــْغ ٓن اإلاــْغ ْ الخ٣ــاٖـ فــي بظغاثــّ، فــي ٢ــاه ؤ

ّ مبنيٌّ ٖلى ؤؾاؽ اإلاهلحت اإلاغؾلت
ُّ
 .(1)َْظا ٧ل

 
ً
:ئوشاء ألاهفاق والجعىس  -سابلا  

اصة فـي ٖـضص الؿـ٩ان  ْالٍؼ ْاؾ٘ الىُا١،   
ً
ا  خًاٍع

ً
ْج٣ضما  لم ٌكِضٍ مً ٢بل، 

ً
 ؾ٩اهُا

ً
ٓا ٓم هم ٌكِض الٗالم الُ

ــــا مــــ٘ ٖــــضص الؿــــُاعاث بســــالٝ الُــــغ١ اإلايكــــإة فــــي  ًً ـــمليجدىاؾــــب َغص ٞ ــــي ٚيــــر ٢ــــاصعة ٖلــــى اؾــــدُٗار ؤٖــــضاص  ،الــــؼمً اإلاا ـ

ـ٤ ُنـّمم فـي اإلاا ـملي  ْالتـي حؿـير ٖلـى ٍَغ ٢ٓـذ الحايـغ  الؿُاعاث في الؿىين ال٣اصمت، ٞةطا ٢اعها بين ٖضص الؿـُاعاث فـي ال

٠ ٫ٓ اإلآْ ت التي جاصي بلى ٖضم ْن ٍع ٤ م٘ ٖضص الؿُاعاث، ُٞيخج ٖىّ خضْر الازخىا٢اث اإلاْغ  هجض ٖضم ج٩اٞا الٍُغ

ٓص مـٍغٌ فـي بخـضٔ الؿـُاعاث ٢انـًضا م٩ـان الخُبِـب ُٞـاصي  ْظـ ٓ ألامـغ مـً  ٢ْـض ال ًسلـ ٢ٓـذ اإلادـضص لـّ،  بلى ٖملّ في ال

 
ُ
٢ْــــض ج  ، ــــاصة جــــإزٍغ ٢ٓــــذ  لُّ ٣ِــــجــــإزيٍر بلــــى ٍػ عي ٞــــال ًهــــل بلــــى اإلاٗــــال  فــــي ال  بدــــاصر مــــْغ

ً
ْ مهــــابا  ؤ

ً
دــــا بٗــــٌ الؿــــُاعاث ظٍغ

 اإلاىاؾب.

ْالتـــي مــــً قـــإ ها الدؿــــُِل ْمـــً زـــال٫ مــــا ج٣ـــضم ٞةهــــّ ًم٨ـــً بنــــضاع ٢ـــاه ٓع ْألاهٟــــا١  ٓن ٣ً ـــملي بة٢امــــت الجؿـــ

ٓع اإلاترجبـت ٖلـى َـظا  َْـظٍ ألامـ ٓاصر،  ْالخ٣لُـل مـً الحـ ـت،  ٍع ْججىب ما ٌؿـوى باالزخىا٢ـاث اإلاْغ ٓاَىين،  ْالدؿُير ٖلى اإلا

. ٓن جد٤٣ ما ٢هضٍ الكإع  ال٣اه

ْظــــّ الخٟهــــُل ٓلــــّ "ًجــــب  ْبهمــــا ؤقــــاع  ،لــــم ًخُــــغ١ اإلاكــــٕغ اللُبــــي لِــــظٍ اإلاؿــــإلت ٖلــــى  جبــــإ ؤلاقــــاعاث ابلحهــــا ب٣

ْاإلاكـاة بمـا فـي طلـ٪ ٢هـغ  ع ْؾـالمت الغ٧ـار  ع لخىُٓم خغ٦ت اإلاـْغ ت اإلاْغ ْ جًِٗا قَغ ٓاٖض التي ج٣غعَا ؤ ْال٣ ْالٗالماث 

ْ فـي اججـاٍ مٗـّين"،  ٓع مُٗىـت ؤ ْ ظؿ ْ الضعاظاث الٗاصًت ٖلى َغ١ ؤ ْ ٚير آلالُت ؤ ٓإ مُٗىت مً اإلاغ٦باث آلالُت ؤ ع ؤه مْغ

ال ؾــُما ؤهــّ ًـضزل جدــذ ٢اٖــضة  بال  ؤّن َـظا ال ًخٗــاعى مـ٘ مــا ٢هــضٍ الكـإع الح٨ــُم مــً جد٣ُـ٤ للمهــلحت اإلاغؾـلت، 

."
ً
ا ٍ قَغ  ٧اإلاكْغ

ً
ا ٝ ٖٞغ  "اإلاْٗغ

 
ً
:الىشف اإلاُذاوي الذاةم كلى الؼشق  -خامعا  

٦ْـــظا ب٨رـــرة الؿــُاعاث  ْالحـــغاعة الكــضًضة،  ٓط  ْالشلـــ ٝ اإلاىازُــت ٧األمُـــاع  غ الُـــغ١ بـــالْٓغ
ّ
التـــي حؿـــير ٖلحهـــا، جخــإز

مـــا٫   أٖل
ً
ْجخٗـــغى ؤخُاهـــا ْجهـــضِٖا،  ـــ٤، ممـــا ًـــاصي بلـــى حكـــ٣٣ِا  الث الؼاثـــضة ٖلـــى جدمـــل الٍُغ ْزانـــت اإلادملـــت بـــالحم

                                                             
ى ب الو يوما"و" ذهاو يو ا"  يوعاماب فاص ونبناا ذهاو لناه م إ ي  با  ماو لاال  يوةداد 0989ن و انب 00ن تنّد يوماى  يو اى ب مو يواانوو " اى ي1ي

 بل ب"فك  هبه و واك لاال  ذ ا"  لنااى ماو تاا"نخ يوةدادما ويومااى  يو امناب يوةنص ذىى ،الدنب يوم"ربب يآلونب فنل "  اول يوت"لند برتال م
مو يواانوو نة ه ذهو م ال نجو  يوت"لند و نا"  "رول ذامب لو تجىنى ت"لن،ها إ ي مضاو ذهاو ،انعها ذ ا"  انوي  إال إ ي  با  ماو يوةداد 

 يوةنص ،الدنتها ومى  لل"ى ندىىاا  "ي" يوةدد مي
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ْ جهــّضٕ الُــغ١،  ْ الِــاج٠، ٞدكــ٤٣ ؤ ْ ال٨ِغبــاء ؤ ُــا٫ الخانــت باإلاُــاٍ ؤ ــاث اإلاسخلٟــت مــً ؤظــل بنــالح بٗــٌ ألٖا الحٍٟغ

اث صْن بنالح ً اء. ى ٣ٞضاصي بلْب٣اء بٌٗ الحٍٟغ  خُاة ؤهاؽ ؤبٍغ

ٓن مِمتهـا ال٨كـ٠ ٖلـى الُـغ١  إلاٗالجت ما ؾب٤ ٞةهّ ًخدخم حك٨ُل لجىت مـً طْي الخاـرة فـي َـظا اإلاجـا٫ ج٩ـ

ٓن  هــــظا الكــــإن ًترجــــب ٖلُــــّ  ــــت مــــضٔ نــــالخُتها زــــم جبلُــــٜ الجِــــاث اإلاٗىُــــت للمبــــاصعة بٗمــــل الــــالػم، بنَّ بنــــضاع ٢ــــاه ْمٗٞغ

ْ ي خٟٔ الىٟـ ٓصة للكإع   ْاإلاا٫. مهلحت م٣ه

ْالتــي ظــاء ُٞــّ: ٓن الؿــير ،  ٫ٓ ٢ــاه » َْــظا مــا هــو ٖلُــّ اإلاجمــ٘ ال٣ٟ ــي ؤلاؾــالمي اإلاى٣ٗــض فــي مــاجمٍغ الشــامً خــ

ْعة ماجمٍغ الشـامً ببىـضع 2/8)  71بؿم هللا الغخمً الغخُم ٢غاع ع٢م :  ( بن مجلـ مجم٘ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي اإلاى٣ٗض في ص

هـــاي صاع الؿـــالم مـــً  ٓان بْغ ٓاٞـــ٤ َـــ1414مدـــغم  7بلـــى 1ؾـــيري بُجـــ ٓهُـــٓ(  27 -21ـ اإلا ـــغان ) ً م . بٗـــض اَالٖـــّ 1993خٍؼ

ٓلـــّ،  ْبٗـــض اؾـــخماّٖ بلـــى اإلاىا٢كـــاث التـــي صاعث خ ٓاصر الؿـــير،  ٕٓ خـــ ٓاعصة بلـــى اإلاجمـــ٘ بسهـــٓم مٓيـــ ٖلـــى البدـــٓر الـــ

ْا٢خًــــاء اإلاهــــلحت ؾــــً ألاهٓمــــت  ْممخل٩ــــا هم،  اح الىــــاؽ  ــــا ٖلــــى ؤْع ْػٍــــاصة ؤزُاَع ٓاصر الؿــــير  ْبــــالىٓغ بلــــى جٟــــا٢م خــــ

ْعزــو ال٣ُــاصة ْالاخخُــاٍ اإلاخٗل ٓاٖــض ه٣ــل اإلال٨ُــت  ٢ْ ٍ ألامــً ٦ؿــالمت ألاظِــؼة  ٣ــت بتــرزُو اإلاغ٦بــاث بمــا ًد٣ــ٤ قــْغ

ْالخ٣ُــــض  هــــا  ع  ٓاٖــــض اإلاــــْغ ْالضعاًــــت ب٣ ْالغئٍــــت  ْ ال٣ــــضعة  ٍ الخانــــت باليؿــــبت للؿــــً  ال٩ــــافي بمــــىذ عزــــو ال٣ُــــاصة بالكــــْغ

ٓلت ، ٢غع ما ًلي :  ْالحم ٓلت  ت اإلا٣ٗ  ْجدضًض الؿٖغ

 
ً
ال ٗت )ؤ( : بّن الالتــزام بخلــ٪ ألاهٓمــت التــي ال جســال٠ ؤخ٩ــ -ؤ   ؤلاؾــالمُتام الكــَغ

ً
ا ْلــي ألامــغ  ؛ْاظــب قــٖغ ألهــّ مــً َاٖــت 

ُت التـي  ٍْيبغـي ؤن حكـخمل جلـ٪ ألاهٓمـت ٖلـى ألاخ٩ـام الكـٖغ ُٞما ًىٓمّ مً بظـغاءاث بىـاًء ٖلـى صلُـل اإلاهـالح اإلاغؾـلت، 

 لم جُب٤ في َظا اإلاجا٫.

ــــغ اإلاــــالي إلاــــً ًســــال٠ جلــــ٪ الخٗلُمــــاث )ر( : ممــــا ج٣خًــــُّ اإلاهــــ ْمجهــــا الخٍٗؼ ٓاِٖــــا ،  ًّ ألاهٓمــــت الؼاظــــغة بإه  ؾــــ
ً
لحت ؤًًــــا

ْْؾاثل الى٣ـل ألازـٔغ  ٓا١ مً ؤ حار اإلاغ٦باث  ع لغصٕ مً ٌٗغى ؤمً الىاؽ للخُغ في الُغ٢اث ْألاؾ اإلاىٓمت للمْغ

 بإخ٩ام الحؿبت اإلا٣غعة .
ً
 ؤزظا

 
ً
ٓاصر التي جيخج ًٖ حؿُير اإلا -زاهُا ٗت الح ْ بن ٧اهـذ فـي ؤلاؾـالمُتغ٦باث جُب٤ ٖلحها ؤخ٩ام الجىاًاث اإلا٣غعة في الكَغ  ،

ْالؿاث٤ مؿا ا ا لٛالب مً ٢بُل الخُإ،  ٓاء في البضن ؤم اإلاا٫ بطا جد٣٣ذ ٖىانَغ ٫ْ ٖما ًدضزّ بالٛير مً ؤيغاع، ؾ

ال ٌٗ لُت بال في الحاالث آلاجُت : ٟيمً زُإ ْيغع   مً َظٍ اإلاؿْا

ْ ـــي ٧ـــل ؤمـــغ ٖـــاعى زـــاعط ٖـــً )ؤ(: بطا ٧ـــان ال ْحٗـــظع ٖلُـــّ الاختـــراػ مجهـــا ،  ٓة ٢ـــاَغة ال ٌؿـــخُُ٘ صِٞٗـــا  حـــاصر هدُجـــت ل٣ـــ

 جضزل ؤلاوؿان . 

 في بخضار الىدُجت . 
ً
ٍٓا ٢ 

ً
 )ر(: بطا ٧ان بؿبب ٞٗل اإلاخًغع اإلاازغ جإزيرا

لُت" ْ حٗضًّ ُٞخدمل طل٪ الٛير اإلاؿْا  .(1))ط(: بطا ٧ان الحاصر بؿبب زُإ الٛير ؤ

ْبن نــضع ٖــً ٚيــر اإلاؿــلمين، ألهــّ مبنــي ٖلــى ٢اٖــضة بؾــالمُت مٗخاــرة، ْزال  ٓن بؾــالمي،  ع ٢ــاه ٓن اإلاــْغ ٫ٓ: بّن ٢ــاه نــت ال٣ــ

ْلّ حٗل٤ ٦بير باإلاا٫، لظا  ْ ي الىٟـ،  اث التي خِٟٓا ؤلاؾالم،  ٍع  مً الًْغ
ً
ْاخضا ألهّ ًدٟٔ   ي "اإلاهلحت اإلاغؾلت" 

ٓ آزم. ْمً ٞٗل ِٞ ٓػ ألخض مسالٟخّ،   ال ًج

 

 

 

 

 

                                                             
ن1ي
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 اإلاؼلب الثاوي

لاث اللمل  اإلاصلحت اإلاشظلت وحشَش

 ْ خبــاع ؤ ْالتــي لـم ًـغص ٖـً الكـإع صلُـل ًـض٫ ٖلـى الٖا ْالٗمـا٫  ُْٞمـا ًلـي بٗـٌ اإلاؿـاثل الخانـت بمجـا٫ الٗمـل 

ْ ي:  ؤلالٛاء 

 
ً
:جدذًذ مذة إلنهاء خذمت اللامل -أوال  

ـــــا م ْزاهحهــ ــــت،  ــ ٓلـ ــــت الُٟ ــ ـــــا مغخلـ ْلِــ ــــضة، ٞإ ــ ـــل ٖـ ــ ــــّ بمغاخــ ــ ــــي خُاجـ ــ ـــان فـ ــ ـــــغ ؤلاوؿــ ــــت ًمــ ــ ـــــا مغخلـ ْزالثهــ ـــــبار،  ــــت الكــ ــ غخلـ

ْؤقـــضَا فــي اإلاغخلــت الشاهُـــت،  ٓزت، ٞإ٢لِــا فـــي اإلاغخلــت الشالشــت  ْالكــُس ْجخٟــاْث ٢ضعاجـــّ فــي مغخلتــي الكـــبار  ٓزت،  الكــُس

ْمـً  ٓزت مـً خـخو آلزـغ،  ٍْهٗب جدضًـض مغخلـت الكـُس ٓ ٞحها،  ض بهخاظّ خؿب ٢ضعجّ في اإلاغخلت التي َ ْ ًٍؼ ٣ٍْل ؤ

٠٢ٓ ٖىضَا ُٖاء الٗاملا ٖزّم ٞةهّ ال ًم٨ً ظٗلِ ٖٓت ٞمجها ما ٌٗخمض ٖلى الخ٨ٟيـر  ؛المت ًخ ْمخى ما٫ مسخلٟت  ألّن ألٖا

ٍْترجـــب ٖلـــى جدضًـــض اإلاـــضة التـــي  ْمجهـــا مـــا ٌٗخمـــض ٖلـــى بـــظ٫ الجِـــض الجؿـــوي ٧الٗمـــل فـــي اإلاىـــاظم،   ،
ً
ال٣ٗلـــي، ٧ـــالخٗلُم مـــشال

 ْالاؾـــــخٟ
ً
ْاة بـــــين الٗمـــــا٫ ظمُٗـــــا ـــا صام طلـــــ٪ جيخ ـــــي ٖىـــــضَا زضمـــــت الٗامـــــل جد٣ُـــــ٤ اإلاؿـــــا ـــً َا٢ـــــاث مــ ـــا لـــــضيهم مــ اصة ممــ

 
ً
 .(1)مم٨ىا

ٓن ع٢م ) 77ْفي َظا الكإن جىو اإلااصة  ٓن ٖال٢ـاث  2010ْ.ع /1378( لؿـىت 12مً ال٣اه مؿـُخي بةنـضاع ٢ـاه

ي مؿـخٔٓ 
ّ
ْ جـضو  لؿبب ًغظـ٘ بلـى ٖـضم م٣ـضعة الٗامـل ٖلـى الٗمـل ؤ

ّ
ٓػ لجِت الٗمل ب هاء ال٣ٗض بال الٗمل ٖلى ؤهّ: "ال ًج

ْ ؾــ ٓا٫ ًجــب ؤصاثــّ ؤ ْ ألؾــبار ا٢خهــاصًت، ْفــي َــظٍ ألاخــ ْ م٣خًــُاث الٗمــل، بمــا فــي طلــ٪ بٖــاصة ال٩ُِلــت ؤ ٦ّٓ ؤ ٓء ؾــل

ْم٨خــب الدكـُٛل اإلاسـخو با  هــاء ْاخــض ٖلـى ألا٢ــل  ،بزُـاع ٧ـل مــً الى٣ابـت الــظي ًيخوـي بلحهــا الٗامـل  ْؾـببّ ٢بــل قـِغ 

ْظضًت ؤؾبار ؤلا ٕ في ب هاء ال٣ٗض للخد٤٣ مً ؾالمت  ش الكْغ   هاء".مً جاٍع

 
ً
 جأمين اللامل باإلحاصاث اللادًت والؼاسةت: -زاهُا

ْالٗمــل، ٣ٞــض ٢ــا٫  ْخغماهــّ مجهــا ًــازغ فــي الٗامــل  ت للٗامــل  ٍع ْ ــي يــْغ نــلى هللا ٖلُــّ  -الغاخــت مُلــب قــغعي 

ٓلـــّ نــلى هللا ٖلُـــّ ْؾــلم: (2)«بن لجؿـــض٥ ٖلُــ٪ خ٣ًـــا: » -ْؾــلم ٢ْ ،ٞــةطا ٧اهـــذ الغاخـــت (3)«ًـــا خىٓلـــت: ؾــاٖت ْؾـــاٖت »،

ٓبــت فــي الٗبــاصاث ٍْذ  هــظا الاؾــم بال ألن اإلاهــلين  ،مُل ْمــا ؾــمُذ نــالة التــرا ْلــى،  ٓبــت فــي الٗاصًــاث مــً بــار ؤ ٞ ــي مُل

ال ًس ٓاث،  ٢ٓذ بين الهل ٓن ٞترة مً ال د ٓا ٌؿتًر  ما ًترجب ٖلى َظا مً مهلحت للٗامل. ٟي٧اه

ٓن قــًِغا فــي الؿــى ٍٓت بٗــضص مــً ألاًــام ٦ــإن ج٩ــ ٍْم٨ــً مــىذ ٍْم٨ــً جدضًــض ؤلاظــاػة الؿــى ْ ؤ٢ــل، ٦مــا  ْ ؤ٦رــر ؤ ت، ؤ

ُٖٓت  ْ ؤؾــب ٓمُــت ؤ ٍْم٨ــً مـىذ الٗامــل بظـاػة ً الٗامـل بظــاػة َاعثـت ٖلــى ؤن ال ٌؿـ٣ِ خــ٤ الٗامــل اإلاـالي ٖــً جلـ٪ اإلاــضة، 

ين. ٍ اإلاخ٤ٟ ٖلحها بين الُٞغ  ٨َْظا خؿب الكْغ

ْما ج٣خًُّ اإلاهلحت اإلاغؾلت للٗامل ٞةن اإلاكٕغ اللُبي في  ٖلى ما ؾب٤ 
ً
ٓن الٗمـل ٢ـض هـو ٖلـى  ْاؾدىاصا ٢ـاه

ٕٓ مً ؤلاظاػاث في الٟهل الغاب٘ مىّ في اإلااصة  ٓ الخالي: 30َظا الى  ْما بٗضَا ٖلى الىد

ٓمـــــا فـــــي الؿـــــىت إلاـــــً بلـــــٜ ؾـــــً 30اإلاـــــاصة ) ْؤعبٗـــــين ً ْزمؿـــــت  ٓمـــــا فـــــي الؿـــــىت  ٍٓت زالزـــــين ً ٓن ؤلاظـــــاػة الؿـــــى ( "ج٩ـــــ

ٓػ ؤن ًدىا ال ًج ً ٖاما،  ْػث مضة زضمخّ ٖكٍغ ْ ججا ٓػ مىّٗ الخمؿين ؤ ٠ ًٖ بظاػجّ، ٦ما ال ًج ْ اإلآْ ػ٫ الٗامل ؤ

ٓا٫ ًجــب ؤن ًخمخــ٘  ــب فــي طلــ٪، ْفــي ظمُــ٘ ألاخــ ْ بطا ٚع عة ج٣خًــحها مهــلحت الٗمــل ؤ ْ ٢ُِٗــا بال لًــْغ ْ جإظُلِــا ؤ مجهــا ؤ

ٓما مخهلت في الؿىت". ٠ بةظاػة ال ج٣ل ًٖ زمؿت ٖكغ ً ْ اإلآْ  الٗامل ؤ

                                                             
ن1ي

بعاب وهم نى دو  ا ي يوموضوح ينظ": ىي ذبىيوؽنص ذم"و يو"ونمكا ذال ا  يوعم  يوة"ىنب فص يواانوو يوهنبصا ىي" يورتال يوو ننابا بنؽاا يا يو 
 وما بعىاا ي 990ا د5101يو اننبا 

ن2ي
 ي 0972ا دىنا " ى 99ا د9وىا جلل"جه يوبلا"ي فص ،دندها رتال يو،وىا بال د  يوج ى فص يو،

ن3ي
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٠ بظ31اإلااصة ) ْ اإلآْ  ( "ٌؿخد٤ الٗامل ؤ
ً
اػة َاعثت لؿبب ٢ِغي ال ًخم٨ً مّٗ مً اؾدئظان عئؾاثّ م٣ـضما

ٓن ؤلاظــاػة الُاعثــت ؤ٦رــر مــً زالزــت  ال ج٩ــ ٓصجــّ بلــى الٗمــل ماــرعاث ُٚابــّ،  ٓع ٖ لتــرزُو لــّ فــي الُٛــار، ٖلــى ؤن ٣ًــضم ٞــ

ْػ  ال جخجا ٓاخضة،  ال جداؤًام في اإلاغة ال َْؿ٣ِ خ٣ّ ٞحها بم ملي الؿىت،  ٓما في ٧ل ؾىت،  ؿب َظٍ ؤلاظاػة زنى ٖكغ ً

ٍٓت".  مً ؤلاظاػاث الؿى

 ًدؿب ٖلى ؤؾاؽ مغجبّ ٖـً بظاػجـّ 32اإلااصة )
ً
 ه٣ضًا

ً
٠ ٖىض اهتهاء زضمخّ م٣ابال ْ اإلآْ ( "ٌؿخد٤ الٗامل ؤ

ٌٍٓ ٖـً بظاػاجـّ التـي لـم ًخمخـ٘  هـا بطا  ـ٠ الخٗـ ْ اإلآْ ال ٌؿخد٤ الٗامـل ؤ ٍٓت التي لم ًخمخ٘  ها إلاهلحت الٗمل،  الؿى

ْص ؾخت ؤقِغ".٧ان الخإظُل ب بخّ بال في خض  ىاء ٖلى ٚع

ـــض ٖـــً زمؿـــت 33اإلاـــاصة ) ْ اإلاغجـــب إلاـــضة ال جٍؼ ٖٓـــت اإلا٣ابـــل ؤ ـــ٠ الحـــ٤ فـــي بظـــاػة مغيـــُت مضٞ ْ اإلآْ ( " للٗامـــل ؤ

غ َبي مً  ٓن مىذ ؤلاظاػة اإلاغيُت بىاء ٖلى ج٣ٍغ ٩ٍْ ٓاخضة،  ٓما مخ٣ُٗت زال٫ الؿىت ال ْ ؾخين ً ٓما مخهلت ؤ ْؤعبٗين ً

ـغ َبـي مـً الُبِـب َبِب مٗخمض،  ٓصٍ فـي الخـاعط ٧ـان مـىذ ؤلاظـاػة بىـاًء ٖلـى ج٣ٍغ ْظـ ٠ ؤزىـاء  ْ اإلآْ ْبطا مغى الٗامل ؤ

ٓخــت لــّ زــال٫  ْػث ؤلاظــاػة اإلاغيــُت اإلامى ٓم م٣امِــا . ٞــةطا ججــا ْ مــً ٣ًــ ْلــت اللُبُــت ؤ اإلاٗخمــض لــضٔ البٗشــت الؿُاؾــُت للض

ْجُب٤ بكإهّ ألاخ٩ام اإلاىهٓم  الؿىت اإلاضة اإلاكاع بلحها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ُٞٗغى ألامغ  ٖلى اللجىت الُبُت اإلاسخهت 

ـ٠  ْ اإلآْ ٓخـت للٗامـل ؤ ـض مـضة ؤلاظـاػة اإلاغيـُت اإلامى ٓا٫ ًجـب ؤال جٍؼ ٓن الًمان الاظخماعي، ْفي ظمُ٘ ألاخـ ٖلحها في ٢اه

ٓاخضة.  ٣ْٞا لح٨م َظٍ اإلااصة ٖلى زالزت ؤقِغ زال٫ الؿىت ال

٠ ا34اإلااصة ) ْ اإلآْ ٓن للٗامل ؤ  -لح٤ في بظاػة زانت بمغجب ٧امل في الحاالث آلاجُت:( "٩ً

ٓا٫ مضة الخضمت. ،. ؤصاء ٍٞغًت الح  ؤ ْاخضة َ ال جمىذ بال إلاغة  ٓما  ً ً ٓن إلاضة ٖكٍغ  ْج٩

ٖٓين ر ٓن إلاضة ؤؾب ْج٩ اط  ٓا٫ مضة زضمخّ. ،. الْؼ ْاخضة َ  ال جمىذ بال إلاغة 

ظِا ْٞاة ْػ ْٖكغ  ،ط. للمغؤة ٖىض  ٓن إلاضة ؤعبٗت ؤقِغ   ة ؤًام.ْج٩

ٓن للمضة اإلا٣غع ألصاء الامخدان ،ص. ؤصاء الامخداهاث الضعاؾُت  .(1)ْج٩

ا
ً
:خماًت اللامل مً الفصل الخلعفي -زالث  

ْظـــّ، ُٞبـــظ٫ مـــا بٓؾـــّٗ مـــً ؤظـــل  ٫ٓ بلُـــّ ٖلـــى ؤ٦مـــل  ٧ٓـــ ـــت بالٗامـــل ؤصاء الٗمـــل اإلا ٓاظبـــاث اإلاىَٓ مـــً ؤَـــم ال

ْبزـالم، ٢ـا٫ نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـ  ؤن ًخ٣ىـّ»لم: بهجـاػ الٗمـل ب٩ـل ؤماهـت 
ً
، ٚيـر ؤن «بن هللا ًدـب بطا ٖمـل ؤخـض٦م ٖمـال

ْ ًتـــر٥ ٖمـــل  ٢ٓـــذ اإلادـــضص لـــّ مـــشال، ؤ ْ ًســـغط ٢بـــل اهتهـــاء ال الٗامــل ٢ـــض ًغج٨ـــب مسالٟـــت ٦ـــإن ًخـــإزغ فـــي اإلاجـــيء بلـــى ٖملــّ ؤ

ْ اإلاكا هت لِا، ٞةهّ عبما ٌٗغى ه ْبطا اعج٨ب الٗامل بخضٔ اإلاسالٟاث الؿاب٣ت ؤ ٨َْظا،  ٓم بلى الٛض  ٓبت الُ ٟؿّ بلى ٣ٖ

ْ ٖؼلـــــّ  ٓبـــــت ؤخُاًهــــا ٚيـــــر مخ٩اٞئــــت مــــ٘ اإلاسالٟـــــت ٞــــُٓلم، ٧االؾــــخٛىاء ٖىـــــّ مــــشال، ؤ ٓن ال٣ٗ ٢ْــــض ج٩ــــ مــــً ٢بــــل عر الٗمـــــل، 

ْمـً ؤظـل خماًـت الٗامـل مـً الٟهـل  ٢ٓـّ،  ْخ٣ ٦ْغامخـّ  ُٟخـّ  ْٚير طل٪، ُٞهـبذ ٞا٢ـًضا لْٓ ٢ّٓ ٧اٞت  ْخغماهّ مً خ٣

ٓن ًًمً خـ٤ الٗامـل ْنـاخب الٗمـل، ٦ـإن الخٗؿٟي ٞةهّ ًم٨ً حك٨ُل لجىت مً ؤَل الخار  ٓن مِمتها ْي٘ ٢اه ة ج٩

ٓع  ٓباث، لئال ًهاع بلى الٟهـل اإلاـظ٧ ْما ًىاؾتها مً ٣ٖ ٓلِا مً الٗامل  ٢ٓ٘ خه جىٓم اللجىت اجال باإلاسالٟاث التي ًخ

ْعٞــ٘ الٓلــم ٖــجه ٢ِٓم  ْ ــي ب٢امــت الٗــض٫ بــين الىــاؽ فــي خ٣ــ ٓصة للكــإع  ٘ مهــلحت م٣هــ م، زــم ٍْترجــب ٖلــى َــظا الدكــَغ

 ٌُٗ  ٧ل طي خ٤ خ٣ّ.

 
ً
جدذًذ الحذ ألادوى لألحىس: -سابلا  

 ْ لـب مـً عر الٗمـل بُٖـاء الٗامـل ؤظـٍغ صْن ْلـم، ؤ ٓم بّ مً ٖمـل، َْ ٢غع ؤلاؾالم ألاظغ للٗامل ل٣اء ما ٣ً

ْم بســــ ٣ٞـــا٫ حٗـــالى  َُ اء َُ ـــ
ْ
ق
َ
ـــاَؽ ؤ ٓا الىَّ ُؿـــ

َ
ْبس
َ
 ج
َ
ال َْ :183ة الكـــٗغاء 

ً
٢ْـــا٫ ؤًًـــا  ،] َحُهْم ِ

ّ
ٞ َٓ ـــ ُُ ِل َْ ٓا  ـــ

ُ
ِمل َٖ ـــا  مَّ ـــّلٍ َصَعَظـــاٌث ّمِ

ُ
ِل٩ َْ

                                                             
ن1ي

 وما بعىاا ي 571فص يواانوو يوهنبصا م"جق  اب ا دوهم نى ينظ" ىي ذبىيوؽنص ذم"و يو"ونمكا ذال ا  يوعم  يوة"ىنب  
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َٓن  ُمــ
َ
ل
ْ
ٓ ًُ  

َ
ــْم ال َُ َْ ْم  ُِ

َ
َمــال ْٖ

َ
َْــظا ألاظــغ الــظي ٌؿــخد٣ّ الٗامــل خــ٤ لــّ ال مّىــت ُٞــّ ٣ٞــض ٢ــا٫ هللا 19ةالكــٗغاء، آلاًــت: ؤ  ،]

ْيُر َمْم حٗالى 
َ
ْظٌغ ٚ

َ
ْم ؤ ُِ

َ
اِلَحاِث ل ٓا الهَّ

ُ
ِمل َٖ َْ ٓا  ًَ آَمُى ِظً

َّ
ٍٓن ِبنَّ ال [، بال ؤن ؤلاؾـالم لـم ًدـضص م٣ـضاع َـظا ألاظـغ 8ةٞهـلذ: ُىـ

ٓع م٣هـــض للكـــإع  ٍْترجـــب ٖلـــى جدضًـــض الحـــض ألاصوـــ  لألظـــ ٓ جد٣ُـــ٤ ْ الـــظي ًخ٣ايـــاٍ الٗامـــل ل٣ـــاء الٗمـــل الـــظي ؤصاٍ،  َـــ

ْعٞ٘ الٓلم  .(1)الٗض٫ 

 
ً
:جدذًذ ظاكاث اللمل -خامعا  

 للغػ١ 
ً
ٓم مً ؤٖما٫ َلبا ٓم بّ الىاؽ الُ ً مـً ٖهـغ بلـى ٖهـغ،  ،٦شيـرةبّن ما ٣ً ٓع مؿـخمٍغ ْجُـ ْ ـي فـي حٛيـر 

ٕٓ ْ فـــي ألاؾـــب ٓم ؤ ٓٞير ؾـــذ ؾـــاٖاث فـــي  ،٧ْـــل ٖمـــل ًدخـــاط بلـــى ؾـــاٖاث مُٗىـــت فـــي الُـــ مـــا٫ عبمـــا ًدخـــاط بلـــى جـــ ْبٗـــٌ ألٖا

ْبًِٗا ٢ض ًهل ب ٓم،  ْ بخضٔ ٖكغة ؾـاٖالُ ٨َـظا خؿـب َبُٗـت ٧ـل ٖمـل، ٦مـا ؤن الٗامـل ال  اث،لى زماوي ؾاٖاث ؤ

ٓا ٍٓلـــتٌؿـــخُُ٘ م ْمـــً ؛نـــلت الٗمـــل لؿـــاٖاث َ ا٢ـــّ،  عي جدضًـــض ؾـــاٖاث الٗمـــل  ألهـــّ ًـــاصي بلـــى بَع زـــّم ٧ـــان مـــً الًـــْغ

ْج٩لُٟــّ  ،٦ْــظا جسهــُو ٞتــراث الاؾــتراخت ،بٗــضص مٗــين ًخٟــ٤ مــ٘ َبُٗــت الٗمــل ــا١ الٗامــل  ٍْترجــب ٖلــى َــظا ٖــضم بَع

 ٫ٓ ْؾ ١ٓٞ ما ٌؿخُُ٘ ْهللا حٗالى ٣ً ُْ  
َّ
ًؿا ِبال ْٟ ُّ هَ

ّ
 الل

ُ
٠ ِ
ّ
ل
َ
٩ ًُ  
َ
اال َِ َٗ :286ة الب٣غة.] 

 ،
ً
 ص٣ُ٢ـا

ً
ٓابـح ٖلـى جدضًـض ؾـاٖاث الٗمـل جدضًـضا ْال ذ  ٓن الٗمـل بـالىو الهـٍغ ٢ْض ٢ام اإلاكّغٕ اللُبي فـي ٢ـاه

ْالحــض ألا٢ىــملى  ْالحــض ألا٢ىــملى إلاــضة ب٣ــاء الٗامــل فــي م٩ــان الٗمــل،  ْمــً بُجهــا الحــض ألا٢ىــملى لؿــاٖاث الٗمــل الٟٗلُــت، 

ْجىٓــُم ؾــاٖا ٓانــل،  ــض ؾــاٖاث  14ث الٗمــل ؤلايــافي، بط ًــىو فــي اإلاــاصة لؿــاٖاث الٗمــل اإلاخ ٓػ ؤن جٍؼ ٖلــى ؤن: " ال ًجــ

ٓػ جسٟــٌُ  ٍْجــ ٓاخــض،  ٓم ال ْػ ٖكــغ ؾــاٖاث فــي الُــ ٓػ ؤن جخجــا ٕٓ ٦مــا ال ًجــ ْؤعبٗــين ؾــاٖت فــي ألاؾــب الٗمــل ٖــً زمــان 

مـا٫ التـي ًهـضع بخدضًـضَا ٢ـغاع مـً اللجىـت  ْ ألٖا الكـٗبُت الٗامـت ؾاٖاث الٗمل لبٌٗ ٞئاث الٗاملين فـي الهـىاٖاث ؤ

ــض مخٓؾـــِ  15بىــاء ٖلــى ا٢تــراح مــً الجِــت اإلاسخهـــت " ْفــي اإلاــاصة  ٓا٫ ًجــب ؤال ًٍؼ ٓن هٟؿــّ " ْفـــي ظمُــ٘ ألاخــ مــً ال٣ــاه

ْ زمانؾاٖاث الٗمل ٖلى مضٔ زالزت ؤؾابُ٘  ٓم ؤ ٕٓ" ًٖ زماوي ؾاٖاث في الُ  .(2)ْؤعبٗين ؾاٖت في ألاؾب

:مً بلذٍهفالت اللامل كىذ عجٍض وهفالت أوالدٍ  -ظادًظا  

٢ْـــــض ًخٗـــــغى فـــــي ؤزىـــــاء ال٣ُـــــام بالٗمـــــل لـــــبٌٗ   ،
ً
 ٞـــــاٖال

ً
ٓهـــــّ ٖىهـــــغا  فـــــي اإلاجخمـــــ٘، ل٩

ً
 مِمـــــا

ً
ٗـــــّض الٗامـــــل ظـــــؼءا ٌُ

٢ٓــ٠ ٖــً َلــب  ــمَّ ًخ
َ
ْمــً ز ْ ٚيــر طلــ٪،  ْ بمــغى مــؼمً ال ًغجــى بــغئٍ ؤ ألازُــاع، ٦ــإن ًهــار بٗاَــت ج٣ٗــضٍ ٖــً الٗمــل ؤ

ٓن لّ مً ًى٤ٟ ٖلُّ مً مإ٧ل   ٢ض ال ٩ً
ً
ْؤخُاها ٓن لـّ ؤَٟـا٫ الغػ١،   ٢ـض ٩ًـ

ً
ْؤخُاهـا ٧ْل ما ًدخاظـّ،  ْمؿ٨ً  ْمكغر 

ْعبما ججاٍر الحُاة بلى ؾاا٫ الىاؽ. ْؤمشالّ ِٖكت ال٨ٟاٝ   بداظت بلى مً ًى٤ٟ ٖلحهم، ُِٞٗل َظا الٗامل 

ـــً الخُـــــار  ـــر اإلاـــــامىين ٖمـــــغ بــ ــــت ؤميــ ٓص  -ع ـــــملي هللا ٖىـــــّ  -٢ْـــــض ٞٗـــــل َـــــظا الخلُٟـ ــــ ـــً الحهـ ـــ٘ بٗـــــٌ العجـــــؼة مــ مــ

ٓزت، ٣ٞـــض ؤزـــغط نـــاخب ٦خـــار ْالىهـــأع خُـــض ٞـــغى  ا ٖـــً الٗمـــل بؿـــبب الكـــُس ًـــت مـــً بِـــذ اإلاـــا٫  جـــْؼ لِـــم ٍٞغ

ْ الٗاَــت ٖــً الٗمــل بط مــّغ ٖمــغ بــً الخُــار  ٓزت، ؤ ع ــملي هللا  -الخــغاط ؤن ٖمــغ ؤمــغ ب٨ٟالــت الٗامــل بطا ؤ٢ٗضجــّ الكــُس

٢ْا٫: "مً ؤ  -ٖىّ غ البهغ ًٞغر ًٖضٍ مً زلّٟ  ْٖلُّ ؾاثل ٌؿإ٫ قُش ٦بير يٍغ ٓم  ي ؤَل ال٨خار ؤهذا ببار ٢

ْطَــب بــّ بلــى  ْالؿــً، ٢ــا٫: ٞإزــظ ٖمــغ بُــضٍ  ْالحاظــت  ــت  ا ٢ــا٫: ؤؾــإ٫ الجٍؼ ٓصي، ٢ــا٫: ٞمــا ؤلجــإ٥ بلــى مــا ؤٔع ٣ٞــا٫: يهــ

 لـــِـ بـــال٨شير  -منزلـــّ ٞغبـــر 
ً
لـــّ بيـــمليء مـــً اإلانـــز٫، زـــم ؤعؾـــل بلـــى زـــاػن بِـــذ اإلاـــا٫ ٣ٞـــا٫: اهٓـــغ َــــظا  -ؤي ؤُٖـــاٍ قـــِئا

َؿا٦ِيِن لىا قبِبخّ زم هسظلّ ٖىض الِغم ن ؤ٧بؤههٟىاٍ، ْيغباءٍ ٞٓهللا ما 
َ ْ
اإلا َْ َغاء 

َ
٣ ُٟ
ْ
اُث ِلل

َ
َض٢ َما الهَّ ٓبت: ِبهَّ [، 60ة الخ

                                                             
ن1ي

م ندص بإ،ىي"  اانوو ذال اا  يوعما  ذهاو لناه : مواو ي"  يوعما  بناام ذهاو   5101وي"   0978ن و نب 05مو يواانوو " ى ي 51تند يوماى   
وماابا  يوعما  لو إىلاا  تعاىنال  ذهناهما  ذ"ك مو يوجهب يوملت،ب وتو،نب يومجهط يال ت ا"ي يوملتد لو ت،ى"  "ي"ي  بتعنانو يوداى ي ىناو

مو يواانوو نة ه ذهو لناه منجال لو نراوو ذااى يوتاى"نل وؽا"ك يوعما  مرتوباا باوهؽاب يوع"بناب وتداىى فناه ماى  يوتاى"نل وم"يدهاه  85ور وك يوماى  
 هنب لو يود"فب يوتص نتى"ل ذهنهاميويومااب  فص ر  م"دهب ذهو لال نا  فص يوم"دهب ي لن"  ذو يودى ي ىنو ومااب  يوعم  يومدىى وهم

ن2ي
  5101وي"   0978ن و اانب 05ومااا بعااىاا مااو يواااانوو " ااى ي 07ومع"فااب يوم نااى ذااو  اااذا  يوعماا  يوةعهنااب ويإلضااافنب وهعاماا  ينظاا" يوماااى   

 م ندص بإ،ىي"  انوو ذال ا  يوعم ي
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ْٖـً يـغباثّ" ـت  ْْيـ٘ ٖىـّ الجٍؼ َْـظا مؿـ٨ين مـً ؤَـل ال٨خـار،  ٓن،  ٦ْـظل٪ ٢ـغع ٖمـغ لألعامـل (1)ٞال٣ٟغاء َم اإلاؿلم ،

٢ْا٫: "ؤما لهن ب٣ُذ ألعامل ؤَل الٗغا١ أل  ًّ في بِذ اإلاا٫  ًّ ال ًدخجً بلى ؤخض بٗضي"خ٣ِ  (2)صِٖ

الصٍ  أل ْٞاجــــّ مهــــلحت ْــــاَغة للٗامــــل هٟؿــــّ   ْ ٍْترجــــب ٖلــــى ٦ٟالــــت الٗامــــل ٖىــــض بنــــابخّ بًــــغع فــــي ظؿــــمّ ؤ

.
ً
الص نٛاعا  ْزانت بطا ٧ان ألا

 
ً
: -ظابلا

ً
 جأمين اللامل صحُا

ْ عصَـا، ٣ٞـض ًهـار  ِٖٓـا ؤ ٢ْ ٍْت التـي لـِـ ليوؿـان صزـل فـي  ٓاعى الؿـما ؤلاوؿـان بمـغى مـا، اإلاغى مً الٗـ

ـــضًض  ـــي الحــ ْاخـــــض الِـــــغم»ْفــ ْاء، ٚيـــــر صاء  ْظـــــّل لـــــم ًًـــــ٘ صاء بال ْيـــــ٘ لـــــّ ص ْْا ٞـــــةّن هللا ٖـــــّؼ  ٓع (3)«جـــــضا ،ٞا وؿـــــان مـــــإم

ْآزغ ال ٌٗمل. ال بين بوؿان ٌٗمل  ْ ؤهىى  ال بين ط٦غ ؤ ْ نٛير  ْاإلاغى ال ًٟغ١ بين ٦بير ؤ  بالخضاْي للحضًض الؿاب٤، 

ْؤزــظ الٗــالط، ٢ْــض ًهــار الٗامــل فــي ؤزىــاء ٢ ُامــّ بٗمــل مــا، ًُٞــُغ بلــى مغاظٗــت الُبِــب مــً ؤظــل الخــضاْي 

ٓٞير الخـإمين  ـا فـي الحـا٫، ٞخـ ٓٞيَر ٓن الى٣ٟـاث بآَـت الـشمً، بدُـض ٌعجـؼ الٗامـل ٖـً ج ٢ْـض ج٩ـ َْـظا ًدخـاط بلـى ه٣ٟـاث 

ْمــً زــم ْعٖاًتهـا  ْ ــي خٟــٔ الــىٟـ  اؾــخمغاٍع فــي  الهـخي للٗامــل مــً ٢َِبــل نـاخب الٗمــل ًترجــب ٖلُــّ مهــلحت للٗامـل 

 ٖلــى الا 
ً
 لــّ ؤًًــا

ً
ْخــاٞؼا ْٖــضم  بــضمماعؾــت ٖملــّ  ٓانــلت ؤلاهخــاط  ْ ــي اؾــخمغاع م ْمهــلحت لهــاخب الٗمــل  إ فــي ٖملــّ، 

ٓٞير. ٓص ٖلُّ بالغبذ ال ٢ّٟٓ مما ٌٗ  ج

ْهـو ٖلـى ؤهـّ: " ٖلـى ظِـاث الٗمـل بظـغاء الخـإمين الـالػم ٖلـى  ٕٓ مً الخإمين للٗامل  ؤ٢غ اإلاكٕغ اللُبي َظا الى

ْالحماًــــت الاظخماُٖــــت الالػمــــت لِــــم الٗــــام اًــــت الحــــحُت  ٓٞغ الٖغ ْؤن جــــ ْؤزُــــاع اإلاِىــــت،  ٟين  هــــا يــــض ؤمــــغاى  ْ اإلاــــْٓ لين ؤ

ٓوي آزغ" ْطل٪ م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإي هٓام ٢اه م،   .(4)ألٞغاص ؤؾَغ

ُٖت بمــا  ٍْهــبٜ ٖلحهــا اإلاكــْغ ٓاهين  ٖٓــاء الــظي ًدخــٓي َــظٍ ال٣ــ ْزالنــت مــا ؾــب٤ ٞــةّن اإلاهــالح اإلاغؾــلت  ــي ال

ْجضعئٍ مً مًاع زُيرة ٖلى ألاهٟـ ْالا ج ٓا٫، ٣ٞـض ٢ـغع مجمـ بـضد٤٣ مً مهالح مٗخارة،  ٘ ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي: ان ْألامـ

ٗت  ْلـّي ألامـغ ُٞمـا ًىٓمـّ  ؤلاؾالمُت"ؤّن الالتزام بخل٪ ألاهٓمت التي ال جسال٠ ؤخ٩ام الكَغ ا؛ ألهّ مً َاٖت  ًٖ ْاظب قغ

ُت التـي لـم جُبـ٤ فـي  مً بظغاءاث بىاًء ٖلـى صلُـل اإلاهـالح اإلاغؾـلت، ٍْيبغـي ؤن حكـخمل جلـ٪ ألاهٓمـت ٖلـى ألاخ٩ـام الكـٖغ

 .(5)َظا اإلاجا٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن1ي

 ي099لبو نو ؾ نعاول بو إب"يانىا يول"يجا يومرتبب ي  ا"نب وهت"يا ا تدان  :  ه ذبى يو"لوؾ  عىا  عى د و مدمىا د 
ن2ي

 ي 98يوم"جق نة ها د 
ن3ي

 ي 9822ا دىنا " ى 9ا د 9لل"جه لبو ىيوى فص  ننها رتال يو لا بال فص يو"ج  نتىيوىا ج 
ن4ي

 م ندص بإ،ىي"  انوو ذال ا  يوعم  ي  5101وي"   0978ن و نب 05مو يواانوو " ى ي 98يوماى   
ن5ي

 ب"وناويي-ىي ىي" يو الى0999 16 57ن ،اى" فص 8  ى5 72اــا  "ي" " ى ي0902ا ذاى 5ا ج م8مجهب مجّمق يوةاه يإل المصا يوعىى  
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 اإلابدث الثاوي

م الللىد  أزش اإلاصلحت اإلاشظلت في حشَش

ْاإلاًِ ؤًما خاظت، ٞ ما٫  ٍ ج٣ـضًم  ال بضجدخاط اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت بلى ألٖا مً جىُٓم الخسهو ٞحهـا ْقـْغ

ٓاصع  ْالخسهـو لخـإمين ال٩ـ َْـظا ًخُلـب ؤلالـؼام بالخإَُـل  ْصعًءا للمٟاؾض ٖـجهم،  ٓع جد٣ًُ٣ا إلاهالحِم  الخضماث للجمِ

ٍ لتـــ ْلتهـــا مـــً ظِـــاث مؿـــال٣ـــاصعة ٖلـــى الٗمـــل ْألامُىـــت ٖلُـــّ، ٦مـــا ًخُلـــب ْيـــ٘ الكـــْغ ْمؼا ْلت ْيـــمً ا رزُو اإلاِـــً 

ٍ مدّضصة.  قْغ

ْجم٨ًُىــا ٦ْشيــر  ْالخالٖــب،  ممــا ٌٗمــل فــي َــظا اإلاجــا٫ ؤؾاؾــّ مبــضؤ اإلاهــالح اإلاغؾــلت، خماًــت للىــاؽ مــً الٛــل 

ْالٟؿـاص،  ْخماًـت لِـم مـً الًـغع  ً، إلاا في طل٪ مً جد٤ُ٣ إلاهـالحِم الح٣ُ٣ُـت،  لين ال٣اصٍع لِم مً الخٗامل م٘ اإلاَا

ْؤهٓمت لخىُٓم ٢ُإ ال ٓاهين  ْاإلاًِ صازل فيْلظا ًِٓغ ؤّن ما جهّضٍع الض٫ْ مً ٢ ٦ْظل٪  ِحٝغ  مجاالث َظا اإلاهضع، 

ٓاٖض  ْما جً٘ لظل٪ مً ٢ ْمِىُت  ٓم بّ مً جىُٓماث ه٣ابُت   ْؤخ٩ام ًضزل في َظا اإلاجا٫ ؤًٌما ج٣

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

م كلىد البُىق )الّعلم   الاظخصىاق( –أزش اإلاصلحت اإلاشظلت في حشَش

 
ً
 اإلاصلحت اإلاشظلت وكلذ العلم: -أوال

ــ٠ الّؿــ –ؤ  َم بطا ؤؾــل٠حٍٗغ
َّ
َم ْؾــل

َ
٣ــا٫: ؤؾــل ًُ م: لٛــت 

َ
ٓم،  ،ل ٓمــت بلــى ؤمــض مٗلــ ًْٞــت فــي ؾــلٗت مٗل ٓ ؤن ٌُٗــي طًَبــا  َْــ

مَخّ بلُـّ
ّ
ٓا فـي طلـ٪ (1)٨ٞإه٪ ٢ض ؤؾلْمَذ الشمً بلى ناخب الؿلٗت َْؾـل ْازخلٟـ ٟـّ  ْانـُالًخا: ّٖغٞـّ ال٣ِٟـاء ٧ـلٌّ بخٍٗغ  .

ٓ الخالي:  ٖلى الىد

ٓا بإهّ بُ٘   آظل بٗاظل.ّٖغّٞ الحىُٟت: ٣ٞال

 ّٖغّٞ الكاُٞٗت: بإهّ بُ٘ ٍمليء مٓنٝٓ في طمت بلٟٔ ؾلم.

ال مىٟٗت ٚير مخمازل الٗٓيين. ٓظب قٛل طمت بٛير ٖين  ٓا ٣ٖض مٗاْيت ً  ّٖغّٞ اإلاال٨ُت: ٣ٞال

 .(2)ّٖغّٞ الحىابلت: الؿلم ٣ٖض ٖلى ٍمليء ًحح بُّٗ مٓنٝٓ في الظّمت بلى ؤظل

٤ٟ ال٣ِٟاء -ر
ّ
ْالؿىت ْؤلاظمإ. الح٨م الكغعي للؿلم: اج ْال٨خار  ٓجّ بالىو  ا، لشب ًٖ  ٖلى ؤّن الؿلم مباح قغ

ٍُ مً ال٨خار: ٢ا٫ حٗالى:  ُخُبٓ
ْ
ـا٦
َ
ى ٞ َؿـوأ َظٍل مُّ

َ
ى ؤ
َ
ًٍ ِبل

ًْ يُخم ِبَض ًَ َضا
َ
ا ج
َ
 ِبط
ْ
ٓا ًَ َءاَمُى ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
إ ًَ :ْْظـّ 282ة الب٣ـغة  .]

ً قــامل ل٩ــل مــا ًشبــذ فــي الظّمــت مــً ا ًْ ْالــضَّ ٓن الاؾــخضال٫:  ٓن ه٣ــًضا، بــل ٢ــض ٩ًــ ْلــِـ مــً الــالػم ؤن ٩ًــ لح٣ــ١ٓ اإلاالُــت، 

 ْ ْالٓنـــــ٠، ٧األ٢مكـــــت ؤ ٖٓاث مدـــــضصة بــــالجيـ  ْ مهــــى ْ الكـــــٗير، ؤ ظًـــــت ٧ــــال٣مذ ؤ ٓٞت فــــي الظّمـــــت، مــــً ألٚا ٓاص مٓنـــــ مــــ

ا. ْ ٚيَر ْالحضًضة ؤ ٓاص الخام ٧الىداؽ  ْ مً م ْ آلالُاث، ؤ  الؿُاعاث، ؤ

ـــا ٢ـــضم الىبـــيُّ مـــً الؿـــىت: ٖـــً ابـــً ٖبـــاؽ ع ـــملي هللا ٖجهمـــا ٢ـــ
ّ
إلا ٓن فـــي الشمـــاع الؿـــىت  ا٫: " ؿـــلٟ ٌُ َْـــم   

َ
اإلاضًىـــت

ْالشالر ٢ا٫: ْ  ٓم»الؿيخين  ْْػٍن مٗل ٓم  ْؿِل٠ في ٦ٍُل مٗل ُِ لْ
َ
 في ٍمليء ٞ

َ
٠
َ
ْؾل
َ
ًْ ؤ  .(3)«َم

ٓاٍػ مــً ٚيـر زــالٝ خُــض ٢ــا٫ ؤخـض الٗلمــاء: ؤظمــ٘ ٧ــل  ،مـً ؤلاظمــإ: ٣ٞــض ؤظمـ٘ ؤثمــت ٖلمــاء اإلاؿــلمين ٖلـى ظــ

ْالخجــــاعاث،  مــــً جدٟــــٔ ٖىــــّ ؤَــــل ْالشمــــاع،   ْٕ م ظــــاثؼ؛ ألّن بالىــــاؽ خاظــــت بلُــــّ، ألّن ؤعبــــار الــــؼع
َ
الٗلــــم، ٖلــــى ؤّن الّؿــــل

ا للحاظت. ًٗ ٓػ لِم الؿلم صٞ َٓا ختى جىض ، ٞج ْهد ٓن بلى الى٣ٟت ٖلى الؼعٕ   (4)ًدخاظ

                                                             
ن1ي

 ي591ا د 8يبو منظو"ا و او يوع"لا ىي" ،اى"ا بن"و ا ج 
ن2ي

 ي575ا د9هو يوم يال ي "بعبا جذبى يو"دمو يوج ن"يا يوةاه ذ 
ن3ي

 ي5599ا دىنا " ى 059ا د5لل"جه يوبلا"ي فص ،دندها رتال يو هىا بال يو هى فص رن  معهوىا ج 
ن4ي

 ي079ىي د5105-اــ0999مدمى ذهص يو،ابونصا يوةاه يو "ذص يومن " فص ضوم يورتال ويو نبا ىي" يوع،"نبا بن"و ا يو بعب ي وووا  
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ٓ بلُّ الحاظـت،  -ط  ُٖت الّؿلم خ٨مت ْاَغة، ٣ٗٞض الؿلم مما جضٖ ُٖخّ: إلاكْغ  ٢ـض ال الح٨مت مً مكْغ
ً
ٞـاإلاؼإع مـشال

ال ًجـض مـً ٣ًغيـّ مـا ًدخـاط بلُـّ مـً مـا٫،  ْحِٗض ػعّٖ بلى ؤن ًـضع٥،  ٓن ٖىضٍ اإلاا٫ الظي ًى٣ّٟ في بنالح ؤعيّ  ٩ً

ْبال ٞاجـذ مهـلحت اؾـدشماع  ٫ٓ ما ًدخاط بلُّ مـً اإلاـا٫،  ٕٓ مً اإلاٗاملت ًخم٨ً  ها مً الحه ٓ في خاظت بلى ه ْلظل٪ ِٞ

بُذ ا
ُ
مؤعيّ، ٞمً ؤظل طل٪ ؤ

َ
 .(1)لّؿل

ٍ الؿلم: -ص   قْغ

ٓاء ٧ــان  -1 َٓــا، ؾــ ْهد  .. ْالهــٝٓ م ُٞــّ، ٧ــال٣ًُ 
َ
ــب الّؿــل ْاإلاكــتري(ظيـ اليــمليء الــظي ًٚغ بــّين ٧ــل مجهمــا )البــاج٘  ًُ ؤن 

ًْصا ْ مٗض ًْها ؤ ٓػ ْ م  ؤ
ً
 .(2)م٨ُال

ً اإلادّغم -2 ًْ  .(3)ؤن ٣ًبٌ الشمً في اإلاجلـ ختى ال ًهبذ مً بار الضًً بالضَّ

ٓن اإلاؿلم -3 ْ ٖلـى جسلُهـّ مـً ًـض مال٨ـّ،  ؤن ٩ً ًىا، ٞال ًى٣ٗض في ٖين مداطعة مً الٛغع بين اإلاٗين بلـى ؤظـل، ؤ ًْ ُّٞ ص

ٓ ؤؾلم بلٟٔ الكغاء او٣ٗض ؾلًما ْ جل عؤؽ اإلاا٫ ْل  ،ً ًْ  .(4)ألّن لٟٔ الؿلم للضَّ

٦ْمــــا ًجــــب ٖلــــى -4 ٓ طلــــ٪،  ْهدــــ ْ الخمــــغ الهــــٟٓي  ــــب ُٞــــّ، ٧ــــالخمغ الاروــــي، ؤ ٕٓ الــــظي ًٚغ البــــاج٘ ؤن ًبــــين  ؤن ًٓبــــح الىــــ

ْ الغصيء.. بلر لتز٫ْ الجِالت ْ الٓؾِ ؤ ٕٓ الجُض، ؤ ٓ مً الى  .(5)للمكتري نٟخّ، َل َ

ًْعا ٖلـى حؿـلُمّ ٖىـض  -5 ـا م٣ـض ًً ٓن ؤً ٦ْمـا ٩ًـ ٓن مـً بُـ٘ مـا لـِـ ٖىـض ؤلاوؿـان،   ٩ًـ
ّ
، لـئال

ً
م ُٞـّ مـاظال

ّ
ٓن اإلاؿل ؤن ٩ً

ا، ٞال ًحح ًٟ ْجاعة ؤزٔغ ؾل ا  ًٗ ٓن جاعة بُ  .(6)الّؿلم في اإلاى٣ُ٘ لضٔ اإلادل اإلادل، لئال ٩ً

ْ ٚير طلـ٪  -6 ؾلمذ اإلابُ٘ بٗض قِغ ؤ
َ
٫ٓ لّ: ؤ ٢ْذ الدؿلُم ٦إن ٣ً ٓ ؤن ًظ٦غ الباج٘  َْ ًٓما مدضًصا،  ٓن ؤظلّ مٗل ؤن ٩ً

ْ ي مٟؿضة لل٣ٗض ت،  ٢ٓذ، ُمًُٟت بلى اإلاىاٖػ ْال ْالهٟت،  ْالجيـ،   ،ٕٓ  .(7) ػالت الجِالت؛ ألّن ظِالت الى

ٍٓـل طاث ٦ٟـاءة ٖالُـت فـي الا٢خهـاص ؤزغ اإلاهلح -َـ  م: بّن ٣ٖض الؿلم فـي ٖهـغها الحايـغ ؤصاة جم
َ
ت اإلاغؾلت في ٣ٖض الّؿل

ٍٓـــل اإلاسخلٟـــت  ؤلاؾـــالمُتْفـــي وكـــاَاث اإلاهـــٝغ  ،ؤلاؾـــالمي ْاؾـــخجابتها لحاظـــاث الخم هتهـــا  ْطلـــ٪ مـــً خُـــض مْغ زانـــت، 

.  ٦ْظا للى٣ٟاث الغؤؾمالُت ألازٔغ

ٓع اإلاٗانـــغة التـــي لجـــإث بلحهـــا البىـــ٥ٓ  يُعتبررر  ٓاػي مـــً الهـــ ْطلـــ٪ لخد٣ُـــ٤ مـــأعر ٦شيـــر ؤلاؾـــالمُتالؿـــلم اإلاـــ  ة، 

ْالكغ٧اث  ٓ ؤن ًبُـ٘ اإلاهـٝغ بلـى ؤلاؾالمُتللمىخج،  ْمشالـّ: َـ ٍِْٓغ طل٪ في اله٣ٟاث ال٨بيـرة ،  ْاإلاؿتهل٪،  ْالخاظغ،   ،

م ُٞــّ ب٩ــل 
ّ
ْلــِـ مــً زهــالُــٝغ الشالــض بًــاٖت فــي الظمــت مــً هٟـــ الجــيـ اإلاؿــل ٓانــٟاجّ،  م م

ّ
ٓم البًــاٖت اإلاؿــل

  ٞحها
ً
م الشمً م٣ضًما، ؤي  ،ماظال

ّ
ٓن حؿل ٣ت الؿلم–٩ٍْ م -بٍُغ

ّ
م بلُـّ، ٞـةطا حؿـل

ّ
ْع اإلاؿـل ْع اإلاهٝغ َىا ص ْبالخالي ٞض  ،

 اإلاهٝغ البًاٖت ؾلمِا بلى الُٝغ الشالض ؤصاء إلاا في طّمخّ.

ٓن الؿــــٗغ خُجهــــا ؤع  زــــو مــــً الؿــــٗغ الحايــــغ، ٞــــةن ٧ــــان بؿــــٗغ الهــــ٣ٟت بّن اإلاهــــٝغ ٖىــــضما ًبُــــ٘ ؾــــلًما، ٩ًــــ

ْبن ٧ان الؿٗغ ال٨ٗـ خهل لّ ٖلى بٌٗ الغبذ. ْلى، م٘ اجٟا١ ألاظلين، لم ٌؿخٟض اإلاهٝغ قًِئا،   ألا

ٍْبُ٘ في ألا٫ْ مً قـِغ ٞاراًـغ  ، ٦إن ٌكتري في ألا٫ْ مً قِغ ًىاًغ،  ٦ْما ؤّن جإزغ ؤخض اله٣ٟخين ًٖ ألازٔغ

 مــً هٟــــ الٗــام، ؤم٨ـــً 
ً
ٓلـــت، ٖلــى ؤهـــّ بن لــم ٌؿـــلم الٗمُــل ألا٫ْ البًـــاٖت ٖىــض ألاظـــل، مــشال جدهــُل عبـــذ بضعظــت م٣ٗ

ٓا١  .(8)ٞٗلى اإلاهٝغ حؿلُم ما باّٖ للُٝغ الشالض بٗض جدهُلّ مً ألاؾ

                                                             
ن1ي

ي وواوا  ىي ذبى يوع ن  بو ذبى   بو ذبى يوع ن  يوعما"ا يوم،هدب يوم" هب ول "اا فص يومعامال  يوماونابا ىي" رناو  ي ابنهناا يو"نااكا يو بعاب 
 ي578ا د5101

ن2ي
 ي085مدمى ذهص يو،ابونصا يوةاه يو "ذص يومن " فص ضوم يورتال ويو نبا م"جق  اب ا د 
ن 3ي

 ي 956ا د9نصا مىونب يوةاه يوماورص ولىوتهاجيو،اى  ذبىيو"دمو يوؽ"نا
ن 4ي

 ي729جال  يوىنو ذبى   بو نجى بو  اطا ذاى يوجويا" يو مننب فص م ال ذاوى يومىننبا د
ن5ي

 ي085مدمى ذهص يو،ابونصا يوةاه يو "ذص يومن " فص ضوم يورتال ويو نبا م"جق  اب ا د 
ن6ي

 ي729جال  يوىنو ذبى   بو نجى بو  اطا ذاى يوجويا" يو مننب فص م ال ذاوى يومىننبا م"جق  اب ا د 
ن 7ي

 ي085مدمى ذهص يو،ابونصا يوةاه يو "ذص يومن " فص ضوم يورتال ويو نبا م"جق  اب ا د
ن8ي

 ي508ا د0998وا مدمى  هنماو ي  ا"ا بدوا فاهنب فص  ضانا ي ت،اىنب معا،" ا ىي" يونةابطا ي "ى 
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ً
 اإلاصلحت اإلاشظلت وكلذ الاظخصىاق: -زاهُا

ٓا ؤي –ؤ  ٓلـــّ انـــُىٗ ٢ 
ً
ـــ٠ الاؾخهـــىإ: لٛـــت ا :حٍٗغ ًٗ ْا نـــيُ ٣ـــا٫: انـــُى٘  ،اجســـظ ًُ ٓهـــّ فـــي ؾـــبُل هللا.  ٌٗنـــي َٗاًمـــا جى٣ٟ

ْاؾخهى٘ اليمليء: صٖا بلى نىّٗ  ؤن ًهى٘ لّ زاجًما، 
ً
 .(1)ٞالًها زاجًما بطا ؾإ٫ عظال

ْازترها مجها: ٟاث ل٣ٗض الاؾخهىإ،   انُالًخا: حّٗضصث الخٍٗغ

ْلــت مــ٘ ؤَــل الهــىٗت ْ ٣ٖــض م٣ا ٓ ٣ٖــض مــ٘ الهــاو٘ ٖلــى ٖمــل ٍــمليء مٗــّين فــي الظمــت، ؤ ٓا قــًِئا،  َــ ٖلــى ؤن ٌٗملــ

ْ الٗامـل( بهـىاٖت طلـ٪ اليـمليء اإلاٗـّين بإْنـاٝ  ْ اإلاؿـخإظغ( مـً الهـاو٘ )البـاج٘ ؤ ٓ اإلاكـتري ؤ َْـ ٦إن ًُلب اإلاؿخهـى٘ )

ٍْى٣ٗــض با ًجــار  ْلُــت الخــام ٖــاصة مــً الهــاو٘،  ٓاص ألا ٓن اإلاــ ْج٩ــ  ،  ًجــغي بــّ الٗــٝغ
ً
ٓم، ٖمــال مدــضصة، م٣ابــل زمــً مٗلــ

ْاله ٫ٓ بين اإلاؿخهى٘   .(2)اوْ٘ال٣ب

ْمـــاو٘، خُـــض طَـــب  -ر  ٓاػ الاؾخهـــىإ بـــين مجيـــز  ٓع ال٣ِٟـــاء فـــي خ٣ُ٣ـــت ظـــ ُٖت ٣ٖـــض الاؾخهـــىإ: ازخلـــ٠ ظمِـــ مكـــْغ

٦ْما طَب   ،َّ كتٍر ُّٞ قْغ
ُ
 مً ؤ٢ؿام الّؿلم ح

ً
ْالحىابلت بلى اٖخباع الاؾخهىإ ٢ؿما ْالكاُٞٗت  ٤ٌ مً اإلاال٨ُت  ٍٞغ

ْٖلـى ؤهـّ لـِ ٓاػ الاؾخهـىإ،  ٓع ألاخىاٝ بلى ظ ُـغح ؤلاقـ٩ا٫: ظمِ ًُ ْمجهـا  ٍ الؿـلم،  ال ًجـب ُٞـّ مغاٖـاة قـْغ ـ ؾـلًما 

 َل ٣ٖض الاؾخهىإ ٣ٖض ظاثؼ ؤم الا 

ْا ٖلــى  ــحخّ، ٖلــى ؤهــّ ٣ٖــض  -1 ْؤ٦ــض ا الاؾخهــىإ  ــغ، خُــض ؤظــاْػ ٓ مــا ٢ــا٫ بــّ الحىُٟــت مــا ٖــضا ٞػ َْــ ٫ٓ ألا٫ْ:  ال٣ــ

ال ًجب ُّٞ مغاٖاة ؤخ٩ام الؿلم.  مؿخ٣ل، 

 ٫ٓ ألا٫ْ: مــً ال٨خــا ــُل ر ٢ــا٫ حٗـالى: ؤصلـت ال٣ــ َٗ ْج
َ
ــْل ه َِ

َ
ْعِى ٞ

َ
ِؿــُضَْن ِفــي ألا ْٟ َٓط ُم ُظ

ْ
َمـإ َْ َٓط  ــاُظ ًَ ْيِن ِبّن 

َ
ــْغه
َ
٣
ْ
ا ال

َ
ــا ط ًَ  

ْ
ٓا
ُ
ــال
َ
٢

ا َجُهْم َؾضأ ُْ َب َْ َىا 
َ
ي ُْ َل َب َٗ ْج

َ
ن ج

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ْغًظا 

َ
َ٪ ز

َ
 [.94ة ال٠ِ٨: ل

ٓم بظل٪ مً ٖىضٍ ضْن مىّ ؤن ٣ً ٓا ًٍغ ْالٓاَغ ؤّ هم ٧اه ٓن ٦ُُٟت بىـاء طلـ٪ الؿـّض  ؛ْظّ الاؾخضال٫:  ألّ هم ال ٌٗٞغ

 ٦ْما ْنِٟم ال٣غآن، ٢ا٫ حٗالى: 
ً
ال ْٓ

َ
َٓن ٢ ُِ َ٣ ْٟ ًَ اُصَْن 

َ
٩ ًَ  
َّ
 [.93ة ال٠ِ٨: ال

ٓلّ حٗالى:  ٢ْ ٓ لم ًى٨غ َظٍ الهُٛت،  َ ّ
ّ
ْيٌر خُض به

َ
ي ز ِّ َعّبِ ُ ِٞ ي  ّنِ

َّ
ا٫َ َما َم٨

َ
٢ :لِـ اٖتراًيا ٖلى طل٪، بل [85ةال٠ِ٨ ،

ٓ ا٢تــراح  ٍْــض ٖاملــت َــ ٓاص زــام  ٓا مــا لــضيهم مــً بم٩اهُــاث مــً مــ ا ٖلــحهم، بــإن ٣ًــّضم ؿــَغ َِ ُُ لهــُٛت ؤزــٔغ ؤًٞــل مجهــا، ل

ٖت فـــي  ٓن مكــْغ ــا، ٞةّ هــا ج٩ــ ال ؤه٨َغ ٣ــت التــي ا٢ترخِــا  ٌ ال٣ـــغآن الٍُغ ْالٗمــل الّٟنــي، بدُــض لــم ًــٞغ ٓ الخاــرة  ٣ٍْــضم َــ

 .(3)صًيىا

ـّ بطا لبؿـّ، انـُى٘ ؤّن الىبـيَّ مً الؿـىت: ٖـً ٖبـضهللا بـً ٖمـغ ّٟ ْظٗـل ّٞهـّ فـي بُـً ٦ زاجًمـا مـً طَـب 

ْؤزنـى ٖلُـّ ٣ٞـا٫:  ٓاجُم مً طَب، ٞغقى اإلاىاـر ٞدمـض هللا  َبُؿـّ»ٞانُى٘ الىاؽ ز
ْ
ل
َ
ـي ال ؤ

ّ
ْبو  ُّ ُٗ ـي ٦ىـُذ ؤنـُى

ّ
َىَبـظٍ « بو

َ
ٞ

 الىاؽ
َ
 .(4)َٞىَبظ

ْالحاظــــت اإلااؾــــت بلُــــّ زانــــت فــــي ت الاؾخهــــىإ  ُّ ٖ ٢ْخىــــا الحايــــغ الــــظي  ْظــــّ الاؾــــخضال٫: ص٫ّ الحــــضًض ٖلــــى مكــــْغ

٤ الاؾخهىإ ٫ٓ ُّٞ ٖلى ال٨شير مً الؿل٘ بهما ًخم ًٖ ٍَغ  .(5)ؤنبذ الحه

ا ٖلــى ٖـــضم  -2 ْالــظًً ؤ٢ـــْغ ْالحىابلـــت  ٦ْــظا الكــاُٞٗت  ٓ مــا طَـــب بلُــّ بٗــٌ ال٣ِٟـــاء مــجهم اإلاال٨ُـــت  َْـــ ٫ٓ الشــاوي:  ال٣ــ

م.
َ
ٍ الّؿل ْٖضم  حخّ بطا لم ج٨خمل ُّٞ قْغ ٓاػ ٣ٖض الاؾخهىإ   ظ

ٍ ما ٌٗخار في الؿلم.عؤي  ٕٓ مً الؿلم ٌٗخار ُّٞ الكْغ  اإلاال٨ُت: ٖلى ؤّن ٣ٖض الاؾخهىإ ه

                                                             
ن 1ي

 ي519ا د8يبو منظو"ا و او يوع"لا م"جق  اب ا ج
ن2ي

 ي919وابب يو دنهصا يومعامال  يوماونب يومعا،" ا د 
ن 3ي

 ي558مدمى  هنماو ي  ا"ا بدوا فاهنب فص  ضانا ي ت،اىنب معا،" ا م"جق  اب ا د
ن4ي

ا ولاتى فص ب و فرّ    ي2876ا دىنا " ى 71ا د9ها ج،دنر يوبلا"يا رتال يوهباطا بال مو جع  فّ،ً
ن 5ي

 ي096ا د5112 عى بو ت"رص يول الوا فاه يومعامال  يوماونبا ىي" يورتل يوعهمنبا بن"و ا 
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٧ْـان ؾـلًما، ؤّمـا ؤن ٌؿخهـى٘ ؾـلٗت مـً نـىاج٘  َّ  ـّح  ْظـّ الؿـلم بكـْغ ـّ ٣ٖـض ٖلـى 
ّ
ْالحىابلت: ٖلى ؤه عؤي الكاُٞٗت 

ى ُّ ٓػ  تمٗ ْظّ الؿلم ٞال ًج ىت ٖلى ٚير  ُّ  .(1)ْماصة مٗ

  :٫ٓ الشاوي  ؤصلت ال٣

ً ٖلى عظل آزغ«ه ى ًٖ بُ٘ ال٩الئ بال٩الئ: »ؤّن الىبيَّ  -1 ًْ ًىا لّ ٖلى عظل بَض ًْ ْال٩الئ بال٩الئ ؤن ًبُ٘ الغظل ص  ،(2). 

ٓص ٖلُـــــّ ٚيـــــر ماظـــــل، ٞحـــــح حعجُـــــل  ٓن اإلا٣ٗـــــ ٧ْـــــ  
ً
ٓن الـــــشمً معجـــــال ٓن ٧ـــــ ً لـــــّ ال ٌكـــــتَر ْظـــــّ الاؾـــــخضال٫: ألّن اإلاجيـــــًز

ْبُ٘ ال٩الئ بال٩الئ مجم ْجإظُلِما،  مّالٗٓيين   .(3)٘ ٖلى جدٍغ

ٓلّ:  ؤّن الىبيَّ  -2 ْ٘ ما لِـ ٖىض٥»ه ى ًٖ بُ٘ ما لِـ ٖىض ؤلاوؿان ب٣ ِب
َ
 .(4)«ال ج

ــا لــّ )ٖلــى مــا 
ً
٧ٓ ٓ ممل ــّ ًــضزل فــي بُــ٘ مــا فــي الظمــت ممــا لــِـ َــ

ّ
ْم؛ أله ْاعص ٖلــى اإلاٗــض ْظــّ الاؾــخضال٫: الاؾخهــىإ ٣ٖــض 

ٓ يمً الى ي ال ال ٣ًضع ٖلى حؿلُمّ، لظا ِٞ  .(5)ٓاعص في الحضًضلِـ ٖىض٥( 

ٍ  حت الاؾخهىإ: -ط   قْغ

٢ْضٍع ْنٟخّ، ألهّ مبُ٘، ٞ -1  ّٖٓ ْه  ٕٓ ْالٗلم ًدهل بظل٪ ال بضبُان الجيـ اإلاهى ًٓما،  ٓن مٗل  .(6)مً ؤن ٩ً

ٖٓاث مـــــً الحلـــــّي، ْألاخظًـــــت  -2 ـــــا فـــــي اإلاهـــــى ٢ْـــــض ٧ـــــان الخٗامـــــل ظاعًٍ ٕٓ ممـــــا ًجـــــغي ُٞـــــّ حٗامـــــل الىـــــاؽ  ٓن اإلاهـــــى ؤن ٩ًـــــ

ْاوــــي،  ٦ْمــــا ؤّن الخٗامـــــل ًسخلـــــ٠ بدؿـــــب ألاػمىـــــت ْألا ُٖخّ فـــــي َـــــظا ال٣ٗـــــض،  ْألامخٗـــــت، خُـــــض بّن الٗـــــٝغ ؤؾــــاؽ مكـــــْغ

 .(7)ْألام٨ىت

ب  -3
ّ
ال ًترج ْؤخ٩امّ،  م 

َ
ل ٍ الؿَّ م ُّٞ مغاٖاة قْغ ْلْؼ  اه٣لب بلى ٣ٖض ؾلم، 

ً
 ًظ٦غ ُّٞ ؤظل ُمدّضص، ٞةن ط٦غ ؤظال

ّ
ؤال

ًما، 
َ
٢ْا٫ البٌٗ ؤهّ ال ًهير َؾل ٓن ط٦غ اإلاضة للخعجُل، ؤما ؤن ًًغر ألاظل في ما ُّٞ زُاع،  ٩ٍْ ا،  ًٖ بل ًب٣  اؾخهىا

ٓ ؾلم باالجٟا١  .(8)لم ًجغ الخٗامل ٖلى الاؾخهىإ ُّٞ ِٞ

ْل٨ىـــّ  -ص  ْم،  ؤزـــغ اإلاهـــلحت اإلاغؾـــلت فـــي ٣ٖـــض الاؾخهـــىإ: ًخضـــح ممـــا ؾـــب٤ بُاهـــّ ؤّن ٣ٖـــض الاؾخهـــىإ ٣ٖـــض ٖلـــى مٗـــض

ٓص إلاؿــــــِـ الحاظــــــت بلُــــــّ،  ٓظ لحــــــ٤ بــــــاإلا
ُ
َْمــــــا ٣ٖــــــضان ظــــــاثؼان، ؤ ٓ ٧اإلاؿــــــلم ُٞــــــّ، ٞــــــاظخم٘ ُٞــــــّ الؿــــــلم ْؤلاظــــــاعة،  ِٞــــــ

ٓن ظاثًؼا ٦ظل٪  .(9)ٞاظخماِٖما ٩ً

ٓ بلــــى ٣ٖــــض الاؾخهــــىإ، ؤّن الىـــــاؽ ٢ــــّل مــــا ًجــــضْن فـــــي الؿــــ١ٓ مــــا ًلبــــي خاظـــــا هم  ْؤؾــــاؽ الحاظــــت التــــي جـــــضٖ

ٓ لم ًجؼ الاؾ ٓن بلى مً ًهىِٗا لِم، ٞل ْاث، ُٞدخاظ ٢ٓ٘ الىاؽ في الحغط.الخانت مً ألالبؿت ْألاص  خهىإ ل

٫ٓ ؤلامام ال٩اؾاوي ًٖ الاؾخهىإ: ـّ بُـ٘ مـا لـِـ ٖىـض ؤلاوؿـان، (10)٣ً
ّ
ٓػ؛ أله ، ٞال٣ُاؽ ؤهّ ال ًج ٓاٍػ ْؤما ظ "

٫ٓ هللا ٢ْـــض ه ــــى عؾـــ ْظـــّ الؿـــلم،  ٓػ اؾخدؿــــاًها؛  ال ٖلـــى  ٍْجـــ ْعزــــو فـــي الؿـــلم،  ٖـــً بُـــ٘ مــــا لـــِـ ٖىـــض ؤلاوؿـــان، 

٢ْــــض ٢ــــا٫  ظمـــإ الىــــاؽ ٖلــــى طلــــ٪، أل هــــم ٌٗملــــ ٓع مــــً ٚيــــر ه٨ـــغان .  ال ججخمــــ٘ ؤمتــــي ٖلــــى : »ٓن طلـــ٪ فــــي ؾــــاثغ الٗهــــ

ا: (11)«ياللت ًً ٢ْا٫ ؤً ٓ ٖىض هللا ٢بُذ».  ٓن ٢بًُدا ِٞ ْما عآٍ اإلاؿلم ٓ ٖىض هللا خؿً،  ٓن خؿًىا ِٞ  (12)«ما عآٍ اإلاؿلم

                                                             
ن1ي

 ي552مدمى  هنماو ي  ا"ا بدوا فاهنب فص  ضانا ي ت،اىنب معا،" ا م"جق  اب ا د 
ن2ي

 ي5995يودىنا ا " ى 62ا د5يوم تى"ك ذهو يو،دندنواوهنن ابو"يا رتال يوبنوحا ج 
ن3ي

 ي009ىا د5109اـا 0999ذبى   بو ذم" بو د نو بو  اا"ا يوعاوى يومضافب إوو م ههاا ىي" رنو  ي بنهناا يو"ناكا يو بعب ي وووا  
ن4ي

 ي0595ا دىنا " ى 209لل"جه يوت"م ي فص  ننها لبويل يوبنوحا بال ما جام فص ر"ياب بنق ما ونط ذنىكا د 
ن 5ي

 ي 599 ا"ا بدوا فاهنب فص  ضانا ي ت،اىنب معا،" ا م"جق  اب ا دمدمى  هنماو ي 
ن 6ي

 ي699ا د9واببيو دنهصا يوةاه يإل المص ولىوتها ج
ن 7ي

 ي28وابب يو دنهصا يومعامال  يوماونب يومعا،" ا م"جق  اب ا د
ن8ي

 ي595مدمى  هنماو ي  ا"ا بدوا فاهنب فص  ضانا ي ت،اىنب معا،" ا م"جق  اب ا د 
ن9ي

 وما بعىاا ي 9ا د2بىيبق يو،نابق فص ت"تنل يو "يبق وهرا انصا ج 
ن 10ي

 ي 6اد  2بىيبق يو،نابق فص ت"تنل يو "يبق وهرا انصا ج
ن11ي

 ي 5067ا دىنا " ى 96ا د9"ويه يوت"م ي فص  ننها بال ما جام فص و وى يوجماذبا ج 
ن 12ي

 ي 9962ا دىنا " ى 89ا د9و  هدبا جيوم تى"ك ذهو يو،دندنوا وهنن ابو"يا رتال لما دىنا ضم"  ولب
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ْ ــــي فــــي ْحٗلــــ٤ ٢ًــــاء مهــــالحِم بةباختهــــا،  بُدــــذ َــــظٍ اإلاٗــــامالث لحاظــــت الىــــاؽ بلحهــــا، 
ُ
ـــلِا مىاُٞــــت  ٢ْــــض ؤ ؤنـ

ٕٓ في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي. ٓاٖض البُ  ل٣

 

 

 اإلاؼلب الثالث

م كلىد الخبركاث )الهبت  (الىصُت –أزش اإلاصلحت اإلاشظلت في حشَش  

 
ً
اإلاصلحت اإلاشظلت وكلذ الهبت: -أوال  

اًبا –ؤ  َّ غاى، ٞةطا ٦ررث ؾّوي ناختها ْ غاى ْألٖا   ي الُُٗت الخالُت ًٖ ألٚا
ً
 .(1)حٍٗغ٠ الِبت: لٛت

ا ًٖ ْاخًضا: ؤ ها ٣ٖض ًُٟض الخملُ٪ بال ٖٓى خا٫ الحُاة جُٓ ْمً بُجها هسخاع  ٟاث للِبت   .(2)انُالًخا: حٗضصث الخٍٗغ

ُٖت الِبت: مً ال٨خار : ٢ا٫ حٗالى:  -ر  ًئامكْغ ٍغ ِىًِئا مَّ ََ  ٍُ ٓ
ُ
ل
ُ
٩
َ
ًؿا ٞ ْٟ ُّ هَ ْى ْيٍء ّمِ

َ
ً ٍمل َٖ ْم 

ُ
٨
َ
ْاَن ل َِ ِةن 

َ
ٞ :4ة اليؿاء.] 

 َظــاَءِث الىبــيَّ : »مــً الؿــىت: ٖــً ؾــِل
ً
ة
َ
ٓا:  ؤنَّ اْمــَغؤ ا ٢ــال

ُ
ــْضُعَْن مــا الُاــْرَصة

َ
ج
َ
ُتَها، ؤ َُ حَهــا َخاِقــ ِٞ َٓظٍت،  ُؿــ

ْ
بُاــْرَصٍة َمي

ا الىبـــيُّ  ََ
َ
ـــظ
َ
ا، ٞإز َِ

َ
٦ َٓ ُؿـــ

ْ
ِجْئـــُذ أل٦

َ
ـــِضي ٞ َُ َســـْجُتَها ب

َ
ـــْذ: و

َ
ـــْم، ٢ال َٗ

َ
، ٢ـــا٫َ: و

ُ
ت
َ
ـــْمل

َّ
َهـــ الك ْب َّ َىـــا  ُْ

َ
ـــَغَط بل

َ
س
َ
ْحَهـــا، ٞ

َ
، ُمْدَخاًظـــا بل ٍُ ا بَػاُع

ا الىبــيُّ  َِ ِبَؿــ
َ
َذ، ل

ْ
ْخَؿــي

َ
ُم: مــا ؤ ْٓ ــ

َ
ْخَؿــَجَها، ٢ــا٫َ ال٣

َ
ُؿــِىحَها، مــا ؤ

ْ
٣ــا٫َ: ا٦

َ
ٌن، ٞ

َ
ــال
ُ
ــَجَها ٞ َدؿَّ

َ
ٞ  ِلْمــَذ َٖ ْ ، ُّ َخ

ْ
ل
َ
ــمَّ َؾــإ

ُ
ْحَهــا، ز

َ
ُمْدَخاًظــا بل

ُّ ِلخَ  ُخ
ْ
ل
َ
ما َؾإ ، بهَّ ُّ َبَؿ

ْ
ُّ ألل ُخ

ْ
ل
َ
ي ْهللِا، ما َؾإ ِ

ّ
، ٢ا٫َ: بو ُغصُّ ًَ ُّ ال  ُّ ؤهَّ َى َٟ

َ
ْذ ٦

َ
اه
َ
٩
َ
ٌل: ٞ ِْ ِني، ٢ا٫َ َؾ َٟ

َ
َٓن ٦

ُ
ْظّ الاؾـخضال٫: ؤّن (3)«٩  .

بذ بلى الىبيّ  َِ
ُْ تها بلى عظل آزغ َظٍ الارصة  ََ َْ  ٓ  .(4)زم َ

ْ ٖبــًضا  ْ ؤعًيــا، ؤ َْـب لغظــل صاًعا، ؤ ْطلــ٪ ٖلــى ؤّن الغظــل بطا  ٓاػ الِبـت،  مـً ؤلاظمــإ: ؤظمــ٘ ؤَـل الٗلــم ٖلــى ظــ

؛ ؤّن ٖلــى ٚيــر ٖــٓى بُُــب مــً الــى ْؤظــاٍػ ٓاَــب طلــ٪ بلُــّ  ٢ْبًــّ بــضٞ٘ مــً ال َٓــٓر لــّ طلــ٪،  ٢ِْبــل اإلا ٟـ اإلاُٗــي، 

 .(5)الِبت جامت

ٓز٤ُ اإلادبت بين الىـاؽ، زانـت بطا ٧اهـذ  -ط  ْج ِغٖذ الِبت إلاا ٞحها مً جإل٠ُ ال٣لٓر، 
ُ
ُٖت الِبت: ق الح٨مت مً مكْغ

٣ٍْـــ٘ الخىـــ ٓماث،  ْة، ٣ٞـــض جدهـــل الخهـــ ْ طي ٖـــضا ْ ظـــاع، ؤ ـــب، ؤ ْجى٣ُـــ٘ نـــلت ألاعخـــام، ٞكـــٕغ هللا الِبـــت ٖلـــى ٢ٍغ اٞغ، 

ْالُمــ٘،  ْاليــح  ٍُِْــغ الىٟــٓؽ مــً عطًلــت البســل  ْبػالــت ٧ــل مــا ٌؿــبب الٟغ٢ــت بــين الىــاؽ،  ْالِضًــت لخهــُٟت ال٣لــٓر، 

ْظّ هللا حٗالى. ٓار إلاً ٞٗلِا ابخٛاء  ْالش  ْجدهُل ألاظغ 

 ؤع٧ان الِبت :  -ص 

ٓ مــً ٧ــان  -1 َْــ  ،  للخاـٕر
ً
ٓن ؤَــال ٓاَـب: ٩ًــ ال جحــح ممــً لــِـ ال ــا، ٞمــً ؤ٦ــٍغ ٖلـى الِبــت، ٞــال جحــح َبخـّ،  ًٗ عقـًُضا َاج

ٓع ٖلُّ. ْاإلاحج ٓن، الؿ٨غان،  ٓ الهبي، اإلاجى َْ  ،  للخإر
ً
 ؤَال

ال  -2 ٓػ َبـت الخمـغ،  ال ججـ ٓػ َبت الٛانب مـا اٚخهـبّ  ا، ٞال ًج ًٖ ا بّ قغ ًٗ ٓاَب، مىخٟ ا لل
ً
٧ٓ ٓن ممل َٓٓر: ؤن ٩ً اإلا

ٓػ  ْالضم ألهّ ال جج ا اإلاُخت  ًٖ ال الاهخٟإ  ها قغ  .(6)جمل٨ُِا، 

ٓػ  -3 ْججــ ْاإلاؿدكــُٟاث،  ٓظض، ٦ــــ اإلاؿــاظض  ْ ؾــُ ًٓصا ٦ــــ ٞــالن، ؤ ٓظــ ٓاء ٧ــان م  للخملــ٪، ؾــ
ً
ٓ مــا ٧ــان ؤَــال َْــ َٓــٓر لــّ:  اإلا

 الِبت لٛير اإلاؿلم.

                                                             
ن1ي

 ي 819ا د0يبو منظو"ا و او يوع"لا م"جق  اب ا ج 
ن2ي

 ي997ذبى يوع ن  بو ذبى   يوعما"ا يوم،اور يوم" هب ول "اا فص يومعامال  يوماونبا م"جق  اب ا د 
ن3ي

 ي999 0نا 0577فهى ننر" ذهنها " ى يودىنا يا لل"جه يوبلا"ي فص ،دندها رتال يوجناب ا بال مو ي تعى يورةو فص  مو يونبص  
ن4ي

 ي501ذبى   بو ذم" بو  اا"ا يوعاوى يومضافب إوو م ههاا م"جق  اب ا د 
ن5ي

 ي9561ا د9وابب يو دنهصا يوةاه يإل المص ولىوتها م"جق  اب ا ج 
ن6ي

 ي529ا د9يو،اى  ذبىيو"دمو يوؽ"نانصا مىونب يوةاه يوماورص ولىوتها م"جق  اب ا ج 
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٫ٓ الضالت ٖلى الخملُ٪ بٛير ٖٓى -4 ْال٣ب  .(1)الهُٛت:  ي ؤلاًجار 

ــ٘ ؤزــغ اإلاهــلحت اإلاغؾــلت فــي  -َـــ  ــا ٦بيــر إلاــا ٞحهــا مــً ٞع ٣خــّ فــي طلــ٪، بال ؤّن ؤزَغ الِبــت: جسخلــ٠ الِبــاث بــين الىــاؽ ل٩ــل ٍَغ

ْصٞـــ٘ للًـــغع  ٍٓت ؤباخِـــا الكـــٕغ مغاٖـــاة  ،للحـــغط  ْمـــً بـــين َـــظٍ الِبـــاث َىـــا٥ َبـــاث ًٖـــ َْـــظا إلاغاٖـــاة مهـــلحت الٟـــغص، 

ْالحاظت بلحها.  بهالح الٗباص 

ــّ فــي ظؿــم  ْػٖع ٓ مــً ظؿــم ؤلاوؿــان حــّي  ــذ بلــى حــّي، مًــُغ ٞــةّن ه٣ــل ًٖــ ُّ ْ ختــى مــً بوؿــان م بوؿــان آزــغ ؤ

ٓ ٖمــل ال ًدىــا ــاث٠ ؤًٖــاثّ ألاؾاؾــُت، َـــ ُٟـــت مــً ْْ ْ اؾــخٗاصة ْْ َْــظا  ه٣ــاط خُاجــّ ؤ مــ٘ ال٨غامــت ؤلاوؿـــاهُت  فيبلُــّ 

 ٕ ٓ َضٝ مكْغ ْٕ ُّٞ، ٞةّن به٣اط َظٍ الىٟـ، َ ْبٖاهت زّيرة للمؼع ٓط مىّ، ٦ما ؤّن ُّٞ مهلحت ٦بيرة  باليؿبت للمإز

ـذ ْ  ُّ اًـت مهـلحت اإلا ْلـى مـً ٖع اًـت مهـلحت الخـي فـي امخـضاص خُاجـّ، ؤ  ٖـً ؤن ٖع
ً
ْمٗخض  ها، ًٞـال ا،  ًٖ مهلحت م٣غعة قغ

 .(2)في ٖضم اإلاؿاؽ بجؿمّ

 
ً
 اإلاصلحت اإلاشظلت والىصُت: -زاهُا

ْالٓنــُت: مــا ؤْنــِذ بــّ، ُْؾــّمُذ ْنــُت الجهــالِا بــإم -ؤ  نــاًت.  َٓ ى مــً ال ٣ــا٫: ْصــملَّ ًُ  :
ً
ــ٠ الٓنــُت لٛــت ــذ.حٍٗغ ُّ ، (3)غ اإلا

ْ هُابــت  ٓجــّ ؤ  فـي زلــض مالــّ، ًلؼمــّ بم
ً
ٓظــب ٖلــى ٖا٢ــضٍ خ٣ــا ْمــً بُجهــا: ؤ هـا ٣ٖــض ً ْانـُالًخا: حٗــضصث الخٗــاٍع٠ للٓنــُت 

 .(4)ٖىّ بٗضٍ

ُٖت الٓنُت: مً ال٨خار: ٢ا٫ حٗالى:  –ر  ًٍ مكْغ
ًْ ْْ َص

َ
ي ِ َها ؤ ٓصملِ

ًُ ٍت  َُّ ِن َْ ِض  ْٗ  [.11ة اليؿاء: ِمً َب

ـــا بـــاإلاٗنى  ْظـــّ الاؾـــخضال٫: ؤّن  ٓاَػ ٓاظـــب ألاصاء ٞـــض٫ّ َـــظا ٖلـــى ظ ً ال ًْ ْحٗـــالى ٢ـــغن الٓنـــُت بالـــّض هللا ؾـــبداهّ 

ْ أل ها خٔ ال٣ٟير ٚالًبا ٓ ها ؤًٞل ؤ ً لالَخمام بكإ ها، ل٩ ًْ ضمذ الٓنُت ٖلى الّض
ُ
٢ْ م،   .(5)ألٖا

ا خــ٤ امــغت مؿــلم مــ»مــً الؿــىت: ٖــً ٖبــض هللا بــً ٖمــغ ع ــملي هللا ٖجهمــا ؤّن الىبــيَّ نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم ٢ــا٫: 

ٓبت ٖىض عؤؾّ خّ م٨خ ِّ ْْن  
ّ
ض ؤن ًٓصملي ُّٞ بال ْلّ ٍمليء ًٍغ  .(6)«ًبِذ لُلخين 

ْالغؤْظّ الاؾخضال٫: لِـ مً ال ال ٨ًخـب  يحؼم   ًٓصـملي بـّ 
ً
الؿضًض ؤن ًمغ ٖلى ؤلاوؿان ػمً ًمل٪ ُّٞ مـاال

خين ِّ  ٖلى اإلاباصعة ب٨خابت الٓن
ّ
خّ ٞلِـ اإلاغاص زهٓم اللُلخين بل خض ِّ  .(7)ْن

ــا مــً  ؤلاظمــإ: ؤّن ألامــت مــً ِٖــض الىبــّي  ًٖ ٓن َــظا بظما ٓن مــً ٚيــر به٩ــاع مــً ؤخــض، ٩ُٞــ ٓمىــا َــظا ًٓنــ بلــى ً

ُٖت الٓنُت  .(8)ألامت ٖلى مكْغ

ِٗا مغاٖــاة مهــالح الٗبــاص، ٞلــم ٌكــٕغ قــًِئا بال  -ط  ُٖت الٓنــُت: ا٢خًــذ خ٨مــت هللا حٗــالى فــي حكــَغ الح٨مــت مــً مكــْغ

ْ صٞــ٘ ْؤَــضاٝ هبُلــت  ُْٞـّ ظلــب مهــلحت لِــم، ؤ ْم٣انــض ؾــامُت،  ـِغٖذ الٓنــُت، لح٨ــٍم ظلُلــت، 
ُ
ْمــً طلــ٪ ق مٟؿــضة، 

                                                             
ن1ي

مو يواانوو يومىنص لو ذاى يوهبب ااو ذااى  ارهص ال ناتى بمجا"ى  977و 977وا ي ما  ض  به يومدرمب يوعهنا باووها م إّو ماتضو نّ،ص يوماىتنو  
تويف  إ"يىتص يوويال ويومواول وه وإنما نجل لو نتى  وك فص و" ب " منب ا ويوو" ب يو" منب اص يوتص ناوى موظؾ ذاى لو  الد مرهاؾ بلىماب 

مااب بتد"ن"اااا بعااى لو نت باا  مااو لاهنااب يومتعا ااىنو و"ضااااما  ااويم راااو مااا و اااه  ااى تااى ذهااو نىنااه لى تهااااه مااو  وي يو االو مااو ل ااوي  وبنانااا  ذا
وتا"ناا"ي  فااص  االو يوت،اا"ؾ يواااانونص يواا ي ت ااهى بااه يوو" ااب لي مااا و ااق تداا   اامعه و وااك فااص دااىوى  ااه ته ويلت،ا،ااه  ااى نو ااق ااا ه يوو" ااب 

مج"ى يوت،ىن  ذهو يوو" ب يوع"فنب فال نجع  منها و" ب " منب ونات،" ل "ه ذهو إ باا  ،ادب يوتو ناق ذهنهاا ود،اووه فاص تاا"نخ بإمضابه ا لما 
ا 579   96معّنو بدنا ال نجو  إ باا  ذراط  واك إال ب "نا  يو عاو بااوت ون" ىوو لو ن اا  اا ي يوت،اىن  مضاموو يوو" اب م  عاو ماىنص " اى 

 ى ي5119 10 09بتا"نخ 
ن2ي

 ي209ذبى يوع ن  بو ذبى   بو يوعما"ا يوم،اور يوم" هب ول "اا فص يومعامال  يوماونبا م"جق  اب ا د 
ن3ي

 ي999ا د02يبو منظو"ا و او يوع"لا م"جق  اب ا ج 
ن4ي

 ي 682ا د9يو،اى  ذبىيو"دمو يوؽ"نانصا مىونب يوةاه يوماورص ولىوتها م"جق  اب ا ج 
ن5ي

 ي258وعما"ا يوم،هدب يوم" هب ول "اا فص يومعامال  يوماونبا م"جق  اب ا دذبى يوع ن  بو ذبى   ي 
ن 6ي

 ي578ا د9ذبى يو"دمو يوج ن"يا يوةاه ذهو يوم يال ي "بعبا م"جق  اب ا ج
ن7ي

 ي259ذبى يوع ن  بو ذبى   يوعما"ا يوم،هدب يوم" هب ول "اا فص يومعامال  يوماونبا م"جق  اب ا د 
ن8ي

 ي258يوم"جق نة ها د 
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ٓالِم ٖىـض  ٦ْمـا ؤهـّ لُـ٠ هللا بٗبـاصٍ ؤن ؤبـاح لِـم مـً ؤمـ ٓار فـي آلازـغة،  ْعظـاء الشـ ججمـ٘ بـين مهـالح الٗبـاص فـي الـضهُا 

ظِم مً الضهُا ما ًتزْصْن مجها آلزغ هم  .(1)زْغ

 ؤع٧ان الٓنُت: -ص 

ٓن اإلآصــملي: ْقــغ  -1 ألّن اإلاجىــ ضٍ،  ُّ ــا إلاــا ًٓصــملي بــّ، ٞــال جحــح ْنــُت الٗبــض ألّن مالــّ لؿــ
ً
ا مميــًزا ، مال٩ ٓن خــغأ َّ ؤن ٩ًــ

ْٞا٢ض ألَلُت الخهٝغ لٗضم الخ٩ل٠ُ.  ْالهبّي الظي ال ًمّيز، مؿلٓر الٗباعة، 

ع لّ اإلال٪. -2 ّٓ ْ ي جحّح ل٩ل مً ًخه ٨ّ إلاا ؤْصملى لّ بّ، 
ّ
ٓن ممً ًحّح جمل  اإلآصملى لّ: ؤن ٩ً

ْ ًُٖىـا، بـل جحـّح الٓنـُت بالحمـل  -3 ًٓصا ؤ ٓظـ ٓهـّ م ال ٌكـتٍر ٧ ٓص ٣ًبـل الى٣ـل،  ت ل٩ـل م٣هـ ُّ ْجحـح الٓنـ اإلآصملى بـّ: 

٨ّ ٧الخمغ.
ّ
ٓػ جمل ٦ْما ؤ ها ال جحّح بما ال ًج ًْعا ٖلُّ،  ْ م٣ض ًٓما ؤ ٓهّ مٗل ال ٧ ْاإلاىٟٗت،   ْبشمغة اليجغ 

ٓن بلٟٔ -4 ْج٩ ٓا اليمليء  ًض٫ الهُٛت:  ْ بإي لٟٔ جِٟم مً بعاصة الٓنُت، ٦ــ ؤُٖ ٖلى ؤلاًهاء نغاخت، ٦ــ ؤْنُِذ، ؤ

ٓ ل٣اصع ٖلى الى٤ُ ْل ْ ؤلاقاعة اإلاِٟمت  ا بال٨خابت ؤ ًً ٓن ؤلاًجار ؤً ٩ٍْ ٓحي،   .(2)لٟالن بٗض م

 ؤزغ اإلاهلحت اإلاغؾلت ٖلى الٓنُت -َـ 

ٓاظبـــت  ـــا ٖلـــَُالٓنـــُت ال
ً
ْل٨ّجهـــا ؤقـــُاء مـــً اإلايـــرار مـــ٘ بٗـــٌ لِؿـــذ ْنـــُت ٦مـــا ؤ هـــا لِؿـــذ ميراز ى الح٣ُ٣ـــت، 

ٓاظبت. ٓن الٓنُت ال ؿّوى في ٖٝغ ال٣اه ٌُ  زهاثو الٓنُت ججّمٗذ ٞسغط مجها ما 

ٓظتهـا فـي مـا٫  ٓ الظي ً ا، ؤي ؤّن ال٣ا ملي َ ًُ ا ال صًي ًُ ٓ ها جىٟظ ٢ًاث ٓظٓر ل٩ ٓاظبت نٟت ال اجسظث الٓنُت ال

ٓن ٖلى بُٖائهم فياإلاخٓ ت  للٟئاث التي هّو ال٣اه ُّ ذ ؤم لم ًٓمَظٍ الٓن ُّ ٓاًء ؤْصملى لِم اإلا ْ ؾ ٓعزـت ؤ ٓاًء ع ملي ال ، ؾ

ٓا  .(3)لم ًغي

َْـظا  ٓص مً ًحجتهم ًٖ طلـ٪،  ٓظ ٓا مً اإلايرار ل ت لهى٠ مّٗين مً ألا٢اعر ُخغم ُّ ٕٓ مً الٓن ٕغ َظا الى
ُ
ق

ْ ؤمِم َٓم ؤ ْ ي خالت ألاخٟاص الظًً ًمٓث ؤب  ، ٓ  لخٟاصي جل٪ الحالت التي ٦ررث مجها الك٩ٔٓ َْ ْالجّضة،  في خُاة الجّض 

ْالًـــ٠ٗ الـــظي ًهـــِب َـــظٍ الٟئـــت مـــً ألابىـــاء )الـــظًً ًخـــٓ َْـــظا مـــا صٞـــ٘  فيمـــا ًيـــخج ٖجهـــا الحاظـــت  ْالـــضَم ٢بـــل ؤبُـــّ(، 

ٓاظبت ٘ الٓنُت ال ٓن بلى حكَغ  .(4)ال٣اه

ٓن ع٢ـم  37َْظا ما هّهـذ ٖلُـّ اإلاـاصة  ٓلِـا " بكـإن ؤخ٩ـام الٓنـُت  1993مُالصًـت  1423لؿـىت  7مـً ال٣ـاه ب٣

ْ ؤ٦رـر  فيمً جٓ  ٧ـان ؤ
ً
ْاخـضا ْبن هـؼ٫  الص ابـً الابـً  أل الص الابـً  ْظبـذ فـي مالـّ أل ْ مٗـّ  َٓم ٢بلـّ ؤ لّ ؤبىاء ابً ماث ؤبـ

َٓم ًٖ ؤنلّ اإلاخـٓ ـض ٖـً زلـض التر٦ـت فيْنُت بم٣ضاع ما ٧ان ًغزّ ؤب ٞـةن ػاص ال ًـضٞ٘  ،ٖلـى ٞـغى خُاجـّ بطا ٧ـان ال ًٍؼ

ْاظبت "   لِم بال الشلض ْنُت 

ـت فـي الاؾـدُٟاء  40ْجىو اإلااصة   ٓاظبـت م٣ضمـت ٖلـى الٓنـاًا الازخُاٍع ٓن هٟؿـّ ٖلـى ؤن : " الٓنـُت ال مً ال٣اه

 .(5)مً زلض التر٦ت "

 

 

                                                             
ن1ي

 ي 7999ا د01وابب يو دنهصا يوةاه يإل المص ولىوتها م"جق  اب ا ج
ن2ي

 ي 695ا د9يو،اى  ذبىيو"دمو يوؽ"نانصا مىونب يوةاه يوماورص ولىوتها م"جق  اب ا ج
ن3ي

 ي299ذبى يوع ن  بو ذبى   يوعما"ا يوم،اور يوم" هب ول "اا فص يومعامال  يوماونبا م"جق  اب  ا د
ن4ي

 ي 689ا د9ذبىيو"دمو يوؽ"نانصا مىونب يوةاه يوماورص ولىوتها م"جق  اب ا جيو،اى  
ن5ي

منالىناب ب الو لدرااى  0959و انب  7ماو يوااانوو " اى  99و 97وفص اا ي يو،اىى  ضا  يومدرماب يوعهناا باووهاا: مإّو يوم اتةاى ماو ناد يومااىتنو 
لبواى  بهه لو معه ووى نود وهاى بم ا  ماا رااو ن اتداه لباواى من"ي اا وجبا  وهاى يوو،نب لنه مو توفص ووه لوالى يبو وإو ن   ؼن" وي" نو وه توفص 

نب و،نب فص ت"رتاه بااى" ماا رااو ن اتداه يالباو بماا ال ن ناى ذهاو يو هاا إال إ ي لذ اااى جاىاى فاص دناتاه ماا ن ااوي ن،انبهى فنماا ن اتداونه باوو،ا
و ااذنوو ال نناا ذوو فاص لو ماو" هى ااو جاى وهم عاوو ضاىاى  بانهى ولنهاى ؼنا" يوويجبب فإو ناد ما لو،و وهى به ي توفوي ما نادي ووما راو ي

 عاوو وي" نو وهى و ى توفص لبواى  بهه ووى نود وهى جىاى يوم رو" لو نع  وهى دا  دناته  ى" ما ن تداوو مو ماو" هى فاص يوت"راب فاإو يودراى يوم
 7هى فص ت"رب جىاى بما ال ن نى ذهو يو ها و،نب ويجبب تنةن  ي دراى يوااانوو " اى فنه و ى ينتهو إوو تلننى درى مدرمب لو  ى"جب يوااضص با تداا 

 ى ي5119 10 59ا بتا"نخ  58   21منالىنب فإنه نروو  ى  ب  ،دنر يواانووم  عو  "ذص " ى  0959و نب 
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 الخاجمت

ٗت  ظــاءث مــً ؤظــل جد٣ُــ٤ مهــالح الٗبــاص فــي الٗاظــل  ؤلاؾــالمُتًدبــّين لىــا مــً زــال٫ َــظٍ الضعاؾــت ؤن الكــَغ

٧ْلُا هــــا  ٓلِا  ْصٞــــ٘ ال٣بــــاثذ، خُــــض بن فــــي ؤنــــ ْصعء اإلاٟاؾــــض  ــــب اإلاهــــالح،  ْج٣ٍغ ْاإلاــــأ٫، بجلــــب اإلاىــــاٞ٘  ْالحــــا٫  ْآلاظــــل، 

ْلِا  ْا٢ٗت بال  ْما مً  ْمهلحت،  ْلّ ٚاًت  ُت ُٖٓمت ؤهُِ الح٨م بّ، ٞما مً خ٨م قغعي بال  ْظؼثُا ها، م٣انض قٖغ

٫ٓ بلــى خ٨ــم ًى ْلــظل٪ ٞــةن الٓنــ ِٓــغ خ٨مِــا الكــغعي،  ًُ ْل٣ــض اؾــخجضث مؿــاثل ٦شيــرة لــم ًــغص ٞحهــا هــو زــام  اؾــتها، 

ْالتــي ًغظـــ٘ بلحهــا فـــي  ْمجهــا اإلاهـــالح اإلاغؾــلت،  ٕٓ بلــى اإلاهــاصع الاظتهاصًـــت الخبُٗــت،  ٓن مــً زــال٫ الغظـــ ألاخ٩ــام اإلاىاؾــبت ٩ًـــ

٢ٓاج٘ اإلاؿخجضة في الٗهغ الحا ٓاهين لل ْال٣  لي.بُان ألاخ٩ام 

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٗت  -1 ْعٞ٘ الحغط ٖجهم . ؤلاؾالمُتؤّن الكَغ  ظاءث لحماًت مهالح الٗباص 

ٓظـض لِـا هٓيـر ج٣ـاؽ ٖلُـّ  -2 ْلـم ً ْ بلٛائها،  ا ؤ ْا٢ٗت لم ًإِث هو قغعي ًض٫ ٖلى اٖخباَع ؤن اإلاهلحت اإلاغؾلت  ي ٧ل 

ن الضهُا .ٍْترجب ٖلحها مىٟٗت للىاؽ ْألاخ٩ام التي جغاعى ٞحها  ي ٧ل ما   ًخٗل٤ بكْا

ٓاٞغث ؤؾـبار ألازـظ باإلاهـلحت اإلاغؾـلت ٞـةن ألازـظ  ال بضألازظ باإلاهلحت اإلاغؾلت  -4 ْبطا جـ ـا،  لّ مـً ؤؾـبار ج٣ـّضم ط٦َغ

ٍ ْيِٗا الٗلماء .   ها م٣ُض بكْغ

ٓاهين الالػمــت ل٩ــل مــا ٌؿــخ -5 ْال٣ــ ٗاث  ٓاؾــُتها بخــضار الدكــَغ جض مــً جاــرػ ؤَمُــت اإلاهــلحت اإلاغؾــلت خُــض بهــّ ًم٨ــً ب

ٝ الحُاة اإلاِٗكُت . ْما ج٣خًُّ ْْغ  ٢ْاج٘ 

ٓلت اإلاٗنى ٧اإلاٗامالث، ؤما الٗباصاث ٞال اٖخباع للمهلحت اإلاغؾلت ٞحهـا  -6 بّن اإلاهلحت اإلاغؾلت لِا اٖخباع في ألاخ٩ام م٣ٗ

.٫ٓ غيذ ٖلى ال٣ٗل جل٣ّاَا بال٣ب ُٖ  ٓ ٓلت في طا ها بدُض ل ٓن اإلاهلحت م٣ٗ ْ ؤن ج٩  ب٨ٗـ اإلاٗامالث، 

ْلــت فــي  -7 ْاإلاٗــامالث اإلاالُــت زانــت اإلاخضا ٓص  بِــذ الٗضًــض مــً خاظــاث الىــاؽ زانــت فــي ظاهــب ال٣ٗــ
ُ
باإلاهــالح اإلاغؾــلت ل

 الؿ١ٓ.

ْاإلاجخم٘. -8 ْبباخت الٗضًض مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بجاهب اإلاٗامالث اإلاالُت إلاا ٞحها مً خاظت الٟغص   جغزُو 

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ْاٖخماصَـا ٦دـل ل٨رـر مـً اإلاؿـاثل التـي حكـ٩ل ٖلـى ٦شيـر مـً اٖخباع اإلاهلحت ٦ـضلُل قـغع -1 ٓاػ٫،  ْالىـ ي فـي اإلاؿـخجضاث 

ْص الـىو الكـغعي،  ْع م، بحجـت ٖـضم  ْ الخدـٍغ ْالح٨م ٖلُّ باإلاى٘ ؤ ٌ الجضًض،  الباخشين، ختى ال ًاصي  هم طل٪ بلى ٞع

ٗت  ٓٞغ في اٖخباع الكَغ ٓابُِا ْقغ  ؤلاؾالمُتم٘ ؤن الضلُل مخ  َِْا للمهلحت اإلاغؾلت بً

ٓص ٖلـــى ال٣ـــضًم، مـــ٘ الخإ٦ُـــض -2 ْٖـــضم الجمـــ ْالضعاؾـــت،  ٓابِ ألازـــظ  ؤلا٢بـــا٫ ٖلـــى اإلاؿـــخجضاث بالبدـــض  ٖلـــى اٖخبـــاع يـــ

 .بالجضًض

ْصّر ؤن  -3 ْلِـ ل٩ـل مـً َـّب   ٢ض ال ًىاؾب آزغ، 
ً
 مُٗىا

ً
ْم٩ان ٖلى خضة، ٞما هاؾب ػمىا عة الىٓغ بلى ٧ل ػمان  يْغ

ٍْد ْ مهـــلحت ًخســـظ اإلاهـــلحت اإلاغؾـــلت ٦ـــضلُل قـــغعي،  ْ ٌٗخمـــض ٖلـــى َـــٔٓ هٟــــ ؤ ٓع يـــ٤ُ ؤ ٨ـــم ٖلـــى ألاقـــُاء مـــً مىٓـــ

ا لألزظ باإلاهلحت اإلاغؾلت ٓاَٞغ ٓاظب ج ٍ ال ىُت صْن مغاٖاة الكْغ َْ ْ  خؼبُت ؤ

ٓة بلــــى حكــــ٨ُل مجمــــ٘ ٣ٞ ــــي مـــً الٗلمــــاء الٗــــض٫ْ الــــظًً ًخجــــغصْن ا مـــً الٗــــالم ؤلاؾــــالمي بهــــٟت ٖامــــت ْفــــي  -4 الـــضٖ

ْلت اللُبُت بهٟت زانت، ل٩ ٓاصر، للحض مً ٞٓ ملى الٟخأْ ٖىض مً الض ْالح ٓاػ٫  ْالى ٓا ٖلى ٧ل اإلاؿخجضاث  ي ًد٨م

. 
ً
ْ هخاها  

ً
عا ٓن بلى الٗلم ْػ  ًىدؿب

ٓاهين فـــي  -1 ْال٣ـــ ٓاثذ  ٘ اللـــ ْاإلاـــاجمغاث الٗلمُـــت اإلاخٗل٣ـــت بدكـــَغ ْاث  ٓص اإلاخمشلـــت فـــي ٣ٖـــض الىـــض الٗمـــل ٖلـــى ج٩ـــاز٠ الجِـــ

ٓمُــــت ْألازــــظ  ٓع اإلاؿــــخجضة فــــي الحُــــاة الُ ٓاٞــــ٤ مــــ٘ الكــــٕغ ألامــــ ْطلــــ٪ بمــــا ًخ  ٘ بمبــــضؤ اإلاهــــلحت اإلاغؾــــلت فــــي الدكــــَغ

 الح٨ُم.
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

 ٓن ًٖ هاٞ٘ اإلاضوي اًت ٢ال م بْغ  ال٣غآن ال٨ٍغ

  ، ٣ــي ٍٟعــي ألاٍٞغ ٓع ألاههــاعي الْغ ٓ الًٟــل، ظمــا٫ الــضًً ابــً مىٓــ ٓع، مدمــض بــً م٨ــغم بــً ٖلــى، ؤبــ ابــً مىٓــ

 َـ . 1414الٗغر، صاع ناصع، بيرْث، الُبٗت الشالشت ،  لؿان

  ،ْص ِجْؿــخاوي،  ؾــنن ؤبــي صا ْص ؾــلُمان بــً ألاقــٗض بــً باــحا١ بــً بكــير بــً قــضاص بــً ٖمــْغ ألاػصي الّسِ ٓصا ؤبــ

ٍ ُب ألاعهاْئ َٗ بللي.–جد٤ُ٣: ق ض ٧اِمل ٢َغ  مَدمَّ

 ـــ ٓاص مٗـ ٓ ِٖنــــملى مدمــــض بــــً ِٖنــــملى الترمــــظي، ؾــــنن الترمــــظي، جد٣ُــــ٤: بكــــاع ٖــــ ٝ، صاع اإلاٛــــغر ؤلاؾــــالمي، ؤبــــ ْغ

ْلى،   م .1996بيرْث، الُبٗت ألا

  ـــت للتـــرار ، جد٣ُـــ٤: َـــّ ٖبـــض الـــغئْٝ ؾـــٗض، ؾـــٗض ٍغ ٓ ًٓؾـــ٠ ٣ٌٗـــٓر بـــً ببـــغاَُم، الخـــغاط، اإلا٨خبـــت ألاَػ ؤبـــ

 خؿً مدمض.

  ،يـر بـً هانـغ الىانـغ ٓ ٖبضهللا البساعي،  ـحُذ البسـاعي، جد٣ُـ٤: مدمـض َػ البساعي، مدمض بً بؾماُٖل ؤب

 ٓ ْلى، صاع َ  َـ١1422 الىجاة، الُبٗت: ألا

  ٓب٨غ البحه٣ي، الؿنن ال٨أر ، جد٤ُ٣: مدمض ٖبض ٓئملى الخغاؾاوي ؤب البحه٣ي، ؤخمض بً الحؿين بً ٖلي بً م

 م . 2003 -َـ  1424ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، لبىان، الُبٗت: الشالشت، 

  ٓاَغ الشمُىـت فـي مــظَب ٖـالم اإلاضًىـت، جد٣ُــ٤ : خمُـض بــً  ظـال٫ الـضًً ٖبــض هللا بـً هجـم بــً قـاؽ، ٣ٖـض الجــ

ْلى،   م . 2009 -َـ  1430مدمض ؤخمض، صاع اإلاٛغر ؤلاؾالمي ، صاع الغؾالت الٗاإلاُت، الُبٗت ألا

  ، م . 2005ؾٗض بً جغ٧ي الخشالن، ٣ّٞ اإلاٗامالث اإلاالُت، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بيرْث 

 ٓئملى بً مدمض اللخوي الٛغهاَي خهام ، جد٤ُ٣: ؾلُم بً ُٖـض الِاللـي، صاع ابـً  ببغاَُم بً م الكاَبي ، الٖا

ْلى،  ٓصًت، الُبٗت: ألا  م .1992 -َـ 1412ٖٟان، الؿٗ

  ، ْؤصلخّ ، م٨خبت الكٗب ، لُبُا ، الُبٗت الشالشت ْهت ال٣ّٟ اإلاال٩ي  اوي، مض  .2005الهاص١ ٖبضالغخمً الٍٛغ

  ـض ال٨ُالوـي ، جُب٣ُـاث مٗانـغة ٗت ٖبضالغخمً ببغاَُم ٍػ للمهـلحت اإلاغؾـلت فـي اإلاجـا٫ ألاؾـغي ، مجلـت الكـَغ

ن ، ظماصي الشاهُت  ْالٗكْغ ٓن ، ظامٗت ماجت ، اإلامل٨ت ألاعصهُت ، الٗضص الؿاب٘  ٓ  1427ْال٣اه ٓلُ  2006َـ  ً

  ٓػ ـــــا فـــــي اإلاٗـــــامالث اإلاالُـــــت، صاع ٦ىـــــ ْؤزَغ ـــــؼ الٗمـــــاع، اإلاهـــــلحت اإلاغؾـــــلت  ـــــؼ بـــــً ٖبـــــض هللا بـــــً ٖبـــــض الٍٗؼ ٖبـــــض الٍٗؼ

ْلى،  اقبُلُا، اى، الُبٗت ألا  . 2010الٍغ

  ــغي، ال٣ٟـــّ ٖلــى اإلاــظاَب ألاعبٗـــت، صاع ال٨خــب الٗلمُـــت، بيــرْث، الُبٗـــت ٖبــض الــغخمً بـــً مدمــض ٖـــٓى الجٍؼ

 م.2003-َـــ1424الشاهُت، 

  ْلـى اى ، الُبٗـت ألا ٓػ اقبُلُا ، الٍغ ٓص اإلاًاٞت بلى مشلِا، صاع ٦ى ٖبض هللا بً ٖمغ بً خؿين بً َاَغ، ال٣ٗ

 م .2013ـ ، 1434َ، 

 ـــ ـــً مدمـــــض الٛؼالـــــي ، اإلاؿخهــ ٓ خامـــــض مدمـــــض بــ ـــي ، ؤبـــــ ٫ٓ، جد٣ُـــــ٤ : مدمـــــض ٖبضالؿـــــالم  ٟيالٛؼالــ فـــــي ٖلـــــم ألانـــــ

 م . 1983ٖبضالكافي، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث 
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  ٓص بً ؤخمـض ال٩اؾـاوي الحىٟـي، بـضاج٘ الهـىاج٘ فـي جغجِـب الكـغاج٘، صاع ٓ ب٨غ بً مؿٗ ال٩اؾاوي، ٖالء الضًً ؤب

 م .1986َـ ، 1406الٗلمُت، بيرْث ، ال٨خب 

 .هاْي  مجلت مجم٘ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، صاع الؿالم، بْغ

  ٓعي، اإلاؿـــــخضع٥ ٖلـــــى الحـــــحُدين مـــــ٘ ٦خـــــار الخٗل٣ُـــــاث فـــــي الخلخـــــُو مدمـــــض بـــــً ٖبـــــض هللا الحـــــا٦م الىِؿـــــاب

 م. 1990-َـــ1411، 1ٖبض ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، ٍ ٟيالظَبي، جد٤ُ٣: مهُ

 1998ؾلُمان ألاق٣غ، بدٓر ٣ُِٞت في ٢ًاًا ا٢خهاصًت مٗانغة، صاع الىٟاجـ، ألاعصن،  مدمض. 

  ،ْلــى ت، بيــرْث، الُبٗــت ألا ْالؿــىت، صاع الٗهــٍغ ٓوي، ال٣ٟــّ الكــغعي اإلاِؿــغ فــي يــٓء ال٨خــار  ؤخمــض ٖلــي الهــاب

 م.2012-َــ1433

 ٓعي،  ـــحُذ مؿـــلم، جد٣ُـــ٤: مد ٓ الحؿـــً ال٣كـــيري الىِؿـــاب مـــض ٞـــااص ٖبـــضالباقي، صاع مؿـــلم بـــً الحجـــاط ؤبـــ

 بخُاء الترار الٗغبي، بيرْث.

 ُٗت  ٟيمهـــــ ْاإلاهـــــالح اإلاغؾـــــلت فـــــي الكـــــَغ ـــالمُتؤخمـــــض الؼع٢ـــــا ، الاؾخهـــــالح  ٫ٓ ٣ِِٞـــــا، صاع ال٣لـــــم،  ؤلاؾــ ْؤنـــــ

 .1988صمك٤، ٍ 

 . ْؤصلخّ، صاع ال٨ٟغ، صمك٤، الُبٗت الشاهُت  َْبت الؼخُلي، ال٣ّٟ ؤلاؾالمي 

 ْلى ، َْبت الؼخُلي، اإلاٗامالث اإلاا  م .2002َـ ، 1423لُت اإلاٗانغة، صاع ال٨ٟغ ، صمك٤ ، الُبٗت ألا

  ،ْم٣انــــضَا، مُبٗــــت اإلاــــضوي، ال٣ـــــاَغة ٗت  ُت فــــي يـــــٓء ههــــٓم الكــــَغ ًٓؾــــ٠ ال٣غيــــاْي، الؿُاؾــــت الكــــٖغ

 م.1998

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

 ٓن اللُبــي، صاع ا ٍمٌ، ٖال٢ـاث الٗمــل الٟغصًـت فــي ال٣ـاه ىُــت، بىٛـاػي، الُبٗــت ٖبـضالٛني ٖمـْغ الــْغ ل٨خـب الَٓ

 . 2010الشاهُت، 

 ( ٓن ع٢م ع ٖلى الُغ١ الٗامت .1984( لؿىت 11ال٣اه  م بكإن اإلاْغ

 ( ٓن ع٢م ٓن ٖال٢اث الٗمل .  2010ْ.ع / 1378( لؿىت 12ال٣اه  مؿُخي بةنضاع ٢اه

  ٓن ع٢م  بكإن ؤخ٩ام الٓنُت . 1993مُالصًت  1423لؿىت  7ال٣اه

  ، ْػاعة الٗض٫ ، ؤلانضاع ألا٫ْ .مباصت اإلاد٨مت الٗلُا 

 
ً
 :مشاحم الىتروهُت –زالثا

 :٢ٓ٘ مجم٘ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي  ..www.fiqhacademy.org.saم

  ٢ٓ٘ لُبُا الجضًضة  /http://libyaaljadidah.comم
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م  "مششوق الذظخىس اللُبي   همىرحا"داللت الىص كلى مصذس الدشَش

The significance of the text on the source of legislation - the Libyan draft 

constitution as an example 

ُّ اد. مدمىد مدمذ كلي   ههى

لت   ولُت اللاهىن  - ؤلاظالمُتأظخار معاكذ بلعم الشَش

 )لُبُا( -حاملت بجي ولُذ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص
ّ
 :اإلالخ

ْبُــــان الح٨ــــم الكــــغعي فــــي           ٓهـــــا،  ٢ْاه ا  ٘ لٛــــت ْقــــٖغ ــــ٠ الدكــــَغ ْلــــذ َــــظٍ الضعاؾــــت مــــا ًخٗلـــــ٤ بخٍٗغ اؾـــــخٗما٫ جىا

ٗت  ٦ْـظل٪ بُـان ألازـغ اإلاترجـب ٖلـى ازخُـاع نـُاٚت مُٗىـت لخُبُـ٤ الكـَغ ٓن،  ْمكخ٣اجّ ٖىـض ؤَـل ال٣ـاه  ٘ مهُلح الدكَغ

َْل ؤصث َضِٞاا ا  ْالهُاٚت التي ازخاَع ٓع اللُبي،  ٕ الضؾخ ٓع، زم حؿلُِ الًٓء ٖلى مكْغ  في الضؾخ

         ٓ ْالخ ٖٓــت مــً الىخــاثج  ٘ خــ٤ زــالو ا حٗــالى ال ٢ْــض زلهــذ َــظٍ الضعاؾــت بلــى مج نــُاث مــً ؤَمِــا: ؤن الدكــَغ

ْؤن الهــــُاٚت التــــي ازخاع هــــا الُِئــــت  َٓم مجهــــا،  ٌكــــاع٦ّ ُٞــــّ ؤخــــض، ٞلِــــظا ًيبغــــي يــــبِ اإلاهــــُلحاث ْالابخٗــــاص ٖــــً اإلاــــ

ٗت  ٓ جُب٤ُ الكَغ ْابحا هد ٓظِا  ّٗض ج
ُ
ٓع ح ٕ الضؾخ ٓص ًيبغـي ؤن ؤلاؾالمُتالخإؾِؿُت إلاكْغ ، ْختى جاصي الِضٝ اإلايكـ

 ٓ ْلـــظا ج٩ـــ ٓع،  ٓاص الضؾـــخ ْطلـــ٪ بةؾـــىاص َـــظٍ  ال بـــضن مدؿـــ٣ت مـــ٘ بـــاقي مـــ ٓاهين،  ٓص ع٢ابـــت ؾـــاب٣ت ٖلـــى بنـــضاع ال٣ـــ ْظـــ مـــً 

ٗت  ُت مخسههت جىٓغ في مضٔ التزامِا بإخ٩ام الكَغ ٓاهين بلى َُئت قٖغ  .  ؤلاؾالمُتال٣

٘  اليلماث اإلافخاخُت: ٓع  –الدكَغ ٕ الضؾخ ٗت  –مكْغ  . ؤلاؾالمُتالكَغ

Abstract: 

            This study deals with the definition of legislation in language, Sharia and law, and the 

Shari’a ruling on the use of the term legislation and its derivatives among the people of law, as well 

as explaining the effect of choosing a specific formulation for the application of Sharia in the 

constitution, then shedding light on the Libyan draft constitution, and the wording that he chose 

and whether it fulfilled its goal ?                                                               

      This study concluded with a set of conclusions and recommendations, the most important 

of which are: Legislation is a pure right for God Almighty and no one can share in it. Therefore, 

terminology should be controlled and avoided from illusions, and that the wording chosen by the 

founding body of the draft constitution is a clear direction towards the application of Islamic law, 

and in order to lead The desired goal should be consistent with the rest of the articles of the 

constitution, and therefore there must be prior control over the issuance of laws, by assigning these 
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laws to a specialized Sharia body that examines the extent of its commitment to the provisions of 

Islamic Sharia.            

Keywords:   legislation - Draft Constitution - Islamic Sharia 

 ملذمت:

ْمــً جــبِٗم بةخؿــان بلــى          ْٖلــى آلــّ ْ ــحبّ ؤظمٗــين،  الحمــض ا عر الٗــاإلاين، ْنــلى هللا ْؾــلم ٖلــى هبِىــا مدمــض 

ٓم الضًً. ً 

ْؤن مدمــضا ع          ٗت هللاؤمــا بٗــض: ٞــةن مــً م٣خًــُاث قــِاصة ؤن ال بلــّ بال هللا  ٫ٓ هللا الخدــا٦م بلــى قــَغ التــي ؤهؼلِــا  ؾــ

ْم ٢ــا٫ حٗــالى: خُــض  - -هللا ٖلــى هبُــّ مدمــض  ِِ ِؿــ
ُٟ هْ
َ
ْا ِفــي ؤ ِجــُض ًَ  

َ
ــمَّ ال

ُ
ــَجُهْم ز ُْ ــَجَغ َب

َ
َُمــا خ ِٞ  ٥َٓ ُمــ ِ

ّ
َد٨ ًُ ــى  َٓن َختَّ ِمُىــ

ْ
ا ًُ  

َ
ــَ٪ ال َعّبِ

َْ  
َ
ــال
َ
ل ٞ

ٓا   ُم ِ
ّ
َؿل َُ َْ َذ  ِْ ًَ ا ٢َ ْؿِلًُماَخَغًظا ِممَّ

َ
ٓعة اليؿاء، آلاًت آلا ح ـت، ٞ ـي  ،65ؾ ٗت عر الاًر ت ج٨مـً فـي جُبُـ٤ قـَغ ٞالؿٗاصة البكٍغ

ٓثام  ؤخؿً ْ  ها ًدهل ال ٓعة اإلااثضة، آلاًت  لألاخ٩ام،  َٓنآلا. ؾ ٢ُِٓى ًُ ٍم  ْٓ
َ
ًما ِل٣

ْ
ِّ ُخ٨

َّ
ًَ الل ًُ ِم ْخَؿ

َ
ًْ ؤ َم َْ50 

ٓن الــض٫ْ           ْج٣الُــضَا ٧ــان مــً الُبُعــي ؤن ج٩ــ ٓمــت  ؤلاؾــالمُتإلاــا ٧اهــذ ٧ــل ؤمــت حؿــخمض هٓامِــا مــً ٖاصا هــا  مد٩

َْظا ٗت ؤلاؾالم؛ ألن ٖاصا ها ٦ظل٪،  ــــت ما خضا ب٨شير مً َظٍ  بكَغ ٍّٓ َُ الض٫ْ في الٗهغ الحضًض ٖلى بًغاص هو ًدضص 

ْالىاْغ في ههٓم  ٗا ها،  ْمهضع حكَغ ْلت  ْلـت ؤلاؾـالم ؛  ؤلاؾالمُتصؾاجير الض٫ْ الض ًجـضَا جـىو ٖلـى طلـ٪، ٞـضًً الض

ْهـت ألازيـرة بٗـض ؤخـضار مـا ٌٗـٝغ بـالغبُ٘ الٗغبـي، خُـض  الؾُما فـي آلا  ، ٘ ًّ الخالٝ ٨ًمً في مؿإلت مهاصع الدكَغ ْل٨

ٗت فـي قــتى مىــاحي الحُـاة، ٞدهــل الازـخالٝ بــين ال٣ــاثمين ٖلـى بٖــضاص الضؾــاجير  عة جُبُــ٤ الكــَغ ٓاث بًـْغ حٗالـذ ألانــ

ٗت الحضً ٓخُـض بلـى ٚيـر   ؤلاؾـالمُتشت بـين مـً ًخمؿـ٪ بـإن الكـَغ ْ ال ْ  ـي اإلاهـضع الـغثِـ ؤ ٘ ؤ مهـضع مـً مهـاصع الدكـَغ

ْا٢ٗىـــا اللُبـــي ٌٗـــِل فـــي ْـــل َـــظٍ  ْ ألن  ٍْدكـــض لِـــا ألاصلـــت،  طلـــ٪ مـــً الهـــُاٚاث اإلاسخلٟـــت التـــي ًخمؿـــ٪  هـــا ٧ـــل َـــٝغ 

ٕ الُِئــــــت الخ ْع مكــــــْغ ٍْمــــــغ  هــــــظٍ الخدــــــضًاث الؾــــــُما مــــــ٘ نــــــض  ٝ ْلــــــت َغخــــــّ الٓـــــْغ ْمدا ٓع  إؾِؿــــــُت لهــــــُاٚت الضؾــــــخ

٘. ِٞـــل زمـــت ؤزـــغ ٖلـــى ٓ مـــا ظـــاء فـــي اإلاـــاصة الؿاصؾـــت مىـــّ التـــي جخٗلـــ٤ بمهـــضع الدكـــَغ  لالؾـــخٟخاء؛ ٞـــةن مـــً ؤبـــغػ مـــا ًشـــاع َـــ

 ؤزٔغ ا ٖلىالهُٗض الٗملي في جغظُذ نُاٚت 

ٓان مكـــاع٦خىا           ٓن  ٖىـــ ٓ مـــا ؾـــ٩ُ ٓار َـــظا الؿـــاا٫ َـــ ٓع  -بـــةطن هللا  –ظــ ْلي  فـــي اإلادـــ ْع اإلاـــاجمغ الـــض ألا٫ْ مـــً مدـــا

 ٘ ٓمت بــــــــــــ"  صاللت الىو ٖلى مهضع الدكَغ ْاإلآؾ ٓن بجامٗت اإلاغ٢ب  ٓطظا –ل٩لُت ال٣اه ٓع اللُبي هم ٕ الضؾخ  ".  -مكْغ

ْطلـــ٪ مـــً زـــال٫ اؾـــخٗغاى ظملـــت مـــً الضؾـــاجير           ْاإلا٣ـــاعن،  ْؾـــإٖخمض فـــي َـــظٍ الضعاؾـــت ٖلـــى اإلاـــى   الاؾـــخ٣غاجي 

ٗت  مُتؤلاؾال  ٓا٢ـ٘ الٗملـي فـي مـضٔ الالتـزام  ؤلاؾـالمُتالتي جىو ٖلى جُب٤ُ الكـَغ ْبُـان ؤزـغ طلـ٪ ٖلـى ال ْاإلا٣اعهـت بُجهـا، 

ٗت   .  ؤلاؾالمُتبخُب٤ُ الكَغ

ْطلـ٪          ْظملـت مـً الخٓنـُاث،  ْزاجمت جدخـٓي ٖلـى ؤبـغػ الىخـاثج  ْزالزت مباخض  ْجخإل٠ َظٍ اإلاكاع٦ت مً م٣ضمت 

ٓ الخالي:   ٖلى الىد

ٓوي            ْال٣ـــاه ْ الٟـــغ١ بـــين اإلاٗنـــى الكـــغعي  ْانـــُالخا،  ٘ لٛـــت  ـــ٠ الدكـــَغ ُْٞـــّ حٍٗغ  . ٘ اإلابدـــض ألا٫ْ: ماَُـــت الدكـــَغ

ْمكخ٣اجّ .   ٘ ْخ٨م اؾخٗما٫ مهُلح الدكَغ  ،٘  للدكَغ

ْظـــّ الٟـــغ١ بـــين الهـــُاٚاث اإلاسخلٟـــ           ُْٞـــّ بُـــان ؤ  .٘ ٓن اإلابدـــض الشـــاوي: صاللـــت الهـــُاٚت ٖلـــى مهـــضع الدكـــَغ ت ل٩ـــ

ٗت  َْل زمت زمغة لِظا الازخالٝا ؤلاؾالمُتالكَغ ْبُان ؤع حِا،   ٘  مهضعا للدكَغ

ُْٞــــّ بُــــان ؤزــــغ الهــــُاٚت            ٓع اللُبــــي ٖلــــى الخ٣ىــــين.   ٘ فــــي الضؾــــخ اإلابدــــض الشالــــض: ؤزــــغ الهــــُاٚت اإلا٣ترخــــت للدكــــَغ

ْبين ما ج٣خًُّ َظٍ الهُاٚت، مً زال٫ مبضؤ ال ْالخٗاعى بُجها  ُتاإلا٣ترخت  ٓبـت بال  كـٖغ ال ٣ٖ مـت    الجىاثُـت " ال ظٍغ

 ".   بىو
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 ٌ  اإلابدث ألاو

م  ماَُت الدشَش

م في اللوت:  -أوال  الدشَش

٘ : مهضع قغَّٕ بالدكضًض          . ،الدكَغ َٕ َغ
َ
 ْ ي مبالٛت في ق

ٗت،            ٓن ُٞــّ. مــً طلــ٪ الكــَغ ٓ ٍــمليء ًٟــخذ فــي امخــضاص ٩ًــ َْــ ْاخــض،  ْالٗــين ؤنــل  ْالــغاء  ٢ــا٫ ابــً ٞــاعؽ:" الكــين 

ٓعص الكاعبت اإلااء". ٓ م َْ(1)  

٘: َؾــــ          ٗت ًّ ْالدكــــَغ ْؤنــــل الكــــَغ ٗت،  ٣ــــت  :الكــــَغ ٓعص اإلاــــاء الــــظي ٣ًهــــض للكــــغر، زــــم اؾــــخٗملتها الٗــــغر فــــي الٍُغ مــــ

ٓلــّ حٗــالى:(  2) اإلاؿــخ٣ُمت. َٓن  لْمىــّ ٢ ُمــ
َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ًَ ال ــِظً

َّ
اَء ال َٓ ــ َْ

َ
ْ٘ ؤ ِبــ

َّ
د
َ
 ج
َ
ال َْ ــا  َِ ْٗ ِب اجَّ

َ
ْمــِغ ٞ

َ ْ
ًَ ألا ــ ٍت ّمِ

َٗ ــِغَ
َ
ــىي ق

َ
ل َٖ َىــا٥َ 

ْ
ل َٗ ــمَّ َظ

ُ
ٓعة ز آلا. ؾــ

 18الجازُت، آلاًت 

٣ـا، زـم ظٗـل الكـٕغ اؾـم         ذ لـّ ٍَغ ٓابح، ٣ًـا٫: قـٖغ ٤ ال : ه   الٍُغ ْ الكٕغ ـ٤ ٢ا٫ الغاٚب ألانِٟاوي: " ا للٍُغ

." 
ٌ
ت َٗ ِغَ

َ
ق َْ  ٌٕ ْغ

َ
ق َْ  ٌٕ   (3)الى  ، ٣ُٞل لّ: ِقْغ

ْالٓاَغ اإلاؿخ٣ُم مً اإلاظاَب ".          ٗت : ما قٕغ هللا حٗالى لٗباصٍ،    (4)ْفي ال٣امٓؽ : " الكَغ

ٗت مشلّ مإ          ْالكَغ ْالكٕغ  ْغٖت بال٨ؿغ الضًً، 
ّ
ٓمي: " الِك ٓعص ٢ْا٫ الُٟ ْ ي م ٗت،  ٓط مً الكَغ  ،الىـاؽ لالؾـخ٣اءز

ْؤْبحّ". ّ ؤٍِْغ  ْظمِٗا قغاج٘، ْقٕغ هللا لىا ٦ظا ٌكٖغ ٓعَا  ِ ٓخِا ْْ   (5)ؾمُذ بظل٪ لٓي

م في الاصؼالح:  -زاهُا  الدشَش

ٓم بلى ٢ؿمين:        ٘ بدؿب ما ًخضا٫ْ الُ  ًى٣ؿم مهُلح الدكَغ

٘: -ؤ        اإلاٗنى الكغعي )ال٣ٟ ي( للدكَغ

٫ٓ الؼخُلي:          ٘ بالخٍٗغ٠؛ ل٨ىّ ال ًسغط ًٖ حٍٗغ٠ الح٨م الكغعي، ٣ً ْاثل مهُلح الدكَغ لم ًدىا٫ْ ال٣ِٟاء ألا

ٓهّ ٓا مًــم ْبهمــا ّٖغٞــ ٘ انــُالخا لــم ٌّٗغٞــّ ال٣ِٟــاء،  ٓ الح٨ــم  " الدكــَغ َْــ ٓاٍ،  ٫ٓ ْمدخــ ــّ ٖلمــاء ألانــ الكــغعي، ٞٗٞغ

ْاإلاــاو٘ : زُــار هللا اإلاخٗلــ٤ بإٞٗــا٫ اإلا٩لٟــين ا٢خًــابإهــّ ْالكــٍغ  ْ ْيــٗا ،بجٗلــّ مغجبُــا بٛيــٍر ٧الؿــبب  ْ جسُيــرا، ؤ ء، ؤ

"(6). 

ــــُالح         ـــي الانــ ــ ٘ فـ ـــــت: " الدكــــــَغ ٍٓدُـ ــــت ال٩ ٖٓت ال٣ُِٟــ ــــ ــــي اإلآؾــ ــــاء فــ ـــــار هللا اإلاخٗلــــــ٤ :ْظــ ْ  زُـ ـــرا ؤ ــ ْ جسُيـ ـــا ؤ ـــاص َلبـــ ــ بالٗبـ

 (7)".ْيٗا

٘ : -ر  ٓوي للدكَغ  اإلاٗنى ال٣اه

ٓاؾُت الؿلُت اإلاسخهت ".          ٓهُت ب ٓاٖض ال٣اه   (8)" ؾً ال٣

                                                             
ن1ي

يوا"ي يا "يجعاه وذها  ذهناه: لناط مدماى يو اامصا ىي" الدماى باو فاا"ط باو  ر"ناا مااننط يوهؽبا بال يو نو ويو"يم وماا ن ه همااا مااى  م ا"ح م
 ني927دي ى ي5118اـ ا 0959ا  0يودىناا يوااا" ا  

ن2ي
 ي  078ا د8ىا ج5111ننظ": و او يوع"لا ماى  ي "ح نا مدمى بو مر"ى بو منظو"ا ىي" ،اى" وه باذب ويون "ا بن"و ا

ه ا ماو 0916"تضو يود ننص يو بنىيا يو بعب ي ووو باوم بعاب يولن"ناب  انب ور وك ننظ": تاج يوع"وط  "ح يوااموطا ماى  ي "حنا مدمى م   
 ي999ا د2من و"ي  ىي" مرتبب يودنا ا ج

ن3ي
مة"ىي  لوةاظ يوا"آوا يود نو بو مدمى يومع"وؾ باو"يؼل ي ،ةهانصا ماى  م  ا"ح م تدانا : ،اةويو ذاىناو ىيوىيا ىي" يواهاى ىم ا ا ويواىي" 

 ني921ا دي ه0950ا 0يو امنب بن"و ا  
ن4ي

مدمااى نعاانى  :يوااااموط يومداان ا  ماااى  م  اا"ح ما مجااى يوااىنو مدمااى بااو نعاااولا تداناا : مرتاال تداناا  يوتاا"يا فااص مل  ااب يو" اااوبا بإ اا"يؾ
 ني829ىا دي0998-اـ0909ا 6وبناوا   -يوع"  و صا بن"و 

ن5ي
 ى ي5119اـ ا 0959ا  0يوااا" ا  ىي" يودىناا يوم،باح يومنن"ا ماى  ي "ح نا  لدمى بو مدمى يوةنومصا 

ن6ي
 ي 58ا د0ها ج0996ا 0يإلذجا  يوا"آنص فص يوت "نق يإل المصا مدمى يو دنهصا ىي" يبو ر ن" ابن"و  ا  

ن7ي
ي  07ا د0ها ج0919ا ا5باورون  ا   يإل المنبيومو وذب يوةاهنب يو،اى"  ذو و ي"  ي و اؾ ويو لوو 

 

ن8ي
ي082ا ذبى يونا،" توفن  يوع ا"ا ىي" يوةضنهب وه باذب م،"ا د يإل المنب"نعب مىل  وى"ي ب يواانوو وت بن  يو 
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ْ بخـــضٔ ؾـــلُاث            ُٗت ؤ ٓهُـــت الٗامـــت اإلاجـــغصة التـــي جهـــضع ممـــا ٌٗـــٝغ بالؿـــلُت الدكـــَغ ٓاٖـــض ال٣اه ٖٓـــت ال٣ " مجم

ٓع ". ْلت ، لخىُٓم ؤمغ مً ألام   (1)الض

م ومشخلاجه: -زالثا  خىم اظخلماٌ مصؼلح الدشَش

٘ ب٨رـــرةٌؿـــخ          ٓن ٧لمـــت الدكـــَغ ٓ ها  ،ٗمل ؤَـــل ال٣ـــاه ٓاهين  ٌؿـــم ٓلى ؾـــً ال٣ـــ ٓن ٖـــً الجِـــت التـــي جخـــ ٞٗىـــضما ًخدـــضز

ٗت  ٓا٣ٞــت للكـــَغ ٗاث م ٓاء ٧اهــذ َــظٍ الدكـــَغ ٓن بإهــّ ) اإلاكــٕغ ( ؾـــ َْٗاـــرْن ٖمــً ؤنــضع ال٣ـــاه ُٗت (،  )بالؿــلُت الدكــَغ

ْ مسالٟت. ِٞل َظٍ الانُالخاث ؾاجٛت صْن ه٨ير!ا ؤلاؾالمُت  ؤ

ٓاػ  (2)طَب ؤ٦رر ؤَل الٗلم          ٓ  بَال١بلى ٖضم ظ َْـ  ٘ ْما ٌكـخ٤ مىـّ بال ٖلـى مـً لـّ خـ٤ الدكـَغ  ٘ مهُلح الدكَغ

،  -  -بٓنّٟ مبلٛا ًٖ هللا  --٢ْض ًُل٣ّ بًِٗم ٖلى الىبي - -هللا  ْؤن هللا ال ٣ًٍغ ٖلى اظتهاص ًسال٠ الكٕغ

ٓػن  ٘ خ٤ زالو ا حٗالى ٢هٍغ ٖلى هٟؿّ  بَال١ْبالخالي َم ال ًج ٓاهين؛ ألن الدكَغ ْايعي ال٣ ْن٠ اإلاكٕغ  ٖلى 

ْ ظماٖـت قـغ٥  ت فـي ٞـغص ؤ ٘ لؿـلُت بكـٍغ ْب٢ـغاع حكـَغ ٓػ حؿمُت ٚيٍر باإلاكٕغ ، ال ًج ٞال ًخٗضاٍ بلى ٚيٍر ٧اثىا مً ٧ان، 

 ًِ ً  الـــّضِ
ًَ ـــ ـــم ّمِ ُِ

َ
ٓا ل ُٖ ـــَغ

َ
اُء ق

َ
ـــَغ٧

ُ
ـــْم ق ُِ

َ
ْم ل

َ
ِبنَّ  بـــاا ٢ـــا٫ حٗـــالى : ل ؤ َْ ـــَجُهْم  ُْ َي َب ٣ُ ـــملِ

َ
ْهـــِل ل َٟ  الْ

ُ
ِلَمـــت

َ
٧ 
َ
ال ْٓ ـــ

َ
ل َْ  ُّ ـــ

َّ
ِّ الل ن ِبـــ

َ
ط
ْ
ـــإ ًَ ـــْم 

َ
َمـــا ل

ِلٌُم 
َ
اٌر ؤ

َ
ظ َٖ ْم  ُِ

َ
يَن ل اإلِاِ

َّ
ٓعٔ، آلاًت، الٓ ٓع الك  . 21آلا.ؾ

ٓن مً الضًً ما لم ًإطن بّ هللا قغ٧اء ".        كّغٖ ٌُ   (3)٢ا٫ الكى٣ُُي : " ٣ٞض ؾوى حٗالى الظًً 

ٓ فــي ألانــل خــ٤ زــالو ا ٢ْــا٫         َْــ ْبُا هــا للىــاؽ للٗمــل  هــا .  ا  ْبوكــاَئ ٓ بنــضاع ألاخ٩ــام  ٘ َــ الؼخُلــي : " ٞالدكــَغ

ٓلّ حٗالى : اِنـِليَن  ل حٗالى ؛ ل٣ َٟ
ْ
ْيـُر ال

َ
َٓ ز ـ َُ َْ َحـ٤َّ 

ْ
٣ُـوُّ ال ًَ   ِّ

َّ
 ِلل

َّ
ُم ِبال

ْ
ُح٨

ْ
ٓعة ألاوٗـام، آلاًـت) ِبِن ال ْلـِـ ألخـض ؤن  ( 57آلا ؾـ

ّٕ خ٣ُ٣ت ُٞما ً ْالٗبـاص؛ ألن هللا حٗـالى زلـ٤ ٌكغ التـي ٌؿـير ٖلحهـا لحاظخـّ  ؤلاوؿـان، ْقـٕغ لـّ ألاخ٩ـامخٗلـ٤ بد٣ـ١ٓ هللا 

يَن  لبلحها  ٢ا٫ حٗالى:   ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
 َعرُّ ال

ُّ َباَع٥َ اللَّ
َ
ْمُغ ج

َ ْ
ألا َْ  ٤ُ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُّ ال

َ
 ل
َ
ال
َ
غاٝ، ؤ ٓعة ألٖا  (4) ". ( 54آلاًت) آلا ؾ

ــ           
َ
َٓــار ز  ْطَــب الكــُش ٖبــض ال
ّ
ُــين: ال ٍْــغاص  هــا ؤخــض مٗى  ٘ ُــين ٣ٞــا٫: " جُلــ٤ ٧لمــت الدكــَغ ــ٤ بــين مٗى ٝ بلــى الخٍٟغ

ٗت ٢اثمت . :ؤخضَما ْزاهحهما: بُان خ٨م ج٣خًُّ قَغ  بًجاص قٕغ مبخضؤ ، 

ْمــــا ؤ٢ــــغ ٖلُــــّ          ا بمــــا ؤهؼلــــّ فــــي ٢غآهــــّ ،  ٓ ؾــــبداهّ ابخــــضؤ قــــٖغ ٘ بــــاإلاٗنى ألا٫ْ فــــي ؤلاؾــــالم لــــِـ بال ا، ِٞــــ ٞالدكــــَغ

ٓلّ ٘ بال ا.عؾ ْ هظا اإلاٗنى ال حكَغ ْما ههبّ مً صالثلّ،   ،  

٫ٓ هللا زلٟـاٍئ          الٍ بٗـض عؾـ ٓ الـظي جـ ٗت ٢اثمـت ، ِٞـظا َـ ٓ بُان خ٨ـم ج٣خًـُّ قـَغ َْ ٘ باإلاٗنى الشاوي  ْؤما الدكَغ

ْجــــابٗحهم مــــً ألاثمــــت اإلاجتهــــضًً ، ِٞــــاالء لــــم ٌكــــّغٖ م مــــً ٣ِٞــــاء الخــــابٗين  ـــا مــــً ٖلمــــاء  ــــحابخّ، زــــم زلٟــــاَئ ٓا ؤخ٩امـ

ٓاٖــــض  ْمـــا ٢ــــغعٍ مـــً ال٣ ْمــــا ههـــبّ الكـــإع مــــً ألاصلـــت  ْ الؿـــىت  ْا ألاخ٩ـــام مـــً ههــــٓم ال٣ـــغآن ؤ ْبهمـــا اؾــــخمض مبخـــضؤة، 

ْبهما اظتهض في حٗٝغ ٖلت الح٨م  ٓ لم ٌكٕغ خ٨ما مبخضؤ ،  ٓاؾُت ال٣ُاؽ مشال ِٞ الٗامت ؛ ٞمً اؾخيبِ مجهم خ٨ما ب

ْٖضٔ الح٨م مً مٓي٘ الىو بلى م ٓ الٗلت، اإلاىهٓم ٖلُّ  َْ ٓ مىاٍ الح٨م،  ٓي٘ اقتر٥ مّٗ في الٓن٠ الظي َ

ٓ اظتهاص  ْاإلآي٘ الظي ٌكتر٥ مّٗ في ٖلت الح٨م  ".: اؾدبان لّ ؤن الىو ٌكمل مٓيٗينِٞ   (5) اإلآي٘ الٓاَغ ُّٞ، 

َٓــــــار زــــــالٝ بال ؤهــــــّ ًدؿــــــً الابخٗــــــاص ٖــــــً َــــــظٍ الاؾــــــخٗماالث            ْظاَــــــت مــــــا طَــــــب بلُــــــّ الكــــــُش ٖبــــــض ال ْعٚــــــم 

 ٓ ْبـــاألزو لـــ  ،٘ ْ الخ٣ىـــين ٖٓيـــا ٖـــً الدكـــَغ ْالاؾـــخٛىاء ٖجهـــا بإلٟـــاّ ؤزـــٔغ بُٗـــضة ٖـــً ؤلايهـــام؛ ٞيؿـــخسضم الخىٓـــُم ؤ

                                                             
ن1ي

ي00يالتجااا  يودىن ب فص إذىيى و،ناؼب م "وذا  يواويننو ا مدموى مدمى ذهص ،ب" ا د
 

ن2ي
ه ا 0908باواااا"  ا   يإل االمنبننظ": مو وذب يوةاه يإل المصا و ي"  ي و اؾ بجمهو"نب م،ا" يوع"بنابا ن،اى"اا يومجهاط ي ذهاو وه الوو 

ي07ا د0يومو وذب يوةاهنب يورونتنبا ج :ي وننظ" ر وك07-06ا د0ج
 

ن3ي
ها 0907ا 0لضويم يوبناو فص إنضاح يوا"آو باوا"آوا وه انخ مدماى ي مانو باو مدماى يوملتاا" يو انان صا بنا"و : ىي" إدناام يوتا"يا يوع"باصا  

ي955ا د9ج
 

ن4ي
ني58 0ق يإل المصا مدمى يو دنهصا ييإلذجا  يوا"آنص فص يوت "ن

 

ن5ي
ي   85-81ها د0912ا 5يوت "نقا يواضاما يوتنةن ا ذبى يوواال لالؾا ىي" يواهى: يورون ا   –يو ه ا  يو الا فص يإل الى 
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ٗت  ٓهُـت مسالٟـت للكـَغ ٓٙ بدـا٫ ؤن وؿـوي طلـ٪ حكـغ  ؤلاؾـالمُتْظضث ههـٓم ٢اه ْ ؤن ههـ٠ مـً ، ٞدُيئـظ ال ٌؿـ َٗا ؤ

 .ؤنضٍع باإلاكٕغ

 

 اإلابدث الثاوي

مداللت الصُاهت كلى مصذس   الدشَش

ٕٓ صؾـــاجير الــض٫ْ         ٗت  فــي نـــُاٚتها ؤلاؾـــالمُتجدىــ ٦ْشيـــرا مـــا  ؤلاؾـــالمُتمــً خُـــض م٩اهـــت الكــَغ  ،٘ بــين مهـــاصع الدكــَغ

ٓع فـي ٗت  ًدـضر النـزإ بـين ؤًٖـاء لجىـت بٖـضاص الضؾـخ ُـ٠ الكـَغ ٓن ؤلاؾـالمُتجدضًـض الهـُاٚت اإلاسخـاعة لخْٓ ، ِٞـل ج٩ـ

 ٤ ْل٩ل ٍٞغ ْخُضا،   ْ ْ مهضعا عثِؿا ؤ ٘، ؤ ْمً مهضعا مً مهاصع الدكَغ ْؤؾاهُض،  في جًُٟل بًِٗا ٖلى بٌٗ  ج  

٫ٓ  ها  ما ًلي:  ؤلاؾالمُتفي الض٫ْ   ؤبغػ الهُاٚاث اإلاٗم

لت  -أوال  م: ؤلاظالمُتالشَش  مصذس مً مصادس الدشَش

ٗت          ٗـــّض مـــ ؤلاؾـــالمُتَْـــظٍ الهـــُاٚت حٗنـــي ؤن الكـــَغ
ُ
ٓظـــض مهـــاصع ح غظـــ٘ بلحهـــا، بال ؤهـــّ ٢ـــض ج ًُ ً ظملـــت اإلاهـــاصع التـــي 

ط لِــــا فــــي الــــبالص  ــــغَّْ ًُ َْــــظٍ الهــــُاٚت التــــي  ٗت.  ْؤَــــم مــــً الكــــَغ ـــالمُتؤزــــٔغ ؤبــــغػ  ا باأل٩ٞــــاع  ؤلاؾـ ًخمؿــــ٪  هــــا مــــً جــــإزْغ

ْلــــت الؾتريــــاء ؤلاؾــــالمُي ْمدا ْا٢ــــ٘،  ــــغ ألمــــغ  ٓ ج٣ٍغ ـــاٞت، بــــل َــــ ْ ــــي فــــي الح٣ُ٣ــــت ال جخًــــمً ؤًــــت بيـ ـــا الٗلماهُــــت،  ٦ْمـ ن، 

ٓهُـــت؛ ألن َـــظٍ اإلا٩اهـــت زابخـــت  ٓن لـــِـ بال، ٦مـــا ال ًترجـــب ٖلحهـــا ؤًـــت آزـــاع مـــً الىاخُـــت ال٣اه ٓ لـــظع الغمـــاص فـــي الُٗـــ ٓن َـــ ٓلـــ ٣ً

ٗت   صْن الحاظت بلى هو ٌكير بلحها . ؤلاؾالمُتللكَغ
ً
  (1) ؤنال

لت  -زاهُا م:  ؤلاظالمُتالشَش  اإلاصذس الىخُذ للدشَش

ٓع الُمنـــي لٗـــام        ُـــت اللٟـــٔ بال ؤ هـــا جـــاصي اإلاٗنـــى هٟؿـــّ الضؾـــخ ْبن لـــم ج٨ـــً بدٞغ م ٢ْ1991ـــض جبنـــى َـــظٍ الهـــُاٚت 

ٗت  ٓلّ في اإلااصة الشالشت: ) الكَغ ٗاث(. ؤلاؾالمُتب٣    (2) مهضع ظمُ٘ الدكَغ

ٓصًت         ٓع اإلامل٨ــت الؿــٗ ْلــت ٖغبُــت بؾــالمُت، صًجهــا ٦ْ1992ــظل٪ صؾــخ ٓصًت ص ْلــى: ) اإلامل٨ــت الٗغبُــت الؿــٗ م فــي اإلاــاصة ألا

ٓلّ ...(. ٓعَا ٦خار هللا حٗالى ْؾىت عؾ ْصؾخ   (3) ؤلاؾالم، 

ٓع اللُبـي          ٕ الضؾـخ ٗت ٦ْ2017ظل٪ مكْغ ْالكـَغ ْلـت  مهـضع  ؾـالمُتؤلا م ٟٞـي اإلاـاصة الؿاصؾـت: ) ؤلاؾـالم صًـً الض

.) ٘    (4) الدكَغ

ٗت           ـــالمُت٣ٍْهـــــض بالكـــــَغ ال ًدؿـــــأْ مِٗـــــا ؤي  ؤلاؾــ ٘ ٌٗنـــــي ؤ هـــــا اإلاهـــــضع ألا٫ْ ْألازيـــــر ،  ْخُـــــضا للدكـــــَغ مهـــــضعا 

ٓالِم، ٢ــا٫ حٗـالى : ل  هــلح ؤخـ ًُ ٓ ٌٗلـم مــا  َْــ ٕٓ ٧ــان؛ أل هـا مــً ٖىــض هللا الـظي زلــ٤ البكـغ  ًْ مهـضع مــً ؤي هـ ــُم َمــ
َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ال
َ
ؤ

 ٤َ
َ
ل
َ
ِبيُر  ز

َ
خ
ْ
 ال

ُ
٠ُ ُِ

َّ
َٓ الل َُ ٓعة اإلال٪، آلاًتآلا َْ َٓنآلا.  ل٢ْا٫ حٗـالى :  (14) ؾ ٢ُِٓىـ ًُ ٍم  ْٓ ـ

َ
ًمـا ِل٣

ْ
ِّ ُخ٨ ـ

َّ
ًَ الل ًُ ِمـ ْخَؿـ

َ
ًْ ؤ َمـ ٓعة اإلااثـضة، َْ ؾـ

  50آلاًت 

ٗت   ٓن الكـــَغ ٓن مهـــضع آزـــغ هـــّض  ؤلاؾـــالمُت٣ْْٞـــا لـــظل٪ ًيبغـــي ؤن ج٩ـــ ْؤال ٩ًـــ  ،٘ ٍْا لِـــا، ْخـــضَا مهـــضع الدكـــَغ ْ مؿـــا ا ؤ

ٗت ٞ ٓخُض الظي ًجب ؤن ٌؿخ٣ي مىّ اإلاكٕغ ؤخ٩امّ، ٞالكَغ ٗت  ي اإلاهضع ال  ؤلاؾالمُتِظٍ الهُٛت ج٣خ ملي ؤن الكَغ

ْم٩ان . ن الحُاة في ٧ل ػمان  ْاإلاخٗضصة نالحت لجمُ٘ قْا ا الغخبت     (5) بمهاصَع

                                                             
ن1ي

نظانى يوى اتو"ي ومراناب ي  وننظا" را وك : يوت7ننظ": ى"ي ا  فص يوةاه يوجنابص يإل المصا ذوك مدمىا ىي" يوم بوذا  يوجامعاب : يواااا" ا د
جامعب يوروفب ا مجهب ي  "ودب وهعهوى يإلن اننب يومدرماب ا يوعاىى  -فص يونظاى يواانونصا دنى" د نو ذهص يور"ن صا رهنب يواانوو يإل المنبيو "نعب 

 ي06ىي د5107يولامطا  نب يون " 
ن2ي

 ىي0999،اى" ذاى بموجل يوتعىن  يوى تو"ي يون 9ا يوماى  ي0990ى تو" يونمو يو،اى"  نب 
ن3ي

 ني0ى يوماى  ي0995يونظاى ي  ا ص وهدرى فص يوممهرب يوع"بنب يو عوىنب   نب 
ن4ي

ني 6ىا يوماى  ي5107-نوونو-59م "وح يوى تو" يوهنبص يو،اى" ذو يوهنبب يوتل ن نب و،ناؼب م "وح  يوى تو"ا مىننب يوبنضاما 
 

ن5ي
ي وننظا" را وك: ىالواب 959-958ىا د5111ويو "ذنب يوى تو"نبا إب"يانى ىذنج يو،اباحا ىي" يو ا"و  : يواااا" ا  يإل المنبننظ": يو "ذنب 

فص م "وح يوى تو" يوةه  ننص ول "ه فص تنظنى وذم  يو ه ب يوت ا"نعنبا ب ااى ،ابدص  انا  و مدماى "فنا   يإل المنبيوند ذهو مباىئ يو "نعب 
 ي590ىا د 5102ا يوعىى يو انصا 59ا يومجهى يإل المنبوهى"ي ا   يإل المنبيو وبرصا مجهب يوجامعب 
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لت  -زالثا  م: ؤلاظالمُتالشَش  مصذس سةِغ أو أظاط للدشَش
ٍٓـــذ الهـــاصع فـــي ْمـــً ؤبـــغػ الضؾـــاجير التـــي جبيـــذ َـــظٍ الهـــُاٚت            ٓع ال٩ ْلـــت ؤلاؾـــالم،  (ٖلـــى ؤن: 1962صؾـــخ صًـــً الض

ٗت  ٘ ؤلاؾالمُتْالكَغ  (1).)مهضع عثِنملي للدكَغ

ْلـــت ؤلامـــاعاث الٗغبُـــت اإلاخدـــضة الهـــاصع ٖـــام          ٓع ص ٓ الـــضًً الغؾـــوي لالجدـــاص 1971ْ ًـــىو صؾـــخ م ٖلـــى ؤن ) ؤلاؾـــالم َـــ

ٗت  ٘ ُّٞ(. ؤلاؾالمُتْالكَغ  (2)مهضع عثِنملي للدكَغ

ً الهاصع في ْفي              ٓع ممل٨ت البدٍغ ٗت 2002صؾخ ْالكـَغ ْلت ؤلاؾالم،  مهـضع عثِنـملي  ؤلاؾـالمُتم ٖلى ؤن: ) صًً الض

ْلٛتها الغؾمُت  ي اللٛت الٗغبُت(  ،٘  (3) .للدكَغ

ٓع الٗغا١ الىاٞظ لٗام             ٘(.2005ْظاء في صؾخ ٓ مهضع ؤؾاؽ للدكَغ َْ ْلت الغؾوي   (4)م ) ؤلاؾالم صًً الض

ٗـّض مــً            
ُ
ٗت  ح ْ ـي جــض٫ ٖلـى ؤن الكــَغ ْ ؤؾــاؽ (  اإلاهـاصع الغثِؿــُت َْـظٍ الهـُاٚت ظــاءث بـالخى٨ير ) مهــضع عثـِـ ؤ

ٓ ٧اهــــذ مسالٟــــت  ــــا مــــً اإلاهــــاصع ألازــــٔغ ختــــى لــــ ٍْت مــــ٘ ٚيَر ٗاث بال ؤ هــــا مدؿــــا ْألاؾاؾــــُت التــــي ٌٗخمــــض ٖلحهــــا فــــي الدكــــَغ

ـذ بٗـٌ الـض٫ْ 
ّ
ْلِـظا جسل ٗت،  ْ  ؤلاؾـالمُتللكـَغ ْاؾـخٛىذ ٖجهـا بــالخٍٗغ٠، ؤ ٖـً َــظٍ الهـُاٚت؛ إلاـا جشيـٍر مـً بقـ٩االث 

 ٓ ٓص مً َظٍ الهُاٚت به يذ اإلا٣ه ُّ ٘ ٖجها َظا اللبـ .ب  (5)عة ؤْبح جٞغ

لت  -سابلا م: ؤلاظالمُتالشَش  اإلاصذس الشةِغ للدشَش

ٗت         ْ ــي جُٟـــض ؤن الكــَغ  ٠ ٘ مجهـــا،  ؤلاؾـــالمُتَْــظٍ الهـــُاٚت ظــاءث بـــالخٍٗغ ؿـــخمض الدكــَغ ٌُ اإلاهــضع الـــغثِـ الــظي 

ا مً اإلاهاصع ٖىض الخٗاعى.  ٗت م٣ضمت ٖلى ٚيَر ا بال ؤن الكَغ  ٍْم٨ً ؤًًا ؤن ٌؿخمض مً ٚيَر

ٓع مهــــغ لٗــــام         ْلــــت 1980م بٗــــض حٗضًلــــّ ٖــــام 1971ْمــــً ؤبــــغػ جُب٣ُــــاث َــــظٍ الهــــُاٚت صؾــــخ م: )ؤلاؾــــالم صًــــً الض

ْم ٗت ْاللٛت الٗغبُت لٛتها الغؾمُت  ٘(. ؤلاؾالمُتباصت الكَغ  (6)اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ

ٓع اإلاهـــغي لؿـــىت            ٗت ٦ْ2012ـــظل٪ ظـــاء الضؾـــخ ْمبـــاصت الكـــَغ ْلـــت  اإلاهـــضع الغثِنـــملي  ؤلاؾـــالمُتم ) ؤلاؾـــالم صًـــً الض

.)٘  (7)للدكَغ

ٓعي فـي لُبُـا لٗـام            ـالن الضؾـخ ْلـت صًم٣غاَُـت مؿـخ٣لت، الكـٗب ٞحهـا مهـضع الؿـلُاث، 2011ْؤًًا ؤلٖا م:) لُبُـا ص

ٗت  ْالكَغ ْصًجها ؤلاؾالم،  ٘(. ؤلاؾالمُتٖانمتها َغابلـ    (8)اإلاهضع الغثِـ للدكَغ

ٗت         ْخُـضا؛ مهـضعا هجـض ؤًٞـلِا مـً  ؤلاؾـالمُتْبالىٓغ بلى الضؾاجير التي ظٗلذ مً الكـَغ ٗت مهـضعا  ظٗـل الكـَغ

ٗت  ٓعي : " ؤما ظٗـل الكـَغ ٫ٓ الؿجه ٓاعبت؛ ٣ً ٗت صْن م ٓ جُب٤ُ الكَغ ذ هد ٓظّ نٍغ ٓ ألاؾـاؽ ألا٫ْ  ؤلاؾـالمُتألهّ ج َـ

ٓاهذ ... " ْجىُٓي ٖلحها الج ْع،  ٗىا اإلاضوي ٞال ًؼا٫ ؤمىُت مً ؤٖؼ ألاماوي التي جسخل   ها الهض  . (9)الظي ًيبني ٖلُّ حكَغ

                                                             
ن1ي

 ني 5ىا يوماى  ي 0995ىا ولذنى يوعم  به ذاى 0965ى تو" يورون  يو،اى" ذاى 
ن2ي

 ىي0970ن مو يوى تو" يإلما"يتص وعاى 7يوماى  ي 
 ن3ي

ني 5ى ا يوماى  ي 5115ى تو" ممهرب يوبد"نوا  يو،اى" ذاى 
 

ن4ي
 ىي5112ن مو ى تو" يوع"ي  وعاى 5يوماى  ي 
ن5ي

ذهاو لو  و"ى فص درى يومدرمب يالتداىنب يوعهنا فص ىووب يإلما"ي  يوع"بنب يومتدى  ما نلتص: يودنا إو يوماى  يو ابعب مو ى تو" يالتداى  اى ن،ا 
م،اى" "بن اص وهت ا"نق فناهييي وال ت نا"  يإل المنبو "نعب يإل الى او يوىنو يو" مص والتداى  ى ن،  ذهو لو يإل الى او يوىنو يو" مص والتداى وي

م،ى" "بن ص وهت "نق فص ىووب يإلما"ي  ما ل ن" مو لالؾ فاهص دو  تة ن"اا فص ىو  للا"ى ذماا إ ي رانا   يإل المنبذبا"  يوند لو يو "نعب 
 امو ماو يوت ا"نق لى لنهاا تعناص وجاوى م،ااى" للا"ى تااوى تعتبا" يوم،اى" يو" امص يوودناى وهااانوو فهاص ل يإل االمنبتهك يوعبا"  تعنص لو يو "نعب 

اص يوم،ى" ي  ا اص ويو"بن اص ورا   يإل المنببجوي"اا فاى يند ى ا ي يولالؾ دننما لف،ر يوم "ح ذو إ"يىته وين،"يفها إوو لو تروو يو "نعب 
فاص  الو يومدرماب  0979ن و انب 01التدااىي " اى يما ن،ى" ذو  ه ا  يوىوواب ماو ت ا"نعا  بن،اه فاص يومااى  يولام اب ويو ابعنو ماو يوااانوو ي

ييي وبمعناو آلا" فاإو يوم ا"ح  اى يلتاا" لو تراوو  ا"ذب   ااص يوم،اى" يإل االمنبيالتداىنب يوعهنا ذهاو لو ت با  يومدرماب يوعهناا لدرااى يو ا"نعب 
يننظا" : يوتنظانى  0989 05 52يو،ااى" بتاا"نخ دراى يومدرماب يالتداىناب يوعهناا فاص يإلماا"ي ا  يو"بن ص ورا  ت ا"نق وماو لد او ماو    ا"ذبني

 ي07فص يونظاى يواانونصا د يإل المنبيوى تو"ي ومرانب يو "نعب 
ن6ي

 ي0971ن مو يوى تو" يوم،"ي وعاى 5يوماى  ي 
 ن7ي

 ىي5105يوماى  يو اننب مو يوى تو" يوم،"ي و نب 
ن8ي

 ىي5100ن مو يإلذالو يوى تو"ي فص ونبنا يو،اى" ذاى 5يوماى  ي 
ن9ي

 ني98 0يوو ن  فص  "ح يواانوو يومىنص يوجىنى ا ذبى يو" ي  لدمى يو نهو"يا ىي" إدنام يوت"يا يوع"بص : بن"و  وبناوا يىا  ن ي
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ٗت أل         ٫ٓ الكـــَغ ٓهُـــت مسالٟـــت ألنـــ ْظـــض ههٓنـــا ٢اه ـــذ الهـــُاٚاث ألازـــٔغ ؤ
ّ
ٓا٢ـــ٘ الٗملـــي فـــي الضؾـــاجير التـــي جبي ن ال

ْٖلـــى ٧ــــل ٞــــةن الهـــُاٚت اإلاسخــــاعة ال جد٣ــــ٤  ْع١.  ٓاٖـــضَا؛ ألامــــغ الـــظي ًجٗــــل  مــــً َـــظٍ الهــــُاٚاث ُمجــــّغص خاـــر ٖلــــى  ٢ْ

ٓع، ٞـال  ٓاص الضؾخ ٓن مدؿ٣ت م٘ باقي م ٓص مجها بال ؤن ج٩ ال ب٢هـاء لِـا بخ٣ـضًم ٍـمليء ٖلحهـا ٦مـا الٛغى اإلايك  ٢ُـض ٖلحهـا، 

ٓع اللُبي. ٕ الضؾخ ٓ خانل في مكْغ َ 

 اإلابدث الثالث

م في معّىدة الذظخىس اللُبي كلى الخلىين.  أزش الصُاهت اإلالترخت للدشَش

ٓم الؿــــبذ              ٓع اللُبــــي ٖملِــــا ًــــ ٕ الضؾــــخ ٗــــضة  6ل٣ــــض ؤ هــــذ الُِئــــت الخإؾِؿــــُت لهــــُاٚت مكــــْغ ٌ 1438طي ال٣

ٓاٞــــ٤  ٓ  29اإلا ٓلُــــ ٍٓذ ٖلُــــّ بإٚلبُــــت )2017ً ٓع بٗــــض الخهــــ ٕ الضؾــــخ ْزــــم اٖخمــــاص مكــــْغ ( نــــٓث 44( نــــٓث مــــً )43م، 

ـــُت ب74بالجلؿـــــت الٗامـــــت للُِئـــــت الخإؾِؿـــــُت ع٢ـــــم ) ْظـــــاءث اإلاـــــاصة ( اإلاى٣ٗـــــضة بم٣ـــــغ الُِئـــــت الخإؾِؿــ ــــاء،    مضًىـــــت البًُـ

ٗت  ٓ آلاحـي : ؤلاؾـالمُتالؿاصؾـت ُٞمـا ًخٗلـ٤ بخُبُـ٤ الكــَغ ٗت  ٖلـى الىدـ ْالكـَغ ْلـت  مهــضع  ؤلاؾـالمُت) ؤلاؾــالم صًـً الض

.) ٘   (1) الدكَغ

ـــ            ـــا ج٣ـــــضم  -ًَ أل٫ْ مــــغة ظْاإلاخبــــاصع للــ ٗت  -٦ْمــ ـــُت ٢ــــض ظىدـــــذ بلـــــى ؤن الكــــَغ ـــالمُتؤن الُِئــــت الخإؾِؿــ  ـــــي  ؤلاؾــ

ٓعا  ٓع جـــ ْبزغاظِــا ٖــً ؾــُا٢ِا ختــى ْنــّٟ بضؾــخ ٓع  ٍٓــل ألامــ ٘، ألامــغ الــظي خــضا بــالبٌٗ بلــى  ه ٓخُــض للدكــَغ اإلاهــضع ال

ٓعا ْؤن الكــٗب ال(2)بـ ٢ٓغاَُــت  )الضًيُـت(،  ْلــت الشُ ٓع ٨ًـّغؽ للض ْ صؾــخ ٓ ، ؤ ٓن ـ )بـ ع لُبــي بطا نـٓث ٖلــى الضؾــخ وٗــم( ؾــ٩ُ

ْهضامت !. ْخؿغة   ٖلُّ 
ً
ْباال  طل٪ 

ٓع بالٓاَغ؛ ألن الىاْغ في الهُاٚاث اإلاسخلٟت في              ال هإزظ ألام ْفي الح٣ُ٣ت ًيبغي ؤن ال وؿخعجل في الح٨م، 

 ٓ ْابــحا هدــ ٓظِــا  ٗــّض ج
ُ
ٗت ًــضع٥ صْن ؤصوــ  قــ٪ ؤن الهــُاٚت التــي ازخاع هــا الُِئــت الخإؾِؿــُت ح ُــ٠ جُبُــ٤ الكــَغ جْٓ

ٗت  ًّ َــظ ؤلاؾــالمُتجُبُــ٤ الكــَغ ٗاث. ل٨ــ ْ ْؤ هــا مهــضع الدكــَغ ْْظاَخــّ ٢ــض ًهــُضم مــ٘ هــو آزــغ ؤ ٓجــّ  ا الــىو ٖلــى ٢

ٓع. ً لِــظا الضؾــخ َْــظا مــا ٢ــض ٌٟٛــل ٖىــّ بٗــٌ اإلاىانــٍغ ٓعٍت جدخــل هٟـــ اإلا٩اهــت    (3) ٣ًُــضٍ،  ٓاص الضؾــخ ْألانــل ؤن اإلاــ

ْالؿـــخين مـــً  ْل٨ـــً بطا هٓغهـــا بلـــى هـــو اإلاـــاصة الؿاصؾـــت ٞةهـــّ ال ًيســـجم مـــ٘ اإلاـــاصة الشاهُـــت  ٓ بًٗـــِا ٖلـــى بٗـــٌ،  ال ٌٗلـــ

ْاإلاــتهم م ْالتــي ظــاء ٞحهــا: ) ألانــل فــي ؤلاوؿــان الاــراءة،  ُت الجىاثُــت  ْالكــٖغ ٓع التــي جــخ٩لم ٖــً ؤنــل الاــراءة  ٕ الضؾــخ كــْغ

ٓبـــت  ال ٣ٖ ٓن،  ْ ال ظىدـــت بال ب٣ــاه ْ ال ظىاًــت  ْمسالٟــاث،  ْظـــىذ  ْجهــى٠ الجـــغاثم بلــى ظىاًــاث  بــغت ختــى جشبـــذ بصاهخــّ، 

ال ٣ٖار، بال ٖل ت في اإلاسالٟاث،  ٓن ....(.ؾالبت للحٍغ ش هٟاط ال٣اه  (4) ى ألاٞٗا٫ الالخ٣ت لخاٍع

م            ٓن ًجّغمـّ ال  ْال٣ٗـار ْحٗنـي َـظٍ اإلاـاصة ؤن ؤؾـاؽ الخجـٍغ ٗت، ٞمـا لـم ًهـضع بكـإهّ ٢ـاه ٓ الخ٣ىـين ال الكـَغ َـ

ٓطة زيــر صلُــ ْالكــٗ م الســحغ  ٓن ججــٍغ ٕ ٢ــاه ْلٗــل مــا ِْــغ مــازغا مــً مكــْغ ٗت ججّغمــّ،  ْبن ٧اهــذ الكــَغ مــت  ل ٌٗخاــر ظٍغ

ٗت صْن ؤن ًخبىاَــا  ٓصة فــي الكــَغ ٓظــ ٓبــت م ٓبــت ٞــال ًم٨ــً لل٣ا ــملي ؤن ًد٨ــم ب٣ٗ ٦ْــظل٪ الحــا٫ باليؿــبت لل٣ٗ ٖلــى طلــ٪، 

                                                             
 ن1ي

ني 6ىا يوماى  ي5107-نوونو-59م "وح يوى تو" يوهنبص يو،اى" ذو يوهنبب يوتل ن نب و،ناؼب م "وح  يوى تو"ا مىننب يوبنضاما 
 

 ن2ي
 وهااااااىرتو" إباااااا"يانى لبااااااو لاااااا يى بعنااااااويو : ي لنااااااا"ي  يوااذااااااى  يوى ااااااتو"نب وهم"دهااااااب يوتمهنىنااااااب ن ذباااااا" يونوتنااااااول يمداضاااااا"  

_hXKNMwYo-https://www.youtube.com/watch?v=n  
 

ن 3ي
يإل االمنب ااص يوم،اى" ي  ا اص وهت ا"نق : و" يوم،ا"ي ويوتاص تاند ذهاو لو يو ا"نعب ناو  يوم ت ا" دامى يوجم  ذو يوماى يو اننب مو يوى ات 
" ذهاو يوماى  يو اننب ال نمرو تة ن"اا ودىاا بمع   ذو يومويى ي ل"ى فص يوى تو"ييين ننظ":  ملاوؾ ي  با  وامنب ا دامى يوجم ا مااا  من اوي

 ىا 5100-9-00مو ق مل  ب ي ا"يىا بتا"نخ 
ت ا"  ا"  يوب "ي دنا  ا : ي فندو ذنىما نة " لي  انوو ون تا"ئ لدرامه ال ننظ" إوو ر  ند فنه ذهاو داى  ييي واا ي ماا ن ها  ور وك يوم  

فص مجهط يو عل؛  ا"  يوب "ي و إب"يانى بنومصا مرتباب يو ا"و  يوىووناب ا  يإل المنبذهنه يون،ود نة " بعضها بعضاني ننظ": تاننو يو "نعب 
ي  99يدى5105يوااا" ا 

 

ن4ي
 ي يومبااىل إو إذ ااام مبااىل يو اا"ذنب يوجنابنااب ااا ه يوانمااب يوى ااتو"نب جااام ونمناا  يوىووااب  يواانوننااب يوتااص تهتاا ى بااه و وااك لالفااا وهىووااب يوبوون اانبا فهاا

لدماى فتداص  ا"و"ا  يوااانوو يوجناابص يوى اتو"يايوى تو"ي يوجنابص او يو ي نضمو يدت"يى يوداو  ويود"نا  وألفا"يى فاص مويجهاب يوىووابي ننظا": 
ني95ىا ي5116ا 9ىي" يو "و  م،"ا  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-_hXKNMwYo
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َْظا ال ْ ًىو ٖلحها،  ٓن  ٓعة  ال٣اه ق٪ ؤهّ جًاعر ٦بير ال ًجٗل اإلااصة الؿاصؾت جاصي الٛغى الظي ْيٗذ لّ باله

 ألا٦مل. 

ُت ْ ٖلُّ: ٞال ًم٨ً الٗمل باإلااصة            ٓص ظملت مـً ألاخ٩ـام الكـٖغ ْظ ْالؿخين ٖلى َظا الٓي٘ زانت م٘  الشاهُت 

ٓاهين، ألامــغ الــظي ًدخــاط بلــى الٗمــل ٖلــى  ْال٣ٗــار لٗــضص مــً ألاٞٗــا٫ صْن ؤن ًــىو ٖلحهــا فــي ال٣ــ م  التــي جخًــمً الخجــٍغ

ْج٣ى ٓبـــاث اإلا٣ـــضعة لِـــا  ْال٣ٗ مـــت  ُت ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ باألٞٗـــا٫ التـــي حكـــ٩ل ظٍغ ُجهـــا، مـــ٘ ألازـــظ فـــي اؾـــخ٣غاء الىهـــٓم الكـــٖغ

ْابــــح اإلاٗــــالم، ٞجمُــــ٘ ألاٞٗــــا٫ التــــي جيخوــــي  ْالضًــــت  ْال٣هــــام  ْص  ُت الجىاثُــــت باليؿــــبت للحــــض خبــــاع ؤن مبــــضؤ الكــــٖغ الٖا

ْاإلاٗا٢بـت ٖلـى مِـا  ْالضًت ٢ض جم الىو ٖلـى ججٍغ ْال٣هام  ْص  ْالؿـىت، بسـالٝ  لُاثٟت ظغاثم الحض اعج٩ا هـا فـي ال٨خـار 

غ ٗت ،الخٗاٍػ مت، ظ ؤلاؾالمُت ٞالكَغ ٢ِٓٗا ٖلى مً حك٩ل ؤٞٗالِم ظٍغ ٓباث التي ً ت في ال٣ٗ ٗلذ للحا٦م ؾلُت ج٣ضًٍغ

غا ُت اإلاٗخارة.  ،ْالتي ٢ض جهل بلى ال٣خل حٍٗؼ  ْطل٪ بدؿب اإلاهلحت الكٖغ

           ٕٓ ٫ٓ: بن َظا الى غ –ْبظل٪ ًم٨ً ال٣ ٓ  -ؤي الخٗاٍػ َْ ُت الجؼاثُت   ٢ض التزم بجؼء مً ما ظاء بّ مبضؤ الكٖغ

ٕٓ  ُّٞ بٗضم " ال  ٓبت بال بىو " ٣ٞض جٓؾ٘ َظا الى ٓ " ال ٣ٖ َْ مت بال بىو "... ؤما باليؿبت للجؼء آلازغ مً اإلابضؤ   ظٍغ

 ْ ٓلي ألامـــغ بضاًــــت ؤ ٓبـــاث الخانـــت باإلاٗاصــــملي لـــ ٓبـــت الخانــــت ب٩ـــل مٗهـــُت . خُــــض جغ٦ـــذ مؿـــإلت ج٣ــــضًغ ال٣ٗ جدضًـــض ال٣ٗ

 (1) لل٣ا ملي هاْغ ال٣ًُت هُابت ٖىّ.

ــتَْــظا ً         ٍغ ٓاهين فــي ؤ٦اــر ٖــضص مــً الجــغاثم الخٍٗؼ ْلــت بنــضاع ال٣ــ ْجمـــ  ،دــخم ٖلــى الض ْالتــي ًم٨ــً ؤن  هــضص اإلاجخمــ٘ 

ْاؾخ٣غاٍع بك٩ل مباقغ .   ؤمىّ 

ٓع ال ج٣ُُـض لِـا ٦مـا ج٣ـضم ؛ بـل           ٓع بـإن اإلاـاصة الؿاصؾـت مـً الضؾـخ ٕ الضؾـخ ً إلاكـْغ ْل٨ً ٢ض ًخظّعٕ بٌٗ اإلاىانـٍغ

ٓع مـــً  ٓ مـــا ٌٗـــٝغ بالغ٢ابـــت الالخ٣ـــت ٖلـــى الضؾـــخ َْـــ ٓعي آزـــغ ٌكـــّض مـــً ؤػعَـــا،  ٖلـــى ال٨ٗــــ مـــً طلـــ٪ ٞشمـــت هـــو صؾـــخ

ٗت  ٓاهين اإلاسالٟــت للكــَغ ٓعٍت ال٣ــ ٓػ ل٩ــل طي مهــلحت 141اء فــي هــو اإلاــاصة)٦مــا ظــ ؤلاؾــالمُتالُٗــً بٗــضم صؾــخ ( :) ًجــ

ٓعٍت فــي  ْ بالــضٞ٘ الجــضي بٗــضم الضؾــخ ــ٤ مباقــغ ؤ ٓاء بٍُغ ٓعٍت ؾــ ٓعٍت للُٗــً بٗــضم الضؾــخ اللجــٓء بلــى اإلاد٨مــت الضؾــخ

ٓن (. ٤ْٞ ما ًىٓمّ ال٣اه ٓعة ؤمام اإلادا٦م   صٖٔٓ مىٓ

ٓابض الكَغ           ْز  ٫ٓ ٓن مسال٠ ألن ٫ٓ بن الغ٢ابت  ؤلاؾالمُتٗت ْلظا؛ ٞال ًم٨ً بنضاع ؤي ٢اه ٍْغص ٖلى َظا ال٣  ،

ٗت  ٓن ؾــاب٣ت ال الخ٣ــت ؛طلــ٪ ؤن الــىو ٖلــى ؤن الكــَغ ٓاهين بــاألخٔغ ؤن ج٩ــ ٘ ُٞــّ  ؤلاؾــالمُتٖلــى ال٣ــ  ــي مهــضع الدكــَغ

ُت مسخهــت  َْــظا ًدخــاط بلــى َُئــت قــٖغ ٗت ؛  ٓا٣ٞــا للكــَغ ٓن م ٓاهين؛ ٞــال ًهــضع بال ؤن ٩ًــ ج٣ُُــض للؿــلُت التــي جًــ٘ ال٣ــ

ْ ٖضمّ.جمغ ال٣ ُتها ؤ  ٓاهين مً زاللِا لخد٨م بكٖغ

ٓن،  –٦ما ج٣ضم  –زم بن ؤلاق٩ا٫ ألا٦ار ٨ًمً            ْلم ًىو ٖلحها في ال٣اه ٗت  مت في الكَغ في ألاٞٗا٫ التي حٗض ظٍغ

ٓبـت ب  ْلِظا ٞةن الهُاٚت اإلا٣ترخت التي جخماٍملى م٘ اإلااصة الؿاصؾت ْ ال ٣ٖ مـت  ٓ الخـالي: ) ال ظٍغ ٓن ٖلـى الىدـ ال بـىو ج٩

ٗت  ْطل٪ ختى ًدؿنى الخُب٤ُ الٟٗلي للكَغ ٓوي (،  ْ هو ٢اه ٓعَا . ؤلاؾالمُتقغعي ؤ  في ؤب ى ن
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 الخاجمت

٫ٓ بلى الىخاثج  آلاجُت :مً زال٫ ما ج٣ض  م جم٨ىا مً الٓن

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٓم بـّ الؿـلُت التـي  -1  َْؿوى ما ج٣ ٘ خ٤ زالو ا حٗالى ال ٌكاع٦ّ ُّٞ ؤخض،  ٓاهين بـالخىُٓم  الدكَغ ْج٣ـغ ال٣ـ جًـ٘ 

ْ الخ٣ىين.  ؤ

ٗت -2 ٓهُت مسالٟت للكَغ ٗا باجٟا١ الٗلماء.  ؤلاؾالمُتبطا ٧اهذ الىهٓم ال٣اه ٓػ حؿمُتها حكَغ  ٞال ًج

ٗت  -3 ٘ ،  ؤلاؾــــالمُتالهــــُاٚت التــــي جد٣ــــ٤ جُبُــــ٤ الكــــَغ ٓخُــــض للدكــــَغ ٓ هــــا اإلاهــــضع ال َْــــظٍ الهــــُاٚت اإلاسخــــاعة ال  ــــي ٧

ٓص  ٓع.جد٤٣ الٛغى اإلايك ٓاص الضؾخ ٓن مدؿ٣ت م٘ باقي م  مجها بال ؤن ج٩

ٗت  -4 ٓ جُبُــ٤ الكــَغ ْابــحا هدــ ٓظِــا  ٗــّض ج
ُ
ٓع ح ٕ الضؾــخ  ؤلاؾــالمُتبن الهــُاٚت التــي ازخاع هــا الُِئــت الخإؾِؿــُت إلاكــْغ

ٗاث.  ْؤ ها مهضع الدكَغ

ُت الجىاثُت في اإلااصة  -5 ٓة اإلااصة الؿاصؾت التي ج٣ ملي بإن الكغ  62مبضؤ الكٖغ ٘.٠ًًٗ مً ٢  َٗت مهضع الدكَغ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ْمكــــخ٣اجّ ٖىــــض  -1   ٘ ْمــــً طلــــ٪ مهــــُلح الدكــــَغ ـــا،  َٓم مجهـ ًيبغــــي الاَخمــــام باإلاهــــُلحاث ْيــــبُِا ْالابخٗــــاص ٖــــً اإلاــــ

ٗت  ٘ مسالٟا ألخ٩ام الكَغ ْباألخٔغ بطا ٧ان الدكَغ ْلبـ،  ٓهُين؛ إلاا ًشيٍر مً بيهام   .ؤلاؾالمُتال٣اه

ْطلـــ٪ بـــإن ا 62ًيبغـــي ؤن جهـــاٙ اإلاـــاصة  -2 ُت الجىاثُـــت بهـــُاٚت جخماٍـــملى مـــ٘ اإلاـــاصة الؿاصؾـــت   لتـــي جخٗلـــ٤ بمبـــضؤ الكـــٖغ

ٓوي (. ْ هو ٢اه ٓبت بال بىو قغعي ؤ ْ ال ٣ٖ مت  ٓ آلاحي: ) ال ظٍغ ٓن ٖلى الىد  ج٩

ٓاهين -3 ُت مخسههــــت جىٓــــغ فــــي مــــضٔ  ،بٖمــــا٫ الغ٢ابــــت الؿــــاب٣ت ٖلــــى ال٣ــــ ٓاهين بلــــى َُئــــت قــــٖغ ْطلــــ٪ بةؾــــىاص َــــظٍ ال٣ــــ

ٗت   .  ؤلاؾالمُتالتزامِا بإخ٩ام الكَغ

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

 ٍ ،ؤلاؾالمي، مدمض الؼخُلي، صاع ابً ٦شير ،بيرْث ٘  ٌ.1436، 1ؤلا جاػ ال٣غآوي في الدكَغ

  ٓاء البُــــان فـــي بًًــــاح ال ٣ـــغآن بــــال٣غآن، للكــــُش مدمـــض ألامــــين بـــً مدمــــض اإلاسخـــاع الكــــى٣ُُي، بيــــرْث: صاع ؤيـــ

 ٌ.1417، 1بخُاء الترار الٗغبي، ٍ

  ت ؾىت ْلى باإلاُبٗت الخيًر ؽ قغح ال٣امٓؽ، مدمض مغج ملى الحؿُني الؼبُضي، الُبٗت ألا ٌ 1306جاط الْٗغ

ٓعاث صاع م٨خبت الحُاة.  ، مً ميك

 ٗت ٓعي إلا٩اهت الكَغ ٓن  ؤلاؾالمُت الخىُٓم الضؾخ ُـي، ٧لُـت ال٣ـاه ٓوي، خُضع خؿـين ٖلـي ال٨ٍغ  -في الىٓام ال٣اه

ٓم ؤلاوؿاهُت اإلاد٨مت ، الٗضص الخامـ، ؾىت اليكغ  خت للٗل ْغ ٓٞت ، مجلت ألَا  م.2017ظامٗت ال٩

  ٗت ْٖمــل الؿــلُت  ؤلاؾــالمُتصاللـت الــىو ٖلــى مبــاصت الكــَغ ْؤزــٍغ فــي جىٓــُم  ٓع الٟلؿــُُني  ٕ الضؾــخ فــي مكـْغ

ٓب٩ي، مجلــــت الجامٗــــت  ُــــ٤ الكــــ ْ مدمــــض ٞع ُٗت، بؿــــام نــــبخي قــــىا١  ، ؤلاؾــــالمُتللضعاؾــــاث  ؤلاؾــــالمُتالدكــــَغ

 م. 2015، الٗضص الشاوي، 23اإلاجلض 

  َٓـــار زـــالٝ، صاع ال٣ –الؿـــلُاث الـــشالر فـــي ؤلاؾـــالم ٘، ال٣ًـــاء، الخىُٟـــظ، ٖبـــض ال ٍٓـــذ، ٍالدكـــَغ ، 2لـــم: ال٩

1405.ٌ 

  ُت ١ : ال٣اَغة،  ؤلاؾالمُتالكٖغ ٓعٍت، ببغاَُم صُٖج الهباح، صاع الكْغ ُت الضؾخ  م.2000ْالكٖغ
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  ــــت، ٖبــــض هللا بــــً مدمــــض آ٫ زىــــين، اإلاجلــــت ال٣ًــــاثُت، الٗــــضص ألا٫ْ، مدــــغم ٍغ ٓبــــاث الخٍٗؼ ٓابِ ج٣ــــضًغ ال٣ٗ يــــ

1432.ٌ 

  ع، صاع ٓعي، ؤخمض ٞخخي ؾْغ ٓن الجىاجي الضؾخ ١ مهغ، ٍ ال٣اه  م،.2006، 4الكْغ

  ٗت ْجُبُــــ٤ الكــــَغ ٓن  ُٓٞــــ٤ الُٗــــاع، صاع الًٟــــُلت للُباٖــــت  ؤلاؾــــالمُتمــــضزل لضعاؾــــت ال٣ــــاه ، ٖبــــض الىانــــغ ج

 مهغ.

  ،ٓمي  م..2003َـ ، 1424،  1صاع الحضًض، ال٣اَغة، ٍاإلاهباح اإلاىير، ؤخمض بً مدمض الُٟ

  بالغاٚب ألا ٝ ْصي، صاع مٟغصاث ؤلٟاّ ال٣غآن، الحؿين بً مدمض اإلاْٗغ ٓان ٖضهان صا نِٟاوي، جد٤ُ٣: نٟ

ْالضاع الكامُت بيرْث، ٍ  ٌ.1421، 1ال٣لم صمك٤، 

 ْٖلـــ٤ ٖلُـــّ: ؤوــــ مدمـــض الكـــامي، صاع الحــــضًض، م٣ـــاًِـ اللٛـــت ـــا الـــغاػي، عاظٗـــّ  ، ؤخمـــض بـــً ٞـــاعؽ بـــً ػ٦ٍغ

 م .2008َـ ، 1429،  1ال٣اَغة، ٍ

  ٓعٍت مهغ ٢ْاٝ بجمِ ْػاعة ألا ٖٓت ال٣ّٟ ؤلاؾالمي،  ن مٓؾ لى للكْا ا اإلاجلـ ألٖا  ؤلاؾالمُتالٗغبُت، ًهضَع

 ٌ .1418بال٣اَغة ، ٍ

  ن ْالكْا ٢ْاٝ  ْػاعة ألا ٖٓت ال٣ُِٟت الهاصعة ًٖ  ٍٓذ ، ٍ ؤلاؾالمُتاإلآؾ  ٌ.1404، ،2بال٩

  ٓعي، صاع بخُــاء التـــرار الٗغبــي : بيـــرْث ٓن اإلاـــضوي الجضًــض ، ٖبـــض الــغػا١ ؤخمــض الؿـــجه الٓؾــُِ فــي قـــغح ال٣ــاه

 ث(.لبىان، )ص، 
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:
ً
لا ، وجفَش

ً
لعفي جأصُال

َّ
الِق الخ

َّ
 دوس كظاء اإلادىمت الللُا اللُبُت في معألت الؼ

خيام الفله ؤلِاظالمي"
َ
عّيٍ بما ًخىافم مم أ  " ظذٌّ لفشاٍن حشَش

Le rôle de la jurisprudence de la Cour suprême libyenne dans la question du divorce 

abusif : Un comblement d'angle mort législatif conformément aux dispositions de fiqh 

islamique 

 د. أفشاح مخخاس اللاحي

 حاملت ػشابلغ -مداطش بيلُت اللاهىن 

 )لُبُا( -ػشابلغ

alati_m@yahoo.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:    
ّ
 اإلالخ

ْع الـــظي ؤّصاٍ ٢ًــاء اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت بخهــضًّ للٟــغاٙ الدكـــغ   ــٓء ٖلــى الــض ًّ َعي َــظٍ اإلاكــاع٦ت حؿــلِ ال

ــب ٖىــّ مــً ؤزــغ
ّ
ْمــا ًترج ــ٤ بمؿــإلت الُــال١ الخٗؿــٟي، 

ّ
ٓعة  هــظا ْطلــ٪ مــً زــال٫ ٖــغى اظتهــاص ،اإلاخٗل اث اإلاد٨مــت اإلاــظ٧

ْبٗــض طلــ٪ ٞــّغٕ مــً َــظا الخإنــُل خــ٤  ،الخهــٓم  إلاؿــإلت الُــال١ الخٗؿــٟي فــي ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي، 
ً
ال ّْ ْع ؤّنــل ؤ َــظا الــض

ٌٍٓ ًٖ الًغع الىاجج ًٖ َظا الى ٣ت في الخٗ
ّ
ٓع،  زم بّن  ٕٓ مً الُال١.اإلاُل ٕٓ اإلاـظ٧ م اإلآي

ّ
٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا هٓ

ْاٖخمض َـظا ال٣ًـاء ٖلـى ْجمّيزث اإلاٗالجت بى   مىٟخذ،  ٓاهب مسخلٟت،  ْ ـي: بزبـاث الًـغع  ّْٞهلّ في ظ ـت  َٓغٍّ ه٣ُـت ظ

 مً الُال١ الخٗؿٟي. 

ُٗخُـــض بن بازخهـــاع:    حكـــَغ
ً
ٕٓ ؾـــّض ٞغاٚـــا  هاجًجـــجهـــّضي اإلاد٨مـــت الٗلُـــا لِـــظا اإلآيـــ

ً
ٓص الـــىو  اا ْظـــ ٖـــً ٖـــضم 

ٓاهــب اإلاسخلٟــت لِــظا  ــم الج
ّ
ٌٍٓ، ٦مــا هٓ ٣ــت فــي اإلاُالبــت بــالخٗ

ّ
ــب ٖىــّ مــً خــ٤ للمُل

ّ
ْمــا ًترج م للُــال١ الخٗؿــٟي، 

ّ
اإلاــىٓ

ٗت  ٓا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام الكَغ ٕٓ بما ًخ ٓن ع٢م ) ؤلاؾالمُتاإلآي ٘ ال٣اه ّٗض مهضع حكَغ
ُ
ْحٗضًالجّ.1984( لؿىت 10التي ح  م، 

ت:ال٩لماث  ُّ ٌٍٓ اإلاٟخاخ ط اإلاىٟغصة، َال١ حٗؿٟي، يغع، حٗ  ، جُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣ّٟ ؤلاؾالمي.  َال١، َال١ بةعاصة الْؼ

Résumé:  

Cette contribution vient mettre en lumière le rôle qu’a joué la Cour suprême libyenne sur la 

question du divorce abusif  Faisant preuve d’une réelle ouverture d’esprit, la haute juridiction vient 

combler l’absence de texte législatif règlementant le divorce abusif   En effet, prenant pour 

fondement le fiqh islamique, la haute juridiction a, dans un premier temps, établi le fondement sur 

lequel on peut qualifier le divorce prononcé unilatéralement par le mari comme un divorce abusif. 

Puis, dans un second temps, prenant appui sur ce fondement, la haute juridiction est venue 

reconnaitre le droit pour la femme divorcée abusivement à bénéficier de la réparation du préjudice 

résultant de ce type de divorce. 

La juridiction de la Cour suprême qui a réglé le sujet susmentionné s’est appuyée sur un élément 

focal : « la preuve d'un préjudice dû au divorce abusif ».                                     



 
 

 

172 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

Cette jurisprudence est donc capitale car elle est venue tracer les contours du divorce abusif 

conformément aux dispositions de droit islamique qui est la source principale de la loi n° 10 de 

l'année 1984 et ses modifications, portant sur le mariage, le divorce et leurs effets.                                                                                                                      

Mots clés : Divorce, divorce par la volonté unilatérale du mari, divorce abusif, préjudice,  

réparation,  Loi n° 10 /1984, angle mort législatif, fiqh islamique, Cour suprême libyenne, 

jurisprudences,  application des dispositions de droit islamique.    
                                               

 ملّذمت

ًٍٓ ؤؾـغة فـي ال٣ٟـّ  ٓخُـض لخ٩ـ ٕ ال ّٗض الكـ٩ل اإلاكـْغ ٌُ اط الظي  ، (1)ؤلاؾـالمّي لـِـ مـً م٣انـضٍ الُـال٣ٖ١ض الْؼ

 ًّ ْل٨ اط لِـ مً ٚاًاجّ الُال١،  ظين. بمٗنى آزغ: الْؼ اط خا٫ خُاة الْؼ ُغ١ ب هاء الْؼ
ُ
ٓ ؤخض َ ًّ َظا ألازير َ ْل٨

اط  بك٩ل ؤؾائملي بالْؼ
ً
ُٗض مغجبُا ٌُ                                     .                                                                       (2)الُال١ 

اط بـــالُال١ بكـــ٩ل ٖـــام َـــٓ: اعج٩ـــار ؤزـــ٠ الًـــغعًٍ ٖىـــض اؾـــخدالت       ٘ ب هـــاء الـــْؼ اإلا٣هــض الكـــغعي مـــً حكـــَغ

ٝ ٓع ٖـّضة  (3)الٗكغة باإلاْٗغ اط لّ نـ ط (4)ْالُال١ باٖخباٍع ْؾُلت   هاء ٣ٖض الْؼ ، مـً ؤبغػَـا: الُـال١ بـةعاصة الـْؼ

ت ــــ ؤن ٌؿخ٣ّل بة هاء َظا ال٣ٗض بمجّغص جلّٟٓ اإلاىٟغصة الظي ٌؿمذ  ُّ ظ و مً الغابُت الْؼ
ّ
ط ــــ الغاٚب في الخسل للْؼ

ْعٞ٘ ال٣ُض الظي ًغبُِما. ظخّ جُض٫ّ ٖلى َال٢ِا مىّ،   بٗباعة جهضع مىّ ُمؿىضة بلى ْػ

ـــت ْنـــ٠ الُـــال١ الهـــاصع مـــً الـــ ُّ ٫ٓ مؿـــإلت بم٩اه ٍٓلـــت زـــاع ظـــض٫ٌ ٣ٞ ـــيٌّ ُمٗانـــغ خـــ ٓاث َ  ؾـــى
ُ
ط مـــً صْن مىـــظ ْؼ

ع طل٪ بالُال١ الخّٗؿٟي اّرِ
ًُ ٌٍٓ. (5)ؾبب  ٓ الخٗ َْ ب ًٖ َظا الٓن٠ مً ؤزغ، 

ّ
ْما ًم٨ً ؤن ًترج  ، 

                                                             
ن1ي

ى: م داّ  ذااى  0989ن و انب 01يواانوو " اى يمو  58يوما،وى باو ال  ب ر  ذاى او فّك "يب ب يو ويج بنو يو وجنوا واو رما ذّ"فته يوماى   
   يو ويجما وورّو يوبدا فص ا ه يوو" ب نتعهّ  فا  ب،و"  ويدى  مو ،و" يو ال ا لال واص: يو ال  بإ"يى  يو وج يومنة"ى ي

ن2ي
 ُننظ": 

ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de législation 

française et de législation islamique appliquée en pays arabes, vol. I, Éditions Universitaires 

Européennes, 2018, p.21.                                                                                       
ن3ي

ناو  يإلماى مدّمى يو اا" بو ذا و" ذاو إنهاام يوا ويج بااو ال : م يوما،اى يو ا"ذص فناه ي"تراال للاّؾ يوضا"" ذناى تعّ ا" ي اتاامب يومعا ا"   
﴿ ولوؾ ي"تباك داوب يو وجنو وت ّ"ل  وك إوو ي"تباك داوب يوعابهبي فراو  "ح يو ال  ودّ  آ،ا"  يونرااحا و  اى ل اا" إواو  واك  وواه تعااوو: 

ِب ] ويوبااا" : إاِلَّ  َّ َلاَفااا لاَلَّ ُنِانَمااا ُدااُىوَى َ ] ا ىي"  اادنوو وهن اا" ويوتو نااق يتااونطن ــااـ ىي" يو ااالى يإل ااالمنب[مي ُننظاا": ماا،ااى يو اا"نعب 559 لَْو نَّ
 ي065ىا د: 5116وه باذب ويون " ويوتو نق ويوت"جمب ييوااا" نا م،"ا يىي  نا 

ن4ي
ودىنا ذنه مو جانبنوا ي ّو  مو دنا يذتبا"ه و نهب إلنهام ذاى يو ويجا لّما يوجانال يآللا" فماو دناا روناه يو ال  فص يوةاه يإل المص نمرو ي 

 لدى ترننةص يوة" ب يوتص تد،  بنو يوا وجنو داا  دناتهمااي وفنماا نتعهّا  باوجانال ي ّو ا نمراو ت،اننؾ ،او" يو اال  باذتباا"ه و انهب إلنهاام
و: يو ال  بإ"يى  لداى يوا وجنو يومنةا"ى ا  يو اال  باتةاا  يوا وجنوي فةاص يو اال  باالتةاا  لو ماا ُنعا"ؾ فاهااً ذاى يو ويج فص يوةاه يإل المص إو

 ي لماا باوملاوعب ييوُلهق يو"ضابصن؛ تتة  إ"يى  يو وجنو ذهو إنهام يو ويجا بابو  يو وجب وىفق يوِعوك وه وج و بو  ا ي ي لن" يواتهةظ بااو ال
لدى يو وجنو يومنة"ى  فنمرو ت،ننةه إوو   منو: ي ّو :  ال  مو ىوو  بل لاضق و ه ب يوااضاص يوتاىن"ّنابا ون ام : باون بب وه ال  بإ"يى  

 ال  يو وج و وجته بإ"يىته يومنة"ى ا ويولهق يوجب"ي ومو ناو  بجوي ها لو ذناىما ت ات"  يو وجاب فاص ذااى يوا ويج لو تراوو ذ،امتها بناىاا 
نمراو وهااضاص معاه لو ُنااّى" ماىى  و ب ار  ماتا"و ب ا" ي فةاص جمناق اا ه يودااال  ال نراوو يو اال  م"تب ااً ب ابلل ذنى مو ُنجن   وك ُم هاااً 

ماو وجااب إنهام يو ويج مو ذىمهي لّما يوا ى يو انص فنتمّ   فص: يو ال  مق وجوى  ابل لاضاق و اه ب يوااضاص يوتاىن"ّنابا لي: لّو يوااضاص ااو 
يو اابل يواا ي مااو لجهااه ُن هاال يو ااال ا مااو  وااك يو ااال  وهضاا"" بمةهومااه يو ااام  و،ااو" ذااّى ا ومنهااا: يإلناا يم   ااناّى" ـــااـ فااص ااا ه يوداوااب ـــااـ

 ويإلض"ي"ا ؼنبب يو وجا ذىى يإلنةا ا يوعنليييإوخي 
اتهمااا فانمرو يوااو  إّنهاا لّما فنما نتعهّ  باوجانل يآلل" يوم"تب  باودىنا ذو يو ال  فهو مو دنا ترننؾ يوة" ب يودا،هب بنو يو وجنو داا  دن     

 إّما  ال  لو ف خي  ومعهوما  لر " تة،نالً دو  ا ي يوتا نى ُننظ":
ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de législation française 

et de législation islamique appliquée en pays arabes, vol. I, op. cit., pp. 62s.               
ن5ي

ومعهومااا  لوفااص ذااو م االوب مااىى جااوي  يوتعااونك ذااو يو ااال  يوتع ااةص فااص يوةاااه يإل ااالمص يومعا،اا" ا ُننظاا": يواااىومصا ذبناا"ا يوتع ااؾ فااص  
 وما بعىااي 095ىا د: 5117ا 0ي تعما  يود  فص ي دوي  يو ل،ّنبا ىي" يوةر"ا ذّماوا  :
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ٓن ع٢ــم )     ْحٗضًالجــ1984ّ( لؿــىت 10ال٣ـاه ٓم مــً ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمّي ـــــــ مــً  (1)م،  ٓ مٗلـ ـــــ الـظي ٌؿــخمّض ؤخ٩امــّ ٦مــا َــ

ــت ْنـــ٠ الُـــال١ مـــً ُّ ـــّ لـــم ًدىـــا٫ْ مـــضٔ  ظاهبــّ لـــم ًدىـــا٫ْ مؿـــإلت بم٩اه
ّ
٫ٓ بـــالُال١ الخٗؿـــٟي، ٦مــا ؤه صْن ؾــبب م٣ٗـــ

ٕٓ مً الُال١ ٌٍٓ ًٖ َظا الى  .(2)بم٩اهُت الح٤ في اإلاُالبت بالخٗ

ْلــذ ٞحهــا    ٓعة فــي اظتهــاصاث ٖــّضة جىا عي بسهــٓم اإلاؿــإلت اإلاــظ٧ ــت للٟــغاٙ الدكــَغ ُّ ٢ْــض جهــّضث اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُب

ْما ً . مؿإلت الُال١ الخٗؿٟي مً هاخُت،   ترجب ٖىّ مً ؤزغ مً هاخُت ؤزٔغ

ْع ال٣ًـــــاء فـــــي الخُبُـــــ٤ ألامشـــــل ألخ٩ـــــام ال٣ٟـــــّ       ـــــت لـــــض ُّ ْا٢ٗ ٓعة  ٗـــــّض نـــــ ٌُ  ٕٓ جهـــــّضي اإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا لِـــــظا اإلآيـــــ

.ٕٓ ٢ت ٢ًاء اإلآي م اإلاؿإلت اإلاشاعة في ؤْع
ّ
ىٓ ًُ عي  ٓص هّو حكَغ ْظ  ؤلاؾالمّي، ٖىض ٖضم 

     ٓ ، جُغح َظٍ ال م ط٦ٍغ
ّ
 بلى ما ج

ً
ت اؾدىاصا ُّ ل في: ٠ُ٦ ؤّؾـ ٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا اللُب

ّ
ّضة، جخمش ِٖ ع٢ت بق٩الُاث 

 ٌٍٓ  إلاؿــإلت الحــ٤ فــي الخٗــ
ً
ا زاهُــا َٕ ٢ًــاَئ  فــي ال٣ٟــّ ؤلاؾــالميا زــم ٦ُــ٠ ٞــّغ

ً
ال ّْ إلاؿــإلت الُــال١ الخٗؿــٟي بالخإنــُل لــّ ؤ

ــم ٖلــى ؤؾاؾــّ الحــ ِ
ّ
ٓ
ُ
ْ مــا اإلاُٗــاع الــظي ه ٓع ا  ٕٓ مــً الُــال١ اإلاــظ٧ ٌٍٓا  ْآلازــاع اإلاترجبــت مــً جإنــُل َــظا الىــ ٤ فــي الخٗــ

 ٖىّا 

٫ٓ جإنـُل      ٕٓ مدـل البدـض خـ ت الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الٗلُـا بسهـٓم اإلآيـ ُّ ٓعث الاظتهاصاث ال٣ًاث ٢ْض جمد

ٌٍٓ مــــً َــــظا الُــــال١ الخٗؿــــٟي  ــــ٘ الحــــ٤ فــــي الخٗــــ ْجَٟغ  ،)٫ مٗنــــى الُــــال١ الخٗؿــــٟي مــــً ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي )اإلابدــــض ألاّْ

 )اإلابدض الشاوي(.     

 

 ٌ  اإلابدث ألاّو

 جأصُل ملج  الؼالق الخلعفي مً الفله ؤلاظالمي

ــــّ: " اؾــــخٗما٫ ؤلاوؿــــان مــــا      
ّ
ٟــــّ بإه ْظــــّ ؤلازــــال٫  الخٗؿــــ٠ بكــــ٩ل ٖــــام ًم٨ــــً حٍٗغ ْ عزهــــت ٖلــــى  لــــّ مــــً خــــ٤ ؤ

ٓص الكٕغ ة...["  غِٕ لّ"(3)بم٣ه
ُ
 . (5)، " بدُض ًاصي بلى يغع بالٛير"(4). بمٗنى: "اؾخٗما٫ الح٤ في ٚير ما ق

 بدؿــب ألانــل"     
ً
ا ْ َــٓ: " مىا٢ًــت ٢هــض الكــإع فــي جهــّغٝ مــإطْن ُٞــّ قــٖغ ، ؤي: ُمًــاصة ٢هــض الكــإع فــي (1)ؤ

 
ً
ا ٓلي مإطْن ُّٞ قٖغ ٢ ْ  .(2)جهٝغ ٞٗلي ؤ

                                                             
ن 1ي

ى ب لو ي دراى يولاّ،اب بااو ويج ويوّ اال  وآ ا"اماا بتعىنالتاه يوملتهةابي تجاى" يإل اا"  إواو لّو اا ي 0989ن و نب 01يوما،وى به يواانوو " ى ي
ن و اانب 01مااو يواااانوو " ااى ي 99ا 09ى بتعااىن  يوماااىتنو 0990ن و اانب 55يواااانوو ُذااىِّ   ااالا مااّ"ي  مناا  ،ااىو"ه: ي ووااو باواااانوو " ااى ي

ىنا ب الو تعاىن  بعاك لدرااى يوااانوو 0999ي ملسو هيلع هللا ىلصماو موواى يو" او  مدماى  0959ن و انب 19ىي لما يوم"  يو اننب فران  باوااانوو " اى ي0989
ى بتعاىن  بعاك لدرااى يوااانوو " اى 5102ن و انب 09ى ب لو يو ويج ويو ال  وآ ا"امااي ويوما"  يو او اب باوااانوو " اى ي0989ن و نب 01" ى ي
ىا وتعىنالتااه فااص 0989ن و اانب 01لو ي دراااى يولا،ااب باااو ويج ويو ااال  وآ ا"اماااي ُتنظاا" ن،ااود يواااانوو " ااى يى ب اا0989ن و اانب 01ي

 9نا بتااا"نخ 59نا ط ي55؛ ح ي691ىا د: 0989نوننااو  9نا بتااا"نخ 55نا ط ي16يوج"نااى  يو" اامنبا ي ذااىيى يوتاونااب ذهااو يوتااويوص: ح ي
 07نا بتااااا"نخ 19نا ط ي12؛ ح ي005ىنا د: 0999ى ي0959مااااا"ط  59نخ نا بتااااا"95نا ط ي12؛ ح ي799ىا د: 0990نااااوفمب" 
 ي  597ىا د: 5102نوفمب" 

ن2ي
م يوموضااق يوودناى يواا ي ناّد فنااه يوم ااّ"ح ب ار  ،اا"نر ذهاو يوداا  فااص يوتعاونك ذااو يوة" اب باانو يواا وجنوي 99تعاى يوةااا"  م لم ماو يوماااى  م  

نّد ذهو يود  فص يوتعونك ب ر  ذاى إاّل فص يوةا"  يوم رو" ا وفص يوعاىو  ذاو يول باب ن وى ن01وتجى" يإل ا"  إوو لّو م ّ"ح يواانوو " ى ي
فص يوةا"  م ىم مو يوماى  يالووو مو يواانوو يوم رو"ي وذو مىى جىوى إف"يى يوتعونك ذو يوعىو  ذو يول ببا وذو يوت هن  وهض"" بنّ،انو 

م ي م" ال ناب  إاّل لدى ا نو يالدتماونو: إّما لّو يوم ّ"ح ل"يى يوعا وؾ ذاو يواويذاى يوعاماب لاّ،نو نت اَم  ي  تا  يوىرتو": يوعّبا"ا و ناو : إوّ 
فاص  االو يوم االووّنب يوتا،اان"ّنبا  و إفاا"يى يوتعااونك ذااو يوعااىو  ذااو يول بابا و ذااو يوت هناا  وهضاا"" بلدراااى لاّ،اابا و بنااام ذهااو ااا ي يوةهااى 

ن اماا ُمجاّ"ى ت بنا ا و تلرناى وماا تاا"ه 99 ىا 0ى اااتنو يودااوتنوي و إّماا لو اا نو يونّ،انو يفاوتعونك ال نروو جاب يً إاّل فاص داا  تاويف" إداى
عص ذناهمي و يواويذى يوعامب وهم لووّنب يوتا،ن"ّنبا مّما نعّى معه إن"يىاما تر"ي"يً و ت ّنىيً نلبااما د و يو،ناؼبا و نةت"ك تن نه يوم "ح يووضا

و يون،اانو فنمااا نلااّد إ اا"ي" يوتعااونكا و تاا"ك ي ماا" وهاويذااى يوعامااب فااص  االو يوتعااونك ذااو يوةعاا  نلااتى يوراتاال ُم تدِ ااناً م إوؽااام ااا ن
و انب  01يوضا"وييي[مي ومعهوما  لر " تة،نالً دو  ا ه يوم لوب ُننظ": يوعّبا"ا  عىا يوتعا"ك بنو يون،اود: ى"ي اب فاص ضاوم يوااانوو " اى 

 ي259ا 255ىا د:5101ا 09ا ح: 7"اماا مجهب يوجامعب ي  م"ّنبا ط:ى ب او ي دراى يولا،ب باو ويج ويو ال  وآ ا0989
ن 3ي

 ي97ىا د: 0997ا 0ا  :0مويفصا لدمىا يوض"" فص يوةاه يإل المصا ىي" يبو ذةّاو وهن " ويوتو نقا يوُلَب"ا يو عوىّنبا ى:
ن4ي

 ي897يوم"جق نة ها د:  
ن5ي

ىا د: 5110ا 9وّ"ي  ــاـ بنا"و ا وبنااو و ىي" يوننا"بنو ــاـ ىم ا ا  او"ناا  : يو باذصا م،ا ةصا  ا"ح  اانوو ي داوي  يو ل،اّنبا ىي" يوا 
 ي595
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ـــّ: " مىا٢ًـــت ٢هـــض      
ّ
ـــ٠ الخٗؿـــ٠ فـــي الُـــال١ بإه ـــ٠ الٗـــام ألازيـــر للخٗؿـــ٠، ًم٨ـــً حٍٗغ ُْمدا٧ـــاة لِـــظا الخٍٗغ

 خؿب ألانل"الكإع في الخهّغٝ بد٤ ا
ً
ا  .(3)لُال١ اإلاإطْن ُّٞ قٖغ

ط باؾـــــخٗما٫ الُـــــال١ "ٖـــــً الح٨مـــــت التـــــي ا٢خًـــــذ       ٌٗنـــــي الخـــــْغ
ً
ظخـــــّ حٗؿـــــٟا ط لْؼ ْٖلـــــى َـــــظا: ُٞـــــال١ الـــــْؼ

ْالغخمــــت (4)بباخخـــّ" ٓصة  ْؤٚغايـــِا مــــً اإلاــــ ــــت بًُٛـــت لــــم جد٣ــــ٤ م٣انــــضَا  ُّ ظ ْ ــــي: الخــــالم مـــً مؿــــاْت خُــــاة ْػ  ،

ظين  .    (5)ْالؿ٨ُىت بين الْؼ

٫ٓ بــالُال١ الخّٗؿــٟي ْْنــ٠ ط مــً صْن ؾــبب م٣ٗــ ٗــّض مشــاع ظــض٫ ٣ٞ ــي (6)الُــال١ الهــاصع مــً الــْؼ ٌُ ْالــظي   ،

ض لّ (7)مٗانغ بين مٗاعى ْمٍا  ، ؤّنلذ لّ اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت في الٗضًض مً ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها.    (8)لِظا ألامغ 

ٓعة  هـــــظا  ـــال١ َـــــظٍ ألاخ٩ـــــام ال٣ًـــــاثُت الهـــــاصعة ٖـــــً اإلاد٨مـــــت اإلاـــــظ٧ ـــى الُــ ـــت بخإنـــــُل مٗنــ ْاإلاغجبُــ الخهـــــٓم، 

ـــــٌض بالحاظـــــت الضاُٖــــــت  ُّ ٢ٓـــــذ طاجــــــّ ُم٣ ْل٨ّىـــــّ فـــــي ال ط،  ـــــؼث فـــــي اإلا٣ــــــام ألا٫ْ ٖلـــــى ؤّن الُـــــال١ خـــــ٤ للــــــْؼ
ّ
الخٗؿـــــٟي، ع٦

 ف
ً
ٗضُّ حّٗؿٟا ٌُ ّم ٞةّن الُال١ لٛير خاظت 

َ
ْمً ز  ،)٫  ي اؾخٗما٫ الح٤ )اإلاُلب الشاوي(.بلُّ)اإلاُلب ألاّْ

 

                                                                                                                                                                                     
ن1ي

   ي87ىا د: 0988ا 9يوى"ننصا فتدصا نظ"نب يوتع ؾ فص ي تعما  يود  فص يوةاه يإل المصا ملّ  ب يو" اوبا بن"و ا وبناوا  :  
ن2ي

 ي90إوو  87ُننظ": يوم"جق نة ها د:  
ن3ي

ؾ فااص يو ااال  م داناتااها معااانن"ها داالتااها يوجاا يم يومت"تاال ذهنااهما مجهّااب جامعااب ي  ،ااو ي ه ااهب يوعهااوى يإلن ااانّنبنا ى: يوااىّباغا لنمااوا يوتع اا 
 ي68ىا د: 5109ا 0اح: 08

ن4ي
 ي595يو باذصا  "ح  انوو ي دوي  يو ل،ّنبا يوم"جق يو اب ا د:  
ن5ي

ا 9ُننظ" فص درمب ت "نق يو ال :  عباوا  رص يوىنوا ي درااى يو ا"ذّنب وألداوي  يو ل،اّنبا من او"ي  جامعاب  اا"نونطا بنؽاا يا ونبنااا  :  
 و ما بعىااي 968ىا د: 0978

ن6ي
مو يوداال  يوتص نمرو لو نن ب  ذهنها لنضاً و،اؾ يو اال  يوتع اةص ااص: يو اال  فاص ما"ك يوماو ا لو ماا ُن ها  ذهناه فاهااً  اال  يوةاا"ِّ لو  

يوم"نكي ويوما،وى به ي يو ال  او م ال  يو وج و وجته بابناً فص دا  م"ك موتاها وييي[مي وما"ك يوماو  يوا ي ن،ان" باه يو"جا  فااّ"يً ماو 
ؾ يوا ي نّت،ا  بااومو ا و واو واى نراو يوماو  ب اببهوييي[مي تو"نا   وجته او ـــ فص يومجم ا و ذهو "لي جمهو" يوةاهام ــاـ : م يوما"ك يوملاوِّ

  ونتة  يوةاهام ذهو ِ،ّدب  ال  يو وج و وجته فص ا ه يوداوب ورلّنه ؼن" م"نك ما ىيى رام  ي اهّنابي فاإ ي  هّا  يوا وج يوما"نك ما"ك يوماو
واو لّنهاا  اً بابناً و ما  فص يوعّى ا فاى  ال جمهو" يوةاهام ـــ مانهى ي دنااؾا يوماورّنابا يودنابهاب فاص ي ،ارِّ و يو اافعص فاص يوااىنى ـــاـ إ وجته  ال

هانوي فهالالم يوةاهاام ت"ُا منه ما ىيم  ذّىتها  ابمب؛ معامهب وه بنانك  ،ىها و ُنعّى به ي يو ال  فاّ"يً مو إ" هاا و تعتّى فص اا ه يوداواب بلبعاى ي ج
 ذهناه نعتب"وو يوم هّ  فص ا ه يوداوب ي تلىى داّه فص يو ال  بإ"يىته يومنة"ى  ب ار  تعّ اةّص؛ با،اى إب اا  دا   وجتاه فاص يومنا"ياا ووها ي ُنا"ىّ 

ال"ا بننماا نا ال يودنابهاب فاص  ،ىه؛ بتو"ن ها منه ما ىيم  يوعّى   ابمبي و ال يإلماى ماوك إواو يوااو  بتو"ن هاا وواو يناضا  ذاّىتهاا وت ّوجا  با
  و   اٍو وهى ـــ واو لالؾ ي ،ّر ذنىاى ـــ إوو تو"نا يوم"ل  فص  ال  يوةاّ" ووو ينته  ذّىتها ما وى تت ّوج "جالً آل"ي 

نابا ولاّل تراوو يوما"ل  ؼنا" وفص يومجم : ن ت"  يوةاهام وتو"نا يوم"ل  فص داوب  ال  يوِة"ي" لو ال نراوو يو اال  ب هبهاا لو "ضاااا باوبننو         
 م تداّب ل،الً وإل"ا منه رلو تروو رتابنب؛  و يلتالؾ يوىنو مو موينق يومن"ياي 

ا يإل ااالمنبُننظاا" فااص راا  مااا  ااب   راا"ها و ومعهومااا  لر اا" تة،اانالً دااو  ااا ي يوموضااوح: يومو ااوذب يوةاهّناابا و ي"  ي و اااؾ ويو االوو          
 و ما بعىااي     2ا د: 97ا ج: 0997ا 0و ما بعىاا؛  :  99ا د: 59ىا ج: 0999ا 0يورون ا يورون ا  : 

ن7ي
" مو   ُ"ه باو ال  يوتع ةصا و مق  وك فإّو ا ي يوجانل ماو يوةااه ال ُنبا"ِّ ةاه ماو ن"فُك جانل مو يوةاه يومعا،" و،ؾ يو ال  مو ىوو  بل ُنب"ِّ

دبا و لّو يو وج ؼن" ُماّنى فص إنااح يو ال  بوجوى يوداجب يوتص تىذو إوناها با  نعتبا" لّو ا ه يوم لوب ي تناىيً إوو لّو ي ،  فص يو ال  او يإلبا
باوتع اةص  ي ،  فص يو ال  او يودظ" ال يإلبادبا و لّنه ال ُنباح إاّل وهداجب ـــ رما او "لي ر ن" مو يوةاهام ـــ و ُنعهّ  "فضه وو،اؾ يو اال 

ــــ بـــلّو: ا ه يوداجب تاىن"ّنبا و ى تروو بويذُ ها نة ّنب ال تج"ي ذهنهاا و ااب  يإل باا ا و اى تراوو ِمّماا ـــــا و مو  ّى يود  فص يوتعونك ذنه 
نجال  ات"هي فبد اال االالم: يو ااال  باإ"يى  يوا وج يومنةاا"ى  ااو داا  تااىن"يا لي: لّو ،ااادل يودا  ااو يو االد يوودناى يواا ي نمرناه تاااىن" 

اا ي يودا ا فااود  يوتااىن"ي ال ُنو،اؾ ماو ن اتعمهه باوّتعّ اؾي  ُننظا" ذهاو  ابن  يوم اا : لباو  اا" ا يوويجل يومهاو ذهو ذاتاه دنو ن اتعم  
؛  اعباوا ي درااى يو ا"ذّنب وألداوي  يو ل،اّنبا يوم"جاق يو ااب ا 582مدّمىا ي دوي  يو ل،اّنبا ىي" يوةرا" يوع"باصا يىي  نا يىي  نا د: 

ا 9 اا"ح  ااانوو يالدااوي  يو ل،ااّنب ي "ىنااصا ىي" يونةااابط وهن اا" ويوتو نااقا ذّماااوا  : و مااا بعااىاا؛ ي  ااا"ا ذماا"ا يوويضاار فااص  980د: 
 و ما بعىااي      912ىا د: 5117

ن8ي
إوناه ن"ى جانل آل" مو يوةاه يومعا،" لّو يو ال  مو ىوو  بل م "وح ُنعّى تعّ ةاً فص ي اتعما  يودا ا بناام ذهاو لّو يو اال  ال ننبؽاص يوهجاوم  

بل مابو  نىذو إونه و إاّل راو  وك رة"يناً ونعمب يو ويج يو ي ُوِ،ؾ باومن ا  يوؽهنظي بد ل اا ي يوا"لي: إ ي  هّا  يوا وج  وجتاه إاّل إ ي وجى  
 مو ىوو  بل معاو  نىذو إوو يو ال  فاى ل ام ي تعما  ا ي يود ا ومو  ّى بإمراو يوااضص إ ي  با  وىناه تضاّ"" يوم هااب ماو اا ي يو اال  لو

ا ي يو ال  يوتع ةصي ومعهوما  لر " تة،نالً ُننظ" ذهو  ابن  يوم اا :  ا"داوا معاّوكا ي داوي  يو ل،انب د ال يومعماو  باه  نعّوضها ذو
؛ لاااّلؾا ذبااى 590ىا د: 0929فااص يومدااارى يو اا"ذنب يوم،اا"نب ويو ااوىيننب ويومجاااوط يود اابنبا م ااابق "م اانطا يإل اارنى"نبا يىي نا 

؛ يو ااباذصا  اا"ح  ااانوو 099ا د: 5107ا 0ا ىي" يورتاال يوعهمّناابا بناا"و ا  : يإل ااالمنبفااص يو اا"نعب  يووّاااالا لدراااى ي دااوي  يو ل،ااّنب
ا ىي" يوةرا"ا يإل االمنب؛ يو،ابونصا ذبى يو"دموا مىى د"نب يو وجنو فص يو ال  فص يو "نعب 595ي دوي  يو ل،ّنبا يوم"جق يو اب ا د: 

اا؛ يوؽنىو"ا لدمىا ي دوي  يو ل،ّنب فاص يوت ا"نق يإل االمص ماق بنااو  اانوو يالداوي  وما بعى 007ا د: 0ىا ج: 0968ا 5ي ىي ىي ونا  :
و ماا بعااىاا؛ يو وماصا م،اا ةصا  922ىا د: 5116ا 2يو ل،اّنب وهاضااام فاص مدااارى يورونا ا مرتبااب يوةاالح وهن اا" ويوتو ناقا يوروناا ا  : 

 ي      557ىا د: 5109ا 0ن " ويوتو نقا  : لدراى يو ويج و يو ال  فص يوةاه يإل المص يوماا"وا ن " إد او وه
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

ذ بالحاحت ُّ ه ُمل
ّ
 الؼالق خم للضوج ولىى

ط فـي ألانـل" ٓ "خـ٤ للـْؼ ٓ زابـذ فـي ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي ـــــ َـ ط اإلاىٟغصة ــــ بدؿب مـا َـ  (1)الُال١ بةعاصة الْؼ
ً
٣ْٞـا ْل٨ّىـّ ــــ   ،

ٓص الحاظـت الضاُٖـت بلُــّ ٓظــ ُعٍ، ؤي ب اـّرِ
ًُ ٓص ؾـبب  ــحُذ  ٓظـ ــض ب ُّ ٓن (2)ل٨شيـر مـً ال٣ِٟــاء ــــ م٣ ْمـً طلــ٪ ؤن ج٩ـ ظــت  ،  الْؼ

ط مجهــــا  ْجًــــّغع الــــْؼ ْ الٟٗــــل  ٫ٓ ؤ ْ ماطًــــت لٛيــــٍر بــــال٣ ظِــــا ؤ ْ ؾــــِئت الٗكــــغة لْؼ ــــ٤ ؤ
ُ
ل
ُ
ــــض ها (3)ؾــــِئت الخ

ّ
. َــــظٍ اإلاؿــــإلت ؤ٦

ش  ت في خ٨م ناصع ٖجها بخـاٍع ُّ ُب
ّ
ٓٞمار  30اإلاد٨مت الٗلُا الل  ؤّن الُـال١ خـ٤ 1995هـ

ً
ا م؛ خُـض ٢الـذ: "... مـً اإلا٣ـّغع قـٖغ

٢ٓٗـــّ بةعاصجـــّ اإلاىٟـــغص ط ً ٍ مجهـــا خؿـــبما ًـــغاٍ ؤ٦رـــر للـــْؼ ـــض بكـــْغ ُّ  ؤّن اؾـــخٗما٫ َـــظا الحـــ٤ م٣
ّ
ٓاٍ، بال  لؿـــ

ً
ْلـــِـ خ٣ـــا ة، 

ٓ بلُّ" ٓن َىا٥ خاظت جضٖ  . (4)ال٣ِٟاء ؤن ج٩

ظِا...بةعاصجــّ اإلاىٟـغصة ٧ـان بؿـبب مجها...؛بــإن ٧اهـذ  ـي التــي  ظـت[ مـً ْػ  بلـى َـظا ألامــغ، بطا ٧ـان " َال١ةالْؼ
ً
ْاؾـدىاصا

ٓ (5)الِــا التـي ؤزبتهـا الح٨ــم ..."التـي حؿـّببذ فــي َـظا الُـال١ بإٞٗ ـّم جــضٖ
ّ
ْمــً ز ُعٍ،  اـّرِ

ًُ ، ٞـةّن َــظا الُـال١ لـّ ؾــبب  ـحُذ 

 ،]ٕ ع مكـْغ ظِـا ةفـي اإلاضًىـت التـي ٣ًـُم ٞحهـا مـً صْن ماـّرِ ظـت[ ؤلا٢امـت مـ٘ ْػ ـٌ الْؼ الحاظت بلُّ. ٖلى ؾـبُل اإلاشـا٫ " ٞع

 ٓ ـّ ٢ـض اؾـخٗمل خ٣ّـّ ٖلـى ال
ّ
ْؤه عٍ [،  اّرِ

ًُ ٕ"ةًجٗل مً َال٢ّ لِا ما  ظخـّ فـي (6)ظـّ اإلاكـْغ ط لْؼ . بمٗنـى آزـغ: َـال١ الـْؼ

ط  ٘ الُــال١ بــةعاصة الــْؼ ٓاٞــ٤ إلاــا ٢هــضٍ الكــإع مــً حكــَغ ٓ م ْمــً زــّم ِٞــ ٓ بلُــّ،  مشــل َــظٍ الحالــت ٌؿــدىض بلــى خاظــت جــضٖ

 اإلاىٟغصة.

 ٓ ا ل٣ا ملي اإلا ت جسً٘ في ج٣ضًَغ ُّ ٖٓ ْ ٖضم ٢ُام ة...[ الحاظت مؿإلت مٓي ٕٓ"بالخإ٦ُض،" ة...[ مؿإلت ٢ُام ؤ  .                 (7)ي

ٕٓ مؿــإلت مــا بطا ٧ــان الُــال١  "ة...[  عة ؤن ًبدــض ٢ا ــملي اإلآيــ ْا فــي ٖضًــض ألاخ٩ــام يــْغ ــض
ّ
٢ًــاة اإلاد٨مــت الٗلُــا ؤ٦

ظت[ ؤم الةا[" ٕٓ ها٢ًـين (8)بؿبب مً ةالْؼ . ْفي خ٨م آزغ ناصع ًٖ اإلاد٨مت طا ها، ٖار ٢ًـا ها خ٨ـم مد٨مـت مٓيـ

ـــاٍ؛ " ةلـــــ[ُٖب فـــي جُبُـــ٤ ا ًّ ٓع فـــي الدؿـــبِب ة...["ب ْال٣هـــ ٓن  ْاٞ٘ التـــي (9)ل٣ـــاه ْالـــض بدـــض ؤؾـــبار الُـــال١ 
ُ
ـــّ" ة...[ لـــم ج

ّ
؛ أله

ٓ بلى الُال١ة...[" ٖت التي جضٖ عاث اإلاكْغ ٓص اإلااّرِ ْظ ْلم ًخّم[الّخد٤٣ مً   .                                                         (10)ؤّصث بلُّ، ة

                                                             
ن1ي

ا 0مو وذب فاه ذم" بو ذبى يوع نا ا ومدّماى "ويط  هعاه جاصا مجهاط يون ا" يوعهماص م وجناب يوتالونؾ ويوتع"نال ويون ا"ما جامعاب يورونا ا  :  
 ي  285ا د: 5110

ن2ي
ا و ر  ت،ّ"ؾ ــــ رما او معهوى ـــــ وه درى ترهنةص ماو وجاول لو يو ال  ُنعى مو يوت،ّ"فا  يو "ذّنب يوتص ت،ى" ذو يو وج بإ"يىته يومنة"ى  

 تاوص:د"مب لو ؼن"اماا و ذهو ا ي يالذتبا" فاو ال  انا ــــ باون بب إوو ل بابه و ظ"وفه ــــ تعت"نه ي دراى يولم با و  وك ذهو يوندو يو

  ًا وتضّ""  يو وجب و وى ت"ك باوباام معهيويجل: و وك إ ي راو يو وج ؼن"  اى" ذهو يواناى بداو  يو وجنب م ال 

 منىول: رما وو ران  يو وجب  نبب ي لال ا ولاؾ منها يوو وح فص يود"يى إو ي تمّ" معها فص يو ويجي 

 د"يى: و  وك إ ي  هّ   ال اً بىذّناً ُملاوةاً وه ّنب فص إنااح يو ال  م الًي 

 ونهيمر"وه: رما وو راو  ال ه و وجته مو ىوو  بل نىذو إ 

 ُمباح: فنما وو راو باو وجب ذنل نمنق مو يومعا " ا و"ؼل يو وج فص ذىى يال"تبا  بهاي 
ا ي يوتا نى او ما  ال إونه بعك يوةاهاما فص دنو لّو مو يوةاهام مو  ال إوو لّو يو ال  ال نروو مباداً بالي داا  ماو ي داوي ؛ إ        

 نا فهو إّما "يجرا لي: يويجل لو منىولن لو م"جوح: يد"يى لو مر"وهني ال نمرو لو نت اوى  "فاه يبنو يوةع  و يوت"ك
 و فص جمنق ا ه ي دوي  ناق يو ال ا ونروو يو وج آ ماً ىنانب فص داوتص: يوتد"نىا ويور"يابي

ُننظ" فاص راّ  ماا  اب   را"ها و ومعهوماا  لر ا" تة،انالً: يو وماصا م،ا ةصا ماىى  اه او يإل"يى  فاص يو اال ا ن ا" إد ااو وهن ا" 
ا 0ا ىي" يوةراا" يوع"بااصا يوااااا" ا م،اا"ا  :يإل ااالمنب؛ يولةنااؾا ذهااصا فاا"  يواا ويج فااص يوماا يال 072ىا د: 5109ا 0ويوتو نااقا  : 

 و ما بعىااي  52ىا د: 5118
ن3ي

؛  ااعباوا ي دراااى يو اا"ذّنب وألدااوي  081ىا د: 5119ا 9ُننظاا": يوؽ"نااانصا يو،اااى ا ي  اا"  لدراااى ولىوّاابا يومااا"ي وهن اا" و يوتو نااقا  :  
 ي979يو ل،ّنبا يوم"جق يو اب ا د: 

ن4ي
 ي09و 05ن د:9ا  5: ي ا ح91ىا مجهب يومدرمب يوعهناا ط:  0992نوفمب"  91 ا بتا"نخ  95   16ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 
ن5ي

 يوم"جق نة ها يو،ةدب نة هاي  
ن6ي

ىا ىذاوى ُماّناى  فاص يو اج  يوعااى تدا  5118ناوفمب"  56درى ،اى" ذو مدرمب باال باو ؼ ان" يوج بّنابا ىيبا"  ي داوي  يو ل،اّنبا بتاا"نخ  
 ا ين لب درى ؼن" من و" ني5118  977" ى: 

ن7ي
 ىا ي ب   ر"هني 0992نوفمب"  91 ا بتا"نخ  95   16ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 
ن 8ي

 ىا ين لب درى ؼن" من و" ني 0999نوننو  06 ا بتا"نخ  91   95و  90ىي حي  ا  عنا لدوي   ل،ّنب " ما: 
ن9ي

،اّنبما ىا مجموذاب لدرااى يومدرماب يوعهناا م ضاام ي داوي  يو ل5116ماا"ط  19 ا بتاا"نخ  25   97ىي حي  ا  عو لدوي   ل،اّنب " اى:  
 ي    78د: 

ن10ي
 يوم"جق نة ها يو،ةدب نة هاي    



 
 

 

176 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ٓن خ٨مــّ " ٢انــغ الدؿــبِب"ْبىــاًء ٖلــى َــظا، ًجــب ٖلــى ٢ ٕٓ  ــــــ ٧ــي ال ٩ًــ ـــــ ؤن ًبدــض الؿــبب الــظي (1)ا ــملي اإلآيــ ـ

 ْ ظخـــــّ بةعاصجــــّ اإلاىٟـــــغصة،  ط بلـــــى َــــال١ ْػ ْ ؤصٖــــا الــــْؼ ٦ِٓا ؤ ظـــــت  ــــي اإلادؿـــــّببت فــــي َـــــظا الُــــال١ بؿـــــل مــــا بطا ٧اهــــذ الْؼ

ٓن  ظخــــّ بةعاصجــــّ اإلاىٟــــغصة ٩ًــــ ــــ٤ ْػ
ّ
ط الـــظي َل ظــــت  ــــي اإلادؿــــببت فـــي َــــظا الُــــال١، ٞــــةّن الــــْؼ جهـــّغٞا ها. بطا ٧اهــــذ الْؼ

             . غِٕ لّ الُال١ مً ٢َِبل الكإع
ُ
ا ق

َ
 إلِا
ً
٣ْٞا اط  ْب هاء الْؼ  لح٣ّ في الُال١ 

ً
                                                                             ُمؿخسضما

 فــــي َــــظٍ الحالــــت بلــــى ؾــــبب   
ً
ٓ بلُــــّ ججٗلــــّ مؿـــدىضا ٓص الحاظـــت التــــي جــــضٖ ْظــــ بكـــ٩ل مجمــــل: بّن الُــــال١ مــــ٘ 

ْمـــــ  إلاـــــا ؤُٖـــــاٍ الكـــــٕغ لـــــّ، 
ً
٣ْٞـــــا ط ٢ـــــض اؾـــــخسضم خ٣ّـــــّ فـــــي الُـــــال١  ٫ٓ، ألامـــــغ الـــــظي ًجٗـــــل الـــــْؼ ْم٣بـــــ  ٫ٓ ـــــّم م٣ٗـــــ

َ
ً ز

٘ الُال١.                                                                  إلا٣هض الكإع مً حكَغ
ً
ٓا٣ٞا                                          ٞاؾخسضام الُال١ َىا ٧ان م

 في
ً
ُعٍ ٞةّن ألامغ ًسخل٠ جماما اّرِ

ًُ َظٍ الحالت؛ بطا ؾ٩ُٓن  ؤّما بن ٧ان الُال١ مً ٚير خاظت، ؤي: مً صْن ؾبب 

 في اؾخٗما٫ الح٤ في الُال١.   
ً
 حّٗؿٟا

 

 اإلاؼلب الثاوي

 الؼالق لوير خاحت حلّعف في اظخلماٌ الحم

ٓ بلُـّ ؤم لـم ٨ًـً ٦ـظل٪       ٓاًء ؤ٧ـان لحاظـت جـضٖ ط اإلاىٟـغصة ؾـ ٕٓ الُـال١ بـةعاصة الـْؼ ٢ْـ ، (2)ًخ٤ٟ ال٣ِٟاء ٖلـى 

ظخــّ مــً  ــ٤ ْػ
ّ
ٓا فــي جــإزُم مــً َل َْــظا مبنــي ٖلــى مؿــإلت خ٨ــم الُــال١ مــً ْبن ازخلٟــ ٓ بلــى الُــال١،  صْن ؾــبب ًــضٖ

 ا                                                                             (5)ؤم الحٓغ (4))بمٗنى ْنّٟ الكغعي(، ؤي: َل ألانل في الُال١ ؤلاباخت (3)خُض ؤنلّ

                                                             
ن 1ي

 ىا ي ب   ر"هني 0999نوننو  06 ا بتا"نخ  91   95و  90ىي حي  ا  عنا لدوي   ل،ّنب " ما: 
ن2ي

" يوابعك ال نلتهؾ يوةاهام فص و وح يو ال  بإ"يى  يو وج يومنة"ى  ماىيى م توفناً و "يب ه يو "ذّنب و إو واى تُراو انااك داجاب تاىذو إوناها وُنبا"ّ  
وؽناولمي ا ي ي م" بلّو: م يوداجب يوتص تىذو إوو يو ال  لةّنب ن،ُعل تااىن"اا فاال ن،اّر لو ُنورا  لم"ااا إواو يواضاام با  ُنورا  إواو ذااّلى ي

؛ يو ومصا مىى  ه او يإل"يى  فص يو ال ا يوم"جاق يو ااب ا 980ُننظ":  عباوا ي دراى يو "ذّنب وألدوي  يو ل،ّنبا يوم"جق يو اب ا د: 
 ي  071د: 

ن3ي
"ك ي َُلا"مي ُننظا": تااص يوما،وى انا او يودرى ي ّووص وهةع ا لي: م يودرى يومجعو  وه صم لّوالً وباو ي ا لي بال وداظ ما ن "ل ذهنه مو يوعوي 

 ي69ىا د: 0997ا 5يودرنىا مدّمىا ي ،و  يوعاّمب وهةاه يوماا"وا يومجمق يوعاومص  ا  يوبن ا  : 
ن4ي

هّا  ن"ى جانل مو يوةاهام لّو ي ،  فص يو ال  او يإلبادب وونط يودظ"ا فاو ال  د  م ه  وه وج ال نتاّنى باوداجبا لي: نجاو  وها وج لو ُن  
 مجّ"ى يو"ؼبب فص يولالد منها ووو وى نرو اناك  بل نىذو إوو يو ال ي و ي تىّ  مو  ا  به ي ببعك يالىوّبا منها:  وجته و

  وُاوَّ لَْو َتْةِ"ُضوْي وَُهوَّ َفِ"نَضًب ونَِّ آَم َما وَْى َتَم ُّ ّ ا"وي رهماب ﴿ الَّ ُجَنااَح ] و  و"  يوبا" [ا فة 596]  ووه تعاوو: ﴿ الَّ ُجَناَح َذهَْنُرْى إِو َ هَّْاُتُى ي]
 فص ا ه يآلنب بمعنو: ال إ ى وال د"جا لي: لّو يو ال  مباح وونط بمدظو"ي

  هّاا  بعااك  وجاتااه ـــــاـ يوما،ااوى  ال ااه وه ااّنى  لى يومالمننو  معااب بناا   ااوى ا و وهّ اّنى  لى يوماالمننو دة،ااب "ضااص    ملسو هيلع هللا ىلصلّو يونباّص 
دابب  هّااوي  وجاااتهىا فهااو رااو يو ااال  فااص ل،اهه مدظااو"يً مااا ل اىموي ذهنااه؛ فهااى ال نةعهااوو ذنهماا  ااى "يجعهمااا ــــاـا و لّو بعااك يو،اا

 مر"وااً و ال مدظو"يًي
ح فاص و ى نو    ا ه ي ىوّب مو ِ َب  يوةاهام يواابهنو إّو ي ،  فاص يو اال  يودظا" بااواو : إّو يآلناب يوما رو"  إّنماا تاىّ  ذهاو نةاص يوجناا

 وجب وت منب يو،ىي  مو نادنب إنااذه ذهو ا ي يووضقا وال ن"فاق  واك يوجنااح فاص يإل اىيى ذهناه ماو ىوو  ابل يوت هن   ب  يوىلو  باو
 نبّ""ها و يو ي او مد  يولالؾ مق مو ن"ى لّو يو ال  ماّنى باوداجب يوىيذنب إونهي

 وجااتهى وؽنا"  ابل ناىذو إواو يو اال  دّتاو نراوو اا ي دّجاب  ور وك يو،دابب ــــ "ضاص   ذانهى ـــاـ  اى  هّااوي ملسو هيلع هللا ىلصلنضاً وى ن ب  لّو يونبص         
 ذهو لّو ي ،  فص يو ال  او يإلبادب ال يودظ"ي 

ا يوم"جاق يو ااب ا ا يإل االمنبُننظ" فص ر  ا يا و ومعهوما  لر " دو  ا ي يوم لوب: يو،ابونصا ماىى د"ناب يوا وجنو فاص يو اال  فاص يو ا"نعب    
 و ما بعىااي 071ى  ه او يإل"يى  فص يو ال ا يوم"جق يو اب ا د: و ما بعىاا؛ يو ومصا مى 87د: 

ن5ي
لي:  ن"ى جانل آل" مو يوةاهام لّو ي ،  فص يو ال  او يودظا" ويومناق و وانط يإلبادابا فهاو ذناىاى ال ُنبااح إاّل ي ات ناًم وهداجاب و يوضا"و" ا 

 ا م الًي وي تىّ  مو  ا  به ي ببعك يالىوّبا ومنها: إاّل إ ي راو اناك  بل نىذو إوو يو ال ا ر وم ذ "  يو وجب و وجه

  [ 
و  او"  يون اام[ا فا ه يآلناب نها  ذاو يوتعاّ"ك وه وجاا  إ ي ي اتااى لما"اّو و  99 ووه تعاوو: ﴿ َفإِْو لََ ْعاَنُرْى َفااَل َتْبُؽاوْي َذهَاْنِهوَّ َ اِبنالًب

ىى يوداجاب إوناها و لّي بؽاص ل اّى ماو يو اال  ماو ىوو  ابل ناىذو ،هر داوهّوا و او ُنةنى تد"نى يو ال  ذنى ،الح داا  يو وجاب و ذا
 إونهي

   رما ي تىّ  ل،دال ا ي يالتجاه ببعك ي داىنا يوتص تىّ  ذهو لّو يو ال  مو ىوو  بل لما" مبؽاوك ماو يو اا"حا و منهاا: م لبؽاك
 يودال  إوو   يو ال مي 

ا يوم"جاق يإل االمنبُننظ" فص ر  ا يا وومعهوما  لر " دو  ا ه يوم لوب: يو،اابونصا ماىى د"ناب يوا وجنو فاص يو اال  فاص يو ا"نعب      
 و ما بعىااي 070وما بعىاا؛ يو ومصا مىى  ه او يإل"يى  فص يو ال ا يوم"جق يو اب ا د:  88يو اب ا د: 
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دِم بـإن: " مـً اإلا٣ـّغع ٢ـض ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُـا مـً ظـاهتهم ْبن        مـً َـظٍ اإلاؿـإلت بخهـٍغ
ً
ْابـحا  

ً
٢ٟٓـا ْا م اجسـظ

ـّ ؤؾـاء اؾــخٗما٫ 
ّ
ْبزمـّ صلُــل ٖلـى ؤه  ،

ً
ا ٓ آزـم قـٖغ َْـ ْا٢ــ٘  ٢ْـ٘ الُـال١ بٛيــر خاظـت بلـى الخـالم ُٞال٢ـّ   ؤّن مـً ؤ

ً
ا قـٖغ

ٖ 
ً
ْبطا ٧ـــان ةبزمـــّ[ صلـــُال  ،ٕ ٓظـــّ اإلاكـــْغ ْلـــم ٌؿـــخٗمل خ٣ّـــّ ٖلـــى ال لـــى بؾـــاءجّ اؾـــخٗما٫ الحـــ٤ الـــظي ظٗلـــّ لـــّ الكـــإع 

ّ ؤؾاء اؾخٗما٫ الح٤ة...["
ّ
 بة٣ًإ َال٢ّ؛ أله

ً
ا ٤ آزم قٖغ ِ

ّ
 .                                                                                                                    (1)الح٤ ٩ٞل ُمُل

٢ْــ٘ الُـــال١ بٛيـــر خاظـــت ْفــي خ٨ـــم آزـــغ، نـــّغخذ اإلاد٨مــت الٗلُـــا ٢اثلـــت:        بّن ٢ًـــاءَا " ٢ــض ظـــٔغ ٖلـــى ؤّن مـــً ؤ

 الخـــالم
ّ
ٓ بلُـــّ بال ْبزمـــّ صلُـــل ٖلـــى بؾـــاءة اؾـــخٗما٫ َـــظا الحـــ٤ الـــظي ظٗلـــّ لـــّ  ،جـــضٖ  ،

ً
ا ٓ آزـــم قـــٖغ َْـــ ْا٢ـــ٘  ُٞال٢ـــّ 

ط فــي ب٣ًــإ الُــال١ بةعاصجــّ اإلاىٟــغصة م ْبن ٧ــان خــ٤ الــْؼ ــّ 
ّ
ْؤه  ،ٕ ٓظــّ اإلاكــْغ ْلــم ٌؿــخٗمل خ٣ّــّ ٖلــى ال  اإلاكــّغِٕ، 

ً
َا كــْغ

ا م ت ٌؿــخ٣ّل بخ٣ــضًَغ ُّ ٖٓ  ؤّن ٢ُــام َــظٍ الحاظــت مــً ٖضمــّ مؿــإلت مٓيــ
ّ
ٓ بلُــّ، بال ٓن َىــا٥ خاظــت جــضٖ  بــإن ج٩ــ

ً
َا كــْغ

"ٕٓ ا ٢ا ملي اإلآي  .                                                     (2)بخ٣ضًَغ

ٓ ا        ن ؤّن ألانــل فــي الُـال١ َــ ــذ عؤي ؤٚلـب ال٣ِٟــاء الــظًً ًـْغ
ّ
ٓػ ب هــاء (3)لحٓــغبطن اإلاد٨مـت الٗلُــا جبي ، ٞـال ًجــ

ُبــي فــي ةالخ٣لُــل[ مــً خــاالث الُــال١" ِ
ّ
ــّغِٕ الل

َ
ٓاٞــ٤ "مــ٘ مــى   اإلاك ٓ مــا ًخ َْــ ـــ  ٓ بلُــّ ــ  لحاظــت جــضٖ

ّ
اط بال ــّض  (4)الــْؼ ُٖ  

ّ
ْبال ـــ،  ــ

 في اؾخٗما٫ خ٣ّّ في الُال١
ً
٢ّٓٗ ُمخّٗؿٟا                              .                                                               (5)ُم

     ً ٗت اإلاٗانـٍغ ْاإلاؿدىض ؤخضَما في نـُاٚخّ بلـى بٗـٌ ٣ِٞـاء الكـَغ ما ــــ  ـض ( 6)خُصُاث الح٨مين الؿاب٤ ط٦َغ
ّ
ـــــ ؤ٦

ٓ الخالي:                                                            ْطل٪ ٖلى الىد ٠ ٖىضَا، 
ُّ
٢ٓ        الٗضًض مً الى٣اٍ التي حؿخد٤ الخ

 الاكخذاد بالؼالق الخلعفي مً خُث وكىكه: -الىلؼت ألاولى

      
ً
ا ٗخـّض بـّ قـٖغ ْا٢ـ٘ َُْ ـّ 

ّ
ِنـ٠ بالخّٗؿـّٟي ٞةه ُْ ْبن  ٓ بلُـّ خّتـى  ط اإلاىٟـغصة مـً صْن خاظـت جـضٖ الُال١ بةعاصة الـْؼ

ْالغاًٞــين لٓنــ٠ الُــال١ مــً صْن ؾــبب ًاــّرعٍ  ــضًً   مــ٘ عؤي ظمُــ٘ ال٣ِٟــاء اإلاٍا
ً
ٓ مــا ًّخٟــ٤ جمامــا َْــ   ،

ً
ٓهــا ٢ْاه  

ً
ا قــٖغ

ـــ ٕٓ الُـــال١ ًم٨ـــً جاًر ٢ٓـــ خـــضاص ب عة يـــبِ الُـــبالخّٗؿـــٟي. َـــظا الٖا ط اإلاىٟـــغصة بـــإمغٍغ بالحاظـــت بلـــى يـــْغ  ال١ بـــةعاصة الـــْؼ

 َّ ٓاٞغث ُٞــّ قــْغ ــ٤ مــا جــ
ّ
ْع اللٟــٔ مــً اإلاُل َْــظا ًخد٣ّــ٤ مــ٘ نــض ــت َــغ١ ؤلازبــاث 

ّ
ْــاَغ مىًــبِ ًم٨ــً بزباجــّ ب٩اٞ

ت ُّ  .      (7)الكٖغ

                                                       

                                                             
ن1ي

 ي06ن د5ا  0ا ح ي 58ىا مجهب يومدرمب يوعهناا ط  0999فب"ين"  01 ا بتا"نخ 91   56ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن2ي

 ىاي ب   ر"هني    5116ما"ط  19 ا بتا"نخ  25   97ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن 3ي

ر مناه مو يوةاهام يو نو ن ابوو إوو لّو ي ،  فص يو ال  او يودظ":  نخ يإل الى يبو تنمنب؛ إ  نااو :م ي ،ا  فاص يو اال  يودظا" و إّنماا لُبانو
 ااى" يوداجاابمي وفااص موضااق آلاا" ناااو :م يو ااال  إ ي وااى تااىح إونااه داجااب منهااص ذنااه باتةااا  يوعهمااام إّمااا نهااص تداا"نى لو نهااص تن نااهمي ُننظاا": 

 ي    65و  06ا د: 9وذب فتاوى يبو تنمنب يورب"ىا ىي" يومنا"ا يىي  نا يىي طنا ى: مجم
ن4ي

ييو اال  ؼنا"  5ىا ج: 5109ا 0 بنى ا يوهاىيا لدرااى ي  ا"  فاص يوت ا"نق يوهّنباصا ملّ  اب  ا"و  وهت"جماب ويون ا"ا يومن،او" ا م،ا"ا  :  
 ي       26يواضابصنا د: 

ن5ي
"ه باوتع اةصا و إو يتةااوي جمنعااً ذهاو لّو 01واانوو " ى يفص ونبنا ينا ى بعك  ّ"يح ي  ن فنما بننهى بل،ود و،ؾ يو ال  ماو ىوو  ابل ُنبا"ِّ

ي ،  فص يو ال  او يودظ" ال يإلبادبي يالتجاه ي ّو : ن"فك و،اؾ يو اال  ماو ىوو داجاب تاىذو إوناه باوتع اةصا و ماو  اّى نا"فك دا  
و ال ي فبد ال اا ي يالتجااه: ماا نجال وهم هّااب ماو نةااب فاص يوعاّى  وماو متعاب رااٍؾ وتعونضاها ذاو يوم هّاب فص يوتعونك ذو ا ي يونوح مو ي

يو ااال  مااو ىوو يوداجااب إوااو تاااىن" تعااونك آلاا"ي ُننظاا": يوجهنااىيا  ااعنىا لدراااى ي  اا"  فااص يواا ويج ويو ااال  وآ ا"اماااا م ااابق ذ،اا" 
باانو  89 01ةصا ن،ااود يو ااال  و يوت هناا  فااص يواااانوو " ااى ؛  اانببا م،اا 22ا 29ا د: 5ىا ج 0998ا 5يوجماااان"ا يولمااطا  : 

 وما بعىااي  505ىا د:5101ا 09ا ح: 7 ،و" فص يودرى و ؼموك فص يو،ناؼبا مجهب يوجامعب ي  م"ّنبا ط: 
نك إ ي تعّ اؾ يوا وج فص يومااب ا ن"ى يتجاه آل" لّو يو ال  بإ"يى  يو وج نمرو لو ُنو،اؾ باوتع اةصا ولّو ماو دا  يو وجاب لو ت هال يوتعاو     

 ويج و فص ي تعما  داّه فص يو ال ا وناضص وها يوااضص ب وك إ ي باو وه لّنها تضّ""  مو ا ي يو ال  يوتع ةصي ُننظ": يوعاوىا ذباى يو االىا يوا
 ي  و ما بعىاا 568ىا د: 0992ا 5يو ال  فص يواانوو يوهنبص ول اننىه يو "ذّنبا من و"ي  جامعب  ا"نونطا بنؽا يا  : 

ن6ي
نمراو لو جىن" باو ر" لّو يو،ناؼب يوتص يذتمىتها يومدرمب يوعهنا فص يودرى يوم رو" مناووب ذو يو نخ: ذبى يووّاال لاّلؾ يوا ي نا"ى لّو يو اال   

 ي099ا يوم"جق يو اب ا د: يإل المنبُنو،ؾ باوتع ةصي ننظ": لدراى ي دوي  يو ل،ّنب فص يو "نعب 
ن7ي

ىرتو": يوىباغ : م يو ا"ح  ،ى إوو "ب  يندال  يو ويج بو،ؾ ظاا" منضب ا و او يوتهةظ بهةظاب يو اال  باإ"يى  داّ"  فص ا ي يومعنو ناو  يوو 
ملتا" ا ال ببويذا  يتنب و ماا،ى لةّنب ىفعا  إواو  واك يواتهةظ؛  ّو موضاوح ينداال  يو"يب اب يو وجّناب لل ا" ماو لو ُنا"ب  ببويذاا  يتناب 

وجوىاا لو ذىمها و باوتاوص نةااى يواتهةظ بااو ال  را   نمابا و ال نراوو انااك داّى ويضار فا،ا  بانو يو"يب اب  لةنب ال تنضب ا ون ه  يّىذام
يو وجّنب ويندالوهاا و او لم" ل ن" نتعه  باا ذ"يك و يومعا ا"  يو وجناب و ي  ا"مي ُننظا": يوتع اؾ فاص يو اال ا يوم"جاق يو ااب ا د: 

 ي85
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ىت كلى الخلّعف في اظخلماٌ الحم:جأزُم ال -الىلؼت الثاهُت  ششق للؼالق مً دون ظبب كٍش

ٓ مــً صْن ؾــبب ْ الخٗامــل مــ٘ آلازــاع اإلاترجبــت ٖــً الُــال١ الخٗؿــٟي،        بمٗنــى آزــغ: الُــال١ الخٗؿــٟي الــظي َــ

ْا٢ــ٘ ٓعة ــــــ  ٓ الـظي ظٗلـّ ،بلُـّ ـــــ فـي الحالـت اإلاـظ٧ ًّ َــظا ؤلازـم َـ ْل٨ـ  ،
ً
ا ٢ِٓٗـّ آزـم قـٖغ   ْبن ٧ـان ُم

ً
ٓٞا ْ مٓنــ  ؤ

ً
ا ُّ حٗؿـٟ

٫ٓ اإلاد٨مـت الٗلُـا: " صلُـل ٖلـى بؾـاءة اؾـخٗما٫  ٢ٓ٘ الُال١ في َظٍ الحالـت ٦مـا ج٣ـ بةؾاءة اؾخٗما٫ الح٤، ٞةزم م

"ٕ ٓظـــّ اإلاكـــْغ ْلـــم ٌؿـــخٗمل خ٣ّـــّ ٖلـــى ال . بٗبـــاعة ؤزـــٔغ للمد٨مـــت طا هـــا: " جـــإزُم (1)الحـــ٤ الـــظي ظٗلـــّ لـــّ اإلاكـــّغِٕ، 

ٌٍٓ ٖــً الًـــغع الكــٕغ  ٣ًــإ الُـــال١ بٛيــر خا ٓظب الخٗـــ ظــت بلـــى الخــالم صلُـــل ٖلــى بؾــاءة اؾـــخٗما٫ الحــ٤ حؿــخ

 .  (2)اإلاترجب ٖلُّ"

٫ٓ:" بّن        ٓعي اخـخج ُٞـّ عاٞٗـّ بـال٣ ْل٨ً َـظٍ اإلاـّغة فـي َٗـً صؾـخ ضَا ٢ًاء اإلاد٨مت طا ها 
ّ
َْظٍ اإلاؿإلت ؤ٦

ْبطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ٞال ظ  ٧اهذ ماّرعاجّ، 
ً
ا ًّ لؼم بإي ٍمليءالُال١ في الكٕغ مباح ؤ ًُ ال   ،ّٗ٢ٓ ًُ ٓ مً  ؼاء ٖلى مً  هد

ٗت  اّرعٍ مسالٟت ألخ٩ام الكَغ ًُ ٌٍٓ ًٖ الُال١ مً صْن ؾبب  ْلِظا عؤٔ الُاًٖ في الخٗ  .ؤلاؾالمُت٢ْ٘ ٖلحها"، 

ًـــذ َـــظا الُٗـــً، ْنـــّغخذ ٢اثلـــت:" ال قـــّ٪ ؤّن الُـــال١ بـــال   ت باإلاد٨مـــت الٗلُـــا مـــً ظاهتهـــا ٞع ٍّ ٓع الـــضاثغة الضؾـــخ

ّٗض  ْمً ؤؾاء اؾخٗما٫ خ٣ّ جدّمل جبٗت طل٪"ٌُ  .                                                          (3)بؾاءة الؾخٗما٫ الح٤، 

ت: -الى٣ُت الشالشت  بزًإ الحاظت الضاُٖت بلى الُال١ لؿلُت ال٣ا ملي الخ٣ضًغٍّ

 الٞخ٣ــاٍع بلـــى الحاظــت الضاُٖـــت ب     
ً
ٓن الُــال١ حٗؿـــُٟا ت ٞلــم ٨ًـــً ٦ــظل٪، طلـــ٪ ؤم  ىلــ٧ــ ُّ ٖٓ ِـــظٍ " مؿــإلت مٓيـــ

" ،ٕٓ ا ل٣ا ـــملي اإلآيــ ٓن  (4)فــي ج٣ــضًَغ  بــإن ج٩ـــ
ً
َا ْبن ٧ان[مكـــْغ ط فـــي ب٣ًــإ الُـــال١ بةعاصجــّ اإلاىٟــغصة ة ٞــــــــــ: "خــ٤ الــْؼ

ا ٢ا ـــــــملي  ت ٌؿـــــــخ٣ّل بخ٣ـــــــضًَغ ُّ ٖٓ  ؤّن ٢ُـــــــام َـــــــظٍ الحاظـــــــت مـــــــً ٖضمـــــــّ مؿـــــــإلت مٓيـــــــ
ّ
ٓ بلُـــــــّ، بال َىـــــــا٥ خاظـــــــت جـــــــضٖ

"ٕٓ                                            .    (5)اإلآي

ٓا " ة...[ ؤّن ْ       ٓص الحاظــت الضاُٖـــت بلـــى الُـــال١ مــً ٖضمـــّ ــــــ ٢ًـــ ْظـــ ٧ٓـــل بلــحهم ؤمـــغ ج٣ـــضًغ  ٕٓ ــــــ اإلا ٢ًــاة اإلآيـــ

شبــذ ؤّن اإلاضُٖــت  ـــي اإلادؿــببت فــي الُـــال١ ة، ًُ ٢ْــ٘ الُـــال١ ٖلــى اإلاضُٖــت بةعاصجــّ اإلاىٟـــغصة ةمــً[صْن ؤن   اإلاــّضعى ٖلُــّ ؤ

ٕ ة...[" ّ لم ٌؿخٗملّ الاؾخٗما٫ اإلاكْغ
ّ
ّ ؤؾاء اؾخٗما٫ َظا الح٤ أله

ّ
ّم[ ٞةه

َ
 .                                                                              (6)ْمً ز

ظخــّ بةعاصجــّ اإلاىٟــغصة " زانــت       ط ٖلــى خ٣ــّ فــي َــال١ ْػ ّن ب٢ــضام الــْؼ
ّ
ٕٓ: ب ٫ٓ ٢ًــاة اإلآيــ ْفــي خ٨ــم آزــغ ٣ًــ

ط [٢ــض ؤؾــاء اؾــخٗما٫ َــظا  ،ْؤّن الُـال١ ٧ــان بؿــبب مىــّ ظــتةًجٗل الــْؼ شبــذ ؤّن الُــال١ ٧ــان بؿــبب مــً الْؼ ًُ ْلــم 

 .                      (7)الح٤ة...["

ًــــاة اإلا     
ُ
ٕٓ فــــي خ٨ــــم آزــــغ ٢ــــاثلين: بّن "ة...[ اإلاــــّضعى ٖلُــــّ ٢ــــض حّٗؿــــ٠ فــــي اؾــــخٗما٫ خ٣ــــّ فــــي ٦مـــا ٢ ــــملى ٢ ٓيــــ

٢ْــــ٘ الُــــال١ مــــً ظاهبــــّ اــــّرع طلــــ٪ة...["  ،الُــــال١ بٗــــض ؤن ؤ
ُ
٢ْــــ٘ (8)ْلــــم ًــــإث ٖلــــى بُــــان اإلااــــّرعاث التــــي ج ، ؤي: " ةمــــً[ ؤ

 في
ً
ّٗض[ ُمخّٗؿٟا ٌُ ع ؾبب َال٢ّ ة اّرِ

ًُ  .                                                                    (1)اؾخٗما٫ خ٣ّّ" الُال١ با عاصة اإلاىٟغصة ةمً[ صْن ؤن 

                                                             
ن1ي

 ىا ي ب   ر"هني 5116ما"ط  19 ا بتا"نخ  25   97 ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 
ن2ي

ىا مجموذااب لدراااى يومدرمااب يوعهنااا م ضااام ي دااوي  يو ل،ااّنبما  5110نوننااو  58 ا بتااا"نخ  98   05ىي حي  ا  عااو لدااوي   ل،ااّنب " ااى:  
 ي  099د

ن 3ي
 و" نيىا ين لب درى ؼن" من 5109ما"ط  59 ا بتا"نخ  61   15ىي حي  ا  عو ى تو"ي " ى: 

ن4ي
 ىا ي ب   ر"هني  0992نوفمب"  91 ا بتا"نخ  95   16ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 
ن5ي

 ىاي ب   ر"هني    5116ما"ط  19 ا بتا"نخ  25   97ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن6ي

ا 5119 099ىا دراى " اى: 5119ما"ط  56ا بتا"نخ درى ،اى" ذو مدرمب بال بو ؼ ن" يوج بّنبا ىيب"  لبو  هنى ييوىيب"  يو "ذنب يو او بن 
ا ين لب درى ؼن" من و" ني ُننظ" لنضاً: درى ،ااى" ذاو يومدرماب  يتهااا ىيبا"  لباو 5118  279ىذوى ُماّنى  فص يو ج  يوعاى تد  " ى: 
ا 5118  986  يوعااى تدا  " اى: ا ىذوى ُماّنى  فص يو ج5101 78ىا درى " ى: 5101ننان"  01 هنى ييوىيب"  يو "ذنب ي ووونا بتا"نخ 

 ين لب درى ؼن" من و" ني
ن7ي

ىا دراى " اى: 5118ىن امب"  58درى ،اى" ذو مدرمب بال بو ؼ ن" يوج بّنبا ىيب"  لبو  اهنى ييواىيب"  ي وواو  ي داوي  يو ل،انبنا بتاا"نخ  
 ا ين لب درى ؼن" من و" ني5118  699ا ىذوى ُماّنى  فص يو ج  يوعاى تد  " ى: 5118 298

ن8ي
ا ىذاوى ُماّناى  فاص 5119 796ىا دراى " اى: 5119ىن امب"  06ي  يو ل،انبا بتاا"نخ درى ،اى" ذاو مدرماب يومىنناب يوج بّنابا ىيبا"  ي داو 

 ا ين لب درى ؼن" من و" ني5115  772يو ج  يوعاى تد  " ى: 
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ْ ٖلـــى ألا٢ـــل ؤؾـــا      ، ؤ
ً
ٖا  مكـــْغ

ً
 لح٣ّـــّ اؾـــخٗماال

ً
ٗـــّض مؿـــخٗمال ٌُ بـــّين ؾـــبب الُـــال١ ال  ًُ ـــ٤ الـــظي لـــم 

ّ
ء ْمـــا صام اإلاُل

ّٗض ُمخٗؤاؾخٗما٫ َظا الح٤ّ، ٞبالخإ٦ُض  ٌُ ٤ لؿبب جاّٞ 
ّ
 في اؾخٗما٫ خ٣ّّ في الُال١.                                                     ّن مً َل

ً
ٟا  ّؿِ

ــ٤ لحاظـت بلـى الخــالم "     
ّ
مـا " َل

ّ
ط به ٣ــّضع ؤّن الـْؼ

ُ
ط ٢ـض ؤؾــاء (2)بازخهـاع: بّن اإلاد٨مـت التـي ج ، لـً حٗخاـر َــظا الـْؼ

ْمـ  .
ً
ا ُّ ٓن َال٢ـّ حٗؿـٟ ّم لً ٩ًـ

َ
ْمً ز ظـت اؾخٗما٫ خ٣ّ في الُال١،  ْلـى مـا بطا ٧ـان الُـال١ بىـاء ٖلـى َلـب الْؼ ً بـار ؤ

                                                         .
ً
ّ ال مجا٫ لٓن٠ الُال١ بالخٗؿٟي في َظٍ الحالت ؤًًا

ّ
                       ْعٚبتها ُّٞ، ٞةه

ـــ      ـــال١ الخٗؿــــٟي مـــــً ال٣ٟــــّ ؤلاؾــ ـــا للُــ ُـ ًــــاء اإلاد٨مـــــت الٗل مـــــا جإنــــُل ٢
ّ
ْبه  لظاجــــّ، 

ً
ٓصا  م٣هـــــ

ً
المي لــــم ٨ًـــــً َــــضٞا

ٕٓ مً الُال١.     ٌٍٓ ًٖ َظا الى  الٛغى مىّ ب٢غاع مبضؤ الح٤ في الخٗ

 

 

اِوي
َّ
 اإلابدث الث

م الحم في الخلىٍع مً الؼالق الخلعفي  جفَش

ٌٍٓ ٖــً الًـغع الىــاجج       ـ٘ الحـ٤ فــي الخٗـ ـب ٖىــّ جَٟغ
ّ
ب٢ـغاع مؿـالت الُــال١ الخٗؿـٟي مــً ٢َِبـل اإلاد٨مـت الٗلُــا جغج

ٕٓ مً الُال١.   ًٖ َظا الى

ٓلِـا: " ة....[      ـضث َـظا الحـ٤ ب٣
ّ
 ــــــــ ؤ٦

ً
ٓعة ؾاب٣ا ت اإلاظ٧ ُّ ْمً زال٫ الٗضًض مً اظتهاصا ها ال٣ًاث ٞاإلاد٨مت الٗلُا ـــــــ 

ـــ
ّ
ـــ٤ لحاظـــت بلـــى بطا جغج

ّ
ٌٍٓ َـــظا الًـــغع، ؤّمـــا بطا َل لـــؼم ةمـــً ؤؾـــاء اؾـــخٗما٫ خ٣ـــّ فـــي الُـــال١[ بخٗـــ ًُ ٣ـــت 

ّ
ب يـــغع للمُل

"ٌٍٓ ْ لم ًترجب للمُل٣ت يغع ٞال حٗ      .                                                                                                                   (3)الخالم، ؤ

     ٌٍٓ ْظـب مـً بـض٫ مـالي بؿـبب بلحـا١ يـغع بـالٛير" (4)الخٗ ـّ: " صٞـ٘ مـا 
ّ
ّغِٝ ٖلى ؤه

ْ َـٓ: "حُُٛـت الًـغع (5)ُٖ ، ؤ

ْ الخُإ " ٓا٢٘ بالخٗضي ؤ "(6)ال ْجغمُم آزاٍع ٌٍٓ َٓ: "ظار الًغع،   . (7)، ٞاإلا٣هض مً الخٗ

ط اإلاىٟـــــغصة لـــــم ج      ٓا٢ــــ٘ بـــــةعاصة الــــْؼ ٌٍٓ ٖــــً الُـــــال١ ال ٨ــــً مدـــــّل جُبُــــ٤ مـــــً ٢َِبــــل بٗـــــٌ مدـــــا٦م مؿــــإلت الخٗـــــ

 خـــين 
ّ
ٓن بال ٌٍٓ ال ٩ًـــ ٓا٢ـــ٘ بـــا عاصة اإلاىٟـــغصة؛ بحّجـــت ؤن الخٗـــ ٌٍٓ ٖـــً الُـــال١ ال ًـــذ الح٨ـــم بـــالخٗ ٕٓ التـــي ٞع اإلآيـــ

 للماصة 
ً
٣ْٞا ٓن الخُل٤ُ بد٨م ال٣ًاء  ٓن ع٢م )(8) ٩ً39  (. 10مً ال٣اه

                                                                                                                                                                                     
ن1ي

ىا دراااى " اااى: 5119ناااوفمب"  08دراااى ،ااااى" ذاااو مدرماااب يومىنناااب يوج بّنااابا ىيبااا"  ي داااوي  يو ل،ااانب يو انناااب يؼاااو  يو اااّعا نا بتاااا"نخ  
ا ين الب دراى ؼنا" من او" ني ُننظا" لنضااً: دراى ،ااى" ذاو مدرماب 5119  550وى ُماّنى  فص يو ج  يوعاى تدا  " اى: ا ىذ5119 278

ا ي اتبناؾ ُماّناى فاص يو اج  يوعااى تدا  " اى: 5109 95ىا دراى " اى: 5109ناوفمب"  01 ونتو يالبتىيبنب يومىننبا يوىيب"  يال تبنافنب بتاا"نخ 
 ني فاص اا ي يودراى يذتبا"  ضاا  يوموضاوح لّو يوا وج متع اؾ فاص ي اتعما  دااه فاص يو اال ؛  ّناه م ا ين لب درى ؼن" من او"5109  06

 ينة"ى ب ال  يومىذنب مو ىوو  ر"  بلا ود"مها مو دناتها يوتص ران  ت" مها وت عو إونهامي 
ن2ي

 ىا ي ب   ر"هني 0999فب"ين"  01 ا بتا"نخ 91   56ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن3ي

 ىا ي ب   ر"هني 0999فب"ين"  01 ا بتا"نخ 91   56ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن4ي

 وى ن تلىى يوةاهام  ىنماً وةظ يوتعونك و إّنما وةظ يوضماوا و يوما،وى انا يوضماو بمعنو يوت يى يوتعونك ال يوضماو بمعنو يورةاوبي 
ن 5ي

 ي  92ا د: 09ىا ج: 0988ا 5ا يورون ا يورون ا  : يإل المنبيومو وذب يوةاهّنبا و ي"  ي و اؾ ويو لوو 
ن 6ي

ىاد: 5105ا 9يو دنهصا واببا نظ"نب يوضاماو لو لدرااى يوم الوونب يومىنناب ويوجنابناب فاص يوةااه يإل االمصا ىي" يوةرا" يومعا،ا"ا ىم ا ا  : 
 ي85

ن7ي
   55ب يوعهنااا و ماو  واك يو عاوو يوتاوناب:  عاو لداوي   ل،اّنب " اى: يوم"جق نة ها يو،ةدب نة هاي ُننظ" فص ا ي يومعنو لنضااً لدرااى يومدرما 

؛  عاو لداوي   ل،اّنب " اى: 990ىا مجموذب لدرااى يومدرماب يوعهناا م ضاام ي داوي  يو ل،اّنبما د: 5119نوفمب"  08 ا بتا"نخ  20
 درى ؼن" من و"تنونيىا ين لتا 5118نوننو  09 ا بتا"نخ  22   18ى؛ " ى: 5118فب"ين"  58 ا بتا"نخ  29   99

ن8ي
 ى ـــــ ويومعنوو وها بــــــ: يوت هن  بدرى يواضام ذهو:     0990ن و نب 55ن ـــــ يومعّىوب باواانوو " ى ي01مو يواانوو " ى ي 99تنّد يوماى   

تعاى يومدرمب جه ب  "نب وإل،االح بانو  م لي إ ي ذج  يودرماو ذو يإل،الح بنو يو وجنو تووّ  يومدرمب يوة،  فص يون يحا وفص ا ه يوداوب       
درما   يو وجنوي فإ ي تعّ " ذهنها  وكا و ب  يوض"" درم  باوّت هن ي فإ ي راو يومت ابل فاص يوضا"" ــــاـ ماىّنااً لو معنوّناًــــاـ ااص يو وجابا

يآللا"ي لّماا إ ي رااو يومت ابل فاص  يومدرمب ب او  داّها فص ملّل" يو،ىي ا ويودضانبا ويونةابا ويو روي مق يوتعاونك ذاو يوضا"" وه ا"ؾ
يوضاا"" اااو يواا وج درماا  يومدرمااب وه وجااب باااوتعونك وماالل" يو،ااىي ي و وااك رهّااه مااق ذااىى يإللااال  باااوداو  ي لاا"ى يومت"ّتبااب ذهااو 

 يو ال مي
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ْبكــ٩ل نــاعم ألا ْمــً ظاهتهــا ٞــةن       ــضث فــي اإلاد٨مــت الٗلُــا عا٢بــذ 
ّ
ْؤ٦ خ٩ــام الهــاصعة ٖــً مشــل َــظٍ اإلادــا٦م، 

 ٧ـــان ؾـــبب الٟغ٢ـــت. َـــظا الخإ٦ُـــض ًلخهـــّ الح٨ـــم الهـــاصع 
ً
ـــا ًّ ٌٍٓ ؤ الٗضًـــض مـــً ؤخ٩امِـــا مبـــضؤ حٗمـــُم الحـــ٤ فـــي الخٗـــ

ٓهُـــٓ 28 ٫ٓ: " مٟـــاص اإلاـــاّصجين )2001ً ٓن ع٢ـــم (1)ة51ْ 39م؛ خُـــض نـــّغح ٢ًـــاة اإلاد٨مـــت الٗلُـــا بـــال٣  10[( مـــً ال٣ـــاه

ٌٍٓ الُــٝغ 1984لؿــىت   ًلــؼم اإلادؿــبب ُٞــّ بخٗــ
ً
ْ بد٨ــم ال٣ًــاء بطا ؾــّبب يــغعا ٝ ؤّن الُــال١ بــا عاصة اإلاىٟــغصة ؤ

 .                                             (2)آلازغ اإلاخًغع" 

٫ٓ جإ٦ُـــض       ٓعث خـــ ٕٓ البدـــض ًجـــض ؤّ هـــا جمدـــ ـــ٘ لألخ٩ـــام الهـــاصعة ٖـــً اإلاد٨مـــت الٗلُـــا بسهـــٓم مٓيـــ ْاإلاخدّبِ

ْ ي: الًـغع، ؤي ؤّن الًـغع  ٓعٍت  ٌٍٓ ًٖ الُال١ الخٗؿٟي بخإؾِـ َظا الح٤ ٖلى ه٣ُت اعج٩اػ مد الح٤ في الخٗ

ْج٣ضًٍغ )اإلاُلب الشاوي(،  ،)٫ ٌٍٓ )اإلاُلب ألاّْ غ الخٗ ٓ ؤؾاؽ ج٣ٍغ ٌّ الىٓغ ًٖ ؤي ٍمليء آزغ. َ  ْبٛ

 

 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو
ش الخلىٍع  زبىث الظشس أظاط جلٍش

"
ً
ْ بَماال ، ؤ

ً
ْ حّٗؿٟا ، ؤ

ً
ا ًّ ْ الٛير حٗض ٖت للىٟـ ؤ ْ َٓ: " ٧ل بًظاء ًلح٤ (3)الًغع َٓ:" ؤلازال٫ بمهلحت مكْغ . ؤ

ٓاء ؤ٧ان في مالّ ؤم ظؿمّ ؤم ٖغيّ ؤم ٖاَٟخّ"  . (4)اليخو، ؾ

      ٌٍٓ  للخٗــ
ً
ا ُّ ٣ــت حٗؿــٟ

ّ
ــغ ؾــبب اؾــخد٣ا١ اإلاُل ــت لخاًر َٓغٍّ اعج٨ــؼث اإلاد٨مــت الٗلُــا مىــظ البضاًــت ٖلــى ه٣ُــت ظ

ما ًيكإ 
ّ
ْبه ب ٖلى الُال١ في خّضِ طاجّ، 

ّ
ٌٍٓ ال ًترج ٣ت للخٗ

ّ
٫ٓ: بّن ٢ًاءَا " ٢ض اؾخ٣ّغ ٖلى ؤّن اؾخد٣ا١ اإلاُل بال٣

ْبؿببّ، ٕٓ ٢بل ال٣ًاء بّ ؤن جبدض  خ٣ِا ُّٞ ًٖ الًغع الظي ًلح٣ِا مً طل٪  ْالظي ًخّٗين ٖلى مد٨مت اإلآي

٣ّضٍع ٖلى يٓء طل٪"
ُ
ْؤؾبابّ، زّم ج ٓهاجّ  ْم٩  .                                                                                                              (5)ٖىانٍغ 

ٌٍٓ ـــــ       ٣ــت الخٗــ
ّ
ٓ الًــغع ال ٞٗــل الُــال١ فــي طاجــّؾــبب اؾــخد٣ا١ اإلاُل يــذ اإلاد٨مــت الٗلُــا َىــا ـــــ َــ ُّ ، (6)٦مــا ب

ٓن "   ٩ًـــ
ّ
ٓ ؤال َْـــ ــــ  ضجـــّ اإلاد٨مـــت طا هـــا فـــي خ٨ـــم آزـــغ لِـــا ــــ

ّ
ــــ ؤ٦ خبـــاع ـــ َـــظا  ...ْل٨ـــً َىـــا٥ اؾـــخصىاء ًجـــب ؤزـــظٍ بٗـــين الٖا

٢ْـــ٘ بؿـــبب مــً ُمـــّضعي الًـــغع، ٞمتـــى زبــذ الًـــغع اإلاـــّضعى بـــّ ٢ًــذ اإلاد٨مـــت بـــا ٌٍٓ اإلاىاؾـــب ٖىـــّ الُــال١ ٢ـــض  لخٗ

ع الظي َلب طل٪ مجها"  .          (7)للمًْغ

ـغ  إلابضؤ اإلاد٨مت الٗلُاْمً زال٫ ب٢غاع      ْاٖخماصَـا فـي ج٣ٍغ ٌٍٓ ًٖ الًـغع الىـاجج ٖـً الُـال١،  الح٤ في الخٗ

 ٖـــّضة 
ً
ــضث ــــــ فـــي الٗضًــض مـــً ؤخ٩امِـــا ـــــ ه٣اَـــا

ّ
ْ ـــي الًـــغع، ؤ٦  ٕٓ ــت فـــي َـــظا اإلآيــ َٓغٍّ َــظا الحـــ٤ ٖلــى ه٣ُـــت اعج٩ـــاػ ظ

 ًم٨ً بظمالِا في الخالي:   

                                                             
ن1ي

ى ذهو لْو: م تدىى يومدرمب يوملت،ب فص داوب و وح يو اال  نةااب يو وجاب يوم هااب ل ناام ذاىتهاي إو 0989 01مو يواانوو " ى  20تند يوماّى   
راااو يو ااال  ب اابل مااو يواا وج درماا  يومدرمااب بمتعااب د اال ن اا" يوم هاا  لو ذ اا"ه ىوو يلااال  بدرااى يوماااى  يوتا ااعب ويو ال اانو مااو ااا ي 

 يواانوومي
ن2ي

ىا ي ب   ر"هني وفص درى آلا" ،اّ"د  مدرماب يوااانوو  ابهاب: إّو 5110نوننو  58 ا بتا"نخ  98   05ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
  ضاماا  ى ي تاّ" م وييي[ ذهاو لّو يو اال  بااإل"يى  يومنةا"ى  لو بدراى يواضاام إ ي  اّبل ضا""يً نها ى يومت ابل فناه بااوتعونك وه ا"ؾ يآللا"

"م  .ىا ين لب درى ؼن" من و" ن5118نوفمب"  51 ا بتا"نخ 22   09ي ُننظ": ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: يومتض"ِّ
ن 3ي

 ي97مويفصا لدمىا يوض"" فص يوةاه يإل المصا يوم"جق يو اب ا د: 
ن4ي

 ي59ا د: يو دنهصا نظ"نب يوضماو لو لدراى يوم لوونب يومىننب ويوجنابنب فص يوةاه يإل المصا يوم"جق يو اب  
ن5ي

ا مجموذب لدراى يومدرمب يوعهنا م ضام ي داوي  يو ل،اّنبما د: 5116فب"ين"  15 ا بتا"نخ 25   67ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
 ي  69

ن 6ي
ننبؽاص لو نراوو  و ا ي لالؾ ما ن ال إونه بعك يوباد نو فص يوموضوح و مو الالم ي  تا  : يواىومص يوتص ت"ى لّو : م وييي[ يواو  بااوتعونك

ذو فع  يو ال  و ونط ذو ض"" يو ال ؛  ّو يو ال  ال نلهو ؼاوباً مو يوض""ا ونباو يوتعونك ذو إناااح يو اال  ماا ىيى واى ن با  تاىّل  
بااوتعونكمي ُننظا": يوم"ل  تىّلالً مبا "يً فص إنااذه؛ الّو يآل ا" يومت"تبب ذهو يو ال  تتل " بها يوما"ل  لر ا" ماو ؼن"ااا وا ي رااو وهاا يوم اوباب 

ي و ال  اك لّو اا ي يوااو  ما"ّىه إواو لّو االالم يوبااد نو نا"وو 099يوتع ؾ فص ي تعما  يود  فص ي دوي  يو ل،ّنبا يوم"جق يو اب ا د: 
 لّو يوتعونك ذو يو ال  يوتع ةص او يومتعب  يتها وونط دااً آل" ؼن" يومتعبي

ن 7ي
 ىا ين لب درى ؼن" من و" ني0998نوونو  91بتا"نخ  ا  99 97ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى 
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ع:                  اظخدلاق اإلاؼللت للحلىق اإلاترجبت كً الضواج وال -الىلؼت ألاولى وجي كً الخلٍى ٌُ  ؼالق ال 

ٓن ع٢ــم )      غ 10هــّو ال٣ــاه
ّ
لــت فــي: ُمــاز

ّ
ْاإلاخمش ٣ــت لٗــضص مــً الح٣ــ١ٓ، 

ّ
ـــ ٖلــى اؾــخد٣ا١ اإلاُل ٓاصٍ ــ ( ـــــ فــي بٗــٌ مــً مــ

 . (3)ْاإلاخٗت (2)، ه٣ٟت الّٗضة(1)الهضا١

ــّضمذ ؤمــام ٢ًــاة اإلاد٨مــت الٗلُــا      
ُ
ـــ التــي ٢ ٓن ـــ ـــ اؾــدىضث فــي وٗحهــا لألخ٩ــام الهــاصع ٖــً مدــا٦م الٗضًــض مــً الُٗــ ــ

 .ٌٍٓ ٫ٓ ٖلـى الخٗـ ْالُـال١ فـي الحهـ اط  ٢ِٓـا اإلاالُـت اإلاترجبـت ٖـً الـْؼ ظـت التـي اؾـخد٣ّذ خ٣ ٕٓ بلى مضٔ خـ٤ الْؼ اإلآي

ــُب ٖــً 
ّ
ــا ًترج

َ
٣ــت إلِا

ّ
ٓعة ظــاص٫ " الُــاًٖ مــً ؤّن اؾــخد٣ا١ اإلاُل ٓن اإلا٣ّضمــت ؤمــام اإلاد٨مــت اإلاــظ٧ ٌٍٓ. فــي ؤخــض الُٗــ الخٗــ

 الُال١ م
ً
ًٍٓا ٗخار حٗ ٌُ ْه٣ٟت الّٗضة  ْمخٗت الُال١،  غ الهضا١، 

ّ
لت في ماز

ّ
ْاإلاخمش  ٤ ِ

ّ
ط اإلاُل لؼم  ها الْؼ ًُ ت  ُّ ً جبٗاث مال

 لِا
ً
ًٍٓا ٌٍٓ آزغ"،حٗ           .(4)مً صْن خاظت بلى ج٣ضًغ حٗ

ا ٖلُــّ فــي       ٓا ألاؾــاؽ الـظي اعج٨ــْؼ ىــ ِّ ٓا َـظا الجــض٫ بٛيــر الؿــضًض ب مسالٟــت مــا ٢ًـاة الح٨مــت الٗلُــا الــظًً ْنــٟ

ْبّن اؾخد٣ا٢ِا للمخٗت  ظت للهضا١ ؤؾاؾّ ال٣ٗض الححُذ،  ٫ٓ: " بّن اؾخد٣ا١ الْؼ ْطل٪ بال٣ ما طَب بلُّ الُاًٖ 

ـّ: ب
ّ
ْ للمخٗت مغّصٍ بلـى ؤه ط،   للمـاّصجين )ؤطا ٧ـان الُـال١ بؿـبب مـً الـْؼ

ً
٣ْٞـا ـ٤  ِ

ّ
ط اإلاُل ْاظبـت ٖلـى الـْؼ  19ّن ه٣ٟـت الٗـّضة 

ٓن ع٢ــم 51ْ 19)  ٝ فــي قــإن الــؼ 10/1984( مــً ال٣ــاه
ّ
ط مــً َــظٍ الح٣ــ١ٓ بال مــا، ٞــال جاــرؤ طّمــت الــْؼ ْآزاَع ْالُــال١  ْاط 

 باإلاــــاّصة 
ً
ا بــــّ ٖمــــال ظــــت مىــــّ لشبــــٓث بيــــغاَع ْ جُلُــــ٤ الْؼ ْ ؤلابــــغاء، ؤ ٓع اإلاّٗضلــــت  1/ؤ بىــــض 39بــــاألصاء، ؤ ٓن اإلاــــظ٧ مــــً ال٣ــــاه

ٓن ع٢ـــم  ٌٍٓ ٖـــ22/1991بال٣ـــاه ٣ـــت  هـــظٍ الح٣ـــ١ٓ صْن اؾـــخد٣ا٢ِا للخٗـــ
ّ
٫ٓ ال٣ًـــاء للمُل ً الًـــغع الـــظي ٝ، ٞـــال ًدـــ

 .                                                    (5)لح٣ِا مً الُال١ "

ش       ٓهُـٓ 14ْفـي خ٨ـم آزـغ نــاصع بخـاٍع ـّ ال جــالػم بـين الح٨ـم باإلاؿــخد٤ 2001ً
ّ
م نـّغح ٢ًــاة اإلاد٨مـت طا هـا: "... ؤه

ٌٍٓ، ألّن الهضا١ ًترجب ٖلى ال٣ٗض، ؤّم  ْبين الح٨م بالخٗ ٌٍٓ ٌؿخد٤ بصبٓث الًغع" مً الهضا١   .                       (6)ا الخٗ

ش      ٓبغ  31ْفي خ٨م زالض ناصع بخاٍع ظت لهضا٢ِا اإلاعّجل 2002ؤ٦خ ض ال٣ًاة طا هم ٖلى ؤّن " اؾخد٣ا١ الْؼ
ّ
م ؤ٦

ٓن ع٢ــــــم   ألخ٩ــــــام ال٣ــــــاه
ً
٣ْٞــــــا ْمخٗــــــت الُــــــال١  ٌٍٓ ٖــــــً يــــــغع  10/84ْاإلااّظــــــل  لــــــِـ ُٞــــــّ مــــــا ًمىِٗــــــا مــــــً َلــــــب الخٗــــــ

 .         (7)خُل٤ُ"ال

ْبٗض الخظ٦ير بإخ٩ام اإلااّصجين  ٓن ع٢م  39ْ 51ْفي خ٨م عاب٘ ـــ  م ــــ ّٞهلذ اإلاد٨مـت الٗلُـا ٢اثلـت:" 10/1984مً ال٣اه

ٌٍٓ اإلاىاؾــب ٖـــً  ظـــت، اؾــخد٣ّذ الخٗــ ــب ٖلُــّ يــغع للْؼ
ّ
ْجغج ط،  ْمٟــاص مــا ج٣ــّضم ؤّن الُـــال١ بطا ٧ــان بؿــبب مــً الـــْؼ

٢ِٓا  ْظمُ٘ خ٣ ْ الخُل٤ُ"َظا الًغع،   .                                                                        (8)ألازٔغ اإلاترجبت ٖلى الُال١ ؤ

ٓاص  ٓعة: "ؤّن اإلاؿـــخٟاص مـــً اإلاـــ  نـــّغح ٢ًـــاة اإلاد٨مـــت اإلاـــظ٧
ً
ٓن ع٢ـــم  33ْ  19ْ 51ْبكـــ٩ل ؤ٦رـــر جٟهـــُال  10مـــً ال٣ـــاه

ـــىت  مـــــا ؤ 1984لؿــ ْآزاَع ْالُـــــال١  اط  ْبمـــــازغ بكـــــإن الـــــْؼ ْبخدضًـــــض ه٣ٟـــــت لِـــــا ؤزىـــــاء ٖـــــّض ها  ٣ـــــت بمخٗـــــت 
ّ
ّن ال٣ًـــــاء للمُل

 للمـاصة 
ً
ٌٍٓ ٖـً الًـغع بٖمـاال ٧ْـان ٢ًـاء َـظٍ اإلاد٨مـت  3/ؤ بىـض 39نضا٢ِا ال ًمى٘ خ٣ِّا في َلب الخٗ آهٟـت الـظ٦غ. 

لـــؼم اإلاد ًُ   
ً
ْ الخُلُـــ٤ بد٨ـــم ال٣ًـــاء بطا ؾـــّبب يـــغعا ٌٍٓ ٢ـــض ظـــٔغ ٖلـــى ؤّن الُـــال١ بـــا عاصة اإلاىٟـــغصة ؤ ؿـــبب ُٞـــّ بـــالخٗ

                                                             
ن1ي

ى ــاـ فاص فا"تنهاا يهن و ي ن ذهاو: م يهن نجال يومها" باوعااى يو،ادنرا ونتلّراى رهاه باواىلو  لو 0989 01ــاـ ماو يوااانوو " اى  09تند يومااّى   
   لو ذ"ؾ ناضص بؽن"  وكمييووفا وييي[يي ن يوتلجن  فص يومه" نن،"ؾ إوو يوبننونب لو يووفا  ما وى نرو اناك  "

ن2ي
 ن ذهو لْو: م تدىى يومدرمب يوملت،ب فص داوب و وح يو ال  نةاب يو وجب يوم هاب ل نام ذىتها وييي[مي01مو يواانوو " ى ي 0 ؾ20تند يوماّى   
ن3ي

درماب بمتعاب د ال ن ا" يوم ها  لو ن ذهو لنه: م وييي[ إو راو يو ال  ب بل مو يوا وج درما  يوم01مو يواانوو " ى ي 5  ؾ 20تند يوماّى   
 ذ "ه ىوو إلال  بدرى يوماى  يوتا عب ويو ال نو مو ا ي يواانوومي

ن4ي
ىا مجموذااب لدراااى يومدرمااب يوعهنااا 5119نوننااو  56  يومنظااو" لماااى يومدرمااب يوعهنااا بتااا"نخ  21   02ُننظاا"  عااو ي دااوي  يو ل،ااّنب " ااى:  

 ي080م ضام ي دوي  يو ل،ّنبما د: 
ن5ي

 ي085و  080ىا ي ب   ر"هنا د: 5119نوننو  56  بتا"نخ  21   02ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن6ي

 ىا يمهلد مبىل ؼن" من و"ني   5110نوننو  09 ا بتا"نخ  98 59ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى :  
ن7ي

موذاب لدرااى يومدرماب يوعهناا م ضاام ي داوي  يو ل،ااّنبما ىا مج5115لرتاوب"  90 ا بتاا"نخ  99 00ىي حي  ا  عاو لداوي   ل،اّنب " اى :  
 ي967د: 

ن 8ي
ىا مجموذااب لدراااى يومدرمااب يوعهنااا م ضااام ي دااوي  يو ل،ااّنبما  5115ننااان"  90 ا بتااا"نخ  98 29ىي حي  ا  عااو لدااوي   ل،ااّنب " ااى: 

 ي579د
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ٓن ع٢ــــــم  ،للُـــــٝغ آلازــــــغ اإلاخًــــــغع با يـــــاٞت بلــــــى الح٣ــــــ١ٓ ألازـــــٔغ اإلاترجبــــــت ٖــــــً الُـــــال١ ْاإلاىهــــــٓم ٖلحهــــــا فـــــي ال٣ــــــاه

10/1984 "ٕٓ  . (1)اإلاكاع بلُّ بطا زبذ طل٪ الًغع إلاد٨مت اإلآي

اط ٞـــبازخهـــاع:       ْ ـــي خ٣ـــ١ٓ مترجبـــت ٖـــً ٣ٖـــض الـــْؼ ـــت مـــً ٖضمـــّ،  ُّ ظ ال ٖال٢ـــت لـــّ ةّن " الح٨ـــم بـــالح١ٓ٣ الْؼ

 ، ْج٣ضًٍغ  ،ٌٍٓ " ...الخٗ ْم٣ضاٍع ٕٓ الًغع،  ٢ْ  ٓ ٫ ٖلُّ في َظا الكإن َ ّٓ ما اإلاٗ
ّ
 .                                                   (2)ْبه

ٓ الحـ٤ فـي اإلاخٗـت؛ ٖلـى اٖخبـاع ؤّن       ٌٍٓ َـ  بـالح٤ فـي الخٗـ
ً
َْىا ججضع ؤلاقاعة بلـى ؤّن الحـ٤ اإلاـالي ألا٦رـر الخباؾـا

ـــ مــً ال٣ِٟــاء ــ ــت (3)الــبٌٗ ــ ُّ ٓاهين ٖغب ٌٍٓ طاجــّ ٖــً الًــغع الىــاجج ٖــً (4)٢ْــ ـــ جــٔغ فــي َــظٍ ألازيــرة  ــي الخٗــ الُــال١  ـــ

٢ْــــض ٧اهــــذ اإلاد٨مــــت الٗلُــــا الل  ألي الخبــــاؽ بــــين الخٗؿـــٟي. 
ً
ْابــــحت بسهــــٓم َــــظٍ اإلاؿــــإلت بمـــا ال ًــــضٕ مجــــاال ـــت  ُّ ُب

 فــي َــظا اإلا٣ــام. بمٗنــى آزــغ: اإلاخٗــت  ــي لجاــر  اإلاخٗــت لِؿــذ  ــي الح٣ــين:
ً
ٍٓان مــشال ٌٍٓ فــي َــظٍ الحالــت؛ ٞــال ٌؿــخ الخٗــ

 ٓ ٌٍٓ ِٞــ ب ُٞــّ، ؤّمــا الخٗــ ٓ اإلادؿــّبِ ط َــ ٣ـــت إلاجــّغص الُــال١ مــاصام الــْؼ
ّ
لجاــر الًــغع الىــاجج ٖــً الُــال١ ٞــال اإلاــغؤة اإلاُل

 بصبٓث الًغع. 
ّ
ؿخد٤ّ بال ٌُ 

 ٖلــى 
ً
٫ٓ ؤًًــا ٣ــت التــي اؾــخد٣ّذ اإلاخٗــت فــي الحهــ

ّ
ٓح مــا بــّغعث بــّ اإلاد٨مــت الٗلُــا خــ٤ اإلاُل م مــً ْيــ ْٖلــى الــٚغ

ْالخٗـــ ْا فـــي الجمـــ٘ بـــين اإلاخٗـــت  ٣ىـــ٘ الـــبٌٗ الـــظًً عؤ ًُ ـــغ لـــم   ؤّن َـــظا الخاًر
ّ
ٌٍٓ فـــي خـــا٫ زبـــٓث الًـــغع، بال ٌٍٓ الخٗـــ

ٗت  ت باإلاد٨مـــت الٗلُـــا اللُبُـــت، ؤلاؾـــالمُتمسالٟـــت ألخ٩ـــام الكـــَغ ٍّ ٓع م ؤمـــام الـــضاثغة الضؾـــخ ـــّضِ
ُ
ٓعي ٢ . ٟٞـــي َٗـــً صؾـــخ

ـــر الُـــــاًٖ اإلاـــــاصة  ٓن ع٢ـــــم ) 39اٖخاـ ت؛ 10مــــً ال٣ـــــاه ٍّ ٓع ٌٍٓ ٚيـــــر صؾـــــخ ٣ــــت للخٗـــــ
ّ
ـــــ٤ باؾـــــخد٣ا١ اإلاُل

ّ
( فـــــي قــــ٣ِّا اإلاخٗل

ٗت  ـــــَغ ـــــام الكـ دت ألخ٩ـ ـــــٍغ ـــا الهـ ــ ـــالمُت"إلاسالٟتهـ ــ  ليٖــــــالن " ــؤلاؾـ
ً
٣ْٞــــــا ٘ فــــــي لُبُــــــا  ـــــــ التــــــي حٗــــــّض اإلاهــــــضع الــــــغثِـ للدكــــــَغ ـ

ْظــّل ،  ْؤّ هــا، ؤي: اإلاخٗــت  ــي مــا هــّو ٖلُــّ فــي ٦خــار هللا ٖــّؼ  ٣ــت، 
ّ
 للمُل

ً
ًٍٓــا ٗــّض حٗ

ُ
 ؤّن اإلاخٗــت ح

ً
ٓعي ــــــــ ؛ ُمٗخاــرا الضؾــخ

٤ بال
ّ
٤ اإلاخٗل

ّ
ٌٍٓ. ٞبدؿب ما ظاء في َظا الًُٗ: الك ْبن حكا هذ م٘ الخٗ ٓعة ٞ ي ألانل  ٌٍٓ في اإلااصة اإلاظ٧ خٗ

ٗت  ٣ ــملى  ؤلاؾــالمُتًخٗــاعى مــ٘ مبــاصت الكــَغ ًُ ٣ــت التــي 
ّ
ْاإلاُل ٌٍٓ"؛  ْلــم ج٣ــّغع لِــا الخٗــ ٣ــت 

ّ
التــي ٢ــّغعث اإلاخٗــت للمُل

م مــــً ؤّن   بـــالٚغ
ً
ٌٍٓ مٗـــا ْالخٗــــ ٌٍٓ مـــّغجين ٖىـــض ال٣ًــــاء "لِـــا باإلاخٗـــت  ٌٍٓ ٖـــً الًــــغع جدهـــل ٖلـــى حٗــــ لِـــا بـــالخٗ

 ،
ً
ا ٌٍٓ قٖغ ٘".اإلاخٗت حؿخٛغ١ الخٗ ٞغ ًُ ٤[ ًجب ؤن 

ّ
 ةللمُل

ً
ّٗض ْلما ٌُ ٓ ما  َْ 

٫ٓ: " ال قـّ٪ ْ  ، بٛير الؿضًض َظا الجض٫ اإلاد٨مت الٗلُا ٢ْضْنٟذ     ًـِا بـال٣ عًٞـذ َـظا الُٗـً ُماـّرعة ٞع

ٓظـض  ـّ ال ً
ّ
ْخُـض به ْمـً ؤؾـاء اؾـخٗما٫ خ٣ـّ جدّمـل جبٗـت طلـ٪.  ٗـّض بؾـاءة الؾـخٗما٫ الحـ٤،  ٌُ ؤّن الُال١ بال ؾبب 

ْلم ًى٣ٗض  هّو مً ال٣غآن  ،ٌٍٓ ْالخٗ ٓاػ الجم٘ للمُل٣ت بين اإلاخٗت  ْالضاللت ٖلى ٖضم ظ ْ الؿّىت ٢ُعي الشبٓث  ؤ

ٓاػ  ٗت بجـ  الظتهاص بٌٗ ٣ِٞاء الكـَغ
ً
ٓا٣ٞا ٓعٍخّ م ٓن بٗضم صؾخ ْظاء الىو اإلاُٗ ؤلاظمإ ٖلى ٖضم الجم٘ بُجهما، 

ٓظب اإلاخٗت ٚير م ٌٍٓ باٖخباع ؤّن م ْالخٗ ٣ت بين اإلاخٗت 
ّ
ٓن الجم٘ للمُل ْلِـظا[ ٞـةّن الـىّو اإلاُٗـ ٌٍٓة،  ٓظب الخٗـ

تة...[" ٍّ ٓع ٓن ٢ض زال٠ ٢اٖضة صؾخ ٓعٍخّ ال ٩ً  .(5)بٗضم صؾخ

                                                             
ن1ي

ىا مجموذااب لدراااى يومدرمااب يوعهنااا م ضااام ي دااوي  يو ل،ااّنبما 5119مااا"ط  09 ا بتااا"نخ  99 96ىي حي  ا  عااو لدااوي   ل،ااّنب " ااى  
 ي  80د

ن2ي
 ىا ي ب   ر"هني5118نوننو  09 ا بتا"نخ  22  18ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن 3ي

نا ناو : م ونا"ى لو نراوو اا ي يوتعاونك يومتعاب يوتاص  ا"ذها  مي ُننظا": ماىى د"ناب ُننظ" ذهو  بن  يوم ا : ي  تا  يوىرتو": يو،ابونص؛ د
و ماا بعاىااي ُننظا" لنضااً: يوؽناىو"ا لدماىا ي داوي  يو ل،اّنب فاص  009ا يوم"جاق يو ااب ا د: يإل المنبيو وجنو فص يو ال  فص يو "نعب 

 و ما بعىااي 922مدارى يورون ا يوم"جق يو اب ا د:  يوت "نق يإل المص مق بناو  انوو يالدوي  يو ل،ّنب وهاضام فص
ن4ي

ا بتاا"نخ 2278ىا يوج"نى  يو" امنبا ح: 5109ن و نب 02مو آل"  انوو وألدوي  يو ل،ّنب ي "ىنص " ى ي 022ُتنظ" ذهو  بن  يوم ا  يوماى   
ىن  بعااك يومااويى مااو  ااانوو ي دااوي  ى يومتضاامو تعاا5109ن و اانب 9مااو يواااانوو " ااى ي 007؛ و يوماااى  9510ىا د: 5109نوننااو  15

 ىي5109فب"ين"  17يو ل،نب يو و"ي ا و يو،اى" فص 
ن5ي

 ىا ي ب   ر"هني5109ما"ط  59 ا بتا"نخ  61   15ىي حي  ا  عو ى تو"ي " ى:  
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ٌٍٓ ٖـً الُـال١ الخٗؿـٟي بٗاّمـت،  ت الخٗ ُّ ٖ ٫ٓ مكْغ ت باإلاد٨مت الٗلُا الى٣اف خ ٍّ ٓع ْ هظا خؿمذ الضاثغة الضؾخ

ـــاصة  ُــغ١ مـــً ظضًــض ٖ  ًُ ًــِا َـــظا ٧ــل بــار ًم٨ـــً ؤن  ٌٍٓ ٖـــً الُــال١ بساّنــت، ْؾـــّضث بٞغ ْالخٗــ ْالجمــ٘ بــين اإلاخٗـــت 

 الجض٫ بسهٓم َظٍ اإلاؿإلت.    

ع:ال فشق بين ال -الىلؼت الثاهُت  ظشس اإلاادي أو اإلالىىي الظخدلاق الخلٍى

ـــــغ       ٍٓـــــل ٖلُـــــّ لخ٣ٍغ ٓ مـــــا ًجـــــب الخٗ ظـــــت َـــــ ْبٛـــــٌ الىٓـــــغ ٖـــــً الح٣ـــــ١ٓ ألازـــــٔغ اإلاؿــــخد٣ّت للْؼ بّن زبــــٓث الًـــــغع 

ٕٓ َـــظا  ٌٍٓ ٖـــً الُـــال١ الخٗؿـــٟي، ال يهـــم هـــ ٓ ؤؾـــاؽ اؾـــخد٣ا١ الخٗـــ ٌٍٓ. بٗـــض طلـــ٪، بطا زبـــذ الًـــغع الـــظي َـــ الخٗـــ

ٓاء ٧ـان الًغع. بمٗنى آزغ: اؾخ٣ّغ ٢ ع ؾـ ٌٍٓ الُـٝغ اإلاًـْغ ًاء اإلاد٨مت الٗلُا ٖلـى بلـؼام " اإلادؿـبب فيةالًـغع[ بخٗـ

 ة...["
ً
ٍٓا ْ مٗى  ؤ

ً
ا ًّ ٌٍٓ(1)٧ان الًغع ماص  الح٤َ في الخٗ

ً
٣ت حٗؿٟا

ّ
 .                          (2)، ٞإيٌّ مً َظًً ٌُٗي للمُل

بــذ ٖــً ا     
ّ
ــت جغج ُّ ْ مهــلحتالًــغع اإلاــاصي ًم٨ــً ؤن ًخمشــل فــي زؿــاعة مال ْبسهــٓم َــظا ألامــغ (3)إلاؿــاؽ بدــ٤ ؤ  ،

، ْٖىانــٍغ ــت الًــغع اإلاــاصي الــظي لحــ٤  هــا،  ُّ ص ماَ دــّضِ
ُ
ــا الًــغَع  جهــّغح اإلاد٨مــت الٗلُــا: " بّن الُاٖىــت لــم ج ْظــاء اّصٖاَئ

٣ّضع لّ ًُ اط الظي لم  ْجغ٦ذ ٖملِا مً ؤظل َظا الْؼ ٟت   ؤّ ها ٧اهذ حٗملة...[ مْٓ
ً
، ٞلم جّضٕ مشال

ً
 ُمغؾال

ً
ال الاؾـخمغاع،  ٢

ْ ؤي يغع ماصي آزغ لح٣ِا مً طل٪ الُال١"             .                                                                                                                            (4)الاؾخمغاع، ؤ

" (5)ؤّمــــا الًــــغع اإلاٗىــــٓي       ـــــ ٦مــــا ظــــٔغ ىــــّ ـــ ٌٍٓ ٞــــةّن مَٓ ٓظــــب للخٗــــ ٓ الٗاَٟــــت  اإلا ـــ ة...[ َــــ ــ ـــت ــ ٢ًــــاء َــــظٍ اإلاد٨مـ

ْالحىانة...[" ٓع   .                                                                                                                   (6)ْالكٗ

ٕٓ التـي اٖ     ْعصٍ خ٨ـم مد٨مـت اإلآيـ ظخـّ ْفي َظا ٢ًذ اإلاد٨مت الٗلُا ٢اثلـت: بّن مـا ؤ ط لْؼ خاـرث ؤّن َـال١ الـْؼ

ْمــا  ْالحؿـغة،  ْ ـي ألالـم  ٍٓـت  ٓن يـّضَا ٢ـض لح٣ِـا مـً طلـ٪ ؤيــغاع مٗى ْؤّن اإلاُٗــ بةعاصجـّ اإلاىٟـغصة ٧ـان " ة...[ بـال ؾـبب، 

ٌٍٓ ٖــــً الًــــغع اإلاٗىــــٓي الــــظي ؤنــــار  ــــغ الخٗــــ ٍٝ لخاًر ؾــــخدىا٢لّ ؤلؿــــىت الىــــاؽ ٖجهــــا مــــً ؤّ هــــا ؤبــــحذ مُل٣ــــت ة...[ ٧ــــا

ٓن يـّضَا ظـغاء َال ٓع فـي الدؿـبِب بمـا ًخٗـّين مٗـّ اإلاُٗ ٢ِـا مـً الُـاًٖ باؾـخسالم ؾـاجٜ ْؾـلُم ًىـإٔ بـّ ٖـً ال٣هـ

ٌ الًُٗ"  .                                                                  (7)ٞع

 فـــــي طلـــــ٪ "ة...[ بلـــــى زبـــــٓث الًـــــغع اإلاٗىـــــٓي فـــــي خ٤ّةاإلاُل٣ـــــت[،      
ً
ٌٍٓ ُمؿـــــدىضا ٦مـــــا ؤّن الح٨ـــــم الـــــظي ٢ ـــــملى بـــــالخٗ

ًٍٓ ؤؾغةة...[ بمىإٔ ّٖما عماٍ بّ الُاًٖ ُٞما ٢ ملى بـّ باليؿـبت لشبـٓث الًـغع  ل في خغما ها مً الاؾخمغاع في ج٩
ّ
ْاإلاخمش

ٌٍٓ ٖىّ،  ْج٣ضًغ ٢ُمت الخٗ ٓن يضَا،  ٌ الًُٗ مً َظا الجاهب"في خ٤ اإلاُٗ  .                                                       (8)ٍْخّٗين بظل٪ ٞع

      ٌٍٓ ٓن يــــّضَا بــــالخٗ ٓن ُٞــــّ ٢ ــــملى للمُٗــــ ْخُــــضةبن[ الح٨ــــم اإلاُٗــــ ٫ٓ اإلاد٨مــــت الٗلُــــا: "  ْفــــي خ٨ــــم آزــــغ ج٣ــــ

ٓلـّ: ٓجـّ ب٣ ـل ٖلـى زب
ّ
ْصل لِـا  ٦ُلتها ًٖ الًغع الىاٍملئ ًٖ َال١ الُـاًٖ لِـا،  ّٓ )) ال قـّ٪ ؤ هـا ٢ـض جًـّغعث مـً ظـّغاء جد

                                                             
ن1ي

 ىا ي ب   ر"هني0999نوننو  06 ا بتا"نخ  91   95و  90ىي حي  ا  عنا لدوي   ل،ّنب " مص:  
ن2ي

 ي  557صا لدراى يو ويج و يو ال  فص يوةاه يإل المص يوماا"وا يوم"جق يو اب ا د: ُننظ": يو وم 
ن3ي

و مو  وك رما نض"ل ي  تا  يوىرتو": يو وماص ما الً: م واو  هال منهاا يال اتااوب ماو وضانةتها لو إب اا  ى"ي اتها لو يالن،ا"يؾ ذاو يوم ا"وح  
يوملّج  لو لي ما  آل" وؽ"ك ي تم"ي"نب يودناا  يو وجّناب وييي[مي ُننظا": يو وماصا يوماوص يو ي اص ب،ىى إن ابه فةعه   وك لو وابته مه"اا 

 ي  557لدراى يو ويج و يو ال  فص يوةاه يإل المص يوماا"وا يوم"جق يو اب ا د: 
ن4ي

ا 9ا ح: ي0999ا لب"نا  ــــاـ نووناو 59ا مجهب يومدرمب يوعهنااا ط: 0999مانو  59 ا بتا"نخ  91   19ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
 ي09و  09نا د: 9

ن5ي
ة اه بل،اود اا ي ُنعّى يوتعونك ذو يوض"" يومعنوي ب ر  ذاّى مو يوم اب  يوم تجّى  فص يوةاه يإل المصا و وه ي ينا ى يوةااه يومعا،ا" ذهاو ن 

ى لّو ي م" إوو يتجاانو: ي ّو  ن"ى لّو  ويذى يوةاه يإل المص ال ت"فك تا"ن" يوتعونك يوماوص ذو يوض"" يومعنويي لّما يالتجااه يو اانص فنا"
ىرتو": واباب يوض"" يومعنوي ونط فنه تعونك ماوص ذهو ما تاضص به  ويذى يوةااه يإل االمصي فاص جمناق ي داوي  ـــاـ ورماا نااو  ي  اتا  يوا

مباىل يو دنهص ـــــ : يوتعونك ذو يوض"" يومعنوي نمرو لو نجى ُم تنىه م فص يو ه ب يوتاىن"ّنب يوممنودب وهااضاص فنماا ال ناّد ذهناها ذماالً ب
نةعا  يوااضاص فاص يو نا ب يو "ذّنب إلداا  يود  و إ "ي" يوعى  و ىفق يود"ج و يوم ابا ولل يً بم ا"وذّنب يوتع نا"ي  لو يوؽ"يماا  يوماوّنابا 

ي 89 وك ما ن"يه د ال يوداجابمي ُننظا": نظ"ناب يوضاماو لو لدرااى يوم الوونب يومىنناب ويوجنابناب فاص يوةااه يإل االمصا يوم"جاق يو ااب ا د: 
 و ما بعىااي 0159ُننظ" لنضاً فص رال يالتجاانو يوم رو"نو: مويفصا يوض"" فص يوةاه يإل المصا يوم"جق يو اب ا د: 

ن 6ي
 ىا ين لب درى ؼن" من و" ني 5118مانو 55 ا بتا"نخ  29   25ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: ىي حي  

ن7ي
 ىا ي ب   ر"هني5118مانو 55 ا بتا"نخ  29   25ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن8ي

ا م ضاام ي داوي  يو ل،ااّنبما ىا مجموذااب لدرااى يومدرماب يوُعهَنا5112نناان"  16 ا بتاا"نخ  20   99ىي حي  ا   عاو لداوي   ل،اّنب " اى:  
 ي   59د: 
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إلاـا ٧ـان َـظا الـظي  ًٍِٓا ًٖ َظا الًـغع...((،  ٣ت في مجخم٘ ُمداٞٔ، مّما ًخّٗين مّٗ حٗ
ّ
ٓهت بلى مُل ظت مه مً ْػ

ْبُــــان ٖىانــــٍغ التــــي  ٓن يــــّضَا،  ــــل بــــّ ٖلــــى زبــــٓث الًــــغع الــــظي خهــــل للمُٗــــ
ّ
ٓن ُٞــــّ ٢ــــض صل ؾــــا٢ّ الح٨ــــم اإلاُٗــــ

 لخ٣ــضً
ً
ٍْىــإٔ بــّ ّٖمــا عمــاٍ بــّ الُــاًٖ مــً ُٖــٓر، ممــا ًخٗــّين مٗــّ ؤؾاؾــا ًٍٓــِا ٖىــّ بمــا ٨ًٟــي لحمــل ٢ًــاثّ،  غ حٗ

 .                                                                 (1) الًُٗ"

ع وأظبابه:  -الىلؼت الثالثت  طشوسة بُان كىاصش الخلٍى

ٌٍٓ ٖــً الًـ      مـا ًيكــإ ْبمـا ؤّن الحـ٤ فـي الخٗـ
ّ
ْبه ـب ٖلـى الُـال١ ٍفــي خـّض طاجـّ، 

ّ
غع الىـاجج ٖـً الُــال١ " ال ًترج

ْبؿببّ ة...[" ٕٓ ٢بـل ال٣ًـاء بـّ ؤن جبدـض (2)ًٖ الًغع الظي ًلح٤ة...[ مً طل٪  ّ " ًخّٗين ٖلى مد٨مت اإلآيـ
ّ
، ٞةه

٣ـــّضٍع ٖلـــى يـــٓء طلـــ٪"
ُ
ْؤؾـــبابّ زـــّم ج هاجـــّ،  ّٓ ْم٩  ، ٓن فـــي ٖـــضص مـــً  ، َـــظا مـــا هّبـــّ بلُـــّ ٢ًـــاة(3)ٖىانـــٍغ مد٨مـــت ال٣ـــاه

                       ألاخ٩ام الهاصعة ٖجهم.                                                                                                        

ش      ٓهُــٓ 19ْفـي خ٨ــم آزــغ نــاصع بخـاٍع ْبن ٧ــان ج٣ــض2008ًً  " : ٫ٓ ْٞــ٤ م نــّغح ال٣ًــاة طا هــم بـال٣  ٌٍٓ غ الخٗــ

ٓاظـــب ٖلـــى  ـــّ مـــً ال
ّ
 ؤه

ّ
ٕٓ بال ظـــٔغ ٖلُـــّ ٢ًـــاء َـــظٍ اإلاد٨مـــت مـــً اإلاؿـــاثل التـــي حؿـــخ٣ّل بالبـــّذ ٞحهـــا مد٨مـــت اإلآيـــ

"
ً
 ٧ان خ٨مِا ٢انغا

ّ
ْبال  

ً
 ؾاجٛا

ً
ٌٍٓ الظي ج٣ ملي بّ بُاها بّين ٖىانغ الخٗ

ُ
           .                                                     (4)ؤّن ج

       
ً
ٓجــّ الػمــا ٗــّض[ زب ت، ةَُْ ُّ ل  مــً ؤع٧ــان اإلاؿــْا

ً
ٗــّض " ُع٦ىــا ٌُ  ــــــ 

ً
هــّغِح ٢ًــاة اإلاد٨مــت الٗلُــا صاثمــا ًُ بّن الًــغع ــــــ ٦مــا 

"ٌٍٓ ْمً زّم ال٣ًاء بالّخٗ                          .                                                                                    (5)ل٣ُامِا، 

بــّين الح٨ــم الخُــإ الــظي       ًُ ٌٍٓ إلاــّضعي الًــغع ؤن ال  ٓع فــي الدؿــبِب ٖىــض ال٣ًــاء بــالخٗ ٗــّض مــً ال٣هــ ٌُ لِــظا 

ْٖلـى  ت بُجهمـا،  ُّ ْالٗال٢ت الؿبب ْالًغع  ٓ الخُإ  َ ٌٍٓ ٌٍٓ؛ ألّن " اإلاىاٍ في الخٗ ٓم ٖلُّ  هظا الخٗ ٢ْ٘ ُّٞ اإلاد٩

ْاإلاٗـاًير التـي خـضصَا اإلاد٨مت ٖىض ةالىٓغ في[ َ ْٞـ٤ ألاؾــ   ٌٍٓ ٌٍٓ ؤن جخد٤٣ّ مً طل٪، زم ج٣ّضع الخٗ لب الخٗ

ٓن"   .     (6)ال٣اه

 

 اإلاؼلب الثاوي

 ملذاس الظشس أظاط جلذًش كُمت الخلىٍع

ت التــي       ُّ ٖٓ ٓع اإلآيــ ٓ مــً ألامــ ْمــضٔ جىاؾــبّ مــ٘ ظاــر الًــغع مــً ٖضمــّ َــ  ٌٍٓ ال قــّ٪ ؤّن " ؤمــغ ج٣ــضًغ الخٗــ

ؾــــ حؿـــخ٣ّل 
ُ
ٕٓ صْن ع٢ابـــت ٖلحهـــا فـــي طلـــ٪ مـــً مد٨مـــت الـــى٣ٌ َاإلاـــا بيـــذ ٢ًـــاءَا ٖلـــى ؤ ا مد٨مـــت اإلآيـــ بخ٣ـــضًَغ

ٓلت " ْم٣ب  .(7)ؾاجٛت 

 " ْبن      
ً
ٌٍٓ ج٣ـــضًغا ٣ـــّضع مبلـــٜ الخٗـــ ًُ ــــ ًجـــب ؤن   ــــ

ً
ـــض اإلاد٨مـــت الٗلُـــا صاثمـــا

ّ
ا٦
ُ
٦ْمـــا ج ٕٓ ـــــــ  ٢ا ـــملي مد٨مـــت اإلآيـــ

ْ بؾغاٝ َاإلاا ال ً ْهما ج٣خير ؤ  ص
ً
ال لؼم باجبإ مٗاًير مُٗىت في زهٓنّ"م٣ٗ ًُ ٓن   . (8)ٓظض هو في ال٣اه

                                                             
ن 1ي

 ي  85و  80ىا ي ب   ر"هنا د5119ما"ط  09 ا بتا"نخ  99 96ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى 
 ي080ىا  ي ب   ر"هنا د5119نوننو  56  بتا"نخ  21   02ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 

ن3ي
 يوم"جق نة هي 
ن4ي

ى 
ن4ي

 ىا ين لب درى ؼن" من و" ني5118نوننو  09 ا بتا"نخ  22  18ب " ى ي حي  ا  عو لدوي   ل،نّ 
ن5ي

 ىا  ي ب   ر"هني5110نوننو  58 ا بتا"نخ  98   05ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن6ي

 ىا ين لب درى ؼن" من و" ني5117فب"ين"  10 ا بتا"نخ  29  52ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى  
ن7ي

 ىا ي ب   ر"هني  5119نوفمب"  08 ا بتا"نخ  20   55ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن8ي

ىا مجموذاب لدرااى يومدرماب يوعهناا م ضاام ي داوي  يو ل،اّنبما 5119ماا"ط  00 ا بتاا"نخ  21   90ىي حي  ا  عو لدوي   ل،اّنب " اى:  

 ي529د: 
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م٨ــً ؤن جــضزل فــي خؿــار       ًُ ٓهــت للًــغع التــي  ٕٓ " بُــان ٖىانــغ الخ٣ـضًغ اإلا٩ ٦مـا ًجــب ٖلــى ٢ا ــملي مد٨مــت اإلآيــ

"ٌٍٓ ٓ (1)الخٗـــ َْـــظا َبـــّغعٍ ٢ًـــاة اإلاد٨مـــت الٗلُـــا بـــال٣ ٢ْبـــل ال٣ًـــاء بـــّ.  ــــ ٖىـــض َلبـــّ مـــً ٢َِبـــل ُمـــّضعي الًـــغع  ٫: بّن َـــظا ــ

ْالًغع"  ٌٍٓ ٓ اإلاُٗاع في بُان مضٔ الخىاؾب بين م٣ضاع الخٗ  .                                                                             (2)البُان ْ" الخُٗين َ

هـت لــّ التـ      ّٓ ْجدضًـض الٗىانــغ اإلا٩ ــت زبـٓث الًــغع، 
ّ
ٓن: " ؤصل ي ًجــب ؤن جــضزل ْبٗبـاعة ؤزــٔغ ل٣ًـاة مد٨مــت ال٣ـاه

ٍْجار الًغع ــــ مً اإلاؿاثل التي ًجب بُا ها فـي الح٨ـم؛ لخم٨ـين مـً  ٌٍٓ ـــ لُخد٤٣ّ الخ٩اٞا بُجهما  جضزل في خؿار الخٗ

ْمد٨مت الى٣ٌ مً بٖما٫ َظٍ الغ٢ابت" ٓم                .                                                            (3)مً لِم خ٤ الغ٢ابت ٖلى ألاخ٩ام مً الخه

ْبين الًغع اإلاٗىـٓي فـي الخ٣ـضًغ،       ْالٟهل بِىّ  عة بُان ٖىانغ الًغع اإلااصي،   يْغ
ً
ض اإلاد٨مت الٗلُا ؤًًا

ّ
ْجا٦

ٕٓ[ بُـــان ٖىانـــغ ٧ـــل يـــغع،  ْاإلاٗىـــٓي[ ًخٗـــّين ةٖلـــى مد٨مـــت اإلآيـــ ُٖٓـــّ ةاإلاـــاصي  الخ٣ـــضًغ، ٟٞـــي "خالـــت زبـــٓث الًـــغع بى

 لــّ، ٞــةطا ٢ــّض 
ً
ٌٍٓ الــظي جــغاٍ ظــابغا ٓهــاث الًــغع اإلاــاصي، ْج٣ــضًغ الخٗــ ْم٩ بــّين ٖىانــغ 

ُ
ْلــم ج  للًــغعًٍ، 

ً
ْاخــضا  

ً
عث مبلٛــا

ض بـالح٨م  هاث الح٨م اإلاؿخإه٠ اإلااٍّ ّْ ْخُض بّن الشابذ مً مض ٌٍٓ بإ٦ملّة...[.   في ج٣ضًغ الخٗ
ً
ٓن ٢انغا ٞةّن خ٨مِا ٩ً

ًٍٓــ ــّ اهخ ــى بلــى بلــؼام الُــاًٖ بــضٞ٘ مبلــٜ زالزــت آالٝ صًىــاع حٗ
ّ
ٓن ُٞــّ ألؾــبابّ ؤه ٓن يــضَا ّٖمــا بــالح٨م اإلاُٗــ  للمُٗــ

ً
ا

بــّين ٖىانــغ الًــغع  ًُ ْمــً صْن ؤن   ،
ً
ىــا ُّ  مٗ

ً
دــّضص ألي مــً الًــغعًٍ مبلٛــا ًُ ْمٗىــٓي، مــً صْن ؤن  لح٣ِــا مــً يــغع مــاصي 

ٓن يــّضَا ٖلــى ؤّ هــا بُال٢ِــا مــً الُــاًٖ ٢ــض ٣ٞــضث   ٢ًــاءٍ فــي زبــٓث الًــغع اإلاــاصي الــظي لحــ٤ اإلاُٗــ
ً
اإلاــاصي، ُماؾؿــا

َْظا ٚي  ليهٟا١ ٖلحها، 
ً
ٓن ُٞـّ، طلـ٪ ؤّن اإلاـاّصة "مهضعا ٓن ع٢ـم 51ر ؾـضًض فـي ظاهـب الح٨ـم اإلاُٗـ لؿـىت  10" مـً ال٣ـاه

بذ خ1984٤
ّ
، مـً صْن بزـال٫  م ة...[، ٢ض عج ْ ٖؿـٍغ ا اإلاد٨مـت بدؿـب ٌؿـٍغ ؤ ط ج٣ّضَع ٣ت بؿبب مً الْؼ

ّ
اإلاخٗت للمُل

ٌٍٓ ٖـــً الًـــغع الـــظي ًخٗـــّين ٖلـــى اإلاد٨مـــت ٢بـــل ال٣ًـــاء بـــّ ؤن جخد٣ّـــ٤  بـــّينبد٣ِـــا فـــي الخٗـــ
ُ
ْؤن ج ٓصٍ،  ْظـــ ٖىانـــغ  مـــً 

  الًـــغع 
ً
ٓن ٢انـــغا ـــّ ٩ًـــ

ّ
ٓن ُٞـــّ َـــظا الىٓـــغ ٞةه ْبطا لـــم ًلتـــزم الح٨ـــم اإلاُٗـــ ٌٍٓ الجـــابغ لـــّ،  دـــّضص م٣ـــضاع الخٗـــ

ُ
ْج اإلاـــاصي، 

         .                                                                                                         (4)مخّٗين الى٣ٌ"

ٓن ُٞــــّ ة...[ ٢ ــــملى بخ٣ــــضًغ       ــــض بــــالح٨م اإلاُٗــــ ْفــــي خ٨ــــم آزــــغ جهــــّغح اإلاد٨مــــت الٗلُــــا:"بّن الح٨ــــم اإلاؿــــخإه٠ اإلااٍّ

بـــــّين ؤي مـــــً  ًُ ْمـــــً صْن ؤن  ْاخـــــض مـــــً صْن بُـــــان ههـــــِب ٧ــــل مجهمـــــا،  ْاإلاٗىـــــٓي بمبلــــٜ  ٌٍٓ ٖـــــً الًـــــغعًٍ اإلاـــــاصي  الخٗــــ

ْمـً زـّم ٞـ ت للًغع اإلاـاصي،  ًّ جـب ه٣ًـّ مـً َـظا الح٨مين الٗىانغ اإلااص ًُ ٓن ُٞـّ ٢انـغ الدؿـبِب، بمـا  ةّن الح٨ـم اإلاُٗـ

 .                                    (5)الجاهب"

ٓظــــب       ً الًــــغع ألاصبــــي اإلا ــــا ٧ــــان مــــَٓ
ّ
ــــّ إلا

ّ
ؤّمــــا فــــي خالــــت الًــــغع اإلاٗىــــٓي ٞــــــــــ" ٢ًــــاء َــــظٍ اإلاد٨مــــت ظــــٔغ ٖلــــى ؤه

ْ ــي مــً ألا  ْالحىــان،  ٓع  ْالكــٗ ٓ الٗاَٟــت  ٌٍٓ َــ هــُتها مــً للخٗــ ًُ ــت التــي ال ًم٨ــً بــالحـ الٓــاَغ بصعا٥ مــا  ُّ ٓع الخٟ مــ

ٌٍٓ ٖــً  ،يــغع  ــّ ٨ًٟــي لؿــالمت الح٨ــم بــالخٗ
ّ
ْمــً زــّم ٞةه ــّ مــً اإلاخٗــظع ٖلــى اإلاد٨مــت جدضًــض ٖىانــغ َــظا الًــغع، 

ّ
ٞةه

ْ بؾغاٝ" ٓ ؤ  صْن ٚل
ً
ال ٓن ج٣ضًٍغ م٣ٗ                                                                         .                                        (6)الًغع ألاصبي ؤن ٩ً

                                                             
ن 1ي

ىا مجموذاب لدرااى يومدرماب يوعهناا م ضاام ي داوي  يو ل،اّنبما 5117ماا"ط  55بتاا"نخ  ا  29   91ىي حي  ا  عو لداوي   ل،اّنب " اى: 
 ي571د

ن2ي
 يوم"جق نة هي  
ن3ي

 ىاي ب   ر"هني5110نوننو  58 ا بتا"نخ  98   05ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن4ي

درااى يومدرماب يوُعهَناا م ضاام ي داوي  يو ل،اّنبما ىا مجموذاب ل5112ماا"ط  07 ا بتاا"نخ  25   19ىي حي  ا   عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
 ي   87د: 

ن5ي
ىا مجموذاب لدرااى يومدرماب يوُعهَناا م ضاام ي داوي  يو ل،اّنبما 5112ماا"ط  01 ا بتاا"نخ  20   98ىي حي  ا   عو لدوي   ل،ّنب " ى:  

 ي   69د: 
ن 6ي

 ىا ي ب   ر"هني 5118مانو  55 ا بتا"نخ  29   25ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 
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ٓ مّمــا حؿــخ٣ّل بــّ مد٨مــت  اإلاد٨مــت الٗلُــاْجا٦ــض       ٌٍٓ الجــابغ للًــغع َــ مــّغة ؤزــٔغ ؤّن ؤمــغ " ج٣ــضًغ مبلــٜ الخٗــ

ٓظض هو في ا ْ بؾغاٝ َاإلاا ال ً ْهما ج٣خير ؤ  ص
ً
ال ٌٍٓ م٣ٗ ا للخٗ ٕٓ متى ٧ان ج٣ضًَغ لؼم باجبإ مٗاًير اإلآي ًُ ٓن  ل٣اه

 .                                                                                                   (1)مُٗىت في زهٓنّ"

ْلــى،       ٓم بــّ إلاد٨مــت الضعظــت الشاهُــت ال ألا ٓا٫: جب٣ــ  ال٩لمــت الٟهــل فــي ج٣ــضًغ اإلابلــٜ اإلاد٩ــ ل٨ــً ْفــي ظمُــ٘ ألاخــ

 ٓ ض خ٨م مد٨مت ْبسه ًّ ّ ؤ
ّ
ٓن ُّٞ ؤه هاث الح٨م اإلاُٗ ّْ ٫ٓ اإلاد٨مت الٗلُا:  بّن " الشابذ مً مض م َظٍ اإلاؿإلت ج٣

ٓم بــّ اؾــخجابت  ٌٍٓ اإلاد٩ــ ــّ ٢ــض اهخ ــى بلــى جسٟــٌُ مبلــٜ الخٗــ
ّ
 ؤه

ّ
ــ٤ بصبــٓث الًــغع، بال

ّ
٫ صعظــت ألؾــبابّ ُٞمــا ًخٗل ّْ ؤ

ْعص فـــــي ْؤ ٓن يـــــّضٍ فـــــي اؾـــــخسىاّٞ،  ْعصَـــــا اإلاُٗـــــ ْبن ٧ـــــان اإلاؿـــــخإه٠ ٢ـــــض حّٗؿـــــ٠ فـــــي  لألؾـــــبار التـــــي ؤ ٓلـــــّ: ))  طلـــــ٪ ٢

ْؤلحــ٤  ٢ْــ٘ الُــال١ ٖلـى اإلاؿــخإه٠ يـّضَا لٛيــر خاظـت صٖخــّ بلـى طلــ٪،  اؾـخٗما٫ الحــ٤ الـظي مىدــّ لـّ الكــإع بـإن ؤ

َْــــظٍ اإلاد٨مــــت عؤث ؤن   مــــ٘ الًــــغع. 
ً
ٌٍٓ مخىاؾــــبا ٓن الخٗــــ ــــّ ًجــــب ؤن ٩ًــــ

ّ
 ؤه

ّ
ًٍٓــــِا ٖىــــّ، بال  لخٗ

ً
ٓظبــــا  م

ً
 هــــا يــــغعا

ْلـــِـ ؤلازـــغاء بـــضْن مد٨مـــت البضاًـــت ٢ـــ ٓ ظاـــر الًـــغع،  ٌٍٓ َـــ ٓص بـــالخٗ ٌٍٓ، طلـــ٪ ؤّن اإلا٣هـــ ض ٚالـــذ فـــي مبلـــٜ الخٗـــ

ْجٔغ ؤّن  ٌٍٓ بلى الح٨م بخسًُّٟ ة...[،  ؾبب، مّما جٔغ مّٗ حٗضًل الح٨م اإلاؿخإه٠ ُٞما ٢ ملى بّ باليؿبت للخٗ

                                                                   في طل٪ ما ًجار الًغع اإلاٗىٓي الظي لح٤ باإلاؿخإه٠ يضَا...((".               

ٓن ٖلـــى ٢ًـــائها ٢ـــض      ًـــ٠ُ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا فـــي َـــظا اإلا٣ـــام ٢اثلـــت: " ٧ـــان البـــّين مـــً طلـــ٪ ؤّن اإلاد٨مـــت اإلاُٗـــ
ُ
ْج

ٌٍٓ الجــابغ للًــغع اإلاٗىــٓي، خُــض ؤه٣هــخّ بلــى  ا إلابلــٜ الخٗــ ٫ صعظــت فــي ج٣ــضًَغ ّْ الحــض الــظي ازخلٟــذ مــ٘ مد٨مــت ؤ

مـــــاعؽ ؾـــــلُتها 
ُ
ال ُظىـــــاح ٖلحهـــــا فـــــي طلـــــ٪؛ بط بّن مـــــً خـــــ٤ مد٨مـــــت الضعظـــــت الشاهُـــــت ؤن ج عؤجـــــّ ًدىاؾـــــب مـــــ٘ الًـــــغع، 

ٓم بــّ؛ ٌٍٓ اإلاد٩ــ ْؤن جسخلــ٠ مِٗــا ج٣ـــضًغ الخٗــ ْلــى،  ٛــاًغ عؤي مد٨مـــت الضعظــت ألا ٌُ  ٓ ــت ٖلــى هدــ ألّ هــا ؤٖلـــى،  الخ٣ضًغٍّ

ـ٤ بمماع 
ّ
ٓ مخٗل ٕٓ بـال ُم٣ّٗـب ٖلحهـا مـً مد٨مـت ْلِا ال٩لمت ألازيرة فـي ٧ـل مـا َـ ـت إلاد٨مـت اإلآيـ ؾـت الؿـلُت الخ٣ضًغٍّ

 .                                                                                   (2)الى٣ٌة...["

ْمــ٘       ،ٌٍٓ خبــاع فــي ج٣ــضًغ الخٗــ ضجــّ اإلاد٨مــت الٗلُــا بسهــٓم مــا ًجــب ؤزــظٍ بٗــين الٖا
ّ
َــظا بكــ٩ل ٖــام مــا ؤ٦

 ـــ مً زال٫ ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها بالخهٓم ــــ ظملت مً الى٣ـاٍ التـي ال ًجـب 
ً
ضث ؤًًا

ّ
طل٪ ٞةّن اإلاد٨مت طا ها ؤ٦

ٌٍٓ ًٖ الًغع الىاجج ًٖ  غ ٖلى ج٣ضًغ ٢ُمت الخٗ
ّ
از
ُ
ٓ الخاليؤن ج ْطل٪ ٖلى الىد  :الُال١، 

ع:   -الىلؼت ألاولى  ال أزش لحم الضوج في الؼالق كلى جلذًش كُمت الخلٍى

٫ ٖلُّ فـي َـظا        ّٓ ما اإلاٗ
ّ
ْبه  ،ٌٍٓ ٓن ال جإزير لّ ٖلى ج٣ضًغ الخٗ ْال٣اه  للكٕغ 

ً
٣ْٞا ط في الُال١  بّن "خ٤ الْؼ

، ٩ٞان ٖلى اإلاد٨مت ؤ ْم٣ضاٍع ٕٓ الًغع،  ٢ْ  ٓ ْمضٔ جىاُؾِبّ م٘ ما ٢ًذ الكإن َ صٍ،  دّضِ
ُ
ْج ن جدىا٫ْ َظا الًغع، 

، مّما ًخّٗين مّٗ ه٣ًّ"
ً
ٓن ٢انغا ، ٞةن لم جٟٗل ٞةّن خ٨مِا ٩ً ٌٍٓ لجاٍر  . (3)بّ مً حٗ

ًـذ       ّٟ ـت التـي ز ُّ ٨َظا ٧ان عّص ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا ٖلى الح٨م الهاصع ًٖ مد٨مـت ظىـٓر بىٛـاػي الابخضاث

ٌٍٓ؛ بُحّجــت ٗخاــر  ٢ُمــت الخٗــ ٌُ ٢ِٓــا، ةْ[ ؤّن الُــال١  ــت خ٣
ّ
٫ صعظــت[ ٢ًــذ للمؿــخإه٠ يــّضَا ب٩اٞ ّْ ؤّن: " ةمد٨مــت ؤ

ت ًلجإ بلُّ خا٫ اؾخدالت الٗكغة" ُّ ظ ٓن في ب هاء الٗال٢ت الْؼ ْال٣اه ط مىدّ لّ الكٕغ   للْؼ
ً
 . (4)خ٣ّا

ْ ـي: ؤّن       ٓ مً ُمٟاع٢ـت  ت ال ًسل ُّ اإلاد٨مـت طا هـا ؤزـظث بٗـين  ال قّ٪ ؤّن خ٨م مد٨مت ظىٓر بىٛاػي الابخضاث

ظخــّ بةعاصجــّ اإلاىٟــغصة، ٨ُٞــ٠ لِــا فــي  ط فــي َال٢ــّ لْؼ ٕٓ الًــغع الىــاجج ٖــً حّٗؿــ٠ الــْؼ ٢ْــ ت  ُّ خبــاع فــي َــظٍ ال٣ًــ الٖا

                                                             
ن1ي

 ي529ىا ي ب   ر"هنا د: 5119ما"ط  00 ا بتا"نخ  21   90ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن2ي

ي ُننظاا" فااص يومعنااو  يتااه 529و  529ىا ي ااب   راا"هنا د: 5119مااا"ط  00 ا بتااا"نخ  21   90ىي حي  ا  عااو لدااوي   ل،ااّنب " ااى:  

 ي995و  990ىاي ب   ر"هنا د:  5119نوفمب"  08 ا بتا"نخ  20   55ّنب " ى: وهدرى يوم رو": ىي حي  ا  عو لدوي   ل،
ن3ي

 ىا ي ب   ر"هني5118نوننو  09 ا بتا"نخ  22  18ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى   
ن4ي

 دراى ىي حي  ا  عاوللو  ماو دن ناا  ىي يودراى ما5117  26ىا  ضاّنب " اى: 5117لب"نا   59مدرمب بنؽا ي يالبتىيبّنبا دراى ،ااى" بتاا"نخ  
 ىاين لب درى ؼن" من و" ني5118نوننو  09 ا بتا"نخ  22  18لدوي   ل،ّنب " ى 
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ٌٍٓ اإلا٣ ـملي بـّ مـً ٢َِبـل ٢ا ـملي  ـغ زٟـٌ ٢ُمـت الخٗـ  ؛لخاًر
ً
ٓهـا ٢ْاه  

ً
ا ط قـٖغ  للـْؼ

ً
٢ٓذ طاجّ ؤن حٗخار َظا الُال١ خ٣ـا ال

 ؤ٫ْ صعظت. 

ـــال       ـــــت ًلجـــــإ بلُـــــّ خـــــا٫ اؾـــــخدالت "الُــ ُّ ظ ٓن فـــــي ب هـــــاء الٗال٢ـــــت الْؼ ْال٣ـــــاه ط مىدـــــّ لـــــّ الكـــــٕغ   للـــــْؼ
ً
ٗخاـــــر خ٣ّـــــا ٌُ  ١

ٓن َىـا٥ خاظـت (1)الٗكغة"  ــــ "بإن ج٩
ً
ضث اإلاد٨مت الٗلُا في الٗضًض مً ألاخ٩ام اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا

ّ
ض ــــ ٦ما ؤ٦ ُّ ْل٨ّىّ ُم٣  ،

ٓ بلُّ"  .   (2)جضٖ

ٌٍٓ"بمٗنى آزغ: "  بطا َ      ظخّ[  لحاظت بلى الخالمة...[ ٞال حٗ ط ْػ ٤ةالْؼ
ّ
ّ في َظٍ الحالت  (3)ل

ّ
مً ألاؾاؽ؛ أله

 إلاــــا ٢هــــضٍ الكــــإع مــــً بُٖاثــــّ لِــــظا الحــــ٤، ؤّمــــا بطا زبــــذ الًــــغع الىــــاجج ٖــــً 
ً
٣ْٞــــا  لح٣ّــــّ فــــي الُــــال١ 

ً
ٓن مؿــــخٗمال ٩ًــــ

ما٫ الح٤ في الُال  ٌٍٓ.الخّٗؿ٠ في اؾخسضام الح٤  في الُال١، ٞال مجا٫ َىا ٖ   ١ لخسٌُٟ ٢ُمت الخٗ

ال أزـــش للحلـــىق اإلاالُـــت اإلاعـــخدلت للضوحـــت واإلاترجبـــت كـــً الـــضواج والؼـــالق كلـــى جلـــذًش كُمـــت  -الىلؼـــت الثاهُـــت

ع:   الخلٍى

ٌٍٓ ــــ فـي خـّض طاجـّ ـــ بمـا حؿـخد٣ّ       في احؿا١ جاّم م٘ ما اهخ جّ ٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا في ٖضم عبِ الح٤ فـي الخٗـ

٣ــت مـــً خ٣ـــ١ٓ 
ّ
٣ـــت مـــً َـــظٍ اإلاُل

ّ
خبـــاع مـــا حؿــخد٣ّ اإلاُل عة ٖـــضم ألازــظ بٗـــين الٖا ـــض اإلاد٨مـــت مـــً ظضًــض يـــْغ

ّ
ــت، جا٦ ُّ مال

       .ٌٍٓ  الح١ٓ٣ لخ٣ضًغ ٢ُمت الخٗ

ـغ ٞبازخهاع: ْ       اط ال ٖال٢ـت لـّ بخ٣ٍغ ْ ي خ١ٓ٣ مترجبت ًٖ ٣ٖـض الـْؼ ت مً ٖضمّ،  ُّ ظ ةّن " الح٨م بالح١ٓ٣ الْؼ

ما 
ّ
ْبه ، ة...[  ْج٣ضًٍغ  ،ٌٍٓ "الخٗ ْم٣ضاٍع ٕٓ الًغع،  ٢ْ  ٓ ٫ ٖلُّ في َظا الكإن َ ّٓ  .                                                 (4)اإلاٗ

ع كلى جلذًش كُمخه:                                         -الىلؼت الثالثت  ال أزش لحاٌ اإلالضم بالخلٍى

ٓن ٟٞي الٗضًض مً ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلاد٨مت الٗلُا      ما ٩ًـ
ّ
ٌٍٓ به ض َظٍ ألازيرة "  ؤّن ج٣ضًغ مبلٜ الخٗ

ّ
ا٦
ُ
، ج

" 
ً
ؿغا ُٖ ْ 

ً
ال ٖال٢ت لّ بدالت اإلادؿّبب ُّٞ ٌؿغا ٌٍٓ[ ٖلـى صٞـ٘ (5)بدؿب ظؿامت الًغع،  ، ٞـــ" ٖضم ة٢ضعة اإلالؼم بالخٗ

ٓص الًـغع، ْظ ٌٍٓ ًٖ الًغع ؾببّ  ْال٣ًاء بّ؛ خُض بّن الخٗ ٌٍٓ ال ًمى٘ اإلاد٨مت مً ج٣ضًٍغ  ٓن  الخٗ ْج٣ـضًٍغ ٩ًـ

"
ً
ؿغا ُٖ ْ 

ً
ؿغا ٌُ ب ُّٞ  ْج٣ضًٍغ ٖلى خالت اإلادؿّبِ ٠ ال٣ًاء بّ  

ّ
٢ٓ ال ًخ  .                                                           (6)بدؿب ظؿامت الًغع ْيألخّ، 

      
ً
ال  " م٣ٗـ

ً
ٌٍٓ ج٣ـضًغا ٣ّضع مبلٜ الخٗ

ُ
ٕٓ ؤن ج ٓا٫: ٖلى مد٨مت اإلآي ْ بؾـغاٝ  ل٨ً، ْفي ظمُ٘ ألاخ ْهمـا ج٣خيـر ؤ ص

لؼم باجبإ مٗاًير مُٗىت في زهٓنّ" ًُ ٓن  ٓظض هو في ال٣اه  .                                                                  (7)َاإلاا ال ً

      ٌٍٓ ٓن مدـــــل اٖخبـــــاع فـــــي ج٣ـــــضًغ َـــــظا الخٗـــــ ٌٍٓ مـــــً ؤن ٩ًـــــ ٢ْـــــض اؾـــــدبٗضث اإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا خـــــا٫ اإلالـــــؼم بـــــالخٗ

ٓ ؤؾـــاؽ اإلاا  ــا لجاــر الًــغع الــظي َــ ًُ ٓن ٧اٞ ٌٍٓ ًجــب ؤن ٩ًـــ ْمــً زـــّم ٞــةّن ج٣ــضًغ ٢ُمــت الخٗــ ّؾـــ ٖلــى ٖىهــغ الًــغع، 

ـ٤؛ ألّ هـا لجاـر زـاَغ 
ّ
 لحا٫ اإلاُل

ً
٣ْٞا ٓن  َْظا بالخإ٦ُض بسالٝ ج٣ضًغ ٢ُمت اإلاخٗت التي ًجب ؤن ج٩  .ٌٍٓ اؾخد٣ا١ الخٗ

ٓا٢٘ ٖلى اإلا ٓ لجار الًغع ال ِٞ ٌٍٓ ٣ت، ؤّما الخٗ
ّ
ٌّ الىٓـغ اإلاُل ْبٛـ غاعـى فـي ج٣ـضًٍغ ظؿـامت َـظا ألازيـر،  ًُ ْلِـظا  ٣ت؛ 

ّ
ُل

 ًٖ خا٫ اإلالؼم بّ.                                                     

ٌٍٓ ٖــً الًــغع الىــاجج ٖــً الُــال١       ـــ فــي مٗالجتهــا للخٗــ ٓن اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت ٢ــض جمّيــزث ــ ٞتهــظا الخإ٦ُــض ج٩ــ

ـــ ٖــً بٗــ ــ ْل٨ّجهــا فــي الخٗؿــٟي ـ ٌٍٓ ٖــً الُــال١ الخٗؿــٟي،  ــت التــي ؤ٢ــّغث مبــضؤ الخٗــ ُّ ت الٗغب ُّ ٓا٫ اليخهــ ٓاهين ألاخــ ٌ ٢ــ

 
ً
ؿغا َُْ 

ً
ؿغا ُٖ ت  ًّ ٤ اإلااص ِ

ّ
خباع خا٫ اإلاُل ٢ٓذ طاجّ ؤزظث بٗين الٖا  .                                                                                             (1)ال

                                                             
ن1ي

 يوم"جق نة هي 
ن2ي

 ىا ي ب   ر"هني    5116ما"ط  19 ا بتا"نخ  25   97ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن 3ي

 ىا ي ب   ر"هني 0999فب"ين"  01 ا بتا"نخ 91   56ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى: 
ن4ي

 ىا ي ب   ر"هني5118نوننو  09 ا بتا"نخ  22  18ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن5ي

 يوم"جق نة هي 
ن6ي

 ي085ىا ي ب   ر"هنا د 5119نوننو  56  بتا"نخ  21   02ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
ن7ي

 ىا ي ب   ر"هني5119ما"ط  00 ا بتا"نخ  21   90ىي حي  ا  عو لدوي   ل،ّنب " ى:  
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ٓاهين الٗغبُت، بلى ؤّن َظٍ        ٍْم٨ً بعظإ الؿبب في ازخالٝ مٗالجت ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا ًٖ مٗالجاث ال٣

خباع خا٫ اإلالؼم  ها، في خين ؤن ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا اٖخارْا  ٓ اإلاخٗت؛ ٞإزظث بٗين الٖا َ ٌٍٓ ألازيرة اٖخارث الخٗ

ٓ خ٤ مالي آزغ ؤؾ ما َ
ّ
ْبه ٓ اإلاخٗت  ٌٍٓ لِـ َ  اؽ اؾخد٣ا٢ّ زبٓث الًغع.                                                                                          ؤن الخٗ

َْـظا        ،ٕٓ ٫ِ ٖلُـّ ٢ا ـملي اإلآيـ
ّٓ ٗـ ٌُ ٓ ما ًجب ؤن  ْبٌٛ الىٓغ ًٖ ؤي ٍمليء آزغ َ ْبك٩ل ٖام: ٞةّن الًغع 

 .
ً
ما في ج٣ضًٍغ ؤًًا

ّ
ْبه ٌٍٓ ٞدؿب  غ الخٗ  لِـ في ج٣ٍغ

 

 

 الخاجمت

ط      فـي ب٢ـغاع مؿـإلت الُـال١ الخٗؿـٟي الـظي ٣ًـ٘ بـةعاصة الـْؼ
ً
 مِّمـا

ً
ْعا ْمـا ؤّصٔ ٢ًاء اإلاد٨مـت الٗلُـا ص اإلاىٟـغصة، 

ٓاٞـــ٤ مـــ٘ ؤخ٩ـــام ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي ٧ْـــل َـــظا بمـــا ًخ ٕٓ مـــً الُـــال١ مـــً ؤزـــغ،  ـــب ٖـــً َـــظا الىـــ
ّ
ٗـــّض مهـــضع  (2)ًترج ٌُ الـــظي 

ٓن ع٢ـم ) ٘ ال٣اه ٕٓ اإلاخىـا٫ْ فـي 1984( لؿـىت 10حكَغ عي الحـا٦م للمٓيـ ْطلـ٪ مـ٘ ُٚـار الـىّو الدكـَغ ْحٗضًالجـّ،  م 

ٓع٢ت.  َظٍ ال

      
ً
ٗــّض ماّؾؿــا ٌُ ٗــّض َــظا ال٣ًــاء  ٌُ ــّ 

ّ
ٌٍٓ ٖىــّ مــً هاخُــت، ٦مــا ؤه ْالحــ٤ فــي الخٗــ إلابــضؤ ب٢ــغاع الُــال١ الخٗؿــٟي، 

. ٕٓ مً هاخُت ؤزٔغ  للمٓي
ً
ما
ّ
 ُمىٓ

 باؾـخيباَّ مـً مؿـإلت جـإزُم      
ً
 ٖلـى جإنـُل مٗنـى الُـال١ الخٗؿـٟي ٣ِٞـا

ً
ال ّْ ٓع اٖخمـض ؤ الخإؾِـ للمبضؤ اإلاـظ٧

 الكإع للُال١ مً صْن ؾبب ًاّرعٍ.

ْمــــا جبــــ٘ َــــظا مــــً َــــظا الخإ      ،ٌٍٓ  فــــي اإلاُالبــــت بــــالخٗ
ً
 خــــ٤ اإلاُل٣ــــت حٗؿــــٟا

ً
نــــُل ّٞغٖــــذ اإلاد٨مــــت الٗلُــــا زاهُــــا

ٓاهبّ اإلاسخلٟت.  إلالمت ظ  ،ٌٍٓ ٕٓ الخٗ ٘ مً جهضي اإلاد٨مت الٗلُا لخىُٓم مٓي  الخَٟغ

ٌٍٓ ٖـً الًـغع الىـاجج ٖـً الُـال١ الخ     ٕٓ ؤِْـغ مٗالجتهـا اإلاخمّيـزة للخٗـ ٗؿـٟي؛ جىُٓم اإلاد٨مت الٗلُـا للمٓيـ

ْبٌٛ الىٓغ ًٖ ؤي ٍمليء آزغ.                      ٌٍٓ  ْطل٪ بغبِ اإلاؿإلت بصبٓث الًغع الؾخد٣ا١ الخٗ

ْابح مً زـال٫ اؾـدبٗاص ٖـضص مـً اإلاؿـاثل التـي عبمـا ًلخـبـ ألامـغ ٞحهـا مـ٘      َظا الخمّيز في اإلاٗالجت بان بك٩ل 

ٓاهين اإلا ْبساّنـــت اإلاخٗـــت التـــي اٖخار هـــا بٗـــٌ ال٣ـــ  ،ٌٍٓ  الخٗـــ
ً
٣ـــت َال٢ـــا

ّ
ٌٍٓ طاجـــّ التـــي حســـح٣ّ اإلاُل ٣اعهـــت  ـــي الخٗـــ

 .
ً
ا ُّ  حٗؿٟ

                                                                                                                                                                                     
ن1ي

ى ذهاو: م إ ي  هّا  يوا وج  وجتاه تع اةاً رالو  هّاهاا وؽنا" 5109ن و انب 02مو آل"  انوو وألدوي  يو ل،ّنب ي "ىنص " ى ي 022تنّد يوماى   
ا  نوي  و ُن"يذاو فاص  بل معاو  و  هب  مو يوااضص يوتعونك درى وها ذهو م هّاها بتعونك ال ناّ  ذو نةاب  نب و ال ن نى ذهو نةاب  ال

ُتنظا":  ف"ضها دا  يو وج ُذ "يً و ُن "يً و نىفق جمهب إ ي راو يو وج مو "يً و ل  ا اً إ ي راو مع "يًا و ال ُنل "  وك ذهو داو هاا ي لا"ىمي
و باه فاص ي "ىو ي تجاى" يإل اا"  إواو لّو اا ي يواند ااو ماا رااو ُناضا9510ىا د: 5109نونناو  15ا بتاا"نخ 2278يوج"نى  يو" منبا ح: 

ى يومتضامو تعاىن  بعاك 5109ن و انب 9ماو يوااانوو " اى ي 007بموجل  ويننو  اباب ذهو ،ىو" اا ي يوااانوو ي لنا"ي ُتنظا" لنضااً: يومااى  
ىا ويوتااص تاانّد ذهااو: م إ ي  هاا  يو"جاا   وجتااه بإ"يىتااه 5109فب"يناا"  17يومااويى مااو  ااانوو ي دااوي  يو ل،اانب يو ااو"ي ا و يو،اااى" فااص 

"ى  ىونما  بل معاو  و مو ؼن"  هل منها ي تدا  تعونضاً مو م هاهاا بد ال داواه و بماا ال نتجااو  نةااب  االا  انوي   م اوهاا فاو  يومنة
مااو  ااانوو ي دااوي   007نةاااب يوعااى  ووهااضااص لو ندرااى بااه جمهااب لو ما اا اً بد اال ماتضااو يودااا مي يواااانوو يو ااو"ي ي لناا" ذااّى  يوماااى  

و يوتص ران  ت ت"  ال تداا  يوم هااب تع اةاً وهتعاونك  0972ن و نب 99و يومعّى  باواانوو " ى ي 0929ن و نب 29ي يو ل،ّنب يو و"ي " ى
 يلي: يومتعبن: م لّو يو وجب  ُن،نبها ب وك بلط وفا بمي

ن2ي
يو ا"نعب ووعّ  فنما  ض  به يوىيب"  يوى تو"نب باومدرمب يوعهنا ــــــ مو "فضها وه عو يو ي يذتب" يوجمق بانو يوتعاونك ويومتعاب ملاوةاب  درااى  

ى ا ي؛ إ  ،ّ"د  لّو : م وييي[درمب يوتعونك فص ي  اط واص[ إ امب يوعى ا وموجباه يوضا"" ي اتناىيً إواو يو يإل المنب اويذاى يوعاّماب ــــ ما ُنلرِّ
ا ومنهااا: لّنااه ال ضاا"" وال ضاا"ي"ا ولّو يوت ااّبل فااص يوضاا"" نوجاال يوضااماووا و[  لّو يو ااال  بااال  اابل ُنعااّى إ ااام  يإل ااالمنبفااص يو اا"نعب 

و"ّنب ال تعما  يود ا ومو ل ام ي تعما  داه تدّما  تبعاب  واك وا وذهناه:[ فاإّو يوانّد يوم عاوو بعاىى ى اتو"نته ال نراوو  اى لااوؾ  اذاى  ى ات
 اوما وى ُناّنى يإلذالو يوى تو"ي يوم "ح بوجول ي ل  ب"لي معّنو بما نضادو يونعاص ذهناه فاص ؼنا" مدهّاها ون اتوجل "فاك يو عاومي ىي حي 

 ىا ي ب   ر"هني5109ما"ط  59 ا بتا"نخ  61   15 ا  عو ى تو"ي " ى: 
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ٌٍٓ ًٖ الًغع الىاجج ًٖ الُال١ الخٗؿٟي؛ ألّن اإلاخٗت  ي لجار زاَغ      ٟٞي هٓغ اإلاد٨مت اإلاخٗت لِؿذ  ي الخٗ

ٓ لج ٌٍٓ ِٞــ ب ُٞــّ، ؤّمــا الخٗــ ٓ اإلادؿــّبِ ط َــ ٌٍٓ ٖــً مجــّغص الُــال١ مــاصام الــْؼ ٣ـــت، ٞ ــي حٗــ
ّ
اــر الًــغع الىــاجج اإلاــغؤة اإلاُل

 بصبٓث الًغع.
ّ
ٌٍٓ بال ٣ت َظا الخٗ

ّ
 ًٖ الُال١، ٞال حؿخد٤ اإلاُل

ٌٍٓ ٖـً الُـال١      ٓابح الظي ٖلى ؤؾاؾّ ؤ٢ّغث اإلاد٨مت الٗلُا مبضؤ الخٗـ ٓ اإلاُٗاع ال بّن الؿبب في َظا الخمّيز َ

ْج٣ضًٍغ بٌٛ الىٓغ ٖ  ،ٌٍٓ غ الخٗ ٓ ؤؾاؽ ج٣ٍغ التي حؿخد٣ِّا  ٔ ً الح١ٓ٣ ألازغ الخٗؿٟي، ؤي: الًغع، ِٞظا ألازير َ

 ًٖ خا٫ اإلالؼم بّ.                                                                                  
ً
ْبٌٛ الىٓغ ؤًًا                            اإلاُل٣ت، 

ْع اإلاخ     م مــً الــض الخــٔ ٖلــى ٢ًــاء اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبــّي ــــــ ٖلــى الــٚغ ًُ ٕٓ ــــــ مــا  بال مّيــز الــظي لٗبخــّ بسهــٓم اإلآيــ

                                                            .ٌٍٓ ّ زال مً مؿإلت ْي٘ مٗاًير مُٗىت لًبِ مؿإلت ج٣ضًغ مبلٜ الخٗ
ّ
                  ؤه

ٕٓ ب٣ٗــل مىٟــخذ اٖخمــض      ٫ٓ: بّن اإلاد٨مــت الٗلُــا ٖالجــذ اإلآيــ : ًم٨ــً ال٣ــ
ً
 جــإزُم الكــإع للُــال١ مــً ؤزيــرا

ً
ؤؾاؾــا

ٌٍٓ ٖـــً الًـــغع الىـــاجج ٖـــً الُـــال١ بكـــ٩ل ٖـــام ٕٓ الخٗـــ مـــذ مٓيـــ
ّ
ْهٓ ْالُـــال١ الخٗؿـــٟي بكـــ٩ل زـــام  ،صْن ؾـــبب، 

ت. ت الخ٣هيرًّ ُّ ل ٓاٖض اإلاؿْا  ل٣
ً
 ٣ْٞا

ٓا٫ْ     ٌٍٓ ًٖ الًغع الىاجج ًٖ الُـال١ اٞةن في ظمُ٘ ألاخ ت للح٤ في الخٗ ُّ لخٗؿـٟي : ب٢غاع اإلاد٨مت الٗلُا اللُب

ال ِيَغاَع"  ل٣اٖضحي: "ال َيَغَع 
ً
ا ُّ  ٖمل

ً
ّٗض جُب٣ُا َؼا٫ُ"(1)ٌُ ًُ َغُع  ًَّ  . (2)، ْ" ال

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم
 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

  :صاع اإلاىاع، )ص. ٍ(، )ص. ؽ(، م ، ٖٓت ٞخأْ ابً جُمُت ال٨أر  .                                                                    3ابً جُمُت، مجم

  ٗت ٓع، مدمض ، م٣انض الكَغ ٓوـ( ــــ صاع الؿـالم للُباٖـت ؤلاؾالمُتابً ٖاق ٓػَـ٘ )جـ ْالخ ٓن لليكـغ  ، صاع اـحى

ٓػَ ْالخ ْالترظمت )ال٣اَغة(، مهغ، )ص. ٍ(، ْاليكغ            م.                                                                                                                           2006٘ 

               .)ت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، )ص. ٍ(، )ص. ث ُّ ٓا٫ اليخه غة، مدّمض، ألاخ ٓ َػ                                                               ؤب

  :ٍ ،ت، صاع ال٣لم، صمك٤ ُّ ٓاٖض ال٣ِٟ ىٓغ: قغح ال٣ ًُ  م.                                                                      2001، 6ؤخمض الؼع٢ا. 

 ٗ ت فــي الكــَغ ُّ ٓا٫ اليخهــ ــار، ؤخ٩ــام ألاخــ َّ ٝ، ٖبــض الٓ
ّ
ــت، بيــرْث، ٍ: ؤلاؾــالمُتت زــال ُّ ، 1، صاع ال٨خــب الٗلم

 م.                             2017

  :ٍ ،ت الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الح٤ في ال٣ّٟ ؤلاؾـالمي، ماّؾؿـت الغؾـالت، بيـرْث، لبىـان ني، ٞخخي، هٍٓغ الضٍع

 م.                            1988، 4

  ،ْالجىاثُت في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانـغ لُت اإلاضهُت  ْ ؤخ٩ام اإلاؿْا ت الًمان ؤ َْبت، هٍٓغ الؼخُلي، 

 م.                2012، 9صمك٤، ٍ: 

 ُٟيالؼلوي، مه                                                                                                        :                              

ٓػَ٘، ٍ:    ْالخ ْ الُال١ في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي اإلا٣اعن، وكغ بخؿان لليكغ  اط   م.                                                  2014، 1* ؤخ٩ام الْؼ

ٓػَ٘، ٍ:                 ْالخ                                                                       م.2014، 1* مضٔ ؾلُان ؤلاعاصة في الُال١، وكغ بخؿان لليكغ 

                                                             
ن1ي

ا 0ُننظاا": يإلماااى ماوااكا يوموّ االا مل  ااب يو" اااوبا بناا"و   ىم اا ا  :  داىنا  اا"نؾ "ويه يإلماااى ماوااك فااص يوموّ االا و ذااىى آلاا" مااو يوا"وي ي 
 ي  267ا د:0219ا ح " ى: 5109

ن2ي
اص إدىى يواويذى يوم و ب ب لو يوض""ا و  يومتعهاب بوجول إ يوته إ ي و قا رما ناو  يو نخ: لدمى يو " اي ُننظ":  ا"ح يواويذاى  اذى  فاهّنبا و 

 ي079ىا د: 5110ا 6: يوةاهّنبا ىي" يواهىا ىم  ا  
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  ْاإلاجـالـ ٓصاهُت  ْالؿـ ت  ُت اإلاهـٍغ ٫ٓ بّ في اإلادا٦م الكٖغ ٓا٫ اليخهُت خؿب اإلاٗم ى، ألاخ ّٓ ؾغخان، مٗ

ت، )ص.ٍ(،                                                                           م.                                               1953الحؿبُت، مُاب٘ عمؿِـ، ؤلاؾ٨ىضٍع

  :ٍ ،ٓوـ، بىٛــاػي، لُبُــا ٓعاث ظامٗــت ٢ــاٍع ت، ميكــ ُّ ٓا٫ اليخهــ ت لألخــ ُّ قــٗبان، ػ٧ــي الــضًً، ألاخ٩ــام الكــٖغ

 م.                             1978، 4

   ظين فــــي الُــــال١ ــــت الــــْؼ ٓوي، ٖبــــض الــــغخمً، مــــضٔ خٍغ ٗت الهــــاب ، صاع ال٨ٟــــغ، ) ص. م. ن(، ؤلاؾــــالمُتفــــي الكــــَغ

 .                   1م، ط: 1968، 2ٍ:

  :ٍ ،َ٘ٓػ ْ الخ ت، اإلا٣غي لليكغ 
ّ
ْ ؤصل اوي، الهاص١، ألاؾغة ؤخ٩ام   م.2004، 4الٍٛغ

  :ٍ ،إ، ماؾؿت الغؾالت، بيرْث، صمك٤
ّ
                                     .                              1503، ح ع٢م: 2013، 1مال٪، اإلآَ

 :ت، م ًّ ٓص َاــــر، الؿــــٗ
ُ
ٓػَــــ٘، الخ ْالخ ــــان لليكــــغ  ّٟ ٓافي، ؤخمــــض، الًــــغع فــــي ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي، صاع ابــــً ٖ ، 1، ٍ:1مــــ

 م1997

  ـب ْالخٍٗغ اؽ ٢لٗـّ جـي، مجلــ اليكـغ الٗلوـي " لجىـت الخـإل٠ُ  ـؼ، إلادّمـض ْع ٖٓت ٣ّٞ ٖمغ بـً ٖبـض الٍٗؼ مٓؾ

ٍٓذ،  .2001، 1ٍ:  ْاليكغ"، ظامٗت ال٩

  ن ْالكــــْا ٢ْـــــاٝ  ْػاعة ألا ـــــت،  ُّ ٖٓت ال٣ِٟ ـــالمُتاإلآؾــــ ٍٓـــــذ، ٍ: ؤلاؾــ ٍٓـــــذ، ال٩ ، 1؛ ٍ: 13م، ط: 1988، 2، ال٩

 .  37، ط: 1997، 1؛ ٍ: 29م، ط: 1993

 

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

ت 1 ُّ ت، والفشوع ُّ وخين اللشب
ُّ
 . الىخب بالل

  ،ٓػَــ٘، ّٖمــان ْالخ ت ألاعصوــي، صاع الىٟــاجـ لليكــغ  ُّ ٓا٫ اليخهــ ٓن الاخــ ٓابــح فــي قــغح ٢ــاه ألاقــ٣غ، ٖمــغ، ال

 م.                            2007، 4ٍ: 

  :ٍ ،مـــا، مُـــاب٘ ٖهـــغ الجمـــاَير، الخمــــ ْآزاَع ْالُـــال١  اط  ، 2الجلُـــضي، ؾـــُٗض، ؤخ٩ـــام ألاؾـــغة فـــي الـــْؼ

           .                    2م، ط: 1998

  :ٍ ،ٓعة، مهـغ ْاليكـغ، اإلاىهـ ١ للترظمـت  ُبـي، ماّؾؿـت قـْغ
ّ
٘ الل ػبُضة، الِاصي، ؤخ٩ام ألاؾغة فـي الدكـَغ

 )الُال١ ٚير ال٣ًاجي(. 2م، ط: 2013، 1

 ُصاع الىيــــربين ـــــــ صمكــــ٤، ٟيالؿـــباعي، مهــــ ْ ّٓعا١ ـــــــ بيــــرْث، لبىـــان  ت، صاع الـــ ُّ ٓا٫ اليخهــــ ٓن ألاخــــ ، قــــغح ٢ـــاه

ٓعٍا، ٍ:   م.                  2001، 9ؾ

  ،ٓوـ ٓعاث ظامٗـــت ٢ـــاٍع ت، ميكـــ ُّ ْؤؾـــاهُضٍ الكـــٖغ ُبـــي 
ّ
ٓن الل ْالُـــال١ فـــي ال٣ـــاه اط  الٗـــالم، ٖبـــض الؿـــالم، الـــْؼ

  \م.1995، 2بىٛاػي، ٍ: 

  ت لل٣ًـــاء فـــي ُّ ٓا٫ اليخهـــ ٓن الاخـــ ٘ ؤلاؾـــالمي مـــ٘ بُـــان ٢ـــاه ت فـــي الدكـــَغ ُّ ٓا٫ اليخهـــ ْع، ؤخمـــض، ألاخـــ الٛىـــض

ٍٓذ، م٨خبت ال ٍٓذ، ٍ: مدا٦م ال٩ ٓػَ٘، ال٩ ْالخ   م.                                                                                                                           2006، 5ٟالح لليكغ 

 :ٍ ،ت، صاع ال٨ٟغ، ّٖمان ُّ ٓا٫ اليخه ْمي، ٖبير، الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الح٤ في ألاخ  م.2007، 1ال٣ض

 ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de législation française et de 

législation islamique appliquée en pays arabes, vol. I, Éditions Universitaires Européennes, 2018.       

 البدىر و اإلالاالث:  .2
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 ـت ظامٗـت ألا٢ىـملى  الضّباٙ، ؤًمً، الخٗؿ٠
ّ
، خاالجّ، الجؼاء اإلاترجـب ٖلُـّ"، مجل في الُال١ " خ٣ُ٣خّ، مٗاًيٍر

ت(، م:  ُّ ٓم ؤلاوؿاه  م.2014، 1،ٕ: 18)ؾلؿلت الٗل

  ُٓن ع٢ــــم ٟيقــــِبت، مهــــ ْ الخُلُــــ٤ فــــي ال٣ــــاه ْ ٚمــــٓى فــــي  10/84، ههــــٓم الُــــال١  ٓع فــــي الح٨ــــم  بــــين ٢هــــ

ت، ؽ:   م. 2010، 14، ٕ: 7الهُاٚت، مجلت الجامٗت ألاؾمغٍّ

  ٓن ع٢ــــــم ـــىت  10الّٗبـــــاع، ؾــــــٗض، الخٗــــــاعى بــــــين الىهـــــٓم: صعاؾــــــت فــــــي يــــــٓء ال٣ـــــاه ـــان ألاخ٩ــــــام 1984لؿـــ م بكـــ

ت، ؽ: ما، مجلت الجامٗت ألاؾمغٍّ ْآزاَع ْالُال١  اط   م.2010، 14، ٕ: 7الخانت بالْؼ

 
ً
ت: –زالثا ُّ  ألاخيام اللظاة

 . أخيام اإلادىمت الللُا:1

 أ. أخيام ميشىسة في:

 الللُا:*مجلت اإلادىمت 

 :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  42/  06ًَٗ ؤخ ٓٞمار  ١30، بخاٍع  .13ْ 12( م:3،  2، ٕ: ) 30م، ؽ:  1995ه

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش 40/  26ًَٗ ؤخ  .16( م: 2،  1، ٕ ) 28م، ؽ  1994ٞاراًغ  ١10، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  40/  04ًَٗ ؤخ ٓ  ١29، بخاٍع  .14ْ  13(، م: 4، 3، ٕ: )29، ؽ: 1993ماً

ت" ُّ ٓا٫ اليخه ا "٢ًاء ألاخ َُ ل ُٗ ٖٓت ؤخ٩ام اإلاد٨مت ال  * مجم

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  52/  37ًَٗ ؤخ  .78م، م: 2006ماعؽ  ١09، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  48/  12ًَٗ ؤخ ٓ  ١28، بخاٍع ٓهُ  .144م، م: 2001ً

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  51/  22ًَٗ ؤخ ٓٞمار  ١18، بخاٍع  .331م، م: 2004ه

  ًَٗ :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش 52/  67ؤخ  .69، م: 2006ٞاراًغ  ١02، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ اليخه ش  50/  15ًَٗ ألاخ ٓ  ١26، بخاٍع ٓهُ  .181م، م: 2003ً

  : ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  11/49ًَٗ ؤخ ٓبغ  ١31، بخاٍع  .367م، م: 2002ؤ٦خ

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  53/48ًَٗ ؤخ  .279م، م:  2002ًىاًغ  ١31، بخاٍع

 ًَٗ  ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  36/49ؤخ  .81م، م2003ماعؽ  ١13، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  51/  39ًَٗ ؤخ  . 24م،م: 2005ًىاًغ  ١06، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  50/  41ًَٗ ؤخ  .253م، م: 2004ماعؽ  ١11، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  53/  40ًَٗ ؤخ  .270م، م: 2007ماعؽ  ١22، بخاٍع

 ٓا٫ خخه ت ع٢م: ًَٗ ؤخ ش  52/  03ُّ  .87م، م: 2005ماعؽ  ١17، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  51/  38ًَٗ ؤخ  .   64م، م: 2005ماعؽ  ١10، بخاٍع

 ب. وسخ أخيام هير اإلايشىسة:

  :ٓعي ع٢م ش  60/  02ًَٗ صؾخ  م.2014ماعؽ  ١24، بخاٍع

  :ت ع٢وي ُّ ٓا٫ خخه ش  40/  32ْ  31َٗىا ؤخ ٓ  ١16، بخاٍع ٓهُ  م.1994ً

 ًَٗ  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  54/  34ؤخ  م.2008ٞاراًغ  ١28، بخاٍع

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش 55/  19ًَٗ ؤخ ٓٞمار  ١20، بخاٍع  م.2008ه
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  ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  37/44ًَٗ ؤخ ٓ  ١30، بخاٍع ٓلُ  م.1998ً

  : ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  23/48ًَٗ ؤخ ٓ  ١14، بخاٍع ٓهُ  م. 2001ً

  :ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه  م.2008مآً 22ٍش ١، بخاع  54/  52ًَٗ ؤخ

  ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  55/ 08ًَٗ ؤخ ٓ  ١19، بخاٍع ٓهُ  م ـ 2008ً

  ت ع٢م ُّ ٓا٫ خخه ش  53/ 25ًَٗ ؤخ  م.2007ٞاراًغ  ١01، بخاٍع

 . أخيام مداهم اإلاىطىق هير اإلايشىسة:2

  :ش  32/2013خ٨ــم ع٢ــم ٓٞ 10نــاصع ٖــً مد٨مــت ػلُــتن الابخضاثُــت اإلاضهُــت )الــضاثغة الاؾــخسىاُٞت( بخــاٍع مار هــ

ض في السجل الٗام جدذ ع٢م: 2013 ُّ  .2013/ 16م، اؾخسىاٝ ُم٣

  ش ت(، بخــاٍع ُّ ٓا٫ اليخهــ ــت، )صاثــغة ألاخــ ُّ ٓٞمار  26خ٨ــم نــاصع ٖــً مد٨مــت بــار بــً ٚكــير الجؼث م، 2008هــ

ضة في السجل الٗام جدذ ع٢م:  ُّ  .2008/ 377صٖٔٓ ُم٣

  :ـــت، )صاثـــ 149/2009خ٨ـــم ع٢ـــم ُّ ُت نـــاصع ٖـــً مد٨مـــت بـــار بـــً ٚكـــير الجؼث ٓ ؾـــلُم/ الـــضاثغة الكــــٖغ غة ؤبـــ

ش  ضة في السجل الٗام جدذ ع٢م: 2009ماعؽ  26الشالشت(، بخاٍع ُّ  .2008/ 579م، صٖٔٓ ُم٣

  :ُت  78/2010خ٨ــــم ع٢ــــم ٓ ؾــــلُم الــــضاثغة/ الكــــٖغ ــــت، ،)صاثــــغة ؤبــــ ُّ نــــاصع ٖــــً مد٨مــــت بــــار بــــً ٚكــــير الجؼث

ش  ْلى(، بخاٍع ضة في السجل الٗام 2010ًىاًغ  10ألا ُّ  .2008/ 486جدذ ع٢م: م، صٖٔٓ ُم٣

  ،)ٓا٫ اليخهـــُت ْلـــى/ ألاخـــ ٓ ؾـــلُم )الـــضاثغة ألا ـــت، صاثـــغة ؤبـــ ُّ خ٨ـــم نـــاصع ٖـــً مد٨مـــت بـــار بـــً ٚكـــير الجؼث

ش  ضة في السجل الٗام جدذ ع٢م: 538/2008م، خ٨م ع٢م: 2008صٌؿمار  28بخاٍع ُّ  . 2008/ 633، صٖٔٓ ُم٣

  :ش  746/2003خ٨م ع٢م ٓا٫ اليخهُت(، بخاٍع ت، )صاثغة ألاخ ُّ صٌؿـمار  16ناصع ًٖ مد٨مت اإلاضًىت الجؼث

ضة في السجل الٗام جدذ ع٢م: 2003 ُّ  . 2002/ 775م، صٖٔٓ ُم٣

  :ٓا٫ اليخهــــُت الشاهُــــت/ ٚـــــٍٓ  578/2009خ٨ــــم ع٢ــــم ــــت، )صاثــــغة ألاخــــ ُّ نــــاصع ٖــــً مد٨مــــت اإلاضًىـــــت الجؼث

ش  ا٫(، بخاٍع ّٗ ٓ  18الك ضة في السجل الٗام جدذ ع٢م: 2009ٞمار ه ُّ  . 2009/ 221م، صٖٔٓ ُم٣
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لت "اإلافهىم والىُفُت"  جؼبُم أخيام الشَش

 د. فىصي ظالم أولُؼي

لت   بيلُت اللاهىن  ؤلاظالمُتمداطش بلعم الشَش

 حاملت اإلاشكب/ الخمغ  )لُبُا(

fsoletey@elmergib.edu.ly 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٓ مـً اإلاؿـلماث ال ْجد٨محها في بالص اإلاؿلمين مبضؤ ًجـب ؤال ًسًـ٘ للى٣ـاف، ِٞـ ٗت  تـي ال ؤلاًمان بؿُاصة الكَغ

ٞــت، ٦مــا ؤن الضعاؾــاث  ْمْٗغ ٓزــت  ْال٣ٗلُــت ٖلــى طلــ٪ مبش ُت  ــا لِــا بــين ٣ِٞــاء اإلاؿــلمين، ْألاصلــت الكــٖغ
ًٟ ه٩ــاص هجــض مسال

ْالحجـ  ٖلحهـا فـي  ٓاَض  ْالكـ ْظمٗذ قخا ها، ألامغ الـظي ٨ًُٟىـا بٖـاصة ؾـ١ٓ ألاصلـت  ْالبدٓر ٢ض ؤجذ ٖلى َظٍ اإلاؿإلت 

 صعاؾدىا َظٍ.

ْ لي  ٓا٢٘ في  بُض ؤن ألامغ الظي ًبض ْجُب٣ُّ ٖلى ؤعى ال ٓ ٦ُُٟت بٖما٫ َظا اإلابضؤ،  ْالحجاط َ ٓط للى٣اف  ؤخ

ْاإلا٩ــاوي، ٞمؿــإلت الخُبُــ٤ مــً ؤَــم  ٓا٢ــ٘ الؼمــاوي  اإلاؿــاثل التــي جدخــاط بلــى ٣ٞــّ مــخم٨ً ال  -بن لــم ج٨ــً  ــي ؤَــم-ْــل ال

ٓا٢٘ الظي ٌِٗكّ  ٢ٓذ هٟؿّ ال ٍْغاعي في ال ُت ْألاصلت ال٣ُُٗت،  ٓم.ًجافي الىهٓم الكٖغ ٓن الُ  اإلاؿلم

ْلــت ججلُــت َــظا  ْال٨ُُٟــت(  هــضٝ مدا ٓم  ٗت اإلاِٟــ ـــ) جُبُــ٤ الكــَغ ٓم بــ ْمــً َىــا ظــاءث ٨ٞــغة َــظا البدــض اإلآؾــ

ْا٢ٗىــا اإلاٗانــغ، بٗــض ؤن ػاٙ بــّ ٦شيــر مــً البــاخشين  ــا فــي ْــل  ًُ ْا٢ٗ ٦ُُْٟــت جُب٣ُِــا  ٗت"  ٓان " جُبُــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ الٗىــ

ْْيــ ٓابــّ،  ٍ فــي ؤيــ٤ُ ؤب ْخهــْغ ٓصٍ،  ْع َــظٍ ٖــً م٣هــ ٓ الــظي ؾــنراٍ فــي مدــا ٓا ؤمامــّ ال٨شيــر مــً الٗغا٢ُــل ٖلــى الّىدــ ٗ

ٗت مــً زـال٫ بُـان مٗنـى مٟغصجُـّ، جُبُــ٤  ٓم جُبُـ٤ الكـَغ ْالـظي ٢ؿـمخّ ٖلـى مبدشـين، ألا٫ْ: بُيــذ ُٞـّ مِٟـ البدـض، 

ْبُيـــذ فـــ ْبُـــالن ٧ـــل مـــا ًسالِٟـــا فـــي مُلـــب زـــاٍن،  ٗت  ْبلؼامُـــت جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٗت، فـــي مُلـــب ؤ٫ْ،  ي اإلابدـــض ْقـــَغ

ا فـي مُلـب ؤ٫ْ، ْنــُاٚت  ًٍ ٓع عة الـىو ٖلـى طلـ٪ صؾـخ ْطلـ٪ مــً يـْغ ٗت فـي ػمىىـا الحايـغ،  الشـاوي ٦ُُٟـت جُبُـ٤ الكـَغ

٢ْــض زخمــذ َــظا  ت مــ٘ بل٣ــاء الًــٓء ٖلــى الخجغبــت اللُبُــت فــي طلــ٪ فــي مُلــب زــاٍن،  ٓاهين الٗهــٍغ ٓعة ال٣ــ ؤخ٩امِــا فــي نــ

ْالخٓنُاث.   البدض بساجمت ألَم الىخاثج 

ٗت  اإلافخاخُت: اليلماث ٗت  - ؤلاؾالمُتالكَغ ٓع  –جُب٤ُ الكَغ  الخ٣ىين –الضؾخ
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 ملذمت

ٓ مـــً اإلاؿـــلماث التـــي ال ه٩ـــاص  ْجد٨محهـــا مبـــضؤ ًجـــب ؤال ًسًـــ٘ للى٣ـــاف، ِٞـــ ٗت  بن ؤلاًمـــان بمبـــضؤ ؾـــُاصة الكـــَغ

ٓزـــــت  ْال٣ٗلُـــــت ٖلـــــى طلـــــ٪ مبش ُت  ـــــا لِـــــا بـــــين ٣ِٞـــــاء اإلاؿـــــلمين، ْألاصلـــــت الكـــــٖغ ًٟ ٞـــــت، ٦مـــــا ؤن الضعاؾـــــاث هجـــــض مسال ْمْٗغ

ْخــــغعث مؿــــاثلِا، ألامــــغ الــــظي ٨ًُٟىــــا ؤمــــغ بٖــــاصة ؾــــ١ٓ ألاصلــــت  ْظمٗــــذ قــــخا ها،  ْالبدــــٓر ٢ــــض ؤجــــذ ٖلــــى َــــظٍ اإلاؿــــإلت 

ْالحج  ٖلحها في صعاؾدىا َظٍ. ٓاَض   ْالك

ْجُب٣ُّ ٖلى ؤعى ال  ٓ ٦ُُٟت بٖما٫ َظا اإلابضؤ  ْالى٣اف َ ٓط للبدض  ْ لي ؤهّ ؤخ ٓا٢٘، بُض ؤن ألامغ الظي ًبض

ْاإلا٩ــاوي، ٞمؿــإلت ٦ُُٟــت الخُبُــ٤ مــً ؤَــم  ٓا٢ــ٘ الؼمــاوي  اإلاؿــاثل التــي جدخــاط بلــى ٣ٞــّ  -بن لــم ج٨ــً  ــي ؤَــم -فــي ْــل ال

ٓا٢ــ٘ الـظي ٌِٗكــّ  ْال ٢ٓـذ هٟؿــّ الٓـٝغ الؼمـاوي  ٍْغاعـي فــي ال ُت ْألاصلــت ال٣ُُٗـت،  مـخم٨ً، ال ًجـافي الىهــٓم الكـٖغ

ٓم. ٓن الُ  اإلاؿلم

ْال٨ُُٟـت( ْمً َىا ظاءث ٨ٞـغة َـظا البدـ ٓم  ٗت اإلاِٟـ ٓم بــــ) جُبُـ٤ الكـَغ ْالـظي ؤؾـا٫ هللا الٗٓـُم  -ض اإلآؾـ

٣ٞٓني فــــي زــــٓى ٚمــــاعة  ْا٢ٗىــــا  -ؤن ًـــ ٦ُُْٟــــت جُب٣ُِـــا فــــي ْــــل  ٗت  ٓم جُبُـــ٤ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ْلــــت ججلُــــت مِٟــــ  هـــضٝ مدا

ٓا ؤمامــــّ ْْيــــٗ ٓابــــّ،  ٍ فــــي ؤيــــ٤ُ ؤب ْخهــــْغ ٓصٍ،  ـــً  اإلاٗانــــغ، بٗــــض ؤن ػاٙ بــــّ ٦شيــــر مــــً البــــاخشين ٖــــً م٣هــــ ـــر مـ ال٨شيـ

ْع َظٍ البدض. ٓ الظي ؾنراٍ في مدا  الٗغا٢ُل ٖلى الىد

 بق٩الُت البدض

 جخمشل بق٩الُت البدض في ؤلاظابت ًٖ الؿاالين الخالُين:

ٓاحي الحُاةا -1 ٓباث ٣ِٞ ؤم ؤهّ هٓام قامل ل٩اٞت ه َْل ٣ًخهغ طل٪ ٖلى ال٣ٗ ٗتا   ما مٗنى جُب٤ُ الكَغ

٢ٓــاث التــي ٢ــض حٗتــرى مــا  ــي ال٨ُُٟــت التــي ًم٨ــً  هــا جُبُــ٤  -2 ْمــا  ــي اإلاٗ ٗت فــي ػمىىــا الحايــغ ا  ؤخ٩ــام الكــَغ

 طل٪ا

 زُت البدض:

 لى مبدشين: بل٣ض ٢ؿمذ َظا البدض  

ْبُالن ٧ل ما ًسالِٟا. ٗت  ٓص بخُب٤ُ الكَغ  اإلابدض ألا٫ْ: اإلا٣ه

ٗت في ػمىىا الحايغ.  اإلابدض الشاوي: ٦ُُٟت جُب٤ُ الكَغ

 

 

 

 ٌ  اإلابدث ألاو

م ًخالفهااإلالصىد بخؼبُم  لت وبؼالن ول حشَش  الشَش

ـــلم، بال ؤن ال٨ٟــــغ  ـــا فــــي خُــــاة اإلاؿـ ْؤٖالَـ ٓاظبــــاث  ٓ مــــً ؤَــــم ال ْا٢ــــ٘ الحُــــاة َــــ ٗت فــــي  بن جُبُــــ٤ ؤخ٩ــــام الكــــَغ

ٓن  ٗت ختـى نـاع ال٨شيـر مـجهم ًدؿـإل ْمـا نـاخبّ مـً ظِـل بإخ٩ـام الكـَغ ُبي الظي ؾُُغ ٖلى ٦شير مً ؤبىاء ألامـت،  الخٍٛغ

ٗت ٓص بخُب٤ُ الكَغ ِـا ٧ـل مؿـلم  ًٖ اإلا٣ه ْبن ٧ـان مـً البـضَُاث التـي ًجـب ؤن ٌٗٞغ َْـظا  ٠ُ٦ْ ًم٨ىىا ٞٗـل طلـ٪، 

ٓص بمهـُلح  ْمً َىا ؤعصث مً زال٫ َظا اإلابدض الخىبُّ ٖلـى اإلا٣هـ ٓا٢٘ زالٝ طل٪،  ٓلّ؛ بال ؤن ال ْعؾ ْمامً باا 

٘ ًسالِٟا في مُلب زاٍن. ْبُالن ٧ل حكَغ ٗت في مُلب ؤ٫ْ،   جُب٤ُ الكَغ
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت  جدذًذ اإلالصىد بمصؼلح جؼبُم الشَش

ْمــــً َىــــا ًجــــضع بىــــا ٢بــــل الخــــٓى فــــي ٚمــــاٍع  ٗت،  ٗت مغ٦ــــب بيــــافي مــــً ٧لمخــــين: جُبُــــ٤، ْقــــَغ جُبُــــ٤ الكــــَغ

، زـم زـٓى 
ً
ال ٓم ؤ ٫ٓ اإلاِٟـ ٓع ٖلوـي  ـحُذ خـ ْطل٪ لبىـاء جهـ ، زم الخٍٗغ٠ بمٗىاٍ ؤلاظمالي؛ 

ً
الخٍٗغ٠ بمٟغصجُّ بضاًت

ٓعٍ. ٚماع البدض في ٦ُُٟت جُب٣ُّ ٖ ٓا٢٘، ٞالح٨م ٖلى اليمليء ٕٞغ ًٖ جه       لى ؤعى ال

لت: / جدذًذ مفهىم مصؼلح الخؼبُم ومصؼلح الشَش
ً
 أوال

ـ٤ الحـ٤: بطا ؤنـابّ،  ٓلِم َبَّ ٢ْـ ُ٘ ٍـمليء مبؿـٍٓ ٖلـى مشلـّ ختـى ٌُُٛـّ،  ٤، ؤي: ْي الخُب٤ُ في اللٛت: مً َبَّ

٣ًْٞــا للحــ٤ مُاب٣ًــا لــّ ْا٣ٞــّ ختــى نــاع مــا ؤعاصٍ  ْ (1)ْمٗىــاٍ:  ٓا ْنــاعث ٧لمــتهم ،  ٓم ٖلــى َــظا ألامــغ ؤي: اظخمٗــ ؤَبــ٤ ال٣ــ

َٓمـا(2)ْاخضة ْ هد ٓهُـت ؤ ْ ٢اه ْال٣ًـاًا ل٣اٖـضة ٖلمُـت ؤ ْمً مٗاوي الخُب٤ُ في اإلاعجـم الٓؾـُِ: بزًـإ اإلاؿـاثل   ،(3) ،

ٗت: ؤي جىُٟظَا  .(4)ْجُب٤ُ الكَغ

ٓعص الكــاعبت اإلاــاء ٗت ٞ ــي فــي اللٛــت: مــ ْالكــغإ (5)ؤمــا الكــَغ ٗت  ْالكــَغ ٓايــ٘ التــي ًىدــضع بلــى اإلاــاء ،  ت: اإلا ْاإلاكــٖغ

ْار فــي اإلاــاء: صزلــذ ، ْقــٕغ(6)مجهــا ذ الــض ــا: مــا قــٕغ هللا لٗبــاصٍ مــً الــضًً (7)فــي ألامــغ: ؤي زــاى، ْقــٖغ ًً ٗت ؤً ْالكــَغ  ،

ـــّلٍ 
ُ
ِمْجَهاًظـــاآلاْؤمـــغ بـــّ، ٢ـــا٫ هللا حٗـــالى: ل ِل٩ َْ  

ً
ت َٖ ْم ِقـــْغ

ُ
َىـــا ِمـــْى٨

ْ
ل َٗ ْمـــِغ (8)َظ

َ
ًَ ألا ٍت ِمـــ َٗ ـــِغَ

َ
ـــىي ق

َ
ل َٖ َىـــا٥َ 

ْ
ل َٗ ـــمَّ َظ

ُ
٢ْـــا٫ ؾـــبداهّ: لز  ،

اآلا َِ ْٗ ِب اجَّ
َ
ٓص في َظا البار. (9)ٞ ٓ اإلا٣ه َْ 

ٗت فـي الانـُالح: ٞ ـي ألاخ٩ـام التـي ؾـّجها هللا  ٫ٓ مـً الغؾـل –حٗـالى  –ؤما الكـَغ ْ ( 10)لٗبـاصٍ ٖلـى لؿـان عؾـ ، ؤ

ْحى هللا  ها لؿُضها مدمض   ي ٖٓت ألاخ٩ام التي ؤ  .(11)لخبلُِٛا بلى الىاؽ –نلى هللا ٖلُّ ْؾلم  –مجم

ٗت ٌكمل ٧ل ما ؾّىّ هللا  ْالحـ ،  -حٗالى  –ْبظل٪ ٞةن مهُلح الكَغ ْالؼ٧ـاة،  ْؤمغ بـّ، ٧الهـالة،  مً الضًً 

ْالؿـــغ٢ت، ْؾــاثغ اإلاٗاصـــملي ْ ؤمـــغ باظخىابـــّ ٧ال٣خــل،  ْهٓـــم ْؾــاثغ ؤٖمـــا٫ الخيــر، ؤ ـــا لل٣ٗاثــض ْألازـــال١،  ًً ْ ـــي قــاملت ؤً  ،

ْالـضهُا ممـا  ْٖمل ُّٞ نالح الـضًً  الًت  ٗت ٞجٗلِا حكمل ٧ل  ٓم الكَغ ٢ْض جٓؾ٘ بٌٗ الٗلماء في مِٟ الحُاة ٧اٞت، 

ٓلّ  ـــلم  –ظــــاء فــــي ٦خــــار هللا ْؾــــىت عؾــــ ْالٗبــــاصاث-نــــلى هللا ٖلُــــّ ْؾـ ٓا٫  ْمــــا ٖلُــــّ ؾــــل٠ ألامــــت فــــي ال٣ٗاثــــض ْألاخــــ  ، 

ما٫ الًاثْ  ْألٖا ْال ّ هللا  (12)الؿُاؾاث ْألاخ٩ام  ت ًيـخٓم ٧ـل مـا قـٖغ ْالكٖغ ْالكٕغ  ٗت  ٢ا٫ ابً جُمُت:" اؾم الكَغ

ما٫"  . (13)مً ال٣ٗاثض ْألٖا

ٓإ مً ألاخ٩ام:  ْ ي بظل٪ جخًمً زالزت ؤه

٦ْخبـّ،  - ْبغؾـلّ،  ْبا ًمان بـّ،  ٓم ما ًخٗل٤ بال٣ٗاثض ألاؾاؾُت، ٧األخ٩ام اإلاخٗل٣ت بظاث هللا، ْنٟاجّ،  ْالُـ

ٗت ٖلم ال٣ُٗضة. ٕٓ مً ؤخ٩ام الكَغ ٢ْض ج٩ل٠ بضعاؾت َظا الى ْظؼاء،  ْما ُّٞ مً خؿار   آلازغ، 

                                                             
ن (1

 ي991د 9يبو فا"طا معجى مااننط يوهؽبا ماى  ي ب ن ج
ن(2
 ي988د 0يوة"يانىيا رتال يوعنوا ج 

ن(3
 ي622د 5مجمق يوهؽب يوع"بنبا يومعجى يوو ن ا ج 

ن(4
 ي061ي د0 هعجصا معجى وؽب يوةاهاما ج 

ن(5
 ي596د 9يوجويا"يا يو،داح تاج يوهؽبا ج 

ن(6
 ي072د 8يوع"لا ماى  ي "حنج يبو منظو"ا و او 

ن(7
 ي599يو"ي يا ملتا" يو،داحا د 
ن8ي

 ي  98 و"  يومابى ا يآلنب:  
ن(9

 ي08 و"  يوجا نبا يآلنب:  
ن(10

 ي50 عنى مدمىيوجهنىيا يومىل  وى"ي ب يوةاه يإل المصا د 
ن(11

 ي62ا ديإل المنبذبى يور"نى  نىيوا يومىل  وىي" ب يو "نعب   
ن(12

 ي598يوعجهونصا يوتى"ج فص ت بن  يو "نعبا دمدمى  عنى  
ن(13
 يي916د 09يوةتاوى يورب"ىا جيبو تنمنبا  
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ْبنالخِا، ٧األخ٩ام اإلابِىت للًٟاثل التي ًجب ؤن ًخدلى  ها ؤلاوؿان ٧الهـض١،  - ما ًخٗل٤ بتهظًب الىٟٓؽ 

 ْ ٓايــ٘، ْؤلاخؿـان،  ْالخ ْاليـجاٖت، ْؤلاًشـاع،  ٓٞـاء بالِٗــض،  ْال ْالهــٟذ، ْألاخ٩ـام اإلابِىــت ْألاماهـت،  الٟٗـٓ، 

ـــل،  ــ ْالبسـ ـــان،  ــ ْالجـ ـــــض،  ٖٓـ ـــ٠ ال ــ ْزلـ ــــت،  ْالخُاهــ ـــظر،  ــ ـــــا ٧ال٨ـ ــــى ٖجهـ ــــغء ؤن ًخسلــ ــــى اإلاــ ـــــخم ٖلــ ـــــي ًخدـ ـــل التـ للغطاثـــ

ْما بلى طل٪ مما ج٨ٟل ببُاهّ ٖلم ألازال١.  ْالخ٨ار، ْؤلاؾاءة بلى الٛير،   ْألاهاهُت، 

ْجىٓــُم ٖال٢ــا هم مــا ًخٗلــ٤ بدىٓــُم ٖال٢ــاث الىــاؽ بســال٣ِم، ٦إخ٩ــام الهــالة،  - ْالحــ ،  ْالؼ٧ــاة،  ٓم،  ْالهــ

٦ْـــظل٪ ألاخ٩ـــام اإلاىٓمـــت لٗال٢ـــاث ألاٞـــغاص  ـــا،  ْٚيَر ْالُـــال١،  اط  ْالـــْؼ ٕٓ، ْؤلاظـــاعة،  ببًٗـــِم ٦إخ٩ـــام البُـــ

ٗت ٖلم زام ٌؿوى ٖلم ال٣ّٟ ٕٓ مً ؤخ٩ام الكَغ ٢ْض اهٟغص  هظا الى ْالحغر،   .(1)ْالض٫ْ في خا٫ الؿلم 

ٗت بطا ؤَل٣ذ:٧ْل َظٍ ألاخ٩ام في مجملِا صا ٓا في اإلاغاص بلٟٔ الكَغ ٗت، بال ؤن الٗلماء ازخلٟ  زلت جدذ مؿوى الكَغ

ْهٓام خُاةا ْٖباصة   َل ًغاص  ها الضًً ٧لّ ٣ُٖضة 

خ٣اصا  ؤم  ي مسهٓنت بالجاهب الٗملي صْن ظاهب الٖا

خ٣ا ٗت" ل٣ًاًا الٖا ْخضٍ في مشل جهي٠ُ آلاظغي ٦خابّ "الكَغ  ص ٣ِٞاؤم  ي مسهٓنت بالجاهب ال٣ٗضي 

ُت ،َْظٍ مؿإلت انُالخُت ازخل٠ ٞحها ال٣ِٟاء   ٓاَضٍ مً الىهٓم الكٖغ  .(2)ْل٩ل عؤي ق

ْؤخ٩امِــــا  ٗت بمباصئهــــا ال٣ٗضًــــت  ٓ اجســــاط ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٗت: َــــ ٓن اإلاــــغاص بخُبُــــ٤ الكــــَغ ْبىــــاء ٖلــــى مــــا ؾــــب٤ ٩ًــــ

ٓن لِا الح ْج٩ ٗاث،  ْمىّ حؿخمض الدكَغ ٓاهب الحُاة ٧اٞت،  ًٓعا ًىٓم ظ اجىا، الٗملُت صؾخ ا٦مُـت الٗلُـا ٖلـى ٧اٞـت جهـٞغ

ٓ الباَل . ْما زالِٟا ِٞ ٓ الح٤،  ْا٣ِٞا ِٞ  ٞما 

لت والفله: -زاهُا  الفشق بين الشَش

ٓع  ٢ْبـل ِْـ ـر مـً هُا٢ـّ ٖاـر مغاخـل ػمىُـت ٖـضة، ٟٞـي بـاصت ألامـغ  ٓمي ٚيَّ ٓع مِٟـ ٫ٓ ال٣ٟـّ لخُـ ل٣ض زً٘ مـضل

ـــت جٟهـــُلُت  ؤلاؾـــالمُتاإلاــظاَب  تهــا مٗٞغ ْمٗٞغ ُت  ال٨اـــٔر ٧ــان مهـــُلح ال٣ٟـــّ ًُلــ٤ ٖلـــى الٗلـــم بجمُــ٘ ألاخ٩ـــام الكـــٖغ

هـــو َـــظا 
ُ
ٓاء مـــا ٧ـــان مجهـــا مخهـــال بال٣ٗاثـــض ؤم بـــاألزال١ ؤم بإٞٗـــا٫ اإلا٩لٟـــين، زـــم ز ُت، ؾـــ مؿـــخمضة مـــً ؤصلتهـــا الكـــٖغ

ٓع اإلاظاَب  ٓم ٣ٖب ِْ ت ظاهب مً ألاخ ؤلاؾالمُتالٗم ْمٗٞغ ُت با٢خهاٍع ٖلى ِٞم  ْ ي ألاخ٩ام الكـٖغ ُت،  ٩ام الكٖغ

ٖــً هُا٢ــت ؤخ٩ــام ال٣ٗاثــض ْألازــال١ ْزغظــذ  ٟــين،  ْمــً َىــا انــُلح ال٣ِٟــاء ٖلــى (3)الٗملُــت التــي جســو ؤٞٗــا٫ اإلا٩ل  ،

ْ مـــً  ْ اؾـــخيباٍ ألاخ٩ـــام بال٣ُـــاؽ، ؤ ْمغامحهـــا، ؤ ْٖللِـــا  ، ْالاظتهـــاص فـــي بصعا٥ مٗاهحهـــا  ٟـــّ بإهـــّ: ِٞـــم ههـــٓم الكـــٕغ حٍٗغ

ْم٣ ٗت  ح الكَغ ا ال٣ٗلُت، في ٧ل ما لم ًغص ُّٞ هو زامْع ْمهاصَع  .(4)انضَا الٗامت 

ْؤقـمل  ٗت ؤٖـم  ْزهـٓم، خُـض بن الكـَغ ٓم  ْال٣ٟـّ  ـي ٖال٢ـت ٖمـ ٗت  ْ هظا ًدبين لىا ؤن الٗال٢ت بـين الكـَغ

ْلـــم  مــً ال٣ٟــّ، ٗت  ٗت اؾــخسضمذ مهــُلح الكــَغ ْمــً َىـــا هالخــٔ ؤن ؤٚلــب الضؾــاجير التـــي ههــذ ٖلــى جد٨ــُم الكـــَغ

ٓاٖـض م حؿخسضم ْ ـي ٢ ٖٓب مؿـخجضاث الٗهـغ ٧اٞـت،  ْمباصئهـا الٗامـت حؿـخ ٓاٖـضَا ال٩لُـت  ٗت ب٣ هُلح ال٣ٟـّ، ٞالكـَغ

 ٝ ــــْغ ٣ًْٞــــا ألِٞــــام مُٗىــــت، فــــي ػمــــً مٗــــين، ْْ ٗــــاث  ْجَٟغ ٓن م٣ُــــًضا بخٟهــــُالث  ْالــــظي ٢ــــض ٩ًــــ مؿــــخ٣غة، ب٨ٗـــــ ال٣ٟــــّ 

  .(5)مُٗىت

 

 

                                                             
ن(1
 ي50 عنى مدمى يوجهنىيا يوم"جق يو اب ا د 

ن(2
ه ا ا  يبو تنمنب:م مو يوناط مو ن مص يوعهى ويالذتااى ويودرى ويواو  يولب"ي يوتابق ذهى ي ،و ا لو ل،و  يوىنوا لو ذهى يورالىا لو يوة 

يوةاه  ي رب"ا وندو  وك مو ي  مام يومتاا"ببا وإو يلتهة  فنها يوماا،ى ويال، الدا ا ون مو يونوح يآلل" ذهى يوة"وحا لو ف"وح يوىنوا وذهى
 ي099د 09ويو "نعبا وا ي ي، الح ر ن" مو يومتةاهبا ويومترهمب يومتلل"نوم يوةتاوى يورب"ىا ج

ن3ي
 ي 07فص يوبالى يوع"بنبا د  المنبيإل،وفص لبو  اولا ت بن  يو "نعب  

ن(4
 ي51 عنى مدمى يوجهنىيا يومىل  وى"ي ب يوةاه يإل المصا د 

ن(5
 ي2ذهو يواانوو يومىنص يوا "يا د يإل المنبد و د نو يو"يويا تل ن" يو "نعب  
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لت: -زالثا  مفهىم جؼبُم الشَش

 ٫ٓ  ؤل٣ـــض ؾـــب٤ ال٣ـــ
أ
ْمـــا ا مـــً نَّ ٦ـــال ٗت  ْن الحُـــاة  ـــي فـــي هٓـــام ا ؾـــخمض مجهـــا مـــً ٣ٞـــّ بؾـــالمي ل٩اٞـــت قـــالكـــَغ

ْالحــغر، ل٨ــً َــظا  ْالــض٫ْ فــي الؿــلم  ْالجماٖــاث  ْ ًــىٓم الٗال٢ــاث بــين ألاٞــغاص  قــامل ًــىٓم ٖال٢ــت ؤلاوؿــان بسال٣ــّ، 

ٓابـ ٍ فـي ؤيـ٤ُ ؤب ْخهـْغ ٓص بـّ،  ـ٠ ٦بيـر، خُـض خـاص بـّ بٗـٌ الىـاؽ ٖـً اإلا٣هـ ٓم ٢ض حٗغى بلى جدٍغ ٍٓ اإلاِٟ ٓلـ ْخ  ،ّ

ُت ٖلـــى  ْص الكـــٖغ ْب٢امـــت الحـــض ٗت فـــي ؤخ٩ـــام ال٣هـــام  ا جُبُـــ٤ الكـــَغ مـــً مـــى   خُـــاة بلـــى مـــى   ٣ٖـــار، خُـــض خهـــْغ

ْٚير طل٪. ٢ُْإ الُغ١  ْالؿغا١   الؼهاة 

ْص  –بال ؤهــــّ مــــ٘ ؤَمُــــت َــــظا البــــار   ْالحــــض ٗت ؤْؾــــ٘ مــــً طلــــ٪، ٞإخ٩ــــام  –بــــار ال٣هــــام  ٓم جُبُــــ٤ الكــــَغ ٞــــةنَّ مِٟــــ

ْاخضة ْخضة  ٗت  ْٖلـى مؿـخٔٓ  الكَغ ٓاحي الحُـاة ٧لِـا، ًًـبِ قـْا ها، ٖلـى اإلاؿـخٔٓ الٟـغصي  ْمى   مخ٩امل قامٌل لىـ

ْٚيــر طلــ٪، ٧ــل طلــ٪ فــي  ْلُــت،  ْٖال٢ــاث ص ٢ًْــاء،  ْؤهٓمــت خ٨ــم،  ْا٢خهــاص،  ْمــا ًخهــل بــّ مــً جغبُــت،  اإلاجخمــ٘ بإ٦ملــّ، 

ال ًم٨ــــً ٞهــــل ؤظؼائهــــا؛ ألن  ــــا،  ًً ُٗت مخ٩املــــت ٌؿــــىض بًٗــــِا بٗ ٓمــــت حكــــَغ ٧ــــل خ٨ــــم ٞحهــــا ًيســــجم مــــ٘ بــــاقي بَــــاع مىٓ

ٓصٍ بطا ٞهل ًٖ باقي ؤخ٩امِا ٠ًٍْٗ م٣ه ٓجّ  ٍْغجبِ  ها، بدُض ٣ًٟض ٢  .(1)ألاخ٩ام، 

كـغ  ُٖ ْؤؾماَا منزلت هجض ؤن آًاث ألاخ٩ام ُٞـّ لـم جبلـٜ   ٘ م ٦إخض مهاصع الدكَغ  ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
ٞةطا ؤزظها مشال

ْؤخ٩ـــام ، ؤمــا الدؿــ٘ ؤٖكـــاع (2)آًاجــّ، ٦مــا ط٦ــغ طلــ٪ الٗلمــاء ْاإلاٗــامالث، ْألازــال١،  البا٢ُــت ٟٞحهــا بُــان ؤخ٩ــام ال٣ٗاثــض، 

ْاخـــــضة ؤمـــــغث بة٢امـــــت الحـــــض ٖلـــــى الؿـــــاع١،  ْالٗال٢ـــــاث بـــــين الكـــــٗٓر ْألامـــــم، ٞـــــةطا ٧اهـــــذ آًـــــت  ْبىـــــاء اإلاجخمـــــ٘،  ألاؾـــــغة، 

ْجدـــ ْجدـــٌ ٖلــــى بَٗـــام اإلاؿــــا٦ين،  ظع مــــً ال٨نــــز ٞٗكـــغاث آلاًــــاث ألازـــٔغ جــــإمغ بةًخـــاء الؼ٧ــــاة، ْؤلاهٟـــا١ فــــي ؾــــبُل هللا، 

ْالخ٩اٞـل بـين الىـاؽ، بدُـض ال ٌؿـغ١  ْج٣ـُم الٗـض٫  ٓاّٖ،  ْالٓلم ب٩ل ؤه ْاإلاِؿغ  ْالغبا  ْالخ٠ُُٟ  فـي اإلاجخمـ٘  -ْاليح 

م. -اإلاؿلم الح٤ ْ مدْغ  مدخاط ؤ

ُت لــ ال ج٣ــ٘ مؿــٞاألخ٩ــام الكــٖغ ٓع ٣ٞــِ، ا ِـ مجالِــا ال٣ًــاء ٣ٞــِ  ْلُــاء ألامــ ْؤ ْلُت جىُٟــظَا ٖلــى الح٩ــام 

ُت ج٣٘ مؿ٦شير مً  ْبهما ال جدخـاط بلـى خـا٦م ْؾـلُان مـً ؤظـل ا ألاخ٩ام الكٖغ ْلُت جُب٣ُِا ٖلى الكٗٓر ْألاٞـغاص، 

ْباإلاجخم٘.  ْباألؾغة  ْالحغام، ْألاخ٩ام التي جًبِ ٖال٢ت الٟغص بالٟغص   جُب٣ُِا، ٧ال٨شير مً ؤخ٩ام الحال٫ 

ٗت خ٣ـــاص بـــإن الكـــَغ ٓن بااٖل ٗت ًجـــب ؤن ٩ًـــ ٓم جُبُـــ٤ الكـــَغ ْؤن  ؤلاؾـــالمُت ْمـــً َىـــا ٞـــةن مِٟـــ ٧ـــل ال ًخجـــؼؤ، 

ْٖبــــاصاث،  ْ ــــي ٧ــــلٌّ ال ًخجــــؼؤ، ٣ٖاثــــض  ــــا،  ًً ٨ٍْمــــل بًٗــــِا بٗ ؤخ٩ــــام ؤلاؾــــالم ْنــــٟت مخ٩املــــت ًــــغجبِ بًٗــــِا بــــبٌٗ، 

ٗاث. ْحكَغ ٓاهين  ٢ْ ْج٣الُض،  ْآصار  ٢ُْم،  ْؤزال١  ْمكاٖغ،  ْؤ٩ٞاع    ْمٗامالث، 

ْمــا جسلٟــّ ٓص ؤلاوؿــاهُت  ُٗت مٗانــغة،  بال ؤن طلــ٪ ال ٌٗنــي الاؾــخٛىاء ٖــً الجِــ ْهٓــم حكــَغ مــً جــغار بوؿــاوي، 

ٗاجىا  ٍٓغ حكَغ ْجُ ْهٓم، ٢ض ٌؿخٟاص مجها في نُاٚت  ٓاثذ  ُت ؤلاؾالمُتْل ٓابِ الكٖغ ْص الً  .(3)في خض

 

 

 اإلاؼلب الثاوي

م ًخالفها لت وبؼالن ول حشَش  ئلضامُت جؼبُم أخيام الشَش

ــــىٓم  ٗت ًـ ـــر ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ٘ آزـــــغ ٚيــ ــــت بلـــــى ؤي حكـــــَغ ــــلمين فـــــي خاظـ م ؤن اإلاؿـ ـــ٠ ؤن ًـــــٖؼ ال ًم٨ـــــً لباخـــــض مىهــ

ْمـــــا  ْ ٚيـــــر طلـــــ٪، بال ؤن الٛـــــْؼ الاؾـــــخٗماعي لبالصهـــــا  ْ الجىـــــاجي، ؤ ْ الا٢خهـــــاصي، ؤ ٓاء فـــــي اإلاجـــــا٫ ال٣ًـــــاجي، ؤ خُـــــا هم، ؾـــــ

مؿــــذ مٗــــالم خ ٍٓــــت ألامــــت، َْ ْجبُٗــــت ز٣اُٞــــت ٚيــــرث َ ًــــاع ها، ختــــى ْنــــل بىــــاء الحــــا٫ بلــــى نــــاخبّ مــــً ٚــــْؼ ٨ٞــــغي، 

                                                             
ن(1

 ي071جهاى ىيوى  داتبا يوتى"ج فص ت بن  لدراى يو "نعب ا  
ن(2

 ي995فص ذهى ي ،و ا د يوؽ يوصا لبو دامىا يوم ت،ةو 
ن(3

 ي071جهاى ىيوى  داتها يوتى"ج فص ت بن  لدراى يو "نعبا د 
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ٗخىا  ٗت الغخمــان  -اؾــدبضا٫ قــَغ ــض اللحــا١ بغ٦ــب  -قــَغ ْؤ٩ٞــاع بوؿــاهُت، ػاٖمــين بــظل٪ ؤهىــا هٍغ ٓاهين ْيــُٗت ٚغبُــت،  ب٣ــ

ٓع. ْالخُ  الحًاعة 

ْبلـــــى  ٕٓ بلـــــى ألانـــــل،  ٓ عظـــــ ْ ٚـــــًضا لـــــِـ قـــــًِئا ظضًـــــًضا ٖلـــــى ؤمخىـــــا، بـــــل َـــــ ٓم ؤ ٗت الُـــــ ْمـــــً َىـــــا ٞخد٨ـــــُم الكـــــَغ

ْجبُل ٧ل الخهٓنُت ال لؼم اإلاامً  ها خ٣ًا بااللتزام بإخ٩امِا، 
ُ
ْالتي ج ٓعَا،  ضًيُت التي ٖاقذ في ْلِا ألامت ؤػ ى ٖه

٣ًْٞا إلاا ؾىبُىّ في َظا اإلاُلب.  ما زالِٟا، 

 
ً
لت -أوال  :ؤلاظالمُت/ ئلضامُت جؼبُم الشَش

ٗت  ٢ْــض ج ؤلاؾــالمُتْظــٓر جُبُــ٤ الكــَغ عة،  ٓمــت مــً الــضًً بالًــْغ ٓع اإلاٗل ٓــاٞغث ألاصلــت مــً ال٣ــغآن مــً ألامــ

ٍ بال  ال م٨ْغ ٓلّ،  ْعؾ ْاو٣ٗض ٖلُّ بظمإ ألامت، ٞال مدغم بال ما خغمّ هللا  ٍٓت اإلاُِغة ٖلى طل٪،  ْالؿىت الىب م  ال٨ٍغ

ٓ الــظي ؤهــؼ٫  ْعص الــضلُل بةًجابــّ، ٞــالح٨م ا الٗلــي ال٨بيــر، َــ ال ًجــب ٖلــى الٗبــض بال مــا  ْعص الــضلُل ٖلــى ٦غاَخــّ،  مــا 

ّ اإلاُِــغ، ْالح٨ــم  قـٖغ ٓن مــغظِٗم فـي ؤخ٩ــامِم، ْفـي جىٓــُم خُـا هم،  ــا، ٩ًـ ُأ ًٓعا بالَ ْبِىـّ للىــاؽ، لُخسـظٍ ٖبــاصٍ صؾـخ

ْمآلا َُ اَء َٓ ــ َْ
َ
ْ٘ ؤ ِبــ

َّ
د
َ
 ج
َ
ال َْ ــَؼ٫َ هللُا 

ْ
ه
َ
ــَجُهْم ِبَمــا ؤ ُْ ــْم َب

ُ
ِن اْخ٨

َ
ؤ َْ م: ل ٓلّ ال٨ــٍغ ــمَّ (1)بُــجهم، ٢ــا٫ حٗــالى مساًَبــا عؾــ

ُ
٢ْــا٫ ظــل قــإهّ: لز  ،

ىي 
َ
ل َٖ َىا٥َ 

ْ
ل َٗ َٓنآلاَظ ُمـ

َ
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َ
ًَ ال ـِظً

َّ
اَء ال َٓ ـ َْ

َ
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َ
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َ
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َ
ْمِغ ٞ

َ
ًَ ألا ٍت ِم َٗ ِغَ

َ
٢ْـا٫ ؾـبداهّ فـي قـإن مـً ؤعاص ؤن ًخدـا٦م (2)ق  ،

 ًْ ِؼ٫َ ِم
ْ
ه
ُ
َما ؤ َْ  ٪َ ُْ ِؼ٫َ ِبلَ

ْ
ه
ُ
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َ
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َّ
ىي ال

َ
َغ ِبل

َ
ْم ج

َ
ل
َ
ّ اإلاُِغ:ل ؤ ـىي  بلى ٚير قٖغ

َ
ٓا ِبل ُم

َ
َخَدـا٦ ًَ ْن 

َ
ِغٍـُضَْن ؤ ًُ ْبِلَ٪ 

َ
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ً
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َ
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َّ
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َ
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ِغٍُض الك ٍُ َْ  ِّ ُغْا ِب

ُٟ ْ٨ ًَ ْن 
َ
ِمُغْا ؤ

ُ
ْض ؤ

َ
٢ َْ ِٓث 

ُ
اٚ
َّ
 . (3)الُ

ٓا مــا جمؿــ٨خم  همــا، ٦خــار هللا ْؾــىت هبُــّ" ً لــً جًــل ْالؿــالم:" ٢ــض جغ٦ــذ ٞــ٨ُم ؤمــٍغ ٢ْــض ٢ــغع ، (4)٢ْــا٫ ٖلُــّ الهــالة 

ْالؿـالم:" مـً ؤخـضر فـي ؤمغهـا َـظا مـا  طل٪ ب٣اٖضة ٖامت في عص ٧ل ما لم ًغص الضلُل الكغعي ٖلُّ، ٣ٞـا٫ ٖلُـّ الهـالة 

" ٓ عصٌّ  .   (5)لِـ ُّٞ ِٞ

ْالؿــ م  ٗت فــي قــَْــظٍ ألاصلــت مــً ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ُــ٤ الكــَغ ْظـــٓر جُب ْظـــٓر ا ىت جُٟــض  ْن الحُــاة ٧لِــا، بــل بن 

ْاؾخيباٍ ألاخ٩ ْجُٟضٍ ؤؾبار ألازظ  هما  ْاإلاى٤ُ الؿضًض،  ٍٓم،  ْال٣ٗل ال٣ ٓ ما ج٣خًُّ الُٟغة الؿلُمت،  ام مجهما َ

٫ٓ الغخمت مدمض  ُْبٗض بّ عؾ ْهٓامّ الظي ْيّٗ ليوؿاهُت،  ت، ٞ ي مى   هللا  ٍُْٞغ نلى هللا  -ْمارعاث اظخماُٖت 

ا  ْمً اإلاؿلماث التي ال ًى٨َغ َْظا مما ؤظم٘ الىاؽ ٖلُّ،  ْآلّ ْؾلم،   ؤي مؿلم، ٞال خاظت ليَالت ُّٞ.ٖلُّ 

 
ً
لت: -زاهُا لاث اإلاخالفت للشَش  بؼالن الدشَش

ٗت، بـل بن ٦خيـًرا مجهـا ُٞـّ  ٓاهين الٓيـُٗت لِؿـذ ٧لِـا مىا٢ًـت ألخ٩ـام الكـَغ ٗلـم ؤن ال٣ـ ٌُ في البضاًت ًيبغـي ؤن 

ٗت  ٢ًُْمــا ج٣ّغَـا الكـَغ ـا 
ً
ْالٗـض٫ اليـمليء ال٨شيــر، ٦مـا ؤن ٞحهـا مباصث ْاة بـين الىـاؽ فــي  ،ؤلاؾـالمُتمـً الخيـر  ْاإلاؿـا ٧الٗــض٫ 

٧ْــل  ٓن،  ْال٣ــاه ْٞحهــا جإصًــب اإلاســالٟين للىٓــام  ً بٛيــر خــ٤،  خــضاء ٖلــى آلازــٍغ ْٖــضم الٖا ٓٞــاء،  ْال ْالهــض١  ٓع الحُــاة،  ؤمــ

ٗت   لخد٣ُ٣ِا. ؤلاؾالمُتطل٪ مً اإلا٣انض التي ظاءث الكَغ

ٓاث ْل ٓاهين  ٢ْ ٗاث  ُٗت مً حكَغ ٓن ْبالخالي ٞةن ما ًهضع ًٖ الجِاث الدكَغ ٓا٫ مسخلٟت، ٞةما ؤن ج٩ ذ لِا ؤخ

ٗت  ٓن مسالٟـــت ألخ٩ــــام الكــــَغ ْبمـــا ؤن ج٩ــــ ُٗت،  ْخِـــا الدكــــَغ ْع ْمخمكــــُت مـــ٘ مباصئهــــا الٗامــــت  ٗت،  ٓا٣ٞـــت ألخ٩ــــام الكـــَغ م

ٗاث خ٨مّ الكغعي. ٕٓ مً َظٍ الدكَغ ال ق٪ ؤن ل٩ل ه  ْزاعظت ٖلى مباصئها، 

ْمخمــا ٗت  ٓاٞــ٤ٌ ألخ٩ــام الكــَغ ْ ٢ــغاع م ْ هٓــام ؤ ٘ ؤ ٘ قــغعي ٩ٞــل حكــَغ ٓ حكــَغ ْؤؾؿــِا الٗامــت َــ ٓاٖــضَا  ٌف مــ٘ ٢

ْ ٢ُـاؽ،  ْ بظمـإ، ؤ ْ خـضًض هبـٓي، ؤ ٘ بىـاًء ٖلـى هـو ٢غآوـي، ؤ ٓاء نـضع َـظا الدكـَغ ْالدؿـلُم ألخ٩امـّ، ؾـ ًجب َاٖخّ 

                                                             
ن1ي

 ي 99 و"  يومابى ا يآلنب:  
ن2ي

 ي 08 و"  يوجا نبا يآلنب:  
ن3ي

 ي 61 و"  يون اما يآلنب:  
ن(4

 ني9998يدىنا " ى  0959د 2يوجامقا بال يونهص ذو يواو  باواى"ا ج: يإلماى ماوكا يومو لا رتال  
ن(5

ْهُر َلْنٌ"] د  ىنا " ى متة  ذهنها لل"جه يوبلا"يا رتال: يإل،الح بنو يوناطا بال:  ووه تعاوو:﴿ لَْو ُنْ،هَِدا َبْنَنُهَما ُ،ْهًدا َويو،ُّ
 ني9289دىنا " ى ي 095د  2وم هىا رتال: ي  ضنبا بال: ناك ي دراى يوبا هبا ج نا5697ي
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 ْ ا مـً ٦خــار هللا ؤ ًُ ـا قــٖغ ْلــم ًسـال٠ ههأ ، مـاصام ًد٣ـ٤ مهــلحت للمؿـلمين،  ٘ ألازــٔغ ْ ؤي مهـضع مـً مهــاصع الدكـَغ ؤ

ْ  -نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم  –ؾـــىت هبُـــّ  ْ ؾُاؾـــت ؤ ْ ٢ًـــاء ؤ ٓاء ٧ـــان فـــي مٗـــامالث ؤ ٘ قـــغعي، ؾـــ ٓن حكـــَغ ٞـــةن َـــظا ال٣ـــاه

ْ ٚير طل٪  .(1)ا٢خهاص ؤ

ْلـِـ ألخـض ؤن  ٓاثذ باَلـت بُالًهـا مُل٣ًـا،  ْلـ ٓاهين  ٢ْـ ٗاث  ٓاٖضَا الٗامـت ٞ ـي حكـَغ ٢ْ ٗت  ا ألخ٩ام الكَغ ًٟ ْما ٧ان مسال

ٓاء  ْ ٚيـــر طلـــ٪، ْؾـــ ْ الخٗلـــُم، ؤ ْ الا٢خهـــاص، ؤ ٓع الؿُاؾـــت، ؤ ٓاء حٗل٣ـــذ بـــإم ـــا ؾـــ ًُُِٗـــا، بـــل ٖلـــى ٧ـــل مؿـــلم ؤن ًى٨َغ

ْ الثدت، باؾخٟخاء قٗب ٓن، ؤ ْ ٢اه ٓع، ؤ ٓاٌء. نضعث بضؾخ ْ ب٣غاع عثائملي، ٧ل طل٪ ؾ ٍٓذ بغإلااوي، ؤ ْ بخه  ي، ؤ

ٓلــّ نــلى هللا ٖلــي ْؾــلم ٓ عص":ْصلُــل الــبُالن ٢ ِٞــظا الــىو مــً  (2)" مــً ؤخــضر فــي ؤمغهــا َــظا مــا لــِـ ُٞــّ ِٞــ

 ْ ، ٖبـــاصة ٧ـــان ؤ ٍٓـــت ٢ـــض ظـــاء ل٣ُـــغع ال٣اٖـــضة الٗامـــت فـــي الـــبُالن ٦جـــؼاء ل٩ـــل جهـــٝغ ًســـال٠ ؤخ٩ـــام الكـــٕغ الؿـــىت الىب

ْبُالهّ  هظٍ ال٣اٖضة.مٗاملت،   ٩ٞل جهٝغ ًهضع ًٖ اإلاؿلم ٣ًُض في  حخّ 

٧ْـل مـا  ٓ  حُذ ماى،  ٓع ِٞ ٓا٤ٞ َظا الضؾخ ٧ْل ما ً لى للمؿلمين،  ٓع ألٖا ٞإخ٩ام الكٕغ  ي بمشابت الضؾخ

ٓع  ْلـت اإلاؿـلمت م٣ُـضة فـي ٖملِـا بـإن ال جسـغط ٖلـى ؤخ٩ـام َـظا الضؾـخ ٘ فـي الض ْص، ْؾلُت الدكَغ ٓ باَل مغص ، ًسالّٟ ِٞ

َْؿـخٓي فـي طلـ٪ ؤن  ٗت،  ْػ بَـاع الكـَغ ٓاهين بـإن ال ًخجـا ٞؿلُا ها في طل٪ لِؿذ مُل٣ت، بل م٣ُضة، ُٞما حؿىّ مً ٢

ْالٗارة في َظا  ْ به٩اٍع لِظا اإلابضؤ لِـ لّ ٢ُمت في طل٪،  ٓع ؤ ْ ال ًىو، ٞاٖتراٝ الضؾخ ٓع ؤ ًىو ٖلى َظا ألامغ الضؾخ

ٓع ٧ل ٗت  ي صؾخ ٓ ؤن الكَغ َْ ٓا٢٘،  ٍ ؤلاؾالم ؤلا٢غاع بظل٪، ٞـال َاٖـت إلاسلـ١ٓ فـي مٗهـُت  ألامغ بال ْمً قْغ مؿلم، 

ٝ(3)الخال٤ ْبهما الُاٖت في اإلاٗـْغ  ،(4) ٓ ٓاهين الٓيـُٗت ِٞـ ٧ْـل مـا زالِٟـا مـً ال٣ـ ٗت،  ٓن للمؿـلمين ٚيـر الكـَغ ، ٞـال ٢ـاه

ْ ٚيــر طلــ٪ مـً اإلاؿــمُاث ْ ؤمــًغا ؤ ْ ٢ــغاًعا ؤ  ؤ
ً
ْ الثدـت ًٓهــا ؤ ْ ٢اه ًٓعا ؤ ٓاء ؾــوي صؾــخ ٗت بال باَـل ؾــ ، التــي ال حٗتــٝر  هــا الكــَغ

ْٚير زاعظت ٖلى مباصئها الٗامت ٓا٣ٞت لىهٓنِا   .(5)بطا ٧اهذ م

ْؤهــّ اإلاهــضع الــظي ًإزــظ  ٓم ٖلُــّ خُــاة اإلاؿــلم،  ٓ الــظي ج٣ــ ٞــا ٢غاع بــضًً ؤلاؾــالم ًخًــمً ؤن قــٕغ ؤلاؾــالم َــ

ٗت  َْــظا ٣ًخ ــملي ؤهــّ ًخ٣ُــض بىهــٓم الكــَغ ٍْيخ ــي بجهُــّ،  ْالحــا٦م الــظي ًــإجمغ بــإمٍغ  ْاإلاغظــ٘ الــظي ًيخ ــي بلُــّ،  ٖىــّ، 

ْٚيــر  ؤلاؾـالمُت ٢ًْــاء  ْحٗلــُم  ن خُاجــّ ٧اٞــت، مــً ؾُاؾـت  ْظــّ وكــاَّ، ٞــال ًدــل بال مــا ؤخلخــّ  فــي قــْا طلــ٪، ْفــي ٧ـل ؤ

ْؤهٓمخّ ٧اٞت ٗاجّ  ال ًسغط ًٖ مباصئها في حكَغ ال ًدغم بال ما خغمخّ،  ٗت،   .(6)الكَغ

 

 

 اإلابدث الثاوي

لت  هُفُت جؼبُم الشَش

ْبلــى مــا ٧اهــذ ٖلُــّ ألامــت ٢بــل الاؾــخٗماع  ٕٓ لألنــل  ٓ عظــ ْبهمــا َــ ا مــً اإلاُالــب  ًٖ ٫ٓ بهــّ لــِـ بــض ل٣ــض ؾــب٤ ال٣ــ

ٗت قـــــ٩لُاث مُٗىـــــت ظـــــغث ٖلحهـــــا  ٓا٢ـــــ٘ اإلاٗانـــــغ ٢ـــــض ٞـــــغى ٖلـــــى مـــــً ؤعاص جُبُـــــ٤ َـــــظٍ الكـــــَغ الٛغبـــــي ألعايـــــحها، بال ؤن ال

ٓع، زم  غاٝ في الض٫ْ اإلاٗانغة، مجها الىو ٖلى طل٪ في الضؾخ ٓلت ألٖا ٓهُت جًـمً ؾـِ نُاٚت َظٍ ألاخ٩ام نُاٚت ٢اه

ٓ ما ؾىٓبحّ في َظا اإلابدض.  َْ ْجُب٣ُِا،   الخٗٝغ ٖلحها 

 

                                                             
ن(1

 ي075د 0يوجنابص فص يإل الىا جذبى يوااى" ذوى ا يوت "نق  
ن(2
  ب  تل"نجهي 

ن(3
    ني09977ي وبانصا مدمى نا،" يوىنوا  ،دنر يوجامق يو،ؽن" و ناىيتها دىنا " ى ي 

ن(4
نا وم هىا رتل: يإلما" ا بال: 7092متة  ذهنها لل"جه يوبلا"يا رتال ي دراىا بال يو مق ويو اذب وإلماى ما وى ترو مع،نبا دىنا " ى ي 

  ني9870وجول  اذب ي م"يم فص ؼن" مع،نبا دىنا " ى ي
ن(5
 ي079د 0يوت "نق يوجنابص يإل المص ماا"نا باوت "نق يووضعصا ج ذبى يوااى" ذوى ا  

ن(6
 ي99وفاا وهاانوو يو عوىي ا د يإل المنبمدمى مدموى من اويا يوةاه يوجنابص يإل المص فص ضوم يو "نعب  
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت   في الىـام اللاهىوي ؤلاظالمُتالخىـُم الذظخىسي إلاياهت الشَش

ٓع ال ْلـــت اإلاٗانـــغة ؤنـــبذ مـــً ألامـــ ُٗت للض ٓمـــت الدكـــَغ ٢ٓٗـــّ فـــي اإلاىٓ ْ م تـــي ًجـــب ؤن بن جدضًـــض م٩اهـــت الـــضًً ؤ

ٗاث،  ٓمــت الدكــَغ ٓ ألاؾــاؽ الــظي جبنــى ٖلُــّ مىٓ ٓع َــ ٓعي لِــا، طلــ٪ ؤن الضؾــخ ٓن مىهًٓنــا ٖلحهــا فــي الىٓــام الضؾــخ ٩ًــ

ْمً َىا هجض ؤن ؤٚلب صؾـاجير ص٫ْ الٗـالم ٢ـض صؤبـذ  ٓم ٖلحها،  ٘ ْألاؾـ الٗامت التي ٣ً ٓظبّ مهاصع الدكَغ ْجدضص بم

ا، ِٞــظٍ ٢ٓــ٘ الــضًً فــي صؾــاجيَر ْل٩ــل مــً جلــ٪  ٖلــى الــىو ٖلــى م ٓصًــت،  ْجلــ٪ ب َْــظٍ مؿــلمت،  ْجلــ٪ لُارالُــت،  ٖلماهُــت، 

ٓ مـــا ظـــٔغ ٖلُـــّ الٗمـــل فـــي ؤٚلـــب  َْـــ ٗاث جلـــ٪ الـــض٫ْ،  الخهـــيُٟاث جـــإزير بـــالٜ ألاَمُـــت فـــي جدضًـــض الؿـــمت الٗامـــت لدكـــَغ

ٗت  ؤلاؾالمُتصؾاجير الض٫ْ  ْع الكَغ ْالض٫ْ الٗغبُت زهًٓنا، خُض صعظذ َظٍ الض٫ْ ٖلى جدضًض ص ًٓما   ؤلاؾالمُتٖم

ا ْ ألاؾاؾــُت فـــي صؾــاجيَر ٓظــّ زـــام يــمً اإلابــاصت الٗامـــت ؤ ٘ ب ًٓعا زالزـــ(1)فــي مجــا٫ الدكـــَغ ٢ْــض اجســـظ َــظا الـــىو نــ  ا، 

 ٧اآلحي:

ْلت. ْلى: اٖخباع ؤلاؾالم صًً الض  ألا

ٗت  ْ الكَغ ٘. ؤلاؾالمُتالشاهُت: اٖخباع ؤلاؾالم ؤ  مهضعا للدكَغ

ٓن ًخٗاعى م٘  ٓاػ ؾً ٢اه ٓابذ ؤخ٩ام ؤلاؾالم.الشالشت: ٖضم ظ  ز

 ْؾىٓبح َىا ما ًترجب ٖلى َظٍ الىهٓم: 

 
ً
 مبذأ اكخباس ؤلاظالم الذًً الشظمي للذولت: -أوال

ْلت ٣ًغع ؤن )ؤلاؾالم  ؤلاؾالمُتصعظذ ؤٚلبُت صؾاجير الض٫ْ  ٍٓت الض في الٗهغ الحضًض ٖلى بًغاص هو ًدضص َ

ٓع الٗشمــــــاوي لٗـــــام  ْمــــــً طلـــــ٪ الضؾـــــخ ْلـــــت(  ْال1876صًـــــً الض ٓع اللُبــــــي لؿـــــىت م،  ْاإلاهـــــغي لٗــــــام 1951ضؾـــــخ م 1970م، 

غ ؤخض مٗىُين:1952م ْألاعصوي لٗام 1971ْؤلاماعاحي لٗام  ض بّ ج٣ٍغ َْظا الىو ؤٍع ا،  ْٚيَر  م 

ْلت مؿلمت ٌٗخى٤ قٗتها ٖلى  ْلت ص ٓا٢ـ٘، بَال٢ألا٫ْ: بن الض ٓع ٌٗتـٝر  هـظا ال ْبن الضؾـخ ْ ؤٚلبِخـّ الـضًً ؤلاؾـالمي،  ّ ؤ

ْاإلاىاؾــــباث ٍْغجـــب ٖلُـــّ ظملـــت مــــ ْاختـــرام اإلا٣ضؾـــاث  ً ألاخ٩ـــام مـــً ؤبغػَـــا جلــــ٪ اإلاخٗل٣ـــت بمماعؾـــت الكـــٗاثغ الضًيُــــت، 

ْ  هظا الخهٓم ٓ اإلاٗنى الؿاثض في الخٟؿير بضْن هؼإ ٖلى ما ًبض َْظا اإلاٗنى َ  . (2)الضًيُت، 

ٓم ْطل٪ باٖخباٍع مىٓ ٓم الح٣ُ٣ي ليؾالم؛  ٓ ؤقمل مً ألا٫ْ، بدُض ًدبنى اإلاِٟ َْ ْهٓـام الشاوي:  ُٗت مخ٩املـت،  ت حكـَغ

ْمـــا  ْالجماٖـــاث،  ْالـــىٓم التـــي جد٨ـــم ؾـــل٥ٓ ألاٞـــغاص  ٓاٖـــض  ْال٣ ًٍْـــ٘ ألاؾــــ  ن الحُـــاة ٧اٞـــت،  ٦لـــي قـــامل ًد٨ـــم قـــْا

ْمباصثــــّ بــــضًءا مــــً جدضًــــض قــــ٩ل  ٓاٖــــضٍ  ٢ْ ْٞــــ٤ ؤؾـــــ الىٓــــام ؤلاؾــــالمي  ٓعي  ٌٗىُــــّ طلــــ٪ مــــً جإؾــــِـ الىٓــــام الضؾــــخ

٦ْظ بُٗت هٓامِا الؿُائملي ْق٩لّ،  ْلت، َْ ْالخىُٟظًـت الض ُٗت  ْازخهانـاث الؿـلُخين الدكـَغ  ًٍٓ ل٪ ُٞمـا ًخهـل بخ٩ـ

ٓعي، بدُــــــض حؿــــــخمض ٧ــــــل ْع الىٓــــــام الضؾــــــخ ْٚيــــــر طلــــــ٪ مــــــً مدــــــا ْْاظبــــــاث ألاٞــــــغاص،  ْخ٣ــــــ١ٓ  ـــــظٍ  ْالٗال٢ــــــت بُجهمــــــا،  َـ

ٗت ٗاث مً الكَغ ْبن لـم ٌٗمـل بـّ ٖلـى (3)ؤلاؾالمُت الدكَغ َْـظا اإلاٗنـى  ٍ البـالٜ ّ بال ؤهـّ ال ؤخـض ًم٨ىـّ به٩ـاع ؤزـغ بَال٢ـ، 

ْال٣ًاجي لِظٍ الض٫ْ. عي  ْ ٚير مباقغة في الىٓام الدكَغ ٓعة مباقغة ؤ  به

 
ً
لت  -زاهُا م: ؤلاظالمُتاكخباس الشَش م أو مصذس الدشَش  مصذًسا للدشَش

ٗت  ؤلاؾـــالمُتجـــىو ٚالبُـــت صؾـــاجير البلـــضان  ْع الكـــَغ ٘، بال ؤن َـــظٍ  ؤلاؾـــالمُتٖلـــى جدضًـــض ص فـــي مجـــا٫ الدكـــَغ

ٗت  ٓخضة، ٦ما ؤ ها لم جخ٤ٟ ٖلى م٩اهت مدضصة للكَغ عي. ؤلاؾالمُتالضؾاجير لم جخ٤ٟ ٖلى نُاٚت م  في الىُا١ الدكَغ

                                                             
ن(1
 ي2إ با  بو مو صا يوىنو فص يوى تو" يوتون صا د 

ن(2
 ي097فص يونظاى يواانونصا د يإل المنبدنى" د نو يور"ن صا يوتنظنى يوى تو"ي ومراو يو "نعب  
ن3ي

 ي 5-0ذوك مدمىا ى"ي ا  فص يوةاه يوجنابص يإل المصا د  
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ٗت  ْعص مهـــــــُلح )الكـــــــَغ ـــالمُتٞمـــــــً خُـــــــض اإلاهـــــــُلح هجـــــــض ؤن مٗٓمِـــــــا ٢ـــــــض ؤ ــ ٓع اإلاهـــــــغي ؤلاؾــ ٓع  (1)( ٧الضؾـــــــخ ْالضؾـــــــخ

نــــــــي (2)ؤلامــــــــاعاحي ٓع البدٍغ ٍٓتي (3)ْالضؾــــــــخ ٓع ال٩ــــــــ ٓعي بــــــــةًغاص مهــــــــُلح) ال٣ٟــــــــّ (4)ْالضؾــــــــخ ٓع الؿــــــــ ، بِىمــــــــا اهٟــــــــغص الضؾــــــــخ

ٓع الٗغاقي ٣ٞض اؾخسضم مهُلح )ؤلاؾالم( (5)ؤلاؾالمي(  .(6)ؤما الضؾخ

ٗت  ــا فــي طلــ٪، خُــض  ؤلاؾــالمُتْمــً خُــض م٩اهــت الكــَغ ًً ٘ ٞىجــض ؤن َــظٍ الضؾــاجير ٢ــض ازخلٟــذ ؤً بــين مهــاصع الدكــَغ

ٓع الٗغا١ لٗام  اٖخار ها بٌٗ الضؾاجير  ٓ ما ًخمشل بضؾخ َْ  ٘  م.2004مهضًعا مً مهاصع الدكَغ

ٓع اإلاهـــغي لٗـــام   ٓع ؤلامـــاعاحي 1980م بٗـــض حٗضًلـــّ ٖـــام 1971ْظٗلتهــا ؤزـــٔغ مهـــضًعا عثًِؿـــا ٧الضؾـــخ ْالضؾـــخ م 

ٓع الٗغاقي لٗام 1971لٗام  ْالضؾخ ٘.2005م  ٓع ؾلُىت ٖمان ؤؾاؽ الدكَغ ا صؾخ  م، بِىما اٖخاَر

ٓع الُمنـــــي لٗـــــامْفـــــي الؿـــــُا١ ه ٗت  1991ٟؿـــــّ ؤ٢ـــــغ الضؾـــــخ ـــالمُتللكـــــَغ ٗت  ؤلاؾــ ٓلـــــّ: )الكـــــَغ م٩اهـــــت الهـــــضاعة ب٣

ٓعي الهــاصع ٖــام  ؤلاؾــالمُت ٓظــب الخٗــضًل الضؾــخ ْطلــ٪ بم ٗاث(  م بٗــض ؤن ٧ــان الــىو ٌٗــض 1994مهــضع ظمُــ٘ الدكــَغ

ٗت  ٘ ؤلاؾالمُتالكَغ  .(7)اإلاهضع الغثِـ للدكَغ

ْال ٗاث:ْل٩ل مً َظٍ الىهٓم جٟؿيٍر ال٣ٟ ي  ْؤزٍغ ٖلى ما ًهضع في ْلّ مً حكَغ  ٣ًاجي 

٘ ٞيــٔر ظاهــٌب مــً ال٣ٟــّ ؤن َــظا الــىو ال ًغجــب ؤًــت آزــاع مــً الىاخُــت  ٗت مهــضًعا مــً مهــاصع الدكــَغ ٞإمــا اٖخبــاع الكــَغ

ٗت  ٓهُــت؛ ألن َــظٍ اإلا٩اهــت زابخــت للكــَغ ؤنــال مــً صْن الحاظــت بلــى هــو ٌكــير بلحهــا، طلــ٪ ؤن مــً اإلاهــاصع  ؤلاؾــالمُتال٣اه

ٓاهيناإلا ٞـــــــت لل٣ـــــــ ـــــاثضة :ْٗغ ـــــغاٝ الؿــ ــ ٗاث اإلا٣اعهـــــــت ،ألٖا ــــاثُت ،ْالدكـــــــَغ ْال٣ًـــ ــــت  ــــاصاث ال٣ُِٟـــ ـــــت ،ْالاظتهـــ ــــاصت الٗضالــ  ،ْمبـــ

ٗت  ـي ظـؼء مـً طلـ٪ ٓ (8)ْبُبُٗت الحا٫ ٞةن الكـَغ ٓا٢ُٗـت، بـل َـ ْبالخـالي ِٞـظا الـىو ال ًًـ٠ُ قـًِئا مـً الىاخُـت ال  ،

 جإ٦ُض ٖلى طل٪ ٣ِٞ.

ْزالشت ٢ًاثُت  ْؤزٔغ ٣ُِٞت  ُٗت  ٓا٠٢ حكَغ ٘ ٞىالخٔ ؤن َىا٥ م ٗت مهضًعا عثًِؿا للدكَغ ؤما مً ٖضَّ الكَغ

ت  ْعص فــي اإلاــظ٦غة الخٟؿــيًر ٓهُــت، لٗــل مــً ؤبغػَــا مــا  ْبًًــاح مــا ًترجــب ٖلُــّ مــً آلازــاع ال٣اه جهــضث لخٟؿــير َــظا الــىو 

ٓع اإلاهغي لٗام  ٓ 1971للضؾخ ْظِت بؾالمُت صْن مىّٗ مً اؾخدضار م:) بن ْي٘ الىو  هظٍ الهُٛت ج ظُّ للمكٕغ 

ٍٓغ ألاخ٩ـام فـي قـإ ها؛  ٓن مـً اإلاؿخدؿـً جُـ ْ ٩ًـ ٓع لم ًً٘ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي خ٨ما لِـا، ؤ ؤخ٩ام مً مهاصع ؤزٔغ في ؤم

ٓاهين الجىاثُت الحضًشـت  ْبن في الىو ما ٌؿمذ مشال باألزظ بال٣ ٓع الُبعي ٖلى مغ الؼمً، بل  عاث الخُ ا م٘ يْغ ًُ جماق

ٗت  ْص فــي الكــَغ ٓص الحــض ْظــ ٗت ؤلاؾــالمُتمــ٘  ٓ ٢ُــل: )الكــَغ ٧ْــل طلــ٪ مــا ٧ــان لِؿــخ٣ُم لــ اإلاهــضع الــغثِـ   ــي ؤلاؾــالمُت، 

٢ٓـ٘  ٗت بد٨ـم، ممـا ٢ـض ً ْاظِخّ الكَغ ٓاػ ألازظ ًٖ مهضع آزغ في ؤي ؤمغ  ٘(؛ بط بن م٣خ ملى َظا الىو ٖضم ظ للدكَغ

عاث الٗملُت ٖل  .(9)ى الخمِل في التزام عؤي ال٣ّٟ(اإلاكٕغ في خغط بالٜ بطا ما خملخّ الًْغ

ْخُـض بن اإلاــاصة الؿــابٗت  ٓلِــا: )  ْلـت ؤلامــاعاث الٗغبُــت اإلاخدـضة ب٣ ٓ مــا ؤ٦ضجـّ اإلاد٨مــت الاجداصًــت الٗلُـا فــي ص َْـ

ٗت  ْالكــَغ ٓ الــضًً الغؾــوي لالجدــاص  ٓع الاجدــاص ٢ــض ههــذ ٖلــى ؤن ؤلاؾــالم َــ ٘  ؤلاؾــالمُتمــً صؾــخ مهــضع عثــِـ للدكــَغ

ال جشير ٖب ٗت ُّٞ...  ٫ٓ  ؤلاؾالمُتاعة الىو ؤن الكَغ ْلـت ؤلامـاعاث مـا ؤزيـر مـً زـالٝ ٣ٞ ـي خـ ٘ في ص مهضع عثِـ للدكَغ

ٗت  ا فــي ص٫ْ ؤزــٔغ ٖمــا بطا ٧اهــذ جلــ٪ الٗبــاعة حٗنــي ؤن الكــَغ ٓن  ؤلاؾــالمُتجٟؿــيَر ٓخُــض لل٣ــاه حٗخاــر اإلاهــضع الغؾــوي ال

ٓاع  ٓم بج ٓص مهـــاصع ؤزـــٔغ ج٣ـــ ْظـــ ٘، ؤم ؤ هـــا حٗنـــي  َـــا، ٣ٞـــض اهدؿـــم َـــظا الخـــالٝ خُىمـــا ؤٞحـــح ٞ ـــي ؤؾـــوى مـــً الدكـــَغ

                                                             
ن1ي

 ي0970ن مو يوى تو" يوم،"ي وعاى 5يوماى  ي 
ن2ي

 ي0970ن مو يوى تو" يإلما"يتص وعاى 0يوماى  ي 
ن3ي

 ي 0979ن مو يوى تو" يوبد"ننص وعاى 5يوماى  ي 
ن4ي

 ي0965ن مو يوى تو" يورونتص وعاى 5يوماى  ي 
ن5ي

 ي0979ن مو يوى تو" يو و"ي وعاى 9يوماى  ي 
ن(6
 ي5112ن مو يوى تو" يوع"ي ص و نب 5يوماى  ي 

ن(7
 ي099فص يونظاى يواانونصا د يإل المنبيوتنظنى يوى تو"ي ومراو يو "نعب   دنى " د نو يور"ن صا 
ن 8ي

 ي 7ذوك مدمىا ى"ي ا  فص يوةاه يوجنابص يإل المصا د 
ن9ي

  ي09رم،ى" ل ا ص وهى تو"ا د يإل المنبذبى يودمنى متووصا يو "نعب  
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ٗت  ٓن الكـَغ ْاههـغاِٞا الـى ؤن ج٩ـ ْالـغثِـ ل٩ـل مـا ًهـضع ٖـً ؾـلُاث  ؤلاؾـالمُتاإلاكٕغ ًٖ بعاصجّ   ـي اإلاهـضع ألاؾـاؽ 

ٓن الاجدـــــاصي ع٢ـــــم ) ْالؿـــــبٗين مـــــً ال٣ـــــاه ٗاث بىهـــــّ فـــــي اإلاـــــاصة الخامؿـــــت  ْلـــــت مـــــً حكـــــَغ ـــىت 10الض ـــإن  1973( لؿــ فـــــي قــ

ٗت اإلاد٨مت الاجداصًت الٗ ْبمٗنـى آزـغ ٞـةن اإلاكـٕغ ٢ـض ازخـاع ؤلاؾـالمُتلُا ٖلى ؤن جُبـ٤ اإلاد٨مـت الٗلُـا ؤخ٩ـام الكـَغ  ...

٘ ت هللا  ي اإلاهضع الغثِـ ل٩ل حكَغ ٓن قٖغ ًُ  ،ؤن ج٩ ت( ْمً ؤخؿ  .(1)مً هللا قٖغ

ٗت  ٍٓـــت الكـــَغ ْل ت ًًـــٟي الُـــاب٘ الغؾـــوي أل ْعص فـــي اإلاـــظ٦غة الخٟؿـــيًر فـــي  ؤلاؾـــالمُتِٞـــظا الـــىو ٦مـــا جبـــين ممـــا 

ْالخإؾـــِـ ٖلــى مباصئهـــا   الــى ؤخ٩امِـــا، ْالاؾــخ٣اء مـــً مُٗجهــا، 
ً
ال ٕٓ ؤ ٘، بدُـــض ؤنــبذ اإلاكـــٕغ ملؼمــا بـــالغظ مجــا٫ الدكــَغ

عاث  ٗاجّ مـــً مهـــاصع ؤزـــٔغ ٖىـــضما جٟـــغى الًـــْغ ٓاٖـــضَا، بال ؤن طلـــ٪ ال ًمىـــ٘ اإلاكـــٕغ مـــً ؤن ٌؿـــخمض ؤخ٩ـــام حكـــَغ ٢ْ

ٗت الٗملُت طل٪، بكٍغ ٖضم حٗاعى ألاخ٩ام التي ٌؿخمضَا   .(2)ؤلاؾالمُتمً اإلاهاصع ألازٔغ م٘ ؤخ٩ام الكَغ

ٗت  ٓعي الشالــض الــظي ٌٗــض الكــَغ ٘ ٞىجــض ؤن اللجىــت التــي  ؤلاؾــالمُتؤمــا الاججــاٍ الضؾــخ اإلاهــضع الــغثِـ للدكــَغ

ٓعٍت ٖـــام  ٓاعصة فــــي  1980قـــ٩لِا مجلــــ الكـــٗب اإلاهــــغي لبدـــض الخٗـــضًالث الضؾــــخ ٞؿـــغث ٖبـــاعة )اإلاهــــضع الـــغثِـ( الـــ

ْعثـِـ جلـؼم اإلاكـٕغ بااللخجـاء الـى  اإلااصة الشاهُـت ـ٠ )ؤ٫( بلـى ٧لمتـي مهـضع  ٓع بمـا ًـإحي: )بن بيـاٞت ؤصاة الخٍٗغ مـً الضؾـخ

ٗت  ـــالمُتؤخ٩ــــام الكــــَغ ٗت  ؤلاؾـ ٞــــةطا لــــم ًجــــض فــــي الكــــَغ ـــا،  ـ ـــً بُٛخــــّ ٞحهــــا مــــ٘ بلؼامــــّ بٗــــضم الالخجــــاء الــــى ٚيَر ٖـ للبدــــض 

ًدا ٞـةن ْؾـاثل اؾـخيباٍ ألاخ٩ـام مــً اإلاهـا ؤلاؾـالمُت ٗت خ٨ًمـا نـٍغ جم٨ـً اإلاكـٕغ مــً  ؤلاؾـالمُتصع الاظتهاصًـت فـي الكـَغ

ٗت  ْاإلاباصت الٗامت للكَغ  ٫ٓ ْالتي ال جسال٠ ألان  .(3)(ؤلاؾالمُتالخٓنل الى ألاخ٩ام الالػمت 

ٍٓــذ الىاٞـــظ  ٓع ال٩ ٫ٓ َــظٍ اإلاؿـــإلت فــي مىا٢كــاث اإلاجلــــ الخإؾِنــملي اإلا٩لــ٠ بهـــُاٚت صؾــخ ٢ْــض ؤزيــر زـــالٝ خــ

٫ٓ مـا بطا ٧اهـذ الٗبـاعة التـي َظا ههّ: ) ُٞما ً 1962لٗام  خٗل٤  هظٍ اإلااصة ٞة ها ؤزاعث مىا٢كت فـي الجلؿـت اإلاايـُت خـ

ٗت  ٘ ؤلاؾـــالمُتحؿـــخٗمل  ـــي ؤن الكـــَغ ٘ ؤم ؤ هـــا اإلاهـــضع الـــغثِـ للدكـــَغ ٦ْـــإن مشـــاع الخـــالٝ بــــين  ،مهـــضع عثـــِـ للدكـــَغ

٘ ؤي بــإل٠  ٓن م المْ الىهــين ؤهىــا بطا اؾــخٗملىا ٖبــاعة اإلاهــضع الــغثِـ للدكــَغ ٓاػ ألازــظ مــً مهــضع ٩ًــ ٗنــى طلــ٪ ٖــضم ظــ

ٗت  ْعص ُٞــّ خ٨ــم فــي الكــَغ ٓ ٢لىــا بهــّ مهــضع عثــِـ ٞمٗنــى طلــ٪ ؤ هــا لِؿــذ اإلاهــضع ؤلاؾــالمُتآزــغ ُٞمــا  ، فــي خــين ؤهىــا لــ

اث الحُـــاة الٗملُـــت مـــا ٣ًخ ـــملي ألازـــظ مـــً مهـــاصع  ٍع ْظـــض مـــً يـــْغ ٓخُـــض، ْفـــي طلـــ٪ ٞـــخذ البـــار للمكـــٕغ بطا  الـــغثِـ ال

ٓ الكــإن فــي مؿــ ٓح ؤن ؤزــٔغ ٦مــا َــ ت بٓيــ ٢ْــض بِىــا فــي اإلاــظ٦غة الخٟؿــيًر ْمــا بلــى طلــ٪...  ْالخــإمين  ْالكــغ٧اث  اثل البىــ٥ٓ 

ٗت  ٘ ٞةهمـــا جٟـــخذ البـــار ٖلـــى مهـــغاُّٖ لألزـــظ بالكـــَغ ٫ٓ ب هـــا مهـــضع عثـــِـ للدكـــَغ بال٣ـــضع  ؤلاؾـــالمُتَـــظٍ الٗبـــاعة بط ج٣ـــ

ٗت ماثــت فــي ٢ْــضع ؤن مهــلحت البلــض حؿــمذ بــظل٪  الــظي ًــغاٍ اإلاكــٕغ الٗــاصي، ٞــةطا عؤٔ ؤهــّ با م٩ــان ألازــظ بالكــَغ اإلااثــت 

ٓعي ال ًمىّٗ مىّ(  .(4)ِٞظا الىو الضؾخ

بال ؤن َىـــا٥ اججاَـــا فـــي ال٣ٟـــّ ًـــظَب الـــى ٖـــضم ازـــخالٝ حٗبيـــر مهـــضع عثـــِـ ٖـــً حٗبيـــر )اإلاهـــضع الـــغثِـ( مـــً 

ٓاء ألا٫ْ  ْاإلابنـى، ٞبمـا ؤن الـىو ؾـ ْبن ازخلٟـا مـً ظِـت اللٟـٔ  ْعص فـي خُض آلازاع اإلاترجبت ٖلى ٧ـل مجهمـا   ؤم الشـاوي ٢ـض 

ٗت  نلب ْلم ًغص مّٗ ٚيٍر مً اإلاهاصع ٞةن الىدُجت اإلاؿخسلهت  ي اٖخباع الكَغ ٓع  بمٟغصَـا اإلاهـضع  ؤلاؾـالمُتالضؾخ

ْ اإلاغجبت الٗلُا  .(5)الغثِـ ط

 
ً
 مبذأ كذم حىاص َظً كاهىن ًخلاسض مم زىابذ أخيام ؤلاظالم: -زالثا

م مــــً ؤن الاججــــاٍ الٛالــــب فــــي صؾــــاج ـــين  ؤلاؾــــالمُتير الــــض٫ْ ٖلــــى الــــٚغ ـــين مبــــضؤًً ؤؾاؾـ ـــاع ٖلــــى ج٣ىـ ٓ الا٢خهـ َــــ

٘( ٞــــــةن الخىٓــــــُم  ْ اإلاهــــــضع الــــــغثِـ للدكــــــَغ ــــــت الغؾــــــوي( ْ)مهــــــضع عثــــــِـ ؤ ْل ًخهــــــالن با ؾــــــالم َمــــــا اٖخبــــــاٍع )صًــــــً الض

                                                             
ن1ي

 ي 099يونظاى يواانونصا د فص يإل المنبيوتنظنى يوى تو"ي ومراو يو "نعب   دنى " د نو يور"ن صا 
ن2ي

 ي 2ذبى يوع ن  "مضاو  مكا جهوى مجهط يو عول يوم،"ي فص تاننو لدراى يوةاه يإل المصا د 
ن3ي

 يوم"جق يو اب  يو،ةدب نة هاي 
ن4ي

 ي586ن مو يوى تو" يورونتص ا د5فتدص فر"يا تعهن  ذهو ي ت"يح تعىن  يوماى  ي  
ن5ي

 ي 061رم،ى" ل ا ص وهى تو"ا د يإل المنبذبى يودمنى متووصا يو "نعب   
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ٓابـذ ؤخ٩ـام ؤلاؾـال  ٓن ًخٗـاعى مـ٘ ز ٓاػ َؾـً ٢ـاه ٓ ٖضم ظـ ٓعًٍ بمبضؤ زالض َ ٓعي في الٗغا١ ؤجب٘ اإلابضؤًً اإلاظ٧ م الضؾخ

ٓع  ٓاػ َؾــً  2004ْطلــ٪ َب٣ــا للمــاصة )الؿــابٗت( مــً صؾــخ ْلــت للمغخلــت الاهخ٣الُــت( التــي ٢ًــذ بٗــضم ظــ ٓن بصاعة الض )٢ــاه

ٓع الٗــغا١ الىاٞــظ لٗــام  ْعص صؾــخ ٓابــذ ؤخ٩ــام ؤلاؾــالم اإلاجمــ٘ ٖلحهــا، زــم ؤ ٓن زــال٫ اإلاغخلــت الاهخ٣الُــت ًخٗــاعى مــ٘ ز ٢ــاه

 .(1)اإلابضؤ طاجّ 2005

ُٗت م٣ُضة ُٞما حؿىّ مً َْظا الىو ًمشل ٢ًُضا  ُٗت، ؤي بن الؿلُت الدكَغ ٖلى ازخهام الؿلُت الدكَغ

ٗاث ٗت  ،حكَغ ْ مبـاصت الكـَغ ٓابـذ ؤخ٩ـام ؤلاؾـالم ؤ ٗاث الىاٞـظة بٗـضم مسالٟـت ز ُْٞما جضزلّ مـً حٗـضًالث ٖلـى الدكـَغ

ٓعٍت ؤلاؾــالمُت ًٓبا بٗــضم الضؾــخ ٘ مكــ ٓن الدكــَغ ْبســالٝ طلــ٪ ٩ًــ ٓع اإلاهــغي،  ، ألامــغ الــظي ًجٗلــّ بدؿــب حٗبيــر الضؾــخ

ٓاهين  ٓعٍت ال٣ ٓعٍت ؤمام الجِت اإلاىاَت  ها مِمت الغ٢ابت ٖلى صؾخ  .(2)ٖغيت للبُالن بٗض الًُٗ بٗضم صؾخ

ٓ مٓيـــ٘ اجٟـــا١  ــٍغ ِٞـــ ْالىاٞـــظة بٗـــض ج٣ٍغ ٗاث الهـــاصعة ٢بــل اؾـــخدضازّ  ٓع ٖلـــى الدكـــَغ ان ال٣ُـــض اإلاــظ٧ ؤمــا ؾـــٍغ

٫ٓ، بال ؤن  ٓعي مً خُض الكم ْال٣ًاء الضؾخ ٗاث الؿـاب٣ت لـِـ بمدـل اجٟـا١، ال٣ّٟ  ؤزغ ال٣ُض اإلاكاع بلُـّ فـي الدكـَغ

ٓعٍت، ُٞمـا طَـب اججـاٍ آزـغ الـى ؤن  ٗاث ؤبـحذ مىضعظـت جدـذ خ٨ـم ٖـضم الضؾـخ ٟٞي مهـغ ًـٔغ اججـاٍ ؤن جلـ٪ الدكـَغ

عي ٦مـا ٧اهـذ ٢ ْبهما جٓل ظؼًءا ؾـلًُما مـً البىـاء الدكـَغ ٗاث الؿاب٣ت،  بـل ْيـ٘ ال٣ُض ؤٖالٍ ال ًاصي الى بُالن الدكَغ

ٗت  ْمبـــاصت الكـــَغ ْجى٣ُتهـــا ممـــا ًخٗـــاعى  ٗاث  ٓع، بال ؤن اإلاكـــٕغ ًهـــبذ ملؼًمـــا بةٖـــاصة الىٓـــغ فـــي جلـــ٪ الدكـــَغ ال٣ُـــض اإلاـــظ٧

ٓع بٗــــض ؤلاؾــــالمُت ٓلِــــا:)... بن بٖمــــا٫ اإلاــــاصة الشاهُــــت مــــً الضؾــــخ ٓعٍت الٗلُــــا ٢ ، بط ظــــاء فــــي ؤخــــض ؤخ٩ــــام اإلاد٨مــــت الضؾــــخ

ْبن ٧ـــان مـــاصاٍ بلـــؼام اإلاكـــٕغ با ٗت حٗـــضًلِا  ٗاث بٗـــض  ؤلاؾـــالمُتجســـاط مبـــاصت الكـــَغ اإلاهـــضع الـــغثِـ إلاـــا ًًـــّٗ مـــً حكـــَغ

ٓع اطا لم ًلتزم  هـظا ال٣ُـض، بال ؤن ٢هـغ َـظا  ا للضؾخ ًٟ ش الظي ٞغى ُّٞ َظا الالتزام بما ًترجب ٖلُّ ْنّٟ مسال الخاٍع

ٗاث الؿــا ٗاث ال ٌٗنــي بٖٟــاء اإلاكــٕغ مــً جبٗــت ؤلاب٣ــاء ٖلــى الدكــَغ ٓ ها مــً الح٨ــم ٖلــى جلــ٪ الدكــَغ ــم مــا ٢ــض ٌكــ ب٣ت ٚع

ٗت  ـــالمُتحٗــــاعى مــــ٘ مبــــاصت الكــــَغ لُت اإلابــــاصعة بلــــى جى٣ُـــــت ؤلاؾـ ، بهمــــا ًل٣ــــي ٖلــــى ٖاج٣ــــّ مــــً الىاخُــــت الؿُاؾــــُت مؿــــْا

ٗاث الالخ٣ــت فــي  ْبــين الدكــَغ ٗاث مــً ؤًــت مسالٟــت للمبــاصت ؾــالٟت الــظ٦غ، جد٣ًُ٣ــا لالحؿــا١ بُجهــا  ههــٓم َــظٍ الدكــَغ

ا م٘ َظٍ اإلا ًٗ ط ٖلحها(ْظٓر اجٟا٢ِا ظمُ ْٖضم الخْغ  .  (3)باصت، 

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت في صىسة كىاهين  صُاهت أخيام الشَش

ٗت  ـــالمُتًــــٔغ ٦شيــــٌر مــــً اإلاىــــاصًً بخُبُــــ٤ الكــــَغ عة  ؤلاؾـ ٢ٓــــذ الحايــــغ ؤن ٖملُــــت الخُبُــــ٤ جٟــــغى يـــــْغ فــــي ال

ٓاهين الٓيــُٗت اإلاٗانــغة، بال ؤن َــظا ألامــغ ٢ـــض  ٣ًْٞــا إلاــا ظــغث ٖلُــّ ال٣ـــ ٓهُــت مِؿـــغة،  نــُاٚت َــظٍ ألاخ٩ــام نــُاٚت ٢اه

ْالتي ؾىبُجها في ال٣ٟغاث آلاجُت:  جترجب ٖلُّ بٌٗ ؤلاق٩الُاث 

 الخلىين: -أوال

ال ًــؼا٫ ًشيــر ا ْ مــً خُــض ٦ُُٟخــّ ل٣ــض ؤزــاع الخ٣ىــين  ٓاٍػ مــً ٖضمــّ ؤ ٓاء مــً خُــض ظــ لٗضًــض مــً الدؿــائالث ؾــ

ٓانل. ْظضا٫ ٣ٞ ي مخ  ْؤلاق٩الُاث التي ًم٨ً ؤن حٗتريّ مما ًجٗلّ مشاع ه٣اف 

ٓاػ ج٣ىـــــين ؤخ٩ـــــام  ْٖضمـــــّ ازخلـــــ٠ ال٣ِٟـــــاء فـــــي طلـــــ٪ بلـــــى عؤًـــــين: ألا٫ْ: ًـــــظَب بلـــــى ٖـــــضم ظـــــ ٓاػ  ٞمــــً خُـــــض الجـــــ

ٗت؛ ألن طلــ٪ مــضٖاة لحهــغ الكــَغ ٦ْمالِــا، الكــَغ ٗت  ح الكــَغ ٓ مــا ال ًخٟــ٤ مــ٘ ْع َْــ ْ عؤي مٗــين،  ٗت فــي مــظَب مٗــين، ؤ

                                                             
ن1ي

 ي5112ن مو ى تو" يوع"ي  وعاى 5يوماى  ي 
ن 2ي

 72ذهص د نو نجنى ا يو" ابب ذهو ى تو"نب يواويننوا د
ن3ي

  المنبيإلناالً ذو: دنى" د نو يور"ن صا يوتنظنى يوى تو"ي ومراو يو "نعب  0982 2 9درى يومدرمب يوى تو"نب يوعهنا فص م،" يو،اى" فص  
 026فص يونظاى يواانونص ا د
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ْمـا  ٓ ٖـاعى اظتهـاصٍ  ْلـ ٤ْٞ عؤي مٗـين ،ختـى  ا، ٦ما ؤن بلؼام ال٣ا ملي بال٣ًاء  ًٖ ٓع بّ قغ ح الاظتهاص اإلاإم ُّْٞ ٢خل لْغ

ْم َبـْيَن 
ُ
ـاْخ٨

َ
ٓلـّ حٗـالى:ل ٞ ِمـَغ باجباٖـّ ب٣

ُ
ا، ُّٞ خُاٌص ًٖ الح٤ الظي ؤ آلا ًغاٍ خ٣أ ـاِؽ ِبـالَح٤ِّ ْالحـ٤ ال ًىدهـغ فـي عؤي  (1)الىَّ

ْ مظَب بُٗىّ   .(2)ؤ

ـــــام  ـــــض ألاخ٩ــ ٓخُــ ـــضٖاة لخ ــ ـــــّ مــ ــــغ؛ ألهــ ــــذ الحايـــ ٢ٓـــ ــــي ال ــــّ فـــ ــــت بلُـــ ــــ٪ للحاظـــ ٓاػ طلـــ ــــ ــــى ظـــ ـــــغ بلـــ ـــ٤ آزــ ــ ــ ــــب ٍٞغ ـــا طَـــ ــ بِىمــ

ْؤن ألامــغ بطا ٓن بد٣ِـم،  ٓن بضاًـت الح٨ـم اإلاىخٓـغ ؤن ٩ًـ ا، ْيـمان لح٣ـ١ٓ اإلاخ٣ايـين، بدُـض ٌٗلـم اإلاخ٣ايــ  ْاؾـخ٣غاَع

ٓاخض في  ْاظتهاص ال٣ا ملي ٞةن طل٪ مضٖاة لالزخالٝ، بسانت م٘ ازخالٝ اإلاظاَب ال٣ُِٟت، بل ازخالٝ اإلاظَب ال جغ٥ 

ٓاخــضة، ٦مــا ؤن مــً قــإن الخ٣ىــين ؤن ًسٟــ٠ الٗــبء  ٧اَــل ال٣ا ــملي، خُــض بن مؿــإلت البدــض فــي ال٣ٟــّ  ٖــًاإلاؿــإلت ال

ٓاٞغ في الٛالبُت مجهم َظٍ  ْجخُلب في ال٣ًاة نٟاث ٢ض ال جخ ٫ٓ بلى الح٨م لِؿذ باإلاؿإلت الُِىت،  ؤلاؾالمي ٧لّ للٓن

 .(3)ألاًام

ــا ٞــةن الخ٣ىــين ًشيــر ٦خيــًرا مــً الدؿــائالث، مجهــا مــا ًخٗلــ٤ باؾــخمضاص ههٓنــّ، َــل ًً  ؤمــا مــً خُــض ال٨ُُٟــت ؤً

ٓن طلـــ٪ مـــً ٦خـــب  َْـــل ٩ًـــ ْخاظـــاث اإلاجخمـــ٘ا،  ٓاٞـــ٤  ٓن بـــااللتزام بمـــظَب مٗـــين ؤم باألزـــظ مـــً ٧ـــل اإلاـــظاَب بمـــا ًخ ٩ًـــ

ٗت  ٓاٖض ال٩لُت التي جد٨م الكَغ ْال٣ ٓابذ  ْ باالظتهاص اإلاباقغ في بَاع الش ً، ؤ  ا ؤلاؾالمُتال٣ِٟاء ألا٢ضمين ؤم اإلاٗانٍغ

ـــــا مؿـــــخ٣ً  ًُ ٘ ظضًـــــض ٧ل ٓن طلـــــ٪ بةنـــــضاع حكـــــَغ ٣ـــــت ال٣ِٟـــــاء  َْـــــل ٩ًـــــ ٣ًْٞـــــا لٍُغ مـــــً ؤخ٩ـــــام ال٣ٟـــــّ ؤلاؾـــــالمي، 

ٓ مـــــً  ٗت ِٞـــــ ْبن ال ًســـــال٠ الكـــــَغ ٗت،  ٓاهين الٓيـــــُٗت ختـــــى جالثـــــم ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ٍٓغ ال٣ـــــ ٓن بخدـــــ ْانـــــُالخا هم، ؤم ٩ًـــــ

ٗت،  ٓا٣ًٞـا ألخ٩ـام الكـَغ ٓهُـت ٞخ٣ـغ مـا ٧ـان ٞحهـا م ْهاث ال٣اه ُٗت بلـى اإلاـض ٗت ٞخٗمـض الجِـت الدكـَغ ْجلغـي مـا زالِٟـا، الكَغ

 لّ
ً
 اْجً٘ بضًال

ٗت  ٓن ٖلــى ال٣ا ــملي ؤن ًلجــإ بلــى الكــَغ ٓص الــىو الــظي ًد٨ــم النــزإ ٩ُٞـ ْظــ ٞــإًً ًجــض  ؤلاؾــالمُت٦ْـظل٪ فــي خالــت ٖــضم 

ْما  ي الٓؾُلت التي ًدبِٗا في طل٪ا  ال٣ا ملي الح٨م، 

رخـذ الٗض  
ُ
٢ت
ُ
٢ْـض ا ْمشاع زالٝ بُجهم،  ٓاظّ ال٣اثلين بالخ٣ىين  ا ماػالذ ج ْٚيَر ٫ٓ َظٍ ؤلاق٩الُاث  ًـض مـً الحلـ

ٓهُــــت  ُـــت اؾترقــــاصًت بهـــُٛت ٢اه ْهاث ٣ِٞ ٓ ْيـــ٘ مــــض ْالـــظي جُمــــهن الـــىٟـ بلُــــّ فـــي َــــظا الهـــضص َــــ ِـــظٍ ؤلاقــــ٩الُاث،  ل

ْلــى صْن بلــؼام إلاــً ٓن بمشابــت اإلاغظــ٘ لل٣ًــاة فــي مــغاخلِم ألا ٓن ج٩ــ ْال٣ــاه ٗت   مِؿــغة جدــض بقــغاٝ مخسههــين فــي الكــَغ

ٍْلـؼم مـً ْؤُٖـاٍ م٨ىـت الاظتهـاص،  ُت مـً  ٞخذ هللا ٖلُّ  ٍْسًـ٘ فـي طلـ٪ لغ٢ابـت قـٖغ زـغط ٖجهـا فـي ٢ًـاثّ ؤن ًاـرع طلـ٪ 

ُت مخسههت في اإلادا٦م.   ْ لجان قٖغ  صاع ؤلاٞخاء ؤ

 
ً
 الخجشبت اللُبُت في رلً.: -زاهُا

ـ ؤلاؾـالمُتٞترة الاؾخٗماع الٛغبي لجل الـض٫ْ  ذل٣ض ؤ٣ٖب
ّ
ـا ٦بيـًرا ؤز ًُ ـا ز٣اٞ

ً
٢ْىاٖـاث بعز ال ًـؼا٫ ًـازغ فـي ج٨ٟيـر  غ 

ت ؤلاؾــالمُتاليخهــُاث الؿُاؾــُت ْالا٢خهــاصًت ْالاظخماُٖــت الٗغبُــت ْ ٦شيــر مــً ْخًــاٍع ، ٦مــا ؤصٔ بلــى جبُٗــت ز٣اُٞــت 

ٗت   ًٖ ؤخ٩ام الكَغ
ً
ْبخاللِا بضًال ُٗت لخ٪ الض٫ْ،  ٖٓت الدكَغ ْالىٓم الٛغبُت في اإلآؾ ٓاهين  ا بصزا٫ ال٣ ٧ان مً آزاَع

ٓعة ٖملُت لخُب٤ُ الكغ ؤلاؾالمُت ْصة مً البالص ، بدُض ال ه٩اص هٔغ ن  . ؤلاؾالمُتَٗت بال في ؤ٢ُاع مدض

ْع  ـــؼ ص ٓ لخٍٗؼ ْٖلـــى اإلاؿـــخٔٓ الٟـــغصي جـــضٖ الث ٖلـــى اإلاؿـــخٔٓ الغؾـــوي،  م مـــً طلـــ٪ ِْـــغث الٗضًـــض مـــً اإلادـــا ْل٨ـــً بـــالٚغ

ٗت  ْطل٪ مً زال٫  ؤلاؾالمُتالكَغ ٗاث،  ْ ٖلى مؿخٔٓ باقي الدكَغ ٓعي ؤ ٓاء ٖلى اإلاؿخٔٓ الضؾخ ٓوي ؾ في الىٓام ال٣اه

ْحٗــضًل بٗــٌ مــا هــو ال ٗت،  ٓاهين اإلاؿــخمضة مــً الكــَغ ْ بنــضاع بٗــٌ ال٣ــ ٗاث ؤ ٗت للدكــَغ ت الكــَغ ٓع ٖلــى مهــضٍع ضؾــخ

ا لِا. ًٟ  ٧ان مسال

ْحٗضًل  -ؤ ٗاث  ٗت: زغ آبنضاع بٌٗ الدكَغ  ٣ًْٞا ألخ٩ام الكَغ

                                                             
ن1ي

 ي  56 و"  دا يآلنب:  
ن2ي

 ي 97مدمى  رص ذبى يوب"ا تاننو يوةاه يإل المصا د 
ن3ي

 ي95بر" لبو  نىا فاه يونوي  ا د 
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ٓع الاؾــخ٣ال٫ فـي لُبُــا الهـاصع ؾــىت   ْبن 1951ل٣ـض هــو صؾـخ َْـظا الــىو  ْلــت،  لــم م ٖلـى ؤن ؤلاؾــالم صًـً للض

ٓن لــّ ؤزــغ فــي اإلاؿــخ٣بل ٖلــى  ْلــت لــضًً ؤلاؾــالم ممــا ؾــ٩ُ ٕٓ الض ُٗت بال ؤهــّ ؤعئــملى مبــضؤ زًــ ــغ مــً الىاخُــت الدكــَغ
َّ
٨ًــً ؤز

ٓاهين اإلاؿــــخ٣اة مــــً  ٓ مــــا خـــضر ٞٗــــال، خُـــض ؤنــــضع اإلاكــــٕغ فـــي جلــــ٪ الٟتـــرة ٖــــضًصا مــــً ال٣ـــ َْــــ ْال٣ا ـــملي،  ٣ُٖـــضة اإلاكــــٕغ 

ْا ٓاهين الٛغبُــت ُٞمــا ًخٗلــ٤ باإلاؿــاثل اإلاضهُــت  ٓا٫ اليخهــُت لُُبــ٤ ٖلحهــا مــظَب ال٣ــ لجىاثُــت، بال ؤهــّ جــغ٥ مؿــاثل ألاخــ

ْيها ُين للٟهل في صٖا ٢ًْاة قٖغ ُت مؿخ٣لت،  ْظٗل لِا مدا٦م قٖغ   .(1)ؤلامام مال٪، 

ُــا الــظي خــضر ؾــىت  ٢ٓــذ الؿــير فــي 1969ْبٗــض حُٛيــر هٓــام الح٨ــم فــي لُب ْلــذ ال٣ُــاصة الكــابت فــي طلــ٪ ال م خا

ٗت  ٓهين، اججــــاٍ بخــــال٫ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ْال٣ــــاه ٓاهين الٓيــــُٗت، خُــــض قــــ٩لذ الٗضًــــض مــــً اللجــــان مــــً الٗلمــــاء  مدــــل ال٣ــــ

ٓعة الهاصع في  ٓظب ٢غاع مجلـ ٢ُاصة الش ْحٗضًلِا بما ًخ٤ٟ 10/2/1972بم ٗاث  م بكإن حك٨ُل لجان إلاغاظٗت الدكَغ

ٗت  ــت  ؤلاؾــالمُتمــ٘ اإلابــاصت ألاؾاؾــُت للكــَغ ْالخجاٍع ْاإلاضهُــت  ٓاهين الجىاثُــت  ٍٓــّ مــً إلاغاظٗــت ال٣ــ ْخهــغ مــا جد ــا،  ْٚيَر

ْا٢تراح بضاثل لخ٪ الىهٓم اإلاسالٟت ٗت،   . (2)مسالٟاث ألخ٩ام الكَغ

ٗت، مشـل جلـ٪  ٓاهين مؿخمضة مـً الكـَغ ْبالٟٗل، ٣ٞض ؤصث َظٍ اللجان مِامِا، ْنضعث بىاء ٖلى جٓنُا ها ٢

ٓن ع٢ـم ) ْالحغابــت بال٣ــاه ْخــض الؼهــا 1972( لؿــىت 148اإلاخٗل٣ـت بة٢امــت خــض ؾــغ٢ت  ٓن ع٢ــم )م،  م، 1973( لؿــىت 70بال٣ــاه

ٓن  ْؤزيًرا1974( لؿىت 52ع٢م ) ْخض ال٣ظٝ بال٣اه ٓن ع٢م ) م،  م الخمغ بال٣اه  . (3)1974( لؿىت 89جدٍغ

ــــٗت للمدـــــا٦م  ـــين زايـ ـــى طلـــــ٪ الحــ ــــذ ختــ ـــي ْلـ ْالتــ ـــُت  ٓا٫ اليخهــ ــــ ــــاث مؿـــــاثل ألاخـ ٗـ ـــم حكـــــمل جلـــــ٪ اإلاغاظ ْلــ

ٓع مً اإلاظَب اإلاال٩ي ٚيـر اإلا٣ـنن ٣ًْٞا للمكِ ُت  ْالـظي اؾـخمغ الٗمـل بـّ ختـى ؾـىت الكٖغ م خُـض ؤنـضع اإلاكـٕغ 1984، 

ٓن ع٢ـــم ) ْالـــظي لـــم حؿـــخمض ؤخ٩امـــّ مـــً اإلاـــظَب اإلاـــال٩ي ٣ٞـــِ، بــــل 10ال٣ـــاه مـــا  ْآزاَع ْالُـــال١  اط  ( بكـــإن ؤخ٩ـــام الـــْؼ

ٓ ما ظٗلـّ ٖغيـت لخٗـضًال  َْ ٓا٫ لم ٌؿب٤ بلحها،  ْعبما ؤ٢ ْعبما آعاء قاطة لبٌٗ الٗلماء،   ، ث حٗضجّ بلى مظاَب ؤزٔغ

 .(4)الخ٣ت

ٓعة مؿـلحت لل٣ـٔٓ 2011ْفي ؾىت  ا ٦بيـًرا ؤلاؾـالمُتم حٛير هٓـام الح٨ـم فـي لُبُـا مـً ظضًـض ٖلـى بزـغ زـ
ً
، ممـا قـ٩ل يـُٛ

ٓعي الهــاصع فــي ؤٚؿــُـ  ــالن الضؾـــخ ُٗت ٧ــان مــً هخاثجــّ ؤلٖا ْلـــى 2011ٖلــى الجِــاث الدكــَغ ْالــظي هــو فــي اإلاــاصة ألا م 

ٗت  ــــي ْالكــــَغ ــــالن ؤزــــغ ٦بيــــر ٖلــــى خغ٦ــــت  ٖلــــي ؤن لُبُــــا:" صًجهــــا ؤلاؾــــالم  ْل٣ــــض ٧ــــان لــــظل٪ ؤلٖا   "٘ اإلاهــــضع الــــغثِـ للدكــــَغ

٘ فـي لُبُـا، ْاإلاخسههـين فـي طلـ٪ إلاغاظٗـت  الدكـَغ ٓن  ْعظـا٫ ال٣ـاه ٗت  خُـض قـ٩لذ ٖلـى بزـغ طلـ٪ لجـان مـً ٖلمـاء الكـَغ

ٗت ٣ًْٞا ألخ٩ام الكَغ ٗاث   . (5)٧اٞت الدكَغ

ٓن ع٢ـــم ) ْع ال٣ــــاه ـــا نـــض ًً ٓاثـــض التــــي جخ٣ايـــاَا البىـــ٥ٓ فــــي 2013( لؿـــىت ٧ْ1ـــان مـــً آزــــاٍع ؤً ٛـــاء الٟ . بكــــإن بل

ــت، ٦مـا نــضع بٗــض طلــ٪ ٖـضصاإلاٗـامالث ٧اٞــت، بمــا ٞحهــا جلـ٪ التــي ججغيهــا اإلاهــاٝع  ٓن  الخجاٍع ٗاث ؤَمِــا ال٣ــاه مــً الدكــَغ

ٓن ع٢ـم )2015( لؿـىت 14ع٢م ) ْالـظي 1984( لؿـىت 10م الـظي ٖـّض٫ ال٣ـاه ْالُـال١،  اط  م بكـإن ألاخ٩ـام الخانـت بـالْؼ

 . ظاث، با ياٞت بلى ؤخ٩ام ؤزٔغ يت ٖلى حّٗضص الْؼ ٓص اإلاْٟغ ٓظبّ ؤلُٛذ ال٣ُ  بم

ٓن ع٢ــم ) ْؤلغــى )40م الــظي ٖــّض٫ )2016( لؿــىت 6ْال٣ــاه ٓن اإلاــضوي، بمــا ٞحهــا اإلاــاصة 16( مــاصة  ( ؤزــٔغ مــً ال٣ــاه

ٓن بالترجِــــــب1) ٗت، الٗــــــٝغ ( التــــــي ؤصعظــــــذ مهــــــاصع ال٣ــــــاه ــــاصت الكــــــَغ ٘، مبــ ـــي: الدكــــــَغ ٓاٖــــــض الٗضالــــــت ،آلاحـــ ٓن  ،٢ْ ْال٣ــــــاه

ٗت.  ُت ٖضم مسالٟخّ ألخ٩ام الكَغ ٘ قٍغ ٓن ٖلى الدكَغ ٣ًْْٞا للماصة اإلاٗضلت، ٣ٞض ا٢خهغث مهاصع ال٣اه  الُبُعي، 

                                                             
ن1ي

 ي8د  0 عنى مدمى يوجهنىيا لدراى يو ويج ويو ال  وآ ا"اماا ج 
ن2ي

 ي001ا ديإل المنب عنى مدمى يوجهنىيا لامنب يو نا ب يو "ذنب فص تاننو لدراى يو "نعب  
ن3ي

 ي592-590ي د 6يوج"نى  يو" منبي يوعىى  
ن4ي

 ي05د 0 عنى مدمى يوجهنىيا لدراى يو ويج ويو ال  وآ ا"اماا ج 
ن5ي

 
ي
 ي05ذاوى مو يومى ويوج "ا د يإل المنبمجهب يومةر"  يواانوننبا يوت "نعا  يوهنبنب ويو "نعب  
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ٓن ع٢ـــــــم ) ـــىت 20ْال٣ـــــــاه ــ ٓظبـــــــّ ألاخ٩ـــــــام التـــــــي جســـــــال٠ 2016( لؿــ لُٛـــــــذ بم
ُ
ْؤ ٓبـــــــاث  ٓن ال٣ٗ م الـــــــظي ٖـــــــّض٫ ٢ـــــــاه

ْؤيـــاٝ ؤخ٩اًمـــا ظضًـــضة بمـــا ٞحهـــا خ٨ـــم ًـــىو ٖلـــى ٗت،  ْباإلاشـــل الكـــَغ ـــضام للمغجـــض،  ٓبـــت ؤلٖا ٓن ع٢ـــم ) ٣ٖ ـــّض٫ ال٣ـــاه َٖ22 )

ٓن ع٢م )2016لؿىت  ٓبت اإلآث عظًما للمغج٨ب اإلاده1973ً( لؿىت 70م ال٣اه  .(1)م بكإن ب٢امت خض الؼها بةصزا٫ ٣ٖ

ٓع الجضًض: -ر ٕ الضؾخ ٗت في مكْغ  الكَغ

ٓؤث الكغ  ٘، خُض هـو  ؤلاؾالمُتَٗت ل٣ض جب ٓع لُبُا الجضًض م٩اهت الهضاعة في مهاصع الدكَغ ٓصة صؾخ في مؿ

ش  ٓع بخاٍع ٓع الهاصع ًٖ الُِئت الخإؾِؿُت لهُاٚت الضؾخ ٕ الضؾخ م فـي اإلاـاصة الؿاصؾـت ٖلـى ؤن:" 2017/ 7/ 29مكْغ

ٗت  ْالكَغ ْلت  ٘". ؤلاؾالمُتؤلاؾالم صًً الض  مهضع الدكَغ

ْا  ٓ ٓة َْــظا الــىو ٦مــا َــ ْ ــي زُــ  ،٘ ٓخُــض للدكــَغ ٗت  ــي اإلاهــضع ال ٓمــت ًجٗــل الكــَغ ْمِٟ ٢ٓــّ  بــح مــً مىُ

٘ ُٞما ًهضع  ْج٣ُُض ؾلُت اإلاكٕغ في ازخُاٍع إلاهاصع الدكَغ ٗاث  ٓمت الدكَغ ٗت في مىٓ ْع الكَغ ؼ ص َامت في ؾبُل حٍٗؼ

 ٓ ٗاجّ ٖغيت للًُٗ ٖلحها بٗضم الضؾخ ْبال ٧اهذ حكَغ ٗت  ٍْلؼمّ بإخ٩ام الكَغ ٗاث،   عٍت.مً حكَغ

٢ٓـاث التــي ٢ـض ًًـِٗا الـبٌٗ فــي  ٓوي فـي لُبُــا ٢ـض ًهـُضم بـبٌٗ اإلاٗ بال ؤن ألازـغ الٟٗلـي لِـظا الـىو ٖلــى الىٓـام ال٣ـاه

٣ّ مجها:  ٍَغ

ٓص  -1 ٘ا ؤم اإلا٣هـ ما مـً مهـاصع الدكـَغ ْٚيَر ْالؿىت  ٓص بظل٪ ال٣غآن  َْل اإلا٣ه ٗت،  ٓص بالكَغ جدضًض اإلا٣ه

ْ مظاَب مسخلٟتا ً في طل٪ا آعاء ال٣ِٟاء في مظَب مٗين ؤ ْمً َم الٗلماء اإلاٗخاًر  ْما  ي اإلاظاَبا 

ٝ ٞال٣ٟـــــّ  -2 ٓ مٗـــــْغ ْالتـــــرظُذ بـــــين آلاعاء ال٣ُِٟـــــت اإلاسخلٟـــــت، ٨ٞمـــــا َـــــ ٦ـــــظل٪ ُٞمـــــا ًخٗلـــــ٤ بمى جُـــــت الخسُيـــــر 

ْالكــاط ممــا ٢ــض ًجٗـــل  ْالًــ٠ُٗ  ٓح  ْاإلاغظــ ْع بـــين الــغا ح  ْآعاء مخٗــضصة جــض ؤلاؾــالمي لــّ مــظاَب مسخلٟــت 

 اء مسغًظا لّ مً ج٣ُُض َظا الىو.جبني اإلاكٕغ لبٌٗ َظٍ آلاع 

ـــا  -3 ًٟ ٌ٘ مـــا مسال ٓن حكـــَغ ـــغ متـــى ٩ًـــ ْالتـــي  ـــي طاث الازخهـــام ألانـــُل فـــي ج٣ٍغ ٓعٍت،   بن اإلاد٨مـــت الضؾـــخ
ً
ؤًًـــا

ٓن ممــا ٢ــض ٌٗــؼػ مــً اخخمــاالث  ٍٓتها ٖلــى اإلاسخهــين بال٣ــاه ٓعي؛ ج٣خهــغ فــي ًٖــ ْمــً زــم ٚيــر صؾــخ ٗت  للكــَغ

ٓ ٢ــــض ًىــــا٫ مــــ ٗت ٖلــــى هدــــ ٓم مٓؾــــ٘ للكــــَغ ٗاث جبنــــي مِٟــــ ٍْىٟــــي ٖــــً ٦شيــــر مــــً الدكــــَغ ً ؤَمُــــت َــــظا الــــىو 

ْمً زم ًب٣ي ٖلحها ٗت،   .(2)ال٣اثمت مسالٟتها للكَغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن1ي

 ي5102نوفمب"  07ن مو يوج"نى  يو" منبي 2ن " ذىى مو ا ه يواويننو فص يوعىى ي 
ن2ي

 ي55ا ديإل المنبمجهب يومةر"  يواانوننبا  يوت "نعا  يوهنبنب ويو "نعب  



 
 
 

207 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

 الخاجمت

ْالخٓنُاث ٧اآلحي:  في زخام َظا البدض ؤلخو في َظٍ الخاجمت ؤَم الىخاثج 

 
ً
خاةج:-أوال

ّ
 الى

ٓة بلى جُب٤ُ ال٣هام  -1 ٗت ال ًىدهغ في الضٖ ٓم جُب٤ُ الكَغ ْص ٣ِٞ.بن مِٟ  ْالحض

ــــي  -2 ـــل  ــ ْ ٢ًــــــاثُت بـــ ـــُت ؤ دت مجخمُٗــــــت مُٗىــــــت ؾُاؾـــ ٓلُت قــــــٍغ ــــئ ٗت لِؿــــــذ مؿــ ـــ٤ الكــــــَغ ٓلُت جُبُـــ ــــئ بن مؿــ

ٓلُت ألامت ٧اٞت.  مؿئ

ال  -3 ٓم ال٨لــي الكــامل لجمُــ٘ مىــاحي الحُــاة  ٓ اإلاِٟــ ٗت الــظي ًجــب ؤن ًــضعى بلُــّ َــ ُــ٤ الكــَغ ٓم جُب بن مِٟــ

ْص ٖلى ْ ب٢امت الحض ٢ُْإ الُغ١ ٣ِٞ. ٣ًخهغ طل٪ ٖلى ال٣هام مً الجىاة ؤ ْالؼهاة   الؿغا١ 

ٓ الـــىو ألا٢ـــٔٓ فـــي  -4 ْبُـــالن ٧ـــل مـــا ًسالِٟـــا َـــ  ٘ ٗت مهـــضع الدكـــَغ ٓعي ٖلـــى اٖخبـــاع الكـــَغ بن الـــىو الضؾـــخ

ٗت.  الضاللت ٖلى خا٦مُت الكَغ

٢ٓــذ  -5 ٫ٓ فــي ال ٓن ؤوؿــب الحلــ ْبن ٧ــان ًشيــر الٗضًــض مــً ؤلاقــ٩الُاث بال ؤهــّ ٢ــض ٩ًــ ٗت  بن ج٣ىــين ؤخ٩ــام الكــَغ

 الحايغ.

 
ً
ىصُاث: - زاهُا

ّ
 الخ

ٗت فـــي مجـــاالث خُـــا هم ٧اٞـــت  -1 ٓظـــٓر جُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ْاإلادايـــغاث ب ْاث  ـــ٤ الىـــض ُٖٓـــت الىـــاؽ ٖـــً ٍَغ ج

ٟغَى ٖلحهم طل٪ مً ٢بل ؾلُت ؾُاؾُت.  ًُ  ْٖضم الاهخٓاع ختى 

ُٗت  -2 ٍٓت في الجِاث الدكَغ ٓن صاثمت الًٗ ُت مً ٦باع ٣ِٞاء البالص ج٩ عة حك٨ُل لجان قٖغ ٓة بلى يْغ الضٖ

ٗت بالض ٓاهين ظضًضة مسالٟت للكَغ  .ؤلاؾالمُتْلت ختى ال جهضع ٢

ٗت  -3 ْ جىا٢ًــــِا مــــ٘ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٓا٣ِٞــــا ؤ ْبُــــان مــــضٔ ج ٓاهين الحالُــــت  حكــــ٨ُل لجــــان مسخهــــت بمغاظٗــــت ال٣ــــ

ٗت ٣ًْٞا ألخ٩ام الكَغ ْحٗضًل اإلاسال٠  ٓا٤ٞ   .ْبب٣اء اإلا

ْاإلا٨خباث  -4 ٓٞير ال٨خب  ْج ًٍٓ الكغعي لل٣ًاة   ال٣ُِٟت في اإلادا٦م.الاَخمام بالخ٩

ْجى٣ُتهــــا مــــً ٦شيــــر مــــً ألا٩ٞــــاع  -5 ُت،  ٓاص الكــــٖغ ْجُُٗمِــــا بــــاإلا ٓن  بظــــغاء مغاظٗــــت قــــاملت إلاىــــا   ٧لُــــاث ال٣ــــاه

ٗت.ْ الٛغبُت التي جخٗاعى   ؤخ٩ام الكَغ
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي واللوت: -أوال

1. ، ْمهــُٟ  ٖبــض ال٣ــاصع ُٖـــا، صاع  ابــً جُمُــت، ج٣ــي الــضًً، الٟخــأْ ال٨اــٔر ُــا،  جد٣ُــ٤: مدمــض ٖبــض ال٣ــاصع ٖ

ْلى   م.1987َـ 1408ال٨خب الٗلمُت بيرْث، الُبٗت ألا

ْلى. .2 ٣ي اإلاهغي، لؿان الٗغر، صاع ناصع بيرْث، الُبٗت ألا ٓع ألاٍٞغ ٓع، مدمض بً م٨غم بً مىٓ  ابً مىٓ

ٓوــي، ماؾؿــت ػاًــض .3 ــإ، جد٣ُــ٤: مدمــض مهــُٟ  ألٖا ْلــى  ؤلامــام مالــ٪، اإلآَ بــً ؾــلُان آ٫  هُــان، الُبٗــت ألا

 م.2004َـ 1425

ْؤًامـّ اإلاؿـوى  .4 ٫ٓ هللا ْؾيىّ  البساعي، مدمض بً بؾماُٖل البساعي، الجام٘ الححُذ اإلاؿىض مً خضًض عؾ

ْلى   ٌ.1400 حُذ البساعي، اإلاُبٗت الؿلُٟت بال٣اَغة، الُبٗت ألا

 ع الٗلمُت للُباٖت.الجلُضي، ؾُٗض مدمض، اإلاضزل لضاعؾت ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، الضا .5

ٓع، صاع الٗلـم  .6 َٓغي، بؾـماُٖل بـً خمـاص، الحـحاح جـاط اللٛـت ْ ـحاح الٗغبُـت، جد٣ُـ٤: ؤخمـض ٖبـض الٟٛـ الج

ْلى،   م.1979ٌ 1376للمالًين، الُبٗت ألا

 م.1989الغاػي، مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع، مسخاع الححاح، م٨خبت لبىان بيرْث، َبٗت ؾىت  .7

ـــا، ؤبـــي الحؿـــً ؤخ .8 ن، صاع ال٨ٟـــغ ػ٦ٍغ مـــض بـــً ٞـــاعؽ، معجـــم م٣ـــاًِـ اللٛـــت، جد٣ُـــ٤: ٖبـــض الؿـــالم مدمـــض َـــاْع

 م.1979ٌ 1399َبٗت ؾىت

يــر خــاٞٔ، الجامٗــت  .9 ٫ٓ جد٣ُــ٤: خمـــؼة بــً َػ  ؤلاؾـــالمُتالٛؼالــي، مدمــض بــً مدمــض، اإلاؿخهـــٟ  مــً ٖلــم ألانــ

ٓعة.  باإلاضًىت اإلاى

ـــين، جد٣ُــــ٤: ٖبــــض الحمُــــض .10 ٗـ َىــــضاْي، صاع ال٨خــــب الٗلمُــــت بيــــرْث،  الٟغاَُــــضي، الخلُــــل بــــً ؤخمــــض، ٦خــــار ال

ْلى   م.2003َـ 1424الُبٗت ألا

ْلى  .11 ْخامض ناص١ ٢ىُبي، معجم لٛت ال٣ِٟاء، صاع الىٟاجـ، الُبٗت ألا اؽ   ٌ.٢1405لٗجي، خمض ْع

ٓعي، اإلاؿـىض الحـحُذ اإلاسخهـغ مـً الؿـنن )  ـحُذ  .12 مؿلم، ؤبي الحؿً مؿلم بً الحجاط ال٣كيري الىِؿاب

ْلى مؿلم(، صاع َُبت، ال  م.2006ٌ 1427ُبٗت ألا

ْلُت، الُبٗت الغابٗت  .13 ١ الض  .م2004َـ 1425مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الٓؾُِ، مُبٗت الكْغ

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: -زاهُا

ٓوـ، الٗضص  .1 ٓهُت ج ٓونملي، مجلت اإلا٨ٟغة ال٣اه ٓع الخ ٓئملى، الضًً في الضؾخ  .2018الؿىت  11ب٢با٫ بً م

ٗت  .2 ٓن،  ؤلاؾــالمُتالاــراْي، خؿــين خؿــً، جــإزير الكــَغ ْلُــت لل٣ــاه ٓن اإلاــضوي ال٣ُــغي، اإلاجلــت الض ٖلــى ال٣ــاه

 م.2013الؿىت  3صاع ظامٗت خمض بً زلُٟت لليكغ، الٗضص 

ٗت  .3 ْص ؾـــلُمان خـــحاجت، الخـــضعط فـــي جُبُـــ٤ الكـــَغ ، عؾـــالت ماظؿـــخير، ظامٗـــت ال٣ـــضؽ، ؤلاؾـــالمُتظِـــاص صا

 م.2016ٌ ٧1438لُت الضعاؾاث الٗلُا، 

ٗت  .4 ٓعي إلا٩اهـــت الكـــَغ ُـــي، الخىٓـــُم الضؾـــخ ٓوي، مجلـــت  ؤلاؾـــالمُتخُـــضع خؿـــين ٖلـــي ال٨ٍغ فـــي الىٓـــام ال٣ـــاه

خت، الٗضص  ْغ  .2007الؿىت  5ألَا

ْلـــى  .5 ٓخـــت، الُبٗـــت ألا مـــا، الجامٗـــت اإلاٟخ ْآزاَع ْالُـــال١  اط  ؾــُٗض مدمـــض الجلُـــضي، ؤخ٩ـــام ألاؾـــغة فـــي الـــْؼ

 م. 1986
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ُت، ؾــُٗض مدمــض الجلُــضي، ؤَمُــت  .6 ٓم الكــٖغ ُت، مجلــت الٗلــ ُت فــي ج٣ىــين ألاخ٩ــام الكــٖغ الؿُاؾــت الكــٖغ

 م.2018الؿىت  5الٗضص 

ٗت  .7 ـــ٤ الكــــَغ ُـ ٓ َالـــــب، جُب ـــً ؤبــــ ـــالمُتنــــٓفي خؿـ فــــي الــــبالص الٗغبُـــــت، صاع الجهًــــت الٗغبُــــت، الُبٗـــــت  ؤلاؾــ

 م.2006ٌ 1427الخامؿت 

ٗت  .8 ٓلي، الكــــَغ ٓع، ميكــــإة ؤلاؾــــالمُتٖبــــض الحمُــــض مخــــ ت، صْن  ٦مهــــضع ؤؾائــــملي للضؾــــخ اإلاٗــــاٝع ؤلاؾــــ٨ىضٍع

 ؾىت وكغ.

ٓص مجلـ الكـٗب اإلاهـغي فـي ج٣ىـين ؤخ٩ـام ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي، مجلـت اجدـاص  .9 ؼ عمًان ؾم٪، ظِ ٖبض الٍٗؼ

ٓهُت، الٗضص  ْالبدٓر ال٣اه  .2005الؿىت  2الجمُٗاث الٗغبُت للضعاؾاث 

٘ الٓيـــــعي، اإلا٨ .10 ٘ الجىــــاجي ؤلاؾـــــالمي م٣اعهـــــا بالدكــــَغ ٓصة، الدكـــــَغ ـــاَغة، ٖبــــض ال٣ـــــاصع ٖــــ ٣ُُٞٓـــــت ال٣ــ خبــــت الخ

 .2013الُبٗت الشاهُت 

ْلى  .11 ٓاهين، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، الُبٗت ألا ٓعٍت ال٣  م.1988ٖلي خين هجُضة، الغ٢ابت ٖلى صؾخ

ٖٓاث الجامُٗت، ال٣اَغة. .12  ٖٓى مدمض، صعاؾاث في ال٣ّٟ الجىاجي ؤلاؾالمي، صاع اإلاُب

ٍٓــذ، ( مـً الض2ٞخخـي ٨ٞـغي، حٗلُـ٤ ٖلـى ا٢تـراح حٗـضًل اإلاـاصة ) .13 ٍٓتي، مجلـت الح٣ـ١ٓ ظامٗـت ال٩ ٓع ال٩ـ ؾـخ

 .8الؿىت  4الٗضص 

 م. 1986ٌ، 1407مدمض ػ٧ي ٖبض الار، ج٣ىين ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، صاع بخُاء الترار، الُبٗت الشاهُت،  .14

ٗت  .15 ـــ٤ ؤخ٩ــــــام الكــــــَغ ــــي جُبُـــ ـــضعط فـ ٓوي، الخـــ ــــ ـــُٗض العجلــ ـــالمُتمدمـــــض ؾـــ ـــملي اإلاٗانــــــغ  ؤلاؾــ ــــي ال٣ٟــــــّ الؿُائـــ فــ

 م. 2018( الؿىت 1( ع٢م )43ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخٓخت، الٗضص ) ْجُب٣ُاجّ اإلاٗانغة، مجلت

ٗت  .16 ٓص مىُــاْي، ال٣ٟــّ الجىــاجي ؤلاؾــالمي فــي يــٓء الكــَغ ٓصي،  ؤلاؾــالمُتمدمــض مدمــ ٓن الؿــٗ ٣ًْٞــا لل٣ــاه

ْلى  ٓهُت ال٣اَغة، الُبٗت ألا ٓمي لينضاعاث ال٣اه  م.2005اإلاغ٦ؼ ال٣
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 والذًتكشاءة في أخيام اللاكلت في كاهىن اللصاص 

 د. فشج كبذ الىاخذ هىٍشاث

 أظخار مشاسن بلعم اللاهىن الجىاتي بيلُت اللاهىن 

خىهت  ىهت  )لُبُا( –حاملت الٍض  جَش

abdoabduladim@gmail.com ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 ملذمت:

ٗت ؤ٠ ٢ـــغن خـــا٫ْ اإلاكـــٕغ اللُبـــي جُبُـــ٤ مىـــظ مـــا ًيُـــ٠ ٖلـــى ههـــ نـــضع ؤخُـــض  ؤلاؾـــالمُتخ٩ـــام الكـــَغ

ْٚير  ْالحغابــــت  ْالتــــي  ٢ــــاهٓن خــــضي الؿــــغ٢ت  ٓاهين ال٣ٗابُــــت  ــــا ال٣ــــاهٓن آَــــا مــــً ال٣ــــ / 1423( لؿــــىت 6ع٢ــــم ) زَغ

ْالضًــــــت ؤم بكــــــإن 1993 جُب٣ُــــــّ الخُبُــــــ٤  ذلــــــْالــــــظي ظــــــاء ملُئــــــا با قــــــ٩الُاث التــــــي ٖغ٢ (1)خ٩ــــــام ال٣هــــــام 

/  1427( لؿـــــىت ٧ْ4ـــــان طلـــــ٪ بال٣ـــــاهٓن ع٢ـــــم ) ،مـــــغ الـــــظي ؤصٔ باإلاكـــــٕغ الـــــى حٗضًلـــــّ مـــــغاث ٖضًـــــضةالحـــــحُذ ،ألا 

٦ْـــؤبكـــإن 1993/ 1423( لؿــىت 6ٓن ع٢ـــم )بخٗــضًل بٗـــٌ ؤخ٩ـــام ال٣ـــاه (2)م 1997 ْالضًـــت ،  ظا خ٩ـــام ال٣هـــام 

بكـــإن 1993/ 1423( لؿـــىت 6ٓن ع٢ـــم )بخٗـــضًل بٗـــٌ ؤخ٩ـــام ال٣ـــاه (3)م 2000/  1430( لؿـــىت 7ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم )

ْالضًت،ؤ ٓع  . ْعٚم َظٍ الخٗضًالث لم جسل خ٩ام ال٣هام   ؾاخت َظا ال٣اهٓن مً ال٣ه

ْع ؤلا  ٓعي فـــي ؾـــىت ْبهـــض ٗت  2011ٖـــالن الضؾـــخ ٗاث  ؤلاؾـــالمُتؤبـــحذ الكـــَغ اإلاهـــضع الغثِنـــملي للدكـــَغ

٘ ًسالب،بــل  ْاهُال٢ــا مــً طلــ٪ ن ؤي حكــَغ م  2016لؿــىت  18نــضع اإلاكــٕغ اللُبــي ال٣ــاهٓن ع٢ــم ؤِٟــا ٣ًــ٘ بــاَال ،

ْالضًــــت ؤم بكــــإن  1423( لؿــــىت ٣6ــــاهٓن ع٢ــــم )بكــــإن حٗــــضًل بٗــــٌ ؤخ٩ــــام ال ْججــــافى َــــظا (4)خ٩ــــام ال٣هــــام  ،

ٓاه ٓ آلا  ،ين التـــي ؾـــب٣خّال٣ـــاهٓن ٖـــً ال٨شيـــر مـــً الُٗـــٓر التـــي قـــابذ ال٣ـــ زـــغ مـــً ُٖـــٓر ًـــٔغ ل٨ىـــّ لـــم ٌؿـــلم َـــ

ٓ الخالي : ؤباخض الا٦خٟاء في صعاؾخّ لّ ٖلى ال ٓػٖت ٖلى الىد ٧ْاهذ زُت الٗمل م  خ٩ام الٗا٢لت 

ٓم الٗا٢لت  ال : مِٟ  ؤ

 : الح٨مت مً الٗا٢لت 
ً
 زاهُا

ُٖت الٗا٢لت  : مكْغ
ً
 زالشا

ٕٓ ال٣خل الظي جدملّ الٗا٢لت   : ه
ً
 عابٗا

٠٢ٓ اإلاكٕغ   : ج٣ضًغ م
ً
 زامؿا

 مفهىم اللاكلت:  -أوال 

 حٍٗغ٠ الٗا٢لت لٛت: - 1

َْـــم ال٣غابـــت مـــً ٢ِبـــل ألار،  َهـــَبت،  َٗ ْال ْالى ـــي،  ْحٗنـــي الَحجـــغ،  ٣ْـــل  َٗ الٗا٢لـــت فـــي اللٛـــت  مكـــخ٣ت مـــً ال

ْلُاء الضم. :ؤي ،أل هم ٣ٌٗلٓن ؤلابل  ًغبُٓن ع٦تها في ٞىاء ؤ

                                                             
ن(1
  008ى د  0959من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يولامط  ا 

ن(2
 97ى د  0958من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يو انص  ا 

ن(3
 209ى د  0991من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يولامط ذ "  

ن(4
   595ى د  5106 9 59اـ  0997"جل  07من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يو"يبق ايو نب يولام ب ا  
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َل ال٣خَُل ؤي ؤُٖ 
َ
٣ َٖ ٣ْٖـل لـّ صم ٞـالن ٞى٫ٓ٣:  ْؤزـظ الضًـت :صًخـّ،  ٓص  ٚـغم  :٣ْٖـل ٖـً ٞـالن ؤي ،بطا جـغ٥ ال٣ـ

ْالٗا٢لــت ،ٖىــّ ظىاًخــّ ٣ْٖــل ٖىــّ،  ٣ْٖــل لــّ  ٓم ج٣ؿــم ٖلــحهم الضًــت :ْ ــي ؤمشلــت الٟــغ١ بــين ٣ٖلــّ  ْؾــمُذ  ،ال٣ــ

 أل ها جمؿ٪ الضم .
ً
 (.1) ٣ٖال

 حٍٗغ٠ الٗا٢لت في مظاَب ؤَل الؿىت:  - 2

 اإلاال٨ُت:حٍٗغ٠ الٗا٢لت ٖىض  - ؤ

ٓع الحىابلــــــت   ،(2)َــــــم ٖهــــــبت ال٣اجــــــل :الٗا٢لــــــت ٖىــــــض اإلاال٨ُــــــت   ــــــ٠ ظمِــــــ ْاٞــــــ٤ اإلاال٨ُــــــت فــــــي َــــــظا الخٍٗغ
ْالكـــاُٞٗت (3) ْالٗهـــبت(4)، ٓع  (5) ـــي ال٣غابـــت مـــً ظِـــت ألار  :.  ٓ ٢ـــ٫ٓ الجمِـــ ـــب ط٦ـــغ ال (6)َْـــ ْالٗانـــب ٧ـــل ٢ٍغ  ،

ٕٓ الـــى زالزـــ ْ ـــي جدىـــ ٓإ :ٖهـــبتؤ تًيؿـــب الـــى اليـــخو بـــاألهىى ٣ٞـــِ ، ْٖهـــبت مـــ٘  ، ْٖهـــبت بـــالٛير ،بـــالىٟـ هـــ

ْبن ببدُــض جى٣ؿــم  ،الٛيــر م  َْــم الابىــاء زــم ؤبىــاَئ ٓة : ْ ــي: ألاْلــى :ظِــت البىــ لــى ظِــاث ؤعبــ٘ مغجبــت  هــظا الترجِــب 

ٓة ألا  َْــم ألازــ ٓة : ْالشالشــت ظِــت الازــ ْبن ٖــال . َْــم ألار زــم الجــض الحــحُذ  ٓة : ْالشاهُــت ظِــت ألابــ ٓا . قــ٣اء زــم هؼلــ

ٓة ألر زــم بٟــ ْ ألازــ ِم  َٓم زــم بٖغ َٓم زــم ؤٖمــام ألار زــم بىــ مــام زــم بىــ َْــم ألٖا ٓمــت : ْالغابٗــت ظِــت الٗم ٓا . ن هؼلــ

ٓا  ْبن هؼل َٓم   .  (7)ؤٖمام الجض الححُذ زم بى

 حٍٗغ٠ الٗا٢لت ٖىض الحىابلت:  -ر

الء  ْال ٓا مً اليؿب   .(8)الٗا٢لت َم الٗهبت مً ٧اه

 حٍٗغ٠ الٗا٢لت ٖىض ألاخىاٝ:  -ط

ٓان   .(9)الٗا٢لت َم ؤَل الضً

 (10)َْىا٥ مً ّٖغٝ الٗا٢لت مً ألاخىاٝ بإ ها :الجماٖت الظًً ٣ٌٗلٓن ال٣ٗل .

م .  ُْٖاَئ ْٖضصَم  ٓان اؾم للضٞتر الظي ًًبِ ُّٞ ؤؾماء الجىض     (11)ْالضً

ٟاث مٗانغة للٗا٢لت: -3  حٍٗغ

ِـــا  مجلــــ مجمـــ٘ ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي الـــضْلي اإلاىبشـــ٤ ٖـــً مىٓمـــت اإلاـــاج ْعجـــّ ٖٞغ مغ ؤلاؾـــالمي اإلاى٣ٗـــض فـــي ص

الؿاصؾــت ٖكــغة بإ هــا " الجِــت التــي جخدمــل صٞــ٘ الضًــت ٖــً الجــاوي فــي ٚيــر ال٣خــل الٗمــض صْن ؤن ٩ًــٓن لِــا خــ٤ 

ِٗا،  ْ ي الٗهبت في ؤنل حكَغ ٕٓ ٖلى الجاوي بما ؤصجّ.  ٓاهّ الظًً بُجهم الىهغة الغظ  .(12)ْالخًامًْؤَل صً

تها صاع ؤلاٞخاء فـي بالصهـا ْحكـمل آلابـاء ْألابىـاء  ٦ما ٖٞغ بإ هـا "ٞالٗا٢لـت: َـم ٖهـبت ال٣اجـل مـً ٢غابخـّ ؛  

٦ْـــظل٪ ؤ ْا،  ْبن بٗـــض ٓمـــت  ْؤبىـــاء الٗم ٓمـــت  ْالٗم ٓة  ْؤبىـــاء ؤلازـــ ٓة  ٓان؛ ل٣ًـــاء ٖمـــغ بـــً الخُـــارْؤلازـــ        َـــل الـــضً

ْالٗا٢لـت:  ـي “، ٢ا٫ ابً الحاظب عخمـّ هللا: - ع ملي هللا ٖجهم -بظل٪ في مدًغ مً الححابت  - ع ملي هللا ٖىّ -

                                                             
ن(1
 ني099-098 5ايو"ي ي امعجى مااننط يوهؽب ين606 5يوع"بنبا ىي" يوىذو  اييومعجى يوو ن ا مجمق يوهؽب وآل"وو  إب"يانى م، ةو 

ن(2
 ن 585 9دا نب يوى و ص ذهو يو "ح يوربن" ي

ن(3
  218يوعى   "ح يوعمى  د  

ن(4
 ني526 05فتر يوبا"ي البو دج" يوع االنص ي 

5)
 
ن
 ن007 9مؽنص يومدتاج وهل نل يو "بننص ي 

ن(6
 ن007 9ن ا مؽنص يومدتاج وهل نل يو "بننص ي585 9يوربن" يدا نب يوى و ص ذهو يو "ح  

ن(7
 9ا د 0990اـ ا0905ا 0 نؾ "جل   يم  ايوعا هب فص يوةاه يال المص ا  

ن(8
 ن90 9يورافص البو  ىيمب ي 

ن(9
 ني2797 00يوتج"نى وهاىو"ي ي 
ن(10
 ن009 56ييومب و   

ن(11
 ن 589-585 9دا نب يوى و ص ذهو يو "ح يوربن" ي 

ن(12
ن يو،اى" ذو مجهط مجمق يوةاه يإل المص يوىووص يومنب   ذو منظمب يوملتم" يإل المص يومنعاى فص ىو"ته يو اى ب 06 9ي 092يوا"ي" " ى  

 ى5112نن او ي إب"ن  ن  09 – 9اـا يومويف  0956"بنق ي و   2 –،ة"  91ذ "  بىبص يىووب يإلما"ي  يوع"بنب يومتدى ن 
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ٓان؛ لٗلــــت الخىانــــغ  ْؤلحــــ٤  هــــا ؤَــــل الــــضً ــــت ؤٖــــاهتهم …الٗهــــبت،  ٓه ٓان، ٞــــةن ايــــُغ بلــــى اإلاٗ ٍْبــــضؤ بإَــــل الــــضً  ،

ُٟــت فــي ٧امــل 276 – 275/6ةالخٓيــُذ: ” الٗهــبت ٓان؛ َمــً ٌكــتر٧ٓن مــ٘ ال٣اجــل فــي الْٓ ٓص بإَــل الــضً ْاإلا٣هــ  ،]

م“خمــــّ هللا: ؤلا٢لــــُم؛ ٢ــــا٫ الــــضعصًغ ع  ُْٖــــاَئ ْٖــــضصَم  ٓان: اؾــــم للــــضٞتر، ًًــــبِ ُٞــــّ ؤؾــــماء الجىــــض  ، …الــــضً

ٓا مً ٢باثل قتى ٓ ٧اه ْل [، ْهللا 398/4ةالكـغح الهـٛير:” ٣ُٞضمٓن ٖلى الٗهبت، خُض ٧ان الجاوي مً الجىض، 

 .(1)ؤٖلم 

ِـــا بإ هــا " ظِــت ههــغة الجــا ٟــاث اإلاٗانــغة للٗا٢لــت َىــا٥ مــً ٖٞغ ٓ ؤخـــض  وي الــظيْٖلــى نــُٗض الخٍٗغ َــ

ْ مــــا  ٔؤٞغاصَــــا التــــي جــــاص ٓعزخــــّ فــــي ظىاًــــت ٚيــــر ٖمضًــــت ٖلــــى هٟـــــ آلاصمــــي ؤ ْ ل  للمجنــــي ٖلُــــّ ؤ
ً
ٓبــــا ٖىــــّ الضًــــت ْظ

ٕٓ ٖلى الجاوي بما ؤصجّ بؿبب ظىاًخّ". ْ ها مً ٚير ؤن ٩ًٓن لخل٪ الجِت خ٤ الغظ ْ ما ص  ؤ
ً
ا  (2)ٌٗاصلِا قٖغ

ِــا بٗــٌ ٣ِٞــاء ال٣ــاهٓن بإ هــا " ظماٖــت مــً الىــاؽ جــغبُ ِم بالجــاوي ٖال٢ــت مُٗىــت ًلؼمــٓن بؿــبتها ْٖٞغ

ٓعزخّ ". ْ ل  (3)بما ًترجب ٖلى ٞٗلّ مً الضًت للمجني ٖلُّ ؤ

 
ً
 الحىمت مً اللاكلت:  -زاهُا

٦ْظا الـىٟـ مدترمـت ٞـال  ْ بن الخُإ ٌٗظع ُّٞ الاوؿان ، ا ، وؿـان ًجـار الضًـت فـي مـا٫ ؤلاب ْظـّ  َـضاَع

٢ْـــ٘ الٟٗـــل مىـــّ زُـــ  الـــظي 
ً
ًجـــار بضلـــّ ،٩ٞـــان مـــً بُـــّ مـــً ٚيـــر طهـــب حٗمـــضٍ ،ٞـــال بـــض مـــً ُٞـــّ يـــغع ٦بيـــر ٖل إ

ٗت  ٢ُْامِـــا بمهـــالح الٗبـــاص ؤن ؤْظبـــذ بضلـــّ ٖلـــى مـــً ٖلُـــّ ههـــغة ال٣اجـــل ،ٞإْظبـــذ  ؤلاؾـــالمُتمداؾـــً الكـــَغ

 .  (4)ٖلحهم بٖاهخّ ٖلى طل٪ ٦ةًجار الى٣ٟاث ٖلى ألا٢اعر 

 
ً
 مششوكُت اللاكلت: -زالثا

ُٖت الٗا ٓلين :ازخل٠ ال٣ِٟاء في مضٔ مكْغ  ٢لت ٖلى ٢

ال ججـــب ٖلـــى ؤخـــض ٚيـــٍر  ْالضًـــت فـــي مـــا٫ الجـــاوي ، ْاؾـــخض٫ (5)ال٣ـــ٫ٓ ألا٫ْ: لـــِـ َىـــا٥ ٖا٢لـــت ،  ـــحار َـــظا ؤ. 

ٓ آلاحي : ْالؿىت ٖلى الىد  ال٫ٓ٣ بال٨خار 

ٔي  - ــَغ
ْ
ز
ُ
ْػَع ؤ ِْ  

ٌ
اِػَعة َْ ـِؼُع 

َ
 ج
َ
ال َْ ٓعة ٞــاَغ، آلاًـت مـً ال٨خــار: ٢ــ٫ٓ هللا حٗــالى ل  ــحار َــظا ال٣ــ٫ٓ ؤ[. اؾــخض٫ 18آلا ةؾــ

 .    (6) هظٍ آلاًت ٖلى ؤهّ ال ٖا٢لت ح٣ٗل ًٖ الجاوي ،لٓاَغ مٗىاَا بإهّ ال ًازظ ؤخض بظهب ٚيٍر

ْالظهب- ٓم ال٣ُامـت  ،مىا٢كت الضلُل َظٍ آلاًت جخدضر ًٖ ؤلازم  ٓا٢ـ٘ ًـ ا  ٞ ـي بزبـاع ٖـً ال ْعص في جٟؿيَر ٦ما 

ْؤهـــّ ال  ْبن قـــغا ٞكـــغ ،  ْٖضلـــّ ، ؤن الىٟـــٓؽ بهمـــا ججـــأػ بإٖمالِـــا بن زيـــرا ٞسيـــر ،  فـــي ظـــؼاء هللا حٗـــالى ْخ٨مـــّ 

ْلِـ في  (7)ًدمل مً زُُئت ؤخض ٖلى ؤخض ٓع الضهُؤفي الازغة  ـغة ؤن في أل ا؛ م ٓع الضهُا ٢ـض ًازـظ الهـالح بجٍغ م

ُْٞىـا الهـالحٓن ٢ـا٫ : "وٗـم بطا  - نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـلم -ر الهالح ٦ما في خـضًض الىبـيء ٚي ٖىـضما ؾـئل ؤ هلـ٪ 

 .(8)٦رر الخبض"

                                                             
ن(1
   5109 2 52اـ 0992"جل  56ى"  ذو ىي" يالفتام يوهنبنب بتا"نخ يو،ا 0977يوةتوى " ى  

ن(2
 ي97د 5112اـ0956مدمى لدمى  داته ايوعا هب وم بوونتها ذو يوىنب فص يوةاه يال المص ا" اوب ىرتو"يه من و"  ا م،" اىي" يوجامعننو ا

ن(3
   0د 0982اـ0912ا يإل المنبيوى"ي ا   ذوك مدمى ذوك انظ"نب يوعا هب فص يوةاه يإل المص يومعا،" ابار تاو اىي" 

ن(4
 ن065 05مىي" يوىون  ذهو منا" يو بن   دمى د نببي

ن(5
 ن  009 56ن ايومب و  ي00 92ينظ" يومدهو البو د ى ي

ن(6
 ن009 56يومب و  ي 

ن(7
 ن525 6تة ن" يبو ر ن" ي

ن (8
 5881"ويه م هى دىنا " ى 
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ٍٓ : "مـً َـظا مٗـ٪ ا"٢ـا٫ ابنـي  - ْؤبـ ٓ عمشـت  مً الؿىت: ٢ـا٫ عؾـ٫ٓ هللا نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـلم خـين صزـل ٖلُـّ ؤبـ

ال ًجني ٖلُ٪" . ص٫ الحضًض ؤن ألار ال ًازظ بجىاًـت ابىـّ ْالابـً ال ًازـظ (1)ؤقِض بّ ،٢ا٫ "به٪ ال ججني ٖلُّ 

 ٞال ًخدمل ؤي اوؿان ؤزغ ما ظنى ٚيٍر مً ظىاًاث . (2)بجىاًت ؤبُّ 
ً
 (3)،بطا

ْ  :مىا٢كـت الــضلُل - ْ بهمـا اإلاــغاص فــي الحــضًض الــظهب ْؤلالــم ًــض٫ الحــضًض ٖلـى ٖــضم جدمــل الٗا٢لــت للضًــت ، ن بزــم 

ْلــم ،٦مــا ٧ــان ٖلُــّ ؤمــغ الجاَلُــت ،٦ـظل٪ ٞــان الحــضًض ٢ــ٣ًخـل ٚيــر ال٣اجــل بــاإلا٣خ٫ٓ  ض ًدمــل ٖلــى ال٣خــل الٗمــض 

 .   (4)خض بخدمل الٗا٢لت لل٣خل الٗمض ؤ٣ًل 

ٓع ال٣ِٟـــاء اإلاال٨ُـــت  ال٣ـــ٫ٓ الشـــاوي: ٓ مـــا ٖلُـــّ ظمِـــ ْالكـــاُٞٗت (5)َْـــ ْالحىابلـــت ( 6) ، ْالحىُٟـــت ( 7)، ٦ْشيـــر مـــً  (8)، ،

ٓ  (9)اإلادــــضزين  ٖت ؤَْــــ ْاؾــــخض٫ ؤ ــــحار َــــظا ال٣ــــ٫ٓ مــــً   ،ْجخدمــــل صٞــــ٘ الضًــــت ٖــــً الجــــاوين الٗا٢لــــت مكــــْغ

ْالؿىت ْالاظمإ.    ال٨خار 

ٓعة اإلااثضة، آلاًت  - آلاةؾ ٔي َٓ ٣ْ الخَّ َْ ِاّرِ 
ْ
ى ال

َ
ل َٖ ٓا 

ُ
ه َْ ا َٗ

َ
ح َْ ٢ْض ؤعئملى ؤلاؾالم مبـضؤ الّخٗـاْن 2مً ال٨خار: ٢ا٫ حٗالى:ــ ل  .]

ٗاث التــي ؾــّجها، فــي ألازــال١، ْفــي  ٘ الؼ٧ــاة، فــي ٦شيــر مــً الدكــَغ ٓع طلــ٪: حكــَغ ْمــً نــ الٗبــاصاث، ْفــي اإلاٗــامالث، 

ض الغؾ٫ُٓ 
َّ
ع ـملي هللا ٖىـّ  -نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٖلى الخٗـاْن بـين اإلاؿـلمين ؛ ٞٗـً ؤبـي ؾـُٗض الخـضعي  -٢ْض ؤ٦

بط ظـاء عظـل ٖلـى عاخلــت لـّ، ٞجٗـل ًهـٝغ بهــَغٍ  -نـلى هللا ٖلُــّ ْؾـلم  -٢ـا٫: بِىمـا هدـً فـي ؾــٟغ مـ٘ الىبـي  -

، ٣ٞــا٫ عؾــ٫ُٓ هللا  ًمًُىــا
ً
ــْض بــّ ٖلــى َمــً ال ِْــَغ -نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم  -ْقــماال ُٗ َُ ِــٍغ ٞل

َ
: ))َمــً ٧ــان مٗــّ ًٞــُل ْ

ْض بّ ٖلى َمً ال ػاص لّ(( ُٗ َُ ْمً ٧ان لّ ًٞل مً ػاٍص ٞل ـغ ختـى عؤًىـا ؤهـّ ال (10)لّ، 
َ
غ مً ؤنـىاٝ اإلاـا٫ مـا ط٦

َ
، ٞظ٦

 خ٤َّ ألخٍض مىا في ًٞل.

ٓع  ٓع الخٗــاْن ٖلــى الاــرال قــ٪ ؤن الٗا٢لــت نــ ْطلـــ٪ بمؿــاٖضة الجــاوي فــي صٞــ٘ الضًــت التــي  جــؼ ٖـــً  ،ة مــً نــ

ْبعياء اإلاجني ٖلُّ في ؤزظ خ٣ّ.   صِٞٗا 

ــغة ع ــملي هللا ٖىــّ ٢ــا٫: ا٢خخلــذ امغؤجــان مــً َــظًل، ٞغمــذ بخــضاَما ألازــٔغ بحجــغ  - مــً الؿــىت: ٖــً ؤبــي ٍَغ

ٓا بلـــى الىبـــي ْمـــا فـــي بُجهـــا، ٞازخهـــم ْ  - ْؾـــلم نـــلى هللا ٖلُـــّ - ٣ٞخلتهـــا  ، ٖبـــٌض ؤ
ٌ
٣ٞ ـــملى ؤن صًـــت ظىُجهـــا ٚـــغة

٢ْ ملى بضًت اإلاغؤة ٖلى ٖا٢لتها    .(11)ْلُضة، 

 ْ 
ً
: َـــل ٖىـــض٦م ٍـــمليء مـــا لـــِـ فـــي ال٣ـــغآنا ٣ٞـــا٫:  - ع ـــملي هللا ٖىـــّ -ٖـــً ؤبـــي  حُٟـــت ٢ـــا٫: ؾـــإلذ ٖلُـــا

 فــي ٦خابــّ، 
ً
 ٌُٗــي عظــال

ً
ْبــغؤ اليؿــمت، مــا ٖىــضها بال مــا فــي ال٣ــغآن، بال ِٞمــا ْالــظي ٞلــ٤ الحــب  ْمــا فــي الحــحُٟت، "

ْؤن ال ٣ًخـــل مؿـــلم ب٩ـــاٞغ ٩ْٞـــا٥ ألاؾـــير  ْمـــا فـــي الحـــحُٟتا ٢ـــا٫: ال٣ٗـــل  ْْظـــّ الضاللـــت ؤن ألازـــغ ص٫ (12) ٢لـــذ   ،

ُٖت اٖخباع الٗا٢لت. ٢ّٓ ٖلى زبٓث مكْغ  بمىُ

                                                             
ن(1
و،دده ي وبانصي 9895"ويه يون ابص دىنا " ى  

   

ن (2
ن009 56يومب و  وه "ل ص ي

 

ن (3
 019مدمى  داته ام"جق  ب   ر"ه د 

ن(4
 019مدمى  داته ام"جق  ب   ر"ه د 

ن (5
 ن585 9دا نب يوى و ص ي

ن(6
 ن006 9مؽنص يومدتاج ي 
(7)
 ن88 9يورافص البو  ىيمب ي 

ن(8
 يومب و  نةط يوموضق 

ن(9
ناذبىيودمناى يومجااوص ام ابوونب يوعا هاب فاص ىفاق يوىناب امجهاو جامعاب 526 5اذباىيوااى" ذاوى  ي 29ذوك مدمى ذوك ام"جق  ب   ر"ه د 

 71اد 0998ا 5ح09ملتب وهبدوا ويوى"ي ا  ايومجهى
ن(10
 0758،دنر م هىا دىنا " ى:  

ن(11
 9982،دنر م هىا دىنا " ى:  

ن(12
   6919"ويه يوبلا"ي دىنا " ى 
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ٓلـــّ: ؤظمـــ٘ ؤَـــل الٗلـــم ٖلـــى ؤن صًـــت  - ُٖت اٖخبـــاع الٗا٢لـــت ب٣ ؤلاظمـــإ: ٣ٞـــض ه٣ـــل ابـــً اإلاىـــظع ؤلاظمـــإ ٖلـــى مكـــْغ

 (.1) الخُإ جدملّ الٗا٢لت

ــا فـي خـ٤ مؿــخد٣حها ْخـ٤ مـً ًخٓظــب  -  مغجبـت لجمُـ٘ آزاَع
ً
ا ْاظبـت قــٖغ الـغؤي اإلاسخـاع: ًـٔغ الباخــض ؤن الٗا٢لـت 

 ٖلحهم صِٞٗا.

ْ ؾــلم - يّ الىبــ:  - عخمــّ هللا حٗــالى -٣ًــ٫ٓ ابــً جُمُــت  َْــم  ،٢ ــملى بالضًــت ٖلــى الٗا٢لــت -نــلى هللا ٖلُــّ 

 ٓ َُْٗى ن الغظل  ٞلما ٧ـان فـى ػمـً ٖمـغ ظٗلِـا ٖلـى ؤَـل  ،٧ْاهذ الٗا٢لت ٖلى ِٖضٍ َم ٖهبخّ ،هّالظًً ًىهْغ

ٓان ْصْن بالكـــٕغ ْلِـــظا ازخلـــ٠ ٞحهـــا ال٣ِٟـــاء ٣ُٞـــا٫ ؤنـــل طلـــ ،الـــضً ْ َـــم مـــً ًىهـــٍغ ؤ٪ ؤن الٗا٢لـــت َـــم مدـــض

ْمـً ٢ـا٫ بالشـاو  ظٗـل  ، هم الٗا٢لـت ٖلـى ِٖـضٍة٢ا٫ باأل٫ْ لم ٌٗض٫ ًٖ ألا٢اعر ٞٞمً  ،َُْٗىّ مً ٚير حُٗين

ْاإلا٩ان َُْٗىّ فى طل٪ الؼمان  ْم٩ان مً ًىهغ الغظل  همـا ًىهـٍغ بٞلمـا ٧ـان فـي ِٖـض الىبـي  ،الٗا٢لت فى ٧ل ػمان 

ٓا َـــم الٗا٢لـــت ال ُٖـــاء بط لـــم ٨ًـــً ٖلـــى ِٖـــض الىبـــي ،َُْٗىـــّ ؤ٢اعبـــّ ٧ـــاه ٓان  ٓان ٧ـــان  ،صًـــ ٞلمـــا ْيـــ٘ ٖمـــغ الـــضً

ٓما ؤن ظىض ٧ل مضًىت ًىهغ بًّٗ بًٗ ٓا ؤ٢ـاعربْ  ،َْٗين بًّٗ بًٗا ،امٗل ٓهـ ٓا َـم الٗا٢لـت ،ن لم ٩ً ، ٩ٞـاه

 ْ ٓلين  ٓا٫بـــازخالٝ ألا  هــا جسخلـــ٠ بَْــظا ؤ ـــح ال٣ـــ َُْٗىـــّ  ،خــ َْىـــا٥ مــً ًىهـــٍغ  ْبال ٞغظـــل ٢ـــض ؾــ٨ً بـــاإلاٛغر 

 ٔ ْاإلايــــرار ًم٨ــــً خٟٓــــّ  ،٦ُــــ٠ ج٩ــــٓن ٖا٢لخــــّ مــــً باإلاكــــغ١ فــــى ممل٨ــــت ؤزــــغ ْلٗــــل ؤزبــــاٍع ٢ــــض اه٣ُٗــــذ ٖــــجهم 

ْبىحهــــاؤْ  ،ن ٣ٖلِــــا ٖلــــى ٖهــــبتهاؤبــــي ٢ ــــملى فــــى اإلاــــغؤة ال٣اجلــــت ٞــــان الى ،للٛاثــــب ظِــــا  ٓاعر ٚيــــر  ،ن ميراثهــــا لْؼ ٞــــال

  ٞان الىبي ،٦ْظل٪ جإظلحها زالر ؾىين ،الٗا٢لت
ً
٨ٞشيـر مـً  ،ظلِا زـالر ؾـىينؤْٖمغ  لم ًاظلِا بل ٢ ملى  ها خاال

ٓلـٓن ال ج٩ــٓن بال ماظلـ ال ج٩ــٓن  :ْبًٗــِم ٢ـا٫ ،اٖـاٍْجٗـل طلــ٪ بًٗـِم اظم ، ٦مــا ٢ ـملى بـّ ٖمــغ تال٣ِٟـاء ٣ً

ْاإلاهـــــلحتؤْالحـــــحُذ  ،بال خـــــاال ْجإظُلِـــــا بدؿـــــب الحـــــا٫  ال يـــــغع ٖلـــــحهم فـــــى ةٞـــــ ،ن حعجُلِـــــا  ٓا مُاؾـــــير  ن ٧ـــــاه

 .(2)الخعجُل ؤزظث

 
ً
 هىق اللخل الزي جدمله اللاكلت:  -سابلا

ْٖامت ال٣ِٟاء :الظي ٖلُ :٢ا٫ ابً ٖبض الار ٓع الٗلماء   ؤّ ظمِ
ً
ال  ن الٗا٢لـت ال جدمـل ٖمـضا  

ً
ال اٖتراٞـا

 
ً
ال ح٣ٗل ٖمضا  ،

ً
ٓاظـب ُٞـّ الضًـت ٖلـى الٗا٢لـت (3)نلحا ٓا في ال٣خـل الخُـإ ٖلـى ؤن ال ْ ؤن اإلاظاَب ألاعبٗت اج٣ٟ  .

ْاإلاال٨ُت  (4)الحىُٟت  ْالكاُٞٗت   (5)، ْالحىابلت  ( 6)، ،(7). 

ٓع ال٣ِٟــــاء ال٣ـــاثلٓن بــــّ    ،(9)ْالكــــاُٞٗت ،(8)الحىُٟــــت  :َْــــم ،ْؤمـــا ال٣خــــل قــــبّ الٗمــــض؛ ٣ٞـــض اجٟــــ٤ ظمِــــ

 ْبهما ًهاع بلى الضًت جخدملِا الٗا٢لت . ،ٖلى ؤهّ ال ٢هام ُّٞ (10)ْالحىابلت 

ٕٓ مــً ال٣خــل ابــً خــؼم  ْاخــضة اطا يــغر ألا  ت بال ٦مــا ؤه٨ــٍغ اإلاال٨ُــ(11)ْؤه٨ــغ َــظا الىــ ٓعة  ر ابىــّ فــي نــ

ال ًدمـل ٞٗلـّ ٖلـى حٗمـض ال٣خــل إلاـا  ،ْ خظٞـّ بحجـغ ٞمـاثؤبدضًـضة  ٓ ٞـال ٣ًخــل بـّ  ْالحىــ ٓة مـً الكـ٣ٟت  فـي الابـ

                                                             
ن(1
 79يإلجماح البو يومن " د 

ن(2
  099-098ند 527-526  09مجموح يوةتاوى ي 

ن(3
 ن516-512 09يوتمهنى ي 

ن(4
 ن002 57يومب و  ي 

ن(5
 ني655 5يوبهجبا ي 

ن(6
 ن006 9مؽنص يومدتاجي 

ن(7
 219-يوعى   "ح يوعمى  وهماى ص اد 

ن(8
 ن002 57يومب و ي 

ن(9
 ن006 9مؽنص يومدتاجا ي 
ن(10
 ني88 9يورافص البو  ىيمب  ي 

ن (11
 ني999 01يومدهوي
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ْطلــ٪ ًمىــ٘  ػ ٞحهــا زل٣ــت ، َُْٗــ  ٞٗــل ألا بمــً ٢هــض اإلاٛــْغ ح  ــا١ الــْغ ُٞــّ الضًــت ْججــب  ،ر َــظا قــبّ الٗمــضَػ

ٓاء ٧ان مؿلما مٛلٓت في ما٫ ألا   (1)ْ ٚير مؿلم .ؤر ؾ

 
ً
 جلذًش مىكف اإلاششق مً اللاكلت: -خامعا

ٓبـاث فـي  -1 ْص اؾخمغث ههـٓم ٢ـاهٓن ال٣ٗ لـى ؤن جبنـى اإلاكـٕغ اللُبـي جُبُـ٤ بمُـضان الخُبُـ٤ ٖلـى ظـغاثم الحـض

ٗت ؤ ْالضًــت 1993/ 1423( لؿــىت 6خُــض انــضع ال٣ــاهٓن ع٢ــم ) ؤلاؾــالمُتخ٩ــام الكــَغ م بكــإن اخ٩ــام ال٣هــام 
لــى حٗضًلــّ بمــغ الــظي ؤصٔ باإلاكــٕغ جُب٣ُــّ الخُبُــ٤ الحــحُذ ،ألا  ذظــاء ملُئــا با قــ٩الُاث التــي ٖغ٢لــْالــظي  (2)

( 6ٓن ع٢ـــم )بخٗـــضًل بٗـــٌ ؤخ٩ـــام ال٣ـــاه (3)م 1997/  1427( لؿـــىت ٧ْ4ـــان طلـــ٪ بال٣ـــاهٓن ع٢ـــم ) ،اث ٖضًـــضةمـــغ 

٦ْــظا ال٣ــاهٓن ع٢ــم )ؤبكــإن 1993/ 1423لؿــىت  ْالضًــت ،  بخٗــضًل ( 4)م 2000/  1430( لؿــىت 7خ٩ــام ال٣هــام 

ْالؤبكــإن 1993/ 1423( لؿــىت 6ٓن ع٢ــم )بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاه ْعٚــم خ٩ــام ال٣هــام  َــظٍ الخٗــضًالث لــم ضًــت، 

ٓع  جسل م بكـإن حٗـضًل  2016لؿـىت  18نـضع اإلاكـٕغ اللُبـي ال٣ـاهٓن ع٢ـم ؤلى ؤن بؾاخت َظا ال٣اهٓن مً ال٣ه

ْالضًت  1423( لؿىت 6بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهٓن ع٢م ) ْججـافى َـظا ال٣ـاهٓن ٖـً ال٨شيـر (5)م بكإن اخ٩ام ال٣هام  ،

ٓاهين التـي ؾـب٣خّ ٓ آلا  ل٨ىـّ لـم ،مـً الُٗـٓر التـي قـابذ ال٣ـ ًىـا الا٦خٟـاء فـي صعاؾـدىا لــّ ؤزـغ مـً ُٖـٓر ع ٌؿـلم َـ

ْ ؤٖلى   خ٩ام َظا ال٣اهٓن .ؤما ٌٗتريها مً بق٩االث في جُب٤ُ خ٩ام الٗا٢لت 

ٓاظبت الخُب٤ُ في مجا٫ الٗا٢لت:  -2 ٓاهين ال  ال٣

ْالضًـــــت ىـــــا فـــــي ال٣ٟـــــغة الؿـــــاب٣ت ؤن اإلاكـــــٕغ ؤنـــــضع ٖـــــضة حٗـــــضًالث ل٣ـــــاهٓن ال٣هـــــام  ِّ ٧ْـــــان مؿـــــل٨ّ  ،ب

غ الخٗضًالثمًُغ   في ج٣ٍغ
ً
ا ال٣ـاهٓن ع٢ـم آْالتي ٧ان  ،با ْالـظي هضمٛـّ بٗـضم صاللـت مؿـّماٍ  2016لؿـىت  18زَغ

ٓهّ  ٓان الخٗضًل الظي ؤظغاٍ ؾـىت  ،ٖلى خ٣ُ٣ت مًم لؿـىت  18بال٣ـاهٓن ع٢ـم  2016خُض ؤَل٤ اإلاكّغٕ ٖلى ٖى

م بكـــإن 1423" لؿـــىت 6"م بكـــإن حٗـــضًل بٗـــٌ ؤخ٩ـــام ٢ـــاهٓن ع٢ـــم 2016لؿـــىت 18مؿـــّوى "٢ـــاهٓن ع٢ـــم  2016

ْالضًت.  ؤخ٩ام ال٣هام 

ِٟـــم مىـــّ ؤن اإلاكـــٕغ ٢ـــض لجـــإ بلـــى حٗـــضًل ظؼجـــي فـــي ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم " ًُ ٓان  م بـــإن 1423" لؿـــىت 6َْــظا الٗىـــ

ٓا٢ـــ٘؛  ٓ ال ْل٨ـــً لـــِـ َـــظا َـــ ْؤظـــٔغ ٖلحهـــا الخٗـــضًالث اإلاىاؾـــبت،  م حٗـــضًلِا  ازخـــاع بٗـــٌ ؤخ٩امـــّ التـــي عؤٔ بلـــْؼ

ٓع ًجــ ْلِــا ال٣ــاهٓن ألانــلي ع٢ــم "ٞــاإلاُل٘ ٖلــى الخٗــضًل اإلاــظ٧ " 6ض ؤن َــظا الخٗــضًل جىــا٫ْ ٧اٞــت ألاخ٩ــام التــي جىا

 مدــل ال٣ــاهٓن 1423لؿــىت 
ً
ْا٢ُٗــا ٓ ٢ــاهٓن مخ٩امــل ٢ــض خــّل  َْــظا  ٌٗنــي بــإن الخٗــضًل الــظي ْنــ٠ ٦ــظل٪ َــ م، 

ٓا٢ٗــت التـــي ًــان ًضًــ ؛م1423" لؿــىت 6ع٢ــم " ٓع لح٨ــم ال ٕٓ لل٣ـــاهٓن اإلاــظ٧ بـــل  ،تألن اإلاُبــ٤ لـــً ًدخــاط بلــى الغظــ

َْـــظا مـــا جا٦ـــضٍ اإلاـــاصة ألاْلـــى مـــً ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  ْعصث فـــي الخٗـــضًل؛  م طاجـــّ 2016لؿـــىت  18ج٨ُٟـــّ ألاخ٩ـــام التـــي 

 ٌؿـإ٫ ٖـً الٟاثـضة مـً بزـاعة َـظٍ اإلاالخٓـت، ٞى٣ـ٫ٓ: بن الٟاثـضة التـي ال حُٛـب ٖلـى ُٞىـت ٧ـل بهـيرة 
ً
ْلّٗل ؾاثال

٦ُْــــل  ْ َٓم ال٣ا ــــملي ؤ ٓان ؾــــُ مــــا مــــً اإلاِخمــــين ؤن ال٣ــــاهٓن  ؤن ال٣ــــاهٓن ألازيــــر  هــــظا الٗىــــ ْٚيَر الىُابــــت الٗامــــت 

ٗــــٝغ فــــي  ٌُ ال   ،
ً
ٓاهين اإلاخٗا٢بــــت ػمىُــــا ٓ ٚيــــر طلــــ٪، ختــــى ٖلــــى ٢اٖــــضة الخٗــــضًل الًــــمني بــــين ال٣ــــ َْــــ اإلاٗــــّض٫ بــــا١ٍ، 

                                                             
ن(1
 ن966 5ته نل م اب  يومىونب وهب"ي ذصي 

ن(2
  008ى د  0959من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يولامط  ا 

ن(3
 97ى د  0958من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يو انص  ا 

ن(4
 209ى د  0991من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يولامط ذ "  

ن(5
   595ى د  5106 9 59اـ  0997"جل  07من و" باوج"نى  يو" منب ايوعىى يو"يبق ايو نب يولام ب ا  
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ٗٝغ في ألاخ٩ام ال٣ُِٟـت ب٣اٖـضة اليسـر مـ٘ ب٣ـاء الح٨ـم، ممـا ًـاصي بلـى حكـخِذ ْيـُإ  ٌُ ٓهُت ما  الهُاٚت ال٣اه

 (1)ْاإلاِخم ال مارع لّ. ظِض للمُب٤

 مً طل٪ ٞةن ال٣اهٓن ع٢م  -3
ً
٢ْـض هـتهم  18ْاهُال٢ا ْالخ٣ُـُم ، ٓعا ً لل٣ـغاءة  ٓاٍ ل٩ُٓن مد ٓ ما هغخحّ صْن ؾ َ

 ٓ ن َظا ال٣اهٓن جـم حٗمُمـّ ٖلـى إبٌٗ اإلادا٦م في بالصها ،ٞى٫ٓ٣ ب ن َظا ال٣اهٓن لم ًُب٤ فيؤ١ باٖخباع بال٣ٗ

ْالىُاباث ْلم ًهضع ما ًلُّٛ ب٢ْض ظٔغ بّ الٗمل  ،اإلادا٦م  ٓمىا َظا   لِـظٍ اإلاًٗـلت ٞـ ،ّْ ٌٗضلؤلى ً
ً
ن ةْخؿما

ْالتـي خـل مدلِـا فـي  ٗاث التـي ؾـب٣خّ  صعاؾدىا جىهب ٖلـى الٗا٢لـت التـي ٦ـغع ٞحهـا َـظا ال٣ـاهٓن مـا ظـاء فـي الدكـَغ

ٗاث الؿاب٣ت ُٞما  ٓع في الدكَغ ٕٓ الٗا٢لت .الخُب٤ُ م٘ اياٞاث ظضًضة ؤح  ٖلحها لم جغ الى  ًسو مٓي

 حي:ٓن ٖلى جدمل الٗا٢لت للضًت في آلامجا٫ الٗا٢لت، ٣ٞض هو اإلاكٕغ في ال٣اه -4

 ال٣خل الخُإ  -ؤ

ٓها بال٣خل الٗمض  -ر ْ مجى  طا ٧ان ال٣اجل ٚير بالٜ ؤ

ْال٣خـل الخُــإ، ْؤلاًـظاء اليخىــملي الٗمـض ْلــم ،ْبالخـالي جدـضر ال٣ــاهٓن ٖـً ال٣خــل الٗمـض  ٓا٢ــ٘ زُـإ،   ٦ْـظل٪ ال

ٓ مــــا ٌٗــــٝغ فــــي ال٣ــــاهٓن الجىــــاجي  َْــــ  زانــــت بال٣خــــل قــــبّ الٗمــــض ْؤلاًــــظاء قــــبّ الٗمــــض، 
ً
ًٟــــغص اإلاكــــّغٕ ههٓنــــا

ْ الجغح اإلاٟ ملي للمٓث ْؤلاًظاء اليخىملي ٚير الٗمض .  بالًغر ؤ

ٓع ال٣ِٟـــاء ْالكـــاُٞٗت   ،ْعؤًىـــا فـــي ال٣ٟـــغاث الؿـــاب٣ت ؤن ال٣خـــل قـــبّ الٗمـــض ٢ـــض اجٟـــ٤ ٖلُـــّ ظمِـــ َْـــم الحىُٟـــت 

ْبهما ًهاع بلى الضًت التي جخدملِا الٗا٢لت.  ْالحىابلت  ؤهّ ال ٢هام ُّٞ 

ْبسالٞـّ           ٓع مً اإلاكٕغ ًيبغـي جضاع٦ـّ بـالىو ٖلـى جدمُـل صًـت ال٣خـل قـبّ الٗمـض ٖلـى الٗا٢لـت . َْظا ٢ه

ٗت  ْٞـــ٤ مـــا ٣ًـــغعٍ ؤٌؿـــغ  ؤلاؾـــالمُتًيبغـــي اإلاهـــير الـــى هـــو اإلاـــاصة الؿـــابٗت الخانـــت با خالـــت ٖلـــى ؤخ٩ـــام الكـــَغ

 بلى ؤهّ  ال ٨ًٟي في عؤًىـا مـا ههـذ ٖلُـّ اإلاـاصة الؿـابٗت ،طلـ٪  .اإلاظاَب ُٞما لم ًغص بكإهّ هو ُّٞ
ً
ْوكير ؤزيرا

ٗت   للىو ًهٗب جُب٣ُّ مً ٢ًاة ؤٚلتهم ٚير مسخهين في الكَغ
ً
٣ْٞا ،  ٞمـا ًـغاٍ ؤلاؾـالمُتؤن ؤٌؿير اإلاظاَب 

ٓ ألاٌؿـغ ٢ــض ال ًـغاٍ آلا  زـغ ٦ــظل٪. ٦مـا ؤن ال٣هــض مىـّ ٞـخذ مؿــل٪ ؤمـام ال٣ا ــملي لؿـض ؤي ه٣ــو َـظا ال٣ا ـملي َــ

ْجظبــــظر ؤخ٩ــــامِم فــــي   لــــخد٨م ال٣ًــــاة 
ً
ٍْٟــــخذ بابــــا عي ٌٗتــــري ال٣ــــاهٓن، بال ؤهــــّ مؿــــل٪ مدٟــــٝٓ باإلاســــاَغ  حكــــَغ

٢ٓاج٘ اإلادكا هت  .ال

ٓ الخالي5ٝ/2جدضًض هُا١ الٗا٢لت جضعط اإلاكٕغ في جدضًضٍ للٗا٢لت في اإلااصة ) -5  : ( ٖلى الىد

ْلم ًدضص اإلا  -ؤ ْهدُـل ٌؿـغ اإلاـؤخالـت ٖلـى لـى هـو ؤلا بكٕغ مـً َـم الٗهـبت جاع٧ـا الخدضًـض ٖا٢لت الٗهبت  ظاَب 

ْؤن اإلاكـــٕغ ػاص بن طلـــ٪ لـــً ًـــاصي إٖلـــى ال٣ٟـــغة الؿـــاب٣ت بـــ لـــى مُٗـــاع مىًـــبِ ًُـــغص فـــي ؤخ٩ـــام اإلادـــا٦م ،الؾـــُما 

م ٖلـى صٞـ٘ الضًـتبألامغ ح٣ُٗضا ٖىضما ٞخذ بـار ٖـضم  ـٍغ  ،م٩اهُـت ظاـَر ٓلـّ مِمـا ٢ُـل فـي جاًر َْـظا مـا ال ًم٨ـً ٢ب

 .
ً
ْاظب الخُب٤ُ بمجغص ؤن ٩ًٓن باجا  ٞالح٨م الجىاجي ًهبذ 

َْم ؤَل اإلاِىت بزم اهخ٣ل اإلاكٕغ  -ر  لى الٗا٢لت الشاهُت 

َـل ؤلحهـا الجـاوي فـي ٖال٢خـّ مـ٘ ٖا٢لـت ْلم ًدضص اإلاكٕغ الًابِ في امخـضاص الغابُـت اإلاِىُـت التـي ًيخ ـي ب

 ْ ٕٓ مــً الٗا٢لــت مــالطا آمىــا لخد٣ــ٤ جدمــل الٗا٢بمِىخــّ . ْعٍ جمخــض ن ٦ىــا هــٔغ فــي َــظا الىــ لــت للضًــت باٖخبــاع ؤن ظــظ

ٓان الجىـــض للضًـــت بال ؤهىـــا بـــازخالٝ الؼمـــان بـــين ٖهـــغ  - ع ـــملي هللا ٖىـــّ - لـــى ٞٗـــل ؾـــُضها ٖمـــغ ب ٖىـــضما خمـــل صًـــ

                                                             
ن(1
 ي 905د 5151اما"ط  99لاوى فالح ا ف"ج  نون"ي  ا يوىنب وإ راوناتها فص يواانوو يوجنابص يوهنبص امجهب جامعب يو نتونب اح 



 
 
 

217 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ْٖهــغها ًيبغــي جىٓــُم جلــ٪ الٗا٢لــت بًــماهاث  ْ الحــحابت  ــا  ْ ؤحؿــير ٖلحهــا ججٗلِــا جــاحي زماَع م ٍــخخ٩ــام ال٣ًــاء 

ْالكــغ٧اث ٖلــى ؤن  ْاإلااؾؿــاث  ْالُِئــاث  ٓػاعاث  جىُٟـظَا ،خُــض ًــٔغ الباخــض بــإن ًــىو فــي ال٩ُِــل الخىُٓوــي للــ

ٓا٫ الٗاٍْســغط ٖـــً ألا  ،نــىض١ْ الٗا٢لـــت ًمــ٫ٓ مـــً ؤَــل اإلاِىـــت ٓػ الحجـــؼ ٖلُــّ بمٓظـــب ألا مـــ خ٩ـــام مــت خُـــض ًجــ

 ٞغاصَا .ؤخض ؤضٞ٘ صًت مً بخدمل ٖا٢لت اإلاِىت لال٣ًاثُت الهاصعة 

ْ ــي اإلاجخمــ٘ ب٢بــل ان هيخ٣ــل  -ط ٍْهــضع خ٨ــم ٢ًــاجي بــةلؼامِم بالــضٞ٘ ؤلــى الٗا٢لــت الشالشــت  عصٝ  اإلاكــٕغ ٖبــاعة "

َْىـا وكـير  ٣ت جىُٓم الـضٞ٘".  ٍغ خ٩ـام اإلاد٨مـت الٗلُـا باٖخبـاع ؤن ؤخ٩امِـا ملؼمـت لب٣ُـت اإلادـا٦م فـي بالصهـا ؤلـى بَْ

ٓص بخُض ْظضها ْؤن الٗا٢لـت ؤالٗا٢لت  " َا ٢ض بُيذ اإلا٣ه مـت ال٣خـل الخُـإ ،  ن الضًت ٌٗا٢ب  ها الجـاوي فـي ظٍغ

٧ْـان خ٨ــم  ٓم الٗا٢لــت ،  إلاــا ٧اهـذ اإلاـاصة الخامؿــت ؾـالٟت الـظ٦غ لــم جبـين مِٟـ لي اإلا٣خـ٫ٓ ...  ـي اإلالؼمـت بــضِٞٗا لٓـ

ٗت   مـً مبـاصت الكـَغ
ً
ٕٓ ؤلاؾـالمُتبلؼام الٗا٢لت بضًت اإلا٣خ٫ٓ زُإ مؿخمضا ٓمِـا ،  ،ُٞيبغـي الغظـ بلحهـا لبُـان مِٟ

ٓع مً اإلاظاَب  ٓص بالٗا٢لـت  ؤلاؾالمُت٧ْان عؤي الجمِ ٗت ـ الظي جإزـظ بـّ َـظٍ اإلاد٨مـت ـ ؤن اإلا٣هـ ْٖلماء الكَغ

ْبن  ِٖم  ْٞــــْغ ٓا  ْبن ٖلــــ َْكــــمل آلابــــاء ْألاظــــضاص  ٓع البــــالٛين الٗــــا٢لين ،  ْلُــــاء صم ال٣اجــــل زُــــإ مــــً الــــظ٧ َــــم ؤ

ٓا ٓا  ،هؼل ْبن هؼلـ ِٖم  ْٞـْغ مـت ال٣خـل ْألابىـاء  ْم٣خ ـملى طلـ٪ ؤهـّ ًخٗـين ٖلـى اإلاد٨مـت ٖىـض بصاهـت اإلاـتهم ٖـً ظٍغ  ،

ٓع بـضٞ٘ الضًـت بٗـض ؤن  ْالضًت اإلاكاع بلُّ ، بلؼام ؤٞغاص ٖا٢لخّ ٖلى الٓظّ اإلاـظ٧ الخُإ جُب٣ُا ألخ٩ام ال٣هام 

ْجدضصَم جدضًضا ماوٗا للجِالت  ٓصَم   .(1)جخد٤٣ مً ْظ

ْ ــــي اإلاجخمــــ٘  -ص ال ًيخ٣ــــل الح٨ــــم بلحهــــالٗا٢لــــت الشالشــــت  ْلــــى ا بال بطا ٖــــضم الجــــاوي الٗا٢لــــت ألا )الخؼاهــــت الٗامــــت ( 

ىت اإلاجخم٘ ال جخدمـل صًـت اإلا٣خـ٫ٓ زُـإ بال بطا ٧ـان ال٣اجـل ال ٖا٢لـت لـّ ٓ ؤن زٍؼ َْ ٞـةن الػم طلـ٪ ؤهـّ  ،ْالشاهُت ،

ٓص ٖا٢لت لل٣اجل ٢بل ؤن ج٣ ملي بالضًت  ٕٓ ؤن جخد٤٣ مً ٖضم ْظ ٖلـى زؼاهـت اإلاجخمـ٘ ًخٗين ٖلى مد٨مت اإلآي

إلاـا ٧ــان ًخضــح مــً الح٨ــم اإلاُٗــٓن ُٞــّ ؤهــّ ؤًـض خ٨ــم مد٨مــت البضاًــت الــظي ؤلــؼم  زؼاهــت اإلاجخمــ٘ بالضًــت صْن  .

ْمـً ٢بلـّ الح٨ـم الابخـضاجي  ٓص ٖا٢لت لل٣اجـل ٞـةن الح٨ـم اإلاُٗـٓن ُٞـّ  ؤن ًخد٤٣ ؤي مً الح٨مين مً ٖضم ْظ

ً ٓهان ٢انٍغ ٓعٍ في الدؿبِب ْمً زم ًخٗين ال٣ًاء بى٣ٌ الح٨م ،٩ً  .(2)اإلاُٗٓن ُّٞ ل٣ه

ان اخ٩ــام الًٟـالت ٖلــى الجـاوي الــظي صٞــ٘ الضًـت بــضال مـً الٗا٢لــت فــي ال٣خـل الخُــإ -6 خهــغ اإلاكــّغٕ ٞلـم ٣ً ،ؾـٍغ

٣ت ؤلا  ٓاخـضة، بـل حٗـضاَا خالت ٖلى ؤلا في اٖخماصٍ ٍَغ ٓهُـت ال بلـى  خالت ٖلى ألاخ٩ام الجىاثُت صازل اإلااؾؿت ال٣اه

ٓهُت مض ت ٧ا خالت ٖلى ؤخ٩ام الًٟالتماؾؿاث ٢اه  هُت نٞغ

ْ ٦مــا اؾــماٍ ال٣ــاهٓن  ــٍغ فــي ٚيــر مدلــّ، طلــ٪ ؤن اإلاخًٟــل ٖلُــّ، ؤ ْج٣ٍغ ج خ٨ــم  َْــظا مــً اإلاكــّغٕ جســٍغ

ٗٓيـّ ٖـً الخِٗـضاث التـي التـزم  هـا،  بغر الٗمل  ٌُ ْؤن  لي لحؿـابّ،  ملؼم بإن ًىٟظ الخِٗضاث التي ٣ٖضَا الًٟٓـ

ْال ت  ٍع ٗٓيـــّ ٖـــً الًـــغع الـــظي لح٣ـــّ بؿـــبب ْؤن ًـــغص لـــّ الى٣ٟـــاث الًـــْغ ٌُ ْؤن   ،ٝ ٓٚتها الٓـــْغ ىاٞٗـــت التـــي ؾـــ

 إلاا جىو ٖلُّ اإلااصة "
ً
٣ْٞا  .(3)" مً ال٣اهٓن اإلاضوي.٢198ُامّ بالٗمل، 

ْ ال٣اجــل فــي ال٣خــل الخُــإ الــظي "جًٟــل           ٓ فــي الح٣ُ٣ــت الجــاوي ؤ ٕٓ الضًــت َــ لي فــي مٓيــ ْخُــض بن الًٟـٓـ

" بـضٞ٘ صًــت هُابـت ٖـً ٖا٢لخــّ 
ً
ٓعا خـّ ًــضاٍ  مكـ٩ ٢ٓـذ الــظي ٧ـان بةم٩اهــّ َـم ألا جـام ٖــً صٞ٘ـ زمـً مــا ا٢تٞر فـي ال

 ألخ٩ــ
ً
٣ْٞـا ْالحــا٫ ٦ـظل٪ ؤن ًُالـب  ْجخدمـل الٗا٢لـت خُجهــا طهبـّ، ٞـةن لـّ  ام الًٟـالت الٗا٢لـت با ًٟـاء بمــا َـٓ، 

                                                             
ن(1
   5119 9 59  جه ب  21   0662يومدرمب يوعهنا ا عو جنابص " ى 

ن (2
 096اد9اح9-9ط 5112 5 59  جه ب  21   997يومدرمب يوعهنا ا عو جنابص " ى 
 
(3)

 ا وما بعىااي0120د 0يواانوو يومىنصا ج ينظ": فص  "ح لدراى يوةضاوبا ىي ذبى يو" ي  يو نهو"يا يوو ن  فص  "ح 
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 مُالبــت الٗا٢لــت بــغص 
ً
ٌٍٓ ٖــً َــظٍ الخِٗــضاث، ٦مــا لــّ ؤًًــا  فــي الخٗــ

ً
ْلُــاء الــضم، مــ٘ خ٣ــّ ؤًًــا التــزم بــّ ججــاٍ ؤ

ْلُـاء الــضم  ٝ ٦مهــاٍع٠ اؾخًــاٞت ؤ ٓٚتها الٓـْغ ْالىاٞٗـت التــي ؾــ ت  ٍع فــي بِخـّ  ٢ىــاِٖم ب٣بــ٫ٓ  الى٣ٟـاث الًــْغ

ْالخٟــاْى خــ٫ٓ مبلِٛــا،  ٌٍٓ ٖــً الضًــت   ألخ٩ــام الًٟــالت اإلاكــاع بلحهــا مُالبــت الٗا٢لــت بــالخٗ
ً
٣ْٞــا  

ً
بــل لــّ ؤًًــا

ْلُـاء  ْبـين ؤخـض ؤ ٓ خضر لّ بًظاء خخىملي هدُجـت مكـاظغة بِىـّ  الًغع الظي لح٣ّ بؿبب ٢ُامّ بالٗمل، ٦ما ل

ْالٗضالت ب ٗا جخجافي م٘ اإلاى٤ُ  ٓص بالخإ٦ُض بلى جَٟغ ٓ ألامغ الظي ٣ً َْ ؿبب ب٢دـام هٓـام الضم ؤزىاء الخٟاْىا!!،

ٓباث  ٓص بلــى نــٗ ْلــت اإلاؼاْظــت بــين ظيؿــين ال ًيخمُــان لــىٟـ الٗاثلــت، بمــا ٣ًــ ْمدا ٓوي مــ٘ آزــغ مسخلــ٠ ٖىــّ  ٢ــاه

 .(1)                           .ْمكا٧ل في الخُب٤ُ ٧ان ًم٨ً اإلاكٕغ جٟاصيها

 

 الخاجمت

ْالضًـــت هسلـــو  بٗـــض َـــظٍ ال٣ـــغاءة فـــي         فـــي إال٣ـــ٫ٓ بـــلـــى بههـــٓم ٢ـــاهٓن ال٣هـــام 
ً
٣ٞٓـــا ن اإلاكـــٕغ لـــم ٨ًـــً م

ْ قـــبّ الٗمـــض هدُجـــت  ٕٓ الٗا٢لـــت الؾــُما ُٞمـــا حِٗكـــّ بالصهــا مـــً اعجٟـــإ فــي ظـــغاثم ال٣خـــل الخُــإ  مٗالجخــّ إلآيـــ

ٓلّ  ْجمــؼ١ اليؿـــُج الاظخمــاعي للٟــتن التـــي قــِض ها الــبالص، ممـــا ًجٗــل خــ٤ اإلاجنـــي ٖلُــّ فــي خهـــ الهدكــاع الؿــالح 

ْجى٨غ ههغجّ في صِٞٗا .ٖلى الضًت بُٗض اإلاىا٫ مً الج ْٖا٢لخّ التي ٢ض جدى٨ب لّ   اوي الٗاظؼ ًٖ صِٞٗا 

 ْ ٓ حٛلُـب يـابِ الخىانـغ  لـى مجـا٫ مٗـين مـً مجـاالث بالخ٩اٞـل بـين الجماٖـت التـي جيخوـي ْما هغخحّ َىا َ

ْلــت ٍْــً الض ْا ُٟــت الٗامــت فــي ص ط بخ٣ىــين ًــىٓم الٗا ىْه٣تــرح ٖلــ ،الْٓ ٓ الخــْغ ٓص َــ ٢لــت اإلاكــٕغ فــي الخ٣ىــين اإلايكــ

دت مؿخم ٓ ٣ًٟل بار الاظتهاص بىهٓم نٍغ ٓ آلاٖلى هد  حي :ضة مً جغار ال٣ِٟاء ٖلى الىد

 جدضًض مً َم ٖهبت الجاوي جدضًضا هاُٞا للجِالت . -1

ٓاَا بــبخالــت هبــظ ههــٓم ؤلا  -2 همــا ج٩ــٓن الهــُاٚت ظامٗــت ماوٗــت بْ  ،ْظــّؤن ال ج٩ــٓن الىهــٓم خمالــت إلــى ؾــ

ٕٓ الىو .  إلآي

ْالكـغ٧اث الٗامـت جخدمـل صٞـ٘ وكاء لهىاصبالىو ٖلى  -2 ْاإلااؾؿـاث الٗامـت  ْالُِئـاث  ٓػعاث  ٤ً الٗا٢لت فـي الـ

 الضًت ًٖ الجاوي الظي ال ٖهبت لّ .

 ًظاء في جدمُل الضًت ٖلى الٗا٢لت.ىو ٖلى ال٣خل قبّ الٗمض ْظغاثم ؤلا ال-3

ْالخؤالــــــىو ٖلــــــى  -4 ْالُِئــــــاث الٗامــــــت  ٓػاعاث  َُْئا هــــــا  ــــــي :الــــــ ٍٓــــــت  ْالؿــــــلُت ن الٗا٢لــــــت خخهــــــُت مٗى انــــــت 

ْلت . ْالخؼاهت الٗامت للض ْالجمُٗاث  ْالى٣اباث  ْال٣ًاثُت ْظِاث الٗمل اإلاسخلٟت  ْالخىُٟظًت  ُٗت   الدكَغ

ٓع فـي ٢لـت ج٣ ـملي اإلاد٨مـت ٖلـى الٗا٢لـت ألا٦رـر مـً ٖاؤطا ٧ـان للجـاوي بهـّ ؤالىو ٖلـى  -5 ْٞـ٤ الترجِـب اإلاـظ٧ ٢ـغر 

 ال٣ٟغة الؿاب٣ت .

. الىو ٖلى جدمُل الٗا٢لت إلابل -6
ً
 ٜ الضًت ٧امال

٦ُُْٟت الاهًمام الحها. -7  جهضع ل٩ل ٖا٢لت الثدت زانت  ها جدضص َبُٗت الخٗا٢ل 

      ٞ 
ً
ٓص للٗا٢لـت، ل٨ـً مـا ؤجمىـاٍ مـً الٗلـي ال٣ـضًغ فـي ةزخاما ن َظٍ ال٣ـغاءة لـً ج٩ـٓن خاؾـمت فـي الخ٣ىـين اإلايكـ

ٓ مــً َــٝغ زٟــي فــي َــظا يء ع٥ ؤن ٩ًــٓن الباخــض ٢ــض ؾــاَم بيــملَــظا الكــِغ الًٟــُل قــِغ عمًــان اإلابــا ْلــ ًــظ٦غ 

ٗت ؤجِؿير جُب٤ُ  بلىّ ٖلُن ٓ يهضٝ ال٣اثم اإلااجمغ الظي ٤ُٞٓ. ؤلاؾالمُتخ٩ام الكَغ  . ْهللا ْلي الخ

                                                             
ن(1
   906-902يوىنب وي راوناتها م"جق  ب   ر"ه اد 
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 كاةمت بأَم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: -أوال

اى ، م٨خبت الٗاٝع ،الُبٗت الشاهُت   ، -1  2008َـ 1429ؤخمض بً قُٗب اليؿاجي ،ؾنن اليؿاجي ، الٍغ

  1999َـ،1420معجم م٣اًِـ اللٛت، بيرْث ،صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت الشاهُت، ؤخمض بً ٞاعؽ الغاػي، -2

ٓة جد٣ُـ٤  -3 ـاث ـــ خامـض ٖبـض ال٣ـاصع ـــ مدمـض الىجـاع، اإلاعجـم الٓؾـُِ ،صاع الـضٖ ببـغاَُم مهـُٟ  ـــ ؤخمـض الٍؼ

 مجم٘ اللٛت الٗغبُت

ٓصًت ،صاع ٖـالم ال٨خـب ،الُبٗـت الاْلـى   -4 بؾماُٖل بً ٖمغ بـً ٦شيـر الضمكـ٣ي ،جٟؿـير ال٣ـغان الٗٓـُم ،الؿـٗ

   2004َـ 1425،

ٓ ب٨غ مدمض بً ببغاَُم بً اإلاىظع ،ؤلاظمإ ،بيرْث ،صاع ال٨خب الٗلمُت، الُبٗت الشاهُت، -5   1988َـ،1408ؤب

ـــــــــض  -6 ٖٓت ال٣ُِٟـــــــــت اإلا٣اعهـــــــــت ،الخجٍغ ْعي ،اإلآؾـــــــــ جد٣ُـــــــــ٤ مدمـــــــــض ؾـــــــــغاط، ٖلـــــــــي ظمٗـــــــــت ،صاع –ؤخمـــــــــض ال٣ـــــــــض

  2006َـ1427الؿالم،الُبٗت الشاهُت ،

ٓٞاء، -7 ٓعة ،صاع ال ٕٓ الٟخأْ ،اإلاىه  2001َـ1421ؤخمض بً ٖبضالحلُم ابً جُمُت ،مجم

8-  ٓ ٓع ،م٨خبت بدغ الٗل  .2012م ،الُبٗت الاْلى،ؤخمض خُُبت ،مضاع الضلُل ٖلى مىاع الؿبُل، صمجه

ـان للتـرار، ،الُبٗـت الاْلـى  -9 ؤخمض بً  جغ الٗؿ٣الوي ٞخذ الباعي بكغح  حُذ البساعي ،ال٣اَغة ، صاع الٍغ

  1987َـ 1407الجؼء الشاوي ٖكغ  ،

ت، -10   1997َـ1417 هاء الضًً ٖبضالغخمً اإلا٣ضئملي، الٗضة قغح الٗمضة ،بيرْث ،اإلا٨خبت الٗهٍغ

ْهت ،بيرْث ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،زل٠ بً ؤبي ال٣اؾم الار  -11    2010اطعي ، هظًب مؿاثل اإلاض

 9، م 1991َـ ،1412، 1ؾ٠ُ عظب ٢ؼامل ،الٗا٢لت في ال٣ّٟ الاؾالمي ،ٍ -12

  1998َـ 1419قمـ الضًً مدمض بً الخُُب الكغبُني ،بيرْث ،صاع ال٨ٟغ ، الُبٗت الاْلى ، -13

ٓعاث اإلا٨خب  -14  الخجاعي،ٖلي بً ؤخمض بً خؼم ،اإلادلى ،بيرْث ،ميك

ٓعي، الٓؾـــُِ فـــي قـــغح  -15 ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي، الجـــؼء ألا٫ْ، ه٣ابـــت اإلاداؾـــبت، الجيـــزة ،مهـــغ،  ٖبـــضالغػا١ الؿـــجه

 م.2008بضْن ع٢م الُبٗت، الؿىت 

٘ الجىاجي الاؾالمي ،ال٣اَغة، م٨خبت صاع الترار ، -16 ٓصة ،الدكَغ   2003َـ1424ٖبضال٣اصع ٖ

لي ، -17  ، بيــرْث ،الُبٗــت الاْلــى ، -صاع ال٨خــب الٗلمُــت ،  لخدٟــتالب جــت فــي قــغح ا ٖلــي بــً ٖبــض الؿــالم الدؿـٓـ

 م1998 -َـ  1418جد٤ُ٣ مدمض ٖبض ال٣اصع قاَين ، 

، صاع ال٨ٟغ ،بيرْث ، -18  .2000َـ 1421مدمض بً ؤخمض الؿغزنملي اإلابؿٍٓ

 1998َـ ،1419مؿلم بً الحجاط ال٣كيري،  حُذ مؿلم ، ال٣اَغة، صاع الحضًض ،الُبٗت الشالشت ،  -19

ٓٞــ٤ الــضً -20 ت ،صاع ال٣ُٗــضة ،الُبٗــت الاْلــى م ً ابــً ٢ضامــت ،ال٩ــافي فــي ٣ٞــّ الامــام ازمــض بــً خىبــل ،الاؾــ٨ىضٍع

    2004َـ1425،

ت الضؾٓقي ، -21  خاقُت الضؾٓقي ٖلى الكغح ال٨بير، مهغ ،صاع اخُاء         ال٨خب الٗغبُت  مدمض ٖٞغ

ٓلُتها ٖــً الضًــت فــي ال٣ٟــّ الاؾــالمي ، -22 ْمؿــئ ٓعة ، مهــغ مدمــض ؤخمــض خــحاجّ ،الٗا٢لــت  ٓعاٍ ميكــ عؾــالت ص٦خــ

 2005َـ 1426،صاع الجامُٗين ،
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  2010َـ 1431،

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

ْ زا-1 ٍٓغاث ، الضًــــت  ٓهــــت ،الٗــــضص قــــ٩الُا ها فــــي بلـــض ٞــــالح ،ٞــــغط  هــــ خ ال٣ـــاهٓن الجىــــاجي اللُبــــي ،مجلــــت ظامٗــــت الٍؼ
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ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت  هـــضٝ ا ْججؿـــُضا للخد٣ُـــ٤ الهـــالح  ؤلاؾـــالمُتلكـــَغ ْصعء اإلاٟاؾـــض،  لٗـــالم مـــً زـــال٫ ظلـــب اإلاهـــالح 

ٗت خيلِظا اإلابضؤ خا٫ْ اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤن ٌؿـ ٓاٖـضٍ، ْالاٖخمـاص  ؤلاؾـالمُتبِ مـً الكـَغ ْمباصئهـا الٗضًـض مـً ٢

ْجًـبِ الٗال٢ـاث التـي ججمِٗـم ختـى  ٦ُٓاث ألاٞـغاص فـي اإلاجخمـ٘،  ْجد٨ـم ؾـل ٓهُـت جـىٓم  ٓاٖـض ٢اه ٖلحها  نـضاع ٢

ٗت  ٌٗــٝغ ٧ــل ٞــغص مــجهم مــا ْمــا ٖلُــّ مــً التزامــاث، ٞــةلى ؤي مــضٔ ججؿــض جُبُــ٤ الكــَغ  ؤلاؾــالمُتلــّ مــً خ٣ــ١ٓ 

ْا ٓاٖض ال٣اهٓن اإلاضوي   لخجاعيا.يمً ٢

ٗت  ٓع٢ـــت بلـــى حؿـــلُِ الًـــٓء ٖلـــى م٩اهـــت الكـــَغ فـــي ٧ـــل مـــً ال٣ـــاهٓن  ؤلاؾـــالمُتْ هـــضٝ مـــً زـــال٫ َـــظٍ ال

ْببغاػ بٌٗ جُب٣ُا ها. ٓهين،  ا مهضعا ل٨ال ال٣اه ْال٣اهٓن الخجاعي، مً زال٫ الحضًض ًٖ مضٔ اٖخباَع  اإلاضوي 

ٗت  مباصت اليلماث اإلافخاخُت:  اإلاضوي، اخخُاَُت، ال٣اهٓن الخجاعي اإلاهاصع، ال٣اهٓن ، ؤلاؾالمُتالكَغ

Abstract: 
Islamic law aims to achieve the good of the world by bringing interests and warding off evil, and as 

an embodiment of this principle, the Algerian legislator tried to deduce from Islamic law and its principles 

many of its rules, and rely on it to issue legal rules that regulate and govern the behavior of individuals in 

society, and control the relationships that bring them together so that each one of them knows His wealth 

of rights and obligations, so to what extent has the application of Islamic law embodied within the rules of 

civil and commercial law? 

Through this paper, we aim to shed light on the place of Islamic law in both civil law and 

commercial law, by talking about the extent to which it is considered a source for both laws, and 

highlighting some of its applications. 

Keywords: Principles of Islamic law, sources, civil law, reserve, commercial law.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

222 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

 ملذمت

ٗت  ٓلّ مدمــــض  ؤلاؾــــالمُتًــــغاص بالكــــَغ ْحٗــــالى لٗبــــاصٍ مــــً ؤخ٩ــــام ٖلــــى لؿــــان عؾــــ ّ هللا ؾــــبداهّ         مــــا قــــٖغ

ت. - نلى هللا ٖلُّ ْؾلم - ٍغ ْ الخ٣ٍغ ْ الٟٗلُت ؤ ٓلُت ؤ م، ؤم بالؿىت ال٣ ٓاء ٧اهذ بال٣غآن ال٨ٍغ  ؾ

ٗت  ْم٩ـــان، ٞ ـــي جدخـــل م٩اهـــت بـــاعػة فـــي ٚالبُـــت  ؤلاؾـــالمُتْهٓـــغا ل٩ـــٓن ؤخ٩ـــام الكـــَغ نـــالحت ل٩ـــل ػمـــان 

ـــا مهـــضعا مـــً م ٘ الجؼاثـــغي الـــظي اٖخاَر ْمـــً بُجهـــا الدكـــَغ ٗاث الٗغبُـــت،  ٘ اؾـــدىاصا لــــىو الدكـــَغ هـــاصع الدكـــَغ

ْلت. ٓع التي اٖخارث ؤلاؾالم صًً الض  اإلااصة الشاهُت مً الضؾخ

ْجهـــاصمِا، ألامـــغ الـــظي صٞـــ٘ اإلاكـــٕغ  ٓا٢ـــ٘ مـــً حكـــٍٗب فـــي الٗال٢ـــاث بـــين ألاٞـــغاص  ْبـــالىٓغ بلـــى مـــا ؤٞـــغػٍ ال

ْجًـبِ الٗال٢ـاث التـي  ٦ُٓاث ألاٞغاص في اإلاجخمـ٘،  ْجد٨م ؾل ٓهُت جىٓم  ٓاٖض ٢اه ججمِٗـم ختـى ٌٗـٝغ  نضاع ٢

ْما ٖلُّ مً التزاماث.  ٧ل ٞغص مجهم مالّ مً خ١ٓ٣ 

ْمـــً بُجهـــا  ٓ ًغظـــ٘ بلــى الٗضًـــض مـــً اإلاهــاصع،  ٓهُـــت ِٞــ ٓاٖـــض ال٣اه ًٍٓ َــظٍ ال٣ ْختــى ًـــخم٨ً اإلاكــٕغ مـــً ج٩ـــ

ٗت  ًٓهُـــا ًد٨ـــم الٗال٢ـــاث ؤلاوؿـــاهُت ْالاظخماُٖـــت، لـــظل٪  ؤلاؾـــالمُتؤخ٩ـــام الكـــَغ ٓ هـــا جدـــٓي جىُٓمـــا ٢اه هٓـــغا ل٩

ٗت  هلــ ٓاهين الٓيــُٗت مــً الكــَغ ا، جغظــ٘ بلحهــا بطا  ؤلاؾــالمُتذ ال٣ــ بٗــٌ ؤخ٩امِــا ْظٗلتهــا مهــضعا مــً مهــاصَع

٣ْٞا لترجُتها. يت ؤمامِا في اإلاهاصع ألازٔغ  ٓا٢ٗت اإلاْٗغ  حٗظع ٖلحها بًجاص الح٨م في ال

ٗت  ْصعء اإلاٟاؾـــض ٖـــجهم، لـــظا ٞ ؤلاؾـــالمُتْالكـــَغ ٓ جد٣ُـــ٤ اإلاهـــالح للىـــاؽ   ـــي حؿـــعى َـــضِٞا ألاؾائـــملي َـــ

ْ اظخماُٖت ْ ا٢خهاصًت ؤ ْ ؾُاؾُت ؤ ٓهُت ؤ  .(1)صاثما بلى بًجاص الحل٫ٓ الالػمت ل٩ل مًٗلت ٢اه

ٗت  ٓإ مً ألاخ٩ام ؤلاؾالمُتلظا ٣ٞض ظاءث الكَغ  :(2)بشالزت ؤه

ٕٓ ألا٫ْ  م جٟهــُال ص٣ُ٢ــا ال مجــا٫ لالظتهــاص  ، ــي ألاخ٩ــام الخٟهــُلُت :الىــ ْ ــي ؤخ٩ــام ٞهــلِا ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

ْاظبــت الخُبُــ٤ ٖلــى  ْبالخــالي ٞ ــي  ْالُــال١،  اط  ْبــالْؼ ــض،  ٓاٍع ْص، اإلا ٞحهــا، مجهــا ألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت بال٣ٗاثــض، الحــض

 الجمُ٘.

ٕٓ الشــاوي م، ل٨ــً جٟهــُ ، ــي ألاخ٩ــام اإلاجملــت :الىــ ظؼة فــي ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ْعص فــي ْالتــي ظــاءث بهــٟت مـٓـ لِا 

ْاظبـت الخُبُـ٤  ْالتي ال مجا٫ لالظتهاص ٞحها باٖخباع ؤ هـا  ْ ي ؤخ٩ام مخٗل٣ت بالٗباصاث،  ٟت،  ٍٓت الكٍغ الؿىت الىب

 ْالالتزام  ها.

ٕٓ الشالــض ْ ــي ألاخ٩ــام التــي جبــين ألاؾـــ الٗامــت التــي ًبنــى ٖلحهــا إُٞخٗلــ٤ ب :ؤمــا الىــ خ٩ــام اإلابــاصت الٗامــت، 

ل ٘، مشـــل مبـــضؤ اإلاؿـــْا ال يـــغاع، مبـــضؤ الدكـــَغ ْصٞـــ٘ اإلاكـــ٣ت، مبـــضؤ الٗضالـــت، مبـــضؤ ال يـــغع  ـــ٘ الحـــغط  ُت، مبـــضؤ ٞع

ٓاهــــب الحُــــاة  ــــا مــــً اإلابــــاصت التــــي جمـــــ ظمُــــ٘ ظ ْمبــــضؤ ٖــــضم ؤلا٦ــــغاٍ فــــي الــــضًً بلــــى ٚيَر ْاإلاــــا٫،  خٟــــٔ الــــىٟـ 

 ؤلاوؿاهُت ْفي ٧ل اإلاجاالث.

ْالتــــي ً  ،٘ يبغــــي ؤن جاؾـــــ ٖلحهــــا ٧ــــل َْــــظٍ اإلابــــاصت  ــــي ألاؾـــــ التــــي ًجــــب ؤن جغاعــــى ٖىــــض ؾــــً الدكــــَغ

ٓاء ٣ُِٞــ ٓا  تالاظتهــاصاث ؾــ ــ ُٗ ُ َِ
َ
ؤ َْ  َّ ــ

َّ
ٓا الل ــ ُٗ ُ َِ

َ
ٓا ؤ ًَ آَمُىــ ــِظً
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ٗت  ٓاٖــــض ال٣ــــاهٓن اإلاــــضوي  ؤلاؾــــالمُتْمـــً زــــال٫ َــــظٍ اإلاضازلـــت ؾــــىدا٫ْ الحــــضًض ٖــــً م٩اهـــت الكــــَغ بـــين ٢

ٗت  ْؤن اإلاـاصة ألاْلـى مـً ال٣ـاهٓن اإلاـضوي اٖخاـرث مبـاصت الكـَغ ٓاٖض ال٣ـاهٓن الخجـاعي، زانـت  اإلاهـضع  ؤلاؾـالمُت٢ْ

٘، فــي خــين ؤن اإلاــاصة  ٗت  01الغؾـوي الشــاوي لــّ بٗــض الدكــَغ م٨ـغع مــً ال٣ــاهٓن الخجــاعي لــم جــىو ٖلــى ؤخ٩ــام الكــَغ

اهٓن الخجــــــاعي. بال ؤن طلــــــ٪ ال ٌٗنــــــي ؤن ال٣ــــــاهٓن الخجــــــاعي ال ٌٗخــــــض بإخ٩ــــــام ٦مهــــــضع مــــــً مهــــــاصع ال٣ــــــ ؤلاؾــــــالمُت

ٗت  ْٖلى طل٪ وؿدك٠ يمىُا مً زـال٫ ؤلاؾالمُتالكَغ  ، ْؤهّ اٖخار ال٣اهٓن اإلاضوي مهضعا مً مهاصٍع ، زانت 

ٗت  ْاإلااصة ألاْلى م٨غع مً ال٣اهٓن الخجاعي ؤن الكَغ حٗخاـر  ؾـالمُتؤلا مُاب٣ت هو اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي 

ْمــا ًا٦ــض َــظا الُــغح ؤن َىــا٥  اإلاهــضع الشالــض مــً مهــاصع ال٣ــاهٓن الخجــاعي ٖمــال ب٣اٖــضة الخــام ٣ًُــض الٗــام. 

ٗت  ْمــا  ؤلاؾــالمُتالٗضًــض مــً الخُب٣ُــاث ألخ٩ــام الكــَغ فــي ال٣ــاهٓن الخجــاعي قــإهّ فــي طلــ٪ قــإن ال٣ــاهٓن اإلاــضوي، 

ٗت  ــــت، ِٞــــظا ٌٗنــــي ؤهــــّ ْص ؤلاؾــــالمُتصام ؤن اإلاكــــٕغ اؾــــخمضَا مــــً الكــــَغ ْ هــــا ٣٦اٖــــضة ملؼمــــت فــــي ؤخ٩امــــّ الخجاٍع

ٓ الؿال٠ ط٦غ  ا يمىُا مهضعا مً مهاصٍع ٖلى الىد  .ٍاٖخاَر

ٗت  ٖلــى  ؤلاؾــالمُتْ هــضٝ مــً زــال٫ َــظٍ اإلاضازلــت ؤلاظابــت ٖلــى بقــ٩الُت مٟاصَــا ٦ُــ٠ ؤزــغث مبــاصت الكــَغ

ْالخجاعيا. ٓاٖض ال٣اهٓن اإلاضوي  ٢ 

٩الُت مــــً زـــال٫ اٖخماصهــــا ٖلـــى مــــى   جدلُلـــي م٣ــــاعن، ه٣ؿـــم بم٣خًــــاٍ ْؾـــىدا٫ْ ؤلاظابــــت ٖلـــى َــــظٍ ؤلاقـــ

ٗت مبدشـــينالضعاؾـــت بلـــى  فـــي ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي، ؤمـــا اإلابدـــض الشـــاوي  ؤلاؾـــالمُت، وٗـــال  فـــي اإلابدـــض ألا٫ْ م٩اهـــت الكـــَغ

ٗت   في ال٣اهٓن الخجاعي. ؤلاؾالمُتٞىٗال  ُّٞ م٩اهت الكَغ

 

 ٌ  اإلابدث ألاو

لت   في اللاهىن اإلاذوي ؤلاظالمُتمياهت الشَش

ٕ ال٣ـــــاهٓن الخـــــام هٓـــــغا ألَمُخـــــّ ابِ  ؛ٌٗخاـــــر ال٣ـــــاهٓن اإلاـــــضوي مـــــً ؤ٢ـــــضم ٞـــــْغ ٓهـــــّ ًـــــىٓم ظمُـــــ٘ الـــــْغ ٧

ٓهُــت التـــي جيكـــإ بــين ألاٞـــغاص  ْالتـــي هٓمِــا اإلاكـــٕغ بمٓظـــب ألامــغ مـــ٘ ال٣اه  26اإلاـــاعر فـــي  58-75بًٗــِم الـــبٌٗ، 

ْاإلاخمم.  1975ؾبخمار   اإلاخًمً ال٣اهٓن اإلاضوي اإلاٗض٫ 

ٕٓ بلُـــّ للح٨ـــم فـــي اإلاؿـــاثل التـــي لـــم َْ ٓاهين، ًـــخم الغظـــ ٗت الٗامـــت لجمُـــ٘ ال٣ـــ ٗـــض ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي الكـــَغ

ٓ هـــا مؿـــخمضة مـــً الٗضًـــض مـــً اإلاهـــاصع ٧ ٕٓ ٓاٖــضٍ بـــالخى ٕ ال٣ـــاهٓن الخـــام، لـــظل٪ جمخـــاػ ٢  ،جىٓمِــا بخـــضٔ ٞـــْغ

ٗت  ل٣ـاهٓن اإلاـضوي، لـظل٪ ؾـىدا٫ْ ، َظٍ ألازيرة التي جدخـل مغ٦ـؼا َامـا يـمً ؤخ٩ـام اؤلاؾالمُتْمً بُجها الكَغ

ـــا مهـــضعا مـــً مهــــاصع ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي )اإلاُلـــب ألا٫ْ( زـــم هخٗـــٝغ ٖلـــى جُب٣ُا هــــا  الخٗـــٝغ ٖلـــى م٩اهتهـــا باٖخباَع

 )اإلاُلب الشاوي(. 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت   همصذس مً مصادس اللاهىن اإلاذوي ؤلاظالمُتالشَش

ْلُـــــت التـــــي جخ٩ـــــٓن مجهـــــا ال٣اٖـــــضة ا ٓهُـــــت٣ًهـــــض باإلاهـــــضع اإلاـــــاصة ألا ٓامـــــل  ،ل٣اه ٕٓ الٗ ْ ـــــي جخمشـــــل فـــــي مجمـــــ

ــا التــي ًخميــز  هــا اإلاجخمــ٘ ْٚيَر ْالضًيُــت ْألازال٢ُــت  ْالؿُاؾــُت ْالا٢خهــاصًت  ٓ اإلاىبــ٘ (1)الاظخماُٖــت  ، ٞاإلاهــضع َــ
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ٓصَــا. ْفــي َــظا الؿــُا١ ههــذ اإلاــاصة  ٓهُــت ْظ ١ م ٖلــى ؤهــّ "ٌؿــغي ال٣ــاهٓن  01الــظي حؿــخ٣ي مىــّ ال٣اٖــضة ال٣اه

ٓاَا.ٖلى ظمُ٘ اإلاؿاثل  ْ في ٞد ْلِا ههٓنّ في لِٟٓا ؤ  التي جدىا

ٗت  عي، خ٨ــــــم ال٣ا ــــــملي بم٣خ ــــــملى مبــــــاصت الكــــــَغ ، ٞــــــةطا لــــــم ًٓظــــــض ؤلاؾــــــالمُتْبطا لــــــم ًٓظــــــض هــــــو حكــــــَغ

.  ٞبم٣خ ملى الٗٝغ

ٓاٖض الٗضالت". ٢ْ  ٞةطا لم ًٓظض ٞبم٣خ ملى مباصت ال٣اهٓن الُبُعي 

ْبـيّ  ٍٓتهـا فـي الخُبُـ٤، ًِٓغ مً هو اإلااصة ؤن اإلاكٕغ عجب مهـاصع ال٣ـاهٓن اإلاـضوي،  ْل ن جـضعظِا مـً خُـض ؤ

ٗت  ٢ْ01ض ؤبغػ بم٣خ ملى هو اإلااصة  ْاٖخاـر  ؤلاؾالمُت١ م الؿالٟت الظ٦غ م٩اهت الكَغ  ، مً بين اإلاهاصع ألازٔغ

ٗت  ٕٓ بلُــــّ بطا لــــم ًٓظــــض خ٨مــــا للمؿــــإلت فــــي  ؤلاؾــــالمُتمبــــاصت الكــــَغ ال، ًــــخم الغظــــ مهــــضعا عؾــــمُا اخخُاَُــــا ؤ

َْ ٘.اإلاهضع الغؾوي ألانلي   ٓ الدكَغ

ٗت  ـا بــازخالٝ  ؤلاؾـالمُت٣ٍْهـض بمبـاصت الكـَغ ََٓغ ألاخ٩ـام ال٣ُُٗــت ْألانـ٫ٓ ال٩لُـت التـي ال ًسخلـ٠ ظ

ٗت  ُٗت، ٞمبـــاصت الكـــَغ َْـــظٍ اإلابـــاصت  ـــي ألاؾـــ التـــي ًجـــب ألازـــظ  هـــا لبىــاء ألاخ٩ـــام الدكـــَغ اإلاــظاَب ال٣ُِٟـــت، 

ٟت، ؤمــا ب٣ُــت ؤخ٩ــام ال٣ٟــّ  ؤلاؾــالمُت ٍٓــت الكــٍغ ْالؿــىت الىب م  حكــمل ظمُــ٘ ألاخ٩ــام التــي ظــاء  هــا ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

ْبهمــــا حٗ ٓ هــــا مجــــغص ؤخ٩ــــام اظتهاصًــــت ال جإزــــظ نــــٟت ؤلالــــؼام  ت خؤلاؾــــالمي ٞ ــــي ال جســــغط ٖــــً ٧ اــــر مهــــاصع جٟؿــــيًر

ٓص  .(1)ٌؿخإوـ  ها ال٣ا ملي للٓن٫ٓ بلى الح٨م اإلايك

ٗت بن اٖتــراٝ اإلاكــٕغ الجؼا ٓا٣ٞــا مــ٘ الــىو  ؤلاؾــالمُتثــغي بمبــاصت الكــَغ ، ظــاء مخ ٦مهــضع مــً مهــاصٍع
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   [.59آلاًت 

ٗت  ٓهُـت التـي جُبـ٤  ؤلاؾالمُتْالجضًغ بالظ٦غ ؤهّ ال ه٣هض بالكَغ ٓاٖـض ال٣اه ٖٓـت ال٣ في َـظا الهـضص مجم

 ٓ ْ ال٣ ٓا٫ اليخهــُت، ؤ الًــت ٖلــى فــي مؿــاثل ألاخــ ْال ٢ٓــ٠  ْال ْالٓنــُت  اٖــض التــي هٓــم  هــا اإلاكــٕغ ؤخ٩ــام اإلايــرار 

ٖٓاث هٓمِــا اإلاكــٕغ فــي ٢ــاهٓن ألاؾــغة ع٢ــم  ٓ  09اإلاــاعر فــي  11-84اإلاــا٫، طلــ٪ ؤن َــظٍ اإلآيــ ٓهُــ اإلاٗــض٫  1984ً

م مـــــً ؤن َـــــظٍ الىهـــــٓم  ٘ ٖلـــــى الـــــٚغ ٓ الدكـــــَغ ٖٓاث َـــــ ْبالخـــــالي ٌٗخاـــــر اإلاهـــــضع الغؾـــــوي لِـــــظٍ اإلآيـــــ ْاإلاـــــخمم، 

ٗت ا ُٗت مؿخمضة مً الكَغ  .(2)ؤلاؾالمُتلدكَغ

ٗت  ٗت صْن  ؤلاؾـــــالمُتْبهمــــا ٣ًهـــــض بالكـــــَغ ٓم ٖلحهـــــا َـــــظٍ الكـــــَغ َىــــا اإلابـــــاصت ال٩لُـــــت ألاؾاؾـــــُت التــــي ج٣ـــــ

ْ ـي  هـظا اإلاٗنـى حٗخاـر مهـضعا عؾـمُا اخخُاَُـا  َْظٍ ال جسخل٠ بازخالٝ اإلاظاَب ال٣ُِٟـت،  اإلاباصت الخٟهُلُت، 

ْال٣ا ـــملي خُىمـــا ًلجـــإ بلـــى  عي،  ٓص هـــو حكـــَغ مـــً مهـــاصع ال٣ـــاهٓن، ال ًلجـــإ بلحهـــا ال٣ا ـــملي بال فـــي خالـــت ٖـــضم ْظـــ

ٗت  ٓاٖــض صًيُـــت ؤلاؾـــالمُتالكــَغ ـــا ٢ ٓهُـــت قــإ ها فـــي طلـــ٪  ،ٞةهـــّ ًُب٣ِــا لـــِـ باٖخباَع ٓاٖـــض ٢اه ــا ٢ مـــا باٖخباَع
ّ
ْبه

٘  .(3)قإن الدكَغ

 

                                                             
1
 ي096-092دهنمب آن  دمىيا يوم"جق يو اب ا دي دي  -
2
ا جامعاب   ا"ا 19ذهاو يوااانوو يوماىنص يوا ا"ي: ى"ي اب ماا"نابا يومجهاب يوىووناب وهااانووا يوعاىى  يإل المنبن" يو "نعب د و د نو يوب"يويا تل  -

 ي19ا دي 5109جونهنب 
3
 ي19ذهو يواانوو يومىنص يوا "ي: ى"ي ب ماا"نبا يوم"جق يو اب ا دي  يإل المنبد و د نو يوب"يويا تل ن" يو "نعب  -
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 اإلاؼلب الثاوي

لت   في اللاهىن اإلاذوي ؤلاظالمُتجؼبُلاث الشَش

ٗت  حٗخار اإلاهضع الغؾوي الشـاوي فـي جغجِـب مهـاصع ال٣ـاهٓن، خُـض ًلتـزم  ؤلاؾالمُتهٓغا ل٩ٓن مباصت الكَغ

 ،٘ ٓ الدكـَغ َْـ يت ؤمامّ في اإلاهضع الغؾـوي ألا٫ْ  ٕٓ بلحها ٖىضما ال ًجض هها ًىٓم اإلاؿإلت اإلاْٗغ ال٣ا ملي بالغظ

ٗت  ٓ  ؤلاؾــالمُتخُــض هجــض اإلاكــٕغ الجؼاثــغي جبنــى الٗضًــض مــً ألاخ٩ــام فــي الكــَغ هُــت ْنــاِٚا فــي قــ٩ل ٢اٖــضة ٢اه

ْم٣ترهت بجؼاء. ْمجغصة، ملؼمت   ٖامت 

ٗت   في ال٣اهٓن اإلاضوي.  ؤلاؾالمُتُْٞما ًلي ؾىدا٫ْ ٖغى بٌٗ جُب٣ُاث الكَغ

ت الخلعف في اظخلماٌ الحم: -أوال  هـٍش

ٗت  ٢ْضؾـــُتها، لــظل٪ ٧ـــان لِــا ًٞـــل الؿــب٤ فـــي  ،بد٣ـــ١ٓ البكــغ ؤلاؾــالمُتٖىِــذ الكـــَغ ْٞغيـــذ خغمتهــا 

ـــت الخٗؿــ٠ فـــي اؾــخٗما ٟت ْيــ٘ هٍٓغ ٍٓــت الكـــٍغ مــت ْألاخاصًـــض الىب ٫ الحـــ٤، خُــض ؤعؾـــذ آلاًــاث ال٣غآهُـــت ال٨ٍغ

ٓ ًًــــغ بــــالٛير ْمىــــ٘ مماعؾــــخّ ٖلـــى هدــــ ٣ْــــُخُم (1)ؤؾــــ ج٣ُُــــض الحــــ٤ 
َّ
ل
َ
ا َ

َ
ِبط َْ ٓلــــّ حٗــــالى ل ال ؤص٫ ٖلــــى طلـــ٪ مــــً ٢  .

 ًَّ َُ  َؾـــّغُِخٓ
ْْ ٍٝ ؤَ ــُغْ ْٗ  ِبَم

ًَّ َُ ٓ
ُ
ْمِؿـــ٩

َ
إ
َ
ٞ ًَّ ــ ُِ

َ
َظل
َ
ًَ ؤ

ْ
ٛ
َ
ـــَبل
َ
َؿــاَء ٞ ِ

ّ
ـــْل الي َٗ ْٟ ًَ َمـــً  َْ ْا ؤ  َخــُض ْٗ َخ ِ

ّ
ًَّ ِيـــَغاًعا ل َُ ٓ

ُ
ْمِؿــ٩

ُ
 ج
َ
ال َْ ٍٝ ؤ  ـــُغْ ْٗ ِبَم

هـــ
َ
َمـــا ؤ َْ ْم 

ُ
٨ ُْ ـــ
َ
ل َٖ  ِّ ـــ

َّ
َمـــَذ الل ْٗ ـــُغْا ِو

ُ
٦
ْ
اط َْ ا ؤ  ًْ ـــُؼ َُ  ِّ ـــ

َّ
ـــاِث الل ًَ ْا آ

ُ
ِســـظ خَّ

َ
 ج
َ
ال َْ ُّ ؤ  َؿـــ ْٟ ـــَم هَ

َ
ل
َ
ـــْض ْ

َ
٣
َ
ِلـــَ٪ ٞ

َي
٨َِخـــاِر ط

ْ
ًَ ال ـــ م ّمِ

ُ
٨ ُْ ـــ
َ
ل َٖ َؼ٫َ 

م 
ُ
٨
ُ
ٓ ِٗ

ٌَ َمِت 
ْ
ِح٨

ْ
ال ٓعة الب٣غة آلاًت َْ ِلٌُمآلا ةؾ َٖ ْيٍء 

َ
ّلِ ٍمل

ُ
َّ ِب٩

َّ
نَّ الل

َ
ٓا ؤ ُم

َ
ل ْٖ ا َْ  َّ

َّ
ٓا الل ٣ُ اجَّ َْ ِّ ؤ   [.231ِب

ْعاء  ظخّ بطا ٧ـان ال٣هـض مـً  ط ْػ ٓاػ مماعؾت خ٤ الغظٗت، ُٞمؿ٪ الْؼ مت بلى ظ خُض حكير آلاًت ال٨ٍغ

ْعاء اؾــخٗم مــت، ؤمــا بطا ٧ــان ال٣هــض مــً  ظُــت ٦ٍغ ٓ بلحــا١ الًــغع طلــ٪ بٖــاصة جإؾــِـ خُــاة ْػ ا٫ َــظا الحــ٤ َــ

ْ مىِٗـا  ذ مضة الٗضة ٖلى الاهتهاء، زم ًُل٣ِا بٗض طل٪، بٛغى بَالت ٞتـرة ٖـّض ها ؤ ظت، ٞيراظِٗا بطا قاٞع بالْؼ

ظــت  ْعاثــّ بال ؤلايــغاع بالْؼ ط مخٗؿــٟا فــي اؾــخٗمالّ لحــ٤ الغظــت ألهــّ لــم يهــضٝ مــً  اط، ِٞىــا ٩ًــٓن الــْؼ مــً الــْؼ

ٖٓض آلا.َْظا ؤمغ مى ي ٖىّ، لظل٪ ج ُّ َؿ ْٟ َم هَ
َ
ل
َ
ْض ْ

َ
٣
َ
ِلَ٪ ٞ

َي
ْل ط َٗ ْٟ ًَ َمً  َْ  َم هللا ٖؼ ْظل ٣ٞا٫ ل

ــْم ِبن 
ُ
اُظ٨ َْ ْػ

َ
ــَغ٥َ ؤ

َ
 َمــا ج

ُ
ــْم ِهْهــ٠

ُ
٨
َ
ل َْ ٓلــت ٖــؼ ْظــل ل ــت الخٗؿــ٠ فــي اؾــخٗما٫ الحــ٤، ٢ ْمــً جُب٣ُــاث هٍٓغ

ــغَ 
َ
ــا ج ُ٘ ِممَّ ُبــ ـُم الغُّ

ُ
٨
َ
ل
َ
ــٌض ٞ

َ
ل َْ  ًَّ ــ ُِ

َ
ــاَن ل

َ
ـِةن ٧

َ
ــٌض ؤ ٞ

َ
ل َْ  ًَّ ــ ُِ

َّ
ــً ل

ُ
٨ ًَ ـْم 

َّ
ــا ل ُ٘ ِممَّ ُبــ ًَّ الغُّ ــ ُِ

َ
ل َْ ًٍ ؤ  ــ

ًْ ْْ َص
َ
ِٓنــيَن ِ َهـا ؤ ًُ ٍت  َُّ ِنــ َْ ــِض  ْٗ ًَ ؤ ِمـً َب

ْ
٦

ِنـ َْ ـِض  ْٗ ـً َب ُخم ؤ ّمِ
ْ
ـَغ٦
َ
ـا ج ًُ ِممَّ ُم

ُّ
ًَّ الـش ـ ُِ

َ
ل
َ
ـٌض ٞ

َ
ل َْ ـْم 

ُ
٨
َ
ـاَن ل

َ
ـِةن ٧

َ
ٌض ؤ ٞ

َ
ل َْ ْم 

ُ
٨
َّ
ً ل

ُ
٨ ًَ ْم 

َّ
ُخْم ِبن ل

ْ
َغ٦
َ
ِبن ج َْ  ۗ ًٍ ـ

ًْ ْْ َص
َ
ُٓنـَٓن ِ َهـا ؤ

ُ
ٍت ج َُّ

اَن 
َ
ـ٧

َ
ر
ْ
٦
َ
ٓا ؤ

ُ
ـاه
َ
ـِةن ٧

َ
ـُضُؽ ؤ ٞ ْجُهَمـا الؿُّ اِخـٍض ّمِ

َْ ـّلِ 
ُ
ِل٩
َ
ـٌذ ٞ

ْ
ز
ُ
ْْ ؤ
َ
ٌر ؤ

َ
ُّ ؤ ـ

َ
ل َْ  
ٌ
ة
َ
ِْ اْمـَغؤ

َ
 ؤ
ً
ـت
َ
ل
َ
ال
َ
٦ 
ُ
َٓعر ًُ اُء َعُظٌل 

َ
ـَغ٧
ُ
ـْم ق ُِ

َ
ِلـَ٪ ٞ

َي
َر ِمـً ط

ًَ ال ـ  ّمِ
ً
ت َُّ ِنـ َْ ـاّعٍ ؤ 

ًَ ْيـَر ُم
َ
ٚ ًٍ ـ

ًْ ْْ َص
َ
ىي ِ َهـا ؤ ٓصـملَ ًُ ٍت  َُّ ِنـ َْ ـِض  ْٗ ِض ؤ ِمً َب

ُ
ل
ُّ
ٓعة اليؿـاء آلاًـت ِفي الش ِلـٌُم َخِلـٌُمآلا ةؾـ َٖ  ُّ ـ

َّ
الل َْ  ۗ ِّ ـ

َّ
ل

12.] 

ْحٗــالى  م ٖلــى خغمــت الخٗؿــ٠ فــي اؾــخٗما٫ الحــ٤، ٞبٗــض ؤن بــين ؾــبداهّ  خُــض جــض٫ آًــاث ال٨خــار ال٨ــٍغ

ْمٗنــى  آلا،  ــاّعٍ
ًَ ْيــَر ُم

َ
ٚ ًٍ ــ

ًْ ْْ َص
َ
ىي ِ َهــا ؤ ٓصــملَ ًُ ٍت  َُّ ِنــ َْ ــِض  ْٗ ٓة ألم مــً اإلايــرار، ٢ــا٫ لِمــً َب ظين ْألازــ ههــِب ٧ــل مــً الــْؼ

م ؤهــّ ًجــب ؤن ج٩ــٓن ْنــُت ؤلاوؿــان مد٣٣ــت  ٓع َــظا الــىو ال٨ــٍغ ْالجــ للٗــض٫ ال ؤن ج٩ــٓن ٢ــض خهــلذ لييــغاع 

ـــضٍ ٖلـــى اإلا٣ـــضاع  ْ ًٍؼ ْ ًى٣هـــّ ٖـــً خ٣ـــّ فـــي اإلايـــرار، ؤ ْعزخـــّ، ؤ ْالحُـــ٠، ٦ـــإن ًٓصـــملي اليـــخو بدغمـــان بٗـــٌ 

م الخٗؿــ٠ فــي اؾــخٗما٫ الحــ٤  م ٖلـى جدــٍغ ْْظـّ الاؾــخضال٫ مــً َــظا الــىو ال٨ــٍغ الـظي ٢ــضٍع هللا ٖــؼ ْظــل لــّ، 

ٓعر ٞةهـــّ  ٕ، ٦ـــإن ًٓصـــملي ؤن الٓنـــُت مـــ٘ ؤ هـــا خـــ٤ للمـــ ٓػ لـــّ ؤن ٌؿـــخٗمل خ٣ـــّ ٞحهـــا بال ٖلـــى ْظـــّ مكـــْغ ال ًجـــ

                                                             
1
نظ"نب يوتع ؾ فاص ي اتعما  يودا  وت بنااتهاا فاص يوةااه يإل االمص ويوااانوو يووضاعصا ما ر"  ماج اتن"ا رهناب يودااو  ويوعهاوى بهدو"يبص  عاىا  -

 ي17ا دي 5109 15 57يو نا نبا جامعب موووى معم"يا تن ي و وا 
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ـــ٤ ٚيـــر  ٓػ لـــّ ؤن ٌؿـــخٗمل َـــظا الحـــ٤ بٍُغ ال ًجـــ ٓالـــّ،  ْص زلـــض ؤم ٍٓ الخيـــر فـــي خـــض بـــبٌٗ مالـــّ فـــي ْظـــّ مـــً ْظـــ

 ْ ْ ًى٣هــّ ٖىــّ، ؤ ْ ًدــغم الــبٌٗ ممــا لــّ مــً اإلايــرار، ؤ ٓعزــت ٖــً بــا٢حهم، ؤ ــاصة بٗــٌ ال ٕ، ٦ــإن ًٓصــملي بٍؼ مكــْغ

ْ ــي بؾــاءة ٣ًــغ بــضًً ٚيــ ٓعزــت مى ــي ٖجهــا،  ٓعزــت، ٞمشــل َــظٍ الٓنــاًا التــي ٞحهــا بيــغاع بال ر خ٣ُ٣ــي ختــى ًًــاع ال

 .  (1)الؾخٗمالّ لح٣ّ في الٓنُت

ٗت ٖـــً الخٗؿـــ٠ فـــي اؾـــخٗما٫ الحـــ٤، ٞٗـــً ؤبـــي ؾـــٍُٗض ؾـــٗض بـــً  ٍٓـــت الكـــَغ مـــً ظِتهـــا  هـــذ الؿـــىت الىب

ال يغاع( الخضعي  ؾىاٍن   .(2)ع ملي هللا ٖىّ: ؤن عؾ٫ٓ هللا نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٢ا٫: )ال يغع 

 
ً
ا ْؤن الًـــغع مىخـــ٠ٍ قـــٖغ ٓػ بب٣ـــاء الًـــغع،  ال يـــغاع؛ ؤهـــّ ال ًجـــ ٩ٞـــل ٍـــمليء ُٞـــّ يـــغع  ،ْمٗنـــى ال يـــغع، 

ال ًم٨ـً للٗا٢ـل ؤن ٣ًـ  ،
ً
٣ْٖـال  

ً
ا ٕٓ قـٖغ ٗت ٞةهّ ًجب بػالخّ؛ ألن الًغع مضٞ ال للكـَغ  ، ،  ؤلاؾـالمُتٍغ ؤن ج٣ـٍغ

ٓ مـً اإلاًـاعة؛ ؤي ْبن ٧ــان ُٞمـا ال يـغع ُٞــّ مـا صام ٣ًهــض  :ْؤمـا الًـغاع ِٞــ ال ًدــل ألخـض ؤن ًًــاع ؤزـاٍ، ختـى 

 ْ ٓاٌء خهـل ب٣هــض ؤ  ؾـ
ً
ا ؤن ًًـغ ؤزـاٍ، ٞمـً يــاع؛ يـاع هللا بـّ، ِٞـظا الحــضًض ًـض٫ ٖلـى ؤن الًـغع مىٟــٌي قـٖغ

ٓ م  ًٟٗــل اليــمليء ال بٛيــر ٢هــض، ٞــةن خهــل ب٣هــض ِٞــ
ً
ٓ يــغع، ٞا وؿــان ؤخُاهــا ْبن خهــل بٛيــر ٢هــض ِٞــ ًــاعة 

 
ً
 ًٟٗــل مــا ُٞــّ الًــغع ٢انــضا

ً
ْؤخُاهــا ْل٨ىــّ ًدهــل بــّ الًــغع ٞةهــّ فــي َــظٍ الحــا٫ ًجــب بػالخــّ،  ــض الًــغع،  ًٍغ

 
ً
 .(3)طل٪، ْخُيئٍظ ٩ًٓن مًاعا

ٍٓـــت،  ْاَخـــضاًء بمـــا جًـــمىخّ الؿـــىت الىب م  جبنـــى اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي يـــمً ْا٢خـــضاًء بمـــا ظـــاء فـــي ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

ــت الخٗؿــ٠ فــي اؾــخٗما٫ الحــ٤ بمٓظــب اإلاــاصة  ْمــــــــً زاللِــا خــــــــــضص  124ؤخ٩ــام ال٣ــاهٓن اإلاــضوي هٍٓغ م٨ــغع ١ م، 

خاالث الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الحـــــ٤ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الحهغ، خُض ههذ ؤهـّ "ٌكـ٩ل الاؾـخٗما٫ الخٗؿـٟي 

 جُت:للح٤ زُإ ال ؾُما في الحاالث آلا

٢ْ٘ ب٣هض ؤلايغاع بالٛير -  بطا 

 بطا ٧ان ًغمي للحه٫ٓ ٖلى ٞاثضة ٢لُلت باليؿبت بلى الًغع الىاٍملئ للٛير -

ٖت". -  بطا ٧ان الٛغى مىّ الحه٫ٓ ٖلى ٞاثضة ٚير مكْغ

ٓعة فـي ال٣ـاهٓن الجؼاثـغي مـا ههـذ ٖلُـّ اإلاـاصة  ١ م "ٚيـر ؤهـّ لـِـ إلاالــ٪  708/2ْمـً جُب٣ُـاث َـظٍ الهـ

ْؤًًــا مــا ههـــذ  ٓوي بطا ٧ـــان ًًــغ الجــاع الـــظي ٌؿــختر مل٨ــّ بالحـــاثِ"،  الحــاثِ ؤن يهضمــّ مسخـــاعا صْن ٖــظع ٢ــاه

ْ بًٗـّ بطا ٣ٞـض الاعجٟـا١ ٧ـل  881ٖلُّ اإلااصة  ٓػ إلاالـ٪ ال٣ٗـاع اإلاغجٟـ٤ بـّ ؤن ًخدـغع مـً الاعجٟـا١ ٧لـّ ؤ ١ م "ًج

ْ بطا لم جب ،مىٟٗت لل٣ٗاع اإلاغج٤ٟ ٓا٢ٗـت ٖلـى ال٣ٗـاع اإلاغجٟـ٤ ؤ بـاء ال ْصة ال جدىاؾب م٘ ألٖا ٤ لّ ؾٔٓ ٞاثضة مدض

 بّ".

ٖت، ٞـال  ، اٖخاـر نـاخب الحـ٤ مخٗؿـٟا بطا ٧ـان يهـضٝ بلـى الحهـ٫ٓ ٖلـى ٞاثـضة ٚيـر مكـْغ مً ظِت ؤزـٔغ

ْطاث ٢ُمـت  ْعاء اؾـخٗما٫ خ٣ـّ ْـاَغة  ٨ًٟي بطن ؤن ج٩ٓن اإلاهـلحت التـي ًغمـي نـاخب الحـ٤ بلـى جد٣ُ٣ِـا مـً 

 ْ ٖت ؤ ٓ ٦بير لّ، بل ًجب ؤن ج٩ٓن َظٍ اإلاهلحت مكْغ ْل ألن الح١ٓ٣ لِؿذ لِا ٢ُمـت فـي هٓـغ ال٣ـاهٓن بال  ؛هٟ٘ 

ٖت، ٞـــاال ب٣ـــض ْحســـخير الح٣ـــ١ٓ فـــي ؾـــبُل جد٣ُـــ٤ مهـــالح ٚيـــر ع مـــا جد٣٣ـــّ مـــً مهـــالح مكـــْغ هدغاٝ ٖـــً طلـــ٪ 

                                                             
1
 ي19ب ويواانووا يوعىى ي و ا يوااا" ا دي ويواانووا مجهب يو "نع يإل المنبمدمى "لف  ذ ماوا يوتع ؾ فص ي تعما  يوداو  فص يو "نعب  - 
2
دىنا د وا "ويه يبو ماجه ويوىي"  نص وؼن"اما م نًىيا و"ويه ماوك فص يومو ل ذو ذم"و بو ندنو ذو لبناه ذاو يونباص ،اهو   ذهناه و اهى  -

 م" اًلا فل ا  لبا  عنىا ووه  "ٌ  ناوي بعضها بعًضاي
3
 ي5150 19 52ا تا"نخ يإل الح https://binothaimeen.net/content/9242إلورت"ونص:  ه هب فتاوى ذهو يوى"ل ذهو يو"يب  ي -
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ٖت بطا ٧ ْج٩ـــٓن اإلاهـــلحت ٚيـــر مكــْغ ٍْسلـــ٘ ٖجهــا خماًخـــّ،  ٖت ًجغصَـــا مـــً ٢ُمتهـــا  اهـــذ جســـال٠ خ٨مـــا مـــً مكــْغ

ْ جخٗــــاعى مــــ٘ الىٓــــام الٗــــام ْآلاصار الٗامــــت، ٣٦ُــــام خــــخو بــــةصاعة مؿــــ٨ىّ ٦م٩ــــان لخىــــا٫ْ  ؤخ٩ـــام ال٣ــــاهٓن ؤ

ْ ٞهــل ٖامــل ٖــً ٖملــّ ْ الى٣ــابي ؛اإلاســضعاث ؤ ٓم بٓيــ٘  .هٓــغا الهخماثــّ الؿُائــملي ؤ ْمشالــّ ؤًًــا اإلاالــ٪ الــظي ٣ًــ

ْص مل٨ــّ ختــى ًٟــغى  ْؤٖمــضة مظبظبــت فــي خــض ْعة ؤؾــال٥ قــاث٨ت  ٖلــى قــغ٦ت َيــران  هــبِ َاثغ هــا فــي ؤعى مجــا

مـــضة. ألن  ٍْلـــؼم بةػالـــت َـــظٍ ألاؾـــال٥ ْألٖا قـــغاء ؤعيـــّ بـــشمً مغجٟـــ٘ ٩ُٞـــٓن مخٗؿـــٟا فـــي اؾـــخٗما٫ خـــ٤ مل٨ُخـــّ 

ٖت بــل يهــضٝ بلــى الًــِٛ ٖلــى قـــغ٦ت  مــضة ال يهــضٝ بلــى جد٣ُـــ٤ مهــلحت مكــْغ ْعاء ْيــ٘ َــظٍ ألٖا اإلاالــ٪ مــً 

ٖتالُيران ْخملِا ٢هغا ٖلى قغاء ؤع  ٓ ًغمي بلى جد٤ُ٣ مهلحت ٚير مكْغ ْبظل٪ ِٞ  .يّ بشمً مغجٟ٘، 

 هـشة اإلاِعشة: -زاهُا

ْ اإلاِلـت ال٣ًــاثُت، ٢اٖــضة مــً  ٗاث باألظــل ال٣ًــاجي ؤ ْ مـا ٌٗــٝغ لــضٔ بٗــٌ الدكـَغ حٗخاـر هٓــغة اإلاِؿــغة ؤ

ٗت  ٓاٖـــض التـــي هٓمتهـــا الكـــَغ ٓ هـــا ؤلاؾـــالمُتال٣ ذي لىٓـــغة اإلاِؿـــغة ٧ ٧اهـــذ الؿـــبا٢ت فـــي ، ٞ ـــي حٗخاـــر ألانـــل الخـــاٍع

ٓلِا ْْيـــ٘ ؤنـــ ْالؿـــىت  َْـــظا مىـــظ ؤ٦رـــر مـــً ؤعبٗـــت ٖكـــغ ٢ـــغن مـــً الـــؼمً مـــً زـــال٫ ،جىُٓمِـــا  ههـــٓم ال٣ـــغآن 

ٟت. ٍٓت الكٍغ  الىب

ْ اإلاِلـت ال٣ًـاثُت ٖبـاعة ٖـً ٞتـرة ػمىُـت ٖلُـّ، ٞـةطا  ٌُٗحهـا ال٣ا ـملي للمـضًً لؿـضاص صًـً ْهٓغة اإلاِؿغة ؤ

ٓٞاء بّ، ٞ ٓاٖض الٗامت ج٣ ملي بإن لل٣ا ـملي ؤن ًمـىذ اإلاـضًً ؤظـال لخىُٟـظ خل ؤظل الضًً ْ جؼ اإلاضًً ًٖ ال ال٣

ٓٞاء يغعا ظؿُما للضاثً.  التزامّ بطا عؤٔ طل٪ مم٨ىا بكٍغ ؤال ٌؿبب مض ؤظل ال
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ْؤيـاٞذ  ،ْبهٓاع اإلاضًً اإلاٗؿغ ؤظال عؤٞت بّ ختى جهبذ مُالبخّ ظـاثؼة ،ْٞاء ٓع الحـا٫،  ؤي بلـى ؤن ًهـبذ مِؿـ

ْؤن  مت " ْالظي ٌٗض ؤٖلى صعظاث اإلاٗاملت في الضًٓن.آلاًت ال٨ٍغ ٓ ما ٌٗٝغ با بغاء  َْ ٓا زير ل٨م"   جهض٢
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ٓاعر، خـــضزىا مدمـــض بـــً  ـــضة، ٢ـــا٫ ؤلامـــام ؤخمـــض: خـــضزىا ٖٟـــان، خـــضزىا ٖبـــض الـــ ْفـــي خـــضًض آزـــغ: ٖـــً بٍغ

ضة ، ًٖ ؤبُّ ٢ا٫ : ؾمٗذ الىبي نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٣ًـ٫ٓ: مـً ؤهٓـغ مٗؿـغا ٞلـّ   حاصة، ًٖ ؾلُمان بً بٍغ

ٓم مشلّ نض٢ت ب٩ل ً". 

ْالدؿـــُِل ْخؿـــً ال٣ًـــاء فـــي اإلاٗـــامال  ٓة ِٞـــظٍ ألاخاصًـــض  هـــضٝ للحـــض ٖلـــى الخِؿـــير  ْؤؾـــ  لـــظل٪ 
ً
ث، جبٗـــا

ْ اإلاِلـت ال٣ًــاثُتكـبمـى   ال ٗت الؿــمداء هـو اإلاكـٕغ الجؼاثــغي ٖلـى هٓــغة اإلاِؿـغة ؤ ١  210بمٓظـب اإلاــاصة  (1)َغ

ْ اإلاِؿــغة، ٖــين ال٣ا ــملي  ٓٞاثــّ بال ٖىــض اإلا٣ــضعة ؤ ٓم ب م التــي جــىو ٖلــى ؤهــّ "بطا جبــين مــً الالتــزام ؤن اإلاــضًً ال ٣ًــ

ْاإلاؿــــخ٣بلُت مــــ٘ اقــــتراٍ ٖىاًــــت الغظــــل  ٓاعص اإلاــــضًً الحالُــــت  مُٗــــاصا مىاؾــــبا لحلــــ٫ٓ ألاظــــل، مغاُٖــــا فــــي طلــــ٪ مــــ

ٓٞاء بالتزامّ".  الحٍغو ٖلى ال

                                                             
1
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ْعا بًجابُا لل٣ا ملي للخضزلْمً زال للمـضًً اإلاٗؿـغ  ْمىذ ؤظال  ،٫ هو اإلااصة ًالخٔ ؤن اإلاكٕغ ؤُٖ  ص

للمـضًً  للـضاثً مـً َـظا الخإظُـل، ٞال٣ا ـملي ًمـىذ ؤظـال  يـغع  ٖـضم لحـا١مّ، ٖلى ؤن ًغاعـي فـي طلـ٪ لخىُٟظ التزا

غاٝ. ٓاػهت بين مهالح ألَا  بٗض اإلا

ت الللم باإلابُم )خُاس الشؤٍت(: -زالثا   هـٍش

ْ ًمًــُّ ٖىــض عئٍــت مدــل ال٣ٗــض  ٓ خــ٤ ًشبــذ بم٣خًــاٍ للٗا٢ــض اإلاكــتري ؤن ًٟســر ال٣ٗــض ؤ زُــاع الغئٍــت َــ

٢ٓذ ال ًخٛير ُّٞ ْ ٢بلّ ب  .(1)اإلاٗين بطا لم ٨ًً عآٍ ٖىض الخٗا٢ض ؤ

ـــت الؿــــام٘ بـــّ مبلــــٜ  ْالؿـــغ فـــي زبــــٓث زُـــاع الغئٍـــت ؤن اليــــمليء مِمـــا بــــالٜ ؤلاوؿـــان فـــي ْنــــّٟ ال جبلـــٜ مٗٞغ

خّ بالغئ  ٓصمٗٞغ ْالغيا الخام ؤؾاؽ  حت ال٣ٗ  .(2)ٍت ٩ُٞٓن عياٍ بّ ٚير جام، 

اٍ الُدــاْي ؤن ٖشمــان بــً ٖٟــان بــإ َلحــت بــً  ْصلــُلِم مــا ْع ُٖت زُــاع الغئٍــت  َْىــا٥ مــً ًــٔغ بمكــْغ

ْا ٖبض هللا ؤعيا ا  إلاا ٢ُل ل٩ل مجهماخبالبهغة لم ًَغ مـا ظبيـر  ،به٪ ٢ض ٚبيذ :ض مجهما، 
َّ
٢ا٫: لي الخُاع، زـم خ٨

ْلم ًى٨غ ٖلُّ ؤخضبً م ٧ْان بمدًغ مً الححابت   .(3)ُٗم بُجهما ٞد٨م بالخُاع لُلحت، 

ي ٖـً الغؾـ٫ٓ  ٝ فـي ال٣ٟـّ الحىٟـي اؾـدىاصا إلاـا ْع نـلى هللا ٖلُـّ  -ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن زُـاع الغئٍـت مٗـْغ

ٓع )الكــاُٞٗت :  -ْؾــلم  ْالحىابلــت( ال ٌٗخــضْن بــّ، "مــً اقــتٔر مــا لــم ًــٍغ ٞلــّ الخُــاع بطا عآٍ"، فــي خــين ؤن الجمِــ

ٓاث الٓنـــ٠، ؤي ،بط ؤهـــّ خـــضًض يـــ٠ُٗ باجٟـــا١ ٖلمـــاء الحـــضًض ٓا٣ٞـــت  :ْبهمـــا ًصبـــٓن للمكـــتري زُـــاع ٞـــ ٖـــضم م

ٓا٢٘ الٓن٠، ؤما اإلاال٨ُـت ُٞٗخارْهـّ زُـاعا بعاصًـا ٓع  ،الهٟت ل ؤي ًدخـاط بلـى اقـتراٍ مـً اإلاخٗا٢ـض فـي بٗـٌ نـ

 .  (4)بُ٘ الٛاثب

١ م التـي جـىو ٖلـى ؤهـّ "ًجـب ؤن ٩ًـٓن  352م الٗلم باإلابُ٘ بمٓظب اإلااصة ه٣ٞٓض ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي 

ْؤْنـاّٞ ألاؾاؾـُت بدُـض حـَْٗخار الٗلم ٧اُٞـا بطا اقـخمل الاإلاكتري ٖاإلاا باإلابُ٘ ٖلما ٧اُٞا  ٤ ٖلـى بُـان اإلابُـ٘ 

 ًم٨ً الخٗٝغ ٖلُّ.

َلـب ببُـا٫ البُـ٘ بـضٖٔٓ ٖـضم  ْبطا ط٦غ في ٣ٖض البُ٘ ؤن اإلاكتري ٖالم باإلابُ٘ ؾ٣ِ خ٤ َظا ألازير فـي

 الٗلم بّ بال بطا ؤزبذ ٚل الباج٘".

ع مشض اإلاىث سابلا:  جصشفاث اإلاٍش

ْمــً ؤبـــغػ  ـــاث،  ٓص الخاٖر ٓم  هــا اإلاـــٍغٌ مــغى اإلاــٓث بكـــ٩ل ٖــام ٣ٖــ اث التــي ٣ًـــ ْؤزُـــغ الخهــٞغ مــً ؤَــم 

ْالتي ٢ض جًغ بالظمت اإلاالُـت  ٓص ٣ٖض الٓنُت التي جًاٝ بلى ما بٗض اإلآث،  ٢ْـضال٣ٗ ْٞـاة اإلاـٍغٌ،  ٓعزـت بٗـض   لل

ٓ اإلاـغى ألازيـر  ؤخض ظاء في ا ؤن مـغى اإلاـٓث الـظي ًبُـل الخهـٝغ َـ ٢غاعاث ال٣ًـاء الجؼاثـغي: مـً اإلا٣ـغع قـٖغ

ْجمُيـٍز ُْٖـّ  ْبـّ ٣ًٟـض اإلاخهـٝغ  ٍْجـغ بلـى اإلاـٓث،  ضؤ بـْمـً زـم ٞـةن ال٣ًـاء بمـا ًسـال٠ َـظا اإلا ،بطا ٧ان زُيرا 

ٓاٖض ال٣ُِٟت اإلاؿ ٗت بط ٌٗض زغ٢ا لل٣  .  (5)ْالاظتهاص ال٣ًاجي الؿاثض ؤلاؾالمُتخمضة مً الكَغ

                                                             
1
يوع"بنب وه باذب ويون ا"ا بنا"و ا وبنااوا باىوو  انب ن ا"ا بى"يو لبو يوعنننو بى"يوا تا"نخ يوةاه يإل المص ونظ"نب يومهرنب ويوعاوىا ىي" يونهضب  -

 ي295دي 
2
 ي295بى"يو لبو يوعنننو بى"يوا تا"نخ يوةاه يإل المص ونظ"نب يومهرنب ويوعاوىا يوم"جق يو اب ا دي  -
3
 ي299بى"يو لبو يوعنننو بى"يوا يوم"جق يو اب ا دي  -
4
ا 0ا دووناا  جامعاب يوج يبا"-يالوت يماا  نمو جاا-وهااانوو يوماىنص:  اعا" ىوو ل ا"  اانونص ومباىلااا رم،اى"  يإل المنب و ص بّنا صا يو "نعب  -

 ي909ا دي 5107 16 02ا يوج يب"ا 15ا يوعىى 90يومجهى 
5
ا و انوو ي  "  يوج يب"يا مجهب يوعهاوى يواانونناب ويو نا انب يإل المنبرما  ،مامبا ت،"فا  يوم"نك م"ك يومو  فص يوو،نب بنو يو "نعب  -

 ي919-915ا دي دي 5109ا جامعب يوويىيا لف"ن  10ا يوعىى 01يومجهى 
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ــا٫َ:
َ
ِّ نــلى هللا ٖلُــّ ْؾـلم ٢ ـ

َّ
نَّ َعُؾــ٫َٓ الل

َ
ْجُهَمـا: ؤ َٖ  ُّ ــ

َّ
َي الل َمـَغ َع ــملِ

ُٖ  ًِ ًِ اْبــ ْيٌء  ْٖـ
َ
ُّ ٍــمل ــ

َ
"َمـا َخــ٤ُّ اْمــِغٍت ُمْؿـِلٍم ل

 ُّ ُخ َِّ ِن َْ َْ  
َّ
َخْيِن ِبال

َ
ل ُْ
َ
ِبُِذ ل ًَ  ِّ ُ ِٞ َي  ٓصملِ

ًُ ْن 
َ
ِغٍُض ؤ ًُ . ِّ ُْ

َ
ل َٖ  ٤ٌ

َ
ٟ ". ُمخَّ ٍُ ْىَض ِٖ  

ٌ
َٓبت ُخ

ْ
 َم٨

 
َّ
ِنـي ِبال

ُ
ِغز ًَ  

َ
ال َْ ْ َمـا٫ٍ، 

ُ
ـا ط

َ
ه
َ
، ؤ ِّ ـ

َّ
ـا َعُؾـ٫َٓ الل ًَ ـُذ: 

ْ
ل
ُ
ـا٫َ: ٢

َ
اٍم ع ملي هللا حٗالى ٖىّ ٢

َّ
٢ َْ ِبي 

َ
ًِ ؤ ِض ْب

ْٗ ًْ َؾ َٖ  ِلـي َْ
ٌ
 اْبَىـت

ــا٫َ:
َ
ــْي َمــاِليا ٢

َ
ى
ُ
ل
ُ
١ُ ِبش َهــضَّ

َ
ج
َ
إ
َ
ٞ
َ
، ؤ
ٌ
اِخــَضة َْ  

َ
إ
َ
ٞ
َ
ــُذ: ؤ

ْ
ل
ُ
٢ ،

َ
ــا٫َ:ال

َ
ا ٢ ٍِ ِغ

ْ
ــُ
َ
١ُ ِبك َهــضَّ

َ
ــا٫َ: ج

َ
ا ٢ ِّ ِشــ

ُ
ل
ُ
١ُ ِبش َهــضَّ

َ
ج
َ
إ
َ
ٞ
َ
ــُذ: ؤ

ْ
ل
ُ
٢ ،

َ
،  ال

ُ
ــض
ُ
ل
ُّ
الش

اَؽ.  َٓن الىَّ ُٟ َّٟ
َ
َخ٨ ًَ  

ً
ت
َ
ال َٖ ْم  َُ َع

َ
ظ
َ
ْن ج

َ
ًْ ؤ ْيٌر ِم

َ
اَء ز َُ ِى

ْ
ٚ
َ
َخَ٪ ؤ

َ
َعز َْ َع 

َ
ظ
َ
ْن ج

َ
َ٪ ؤ ِشيٌر، ِبهَّ

َ
٦ 
ُ
ض
ُ
ل
ُّ
الش َْ. ِّ ُْ

َ
ل َٖ  ٤ٌ

َ
ٟ  ُمخَّ

ٖتِٞـظٍ ألاخاصًـض جخٗلـ٤  ْالٓنـُت مكـْغ ٓصـملي  بالٓنـُت،  ُُ ْ ٧ـان ٖلُـّ ّ،بـللمـامً، بطا ٧ـان لـّ ٍـمليء ٞ  ؤ

ٓصـملي ُٞـّ،  ًُ  ًجـب ٖلُـّ ؤن 
ٌ
ىـت ِّ ًٌ لِـ ٖلُـّ ب ًْ ْ ٧ـان َص ْ بـالخمـ ؤ ْ بـالغب٘ ؤ ٓصـملي بالشلـض ؤ ًُ دـبُّ ؤن  ؿـخدّب ًُٞ ُِ

باصع بظل٪ ًُ ٓ لـم ًٟٗـل  ؛لّ ؤن  َْـ ْبـين طلـ٪؛ ؤي ختـى ال ً جـم ٖلُـّ ألاظـُل  ختى ال ٌٗغَى لـّ ٖـاعٌى ًدـ٫ٓ بِىـّ 

ٓصـــملي بـــإ٦رر مـــً  ًُ ٓم ألاظـــل، ل٨ـــً لـــِـ لليـــخو ؤن  بـــاصع ب٨خابـــت الٓنـــُت ٢بـــل  جـــ ًُ َـــظا الخيـــر، ٞالؿـــىت لـــّ ؤن 

باح لّ ًُ ْالشلض ٦شير، َظا ؤ٦رر ما  ال بض ٞالشلض،  ْبطا ٧ان   .(1)الشلض، 

ْالٓنــُت اؾــدىاصا  مــً ظِخــّ ؤ٦ــضْ  اث اإلاــٍغٌ مــغى اإلاــٓث حٗخاــر ْنــُت،  اإلاكــٕغ الجؼاثــغي ٖلــى ؤن جهــٞغ

ٓعزت. 185ألخ٩ام اإلااصة  ٠٢ٓ ٖلى بظاػة ال ْما ػاص ٖلى الشلض ج ْص زلض التر٦ت،   مً ٢اهٓن ألاؾغة ج٩ٓن في خض

ٓوي ًهضع ًٖ خخو فـي خـا٫ مـغى اإلاـٓث ب٣هـض الخاـر  776/1خُض ههذ اإلااصة  ٕ ١ م "٧ل جهٝغ ٢اه

ْحؿــــغي ٖلُــــّ ؤخ٩ــــام الٓنــــُت ؤًــــا ٧اهــــذ الدؿــــمُت التــــي حُٗــــ  بلــــى َــــظا   مًــــاٞا بلــــى مــــا بٗــــض اإلاــــٓث، 
ً
ــــا ٌٗخاــــر جاٖر

."  الخهٝغ

 الحىالت اإلاذهُت خامعا:

ْ صًىـا مـً خـخو آلزـغ، بـإن ًخٛيـر ؤخـض َغفـي الالتـزام   ٓالت اإلاضهُت جد٫ٓ الالتزام طاجّ خ٣ـا ؤ ٣ًهض بالح

ٓالــت الحــ٤، ؤمــا بطا حٛيــر  ٓالــت بد ٓ الــضاثً ؾــمُذ الح ْ اإلاــضًً(، ٞــةطا ٧ــان الُــٝغ اإلاخٛيــر فــي الالتــزام َــ )الــضاثً ؤ

ٓالت الضًً.  اإلاضًً ٞدؿوى ٖىضثظ بد

ٓالت اإلاضهُت ْاإلاـضًً، ٞ ـي  ٢ْض ظاءث الح ْالخٗىذ للـضاثً  في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ؾبُال للخس٠ُٟ مً الٗىذ 

 .(2)بظل٪ ْؾُلت حؿُِل ٖلى بًٟاء الح١ٓ٣ 

ٓالــت ــذ ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي هٓــام الح ْمؿــلم ٖــً  ،٢ْــض ٖٞغ اٍ البســاعي  ْالــضلُل ٖلــى طلــ٪ الحــضًض الــظي ْع

 َٖ ى هللُا 
َّ
غة ع ملي هللا ٖىّ، ؤّن نَّ َعُؾـ٫َٓ هللِا َنـل ـى ؤبي ٍَغ

َ
ل َٖ ْم 

ُ
َخـُض٦

َ
َ٘ ؤ ِبـ

ْ
ج
ُ
ا ؤ
َ
ِبط َْ ـٌم، 

ْ
ل
ُ
ِنـّيِ ْ

َ
ٛ
ْ
ـُل ال

ْ
ـا٫: "َمُ

َ
َم ٢

َّ
َؾـل َْ  ِّ ـ ُْ

َ
ل

" ْ٘ َب
ْ
د َُ
ْ
ل
َ
ْمً ؤخُل ٖلى مليء ٞلُدب٘(3)َمِليٍء ٞ  .(4)"، ْفي لٟٔ ٖىض الُاراوي: "

٢ْـض قـغح َـظا الحـض  ،ًً ٓاظض للما٫ ٢ًـاء مـا ٖلُـّ مـً الـضَّ ًض ْمٗنى اإلاُل: الخإزير، ؤي: جإزير الٛني ال

ٓلـّ: )مُـل الٛنـي ْلـم( ٌٗنـي: مماوٗـت ؤلاوؿـان -عخمّ هللا- ابً ٖشُمين الكُش ـاى الهـالحين ٢  الـظي في قغح ٍع

ٓاظـب ٖلـى ؤلاوؿـان ؤن ًبـاصع  َْـظا مىـ٘ مـا ًجـب؛ ألن ال ٓٞـاء؛ ْلـم،  ٓ ٚنـي ٢ـاصٌع ٖلـى ال َْ ٓٞاء،  ٖلُّ َصًً ًٖ ال

ال ًدــل لــّ ؤن ًــازغ، ٞــةن ؤزــغ ا ٓٞــاء بطا ٧ــان لــّ ٢ــضعة،  ٓلــّ: بال ْؤمــا مٗنــى ٢ ــا. 
ً
ٓ ٢ــاصع ٖلُــّ؛ ٧ــان ْاإلا َْــ ٓٞــاء  ل

، ٣ٞـــض ٢ـــا٫ ْ٘ َبـــ
ْ
د َُ
ْ
ل
َ
ـــى َمِلـــيٍء ٞ

َ
ل َٖ ْم 

ُ
َخـــُض٦

َ
َ٘ ؤ ِبـــ

ْ
ج
ُ
ا ؤ
َ
ِبط ْٓي َْ ًِ  :مؿـــلم فـــي قـــغح -عخمـــّ هللا- الىـــ

ًْ ِخُـــَل ِبالـــضَّ
ُ
ا ؤ
َ
ِبط َْ  : ٍُ َىـــا ْٗ َم َْ

                                                             
1
 5150 19 57ي تا"نخ يإل الح:  https://cutt.us/w2uVNيومو ق يو" مص و مادب يو نخ يإلماى يبو با ا   -
2
يوعهناااا جامعااب يونجاااح يوو نناابا نااابهطا لمناا" لدمااى فتااوح يودجااها آ ااا" ذاااى يودويوااب يومىننااب يى"ي ااب ماا"ناابنا ماا ر" ماج ااتن"ا رهنااب يوى"ي ااا   -

 ي19ا دي 5118فه  نوا 
3
 ي0269ا وم هى فص رتال يوم ا ا  دىنا " ى 5587لل"جه يوبلا"ي فص رتال يودويال ا دىنا " ى  -
4
 ي565 8لل"جه يو ب"ينص فص ي و    -
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ْدَخـْل، ٞلـِـ للُالـب ؤن ٣ًـ٫ٓ: ال ؤ٢بـل؛ َُ
ْ
ل
َ
ـى ُمِٓؾـٍغ ٞ

َ
ل َٖ  ُّ

َ
ِظي ل

َّ
٢ـا٫: مـً  - نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـلم -ألن الغؾـ٫ٓ  ال

ًبــا لليــخو ال ٌؿــخُُ٘ ؤن ًغاٞٗــّ  ْ ٢ٍغ ، ؤ
ً
ْ ممــاَال ؤخُــل ٖلــى ملــيء، ٞلُدبــ٘، بال بطا ٧ــان اإلادــ٫ٓ ٖلُــّ ٣ٞيــًرا، ؤ

ُْ  .ٖىض الحا٦م ْؤما بطا لـم ٨ًـً مـاو٘ ٞـةن الىبـي اإلاِم بطا  ٓالت،  ٌ الح نـلى هللا ٖلُـّ  -ظض ماو٘ ٞال بإؽ ؤن ًٞغ

ٓالت، ٢ا٫: ٞلُدب٘ - ْؾلم  .(1)ؤمغ ؤن ٣ًبل الح

ٓالـت الحـ٤ بمٓظـب الٟهـل ألا٫ْ مـً  ٨َْظا هو اإلاكٕغ الجؼاثغي بمٓظب ؤخ٩ام ال٣اهٓن اإلاـضوي ٖلـى خ

ٓػ للــــضاثً ؤن ًدــــ٫ٓ خ٣ــــّ بلــــى  239البــــار الغابــــ٘ اإلاٗىــــٓن باهخ٣ــــا٫ الالتــــزام، خُــــض ٢ًــــذ اإلاــــاصة  مىــــّ ؤهــــّ "ًجــــ

ْ َبُٗـت الالتـزامخخو آزغ بال بطا مى٘ طل٪ هو ال٣اهٓن  ْ اجٟا١ اإلاخٗا٢ـضًً ؤ ٓالـت صْن خاظـت بلـى  ،ؤ ْجـخم الح

 عيا اإلاضًً".

ـاع ظـاء فـي اإلاـاصة  ٓالـت الـضًً، ْفـي َـظا ؤلَا  ٦251ما هو في الٟهل الشاوي مـً هٟــ البـار ٖلـى ؤخ٩ـام خ

ٓالـت الـضًً باجٟـا١ بـين اإلاـضًً ْخـخو آزـغ ًخدمـل ٖىـّ الـضًً"، ٦مـا ههـذ اإلاـاصة  ١ م  ١252/1 م ؤهّ "جخم خ

ا". ٓالت هاٞظة في خ٤ اإلاضًً بال بطا ؤ٢َغ  ؤهّ "ال ج٩ٓن الح

 

 ٌ  اإلابدث ألاو

لت   الخجاسي في اللاهىن  ؤلاظالمُتمياهت الشَش

ٕ ال٣ــــــاهٓن الخــــــام الــــــظي ًــــــىٓم وكــــــاٍ ٞئــــــت مُٗىــــــت مــــــً  ٓ طلــــــ٪ الٟــــــٕغ مــــــً ٞــــــْغ ال٣ــــــاهٓن الخجــــــاعي َــــــ

مـــــا٫ حؿـــــوى  ْوكـــــاٍ ٞئـــــت مُٗىـــــت مـــــً ألٖا ْالتـــــي هٓمِـــــا اإلاكـــــٕغ ألاخـــــخام حؿـــــوى الخجـــــاع،  ـــــت،  مـــــا٫ الخجاٍع ألٖا

ْاإلاخمم. 1975ؾبخمار  26اإلااعر في  59-75الجؼاثغي بم٣خ ملى ألامغ   اإلاٗض٫ 

ٗت  ٓايــ٘ جــإزٍغ بمــى   الكــَغ ، ؤلاؾــالمُتْمــً زــال٫ ههــٓم ال٣ــاهٓن الخجــاعي ؾــىدا٫ْ جدضًــض بٗــٌ م

ٗت  مهــاصع ال٣ــاهٓن الخجــاعي )اإلاُلــب  ْمباصئهــا مهــضعا مــً ؤلاؾــالمُتمــً زــال٫ التر٦يــز ٖلــى مــضٔ اٖخبــاع الكــَغ

ٗت   في ال٣اهٓن الخجاعي )اإلاُلب الشاوي(.   ؤلاؾالمُتألا٫ْ(، زم ببغاػ بٌٗ جُب٣ُاث الكَغ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت   همصذس مً مصادس اللاهىن الخجاسي  ؤلاظالمُتالشَش

اع، ْفـــي خالـــت م٨ـــغع ٢ـــاهٓن ججـــاعي ؤهـــّ "ٌؿـــغي ال٣ـــاهٓن الخجـــاعي ٖلـــى الٗال٢ـــاث بـــين الخجـــ 01جـــىو اإلاـــاصة 

ْؤٖغاٝ اإلاِىت ٖىض الا٢خًاء". ٓص هو ًُب٤ ال٣اهٓن اإلاضوي   ٖضم ْظ

ٗت  ٦مهــضع مــً مهــاصع ال٣ــاهٓن الخجــاعي،  ؤلاؾــالمُتًِٓــغ مــً هــو اإلاــاصة ؤن اإلاكــٕغ لــم ًــىو ٖلــى الكــَغ

ْالٗـٝغ مـً خُـض ؤلالؼامُـت، خُـض هـو ٖلـى ؤهـّ "ْفـي خالـت  ٖـضم ْألا٦رر مـً طلـ٪ ؤهـّ ؾـأْ بـين ال٣ـاهٓن اإلاـضوي 

ْاة ال الترجِـب، ألن  ْ َىا ًـغاص بـّ اإلاؿـا ٓا ْؤٖغاٝ اإلاِىت ٖىض الا٢خًاء"، ْخٝغ ال ٓص هو ًُب٤ ال٣اهٓن اإلاضوي  ْظ

َْـــظا ًبـــين ؤن  ٓص هـــو ًُبـــ٤ ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي زـــم ؤٖـــغاٝ اإلاِىـــت.  ٓ ؤعاص الترجِـــب ل٣ـــا٫ ْفـــي خالـــت ٖـــضم ْظـــ اإلاكـــٕغ لـــ

ــض ؤن ٌُٗــي م٩اهــت مخميــزة للٗــٝغ يــمً ؤخ٩ــام ُــا،  اإلاكــٕغ ًٍغ ْؤن َــظا ألازيــر وكــإ ٖٞغ ال٣ــاهٓن الخجــاعي، زانــت 

ٓازغ الخجـــاع ٖلـــى ٩ٞـــان مجـــغص  ْج٣الُـــض جـــ ا بةلؼامُتهـــا، اٖـــاصاث  ُـــت بٗـــض زـــم جباِٖـــا ْقـــْٗغ ٓاٖـــض الٗٞغ ٢ىيـــذ َـــظٍ ال٣

ْمجغصة، ملؼمت م٣ترهت بجؼاء. ٓهُت ٖامت  ٓاٖض ٢اه  طل٪ في ق٩ل ٢
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ٓهُـت اإلالؼمـت باٖخبـاع  ْمِما ٨ًً مً ؤمغ ٞاإلااصة جُغح بق٩اال  ٓػ للٗٝغ ؤن ًسـال٠ ال٣اٖـضة ال٣اه ٓ َل ًج َ

ْبين ال٣اهٓن اإلاضويا  .ؤن اإلاكٕغ ؾأْ بِىّ 

ٓاٖــض اإلاضهُــت آلامـغةبه٣ـ٫ٓ َىــا،  ٓػ لــّ مسالٟـت ال٣ أل هــا مــً الىٓــام  ؛ن الٗــٝغ مِمـا بلٛــذ م٩اهخــّ ٞـال ًجــ

ٓػ مسا ْبالخالي ال ًج ْ بٗاصة الٗام،  ُت ؤ ٧ْل اجٟا١ بسالٝ طل٪ ٌٗخار باَال.الٟتها ال ب٣اٖضة ٖٞغ  جٟا٢ُت، 

ٗت  -٦مــــا ؾــــب٣ذ ؤلاقــــاعة-مــــً ظِتهــــا ؤٟٚلــــذ هــــو اإلاــــاصة  ْلــــم جــــضعظِا يــــمً مهــــاصع  ،ؤلاؾــــالمُتالكــــَغ

ال٣ــاهٓن الخجــاعي، بال ؤن هــو اإلاــاصة جدــضر ٖــً ال٣ــاهٓن اإلاــضوي باٖخبــاٍع مهــضعا مــً مهــاصع ال٣ــاهٓن الخجــاعي، 

ٗت  ٝ ٞالكــَغ ٓ مٗــْغ ذ هــو اإلاــاصة ا حٗخاــر مهــضع  ؤلاؾــالمُت٦ْمــا َــ ١ م  01/2مــً مهــاصع ال٣ــاهٓن اإلاــضوي بهــٍغ

ٗت  عي خ٨ــم ال٣ا ـملي بم٣خ ـملى مبــاصت الكـَغ ْبطا لـم ًٓظـض هــو حكـَغ ، ٞــةطا لـم ًٓظــض ؤلاؾـالمُتالتـي جـىو ؤهــّ "

."  ٞبم٣خ ملى الٗٝغ

ْاإلاــاصة  01/2ْبمُاب٣ــت هىــملي اإلاــاصجين  هٓن اإلاــضوي ْالتــي اٖخاــرث ال٣ــا ،م٨ــغع ٢ــاهٓن ججــاعي  ٢01ــاهٓن مــضوي 

ٗت  جــإحي فــي اإلاغجبــت الشالشــت ٖمــال  ؤلاؾــالمُتمهـضعا مــً مهــاصع ال٣ــاهٓن الخجــاعي، ٞةهىــا وؿدكــ٠ يــمىُا ؤن الكــَغ

 ب٣اٖضة الخام ٣ًُض الٗام.

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت   في اللاهىن الخجاسي  ؤلاظالمُتجؼبُلاث الشَش

ٗت  ٦مهــضع مــً مهــاصع ال٣ــاهٓن الخجــاعي، ْألازــظ  هــا يــمىُا ٖلــى  ؤلاؾــالمُتبن ٖــضم الــىو ٖلــى الكــَغ

، ال ٌٗنــي ؤهــّ ال ًٓظــض جُب٣ُــاث لِــا فــي ال٣ــاهٓن الخجــاعي، بــل ال٨ٗـــ ٓ الؿــال٠ ط٦ــٍغ ًٓظــض الٗضًــض مــً  ،الىدــ

ٗت  ٓص ؤنلِا للكَغ ت الِامت التي ٌٗ ٓاٖض الخجاٍع  ْمً بُجها: ؤلاؾالمُتال٣

ت ؤلازباث في اإلاىاد الخ تأوال: مبذأ خٍش  جاٍس

ت َٗنـــى ال٣ـــاهٓن الخجـــاعي بمٗـــامالث مبيُـــت ٖلـــى الؿــــٖغ ٓهُــــت  ،ٌُ ٓاٖـــض ٢اه َْـــظٍ الخانـــُت ججٗلـــّ ًىٟـــغص ب٣

ـــــت ؤلازبـــــاث ت اإلاٗـــــامالث  (1)زانـــــت جميـــــٍز ٖـــــً ال٣ـــــاهٓن اإلاـــــضوي، لـــــظل٪ حٗخاـــــر ٢اٖـــــضة خٍغ ْابـــــحا لؿـــــٖغ جُب٣ُـــــا 

ٓم ٖلــى  ــت ج٣ــ ــت، ٞاإلاكــٕغ الخجــاعي ؤَلــ٤ ٞحهــا ؤلازبــاث ْخــغعٍ مــً ٧ــل ٢ُــض بًماهــا مىــّ بــإن الحُــاة الخجاٍع الخجاٍع

ْالهـ٣ٟاث مـ٘  ٓص  ت ًاـرم ال٨شيـر مـً ال٣ٗـ ّٗ الخجاٍع ت ْالاثخمان،  ٞالخاظغ مً ؤظل حكُٛل مكاَع صٖامتي الؿٖغ

ٓب ،مخٗاملُّ ْبالخـالي (2)ت ٖلُـّ ؤن ًدـغع ؾـلٟا مدـغعاث ٦خابُـت ٖـً الهـ٣ٟاث التـي ًارمِـامما ًجٗل مـً الهـٗ  ،

ْ جىُٟـــظَا ًخٟـــ٤ ْزانـــُت  ٓاعصة ؤ اث الـــ ـــت بلـــى الكـــ٩لُت مـــً خُـــض ببـــغام الخهـــٞغ ٖـــضم بزًـــإ اإلاٗـــامالث الخجاٍع

ت التي ًخميز  ها ال٣اهٓن الخجاعي.  الؿٖغ

ٗت  ـــــت ؤلازبـــــاث جًــــمىخّ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ  مهـــــض ؤلاؾــــالمُتْمبــــضؤ خٍغ
ً
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ٓة بـــــاإلاى   ال٣غآوـــــي، ههـــــذ اإلاـــــاصة  ٖلـــــى ؤهـــــّ "ًشبـــــذ ٧ـــــل ٣ٖـــــض ججـــــاعي: بؿـــــىضاث عؾـــــمُت،  ،١ ث 30ْؤؾـــــ

ُــــت، ٞــــا ٓلــــتؾــــىضاث ٖٞغ ٓعة م٣ب ين، با ج ْ بإًــــت ْؾــــُلت ؤزــــٔغ بطا عؤث ، بالغؾــــاثل، بــــضٞاجغ الُــــٞغ زبــــاث بالبِىــــت ؤ

ٓلِا".  اإلاد٨مت ْظٓر ٢ب

ـــت ؤلا٢ْبـــل طلـــ٪، ؤ٦ـــضث ؤخ ـــت، خُـــض ظـــاء فـــي اإلاـــاصة ٩ـــام ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي مبـــضؤ خٍغ ٓاص الخجاٍع زبـــاث فـــي اإلاـــ

333/1  ٓ ـــت بطا ٧ـــان الخهـــٝغ ال٣ـــاه ٓاص الخجاٍع ـــض ٢ُمخـــّ ٖلـــى ١ م ؤهـــّ "فـــي ٚيـــر اإلاـــ ْ ٧ـــان ٚيـــر 100.000وي جٍؼ صط ؤ

ْ اه٣ًاثّ ما لم ًٓظض هو ٣ً ملي بٛير طل٪". ٓصٍ ؤ ٓػ ؤلازباث في ْظ  مدضص ال٣ُمت ٞال ًج

ـض ٢ُمخـّ ٖـً  ـت جُلـب ال٨خابـت فـي بزبـاث الخهـٝغ الـظي ًٍؼ ت مً بظباٍع ٓاص الخجاٍع خُض اؾخصىذ اإلااصة اإلا

ْبالخالي ٩ًٓن بزباث الخهٝغ الخجاعي 100.000 ْبن ػاص ًٖ َظٍ ال٣ُمت بمسخل٠ ْؾاثل ؤلازباث. صط،   ختى 

 زاهُا: ٣ٖض الكغ٦ت

ٓالي ؤلٟــي  خــّ الحًــاعاث ال٣ضًمــت مجهــا البابلُــت ٢بــل خــ مــً اإلاخٟــ٤ ٖلُــّ ؤن الكــغ٦ت هٓــام ٢ــضًم ظــضا ٖٞغ

٣ُــت  ٍغ تهــا الحًــاعة ؤلٚا ٓ عابــي ؤخ٩امــا مخٗل٣ــت بالكــغ٧اث، ٦مــا ٖٞغ ْعصث فــي ٢ــاهٓن خمــ ؾــىت ٢بــل اإلاــُالص، خُــض 

ـــــم ؤن ا٢خهـــــاصَم ٧ـــــان مبيُـــــا ٖلـــــى الٗـــــاصاث فـــــ ِـــــا الٗـــــغر فـــــي الجاَلُـــــت ٚع ْٖٞغ ي ال٣ـــــغن الؿـــــاصؽ ٢بـــــل اإلاـــــُالص، 

ْجد٣ــــ٤ اإلاهــــالح  ٓم ٖلــــى مبــــضؤ الخٗــــاْن  ــــا ج٣ــــ ُٖت الكــــغ٦ت باٖخباَع ــــّين مكــــْغ ْب ــــغاٝ، بال ؤن ؤلاؾــــالم ظــــاء  ْألٖا
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ٓعة م، آلاًت  ْمٗن24۩آلا ةؾ ْبن ٦شيرا مً الكـغ٧اء [.  " ؤي " ٌٍ
ْٗ ىي َب

َ
ل َٖ ْم  ُِ ًُ ْٗ ْبِغي َب َُ

َ
اِء ل

َ
ُ
َ
ل
ُ
خ
ْ
ًَ ال ِشيًرا ّمِ

َ
ِبنَّ ٦ َْ ى "

ٔ بًِٗم ٖلى بٌٗ".  لُخٗضَّ

ٍٓــــت مبــــضؤْ  ُٖت الكــــغ٦ت، ٟٞــــي الحــــضًض ال٣ضئــــملي:  مــــً ظِتهــــا ؤ٦ــــضث الؿــــىت الىب بن هللا ٖــــؼ ْظــــل »مكــــْغ

٨ين مــــا لــــم ًســــً ؤخــــضَما نــــاخبّ ْاإلاٗنــــى: ؤهــــا مِٗمــــا « ، ٞــــةطا زاهــــّ زغظــــذ مــــً بُجهمــــا٣ًــــ٫ٓ: ؤهــــا زالــــض الكــــٍغ

ٗـــذ  ٢ْٗـــذ بُجهمـــا الخُاهـــت ٞع ْؤهـــؼ٫ الار٦ـــت فـــي ججاع همـــا، ٞـــةطا  ٓالِمـــا،  ٓهـــت فـــي ؤم اهـــت، ؤمـــضَما باإلاٗ بـــالحٟٔ ْؤلٖا

٢ْــض ؤ٢ــغ الىبــي  ى هللا ٖلُــّ ْؾــلم -الار٦ــت ْؤلاٖاهــت ٖجهمــا. 
ّ
حٗــاْن الىــاؽ بالكــغ٦ت، ٦مــا فــي ؤخاصًــض ٦شيــرة،  - نــل

ْهـــا: »٢ْـــا٫ ٨ين مـــا لـــم ًخسا ى هللا ٖلُـــّ  -ْ ـــح ؤن الؿـــاثب بـــً ؤبـــي الؿـــاثب ٢ـــا٫ للىبـــي « ًـــض هللا ٖلـــى الكـــٍغ
ّ
نـــل

ني»بٗــــض بٗشخــــّ:  -ْؾــــلم ال جمــــاٍع ني  ٪ ال جــــضاٍع ٩ي فــــي الجاَلُــــت، ٨ٞىــــذ زيــــر قــــٍغ ال « ٦ىــــذ قــــٍغ ةؤي ال جمــــاوٗني 

ْلٟـــــٔ ابـــــً ماظـــــّ:  ْص.  ٓ صا اٍ ؤبـــــ ْعوي[ ْع ٪، ٦»جدـــــا ْوٗـــــم الكـــــٍغ ٩ي  ال جمـــــاعي ٦ىـــــذ قـــــٍغ ْظـــــاء « ىـــــذ ال جـــــضاعي 

ٓم الٟخذ، ٣ٞا٫ لّ الىبي ٖلُّ الؿالم:  ال ًماعي »الؿاثب ً ٩ي، ٧ان ال ًضاعي   بإدي ْقٍغ
ً
 .(1)«مغخبا

                                                             
1
 ذهو يو"يب  يإلورت"ونص:  5150 19 57يوةاه يإل المص ولىوتها تا"نخ يإل الح  -

http://www.marqoom.org/kotob/view/feqWaAdelatah      
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ٓاِٖـــا بم٣خ ـــملى ال٨خـــار الخـــامـ مـــً ال٣ـــاهٓن ْ لـــظل٪، هـــو اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ٖلـــى الكـــغ٦ت  ْؤه ؤخ٩امِـــا 

ت"، في اإلا ٓهّ بـــ "في الكغ٧اث الخجاٍع ْٖى  ١ ث. 839بلى  544ٓاص مً الخجاعي 

ـــت، لـــظل٪ هجـــض بٗـــٌ ألاخ٩ـــام  ٓع مـــً الكـــغ٦ت الخجاٍع ال قـــ٪ ؤن الكـــغ٦ت اإلاضهُـــت ٧اهـــذ ؤؾـــب٤ فـــي الِٓـــ

ال ٌٗنــي ٖـــضم اؾــخ٣اللُت ال٣ـــاهٓن  َْــظا ألامـــغ ال ًٓظــض ُٞــّ ؤي جـــضازل،  اإلاخٗل٣ــت بالكــغ٧اث فـــي ال٣ــاهٓن اإلاـــضوي، 

 ٌٗخار مهضعا مً مهاصع ال٣اهٓن الخجاعي. الخجاعي ًٖ ال٣اهٓن اإلاضوي، طل٪ ؤن َظا ألازير 

ٓاص  ْلــذ اإلاــ  لــظل٪ جىا
ً
خــّ اإلاــاصة  449بلــى  416جبٗــا ْٖٞغ مىــّ بإهــّ "الكــغ٦ت ٣ٖــض  ١416 م ٣ٖــض الكــغ٦ت، 

ْ ؤ٦رر ٖلى اإلاؿاَمت في وكاٍ مكتر٥ بخ٣ضًم خهت مً ٖمـل  ان ؤ ْ اٖخباٍع بم٣خًاٍ ًلتزم خخهان َبُُٗان ؤ

ْ ه٣ـــض،  هـــضٝ ا٢دؿـــام الـــغب ْ مـــا٫ ؤ ْ جد٣ُـــ٤ ا٢خهـــاص ،ذ الـــظي ٢ـــض ًيـــخجؤ ْ بلـــ ،ؤ ي مىٟٗـــت ٓٙ َـــضٝ ا٢خهـــاصي طؤ

 ٦ما ًخدملٓن الخؿاثغ الظي ٢ض جىجغ ًٖ طل٪".،مكتر٦ت

 

 الخاجمت

ٗت  ٫ٓ، بهــــّ بطا ٧اهــــذ الكــــَغ ْؤن  ؤلاؾــــالمُتمــــً هاٞلــــت ال٣ــــ ٓن اإلاــــضوي،  حٗخاــــر مهــــضعا عؾــــمُا يــــمً مهــــاصع ال٣ــــاه

ٓن الخجـــاعي لـــم ًـــىو ٖلحهـــا فـــي اإلاـــاصة  ٗت  01ال٣ـــاه ٢ْـــض اٖخارهـــا يـــمىُا ؤن الكـــَغ  ، م٨ـــغع التـــي جدـــضر ٞحهـــا ٖـــً مهـــاصٍع

ٓن اإلاضوي ٌٗض مهضعا مً مهاصٍع ٖمال ب٣اٖضة الخام ٣ًُ ؤلاؾالمُت ٓن الخجاعي باٖخباع ؤن ال٣اه ض حٗىار مهضعا لل٣اه

 الٗام.

ٗت  ْمـــً زـــال٫ اؾـــخ٣غاثىا  ؤلاؾـــالمُتْمِمـــا ٨ًـــً مـــً ؤمـــغ ٞالحـــضًض ٖـــً م٩اهـــت الكـــَغ ٓاهين الٓيـــُٗت  يـــمً ال٣ـــ

ـا مؿـخمضة  ََٓغ ٓاهين فـي ظ ْظضها بًٗا مً جُب٣ُا ها ِٞظا ال ٌٗنـي ؤن َـظٍ ال٣ـ ْبن  ْالخجاعي  ٓن اإلاضوي  لىهٓم ال٣اه

ٗت  ٓن الٟغونـملي الـظي جـإزغ بـّ ، طل٪ ؤن مٗٓم ؤخ٩امّ مؿخمضة مً ؤلاؾالمُتمً الكَغ ٓاهين الٛغبُـت ال ؾـُما ال٣ـاه ال٣

 اإلاكٕغ الجؼاثغي.

ٗت  ٓظــض بٗــٌ ألاخ٩ــام اإلاسالٟــت ألخ٩ــام الكــَغ ٓن  ٞ ــي ْمــ٘ طلــ٪ ،ؤلاؾــالمُتطلــ٪ ؤهــّ ج مىهــٓم ٖلحهــا فــي ال٣ــاه

ٓعة الب٣ـــغ  َبـــاآلا ةؾــــ َم الّغِ
َخــــغَّ َْ  َ٘ ـــ ُْ َب

ْ
ُّ ال ــــ

َّ
َخـــلَّ الل

َ
ؤ َْ ٓلـــّ حٗــــالى ل مــــت مىٗــــذ 275ة، آلاًــــت اإلاـــضوي، ٣ٞــــض ظـــاء فــــي ٢ ًـــت ال٨ٍغ [، ٞاآل

ْبن ٧ـانالخٗامل بالٟاثضة،  ٓظـب اإلاـاصة  ْاإلاكٕغ الجؼاثـغي  ١ م ٖىـضما ٢ ـملى ؤهـّ "ال٣ـغى بـين  454ؤحـ  باإلابـضؤ الٗـام بم

٣ٍْـ٘ بـاَال ٧ــل هـو ًسـال٠ طلـ٪" ِٞــظٍ اإلاـاصة مـً الىٓـام الٗــام ٓن صاثمـا بــضْن ؤظـغ  ٓػ الاجٟـا١ ٖلــى  ،ألاٞـغاص ٩ًـ ال ًجـ

ٓن ٣ٖـض ال٣ـغى بٟاثـضةمسالٟتهـا ـان ٖلـى ؤن ٩ًـ ٗت  ،ِٞـظا اجٟـا١ باَـل ،، ٦ـإن ًخٟـ٤ الُٞغ ٓا٣ٞـا مـ٘ مـى   الكـَغ ْظـاء م

 .ؤلاؾالمُت

ٍٓـت الخٗامـل بالٟاثـضة، خُـض ههـذ اإلاـاصة  ٓػ  455بال ؤهّ مً ظِت ؤزٔغ ؤظاػ لألخخام اإلاٗى ١ م ٖلـى ؤهـّ "ًجـ

ٓظـــب ٢ـــغاع مـــً  ا بم ٓا٫ لـــضيها ؤن جمـــىذ ٞاثـــضة ًدـــضص ٢ـــضَع ٓػٍغ اإلا٩لـــ٠ باإلاالُـــت إلااؾؿـــاث ال٣ـــغى فـــي خالـــت بًـــضإ ؤمـــ الـــ

 صزاع".لديجُ٘ الا 

ٓػ إلااؾؿـاث ٦456مـا ههـذ اإلاـاصة  يـا ٢هـض حيـجُ٘ اليكـاٍ الا٢خهــاصي  ١ م ؤهـّ "ًجـ ال٣ــغى التـي جمـىذ ٢ْغ

ٓػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت". ٓظب ٢غاع مً ال ا بم ني ؤن جإزظ ٞاثضة ًدضص ٢ضَع  الَٓ

ٗت  ـــا ال ًســــال٠ الكــــَغ ـــا اؾــــخسغاط مـ ْلىـ ـــً زــــال٫ مــــضازلخىا َــــظٍ خا ـــالمُتْبن ٦ىــــا مـ ـــً ؤخ٩ــــام ظــــاءث فــــي  ؤلاؾـ مـ

ْالخجاعي، بال ؤهّ ال  هضٝ بلى ٓن اإلاضوي  ٓهين مدـل الضعاؾـت ظـا ال٣اه ٓاعصة فـي ال٣ـاه ٫ٓ ؤن ٧ـل ألاخ٩ـام الـ ءث اإلاٛاالة بال٣

ٗت  ٓا٣ٞــت مــ٘ الكــَغ ْالح٨ــم ٖلحهـــا  ؛ؤلاؾــالمُتمخ ٢ْضؾــُتها،  َْؿــلتها زهٓنــُتها  ٗت  ٫ٓ ًًــغ بم٩اهــت الكــَغ ألن َــظا ال٣ــ

 بإ ها هٓام قإهّ قإن ألاهٓمت الٓيُٗت.
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مي:مشاحم الفله ؤلاظال  –أوال

  ،ْاليكـــغ ٓص، صاع الجهًـــت الٗغبُـــت للُباٖـــت  ْال٣ٗـــ ـــت اإلال٨ُـــت  ْهٍٓغ ش ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي  ٓ الُٗىـــين بـــضعان، جـــاٍع بـــضعان ؤبـــ

 بيرْث، لبىان، بضْن ؾىت وكغ.

  :ؾلؿــــــــــلت ٞخــــــــــأْ ٖلــــــــــى الــــــــــضعر ٖلــــــــــى الــــــــــغابِ ؤلال٨ترْوــــــــــيhttps://binothaimeen.net/content/9242،  ــــــــــإل ش ؤلَا جــــــــــاٍع

25/03/2021 

  ٢ٓ٘ الغؾوي لؿماخت الكُش الامام ابً باػ :  https://cutt.us/w2uVNاإلا إل ش ؤلَا  :27/03/2021جاٍع

  ٍْب ٢ٓ٘ اؾالم  :  https://cutt.us/P65tbم إل ش الَا  : 27/03/2021جاٍع

  إل ش الَا ْؤصلخّ، جاٍع  ٖلى الغابِ ؤلال٨ترْوي:  27/03/2021ال٣ّٟ ؤلاؾالمي 

http://www.marqoom.org/kotob/view/feqWaAdelatah/3860  

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

  ٗت ٓم  ؤلاؾـــالمُتخلُمـــت آًـــذ خمـــضي، م٩اهـــت الكـــَغ ـــت للٗلـــ ٓن الٓيـــعي الجؼاثـــغي، اإلاجلـــت الجؼاثٍغ مـــً مهـــاصع ال٣ـــاه

ْالؿُاؾُت، اإلاجلض  ٓهُت   .15/09/2001، ٧لُت الح١ٓ٣، ظامٗت الجؼاثغ، 03، الٗضص 38ال٣اه

  ،ٓٞم لليكغ، الُبٗت الشاهُت، الجؼاثغ ٓن، م  .2010ٖلي ُٞاللي، م٣ضمت في ال٣اه

  ٗت ـــالمُتؤلا خؿـــــً خؿـــــين الاــــــراْي، جـــــإزير الكــــــَغ ْلُــــــت  ؾــ ٓن اإلاـــــضوي ال٣ُــــــغي: صعاؾـــــت م٣اعهــــــت، اإلاجلـــــت الض ٖلــــــى ال٣ـــــاه

ٓن، الٗضص  ٍٓلُت 03لل٣اه  .2013، ظامٗت ٢ُغ، ظ

  ٓن الٓيــــعي، مــــظ٦غة ْال٣ــــاه ْجُب٣ُا هــــا فــــي ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي  ــــت الخٗؿــــ٠ فــــي اؾــــخٗما٫ الحــــ٤  ٓعابي ؾــــٗاص، هٍٓغ بلحــــ

ٓص م ٓل ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت م ْالٗل ْػْ، ماظؿخير، ٧لُت الح١ٓ٣   .27/02/2014ٗمغي، جيزي 

  ٗت ٓن،  ؤلاؾـــالمُتمدمـــض عؤٞـــذ ٖشمـــان، الخٗؿـــ٠ فـــي اؾـــخٗما٫ الح٣ـــ١ٓ فـــي الكـــَغ ْال٣ـــاه ٗت  ٓن، مجلـــت الكـــَغ ْال٣ـــاه

 الٗضص ألا٫ْ، ال٣اَغة.

  ٗت ٓوي  ؤلاؾـــالمُتقـــٓقي بّىائـــملي، الكـــَغ ٓن اإلاـــضوي: قـــٗاع صْن ؤزـــغ ٢ـــاه ـــا ٦مهـــضع لل٣ـــاه ٓطظـــا-ْمباصَئ ، -الالتزامـــاث هم

ٓلُاث   .15/06/2017، الجؼاثغ، 02، الٗضص 31، اإلاجلض 1ظامٗت الجؼاثغخ

  ٗت اث اإلاــٍغٌ مــغى اإلاــٓث فــي الٓنــُت بــين الكــَغ ٓن ألاؾــغة الجؼاثــغي، مجلــت  ؤلاؾــالمُت٦مــا٫ نــمامت، جهــٞغ ٢ْــاه

ْالؿُاؾُت، اإلاجلض  ٓهُت  ٓم ال٣اه ل 01، الٗضص 10الٗل ٓاصي، ؤٍٞغ  ..2019، ظامٗت ال

 ٓح الحجّ، آزا ٓالت اإلاضهُت )صعاؾت م٣اعهت(، مظ٦غ ماظؿخير، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، ظامٗت ؤمير ؤخمض ٞخ ع ٣ٖض الح

 .2008الىجاح الَٓىُت، هابلـ، ٞلؿُين، 

  ،ٓػَ٘، الجؼاثغ ْالخ ْاليكغ  ٓمت للُباٖت   .2005خمضي باقا ٖمغ، ال٣ًاء الخجاعي، صاع َ

  ٓن اإلاـــــضوي الجؼاثـــــغي الهـــــاصع بـــــاألمغ ـــــضة  1975خمار ؾـــــب 26اإلاـــــاعر فـــــي  58-75ال٣ـــــاه ٓن اإلاـــــضوي، الجٍغ اإلاخًـــــمً ال٣ـــــاه

ْاإلاخمم.، 1975ؾبخمار  30اإلااعزت في     الغؾمُت الٗضص    اإلاٗض٫ 

  ٓن الخجـــاعي الجؼاثـــغي الهـــاصع بـــاألمغ ـــضة الغؾـــمُت الٗـــضص 1975ؾـــبخمار  26اإلاـــاعر فـــي  59-75ال٣ـــاه  101 ، الجٍغ

ْاإلاخمم. ،1975صٌؿمار  19اإلااعزت في   اإلاٗض٫ 

https://binothaimeen.net/content/9242
http://www.marqoom.org/kotob/view/feqWaAdelatah/3860
http://www.marqoom.org/kotob/view/feqWaAdelatah/3860
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  ٓن ألاؾـــغ ٓ  09اإلاـــاعر فـــي  11-84ة الجؼاثـــغي ع٢ـــم ٢ــاه ٓهُــ ـــضة الغؾـــمُت الٗـــضص 1984ً  12اإلااعزـــت فـــي  24، الجٍغ

 ٓ ٓهُ ْاإلاخمم.1984ً  ، اإلاٗض٫ 
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لت  غ الذظخىسي للشَش  كلى اإلاىـىمت اللاهىهُت في الجضاةش ؤلاظالمُتأزش الخىَش

The effect of the constitutional consecration of Islamic law on the legal system in 

Algeria 

 د. خمىدي مدمذ

 ملهذ الحلىق والللىم العُاظُت -أظخار مشاسن بلعم اللاهىن 

 د . كلي مدمذ

 ولُت الحلىق والللىم  العُاظُت -أظخار مشاسن بلعم اللاهىن 

 )الجضاةش( –اإلاشهض الجامعي كلي وافي جىذوف 

 الجضاةش -حاملت ادساس                                                                                       

tasfaout01@yahoo.fr                                                  alimohammedali79@yahoo.fr 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ  ــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٓعي  ٗت  جــم الــىو فــي 2020بمٓظــب الخٗــضًل الضؾــخ مــً مٗــالم  ؤلاؾــالمُتالضًباظــت ٖلــى اٖخبــاع الكــَغ

 ْ ـــت  ٍٓـــت الجؼاثٍغ ٓعي  2خـــض مًـــامُجها، ٦مـــا هـــو فـــي اإلاـــاصة ؤالِ ؾـــالم صًـــً ن ؤلا ؤٖلـــى  2020مـــً الخٗـــضًل الضؾـــخ

ْلت  .الض

ٗت بًت بقاعة ؤًمً طل٪ ن ًخؤصْن  ٓ الكَغ ْاإلاالخـٔ يـمً مهـاصع ال ؤلاؾـالمُتلى ٖل  ،٘ ن َُلـت ؤدكـَغ

ــــت ٓعٍت الجؼاثٍغ ٓعي ٖلــــى  الخجغبـــت الضؾــــخ ْلــــت ٖلــــى مسخلــــ٠ ن ؤلا ؤلـــم ًــــى٨ٗـ الخىهــــُو الضؾـــخ ؾــــالم صًـــً الض

ٓاهين ٓاء ال٣ــــــاهٓن اإلاــــــضوي  ،ال٣ــــــ ْ ؤْ الخجــــــاعي ؤؾــــــ ٗاثبْ الجىــــــاجي ختــــــى  ٓا٫ ألا  ن ٧ــــــان ٌٗخمــــــض ٖلحهــــــا فــــــي حكــــــَغ خــــــ

 .اليخهُت ٧اؾخصىاء

٨ٗــــــ الخ٨ـــــَغـ قـــــ٩الُت الخالُـــــت :بلـــــى ؤي مـــــضٔ اوظابـــــت ٖلـــــى ؤلا مـــــً زـــــال٫ َاجـــــّ اإلاضازلـــــت ؾـــــىدا٫ْ ؤلا 

ٗت  ٓعي للكَغ ٘ ؤلاؾالمُتالضؾخ ْم٩اهتها ٦مهضع للدكَغ ٓاهين اإلاىٓمت للٗال٢اث   .ٖلى ال٣

ْع الخالُتظابت ٖلى ؤلا ؾدخم ؤلا   :ق٩الُت مً زال٫ اإلادا

ٗت - ٓعٍت ؾالمُتؤلا الكَغ  في الخٗضًالث الضؾخ

ٗت     - ٘ ؤلاؾالمُتالكَغ  ٦مهضع ٞغعي للدكَغ

mailto:alimohammedali79@yahoo.fr
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ٗت  - ٢ْاهٓن ألا  ؤلاؾالمُتجُب٣ُاث الكَغ ٓا٫ اليخهُت. في ال٣اهٓن اإلاضوي   خ

ٗت  اليلمــاث اإلافخاخُــت: ٓعي -ؤلاؾــالمُتالكــَغ ٓعي -ال٣ــاهٓن اإلاــضوي -الخىهــُو الضؾــخ مهــاصع  -الخٗــضًل الضؾــخ

٘  -الدكَغ

 

 

Abstract: 

According to the 2020 constitutional amendment, it was stipulated in the preamble that Islamic 

law is considered one of the features of the Algerian identity and one of its contents, as it was 

stipulated in Article 2 of the 2020 constitutional amendment that Islam is the religion of the state. 

This does not include any reference to the rise of Islamic law among the sources of legislation, and 

it is noticeable that throughout the Algerian constitutional experience, the constitutional 

stipulation that Islam is the religion of the state has not been reflected in the various laws, whether 

civil, commercial or criminal law, even if it is relied upon in personal status legislation as an 

exception. 

Through this intervention, we will try to answer the following problem: To what extent was the 

constitutional consecration of Islamic law reflected on the laws governing relations and their 

position as a source of legislation. 

The problem will be answered through the following axes: 

Islamic Sharia in constitutional amendments 

Islamic law as a secondary source of legislation 

- The applications of Islamic law in civil law and personal status law 
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 ملذمت

ٗت اخخلـذ الكــ ٓعٍا  فــي الٗضًــض مــً ؤٚم٩اهــا بـاعػا فــي  ؤلاؾــالمُتَغ ؿــِا صؾـخ ٗاث اإلا٣اعهـت، خُــض جــم ج٨َغ لــب الدكــَغ

ٗت  ٓعٍت للكــَغ ْازخلٟـذ الىٓــغة الضؾــخ  ،٘ ــا مهـضًعا مــً مهــاصع الدكــَغ ٗاث باٖخباَع ْلــت ألزــٔغ  ؤلاؾـالمُتَـظٍ الدكــَغ مــً ص

ٓ الٗلماهُت ْجخجّ هد ٓاخضة خؿب ٧ل مغخلت َب٣ا لخٓظّ الؿلُت الحا٦مت، ِٞىا٥ ؤهٓمت حؿعى  ْلت ال ٞال هجض  ،ْفي الض

ٗت  ٓمتهــــا  ؤلاؾــــالمُتؤي جــــإزير إلابــــاصت الكــــَغ ٓعٍــــت فــــي مىٓ ٗت م٩اهــــت مد َْىــــا٥ ؤهٓمــــت ؤزــــٔغ جدخــــل ٞحهــــا الكــــَغ ٓاهُجهــــا ، فــــي ٢

ٓهُت  .(1)ال٣اه

ٗت مـــً الــض٫ْ التــي ههـــذ ٖلــى الخْحٗــض الجؼاثــغ    ٓعي إلابــاصت الكــَغ ا اإلاخٗا٢بـــت  ؤلاؾـــالمُت٨ــَغـ الضؾـــخ فــي صؾــاجيَر

ٓع  ٓعي  1963ابخــضاء مــً صؾــخ ــم ( 2) 2020الــى ٚاًــت الخٗــضًل الضؾــخ دؤٚع ٠ همــا ٌؿدكــبْ  ان َــظا الخىهــُو لــم ٨ًــً نــٍغ

ٓع التـي جـىو ٖلـى  ٓاص الضؾخ ْلـتن ؤلا ؤمً م ٗت ْمسخ ،ؾـالم صًـً الض ٓصة يـمً  ؤلاؾـالمُتلـ٠ اإلابـاصت اإلاخٗل٣ـت بالكـَغ ٓظـ اإلا

 الضًباظت.

ْبن خغنــــذ ظمُِٗــــا ٖلــــى الخإ٦ُــــض ٖلــــى الهــــٟت    ــــت  ْؤن ؤلاؾــــالم صًــــً  ؤلاؾــــالمُتٚيــــر ؤن الضؾــــاجير الجؼاثٍغ ْلــــت  للض

ٗت  ْلـــت، ٞة هـــا لـــم جخٗـــغى إلآيـــ٘ الكـــَغ ْلـــت، ٞا خالـــت ٖلـــى ؤلاؾـــال  ؤلاؾـــالمُتالض ٘ فـــي الض ٓع بـــين مهـــاصع الدكـــَغ م فـــي الضؾـــخ

٘، ألامــغ  ْ مهــضعا ؤؾاؾــُا للدكــَغ ٗت ؤ ْ ٣ًابلــّ ُٚــار ٖلــى مؿــخٔٓ الخىهــُو ٖلــى ؤلاؾــالم باٖخبــاٍع قــَغ ــّ ؤ ٓاٍػ الجؼاثــغي ً

ٓم الخىهُو  َْل ٣ً  ،٘ ْاو٩ٗاؾاجّ ٖلى جغاجبُت مهاصع الدكَغ ْصاللخّ  الظي ًاصي بىا بلى الدؿائ٫ ًٖ مٛٔؼ َظا الُٛار 

ْلت صل ْهُال ٧اُٞا ٖلى ؤن ؤلاؾالم مٖلى ؤن ؤلاؾالم صًً الض ٗا ها  ْلت في حكَغ ْماؾؿا هاا ٓلؼم لِظٍ الض  مِا 

ٓن الٓيــــعي ًيكــــبْ  ـــى ال٣ إطا ٧ــــان ال٣ــــاه ٟــــغى ٖلـ ْالتــــي ج ـــ٘  ـــُٟت ْالاظخماُٖــــت الؿــــاثضة فــــي اإلاجخمـ ـــاع الٟلؿـ ُــــضا لأل٩ٞـ ٖــــضة ْل ا

ٓ ها  ْمًم ٓهُت بك٩لِا  ٤ْٞ هٓغجّ، ٞ ؤنال٣اه ٓن مهاٚت  ٘ ؤلا ةج٩ ْلُضن الدكَغ ٓحي من ؾالمي  ْمضبغ ال ٓن  ز٫ مً زال٤ ال٩

 ْ هّ،  ـــال بـــــض بقـــــْا ـــا ٞــ ٗؤطا قـــــٕغ هٓامــ ٓهـــــّ حكـــــَغ ـــين الح٨مـــــت ل٩ ـــِب ٖــ ـــ ان ًهــ ْ  اهابٗــ ـــم خ٣ُ٣ـــــي  صعا٥بمـــــً ٖلــ
ٗت ، (3) ٞالكـــــَغ

ْالـضهُا ؤلاؾالمُت ْلـت، ٞ ـي جخًـمً هٓاًمـا للـضًً  ْالض ٓهُـت بإ هـا ال جٟهـل بـين الـضًً  ْمـً ، (4)جخميـز بـين َـظٍ الٗـاثالث ال٣اه

م ٞخىُٓ
َ
ٓ ز ٓن َـ ْبمـا ؤن ال٣ـاه ٗت،  ٍٓاث مـً نـمُم َـظٍ الكـَغ م الٗال٢ـاث الاظخماُٖـت بـين ؤٞـغاص اإلاجخمـ٘ ٖلـى ظمُـ٘ اإلاؿـخ

ـــل٥ٓ ؤلا ٓــــُم الؿــ ـــا جى ًــــخم  هــ ـــي  ـــألاصاة التـ ـــال ٚــ ٞـ ـــ٘،  ـــل اإلاجخمـ ْ وؿــــاوي صازــ ٓ  غ ـــــا ًد٨ــــم َـــــظٍ  ي ؤن جدــــ ًُ ٓه ٗت جىًُٓمــــا ٢اه الكـــــَغ

 (5).الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت

ٗت الاقـ٩الُت آلاً زــال٫ مــا ؾــب٤ هُــغح مـ ٘ الجؼاثــغي مــً زــال٫ اؾــخٗغاى  ؤلاؾــالمُتجُــت: م٩اهــت الكــَغ فـي الدكــَغ

ٓاهين في الجؼاثغ ْمضٔ او٩ٗاؽ طل٪ ٖلى ال٣ ٓعٍت اإلا٨غؾت لِا   االىهٓم الضؾخ

 

 

 

 
                                                             

ن1ي
 09ا دا  5109يونا،" يومرنص ا يو الى ويوى تو" امن و"ي  مجمق ي  "ش وهرتال يوملتد ا تونط ا 
ن2ي

نتعهاا  بإ،ااىي" يوتعااىن   5151ىن اامب"  اانب  91يومويفاا    0995جماااىي يالووااو ذاااى  02ماال"  فااص  995-51م" ااوى "با ااص " ااى  - 
يو،ااى"   85ا يوج"ناى  يو" امنب وهجمهو"ناب يوج يب"ناب يوىنما"ي ناب يو اعبنبا  يوعاىى 5151 يوى تو"ي يوم،اى  ذهنه فص ي تةتام يو  ناوفمب"  انب

 5151ىن مب"  91يومويف    0995جماىي يالووو ذاى  02بتا"نخ 
-ن 3ي

بعاك يونماا ج يوت بناناب ى"ي اب تدهنهنابا يومجهاب  -فاص  اانوو يال ا"  يوج يبا"ي يإل االمنبذبى يوةتاح تانبا ن ا  ت بن  يدراى ومباىئ يو "نعب  
 ي02ا د 20ا يومجهى 10يوج يب"نب  وهعهوى يواانوننب ويال ت،اىنب ويو نا نبا جامعب يوج يب" يوعىى

- ن4ي
ىتااه جامعاب يإلماااى مدماى بااو  ااعوى ـ بداا  ااىى إواو ماالتم" يوةااه يإل ااالمص يوا ي ذا يإل ااالمنبمدمااى  االى مااىرو"ا وجاول ت بناا  يو ا"نعب  

 .565اـي د  0996باو"ناك  نب  يإل المنب
ن5ي

ق ـ ذباى يودمناى متاوووا ل،ا  ن ال يوىوواب يبداا فاص يوةه اةب يو نا انبا وتاا"نخ يوااانوو يوعااىن مجهاب يوةاانوو ويال ت،ااى يوعاىىيو يو اواا ويو"يبا - 
 09ـ د  0998 بتمب" وىن مب" 
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت   2020في الخلذًل الذظخىسي  ؤلاظالمُتالشَش

ٓع الجؼاثـــغّي فـــي صًباظخـــّ ٖلـــى ؤّن  اهُـــت ٖلـــى ؤّن ”الجؼاثـــغ ؤعى ؤلاؾـــالم“ًـــىّو الّضؾـــخ
ّ
ؤلاؾـــالم صًـــً “، ْفـــي ماّصجـــّ الش

ْلـــت ٗت ” الض ٘ ، ؤّمـــا اإلاـــاصة  ؤلاؾـــالمُتصْن ؤن ًـــىو ٖلـــى ؤن الكـــَغ ٓعٍــــت ؤن  87 ـــي مهــــضع الدكـــَغ ٞدكـــتٍر فـــي عثـــِـ الجمِ

ْالؿــُاصي الــ  للُــاب٘ الغمــؼي 
ً
، هٓــغا

ً
ٓن مؿــلما ٓع ٖلــى خــخو قــاٚل٩ًّــ ٓ  ،ظي ًًــُّٟ اإلاىهــب اإلاــظ٧ ٓعٍــت َــ ٞــغثِـ الجمِ

ْالش٣اُٞــت لكــٗبّ  ٖــً مالمــذ البيُــت الاظخماُٖــت 
ً
ٓن مٗاــرا ٍْيبغــي ؤن ٩ًــ ٍٓــت  ،الغمــؼ الؿُائــملي ألا٫ْ للكــٗب   للخ٣ُــض  ه

ً
ْمــشال

ْج٣الُض قٗبّ لؼمّ اإلاـ ،ْٖاصاث 
ُ
ْج ت،   ْهٓمِا ال٨ٍٟغ ْمباصئها  ْا٢٘ ؤمخّ   ٢ُمّ مً 

ً
ٓخُا بـإن ٣ًؿـم بـاا الٗلـّي  90اصة ْمؿخ

ٍْمّجـــضٍ ـــٗب ًسخـــاع لىٟؿـــّ ماؾؿـــاث، لِـــا ٚاًـــاث  9ْجـــىّو اإلاـــاّصة ، (1)الٗٓـــُم ٖلـــى ؤن ًدتـــرم الـــّضًً ؤلاؾـــالمّي 
ّ
ٖلـــى ؤّن الك

ـــى“ْمِــــــاّم، مــــــً ؤَّمِــــــا  ْصٖمِمــــــا اإلاداٞٓــــــت ٖلـــ ىِخين،  ــــَٓ ٓخــــــضة الــ ْال ــــت  ٍٓــ ٓػ  (2)11، ٦مــــــا جــــــىّو اإلاــــــاصة ”الِ ــــــّ ال ًجــــــ
ّ
ٖلــــــى ؤه

ٓم بـــإّي ؾــــل٥ٓللماّؾؿـــاث  ْجمىـــ٘ اإلاــــاّصة  ؤن ج٣ـــ ٓٞمار،  ٓعة هـــ ٢ْــــُم زـــ ـــ٤ ؤلاؾـــالمي 
ُ
ل
ُ
ٓظــــب  التـــي(3)54مســـال٠ للخ يـــُٟذ بم

ُ
ؤ

ٓعي  َٕ بدّغٍــت الّحــحاٞت ليؾــاءة بلــى  2020الخٗــضًل الضؾــخ ْالش٣اُٞــت“الخــظّع ٢ُْمِــا الضًيُــت ْألازال٢ُــت  ٓابــذ ألامــت  ، ٦مــا ” ز

َٕ بد٤ّ بوكاء ألاخؼار (4)57جمى٘ اإلااصة  ىُـت“الؿُاؾُت  الخظّع ٍٓـت الَٓ هاث ألاؾاؾُت للِ ّٓ ْاإلا٩ ْج٣ُـ٘ اإلاـاصة ”لًغر ال٣ُم   ،

ٓابذ  223
ّ
ـّ الش ٓعّي مً ؤن ًم ٓع، ٞخ٣ ملي بمى٘ ؤّي حٗضًل صؾخ ْلت  ؾ٣اٍ اإلااّصة الشاهُت مً الّضؾخ ٤ ؤمام ؤّي مدا ٍغ

ّ
الُ

ت ُّ ى ا الخٗضًل“التي مً يمجها  الَٓ ْاٖخاَر ْلت".  ًَ الض ٓعي  ؤلاؾالم باٖخباٍع صً ٓاص الهماء 2020الضؾخ  (5) مً اإلا

ٓٞمار، ؤطا ٦ىــا ه٣ــغ بْ  ٓعة هــ ٓ ها لخ٨ــَغـ الِــضٝ ألاؾــوى الــظي اهــضلٗذ ألظلــّ زــ ٓاص حٗخاــر  مِّمــت فــي مًــم ن َاجــّ اإلاــ

ٓمُتهـــا ْؾـــُدُتها، جب٣ـــ  ٚيـــر ٧اُٞـــت لخ٨ـــَغـ م٩اهـــت ؤلاؾـــالم فـــي الجؼاثـــغ ؛ ٞاإلاـــاّصة  ًّ بـــالّىٓغ بلـــى ٖم لـــؼم عثـــِـ  90ْل٨ـــ
ُ
مـــشال ج

لؼمـّ الج ًُ ًّ َـظا الـىّو ال  ْجمجُضٍ، ل٨ ٣ْؿم ٖلى اخترام ؤلاؾالم  ًُ ت بإن  ٍّ ٓع لـؼَم  -فـي ْـاٍَغ-مِ بـإن ًُّبـ٤ مبـاصت ؤلاؾـالم ٍُْ

ْحٗالُمّ ٗاجّ  ْلت بخُب٤ُ حكَغ  .ماّؾؿاِث الّض

                                                             
 ن1ي

م نالىي "بانط يوجمهو"ناب يونماانو د ال يواند يالتاص: ب ااى   يوا"دمو يوا"دنىا وفاام وهتضاادنا   5151ماو يوتعااىن  يوى اتو"ي  91يومااى   -
  تو"يييم يورب"ىا و "ويح  هىيبنا يالب"ي"ا و نى  و"  نوفمب" يولاوى  ا ي  ى با  يوعظنى ا يو يدت"ى يوىنو يال المص ويمجىها ويىيفق ذو يوى

-ن 2ي
 م تمتنق يومل  ا  ذو يواناى بما نهص: 5151مو يوتعىن  يوى تو"ي  00يوماى   
 يومما" ا  يال  اذنبا ويوجهونبا ويومد وبنب-
 ي امب ذال ا  يال تؽال  ويوتبعنب -
 و نى  و"  يو  نوفمب"م يإل المنبيو هوك يوملاوؾ وأللال  -
-ن 3ي

 يو،دافب يومرتوبب ويو معنب يوب،"نب ويالورت"وننب مضمونبا م د"نب 5151مو يوتعىن  يوى تو"ي  29يوماى   
 تتضمو د"نب يو،دافب ذهو وجه يول،ود ما نهص:

 د"نب  تعبن" ويبىيح يو،دةننو ومتعاونص يو،دافب -
 د  يو،دةص فص يوو،و  يوو م،اى" يومعهوما  فص ي ا" يدت"يى يواانوو -
 يود  فص دمانب ي تاالونب يو،دةص ويو " يومهنص -
 ص ين ام يو،دؾ ويون "نا  بمج"ى يوت،"نر ب وكيود  ف -
 يود  فص ين ام  نوي  تهة نوننب وي يذنب وموي ق و،دؾ يورت"وننب ضمو  "و  ندىىاا يواانوو -
 يود  فص ن " ياللبا" ويالفرا" ويو،و" ويآل"يم فص ي ا" يواانوو ويدت"يى  ويب  يالمب و نمها يوىنننب وياللال نب ويو اافنب -

 ت تعم  د"نب يو،دافب وهم اط بر"يمب يوؽن" ود"ناتهى وداو هىال نمرو يو 
 ندظ" ن " ل ال يوتمنن  ويور"يانب

 ال نمرو يو تلضق جندب يو،دافب وعاوبب  اوبب وهد"نب
 ال نمرو تو نؾ ن ا  يو،دؾ ويون "نا  ويوانوي  يوتهة نوننب ويال يذنب ويوموي ق ويو،دؾ يالورت"وننب يال بماتضو  "ي"  ضابصم

-ن 4ي
 م د  ين ام يالد يل يو نا نب معت"ؾ به ومضموو 5151مو يوتعىن  يوى تو"ي  27يوماى   

 ال نجو  تل نط يالد يل يو نا نب ذهو ي اط ىننصا يو وؽوي لو ذ" ص يو جن ص يو مهنص يو جهوي
ناابا ويوودااى  يوو نناابا ويمااو يوتاا"يل يوااو نص ال نمرااو يوتاا "ح بهاا ي يوداا  وضاا"ل يود"نااا  يال ا اانبا ويوااانى ويومرونااا  يال ا اانب وههونااب يوو ن

 و المتها وي تاال  يوبالىيييم
-ن 5ي

 م ال نمرو لي تعىن  ى تو"ي يو نمط: 5151مو يوتعىن  يوى تو"ي  559يوماى   
 يو ابق يوجمهو"ي وهىووب-0
 يونظاى يوىنما"ي ص يواابى ذهو يوتعىىنب يود بنب-5
 يو ابق يالجتماذص وهىووب-9
 باذتبا"ه ىنو يوىووبيييميال الى -9
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ْمِٗـــا اإلاــاّصة  9ْاإلاــاّصة  ىُــت،  ٍٓــت الَٓ  ٖلــى الِ
َ
ْلـــت الحٟــاّ التــي جمىــ٘ َــظٍ اإلااّؾؿـــاث  11التــي جلــؼم ماّؾؿــاث الّض

ٗاث  ْحكَغ ٓاهين  ٢ ًّ ْلت مً ؾ ال٣ُاَم بإّي ؾل٥ٓ مسال٠ للخل٤ ؤلاؾالمّي، َاجان اإلااّصجان ال جمىٗان نغاخت ماّؾؿاث الّض

ْ قـــُِٟت–ْبنـــضاع حٗلُمـــاث  ُـــت ؤ ٗت  جســـال٠ -٦خاب ــــَغ
ّ
ٟا هـــا مـــً لــــبـ ؤلاؾـــالمُت٢ُُٗـــاث الك

ّ
؛ ٞاإلااّؾؿـــاث التـــي جمىـــ٘ مْٓ

ٓن اإلاـــــاّصجين  ٓن ٖلحهـــــا إلاىخ٣ـــــضيهم بـــــإّ هم ًســـــالٟ م ال٣ـــــاثم
ّ
ٍٓـــــت، ال ٌؿـــــل يـــــا عب ْ جلـــــ٪ التـــــي جمـــــىذ ٢ْغ ـــً  9ْ 8الحجـــــار مـــــشال ؤ مــ

ٓع   .الّضؾخ

 

 ٌ لت  2020دوس الخلذًل الذظخىسي لعىت : الفشق ألاو غ مبادب الشَش  .ظالمُتؤلا في جىَش

ـت، ٦مـا اَخّمـذ  ُّ ٛـت الٗغب
ّ
ـؼ م٩اهـت الل ْحٍٗؼ ـت  ُّ ٛ ٛـت ألاماَػ

ّ
ٓع بتر٢ُـت م٩اهـت الل اَخّمذ الّخٗضًالث اإلا٣ترخت ٖلى الّضؾخ

َُْئــــاث ع٢ابُـــت، لح٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان،  ت  ْباؾـــخدضار مجــــالـ اؾدكـــاٍع ــــؼ م٩اهـــت اإلاــــغؤة فـــي اإلاجخمــــ٘،  ْطا٥ بخٍٗؼ ؤ٦رـــر مــــً َـــظا 

 ْ ت إلا٩اٞدت الٟؿاص، 
ّ
ًّ َـظٍ الّخٗـضًالث لـم  هـخّم باؾـخدضار ْؤزٔغ مؿخ٣ل ٓجّي، ل٨ـ ٓلـ ْالّخ٨ى ْللبدـض الٗلوـّي  ـبار 

ّ
ؤزٔغ للك

ٓ ها لـم جـىّو ٖلـى اؾـخدضار  ْة ٖلى ٧ ٗاجّ، ٞٗال ْحكَغ ْاخترام مباصثّ  ْمغا٢بت اخترامّ  ْٞغى  ؼ م٩اهت ؤلاؾالم  َُئت لخٍٗؼ

ٓعٍـــت“مىهـــب  ْع الا ” مٟتـــي الجمِ ، ٞةّ هـــا ؤب٣ـــذ ٖلـــى الـــض ٤ للمجلــــ ؤلاؾـــالمّي الـــظي َـــا٫ اهخٓـــاٍع ُّ ٓعّي الًـــ ؾدكـــاعّي الّهـــ

ال جـؼا٫ اإلاـاّصة  لـى،  ْعٍ ال ًخٗـّضٔ  206ألٖا ٗـغى ٖلُــّ“جــىّو ٖلـى ؤّن ص ٌُ ـغعّي ُٞمـا 
ّ
ِٟـم مىــّ ؤّن ”ببـضاء الح٨ــم الك ًُ ٓ مـا  َْـ  ،

ال قــإ ٓاخــضة،  ٗــّض ٖلــى ؤنــاب٘ الُــض ال
ُ
ٗــغى ٖلُــّ مــً مؿــاثل ح ٌُ ٍٓ ُٞمــا  ْعٍ ٖلــى ؤلاصالء بــضل ن لــّ بمــا ال اإلاجلـــ ٣ًخهــغ ص

ْالّخىبُـّ  إن الٗاّم 
ّ
غعّي في ٢ًاًا الك

ّ
٫ لّ اإلاباصعة بةبضاء الح٨م الك ّٓ ْع ع٢ابّي ًس ٕٓ مً ؤّي ص ٓ ممى ْبالخالي ِٞ ٗغى ٖلُّ،  ٌُ

١ اإلاخ٨ّغعة لخٗالُم الّضًً الحى٠ُ  .بلى الخْغ

َُْئاث   ت  ع٢ابُت ظضًضة، ؤٚض١ ٖلحها ْفي م٣ابل َظا ؤلا حاٝ، هجض الّخٗضًل ألازير اؾخدضر مجالـ اؾدكاٍع

ْالّؿــاا٫ البـــضً ّي الــظي ًُــغح َىــا َـــٓ: ؤلــِـ مــً خـــ٤ّ َــظا اإلاجلـــ الاؾـــالمي  لــى،  نــالخُاث ُخغَمِــا اإلاجلـــ ؤلاؾـــالمّي ألٖا

غ بلــى الجِــاث اإلاٗىُــت  ــ٘ ج٣ــاٍع ٍْٞغ ْؤزــال١ ؤلاؾــالم،  لــى ؤن ًًــُل٘ بمِّمــت مغا٢بــت مــضٔ التــزام اإلااّؾؿــاث بخٗــالُم  ُلــ٘ -الٖا ًُ

المٖلحها ْؾ ْحٗالُم الّضًً الحى٠ُا -اثل ؤلٖا ْٚير اإلاخّٗمضة إلاباصت  ١ اإلاخّٗمضة  ٤ بالخْغ
ّ
 .جخٗل

لى، ٞةّن َىا٥ خاظت ؤ٦رر بلحاخا بلى بٖاصة الّىٓغ في نُاٚت  ْع اإلاجلـ ؤلاؾالمّي ألٖا ؼ ص ْة ٖلى الحاظت اإلالّحت بلى حٍٗؼ ْٖال

، ج٣ ِْلــَم ال صٖمِــا بىهــٓم ؤزــٔغ ت،  ٍّ ٓع ٚت لالهٟــالث بٗــٌ الّىهــٓم الّضؾــخ ّٓ ٍْالث اإلاؿــ ْالّخــإ ْعاث  ــ٤ ؤمــام اإلاىــا ٍغ
ّ
ُــ٘ الُ

ماث
ّ
ْاإلاؿل ٓابذ 

ّ
 .ْالخمّغص ٖلى الش

ٗت  ٓا٢٘ ؤن الكَغ ْؤن حٗـال  ٧اٞـت اإلاكـ٨الث فـي  ؤلاؾالمُتال ي بداظاث اإلاجخمٗاث التي خ٨متهـا،  ِٟ
َ
اؾخُاٖذ ؤن ج

ٓا ٓص طل٪ لٗ َْٗ ْؤنلحِا،   ٫ٓ ذ  ها بإٖض٫ الحل
َّ
ٓ اإلاتر٦ْت ٢هًضا خُـض ٧اٞت البِئاث التي خل ْٟ َٗ مل ؤَمِا، ؾٗت مى٣ُت ال

عة ُمِلّحـت  (. ٞاالظتهاص في ٧ـل ٖهـغ يـْغ ْالٗٝغ ٘ ُٞما ال هو ُّٞ )٧ال٣ُاؽ، ْالاؾخدؿان، ْالاؾخهالح،  ْاُرػ ؤصلت الدكَغ
َ
ج

ٓعة الضًيُت َىا ال جدٓ  باإلا٩اهت اإلاىاؾبت ْالحاصر ؤن الش ُت.  َدّخمّ خاظت الىاؽ بلى ألاخ٩ام الكٖغ
ُ
ْ  في ج ٓعى الٗغب ،  ي ال

ٓن خايغة  ْاثغ الخ٨ٟير الؿُائملى الىٓٔغ  فيال ج٩اص ج٩  الٗالم الٗغب .  فيص

 

ت حلذًل اإلاادة : الفشق الثاوي  مً الذظخىس  02أولٍى

 ٌٗض ؤلاؾال 
ً
ٓع مٗين هها ْلت الغؾوي ًغجب هخاثجال ق٪ ؤن بًغاص صؾخ  جى٨ٗـ ٖلى مجمل الىٓـام  م صًً الض

ً
ْآزاعا

ْلت ٓوي للض  إلاـا ًيبغـي ؤن  ،ال٣اه
ً
ٓطظُـا  هم

ً
ٓعا ْج٣ـغع جهـ ٓ بلـى اإلاشـل الٗلُـا  ٓظحهُـت جغهـ ٓع لِؿذ مجغص ههـٓم ج ٞإخ٩ام الضؾخ

ٓاٖــض ٢ْ ٓــم  ْؤؾـــ البيُــت الحا٦مــت للؿــل٥ٓ الٟــغصي ْؤلاظخمـــاعي  ،ًد٨ــم اإلاجخمــ٘ مــً ه ٓوي  ْبهمــا  ــي ٢اٖـــضة الىٓــام ال٣ــاه

ٓعي مؿإلت مً اإلاْلظا حٗض  ْاإلالؼمت.اؿلماث في ال٣ّٟ الضؾخ ٓع بالُبُٗت آلامغة  ٓاٖض الضؾخ  جهاٝ ٢
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ٓ هـا مجـّغص  ْ ٖلى ألا٢ّل بٗبـاعاٍث م٨ّملـت، جغج٣ـي  هـا مـً ٧ ٓاّص ؤ ٓع بم جارػ الحاظت بلى بؾىاص اإلااصة الشاهُت مً الّضؾخ

كــ
ّ
ْالد ٓاهين  ــا ٖلــى ال٣ــ ل٣ــي بإزَغ

ُ
َخاــّر٥  هــا، بلــى مــاّصة ج ًُ ْاإلااّؾؿــاث، مــاّصة  ْاإلاغاؾــُم التــي جهــضع ٖــً مسخلــ٠ الُِئــاث  ٗاث  َغ

ٗت “٦ــإْن جــىّو َــظٍ اإلاــاّصة مــشال ٖلــى ؤّن  ــَغ
ّ
ْمبــاصت الك ْلــت،  ٘ ؤلاؾــالمُتؤلاؾــالم صًــً الّض كــَغ

ّ
، ٦مــا ” ــي اإلاهــضع ألاؾائــملّي للد

ــت ْ ُّ ٓ مىهــٓم ٖلُــّ فــي صؾــاجير ٦شيــر مــً الــّض٫ْ الٗغب الشــت مىــّ ؛ ٟٞــي الــُمً مــشال، ًــىّو الّض ؤلاؾــالمُتَــ
ّ
ٓع فــي اإلاــاّصة الش ؾــخ

ٗت “ٖلـــى ؤّن  ــــَغ
ّ
ٗاث ؤلاؾــــالمُتالك كــــَغ

ّ
ٓعٍت ٖلـــى ؤّن ”مهــــضُع ظمُـــ٘ الد ٓع ؾــــ ٍْــــىّو صؾــــخ ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمّي مهــــضٌع عثِنــــملّي “، 

٘ كـــَغ
ّ
ْعٍ ًـــىّو ٖلـــى ؤّن ”للد نـــّي بـــض ٓع البدٍغ ٗت “، الّضؾـــخ ـــَغ

ّ
٘ ؤلاؾـــالمُتالك كـــَغ

ّ
ٓ اإلابـــضؤ الـــظي جـــىّو ”مهـــضع عثِنـــملّي للد َْـــ  ،

ٓصاوّي ُٞىّو في ماّصجّ الّغابٗت ٖلى ؤّن ٖلُّ  ٓع الّؿ ٢ُْغ، ؤّما الّضؾخ ٍٓذ  ْال٩ ٗت “صؾاجير ٧ّل مً ؤلاماعاث  ـَغ
ّ
 ؤلاؾـالمُتالك

٘ كَغ
ّ
ٗت ”ْالٗٝغ مهضعان عثِؿُان للد َغ

ّ
ٓع البا٦ؿخاوّي بُٗضا في ج٨َغـ مغظُٗت الك ٍْظَب الّضؾخ ض فـي  ؤلاؾالمُت، 

ّ
ُٞا٦

ـــى بلؼامُـــــت  227ماّصجـــــّ  ْالؿـــــّىت جماٍـــــملي “ٖلــ م  ٓاهين حٗـــــاعى ال٣ـــــغآن ال٨ـــــٍغ ٘ ؤّي ٢ـــــ ْٖـــــضم حكـــــَغ ٓاهين مـــــ٘ ؤلاؾـــــالم،  ؾـــــاثغ ال٣ـــــ

ــت ٓلّ )نــلى ”الىبٍّٓ ٓ ٦خــار هللا ْؾــّىت عؾــ ٓع اإلامل٨ــت َــ ْلــى ٖلــى ؤّن صؾــخ ٓصّي فــي ماّصجــّ ألا ٓع الّؿــٗ ْمــً ظِخــّ ًــىّو الّضؾــخ  ،

ٓع اإلاهــــغّي فــــي ماّصجــــّ الشاهُــــت  م(، ٦مــــا ًــــىّو الّضؾــــخ
ّ
ْآلــــّ ْؾــــل ٗت “ٖلــــى ؤّن هللا ٖلُــــّ  ــــَغ

ّ
ْمبــــاصت الك ْلــــت،  ؤلاؾــــالم صًــــً الّض

٘ ؤلاؾالمُت كَغ
ّ
  ” ي اإلاهضع الّغثِنملّي للد

ٗت  ـــــَغ
ّ
٦غ بترظمـــــت الّىهـــــٓم التـــــي ج٨ـــــّغؽ مغظُٗـــــت الك

ّ
ْمِمـــــا ٢ُـــــل مـــــً ٦ـــــالم ٖـــــً مـــــضٔ اَخمـــــام الـــــّض٫ْ آهٟـــــت الـــــظ

ــٗب الجؼاثــغّي لـِـ ؤ٢ــّل خؤلاؾـالمُت
ّ
ىــا ال وكــّ٪ فـي ؤّن الك

ّ
ٓا٢ـ٘، ٞةه غنــا ٖلـى صًىــّ مــً قـٗٓر َــظٍ الــّض٫ْ ، ، ٖلــى ؤعى ال

ـؼ م٩اهـت ؤَـّم ٖىهـغ  ماجـّ ألظـل حٍٗؼ ّٓ ْم٣ ٓابخـّ  ٓعْن ٖلـى ز ْؤن ًىايـل الُٛـ ٗاجـّ، 
ّ
ٓعٍ مّٗاـرا ٖـً جُل ٓن صؾخ َْؿخد٤ّ ؤن ٩ً

 ٓ ٓن فـي ٧ـّل مـّغة زُـ ٓا مـً مغخلـت الـّضٞإ التـي ظٗلـتهم ًتراظٗـ ٍْيخ٣ل ٓا٢٘،  ٓع ْفي ال ت في الّضؾخ ٍٓت الجؼاثٍغ ة مً ٖىانغ الِ

ٓٞمار ٫ ه ّْ ٓعة ؤ ٤ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ز ٓاث خشِشت ٖلى ٍَغ ٓن زُ ٓعاء، بلى مغخلت اإلاباصعة التي ججٗلِم ًسُ  .بلى ال

ٗت  ٓا٢ــ٘ ؤن مؿــإلت الكـــَغ ٓخُــض،  ـــي مؿــإلت زالُٞـــت مــا ؤلاؾــالمُتْال ْ اإلاهـــضع ال ٘ ؤ ػالـــذ  ْمـــا بطا ٧اهــذ مـــً مهــاصع الدكــَغ

ْالجـــظر بـــين الخُـــاعاث  ـــا  ؤلاؾـــالمُتمدـــال للكـــض  ، ْفـــي َـــظا الهـــضص  ٞالٗبـــاعة ْٚيَر ْالخُـــاعاث الؿُاؾـــُت ألازـــٔغ مـــً ال٣ـــٔٓ 

ٓاعصة فــي صؾــاجير ص٫ْ ٖغبُــت  ْلــت" ال جسخلــ٠ فــي مٛؼاَــا ٖــً بٗــٌ الٗبــاعاث اإلامازلــت الــ ٓع "ؤلاؾــالم صًــً الض ٓاعصة فــي الضؾــخ الــ

ٗت مهضع مً اإلاها ْ الكَغ ٘ ؤ ٗت  ي اإلاهضع ألاؾائملي للدكَغ ْالتي جىو ٖلى ؤن الكَغ  .صعْبؾالمُت 

ْلـــت مؿــــدىضة بلـــى ؤخ٩ــــام  ٓاهين الض ٓن ٢ــــ ٓ ؤن ج٩ـــ ْلـــت" َــــ ْمـــً زـــم ٞــــةن مـــا ًجــــب ِٞمـــّ مــــً ٖبـــاعة "ؤلاؾــــالم صًـــً الض

ٗت  ٍْخإؾـ ٖلى طل٪ ؤن الكَغ ٗت ْخضَا،  لى، بِىما حٗض اإلاهاصع  ؤلاؾالمُتالكَغ ْ اإلاغجبت ألٖا  ي ْخضَا اإلاهضع الغثِـ ط

ٗت  ٓػ لِا ؤن جخٗاعى م٘ مباصت الكَغ ، مهاصع طاث مغجبت ؤصو  ال ًج  .طاث اإلاغجبت ألاؾوى ؤلاؾالمُتألازٔغ

م مً ؤن الاججاٍ الٛالب في صؾاجير الض٫ْ  ٓ الا٢خهـاع ٖلـى ج٣ىـين مبـضؤًً ؤؾاؾـين ًخهـ ؤلاؾالمُتْٖلى الٚغ الن َـ

ٓعي فــي الجؼاثــغ ؤجبــ٘  ٘( ٞــةن الخىٓــُم الضؾــخ ْ الــغثِـ للدكــَغ ْلــت الغؾــوي( ْ)مهــضع عثــِـ ؤ با ؾــالم َمــا اٖخبــاٍع )صًــً الض

ٓابذ ؤخ٩ام ؤلاؾالم . ٓن ًخٗاعى م٘ ز ٓاػ ؾً ٢اه ٓ ٖضم ظ ٓعًٍ بمبضؤ زالض َ  اإلابضؤًً اإلاظ٧

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت   همصذس اخخُاػي لللاهىن  ؤلاظالمُتالشَش

ٗت حّٗض  ٓن اإلاضوي الجؼاثـغي  ؤلاؾالمُتالكَغ ْلى مً ال٣اه ٫ خؿب ما ظاء في جغجِب اإلااّصة ألا اإلاهضع الاخخُاَي ألاّْ

ٗت  َغ
ّ
ٕٓ بلى مباصت الك ٘ الّغظ كَغ

ّ
ٓن اإلاــــضوي ٖلى طل٪، ٞٗلى ال٣ا ملي بطا لم ًجض خ٨ما في الد ْلى مً ال٣اه بط جّىو اإلااصة ألا

ٓم باؾخسالنـــِا مـــً ؤلاؾـــالمُت ْ ٣ًـــ ٗت ،  ـــَغ
ّ
ْ طلـــ٪ باٖخبـــاع الك ـــاؽ،  ُّ ْ ال٣ ْ ؤلاظمـــإ،  ْ الؿـــّىت،  اإلاهـــضع  ؤلاؾـــالمُتال٨خـــار، 

٢ٓــذ، ؤيـــ٠ بلـــى طلــ٪  ـــي هٓــام قـــامل لجمُـــ٘  ْ عؾـــمُا فــي هٟــــ ال ٘ ٞ ــي حٗخاـــر مهـــضعا ماّصًــا،  كـــَغ
ّ
الّغؾــوي الشـــاوي بٗــض الد

ْ الٗملُت  -مجاالث الحُاة  ْ ألازال٢ُت،  ٓاهتها اإلاسخلٟتصْن ؤن هّٟهل بين ؤظؼ  –الّغْخُت،  ْ ظ  .ائها، 
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ٌ الفشق ألا  لت : و  ؤلاظالمُتالخفشكت بين الفله ؤلاظالمي ومبادب الشَش

ٓ الجاهــــب الٗملــــي مــــً  ْ َــــ ُت مــــً ألاّصلــــت الّخٟهـــــُلُت،  ٓ الاظتهــــاص للّخّٓنــــل بلــــى اؾــــخيباٍ ألاخ٩ــــام الكــــٖغ ال٣ٟــــّ َــــ

جُا مىـظ ٖهــغ الّحـحابت هٓــغا بلـى خاظــت  ْ ٢ــض وكـإ جــضٍع ٗت،  ـَغ
ّ
٢ٓــاج٘ الجضًـضةالك ــت ؤخ٩ـام ال ِــغث ٖــّضة ، (1) الّىـاؽ إلاٗٞغ ْْ

ْ  ــي: اإلاـــظَب ألاعبٗـــت ظاَباإلاـــمــظاَب ٣ُِٞـــت بلـــى ؤن اهخ ـــى ألامـــغ بلــى اؾـــــخ٣غاع  ْ  الغثِؿـــُت؛  ْ الكـــاٞعي،  الحىٟـــي،      اإلاـــال٩ي ، 

ْ جخمّيـز َــظٍ اإلاـظاَب بازخالِٞـا فـي بٗـٌ ألاخ٩ـام الّخٟهـُلُت ُت الٗلمُـت، التــي  .ْ اإلاـظَب الحىبلـي.  ٓ ٖلـم ألاخ٩ـام الكـٖغ ِٞـ

ُت  .جسـو ؤٞٗــا٫ اإلا٩لٟـين ٫ٓ ال٣ٟـّ؛ لــظا ٌٗـٝغ بإهــّ الٗلـم باألخ٩ــام الكــٖغ ْبــظل٪ جسـغط ؤخ٩ــام ال٣ٗاثـض ْألازــال١ مـً مــضل

 .الٗملُت اإلا٨دؿب مً ؤصلتها الخٟهُلُت

ــ٠ لل٣ٟـّ فــي ٚاًـت الض٢ــت   ْظِـت هٓــغ ٖلمـاء اإلاؿــلمين ا ؛َْـظا الخٍٗغ ُْٞمــا ًلــي بط بهـّ ًِٓــغ  لخانـت لٗلــم الح٣ـ١ٓ، 

 :(2)بًًاح ٖىانغ َظا الخٍٗغ٠

ْيهم،  ْٞخــا ْؤبدــاثهم  ْٖلــى َــظا ألاؾــاؽ صعؾــّ ال٣ِٟــاء فــي ٦خــتهم  ٓاٖــض زانــت،  ٢ْ ٕٓ زــام  ْ مٓيــ ٓ ط ال: ال٣ٟــّ ٖلــم: ِٞــ ؤ

ْاإلاكاٖغ ٖلى الح٣ُ٣ت ٓ لِـ ٞىا ٌٛلب ُّٞ الظ١ْ ٖلى ال٣ٗل  ِٞ. 

ٓطة مـــً  :زاهُـا: ال٣ٟـّ ٓطة مــً الكـٕغ صْن اإلاـإز ُت  ـي اإلاخل٣ـاة بُــغ١ الؿـم٘ اإلاـإز ُت: ْألاخ٩ـام الكــٖغ الٗلـم باألخ٩ــام الكـٖغ

ٓاخض هه٠ الا ال٣ٗل ٧الٗلم بإن ْؤن ال ٓطة مـً الٓيـ٘ ْالانـُالح اللٛـٓي الٗالم خاصر،  ْ ألاخ٩ام اإلاإز ٞـالح٨م  ،زىين، ؤ

ٓ ال٣اٖضة التي هو ٖلحها الكإع في مؿإلت  ٓاظـب  ،مً اإلاؿاثلالكغعي َ ٓن ٞحها ج٩ل٠ُ مٗـين ٧ال َْظٍ ال٣اٖضة بما ؤن ٩ً

ْ الــبُالن ٖلــى ٞٗــل مٗــين،  ٓن ٞحهــا ؤي ج٩لُــ٠ ٧ــالح٨م بالحــحت ؤ ْبمــا ؤن ال ٩ًــ ْاإلادــغم ٞدؿــوى الح٨ــم الكــغعي الخ٩لُٟــي، 

 .٣ُٞا٫ لِا الح٨م الكغعي الٓيعي

٧ْلمـــت  :زالشـــا: ال٣ٟــــّ ُت الٗملُــــت:  حٗنــــي ؤن ألاخ٩ـــام ال٣ُِٟــــت جخٗلــــ٤ باإلاؿـــاثل الٗملُــــت التــــي  " ٖملُــــت"الٗلــــم باألخ٩ـــام الكــــٖغ

ْؤخ٩ـام نـالح  ٣ٍْابـل باألخ٩ـام الٗملُـت ألاخ٩ـام ال٣ٗاثضًـت،  ٓمُت،  ْمٗامال هم الُ جخٗل٤ بإٞٗا٫ الىاؽ البضهُت في ٖباصا هم 

ٓ ما ٌؿوي بٗلم ألازال١، ِٞظٍ جخٗل٤ بإٞٗا٫ ال٣لٓر ال بإٖما٫ الا  َْ ْلظل٪ ال ح بضال٣لب   .ؿوى ٣ِٞا في َظا ؤلانالحان، 

ْمٗنى طل٪ ؤن ألاخ٩ام حٗض مً ٖلم ال٣ٟـّ بال  عابٗا: ظاء في الخٍٗغ٠ ؤن ٖلم ال٣ّٟ م٨دؿب مً ؤصلت ألاخ٩ام الخٟهُلُت: 

ٓ الـــظي ٌؿـــىض ٧ـــل خ٨ـــم مـــً ؤخ٩ـــام الكـــٕغ بلـــى  ْال٣ُٟـــّ َـــ  ، ٓمـــت ؤي ؤصلـــت الكـــٕغ بطا ٧اهـــذ مؿـــدىضة بلـــى مهـــاصع الكـــٕغ اإلاٗل

ٓن ؤلا  ٘ صًني ٌؿدىض بلى مهاصع صًيُتصلُلّ، ٞال٣اه ٓ حكَغ ْلت، بل َ ْ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي لِـ ْيُٗا مً نى٘ الض   .ؾالمي ؤ

ٓن الٗــام  ْالخــام، ٞال٣ــاه ٓن الٓيــعي الحــضًض الٗــام مىــّ  ٕ ال٣ــاه ْمــ٘ َــظا ٞةهىــا هجــض ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي قــامل لجمُــ٘ ٞــْغ

ْلي الٗـام  –الخاعجي  ٓن الض ٓ اإلاؿوى بال٣اه ْهخاثجِـا، بدشـّ ال٣ِٟـاء فـي  –َْ ْؤَـضاِٞا  ْؤؾـالُتها  ر  اإلاؿـاثل اإلاخٗل٣ـت بـالحْغ

ْظمُـــ٘ ٦خـــب ال٣ٟـــّ فـــي اإلاـــظاَب اإلاسخلٟـــت  ؤلاؾـــالمُتْٖال٢ـــت ألامـــت  ْاإلاٛـــاػي(  ٓان:) الؿـــير  ٖٓـــت جدـــذ ٖىـــ ْ ـــي مجم ـــا،  بٛيَر

ْال٨بيـر إلادمـض بـً الحؿـً  ٓا ُٞـّ جـأل٠ُ زانـت ٨٦خـابي الؿـير الهـٛير  ْاُٞـا، ٦مـا ؤن ال٣ِٟـاء ؤلٟـ ٕٓ ٖغيا  ٖغيذ َظا الى

ْٚيٍر  .الكِباوي 

ٓعي،  ٓاٖــــّ ألاعبٗــــت: الضؾــــخ ٓن الٗــــام الــــضازلي بإه ْالجىــــاجي بدشــــّ ال٣ِٟــــاء مــــا بــــين مٓؾــــ٘ ْال٣ــــاه ْاإلاــــالي،  ْؤلاصاعي، 

 .ْم٤ًُ

غاث( ْالخٍٗؼ ْص  ْالحض ٓان: ) الجىاًاث  ٓار زانت مً ٦خب ال٣ّٟ جدذ ٖى ٕٓ في ؤب  ٞالجىاجي مجم

ت  ْالجٍؼ ْالخغاط  ْالٗكغ،  ٓايُ٘ مخٟغ٢ت مً ٦خب ال٣ّٟ الٗامت ٖىض ال٨الم ًٖ الؼ٧اة  ٓن اإلاالي بدشّ ال٣ِٟاء في م  ْال٣اه

                                                             
ن1ي

 ي06ا د 0996وابب يو دنهصا يوةاه يال المص ويىوتها ىي" يوةر" وه باذب ويوتو نقا ىم   ي  و"نانا يوج م يالو ا  - 
-ن2ي

 ي091ا د0989يدمى ف"يج د نوا تا"نخ يوةاه يإل المصا يوىي" يوجامعنبا بن"و  يوبناون ا  
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ٍٓ التـــي  ٓظـــ ْال ٓا٫ التـــي جٓيـــ٘ ُٞــّ،  ٓاعصٍ ْألامــ ْلــت( ببُـــان مـــ ٓظـــّ ٖــام ًبدـــض فـــي جىٓــُم بِـــذ اإلاا٫:)زؼاهـــت الض ٕٓ ب َْــظا الىـــ

ٓا٫  .جهٝغ ٞحها َظٍ ألام

ٓػٕ الازخهانـــاث  ٍْـــ ْبــين الؿـــلُاث الٗامـــت ٞحهــا،  ْلـــت  ٓعي: الــظي ًدـــضص قـــ٩ل الح٨ــم فـــي الض ٓن الضؾـــخ ؤمــا ال٣ـــاه

 .بُجها

ْ ــي  ٓن ؤلاصاعي:  ٢ُْامِـــا ٖلــى ؤمــغ اإلاغاٞـــ٤ ْال٣ــاه ُٟتهــا  ٓاٖــض التــي جد٨ـــم وكــاٍ الؿــلُت الخىُٟظًـــت فــي ؤصاء ْْ ٖٓـــت ال٣ مجم

ْٞحهـا  ْ ألاخ٩ـام الؿـلُاهُت،  ُت، ؤ ٓان الؿُاؾـت الكـٖغ ْبهما ٖغيذ لِا بٗى ٓان  الٗامت، ٞلم جغى لِا ٦خب ال٣ّٟ  هظا الٗى

ْعصي ) ْٚيٍر٦450خب زانت مشل ٦خار ألاخ٩ام الؿلُاهُت للما  .َـ( 

ٓ ٢ؿـــم مـــً اإلاٗـــامالث فـــي ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي التـــي جـــىٓم  ٓا٫ اإلاضهُـــت َــ ٓن اإلاـــضوي اإلاـــىٓم لألخـــ ٖـــّ: ال٣ـــاه ٓن الخـــام بْٟغ ْال٣ــاه

ْ خخهـــُت ٓا٫ ٧لِـــا ُٖيُـــت ٧اهـــذ ؤ ٓار  ،ألاخـــ ٓن بلُـــّ فـــي ػمـــجهم فـــي ؤبـــ ٓا ًدخـــاظ ٓن الخجـــاعي بدـــض ال٣ِٟـــاء مىـــّ مـــا ٧ـــاه ْال٣ـــاه

ٓا ال ْالخٟلـــِـ، زـــم ظٗلـــ ْاإلاًـــاعبت  ْح٣ٗـــضث  ؛ٗـــٝغ خ٨مـــا ُٞمـــا ًجـــض ٞحهـــاالكـــغ٧اث  ألن الخجـــاعة خُىـــظا٥ لـــم ج٨ـــً حكـــٗبذ 

ٓعَا ٦ما  ي ٖلُّ آلان بل ٧اهذ ؾِلت ٌؿيرة  .ن

ْلُـــت ْالض ْالجماُٖـــت،  اث الٟغصًـــت،   ،ْلـــم ًدىـــا٫ْ ال٣ٟـــّ جٟهـــُال ،٨َْـــظا هجـــض ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي ًد٨ـــم ٧ـــل الخهـــٞغ

ٓاٖ ٍْم٨ً ؤن جبين جٟانُلّ ٖلى يٓء ٢ ْلّ بظماال،  ٓلّ اإلاغهت٣ٞض جىا ْؤن  .ضٍ الٗامت 

ت الّتي جخّٟغٕ ٖجها ألاخ٩ام الّخٟهُلُت، ٞ ي اإلاباصت الٗاّمت الّتي ال  ُّ ٫ٓ ال٩ل ٗت؛ ٞ ي ألان َغ
ّ
ؤّما باليؿبت لـمباصت الك

ٗت  ــَغ
ّ
ٓوي فــي الك ْ َــظا ٌٗنــي ؤّن الّىٓـــام ال٣ــاه ــا مــً مـــظَب آلزــغ،  ََٓغ ْ ؤخ٩ـــام  ؤلاؾـــالمُتجسخلــ٠ فــي ظ ٓاٖــض،  ٢ــاثم ٖلــى ٢

 ُّ ٗت ؤؾاؾ َغ
ّ
ْ ؤّن ههٓم الك ْ جغ٦ـذ الخٟهـُالث  ؤلاؾالمُتت في ٧ّل اإلاُاصًً،  ْ الؿـّىت بمبـاصت ؤؾاؾـُت،  ؤجــــذ فـي ال٣ـغآن، 

ْ بٗــــٌ  ْلتهـــا بالخٟهــــُل ٦إخ٩ـــام اإلايــــرار،   ال٣لُــــل مـــً ألاخ٩ــــام الّتــــي جىا
ّ
لالظتهـــاص فــــي الّخُبُـــ٤ بدؿــــب اإلاهــــالح الؼمىُـــت، بال

ٓباث  .(1)ال٣ٗ

ٗت  ٓعٍت الٗلُـــا فـــي مهـــغ ٞـــةن مبـــاصت الكـــَغ ب٣ـــا للمد٨مـــت الضؾـــخ ُت ال٣ُُٗـــت فـــي  ؤلاؾـــالمُتَْ  ـــى "ألاخ٩ـــام الكـــٖغ

ٗت  ْ ــــي جمشــــل مــــً الكــــَغ ٓػ الاظتهــــاص ٞحهــــا،  ْخــــضَا  ــــي التــــي ال ًجــــ ْصاللتهــــا، ِٞــــظٍ ألاخ٩ــــام  ٓ هــــا  مباصئهــــا ال٩لُــــت  ؤلاؾــــالمُتزب

ْ جبضًال. ٍْال ؤ ٓلِا الشابخت التي ال جدخمل جإ ْاإلا٩ـان، بط  ـي  ْؤن ٓمِا جبٗا لخٛير الؼمـان  ٓع بالخالي ؤن ًخٛير مِٟ ْمً ٚير اإلاخه

ط ٖلحها" ٓػ الخْغ ال ًج  (2)ٖهُت ٖلى الخٗضًل 

ٗت  ٓعٍت ٖلــى الاظتهــاص: "جلــ٪  ــي الكــَغ ْمىابتهــا،  ؤلاؾــالمُتًٞــال ٖــً طلــ٪، ٣ٞــض خشــذ اإلاد٨مــت الضؾــخ ٓلِا  فــي ؤنــ

ٓص، ال ًخ٣ُـــــض عة، هابـــــظة الجمـــــ ٓعة بالًـــــْغ ـــا  مخُـــــ ـــاص ٞحهــ ـــا ال هـــــو ٖلُـــــّ-الاظتهــ ـــل  -ُْٞمــ ـــا ال ٌُٗــ ْبمــ ــــت،  ٓابُِا ال٩لُـ ـــر يـــــ بٛيــ

ٓع، بــأعاء بــظا ها ال  ْالٗملُــت اإلاؿــخجُبت بُبُٗتهــا للخُــ ُــت  ْلــي ألامــغ فــي قــإن ألاخ٩ــام الٟٖغ م٣انــضَا التــي ًىاٞحهــا ؤن ًخ٣ُــض 

ٓن اإلاهـالح اإلاٗخاـرة ْ ؤن ٣ًٗض باظتهاصٍ ٖىض لحٓت ػمىُت مُٗىت ج٩ـ م ٖجها، ؤ ٓلي  ًٍغ ْؤ٢ـغث ؤًًـا "ؤن لـ ْػ هـا"،  ا ٢ـض ظا قـٖغ

ْؤٖـغاِٞم، ا ٤ الاظتهـاص بمـا ًِؿـغ ٖلـى الىـاؽ قـخـ -في اإلاؿـاثل الخالُٞـت-ألامغ ٓن  ـحُدا مـً ٖـاصا هم  ٨َْٗــ مـا ٩ًـ ْ هم، 

ٗتهم  :ْ مً يمً اإلاباصت ألاؾاؾُت في ٢ؿم الح١ٓ٣ الخاّنت.(3)"ْبما ال ٌُٗل اإلا٣انض ال٩لُت لكَغ

ٗت  ـَغ
ّ
ٌٍٓ ٖـً الًــغع،  ؤلاؾـالمُتؤ. اٖخاـرث الك ْ بلؼامـّ بـالخٗ ْ اإلادّؿـبب،  لُت الٟاٖـل، ؤ ٓظبــا مؿـْا  ٧ـّل ٞٗـل يـاّع بـالٛير م

ْ ال يغاعْ  ٍغ٠:" ال يغع، 
ّ
 ." َظا اإلابضؤ جًمّىّ الحضًض الك

اث ". ُّ ما٫ بالى ما ألٖا
ّ
ٍغ٠:" به

ّ
ت في اإلاٗامالث، جًمّىّ الحضًض الك ُّ  ر. مبضؤ خؿً الى
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ٓعة اإلااثــــــضة ط. مبـــــضؤ ؤّن ال٣ٗــــــض ملــــــؼم ٓص  }لٗا٢ضًــــــّ، ٣ٞــــــض جًــــــمّىخّ آلاًــــــت ال٣غآهُــــــت: ؾــــــ ٓا بــــــال٣ٗ ْٞــــــ ٓا ؤ  {ًــــــا ؤّيهــــــا الــــــظًً آمىــــــ

ــٍغ٠: " 
ّ
ْ َــظا مــا جًــمّىّ الحــضًض الك ْ آلاصار الٗاّمــت،   مــا ًســال٠ الّىٓــام الٗــام، 

ّ
َِم بال اإلاخٗا٢ــضْن ؤخــغاع فــي ْيــ٘ قــْغ

ْ خّغم خالال ا ؤخّل خغاما، ؤ  قَغ
ّ
َِم بال ٓن ٖىض قْغ  ." اإلاامى

ٗت  ـــ٤ بـــين الكـــَغ ْالشــــاوي ؤلاؾـــالمُتان الخٍٟغ ٓمت،  ـــى جخًـــمً ههٓنـــا صًيُـــت مٗهـــ ْل  :ْال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي باٖخبـــاع ألا

ْزُإ الِٟم ْالاؾخضال٫. ٓع الىٓغ،  ّ ما ٌٗتري ؾاثغ الاظتهاص البكغي مً ٢ه ا ٌٗتًر  ًمشل اظتهاصا بكٍغ

ٗت بىهٓنـِا اإلانزلـت  ـي التـي ج٨دؿـ ٤ ٞةن الكَغ ب٣ا لظل٪ الخٍٟغ ٓ بهخـاط َْ ْال٣ُـين، ؤمـا ال٣ٟـّ ِٞـ ْال٣ُـ٘  ب نـٟت الشبـاث 

ْصًـــت  سُـــت بهخاظـــّ، مـــا ٌٗنـــي مدض ْجاٍع ٓا٢ُٗخـــّ  ٓم ب ٗت اإلانزلـــت، اإلاد٩ـــ بكـــغي مؿـــخ٣  مـــً جٟاٖـــل ال٣ِٟـــاء مـــ٘ ههـــٓم الكـــَغ

ْم٩ان.  نالخُخّ ل٩ل ػمان 

ٗت ٌ قضًض، ألهّ "ًإحي ٖلى الكـَغ ُت الضًيُت بٞغ ٧لِـا با بُـا٫، بط بن  ل٨ً طل٪ الغؤي ٣ًابل في ألاْؾاٍ الكٖغ

٤، ألهّ لِـ ٖىـضها ههـٓم فـي  ٓمت خؿب َظا الخٍٟغ ٗت، ٞ ي بطن لِؿذ مٗه ٗت ٧لِا  ي ٣ّٞ ًٖ الكَغ ٢ُُٗاث الكَغ

ْ الىٓـغ  عي ؤ ـ٤ الٗلـم الًـْغ ٓا لـظل٪ ٖـً ٍَغ ْبهمـا الٗلمـاء َـم الـظًً جٓنـل ْالٓىُاث،  ٗت جبين لىا الثدت ال٣ُُٗاث  الكَغ

 بلى َظٍ ال٣ُُٗاث .

ٓمــا ٞ ْ زبدـــذ بةظمـــإ ألامـــت، ْٖم ْالؿـــىت، ؤ ْعصث فـــي ال٨خـــار  ْال٣ٟـــّ ًجخمٗـــان فـــي ألاخ٩ـــام الٗملُـــت التــي  ٗت  الكـــَغ

ْلـــم  ْ الؿــىت  ٍْىٟــغص ال٣ٟــّ فــي ألاخ٩ــام الاظتهاصًــت التــي لــم ًــغص ٞحهــا هــو مــً ال٨خــار ؤ ٗت فــي ؤخ٩ــام ال٣ٗاثــض،  ْجىٟــغص الكــَغ

 ًجم٘ ٖلُّ ؤَل ؤلاظمإ.

 

فم كليها.مصادس ألاخيام : الفشق الثاوي
ّ
 الششكُت اإلاخ

ْ ــــي ال٣ــــغآن،  ٓع اإلاؿــــلمين ٖلــــى الاؾــــدىاص ٖلــــى ؤعبٗــــت مهــــاصع؛  ٟــــ٤ ظمِــــ
ّ
ْ ْالؿــــّىت، ْ ل٣ــــض اج ُــــاؽ،  ْ ال٣ ؤلاظمــــإ، 

ْ ؾـلم( ٢ايــُا با ؾـالم بلــى  ى هللا ٖلُـّ، 
ّ
٫ٓ هللا)نــل الـّضلُل ٖلـى طلــ٪ خـضًض مٗـاط بــً ظبل)ع ـملي هللا ٖىّ("الــظي بٗشـّ عؾـ

٫ٓ: ٦-الـــُمً،  ـــِغَى لـــ٪ ٢ًـــاء ا٣ٞـــا٫ لـــّ الّغؾـــ ُٖ ٢ـــا٫: ٞـــةن لـــم ججـــض فـــي  -٢ـــا٫: ؤ٢ ـــملي ب٨خـــار هللا.-ُـــ٠ ج٣ ـــملي ًـــا مٗـــاط بطا 

٫ٓ هللا. -٦خـــار هللا ا ٫ٓ هللا.-٢ـــا٫: ٞبؿـــّىت عؾـــ ٢ّهـــغ فـــي  -٢ـــا٫: ٞـــةن لـــم ججـــض فـــي ؾـــّىت عؾـــ
ُ
ال آلـــٓ. ؤي ال ا ٢ـــا٫: ؤظتهـــض بغؤَـــي، 

ْ ٢ــا  ، م( ٖلــى نــضٍع
ّ
ى هللا ٖلُــّ، ْؾــل

ّ
٫ٓ هللا)نــل ْ الاظتهــاص. ًٞــغر عؾــ ٫ٓ هللا إلاــا ًغ ــملى هللا،  ــ٤ عؾــ

ّ
ْٞ ٫: الحمــض ا الــظي 

ٓلّ رجِب ."عؾ
ّ
 :ْ بالّخٟهُل آلاحي، (1)ْ هدىا٫ْ َظٍ اإلاهاصع بالت

م: -أّوال  اللشآن الىٍش

ٓ ٦خــار هللا، هــؼ٫ ال٣ـغآن ٖلــى الىبــّي  ى هللا ٖلُــّ -َـ
ّ
م نـل

ّ
ً ؾــىت؛ ٞــبٌٗ آلاًــاث  - ْ ؾــل ْ ٖكـٍغ ، ٖلـى مــضٔ زــالر 

ْ ال٣خـل نّغخذ باألخ٩ام  ْ ال٣ـظٝ،  م الؼهـا،  ْ آًـاث جدـٍغ ـض،  ٓاٍع ْ اإلا ْ خـّضص ها جدضًـضا ٢اَٗـا، ٦أًـاث الٗبـاصاث،  مباقغة، 

ْ ظـاءث بهـُٛت  ْظّ الّخدضًض؛ ٩ٞاهذ مدّل الاظتهـاص بط لـم ًّٟهـل ٞحهـا،  ن اإلاغاص مىـِا ٖلى  يَّ َٗ ٌُ ْ بٌٗ آلاًاث لم  بٛير خ٤ّ، 

٣ــت باإلا
ّ
ٓظُــّ، ٧اآلًــاث اإلاخٗل ْالّخ ٓظُــّؤلاعقــاص،  ْ الّخ ْ خّتــى الّتــي ّٞهــل ٞحهــا ا٦خٟــذ با عقــاص،  ــت،  ُّ ــغ .ٗــامالث اإلاال ْ ٢ُــل فــي جاًر

ع الـّؼمً، لـظل٪ ا٦خ ّٓ ْ جُـ  ،ٝ ـت خّتـى  ٟـيَظا ؤّن َظٍ آلاًاث زاّنت بمٗامالث جخّٛيـر بخّٛيـر الٓـْغ ُّ ٓاٖـض ال٩ل ال٣ـغآن ٞحهـا بال٣

م ٓن الّىاؽ في ؾٗت مً ؤمَغ ٩ً(2.) 

ت: -زاهُا
ّ
 العى

ْ  ـي  ٓن ٞٗلُـت؛  ْ ٢ـض ج٩ـ ٓلُـت،  م( ٞدؿّوى ؾـّىت ٢
ّ
ْ ؾل ى هللا ٖلُّ، 

ّ
٫ٓ هللا)نل ٫ٓ ًٖ عؾ الؿّىت  ي ما نضع ًٖ ٢

 ٓ ْ صعاؾــت اإلاهــضع َــل َــ ْ الٟٗــل،   ،٫ٓ ْ ال بــّض مــً جدلُــل ال٣ــ م(،
ّ
ْ ؾــل ى هللا ٖلُــّ، 

ّ
٫ٓ )نــل مــا حؿــخسلو مــً ؤٞٗــا٫ الّغؾــ

                                                             
ن1ي

 ي59-01ا د 5101يوب ةو"ا م،"ا يوج م يالو  ا م بعب يإل المنبيدمى يبو يوةتوحا يومعامال  فص يو "نعب  - 
-ن 2ي

 097ا د5100يدمى  هبصا تا"نخ يوت "نق يال المص وتا"نخ يونظى يواانوننب فص يال الى ا مرتبب يونهضب يوم،"نبا  
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ْ  ي ؤن ت،  ٍغ ٓن الؿّىت ج٣ٍغ ْ ٢ض ج٩ ْ ال.  ٫ٓ، ؤ ْ ٚاثب بٗض ٖلمّ بّ.  م٣ب ٓ خايغ، ؤ َ ْ  ،٫ٓ ٢ ْ ٫ٓ ًٖ ٖمل، ؤ ٌؿ٨ذ الّغؾ

ٓا٣ٞخّ ٫ٓ م ْ َىا٥ مْ ٢ض ًبضي الّغؾ ْ ًِٓغ اؾخدؿاهّ لّ،  ض ًٖ ؾبٗت ا، ؤ لب مً اإلاجتهض ٢ضعا مً  ًٍؼ
ّ
آالٝ خضًض جخُ

ْ الّهٟاث  ٣ْٞا للش٣ت في الّغاْي،  ْ ٢ض ازخلٟذ اإلاظاَـب في ألازظ باألخاصًض  ٓاٞغ ُّٞالّىباَت،   (.1)الّتي ًجب ؤن جخ

 ؤلاحماق: -زالثا

م( ؤّصث 
ّ
ْ ؾل ى هللا ٖلُّ، 

ّ
ْٞاة الّىبي)نل اؾت بلى الح٨م في ال٣ًاًا الجضًضة في ٖهغ الّححابت بٗض 

ّ
بّن الحاظت اإلا

٤ الاظتهاص الجماعي  (2).ّبلى وكإة ٨ٞغة ؤلاظمإ ًٖ ٍَغ

ا١ اإلاجتهضًً مً ّٟ ٓ اج ٓع ال٣ِٟاء؛ َ ْٞاجّ في ٖهغ مـً  ْ ؤلاظمإ ٖىض ظمِ م(بٗض 
ّ
ْ ؾل ى هللا ٖلُّ 

ّ
ّمت مدمض)نل

ُ
ا

ٓع ٖلى خ٨م قغعي م(: " ال  (3)الٗـه
ّ
ْ ؾـل ى هللا ٖلُـّ، 

ّ
٫ٓ)نـل ٫ٓ الّغؾ ا١ ظمُـ٘ اإلاجتهـضًً لــ٣ ّٟ عة اجــ ْ َىـا٥ مً ًٔغ يْغ  ،

ْ ٌؿخّض  ّ ٨ًٟي بظمإ ؤ٦رر اإلاجتهضًً، 
ّ
ْ ًظَب بٌٗ ال٣ِٟاء بلى ؤه ى هللا ججخم٘ ؤّمتي ٖلى ياللت "، 

ّ
٫ٓ)نل ٫ٓ الّغؾ ٓن ب٣ ل

ا١ ظمُ٘ اإلاجتهضًً ّٟ ٓ اج ٓع ال٣ِٟاء َ ْ ؤلاظمإ ٖىض ظمِ ٓم بإّيهم ا٢خضًخم، اَخضًخم ". م(:" ؤ حابي ٧الّىج
ّ
ْ ؾل  .ٖلُّ 

ْ الـظي لـم ًسخلـ٠ ٖلـى بظمـاِٖم ؤخـض، جىـإػ ال٣ِٟـاء  ٓاجغا،  ّ بٗض بظمإ الّححابت الـظي ٧ـان مخـ
ّ
غة ؤه ٓ َػ ْ ًٔغ ألاؾخاط ؤب

ٓن ٖلـى بظمـإفي  ْ ال ٩ًاصْن ًجمٗـ ٓ  .(4)ؤلاظمإ،  ـّ ال ًم٨ـً ٢هـغ ؤلاظمـإ ٖلـى الّحـحابت ِٞـ
ّ
ْ ل٨ـً ًـّغص ٖلـى َـظا الـغؤي بإه

ً ٖلــى الحـــ٤ّ ال ًًـــّغَم  م(: " ال جـــؼا٫ َاثٟـــت مــً ؤمّتـــي ْـــاٍَغ
ّ
ْ ؾــل ى هللا ٖلُـــّ، 

ّ
٫ٓ)نـــل ٫ٓ عؾ فــي مخىـــا٫ْ ؤَــل ٧ـــّل ٖهـــغ ل٣ــ

 ." زالٝ مً زالِٟم خّتى ًإحي ؤمغ هللا

 اللُاط: -سابلا

 ٓ ْ الؿــّىت ْ َــ ــغعي بــإمغ مىهــٓم ٖلــى خ٨مــّ بــالىّو ٖلُــّ فــي ال٨خــار 
ّ
بلحــا١ ؤمــغ ٚيــر مىهــٓم ٖلــى خ٨مــّ الك

ْ ًٟغيّ اإلاى٤ُ، بط ؤؾاؾـّ عبِ بين ألاقُاء اإلاخمازلت   ،٫ٓ ٓ مكّخ٤ مً ؤمغ ُٞغي ج٣ّغٍ ال٣ٗ َْ ت الح٨م. 
ّ
القترا٦ِما في ٖل

خــضة بُجهــا، ٞــ ّٓ ظـــَِضث نــٟاث م
ُْ ٓ مــً ا  بــضال بطا  ْ ال٣ُــاؽ َــ ُت بإْؾــ٘ مــضٔ  ٖمــا٫ للّىهــٓمبقــترا٦ِما فــي الح٨ــم.  ــٖغ

ّ
الك

ْ ل٨ً جٟؿير  ضا ٞحها،  ٓ لِـ جؼٍّ  (5).لِا الالؾخٗما٫، ِٞ

ٗت   مـــً مهـــُلح ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي اط ؤن  ؤلاؾـــالمُتمـــً زـــال٫ مـــا ؾـــب٤ ًخضـــح ؤن مهـــُلح الكـــَغ
ً
ؤْؾـــ٘ هُا٢ـــا

ٗت  ْاإلاٗــامالث ،ؤلاؾــالمُتال٣ٟــّ ًســخو بجــؼء مــً ؤخ٩ــام الكــَغ ٓ الجــؼء الحــا٦م للٗبــاصاث  ْٞحهــا ًخهــل بمهــُلح  ،َْــ

ْآلــّ ةؤلاؾـالم ٞ ٓلّ ْقــغاجّٗ بلـى الىبـي الخــاجم )نـلى هللا ٖلُـّ  ْحٗـالى الـظي ؤْصــملى بخٗالُمـّ فـي ؤنـ هـّ: صًـً هللا ؾــبداهّ 

ٓن حٗبيـر  ْلظا ٌؿـخٗمل الٗلمـاء اإلاؿـلم ٓ هم بلُّ،  ْصٖ ٧ْلّٟ بدبلُّٛ للىاؽ ٧اٞت  ٗت  ْؾلم(  )الـضًً( ْ)ؤلاؾـالم( ْ)الكـَغ

ٍت.ؤلاؾالمُت إلاا ًخهل بالحُاة ألازْغ ٍٓت   ل٩ل مىاحي الحُاة الضهُ
ً
 قامال

ً
ٓن ؤلاؾالم جىُٓما  ( ٦مهُلحاث متراصٞت ل٩

لت : الفشق الثالث  طمً مصادس اللاهىن  ؤلاظالمُتمياهت الشَش

ٗت  ــــذ الكـــــَغ ـــالمُت٧اهـ ــــى الٗـــــام لل٣اٖـــــضة  ؤلاؾــ لـ ـــضع ألٖا ـــي اإلاهــ ـــا  ــ ـــى ِٖـــــض مدمـــــض باقــ ـــالمي ختــ مىـــــظ الٟـــــخذ ؤلاؾــ

ٓهُت ٓا٫ اليخهُت بلـى ؤن  ،ال٣اه ْ باألخ ٓاء ٧اهذ مخٗل٣ت باإلاٗاَضاث اإلاالُت ؤ ٩ٞاهذ جُب٤ ٖلى ٧اٞت ٖال٢اث ألاٞغاص ؾ

ٖٓــاث ألاَلُــت فــي الغبــ٘ ألازيــر مــً ال٣ــغن الخاؾــ٘ ٖكــ ْاإلاجم ٖٓــاث اإلاسخلُــت  ْمؤنــضعث اإلاجم هدهــغ اىــظ َــظا الٗهــغ غ، 

ٗت  ْالحجـغ  ؤلاؾـالمُتجُب٤ُ مباصت الكَغ ٓامـت  ْال٣ الًـت  ْال ٢ٓـ٠  ْال ْالٓنـاًا  ٓا٫ اليخهـُت ْؤلاعر  ٖلـى مؿـاثل ألاخـ

ٓهُت ٘ اإلاهضع ألانلي لل٣اٖضة ال٣اه ٓ  ،ْؤنبذ الدكَغ هدهـغ هُـا١ ااهين مخالخ٣ت جىٓم جلـ٪ اإلاؿـاثل ٞزم نضعث ٖضة ٢

                                                             
ن1ي

ا 5بناا"و  يوبناااونا ج ذبااى يوعهااص مدمااى يو ااهاوويا فااويتر يو"دمااو  ب اا"ح م ااهى يو بااو ا تداناا  ذبااى   بااو مدمااوىا ىي" يورتاال يوعهمناابا - 
 ي96د
ن 2ي

 ي5ا ا د5119يبو " ى يودةنىا بىينب يومجتهى ونهانب يومات،ىا ىي" يودىناا يوااا"  يم،"نا يوج م يالو ا -
ن 3ي

 ي26يو نى ذهص يومؽا يا ى"وط فص يومىل  وهعهوى يواانوننبا مى" ب يوؽ"ن" يو،ناذنبا يال رنى"نب د -
ن 4ي

 ي66ا د 0989ا 0ا ىي" يوةر" يوع"بصا وبناوا  يبو  ا" ا يالدوي  يو ل،نب -
ن 5ي

 ي2د 0982"مضاو ذبى يووىوىا ى"ي ا  ي،وونب فص دجنب يواناطا ىي" يوهىى وه باذبا يوااا"  يم،"نا  -
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ٗت  ْالى٣ٟــت بــين ألا٢ــاعر ٖ ؤلاؾــالمُتجُبُــ٤ الكــَغ ٓة  ْمؿــاثل الىبــ ْمــا ًترجــب ٖلحهــا  ْالُــال١  اط  لــى مؿــاثل ألاؾــغة ٧ــالْؼ

ْمؿاثل  ْالخبنياْألانِاع   .(1)ليؿب 

ْلــت، ٖىــضما لــم  ٓع الجؼاثــغي لــم ًــظَب ؤبٗــض مــً مجــغص الخىهــُو ٖلــى ؤن ؤلاؾــالم صًــً الض ْبــضً ي ؤن الضؾــخ

ال قــ٪ ؤن لِــظا   ،٘ ْ ٖلــى ألا٢ــل مهــضع مــً بــين مهــاصع الدكــَغ ٘ ؤ ٗت  ــي اإلاهــضع ألاؾائــملي للدكــَغ ًــىو ٖلــى ؤن الكــَغ

ٓهُــت ،  ٓمــت ال٣اه ْالخــإزيراث ٖلــى مؿــخٔٓ اإلاىٓ ٓح م٩اهــت الُٛــار بٗــٌ الاو٩ٗاؾــاث  بط جغجــب ٖــً َــظا الُٛــار ٖــضم ْيــ

ٗت  ْعٍ بلـى  ؤلاؾالمُتالكَغ ُٗت ، ألامـغ الـظي ؤصٔ بـض ٓظـّ الؿُاؾـت الدكـَغ ٓن ْيـمً الازخُـاعاث التـي ج بين مهاصع ال٣اه

ٗت  ٓهُــت، لــظل٪ ًجــب  ؤلاؾــالمُتٚمــٓى فــي الخٗامــل مــ٘ الكــَغ ٓهــا ؤؾاؾــُا إلاهــاصع ال٣اٖــضة ال٣اه ْم٩ ــا مغظُٗــت  باٖخباَع

تراٝ ٗت -الٖا ـض إلا٩اهـت الكـَغ م الخُاع الٗـٍغٌ اإلاٍا ٓن  ؤلاؾـالمُتٚع ٓبت فـي جٓيـُذ م٩اهـت  -بـين مهـاصع ال٣ـاه ؤن َىـا٥ نـٗ

ٗت  ٓن  ؤلاؾالمُتالكَغ  .بين مهاصع ال٣اه

ٗت  ذ ٖلــــى م٩اهــــت الكــــَغ ٓعي الهــــٍغ ــ٘" ٖــــً  ؤلاؾــــالمُتٞٗــــضم الخىهــــُو الضؾــــخ ٘، "ًسلــ يــــمً مهــــاصع الدكــــَغ

ٓوي ؤلاؾالمي امخُاػ نٟت  ٓن الجؼاثغي ال ال٣ّٟ ال٣اه ْبالخالي ٞتراجبُت مهاصع ال٣اه  ،٘ ْ ألاؾائملي للدكَغ اإلاهضع الغؾوي ؤ

ٓ مهــضع يــمً  ٍٓــت، بــل َــ ْل ٓعي ٖلــى َــظٍ ألا ٓوي ؤلاؾــالمي فــي ْــل ُٚــار الخىهــُو الضؾــخ ٍٓــت لل٣ٟــّ ال٣ــاه ْل حُٗــي ألا

ـــا الدكــــغ  ـــا ٞحهـ ٓهُــــت ٖلــــى بــــاقي اإلاهــــاصع بمـ ـــب٣ُت ال٣اه ال ًخمخــــ٘ باألؾـ ، بــــاقي اإلاهــــاصع ٣ٞــــِ،  ْالٗــــٝغ ٓوي الٓيــــعي،  َ٘ ال٣ــــاه

ٓاٖض ألازال٢ُت ْال٣ ٓن،   .ْاإلاباصت الٗامت لل٣اه

ٗت  ٓاٖــــض الكــــَغ ـــر مــــً ٢ ـــالمُتْبطا ٧اهــــذ ٦شيـ ٓن فــــي الجؼاثــــغ ؤلاؾـ ٓة ال٣ــــاه ـــى ال٣ا ــــملي  ،لِــــا ٢ــــ ْظــــب ٖلـ ْمــــً زــــم 

ٗت  ْ فــــي الٗــــٝغ خ٨ــــم ا ؤلاؾــــالمُتجُب٣ُِــــا، بال ؤهــــّ ًُبــــ٤ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٘ ؤ لنــــزإ الــــظي ٣ٞــــِ ٖىــــضما ال ًجــــض فــــي الدكــــَغ

 ًٟغيّ ٖلُّ.

ٗت  ْمُلـــب جُبُـــ٤ الكـــَغ ٓوي ؤلاؾـــالمي،  ٍٓـــت ال٣ٟـــّ ال٣ـــاه ْل ٓع  ؤلاؾـــالمُتبن ؤ باالؾـــدىاص ٣ٞـــِ بلـــى ب٢ـــغاع الضؾـــخ

ٓػٍ  ؤلاؾــــالمُتبالهــــٟت  ت، بال ؤهــــّ ؤمــــغ ٌٗــــ ــــت الهــــٞغ ْظاَخــــّ مــــً الىاخُــــت الىٍٓغ ــــم  ْلــــت، ٚع ْؤن ؤلاؾــــالم صًــــً الض ْلــــت  للض

ـــى ــــضلُل ال٩ـــــافي ٖلــ ْالـ ٓا٢عي  ــــ ـــىض الـ ٓا٫  الؿــ ُٗت ، بط باؾـــــخصىاء بٗـــــٌ ال٣ًـــــاًا اإلاخٗل٣ـــــت بـــــاألخ مؿـــــخٔٓ اإلاماعؾـــــت الدكـــــَغ

ــض، ٞاإلاغظُٗــت  ٓاٍع ْاإلا ٘ فــي بٗــٌ  ؤلاؾــالمُتاليخهــُت ْألاؾــغة  ٍٓــت باليؿــبت للارإلاــان خــين الدكــَغ ْل لِؿــذ صاثمــا طاث ؤ

ٗت  ٗاث م٘ ؤخ٩ام الكَغ ذ لبٌٗ الدكَغ ٓن ؤمام حٗاعى نٍغ ، بل ؤخُاها ه٩  .ؾالمُتؤلا اإلاُاصًً ألازٔغ

ٗت ب ٓهُـــت ؤلاؾـــالمُتن الــىو ٖلــى ٖـــّض الكــَغ ٘ ال ًغجــب ؤًـــت آزــاع مـــً الىاخُــت ال٣اه  مـــً مهــاصع الدكـــَغ
ً
ألن  ؛مهــضعا

ٗت   مً ؤلاؾالمُتَظٍ اإلا٩اهت زابخت للكَغ
ً
 صْن الحاظت بلى هو ٌكير بلحها،  ؤنال

 

 

 اإلاؼلب الثالث

لت   في اللاهىن اإلاذوي وكاهىن الاظشة ؤلاظالمُتجؼبُلاث الشَش

ٗت  َٓغ  ؤلاؾـالمُتحّٗض الكَغ ْ ظـ ٓص بـظل٪ ؤّن اإلاهـضع اإلاــــاّصي، ؤ ْ اإلا٣هـ ٓن الجؼاثـغي،  ؤًًـا مهـضعا ماّصًـا لل٣ـاه

ٗت  ٓن اؾـــخمّضَا اإلاكـــّغٕ مـــً مبـــاصت الكـــَغ ٗت ؤلاؾـــالمُتبٗـــٌ ههـــٓم ال٣ـــاه ٓن ألاؾـــغة مؿـــخّمضا مـــً الكـــَغ ، ُٞٗـــّض ٢ـــاه

ٗت ُٞمـــا ًخٗ ؤلاؾـــالمُت ْحٗـــّض الكـــَغ ٢ٓـــ٠،  ْ ال ت،  ُّ ْ الٓنـــ ْ اإلايـــرار،  الًـــت،  ْ ال ـــال١، 
ّ
ْ الُ ـــ٤ بـــالّؼْاط، 

ّ
ؤًًـــا  ؤلاؾـــالمُتل

ٓن اإلاــــضوي ألاخ٩ــــام الخاّنــــت  ْ ٦ــــظل٪ اؾــــّخمض ال٣ــــاه ٓالــــت الــــّضًً،  ٓن اإلاــــضوي مجهــــا خ مهــــضعا ماّصًــــا لــــبٌٗ ههــــٓم ال٣ــــاه

                                                             
ن1ي

"نداناب وهرتاال ايوج يبا"ا اىي" 5111ذما" بوضناؾ : يومىل  إوو يوعهوى يواانوننب ايونظ"نب يوعامب وهاانوو وت بنااتها فص يوت "نق يوج يب"ي ا -
 ي097ا د 5111
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ٗت  ٗت ٦مــا حٗـــّض  ،ؤلاؾــالمُتبخهــّغٞاث اإلاــٍغٌ مــغى اإلاــٓث مــً الكــَغ ٞــت فــي الكــَغ  ؤلاؾــالمُتؤخ٩ــام زُــاع الغئٍــت اإلاْٗغ

 .مضوي 352مهضعا ماّصًا للماّصة 

ٗت  ـــّ بطا ٧اهـــذ الكـــَغ
ّ
ُٗت، ٞـــظل٪ ٌٗنـــي ؤّن ال٣ا ـــملي ملـــؼم  ؤلاؾـــالمُتْ ًالخـــٔ ؤه كـــَغ

ّ
مهـــضعا ماّصًـــا لـــبٌٗ الّىهـــٓم الد

ٗت  ْ ال ًغظ٘ بلى مــباصت الكَغ عي،  كَغ
ّ
 إلاــؿاٖضج ؤلاؾالمُتبالّىـو الد

ّ
 ّ ٖلى جٟؿير الّىهٓم اإلاؿخمّضة مجها.بال

ٗت : الٟٕغ الا٫ْ   في ٢اهٓن اإلاضوي ؤلاؾالمُتجُب٣ُاث الكَغ

ٓن اإلاـــضوي الجؼاثـــغي الهـــاصع بــــاألمغ ع٢ـــم   1975ؾــــبخمار  26الهـــاصع فـــي  75/58هـــو اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي فـــي ال٣ــــاه

ْلى ٖلى ؤهّ:  ٓن اإلاضوي، في اإلااصة ألا ٓن ٖلى “اإلاخًمً ال٣اه ْ ٌؿغي ال٣اه ْلِا ههٓنّ في لِٟٓا ؤ ظمُ٘ اإلاؿاثل التي جدىا

ٓاَا.  ٞد

ٗت  ـــم ال٣ا ـــــملي بم٣خ ـــــملى مبـــــاصت الكـــــَغ عي، خ٨ــ ٓظـــــض هـــــو حكـــــَغ ـــم ً ـــالمُتْبطا لــ ـــم ؤلاؾــ ٓظـــــض، خ٨ــ ـــم ً ؛ ٞـــــةطا لــ

ٓاٖض الٗضالت. ٢ْ ٓن الُبُعي  ٓظــض، ٞبم٣خ ملى مباصت ال٣اه ؛ ٞةطا لم ً  بم٣خ ملى الٗٝغ

ٗت مً زال٫ اإلااصة ًخضح ان اإلاكٕغ الجؼاثغي اٖخ ا ًخٗين ٖلى ال٣ا ملي ؤن  ؤلاؾالمُتار الكَغ ًُ مهضًعا اخخُاَ

عي ًد٨م النزإ. ٓص هو حكَغ ْظ  ًلجإ بلُّ في خالت ٖضم 

ٗت  ٓن اإلاــــضوي ؤن بخالــــت اإلاكــــٕغ ال٣ا ــــملي بلــــى الكــــَغ ٦مهــــضع اخخُــــاَي ًلجــــإ بلُــــّ  ؤلاؾــــالمُتٍْــــٔغ قــــغاح ال٣ــــاه

عي ؤًٞــــل مـــً بخالخــــّ لل٣ٟـــّ ؤلاؾــــالمي، ٓظـــض هــــو حكـــَغ ٗت  خُىمـــا ال ً ٕٓ للكــــَغ ٓن  ؤلاؾـــالمُتٖلـــى ؤؾــــاؽ ؤن الغظـــ ٩ًــــ

 للنـزإ؛ ؤمـا فــي 
ً
ٓاٖـض ال٩لُـت التـي ال جسخلـ٠ بــازخالٝ اإلاـظاَب لِؿـخيبِ مجهـا ال٣ا ـملي خـال ْال٣ ُت  بةٖمـا٫ اإلابـاصت الكـٖغ

ٓن م  .(1)زغ  ها ٦خب ال٣ّٟ ؤلاؾالميؼ ٣ًُضا بالخٟهُالث ال٣ُِٟت التي جؤلاخالت بلى ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ٞةن ال٣ا ملي ؾ٩ُ

 

ٗت  ْالتـي اؾـخ٣اَا اإلاكـٕغ الجؼاثـغي مـً ؤخ٩ـام الكـَغ ٗاث الحضًشـت  ـاث الٗامـت اإلاخٗـاٝع ٖلحهـا فـي الدكـَغ ْمً بـين الىٍٓغ

 ، هجض:ؤلاؾالمُت

 
ً
 الخلعف في اظخلماٌ الحم: -أوال

ْمـــً زاللِـــا خـــضص خـــاالث الخٗؿـــ٠ فـــي اؾـــخٗما٫ الحـــ٤ ٖلـــى ؾـــبُل اإلاشـــا٫ 124جًـــمىخّ اإلاـــاصة    ٓن مـــضوي ،    م٨ـــغع ٢ـــاه

 :خُض ههذ ٖلى ؤهّ "ٌك٩ل الاؾخٗما٫ الخٗؿٟي للح٤ زُإ ال ؾُما في الحاالث آلاجُت

٢ْ٘ ب٣هض ؤلايغاع بالٛير -  بطا 

٫ٓ ٖلى ٞاثضة ٢لُلت باليؿبت بلى الًغع الىاٍملئ للٛير -  بطا ٧ان ًغمي للحه

ٖت". - ٫ٓ ٖلى ٞاثضة ٚير مكْغ  بطا ٧ان الٛغى مىّ الحه

٢ْض   ،ٕ ٓن ٞحها اؾخٗما٫ الح٤ ٚير مكْغ ٓابِ اؾخٗما٫ الح٤، خُض خضصث اإلاٗاًير التي ٩ً َْظٍ اإلااصة جدضص ي

ٗت  ت ٖامت، جُب٤ ٖلى ظمُ٘ الح١ٓ٣  ؤلاؾالمُتاؾخمضث َظٍ اإلااصة مً الكَغ ت بٓنِٟا هٍٓغ التي ناٚذ َظٍ الىٍٓغ

ٓاٖــــض ال٣ُِٟــــت الخالُــــت ٖٓــــت مــــً ال٣ ال يــــغاع، ْ: “ْحؿــــدىض َــــظٍ اإلاٗــــاًير بلــــى مجم الًــــغع ألاقــــض ًــــؼا٫ بالًــــغع ”ال يــــغع 

ْلى مً ظلب اإلاىاٞ٘”ألاز٠  ” .، ْ"صعء اإلاٟاؾض ؤ

ت الللم باإلابُم(: -زاهُا  الشؤٍت )هـٍش

ٓن اإلاضوي ما ٌٗٝغ في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي بسُاع الغئٍت خُض جىو ٖلى ؤهّ: ًجب ؤن  352جدىا٫ْ اإلااصة   مً ال٣اه

ٓن اإلاكتري ٖاإلاا باإلابُ٘ ٖ ْؤْنـاّٞ ألاؾاؾـُت بدُـض  ضَْٗخار الٗلم ٧اُٞـا بطا اقـخمل ال٣ٗـ ،لما ٧اُٞا٩ً ٖلـى بُـان اإلابُـ٘ 

 .ًم٨ً الخٗٝغ ٖلُّ

                                                             
ن 1ي

 578ا د 0999وفن  ف"جا  يومىل  وهعهوى يواانوننب ـ يوىي" يوجامعنب ا م،"ا  -
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ْبطا ط٦ـــغ فـــي ٣ٖـــض البُـــ٘ ؤن اإلاكـــتري ٖـــالم بـــاإلابُ٘ ؾـــ٣ِ خـــ٤ َـــظا ألازيـــر فـــي َلـــب ببُـــا٫ البُـــ٘ بـــضٖٔٓ ٖـــضم 

 الٗلم بّ بال بطا ؤزبذ ٚل الباج٘"

٢ٓذ ال ًخٛير َُّْٞٗٝغ زُاع الغئٍت لضٔ ال٣ِٟا  . (1)ء بإهّ: خ٤ ًشبذ بم٣خًاٍ للٗا٢ض ؤن ًٟسر ال٣ٗض ب

مــا٫ َــظا الخُــاع ا ٖ 
ً
َ ْ الًــمني مــً الٗا٢ــض  َٗــض مــً مؿــ٣ُاث َــظا الخُــاع الغيــاْ ، (2)٢ْــض ْيــ٘ ال٣ِٟــاء قــْغ ذ ؤ الهــٍغ

ٓن اإلاضوي الجؼاثغي. َْظا ما ٢غعٍ ال٣اه  بال٣ٗض 

 خىالت الذًً:  -زالثا

 ٫ٓ ٓالــــت جدــــ ْ  ٣ًهــــض بالح ْ صًىــــا مــــً خــــخو آلزــــغ، بــــإن ًخٛيــــر ؤخــــض َغفــــي الالتــــزام )الــــضاثً ؤ ـــا ؤ الالتــــزام طاجــــّ خ٣ـ

ٓالــت الحــ٤، ؤمــا بطا حٛيــر اإلاــضًً ٞدؿــوى ٖىضثــظ  ٓالــت بد ٓ الــضاثً ؾــمُذ الح اإلاــضًً(، ٞــةطا ٧ــان الُــٝغ اإلاخٛيــر فــي الالتــزام َــ

ٓالت الضًً  .بد

ٓالــت اإلاضهُــت فــي ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي ؾــبُال  ْاإلاــضًً، ٞ ــي بــظل٪ ٢ْــض ظــاءث الح ْالخٗىــذ للــضاثً  للخسُٟــ٠ مــً الٗىــذ 

 .(3)ْؾُلت حؿُِل ٖلى بًٟاء الح١ٓ٣ 

ٓالـــت الـــضًً فـــي الٟهـــل الشـــاوي مـــً البـــار الغابـــ٘ خُـــض هـــو فـــي اإلاـــاصة  ٓن  251هٓـــم اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي خ مـــً ال٣ـــاه

ٓالــت الـضًً باجٟــا١ بـين اإلاــضًً ْخــخو آزـغ ًخدمــل ٖىـّ الــضًً"، ٦مـا ٓن  252/1ههــذ اإلاـاصة  اإلاـضوي بإهــّ "جـخم خ مــً ال٣ــاه

ٗت  َْظٍ ألاخ٩ام مؿخمضة مً الكَغ ا"  ٓالت هاٞظة في خ٤ اإلاضًً بال بطا ؤ٢َغ ٓن الح  .ؤلاؾالمُتاإلاضوي ؤهّ "ال ج٩

 الخلبير كً ؤلاسادة: -سابلا

ْ با قاعة “ٖلى ؤهّ:  60هو اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة  ْ بال٨خابت ؤ ٓن باللٟٔ  ا الخٗبير ًٖ ؤلاعاصة ٩ً ْلت ٖٞغ اإلاخضا

ٓص ناخبّ ٠٢ٓ ال ًضٕ ؤي ق٪ في صاللخّ ٖلى م٣ه ٓن باجساط م ٓػ  ،٦ما ٩ً ٓن الخٗبير ًٖ ؤلا ؤٍْج طا لم بعاصة يمىُا ن ٩ً

ٓن  ان ٖلى ؤًىو ال٣اه داؤْ ًخ٤ٟ الُٞغ ٓن نٍغ  ”. ن ٩ً

ٓان الخٗبيـر ْباؾخٗغاى الىهـٓم ال٣ُِٟـت التـي ٦ختهـا ال٣ِٟـاء اإلاؿـلمين ُٞمـا ًخٗلـ٤ بـالخٗبير ٖـً ؤلاعاصة  جدـذ ٖىـ

خـــضاص  هـــظٍ الٓؾـــاثل مـــ٘  ٖـــً ؤلاعاصة بمٓـــاَغ زاعظُـــت ٚيـــر اللٟـــٔ ًخضـــح لىـــا جـــإزغ اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي بال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي فـــي الٖا

 ٔ خضاص بٓؾُلت صْن ألازغ  .(4)مغاٖاة الازخالٝ بين اإلاظاَب ال٣ُِٟت في الٖا

 

لت : الفشق الثاوي  في كاهىن الاظشة ؤلاظالمُتجؼبُلاث الشَش

َٗتها ْفــي اإلاجخمــ٘ خ٩ــام اإلاغجبُــت بــا عر الحًــاعي ٩ٞاهــذ مغجبُــت بكــغ مــم مــً ألا ؾــغة لــضٔ ألا خ٩ــام ألا ؤإلاــا ٧اهــذ 

ـــــام ألا ؤالجؼاثــــــــغي ْلــــــــذ  ــ ٗت خ٩ـ ـــــَغ ــ ـــــت بالكـ ــ ـــــغة مغجبُـ ــ ـــالمُتؾـ ــ ــ ٓن ألا ؤلاؾـ َْٗــــــــض ٢ــــــــاه ٓان  09ؾــــــــغة الجؼاثــــــــغي الهــــــــاصع فــــــــي ،  ــــ ــ ظــ

و ٖلُـّ فـي لـم ًـغص الـى ن " ٧ـل مـاؤمىـّ ٖلـى  222خُض ههذ اإلاـاصة   27/02/2005اإلااعر في  02-05اإلاٗض٫ باألمغ (5)1984

ٓن ًغظــ٘ ُٞـــّ  ٗت ؤلــى بَــظا ال٣ـــاه ٗت خــض ؤ" ؤلاؾـــالمُتخ٩ـــام الكــَغ ٓاهين اإلاؿــخمضة مـــً الكــَغ ْبسانــت مـــظَب  ؤلاؾـــالمُتال٣ـــ

                                                             
ن 1ي

نب ن ا"ا بى"يو لبو يوعنننو بى"يوا تا"نخ يوةاه يإل المص ونظ"نب يومهرنب ويوعاوىا ىي" يونهضب يوع"بنب وه باذب ويون "ا بن"و ا وبنااوا باىوو  ا 
 ي295دي 

ن 2ي
 ي299نةط يوم"جقا د  

ن3ي
طا لمنا" لدماى فتاوح يودجاها آ اا" ذااى يودويواب يومىنناب يى"ي اب ماا"نابنا ما ر" ماج اتن"ا رهناب يوى"ي اا  يوعهنااا جامعاب يونجااح يوو ننابا ناابه 

 ي19ا دي 5118فه  نوا 
ن 4ي

 ي99د  5106ذبى يو" ي  يو نهو"ي: م،اى" يود  فص يوةاه يإل المص ـ يوج م ي و  ـ ىي" يدنام يوت"يا يوع"بصا بن"و  يوبناونا  
ن5ي

يومتضاامو   5112 15 57يوماال"  فااص  15-12يومعااى  بااا م"  0989نوننااو 9اااـ يومويفاا    0919"مضاااو  2يوماال"  فااص  00 89يالماا"  
  انوو يال " 
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ٗت ؤلـى بخالـت ال٣ا ـملي ب٦ما جـم الـىو ٖلـى ، (1)مام مال٪ؤلا  ٓص ؤلاؾـالمُتخ٩ـام الكـَغ ْظـ عي ًُب٣ـّ  فـي خالـت ٖـضم  هـو حكـَغ

ٓمت .  ٖلى الخه

 الخؼبت:  -أوال

ْٖض ٓػ الٗـض٫ْ ٖىـ ااٖخار اإلاكٕغ الجؼاثغي الخُبت  اط ًجـ ٓن ألا  5ّ َب٣ـا لـىو اإلاـاصة بـالْؼ ؾـغة الجؼاثـغي مـً ٢ـاه

ْلــــِـ ب٣ٗــــض ْٖــــض  ٓة ؤلا ،ٞ ــــي  ـــا ٢ــــ ٗت  ،لــــؼامؤي لِؿــــذ لِـ ٓ مــــا جبيخــــّ الكــــَغ ٫ٓ ألا  ؤلاؾــــالمُتَْــــ ٓع ؾــــخْفــــي َــــظا ٣ًــــ        اط الــــض٦خ

ـغة ؤ ٓ َػ ٖٓـض ال ًغقـى الخُبـت لِؿـذ  : " -عخمـّ هللا-ب ْال ْٖـض بال٣ٗـض،  ْ لـى ببال  ٓة ال٣ٗـض  ال لـّ ٢ـ لؼامـّ، ختـى بمغجبـت ال٣ٗـض، 

ْطلؤي ال٣ِٟاء ال٣اثلين ؤٖلى ع  ٖٓض ملؼم  وكاء ال٣ٗض،  ْ ن ال ٓاٞغ خُت الازخُاع ٧املت،  ن طل٪ مً مهلحت اإلاجخم٘، ؤ٪ لخخ

ْالترْي ُّٞ أل ْمً مهلحت اإلاخٗا٢ضًً،  اط ٣ٖض خُاة،  ٓ ؤلؼم الخاَب بسُبخّ ل٩ؤن الْؼ ْل عي،  ان فـي طلـ٪ خمـل مغ يْغ

ٓٞغ ٧ل ؤلّ ٖلى ال٣ٗض ٢بل  ْالخمدُو "ؤن جخ  (2) ؾبار الضعؽ 

هـّ ؾـِى٤ٟ ؤًـضٞ٘ للمـغؤة مـً مـا٫ ٖلـى اٖخبـاع  ُْٞما ًسو الٗـض٫ْ ٖـً الخُبـت ٞلـم ًخٗـغى اإلاكـٕغ الجؼاثـغي إلاـا

ال يـــمىا بىـــاء ٖلـــى الٖلـــى اٖخبـــاٍع مِـــغا فـــي  ٫ٓ  16ًشبـــذ ٦مـــا ههـــذ اإلاـــاصة هـــّ ؤ٣ٗـــض ال نـــغاخت  طؤبالـــضز ٓٞـــاة الـــْؼ ٣ٞـــض  ْ ب

٫ٓ هــّ " حؿــخؤههــذ ٖلــى  ظــت الهــضا١ ٧ــامال بالــضز طؤد٤ الْؼ ٓٞــاة الــْؼ ٫ٓ"،  ،ْ ب ْحؿــخد٤ ههــّٟ ٖىــض الُــال١ ٢بــل الــضز

ْالظي ٫ٓ : ُْٞما ًسو الِضاًا ٣ٞض اؾدىض اإلاكٕغ الجؼاثغي لغؤي اإلاظَب اإلاال٩ي   ًٟهل في اإلاؿإلت بال٣

ين -  ْ ٖٝغ بين الىاؽ ًخٗل٤ بد٨م الِضاًا في خالت الٗض٫ْ ًٖ الخُبت ٖمل بّ.ؤبطا ْظض قٍغ بين الُٞغ

ٓصا. بلخاَب ٞال ٌؿترص قِئا مما اَضاٍ طا ٧ان الٗض٫ْ ًٖ الخُبت مً اب- ٓظ ٓ ٧ان م ْل ٓبت   لى اإلاسُ

ٓبـت اؾـترص ب - ْ الخاَـب مــا ٢ضمـّ بلحهـا مـً الِـضاًطا ٧ـان الٗـض٫ْ ٖـً الخُبـت مــً اإلاسُ ن با، ٞــةن ٧ـان ٢اثمـا اؾـترصٍ بظاجــّ 

 ْ اؾتهل٪ اؾترص ٢ُمخّ.ؤَل٪ 

ٓ مــا هــو ٖلُــّ اإلاكــٕغ الجؼاثــغي فــي  ٓلــّ "  4ْ 3ال٣ٟــغجين  5اإلاــاصة َْــ ب ٖــً الٗــض٫ْ ٖــً الخُبــت يــغع طا جغجــبب٣

ٌٍٓ. ال ٌؿترص الخاَب مْ مٗىٓي أل ؤماصي  ين ظاػ الح٨م لّ بالخٗ ٓبت قِئا مما خض الُٞغ ن ٧ان الٗض٫ْ بَضاَا ؤً اإلاسُ

ْٖلُــــّ  ــــت مــــاؤمىــــّ،  ٓب ـــا  ن ًــــغص للمسُ ْبنؤلــــم ٌؿــــتهل٪ ممـ ْ ٢ُمخــــّ،  ٓبــــت ٞٗلحهــــا  َضجــــّ لــــّ ؤ ن جــــغص ؤ٧ــــان الٗــــض٫ْ مــــً اإلاسُ

ْ ٢ُمخّ " للخاَب ما  لم ٌؿتهل٪ مً َضاًا ؤ

 حلذد الضوحاث: -زاهُا

ٓظــــب ؤلا    ْلــــم ًبُلــــّلــــم ً ظــــاث  ـــ ،ؾــــالم حٗــــضص الْؼ ْ ّ ْل٨ــــً ٖضلـ ٓاٞغ بباخــــّ إلاــــً ٧ــــان مدخاظــــا ؤَْظبــــّ  ْجــــ ُــــّ ٞ لُــــّ 

ٍ التــــي ججٗــــل الخٗــــضاص ال  ٓا ِفــــي بالكـــْغ
ُ
٣ِْؿــــُ

ُ
 ج
َّ
ال
َ
ــــُخْم ؤ ْٟ ِبْن ِز َْ ــــغ ل  ال خــــغط فــــي ٞٗلــــّ ٢ــــا٫ هللا حٗــــالى فـــي ٦خابــــّ الٍٗؼ زــــم ُٞـــّ 

 َٓ
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ٓا ٞ
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 ؤ
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َي
ْم ؤ ط

ٓعة اليؿاء، آلاًت  ٓاآلا ةؾ
ُ
ٓل ُٗ

َ
 ح
َّ
ال
َ
 ي ؤ

َ
ْصو
َ
ٗت ؤلا [. ِٞظا هو في 3ؤ ْاخضة ؤؾالم اباخت الخٗضص ٞللغظل في قَغ ْ ازيخين ؤن ًتزْط 

ْ ؤْ ؤْ زالزا ؤ ٢ٓذ َظا الٗضص مً الؼ ؤعبٗا  ٓن لّ في هٟـ ال اصة ٖلى ن ٩ً ٓػ لّ الٍؼ ال ًج ٍْخضح ألا ْظاث،  ٗت ؤعب٘.  ن الكَغ

َْما المُتؤلاؾ ين للخٗضص  ذ قَغ ْال٣ضعة ٖلى ؤلا  :اقتَر ظاث.الٗض٫   هٟا١ ٖلى الْؼ

 ْ ْ ٍؤظــاػ الخٗــضص ٚيــر ؤاإلاكــٕغ الجؼاثــغي ؾــل٪ هٟـــ الــى    ٓن ألا  8ههــذ ٖلحهــا اإلاــاصة  هــّ ٢ُــضٍ بكــْغ ؾــغة مــً ٢ــاه

ٗت  ْص الكَغ ْاخضة في خض ظت  اط بإ٦رر مً ْػ ٓلِا "ٌؿمذ بالْؼ ْظـض اإلااـرع الكـغع ؤلاؾالمُتب٣ ٓٞغث الكـمتـى  ْجـ ْهُـت ي   ٍ ْغ

ط  ٍْجب ٖلى الْؼ اط الى عثِـ بالٗض٫،  ٣ٍْضم َلب الترزُو بالْؼ اط  ها  ْاإلاغؤة التي ٣ًبل ٖلى الْؼ ظت الؿاب٣ت  زباع الْؼ

َْؿــــخسلو مــــً َــــظا الــــىو اإلاد٨مــــت بم٩ــــان مؿــــ٨ ظُــــت"  ْ ــــي بالخٗــــضص ال ًــــخم ن ؤً الْؼ  ٍ ٓن الٗــــضص ممــــا ن ؤ-ال بكــــْغ ٩ًــــ

                                                             
ن1ي

ماو م،ااى" يوااانوو يووضاعص يوج يبا"يا يومجهاب يوج يب"نابا رهناب يودااو  ويوعهاوى يالىي"نابا  يإل االمنبىي دهنماب ا مراناب يو ا"نعب ين  دماو -
 ي059اد5110جامعب يوج يب"ا 

ن 2ي
 ي26يبو  ا" ا يوم"جق يو اب  ا د-
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ٗت  ٓصْ  -ؤلاؾــالمُتخضصجــّ الكــَغ ظــت  ظــ ٓاٞ -ْ ٣ٖمِــاؤاإلااــرع الكــغعي مــشال مـــغى الْؼ طجــ ْهُــت الٗــض٫ لــضٔ الـــْؼ  ٍ  -غ الكــْغ

ْالالخ٣ت بالخٗضصب ظت الؿاب٣ت  ٫ٓ ٖلى الترزُو ال٣ًاجي -زباع الْؼ  .الحه

 ال جشهت ئال بلذ ظذاد الذًً:  -زالثا

ْ ج ٓن ألا خ٩اؤم الىو ٖلى اإلايرار  ْجدضًـض ؤههـبتهم مـّ يـمً البـار الشالـض مـً ٢ـاه ٓعزـت  ؾـغة  مـً زـال٫ حُٗـين ال

ْهو ٖلى مبضؤ ال جغ٦ت بال بٗض ؾضاص الضًً  ٓا٫ التر٦ت بلحهم،  ْاهخ٣ا٫ ؤم ٓن ألا  180نغاخت فـي اإلاـاصة في ؤلاعر  ؾـغة مـً ٢ـاه

 ًازظ مً التر٦ت خؿب الترجِب آلاحي:“ْالتي جىو ٖلى ؤهّ: 

ٕ ْالــضًٞ بال٣ــضع اإلاكــْغ ٓن ، مهــاٍع٠ الخجِيــز  ى ، الٓنــُتْ  الشابخــت فــي طمــت اإلاخــٓفيالــضً ْْ ٞــْغ ٓظــض ط ْ ٖهــبت ؤٞــةطا لــم ً

ْا، آلذ ةعخام، ٞلى طْي ألا بآلذ التر٦ت  ٓظض ىـت الٗامـت"بلن لم ً بـإن  يج٣ ـمل (ال جغ٦ـت بال بٗـض ؾـضاص الـضًً)٢ْاٖـضة . ى الخٍؼ

ٓعر ًجب ؤن ٌؿخ َْظا اإلابضؤ  ىٓفالضًً الظي ٖلى اإلا ْعزخّ،  ٓػٕ ٖلى  ٓالّ ٢بل ؤن ج ًًمً خ١ٓ٣ الضاثىين صْن ؤن مً ؤم

ٓظـّ ؤلاؾـالمي الٗـض٫ ٍْد٤٣ َـظا الخ ْص ما آ٫ بلُّ،  ٓعر بال في خض ٓن اإلا ٓاعر، خُض ال ًلتزم بضً ٞـال  ،ًٟغى التزاًما ٖلى ال

ٓاعر ام ٗاث الٓيـُٗت التـي ججٗــل الـ ، ٖلــى ٨ٖــ بٗـٌ الدكــَغ ْػع ؤزـٔغ ْاػعة  ٓعزـجـؼع  ْبالخـالي ٌؿــإ٫ ّخـضاًصا ليخهــُت م  ،

ٓهّ متى   .لم ٣ًبل التر٦ت ٖلى ؤؾاؽ قٍغ الجغصًٖ صً

 اإلايرار:  -سابلا

ْ ؤهٓــــم اإلاكــــٕغ الجؼاثــــغي    ٓاص مــــً نــــىاّٞ يــــمً البــــار خؤخ٩ــــام اإلايــــرار  ههــــبت فــــي ألا  149الــــى  139ُــــض ههــــذ اإلاــــ

ْ ــي ؾـخت ى اإلادـضصة  ْخـضصث الٟــْغ ْالؿـضؽْ الغبـ٘ ، ْ الىهــ٠،  :اإلايـرار  ْالشلــض،  ْالشلشـان،  ْعص  ،الــشمً،  ْ ــي جُب٣ُـا إلاــا 
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12.] 

 ٓ ٓاو٘ ؤلاعر في ال٣اه  :ن الجؼاثغي ُٞما ًليًم٨ً خهغ م

ْاها -1 ْٖض ٓعر ٖمضا   .٢خل اإلا

 .اللٗان -2

 .الغّصة -3

 .ازخالٝ الضًً -4

ٓلـــّ -1 ٓاوـــ٘ ؤلاعر ل٣ ٓع ال٣ِٟـــاء ٖلـــى ؤن ال٣خـــل مـــً م ْاًها: ٞل٣ـــض اجٟـــ٤ ظمِـــ ْٖـــض ٓعر ٖمـــضا  ال ًـــغر ال٣اجـــل "،  :" ٢خـــل اإلاـــ

ٓلّ ٖلــى ميرازــّ مىــّ  ٦ْإهــّ ٌؿــخعجل خهــ ٓن  ٓعزــّ ٩ًــ ح م ــا١ ْع ْمــً اؾــخعجل )ْالح٨مــت فــي طلــ٪ ؤن ال٣اجــل ًدؿــبب فــي بَػ

٢ٓب بدغماهّ ْاهّ ٖ ٢ْض ازخل٠ الٗلماء في ال٣خل اإلااو٘ مً اإلايرار (قِئا ٢بل ؤ  :مٗاملت لّ بى٣ٌُ ٢هضٍ، 

ْ ال٨ٟاعةطَب الحىُٟت بلى ؤن ال٣خل الظي ًمى٘ مً ا - ٓظب ال٣هام ؤ ٓ ٢خل ٌؿخ  .إلايرار َ

-  ْ ْ الضًــت ؤ ٓبخــّ ال٣هــام ؤ ٓظب ٣ٖ ٓ ال٣خــل الــظي ٌؿــخ ٓ ال٣خــل الٍْــٔغ الحىابلــت بــإن ال٣خــل اإلاــاو٘ مــً اإلايــرار َــ َْــ ٨ٟــاعة 

ْال٣خل الخُإ  .الٗمض 

٣ــت - ٓاء ٧ــان بٍُغ ْ زُــإ ؾــ ٓاء ٧ــان ٖمــًضا ؤ ْ  ْ طَــب اإلاال٨ُــت بلــى ؤن ال٣خــل ًمىــ٘ مُل٣ــا مــً ؤلاعر ؾــ ْ الدؿــبب ؤ مباقــغة ؤ

ْ بٛير خ٤ ٓاًء ٧ان ال٣خل بد٤ ؤ  .ؾ

ع ؤصث  - ْ قـاَض ْػ ٩ا ؤ ْ قـٍغ ٓاًء ٧ان ال٣اجل ؤنُال ؤ ْاها ؾ ْٖض ٓ ال٣خل ٖمًضا  ْطَب اإلاال٨ُت بلى ؤن ال٣خل اإلااو٘ مً ؤلاعر َ

ْهٟظ الح٨م ٞٗال ٓعر  ضام ٖلى اإلا  .قِاصجّ بلى الح٨م باٖ 
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ٓن الجؼاثـــغي بـــغؤي اإلا ٓن ألاؾـــغة بإهـــّ ًمىـــ٘ مـــً اإلايـــرار ألاخـــخام  ٣ٞ135ـــض هـــو فـــي اإلاـــاصة  ،ال٨ُـــت٢ْـــض ؤزـــظ ال٣ـــاه مـــً ٢ـــاه

 :الخالُت ؤْناِٞم

٩ا .. ْ قٍغ ٓاء ٧ان ال٣اجل ٞاٖال ؤنُال ؤ ْاها ؾ ْ ٖض ٓعر ٖمًضا ؤ  .٢اجل اإلا

ْجىُٟظٍ . ضام  ع الظي ؤصث قِاصجّ بلى الح٨م باٖ   .قاَض الْؼ

ْ جضبيٍر بطا لم ًسار الؿ  .لُاث اإلاٗىُت.الٗالم بال٣خل ؤ

ال ًيؿــبّ بلُـّ، ٞــال بـّض مــً اللٗـان لىٟــي  -.2  ْلــضٍ مجهـا  ْ هٟـي  ظخـّ بالؼهــا ْ جـؼ ٖــً بزبـاث طلــ٪ ؤ ط ْػ اللٗـان: بطا ا هــم الـْؼ

ٓلض اإلااصة  ٖت 41ال ْلم ًىّٟ بالُغ١ اإلاكْغ ٓن ألاؾغة ههِا:"   ."مً ٢اه

ط ،بُجهمــا ٞـةطا جــم اللٗــان بُجهمــا َب٣ًــا ألخ٩ــام ال٣ٟـّ ؤلاؾــالمي ٞــّغ١ ال٣ا ــملي ٓلــض مــً الــْؼ ْلـضٍ مىــّ ٞــال ًــغر ال  ،ْهٟــي وؿــب 

ٓاوــ٘ اإلايـرار الهخٟــاء  ،ألن وؿـبّ مجهــا زابـذ باٖتراِٞــا ؛ْبهمـا ًـغر ؤمــّ ظين مــاو٘ مـً م ْاللٗـان بــين الـْؼ َْـظا باجٟــا١ الٗلمـاء، 

ظُــت ٓن الجؼاثــغي فــي اإلاــاصة  ،الْؼ ٓ مــا طَــب بلُــّ ال٣ــاه ْههــِا:" ًمىــ٘ مــً ؤلاعر اللٗــان"، ألن ٞغ٢ــت  38َْــ ٓن ألاؾــغة  مــً ٢ــاه

ٓلّ ٓع ال٣ِٟاء ل٣ ْ هاثُت ٖىض ظمِ  اإلاخالٖىان ال ًجخمٗان ؤبًضا" ":اللٗان ٞغ٢ت مابضة 

3- ٕٓ ٕٓ ًٖ ؤلاؾالم ،الغّصة: لٛت مٗىاٍ الغظ ٓ الغظ  .ؤما انُالخا َ

ض ال ًـغر ْالغاظ٘ ٖ
ّ
٢ْض اج٤ٟ ال٣ِٟاء ٖلى ؤّن اإلاغجـ ْ اعجض بلى ٚير صًً  ٓاء اٖخى٤ صًىا آزغ ؤ َْؿوى ٦ظل٪ ؾ ً ؤلاؾالم مغجض 

ٓ مدــل  ؛مــً ٚيــٍر مُل٣ًــا" ض ِٞــ
ّ
ٓعٍــض الٛيــر مــً ميــرار اإلاغجـــ ألن اإلايــرار وٗمــت ُٞدــغم مجهــا بؿــبب ظىاًخــّ ٖــً ؤلاؾــالم"، ؤمــا ج

ٓن ُٞئــا لجمُــ٘ اإلاؿــلمينٞــظَب الــغؤي ألا٫ْ بلــى ؤن ميرازــّ  :زــالٝ ٩ٍْــ ٓعر مــً الٛيــر مُل٣ــا بــل مألــّ بِــذ اإلاــا٫   هــظا ْ  ،ال ًــ

 ْ ْالكاٞعي  ٓع ؤ٢ا٫ ألاثمت مال٪   .خمض في الححُذ اإلاكِ

ْعزت اإلاؿلمين ٓ ًٓؾ٠ ،ْطَب الغؤي الشاوي بلى ؤن ميرازّ ًيخ٣ل بلى  ْؤب ٓ خىُٟت   .ْ هظا ٢ا٫ ؤب

ْا -.4 ٓاعر  ٓلــّازــخالٝ الــضًً: ازــخالٝ الــضًً بــين الــ ٓعر ًمىــ٘ مــً اهخ٣ــا٫ اإلايــرار ل٣ ال ال٩ــاٞغ : "إلاــ ال ًــغر اإلاؿــلم ال٩ــاٞغ 

ؤمـا ميـرار اإلاؿـلم مـً ٚيـر اإلاؿـلم ُٟٞـّ زـالٝ، بط ًـٔغ  ،ظم٘ ؤَل الٗلم ٖلى ؤن ٚيـر اإلاؿـلم ال ًـغر مؿـلماؤْل٣ض  ."اإلاؿلم

ٓم ألاخاصًض اإلااوٗت ٓاػ طل٪ لٗم ْال٣ِٟاء ٖضم ظ ٓع الححابت   .ظمِ

ٖ ٔ ٦ْـظا ٖلـيً بِىما ًْغ ٍْـت  ْمٗا ٓا اإلاؿـلم مـً ال٩ـاٞغ مٗـاط بـً ظبـل  ّْعزـ ْالكـٗبي ؤ هـم   .بـً الحؿـين ْؾـُٗض بـً اإلاؿـِب 

ٓن ألاؾغة، بال ؤن اإلااصة  مىّ حكٟ٘ ُّٞ خُض جىو ٖلى ؤن:" ٧ل  222ْاجل َىا بٟٚا٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي لِظا اإلااو٘ في ٢اه

ٓن ًغظ٘ ُّٞ بلى ؤخ٩ا ٗت ما لم ًغص الىو ٖلُّ في َظا ال٣اه  " ؤلاؾالمُتم الكَغ

 الهبت: -خامعا

ٗت    ْاؾــخمض ظــل ؤخ٩امِــا مــً الكــَغ ٓ مــا جًــمىخّ اإلاــؤلاؾــالمُتهٓــم اإلاكــٕغ الجؼاثــغي  الِبــت  َْــ  202ٓاص مــً ، 

ٓن ألا  212الى  َْكتٍر اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلاـاصة مً ٢اه ٫ٓ بـّ 206ؾغة الجؼاثغي.   بمـا ٣ًـ
ً
 الحُـاػة ختـى جـخم الِبـت ٖمـال

ْؤ حابّ، ٦ما هو ٖلى  ٓ خىُٟت  ْالحاالث اإلاسُٟت حٗخاـر ْنـُت ؤؤب مـً  204َب٣ـا لـىو اإلاـاصة ن الِبت في مغى اإلآث 

ٓن ألا   ؾغة.٢اه

ٓا٫ اليخهـُتإلاكٕغ الجؼاثغي نى٠ الِبت يمً ألا ن اؤْاإلاالخٔ  ٓن ألا ؤٓـم ْه ،خ ؾـغة ٨ٖــ خ٩امِـا فـي ٢ـاه

ْاٖ ٓن اإلاضوي  ْعٚم طل٪ ٞاإلاكاإلاكٕغ اإلاهغي الظي يمجها في ال٣اه ا ٣ٖضا مضهُا زانا،  ٕغ الجؼاثغي لم ًخٓؾ٘ فـي خاَر

 ْ ٕٓ ؤالِبت  ْبـالغظ  ،ٕٓ ْزانت الغظـ ٓن ألا بخ٩امِا   هـا ٣ٖـض ملـؼم بمجـغص ؤن اإلاكـٕغ ًـىو فـي الِبـت ٖلـى ؤؾـغة هجـض لـى ٢ـاه

ٓع  ٫ٓ ٖلـــى اإلاكـــِ ٓػ الغظـــ ،ال٣ـــ ٓاَـــب اإلاىٟـــغصة ٞـــال ًجـــ ْص مـــا  ،ال اؾـــخصىاءبٕٓ ٞحهـــا بـــةعاصة ال مـــً  ٢211غجـــّ اإلاـــاصة ؤْفـــي خـــض

ٓن ألا  ٓلضَا مِما ٧اهذ ؾىّ بال في الحاالث الاجُت:إؾغة التي ج٣ ملي ب٢اه ٕٓ في الِبت ل ًٍٓ خ٤ الغظ  ن لألب

َٓٓر لّؤطا ٧اهذ الِبت مً ب- اط اإلا  ظل ْػ

  ْ ٢ًاء صًًؤى طا ٧اهذ الِبت لًمان ٢غ ب -
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َٓٓر ببُّٗ طا جهٝغ اإلاب - ْ ؤَٓٓر لّ في اليمليء اإلا  صزل ٖلُّ ما ٚير َبُٗخّ.ؤْ جإر بّ ؤ

إلابـضؤ ٖـضم  212ْظاءث اإلااصة   م ٣ٖـض َبـت  ٕٓ فـي الِبـت اطا ٧اهـذ ب٣هـض اإلاىٟٗـت الٗامـت جإ٦ُـضا للـْؼ بمى٘ الغظـ

ٓع ال٣ِٟــاء ٕٓ ٖىــض ظمِـــ ٓع ًــٔغ اإلاىـــ٘ ،الغظــ ْالحىابلــت ماٖـــضا الحىُٟــت، ٞـــالجمِ ْالكـــاُٞٗت  مــا الحىُٟـــت ؤ ،َْـــم اإلاال٨ُــت 

ٓاَـــب  ٕٓ ٖـــً َبخـــّ، ٞ ـــي ٣ٖـــض ٚيـــر ملـــؼمٞاألنـــل ٖىـــضَم الحـــ٤ لل ٫ٓ هللا  ،فـــي الغظـــ       َْؿـــدىضْن فـــي طلـــ٪ الـــى خـــضًض عؾـــ

ٓاَب  : - نلى هللا ٖلُّ ْؾلم -  ب ٖجها".دخ٤  هبخّ مالم ًؤ" ال

ٓاػ ؤن الِبــــت مــــً ؤمــــً  ٢212غجــــّ اإلاــــاصة ؤبن مــــا   ٓ ٖــــضم ظــــ ٕٓ ٞحهــــا، ٞــــاإلاٗنى َىــــا َــــ ظــــل اإلاهــــلحت الٗامــــت ال عظــــ

ٓاَــب ا ٕٓ بــةعاصة ال َٓــٓر لــّ الغظــ ٓاَــب ٢ــض اقــتٍر ٖلــى اإلا إلاىٟــغصة، ل٨جهــا ال جمىــ٘ مــً َلــب الٟســر ٢ًــاء، بطا ٧ــان ال

ٓن  ال٣ُـــام بٗمـــل للمىٟٗـــت الٗامـــت ، ِٞىـــا ه٩ـــ صاء الٗـــٓى ؤمـــام َبـــت بٗـــٓى ج٣بـــل الٟســـر لٗـــضم ؤْلـــم ًىٟـــظ َـــظا الكـــٍغ

ٓص لؿلُت ال٣ا ملي.  ْج٣ضًغ الٟسر مً ٖضمّ ٌٗ  ،  اإلاكتٍر

 

 

 الخاجمت

 ، ٗت   ٢ٟـض ؤيــبطا ٧ـان اإلاكــٕغ ٓن، بال ؤن ؤزــغ  ؤلاؾــالمُتٖلـى الكــَغ ؤَمُـت زانــت، بجٗلِـا يــمً مهـاصع ال٣ــاه

٢ٓــذ  ٘ فــي ال ْجؼاًــضث خغ٦ــت الدكــَغ ٘ فــي الٗهــغ الحــضًض ٢ــض اهدكــغ،  ًْصا؛ خُــض بن الدكــَغ ْ مدــض َــظٍ ألاَمُــت ٢ــض ًبــض

ْلـظل٪ ٞةهىـ ٘ ًىٓمـّ،  ٓاظِتهـا بدكـَغ ْما مً مؿإلت ججض، بال ْؾإع اإلاكٕغ بم ٗت الغاًَ،  ا وٗخ٣ـض ؤن الـىو ٖلـى الكـَغ

ٓع ًجب ؤن ًغا٣ّٞ بعاصة ناص٢ت لضٔ ال٣اثمين ٖلى ألامغ بخُٟٗل مشل َظا الىو ؤلاؾالمُت  .في متن الضؾخ

ٗت  ٓص بالكــَغ ٗت، صْن اإلابــاصت الخٟهــُلُت،  ؤلاؾــالمُتْاإلا٣هــ ٓم ٖلحهــا َــظٍ الكــَغ َىــا اإلابــاصت ال٩لُــت ألاؾاؾــُت التــي ج٣ــ

ٓن الجؼاثــغي، ال َْــظٍ ال جسخلــ٠ بــازخالٝ اإلاــ ــا مــً مهــاصع ال٣ــاه ًُ ْ ــي  هــظا اإلاٗنــى حٗخاــر مهــضًعا اخخُاَ ظاَب ال٣ُِٟــت. 

ٗت  ْال٣ا ـــملي خُىمـــا ًلجـــإ بلـــى الكـــَغ عي.  ٓص هـــو حكـــَغ ْظـــ ، ٞةهـــّ ًُب٣ِـــا ؤلاؾـــالمُتًلجـــإ بلحهـــا ال٣ا ـــملي بال فـــي خالـــت ٖـــضم 

ٓهُـت قـإ ها فـي طلــ٪ ٓاٖــض ٢اه ـا ٢ ْبهمـا باٖخباَع ٓاٖـض صًيُــت،  ـا ٢ ْ ـي جبــين  لـِـ باٖخباَع ًٓصا.،  ٓظـ ٘ بن ٧ــان م قـإن الدكـَغ

ْص بـضٖٔٓ  ال ًم٨ـً الاخخجـاط بـإن ؤزـغ َـظا الـىو مدـض عي ًد٨ـم النـزإ،  ٓص هـو حكـَغ ْظـ لل٣ا ملي الحل في خالت ٖـضم 

ٓة لــً ًدــاٍ ٖلًمــا ب٩ــل اإلاؿــاثل التــي ؾــخُغح ٖلــى ال٣ًــاء؛ مــً َىــا  ْحــي مــً ٢ــ ٘؛ طلــ٪ ألن اإلاكــٕغ مِمــا ؤ اهدكــاع الدكــَغ

ٗت جدبضٔ ؤَمُت َظ ْع الكَغ ْص ٗت  ؤلاؾالمُتا الىو،  ْحٗـض الكـَغ ى ٖلُـّ.،  ٓ ها جمض ال٣ا ـملي بد٨ـم للنـزإ اإلاٗـْغ في ٧

ـــم ٞمسالٟتهــا  ـــي  ؤلاؾــالمُت
َ
ْمــً ز ْلـــت؛  ٓهـــاث الىٓــام الٗـــام فــي الض ا مــً م٩ ًُ ًٓهــا ؤؾاؾـــ ٓعي م٩ اؾــدىاًصا بلـــى الــىو الضؾـــخ

  .مسالٟت للىٓام الٗام

ٗت م اإلاكٕغ الجؼاثغي مهُلح اابن اؾخسض   ْالتي اؾخٗملذ ؤلاؾالمُتلكَغ ٗاث اإلا٣اعهت  ، ٨ٖـ بٌٗ الدكَغ

ٗت  ،مهــُلح ال٣ٟــّ ٣ٞٓــا فــي طلــ٪، ٦مــا بن جــإزير الكــَغ ٓن م ٓن اإلاــضوي ؤلاؾــالمُتْبــظل٪ ٩ًــ خُــض ِْــغ  ْابــح، ٖلــى ال٣ــاه

ٗت مهـضًعا اخخُا ْالتي ًجٗل ٞحهـا اإلاكـٕغ الكـَغ ٓن اإلاضوي  ْلى مً ال٣اه ـا ًخٗـين ٖلـى طل٪ مً زال٫ الىو في اإلااصة ألا ًُ َ

عي ٓص هو حكَغ ْظ  .ال٣ا ملي ؤن ًلجإ بلُّ في خالت ٖضم 

ٗت  ٢ٓ٘ الكَغ ْبن لم ًخٗغى إلا ٓعي،  ٓعي ٖلـى  ؤلاؾالمُتبن اإلاكٕغ الضؾخ ٘، ٞـةن الخىهـُو الضؾـخ بين مهـاصع الدكـَغ

ْلـت ملؼمــت بخُبُـ٤ ال ؤلاؾـالمُتالهـٟت  ٓم صلــُال ٧اُٞـا ٖلـى ؤن الض ْلـت ٣ًـ ْؤن ؤلاؾــالم صًـً الض ْلـت  ٗت للض ، ؤلاؾــالمُتكـَغ

ٓن   .ْؤن َظٍ ألازيرة مهضع ؤؾائملي لل٣اه
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

  ،ٓعٍا(، الجؼء الا٫ْ ٓػَ٘، صمك٤ ) ؾ ْالخ ْاصلخّ، صاع ال٨ٟغ للُباٖت   1996َْبت الؼخُلي، ال٣ّٟ الاؾالمي 

  ٓاجذ الغخمـٓث بكـغح مؿـلم ٓص، صاع ال٨خـب ٖبض الٗلي مدمض الؿِالٓي، ٞـ الشبـٓث، جد٣ُـ٤ ٖبـض هللا بـً مدمـ

 .2الٗلمُت، بيرْث )لبىان(، ط

 ،هاًت اإلا٣خهض، صاع الحضًض، ال٣اَغة )مهغ(، الجؼء الا٫ْ ْ  .،2004ابً عقض الحُٟض، بضاًت اإلاجتهض 

 ٍ ،ٓا٫ اليخهُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، لبىان غة، الاخ ٓ َػ  .1989، 1اب

 ٓلُت ْص، صعاؾاث ان ٓص  1985في  جُت ال٣ُاؽ، صاع الِضٔ للُباٖت، ال٣اَغة )مهغ(،  عمًان ٖبض ال

  ٓص، صاع الجهًــــــت الٗغبُــــــت للُباٖــــــت ْال٣ٗــــــ ــــــت اإلال٨ُــــــت  ْهٍٓغ ش ال٣ٟــــــّ ؤلاؾـــــالمي  ٓ الُٗىــــــين بــــــضعان، جــــــاٍع بـــــضعان ؤبــــــ

 ْاليكغ، بيرْث، لبىان، بضْن ؾىت وكغ.

  ٓعي: مهـــاصع الحــ٤ فــي ال٣ٟـــّ ؤلاؾــالمي ـــــــــــــــ الجــؼء ألا٫ْ ـــــــــــــــ صاع اخُـــاء التــرار الٗغبــي، بيـــرْث ٖبــض الــغػا١ الؿــجه

 2016)لبىان(، 

  ،)ش ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، الضاع الجامُٗت، بيرْث )لبىان  .1989اخمض ٞغاط خؿين، جاٍع

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

 ، ٓوـ غف لل٨خار اإلاسخو ، ج ٓعاث مجم٘ ألَا ٓع ،ميك ْالضؾخ  . 2014الىانغ اإلا٨ني ، الؿالم 

   ٗت ٖبـــــض الٟخـــــاح ج٣ُـــــت، هُـــــا١ ــــاصت الكـــــَغ ْمبـ ـــ٤ اخ٩ـــــام  ـــالمُتجُبُــ ٓن الاؾـــــغة الجؼاثـــــغي  ؤلاؾــ بٗـــــٌ  -فـــــي ٢ـــــاه

ْالؿُاؾــــُت، ظامٗــــت  ٓهُــــت ْالا٢خهــــاصًت  ٓم ال٣اه ـــت  للٗلــــ الىمـــاطط الخُب٣ُُــــت صعاؾــــت جدلُلُــــت، اإلاجلــــت الجؼاثٍغ

 .51، اإلاجلض 01الجؼاثغ الٗضص

   ٗت ْظـٓر جُبُـ٤ الكـَغ ٓع،  مغ ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي الـظي ٣ٖضجـّ ـ بدـض ٢ـضم بلـى مـاج ـــؤلاؾـالمُتمدمـض ؾـالم مـض٧

ٓص  اى ؾىت  ؤلاؾالمُتظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗ  َـ.  1396بالٍغ

   ٓن ٓن الٗــام( مجلــت الٟــاه ش ال٣ــاه ْجــاٍع ْلــت )بدــض فــي الٟلؿــٟت الؿُاؾــُت،  ٓلى، ؤنــل وكــإ الض ٖبــض الحمُــض مخــ

ْصٌؿمار  ْالغاب٘ ـ ؾبخمار   ـ  1948ْالا٢خهاص الٗضصان الشالض 

  ضا م ٍػ ٗت ٖبض ال٨ٍغ  .2010، ماؾؿت الغؾالت الٗاإلاُت، بيرْث )لبىان(، ؤلاؾالمُتن، اإلاضزل لضعاؾت الكَغ

   ٗت ٓح، اإلاٗامالث في الكَغ ٓ الٟخ ٓع، مهغ، الجؼء الا٫ْ ؤلاؾالمُتاخمض اب  .2010، مُبٗت البؿٟ

   ٓهُت في الاؾالم ، م٨خبت الجهًت اإلا ش الىٓم ال٣اه ْجاٍع ٘ الاؾالمي  ش الدكَغ ت، اخمض قلبي، جاٍع  ،.2011هٍغ

   .ت غ الهىاُٖت، الاؾ٨ىضٍع ٓهُت، مضعؾت الٍٛغ ٓم ال٣اه ؽ في اإلاضزل للٗل  الؿُض ٖلي اإلاٛاػي، صْع

    ،ٓهُت ـ الضاع الجامُٗت ، مهغ ٓم ال٣اه  .٤ُْٞ1993 ٞغط،  اإلاضزل للٗل

 ْجُب ٓن  ـــــــــــت الٗامــــــــــــت لل٣ــــــــــــاه ٓهُــــــــــــت ،الىٍٓغ ٓم ال٣اه ــــي ٖمـــــــــــاع بٓيــــــــــــُاٝ : اإلاــــــــــــضزل بلـــــــــــى الٗلــــــــــــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ٘ ٣ُا هــ ـــــَغ ــ ــ الدكـــ

داهت لل٨خار ،الجؼاثغ، 2000،الجؼاثغي   .2000،صاع ٍع

  ،ٓالـت اإلاضهُـت )صعاؾـت م٣اعهـت(، مـظ٦غ ماظؿـخير، ٧لُـت الضعاؾـاث الٗلُـا ٓح الحجـّ، آزـاع ٣ٖـض الح ؤمير ؤخمض ٞخ

 .2008ظامٗت الىجاح الَٓىُت، هابلـ، ٞلؿُين، 

 ٓصي خلُمـــت ٗت اًـــذ خمـــ ٓن  ؤلاؾـــالمُت، م٩اهـــت الكـــَغ ـــت، مـــً مهـــاصع ال٣ـــاه الٓيـــعي الجؼاثـــغي، اإلاجلـــت الجؼاثٍغ

ت، ظامٗت الجؼاثغ،  ٓم الاصاٍع ْالٗل  .٧2001لُت الح١ٓ٣ 
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  ٓاهين  ال٣

  ٓم عثائــملي ع٢ــم ْلــى ٖــام  15مــاعر فــي  442-20مغؾــ ٓاٞــ٤ ٫ 1442ظمــاصي الا ًخٗلــ٤  2020صٌؿــمار ؾــىت  30اإلا

ٓٞمار ؾـىت  ٓعي اإلاهاص١ ٖلُّ في اؾخٟخاء ا٫ْ ه ٓعٍـت ، ا2020بانضاع الخٗضًل الضؾخ ـضة الغؾـمُت للجمِ لجٍغ

ــــضص  ٗـ ــــٗبُت،  ال ــــت الكـ ُـ ـــت الضًم٣غاَ ــ ش  82الجؼاثٍغ ــــى ٖـــــام  15الهـــــاصعة بخـــــاٍع ْلـ ٓاٞـــــ٤ ٫ 1442ظمـــــاصي الا  30اإلا

 .2020صٌؿمار 

  ـــــغ ــ ـــــ٤ ٫ 1404عمًـــــــــان  5اإلاـــــــــاعر فــــــــــي  84/11ألامــ ــ ٓاٞـــ ـــــ اإلا ــ ــ ــــٓ 9َـ ــ ــ ُـ ٓه ـــــاألمغ  1984ً ــ ـــــض٫ بـــ ــ اإلاـــــــــاعر فــــــــــي  02-05اإلاٗــ

ٓن الاؾغة.  27/02/2005  اإلاخًمً ٢اه
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لت   كلى مبذأ ظمى اإلالاَذاث الذولُت ؤلاظالمُتأزش جؼبُم أخيام الشَش

The effect of applying the provisions of Islamic law on the principle of the supremacy of 

international treaties 

 أ. أظماء أخمذ كبذاللادس ملىدٍ

 مداطش بلعم اللاهىن اللام بيلُت اللاهىن 

 مصشاجه )لُبُا( –مصشاجه حاملت 

asmamloda@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلالخص:

ٗت   ْلــذ َــظٍ الضعاؾــت ؤزـــغ جُبُــ٤ ؤخ٩ــام الكـــَغ ْجـــم ٖلــى مبــضؤ  ؤلاؾــالمُتجىا ْلُــت،  ٓ اإلاٗاَــضاث الض ؾـــم

ْلُـــت  ٖــغى بقــ٩الُت البدــض اإلاخمشلــت فــي مــضٔ ٞاٖلُــت الــىو ٖلـــى َــظا اإلابــضؤ فــي خالــت الخٗــاعى بــين مٗاَــضة ص

ٗت   اؤلاؾالمُتْهو مً ههٓم ال٣اهٓن الضازلي ٌؿخمض ؤخ٩امّ مً الكَغ

ٓاٖـض الض  ْلُـت الاجٟا٢ُـت فـي بَـاع ْمً زال٫ اإلاى   الٗلوي الخدلُلي للىهٓم اإلاخٗل٣ت بخدضًض مغ٦ؼ ال٣

ٗت  ٕٓ؛ ؤلاؾـــالمُتؤخ٩ـــام الكـــَغ ْمـــً زـــال٫ زُـــت بدشُـــت زىاثُـــت الخ٣ؿـــُم جـــم حؿـــلُِ الًـــٓء ٖلـــى َـــظا اإلآيـــ  ،

ٓهين  ْلُـــت فــي ال٣ـــاه ٓهُـــت للمٗاَــضاث الض ْلىـــا فــي اإلاُلـــب ألا٫ْ ال٣ُمــت ال٣اه ْطلــ٪ مـــً زــال٫ مُلبـــين عثِؿــين؛ جىا

 ل
ً
 مؿخ٣ال

ً
ا ْالضازلي، خُض زههىا ٖٞغ ٗت الضْلي  ٢ٓـ٠ الكـَغ ْلىا في اإلاُلـب الشـاوي م ْجىا  ؤلاؾـالمُت٩ل مجهما، 

ٗت  ٓاءمــت بــين ؤخ٩ــام الكــَغ ْبُــان طلــ٪ مــً زــال٫ اإلا ْلُــت  ْلُــت،  ؤلاؾــالمُتمــً هٟــاط اإلاٗاَــضة الض ْاإلاٗاَــضاث الض

.
ً
 مؿخ٣ال

ً
ا  ْالخُب٤ُ ال٣ًاجي في خالت الخٗاعى بُجهما، خُض زههىا ل٩ل مجهما ٖٞغ

 ٍ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج مجها:٢ْض زلهىا مً زال٫ َظ 

1)  ٓ ٓ ب٢ـــــغاع مبــــضؤ ؾـــــم ْمــــا ظـــــٔغ ٖلُــــّ الخٗامـــــل الــــضْلي َــــ ْلُين،  ْال٣ًـــــاء الــــض بن الاججــــاٍ الٛالــــب فـــــي ال٣ٟــــّ 

ٓ هــا  ْؤهــّ فــي خالــت الخٗــاعى بــين ؤخ٩امِمــا ٞٗلــى الــض٫ْ حٗــضًل ٢اه ْلُــت ٖلــى ال٣ــاهٓن الــضازلي،  اإلاٗاَــضة الض

ْل ْؤخ٩ام اإلاٗاَضة الض ْلُت.الضازلي بما ًخ٤ٟ  لُت الض ْبال جدملذ اإلاؿْا  ُت، 

ْلُـا؛ ال بـل ًدـاٞٔ  (2 ْمباصت خ١ٓ٣ ؤلاوؿـان ألاؾاؾـُت اإلاٗتـٝر  هـا ص ٓبت في ؤلاؾالم ال ًخٗاعى  بن مبضؤ ال٣ٗ

ْالجماعي. ْال٨ُان ؤلاوؿاوي الٟغصي   ٖلحها مً زال٫ خماًخّ اليؿُج الاظخماعي، 

عة جدضًـض م٩اهـت اإلاٗاَـ ني بًـْغ ْابـٍح ْلِظا ؤْنـِىا اإلاكـٕغ الـَٓ ٗاث الضازلُـت بكـ٩ٍل  ْلُـت بـين الدكـَغ ضاث الض

ٗت  ْؤال ٨ًخٟـــي با قــــاعة الًـــمىُت بلــــى طلـــ٪؛ ختـــى ال ًدــــضر الخٗـــاعى مــــ٘ ؤخ٩ـــام الكــــَغ ٓع،  فـــي ههـــٓم الضؾــــخ

ْم٣انضَا ٖىض الخُب٤ُ.ؤلاؾالمُت  ، 

  اليلماث اإلافخاخُت:

ٗت  ٓ اإلاٗاَضة، الكَغ  ، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، اإلا٣انض. ؤلاؾالمُتؾم
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Abstract: 

 This study addressed the impact of the application of Sharia law on the principle of the 

supremacy of international treaties and presented the problem of research, which is the 

effectiveness of the text on this principle in the case of conflict between an international treaty and 

the provisions of the internal law derived from the provisions of Islamic law and through the 

scientific analytical method of the texts concerning the definition of the status of international rules 

within the framework of the provisions of Islamic law and through a bidivided research plan was 

highlighted on this subject through two main demands addressed in the first demand the legal 

value of the treaties international in the international and internal laws where we allocated an 

independent branch to each and we addressed in the second demand the position of Islamic law 

on the implementation of the international treaty and to indicate this by aligning the provisions of 

Islamic law and international traties and judicial application in case of conflict between them 

where we allocated each separate branch through this study, we have come up with several 

conclusions and recommendations, including. 

First, results: 

The trend in international jurisprudence and justice and what has been done by international 

action is the adoption of the principle of the principle of the supremacy of the international treaty 

over domestic law and that in the case of conflict between their provisions of the international 

treaty or assume international responsibility. 

The principle of punishment in Islam does not contradict the principles of fundamental 

internationally recognized human rights, but maintains them by protecting the social fabric and the 

individual and collective human entity. 

Secondly, the recommendations: 

We recommend that the national legislator should determine the status of international treaties 

among the internal legislation explicitly in the texts of the constitution and does not merely imply 

that this is so that the conflict with the provisions of Islamic law and its purposes does not occur 

when applying. 

Key words:  

the transcendence of the treaty, Islamic law, human right, the objectives. 
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 ملذمــت

ْمــً جبٗــّ   ْٖلــى آلــّ ْ ــحبّ  ْاإلاغؾــلين ؾــُضها مدمــض  ْالؿــالم ٖلــى ؤقــٝغ ألاهبُــاء  ْالهــالة  الحمــض ا 

ْلُـت ٢ـض ؤصٔ بلـى اعجبـاٍ الـض٫ْ  ٓع الٗال٢ـاث الض ْبٗــض ٞـةن جُـ ٓم الضًً،  بٗـضص ٦بيـر مـً  ؤلاؾـالمُتبةخؿان بلى ً

ٓهُـــت  ٓاٖـــض ٢اه ْلُـــت التـــي جخًـــمً ٢ ٓاٖـــض  –٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان زانـــت جلـــ٪ اإلاخٗل٣ـــت بد –اإلاٗاَـــضاث الض جســـال٠ ال٣

ٗت  ٓهُـــت التـــي ج٣ُمِـــا الكـــَغ ٢ْـــاهٓن الجــــغاثم  ؤلاؾـــالمُتاإلاُب٣ـــت فـــي ألاهٓمـــت ال٣اه ٓا٫ اليخهـــُت،  ٣٦ـــاهٓن ألاخـــ

ــــت  ْل ْل٩ــــل ص ْالش٣ــــافي،  ٍٓجهــــا الؿُائــــملي، ْالاظخمــــاعي،  ٓهُــــت للــــض٫ْ جسخلــــ٠ بــــازخالٝ ج٩ ٓمــــت ال٣اه الحضًــــت؛ ٞاإلاىٓ

ٗت  ٗــض مغظُٗــت ؤٖلــى لجمُــ٘  ؾــالمُتؤلا زهٓنــُا ها ٧ــالىو ٖلــى ؤن الكــَغ ٌُ ٓع الــظي  ٘ فــي الضؾــخ مهــضع للدكــَغ

ْلت.  الؿلُاث صازل الض

ْلُــت؛ خُــض ؤقــاعث اجٟا٢ُــت  ْلُــت التــزام ؤؾائــملي فــي بَــاع الٗال٢ــاث الض ْباٖخبــاع ؤن اختــرام ؤخ٩ــام اإلاٗاَــضاث الض

ــــت اإلاٗا –م 1969ُِٞىــــا ل٣ــــاهٓن اإلاٗاَــــضاث لؿــــىت  ٓوي لىٍٓغ ٗــــض ألاؾــــاؽ ال٣ــــاه
ُ
ٓاػ  –َــــضاث ْالتــــي ح بلــــى ٖــــضم ظــــ

ٓ هـــا الـــضازلي ٦ؿـــبب لٗـــضم جىُٟـــظ اإلاٗاَـــضة؛ بـــل ًخٗـــين ٖلحهـــا بصمـــاط اإلاٗاَـــضة فـــي  ْلـــت بىهـــٓم ٢اه اخخجـــاط الض

ح  ْحٗاعيـــــِا مـــــ٘ ْع ٓهُـــــت زانـــــت فـــــي مؿـــــإلت جُب٣ُِـــــا  ـــــا ال٣اه ٣ِـــــا بلـــــى بهخـــــاط آزاَع ْاجســـــاط ٍَغ هٓامِـــــا الـــــضازلي، 

ٗت  ث مجهــــا: َـــل ًٓظــــض آلُـــت لٟدــــو اإلاٗاَـــضة ٢بــــل ؤن ًــــخم ْم٣انـــضَا؛ ممــــا ًشيـــر ٖــــضة حؿـــائال  ؤلاؾــــالمُتالكـــَغ

ْهــو مــً  ْلُــت،  ٓ الحــل فــي خالــت الخٗــاعى بــين مٗاَــضة ص ْجهــبذ ملؼمــت للىٓــام الــضازليا مــا َــ الخهــض٤ً ٖلحهــا 

ٗت  ني في خالت حٗـاعى َـظا ؤلاؾالمُتههٓم ال٣اهٓن الضازلي ٌؿخمض ؤخ٩امّ مً الكَغ ْع ال٣ا ملي الَٓ ا ما ص

ْلُتاال٣اهٓن الضازلي م٘ ا  إلاٗاَضة الض

ٗت  ْلُــــــت الاجٟا٢ُـــــت فـــــي بَــــــاع ؤخ٩ـــــام الكــــــَغ ٓاٖـــــض الض بن ؤلاظابـــــت ٖلـــــى َــــــظٍ الدؿـــــائالث ج٣خ ـــــملي بُــــــان مغ٦ـــــؼ ال٣

٤ْٞ الخُت البدشُت الخالُت: ؤلاؾالمُت  مً زال٫ اجبإ اإلاى   الخدلُلي الٓنٟي 

ْلُت. ٓهُت للمٗاَضاث الض  اإلاُلب ألا٫ْ: ال٣ُمت ال٣اه

٠٢ٓ ال ٗت اإلاُلب الشاوي: م ْلُت.  ؤلاؾالمُتكَغ  مً هٟاط اإلاٗاَضة الض

ْالخٓنُاث.  زاجمت: جدخٓي ٖلى ؤَم الىخاثج 

 

 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 اللُمت اللاهىهُت للملاَذاث الذولُت

 إلاـــــا ظـــــاءث بـــــّ اجٟا٢ُـــــت ُِٞىـــــا ل٣ـــــاهٓن  
ً
٣ْٞـــــا ٓع الالتـــــزام الـــــضْلي  ْلُـــــت مـــــً ؤبـــــغػ نـــــ ٗـــــض اإلاٗاَـــــضاث الض

ُ
ح

ْلُـــــــت لؿـــــــىت  ٍٓجهـــــــا الؿُائـــــــملي ؛ (1)1969اإلاٗاَـــــــضاث الض ٓهُـــــــت للـــــــض٫ْ جسخلـــــــ٠ بـــــــازخالٝ ج٩ ٓمـــــــت ال٣اه بال ؤن اإلاىٓ

ٓهُـــت  ْلُـــت ٖىـــض حٗاعيـــِا مـــ٘ ٢اٖـــضة ٢اه ْالش٣ـــافي، ألامـــغ الـــظي ؤصٔ بلـــى ازـــخالٝ جُبُـــ٤ اإلاٗاَـــضة الض ْالاظخمـــاعي 

ْلت  ها ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي. م التزام الض  صازلُت مما ًترجب ٖلُّ حُُٗل بٖما٫ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة ٚع

                                                             
ن1ي

ى يومعااااى  بلنهااا: ميالتةااا  يوااىووص يومعااوى باانو يوااىو  فااص ،اانؽب مرتوبااب 0969ن مااو يتةا نااب فنننااا واااانوو يومعاااىي  و اانب 0 5ذ"فا  يوماااى  ي 
 ويو ي ننظمه يواانوو يوىووص  ويم تضمنته و ناب ويدى  لو و ناتاو لو لر " ومهما ران  يوت منب يولا،بمي
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ٓهُـــت الٗضًـــض مـــً اإلاؿـــاثل زانـــت ٖلـــى بن ج ْلُـــت جشيـــر مـــً الىاخُـــت ال٣اه ٓهُـــت للمٗاَـــضاث الض دضًـــض ال٣ُمـــت ال٣اه

 ٓ َْـ ٗاث الضازلُـت )ال٣ـاهٓن الـضازلي(  ْٖلـى نـُٗض الدكـَغ ْلُين )ال٣اهٓن الـضْلي(  ْال٣ًاء الض مـا نُٗض ال٣ّٟ 

ين الخالُين: ْلّ في الٟٖغ  هدىا

 ٌ  هىن الذوليكُمت اإلالاَذاث في اللا: الفشق ألاو

ْلُـت، ممـا   ْجىًـم بلـى الٗضًـض مـً اإلاىٓمـاث الض ْلُت،  ْلت بالٗضًض مً اإلاٗاَضاث الض ٖاصة ما جغجبِ الض

ْلـت ًٓظــب جىُٟـظٍ بدؿـً هُـت)  ٖلـى الض
ً
ْلُـت باليؿـبت لل٣ــاهٓن 1ًغجـب التزامـا (، بال ؤن جدضًـض م٩اهــت اإلاٗاَـضة الض

ْلـــت ٧ـــان مدـــل زـــالٝ بـــين ٣ِٞـــاء ال٣ـــاهٓن الـــض ْمـــا ظـــٔغ ٖلُـــّ الـــضازلي للض ْٖلـــى مؿـــخٔٓ ال٣ًـــاء الـــضْلي،  ْلي، 

 في ال٣ٟغاث الخالُت:
ً
ْلّ جباٖا َْظا ما هدىا  الخٗامل الضْلي 

 
ً
 الفله الذولي: -أوال

ْال٣ــــاهٓن الــــضازلي زانــــت فــــي مؿــــإلت   ْلُــــت  اَــــخم ال٣ٟــــّ الــــضْلي بالبدــــض فــــي الٗال٢ــــت بــــين اإلاٗاَــــضة الض

ْلــــت مــــً زــــال٫  ْلُــــت صازــــل الض خين ؤؾاؾــــِخين َمــــا: جُبُــــ٤ اإلاٗاَــــضة الض ــــا هم ال٣ُِٟــــت التــــي زغظــــذ بىٓــــٍغ هٍٓغ

ٓهين )الضازلي  ت زىاثُت ال٣اه ٓهين. –هٍٓغ ْخضة ال٣اه ت  ْهٍٓغ  الضْلي( 

ـــت الشىاثُـــت  ٓاٖـــض ال٣ـــاهٓن  (2)ٞاججـــّ ال٣ٟـــّ خؿـــب الىٍٓغ ٓاٖـــض ال٣ـــاهٓن الـــضْلي مؿـــخ٣لت ٖـــً ٢ بلـــى ؤن ٢

ْلُـــت ًخُلـــب ح ْلـــت؛ بط بن جُبُـــ٤ اإلاٗاَـــضة الض ْلـــت؛ ختـــى جإزـــظ الـــضازلي للض  مـــً ظاهـــب الض
ً
 زانـــا

ً
ٓهُـــا  ٢اه

ً
ٟـــا ٍٗغ

ْلت ْلُت زاعط بَاع الخُب٤ُ باليؿبت للض ْبضْن طل٪ جب٣  اإلاٗاَضة الض ْالىٟاط صازلِا   .(3)نٟت ؤلالؼام 

ٓهين ْألاخـخام اإلاسـاَبين بإخ٩امِـا،   ت بلى ازخالٝ ٧ـل مـً مهـاصع ال٣ـاه ْاؾدىض ؤ حار َظٍ الىٍٓغ

ٖٓاث التـــي ًىٓم ٓ ٦ْـــظل٪ اإلآيـــ ٓهين، ٞمـــً خُـــض اإلاهـــضع هجـــض ؤن مهـــضع ال٣ـــاهٓن الـــضازلي َـــ ِـــا ٧ـــل مـــً ال٣ـــاه

ٓاٖــض ال٣ــاهٓن الــضْلي ٞخهــىِٗا بعاصة  ىُــت، ؤمــا ٢ ْمهــالحِا الَٓ ْلــت ْخــضَا بمــا ًــخالءم  ُٗت للض الؿــلُت الدكــَغ

ٍْــــىٓم  ، ؤمــــا مــــً خُــــض ألاخــــخام اإلاســــاَبين ٞال٣ــــاهٓن الــــضازلي ًساَــــب ألاٞــــغاص(4)مكــــتر٦ت للــــض٫ْ  الٗــــاصًين 

ْلــت ؤمــا ال٣ــاهٓن الــضْلي ٞاإلاســاَبين بإخ٩امــّ َــم ؤخــخام ال٣ــاهٓن  ْبــين الض ٦ْــظل٪ بُــجهم  الٗال٢ــت ُٞمــا بُــجهم 

 .(5)الضْلي

ٓن   ٓاٖـض ال٣ـاه ٢ْ ْلي  ٓن الض ٓاٖض ال٣اه ْ الخٗاعى بين ٢ ت ًترجب ٖىّ ٖضم الخىإػ ؤ بن ألازظ ب٨ٟغة َظٍ الىٍٓغ

ْهُا٢ـّ الـ ّٖٓ الظي ًىٓمّ  ْلي الضازلي ٞل٩ل مجهما مٓي ٓن الـض ٓاٖـض ال٣ـاه ـ٤ ُٞـّ، ٦مـا ال ًم٨ـً ل٣اٖـضة مـً ٢ بَّ
َ
ُ ًُ ظي 

ني ال  ْالكـــ٩لُاث اإلا٣ـــغعة لـــظل٪، ٞال٣ا ـــملي الـــَٓ ٓن الـــضازلي بال بطا اجبٗـــذ ؤلاظـــغاءاث  ؤن جهـــبذ ملؼمـــت فـــي هُـــا١ ال٣ـــاه

ْ الاؾخ٣با٫ ْلي بال في خالتي ؤلاخالت ؤ ٓن الض ٓاٖض ال٣اه  .(6)ًُب٤ ٢

                                                             
ن1ي

ماو م"يذاتهماا ذناى تنةنا  يومعاااى : مباىل د او يونناب ومباىل ذاىى جاوي   ال بىى مبىلنو ل ا نو 0969و يومعااىي  و نب لو"ى  يتةا نب فنننا واانو 
 ىي0969ن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااىي  و نب 57-56يالدتجاج باواانوو يوىيلهص وتب"ن" ذىى يوتنةن ي ينظ" ند يوماى  ي

ن2ي
ومااانص يت"نبناا ن ويوةاااه يإلن اااوص يلن نهااوتصنا إ  نعتمااى راا  منهمااا ذهااو يواااو  يومه مااب وهاااانوو وتة اان"اى وهااا مااو لن،ااا" ااا ه يونظ"نااب يوةانااه ي  

 رل اط وه ه يونظ"نب ذهو يذتبا" لو يإل"يى  يإلن اننب اص يوتص تن ا يواانووي
ن 3ي

 ي027ىا د5117ا 9مدمى ذهويو: يواانوو يوىووص يوعاىا ىي" ويب  وهن "ا  ي
ن 4ي

 ي002يو اب ا ديوم"جق 
ن 5ي

 ي018ىا د5101ا 0"ناك لبويوع ا: يواانوو يوىووص يوعاىا يومرتبب يوو ننبا ذماوا  ي
ن6ي

ن ا اه رالو ونا،ى باإلداوب لو ن ن" لدى يواانوننو وم لوب معننب لو ترننؾ  انونصا وندن   وك إوو يواانوو يآلل" باذتبا" لو ا ه يوم لوب تااق فاص  
و،ةب يوىبهوما صا وندن  تع"نةه وتدىنىه إواو  ويذاى يوااانوو يواىووصا لماا يال اتابا  نراوو فاص يوداواب يوتاص ن"ناى بهاا يوم ا"ح ن ن" يواانوو يوىيلهص 

الى: يوو نص لل   اذى   انوننب ىوونب وتدونهها ضمو  ويذىه يوىيلهناب و واك بالو ت،ابر  انونااً ىيلهنااً ذاو  "نا  إ،اىي"اا بت ا"نق و ناصي ويبا  ذا
 ي098ىا د5101ا 29ا ح 58يوىوونب فص ى تو" ىووب يإلما"ي  يوع"بنب يومتدى ا مجهب يو "نعب ويواانووا ط  وضق يومعااى 
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ت   ْلي ٢ـض جساَـب ألاخـخام ل٣ض حٗغيذ َظٍ الىٍٓغ ٓن الـض ٓاٖض ال٣اه لل٨شير مً الاهخ٣اصاث مً ؤَمِا: ؤن ٢

 بالخُار بلـى ألاٞـغاص، 
ً
ْلُت جخجّ مباقغة ٓاعصة في اإلاٗاَضاث الض ٓهُت ال الٗاصًين؛ خُض َىا٥ ال٨شير مً الىهٓم ال٣اه

ْل ٓن الــــض ٓاٖــــض ال٣ــــاه  ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بالىهــــٓم طاث الُبُٗــــت ؤلاوؿــــاهُت، ٦مــــا فــــي ٢
ً
ٓن ْزانــــت ٓاٖــــض ال٣ــــاه ٢ْ ي ؤلاوؿــــاوي 

ْلي لُت الجىاثُت للٟغص ٖلى الهُٗض الض ْ خاالث اإلاؿْا ْلي لح١ٓ٣ ؤلاوؿان، ؤ  .(1)الض

م ٖلـــــى ؤن ٦ـــــال مـــــً الىٓـــــامين   ٓهين ؤ٩ٞـــــاَع ْخـــــضة ال٣ـــــاه ـــــت  ـــــت الؿـــــاب٣ت ٦ـــــغؽ ؤههـــــاع هٍٓغ ْٖلـــــى ه٣ـــــٌُ الىٍٓغ

ْعٍ  ْاخض، بال ؤن َظا الىٓام ًخًـمً بـض ٓوي  ٓهُين َما هٓام ٢اه ْاخـضة؛ بـل  ـي ال٣اه ٓهُـت لِؿـذ ٖلـى صعظـت  ٓاٖـض ٢اه ٢

 .(2)مخضعظت ٖلى ق٩ل َغمي

ْالخٛيــراث   ٝ الاظخماُٖــت  ٓهين ًــإحي مــً الٓــْغ ٓهُــت لل٣ــاه ــت ؤن مهــضع ال٣اٖــضة ال٣اه ٍْــٔغ ؤ ــحار َــظٍ الىٍٓغ

ٓهُـت ٓع ال٣اٖـضة ال٣اه ْمهضع ِْ ٓع التي  ي ؾبب  ٢ْاج٘ ألام ْما جٟغيّ  ْؤن الخُبُـ٤ الٗ(3)الا٢خهاصًت،  ٓاٖـض ،  ملـي لل٣

ٓن  ٓهُـــت ٧اٞــــت بكـــ٩ل مباقـــغ فـــي بَـــاع ال٣ــــاه ٓاٖـــض ال٣اه ٓن بال٣ ٓهين ًا٦ـــض ؤن ألاٞــــغاص َـــم اإلاســـاَب ٓهُـــت فـــي ٦ـــال ال٣ـــاه ال٣اه

ْلي ٓن الض ٓن بلحها ال٣اه ٤ الض٫ْ التي ًيخم ٓعة ٚير مباقغة مً زال٫ مساَبت ألاٞغاص ًٖ ٍَغ ْ به  .(4) الضازلي ؤ

ٓهُـــت  ٓهين  َْىـــا٥ الٗضًـــض مـــً الىخـــاثج ال٣اه ـــت لٗـــل ؤَمِـــا: ؤن ٦ـــال ال٣ـــاه ْالٗملُـــت اإلاترجبـــت ٖلـــى جبنـــي َـــظٍ الىٍٓغ

َْـظٍ  ْاخـضة،  ْطلـ٪ ٖىـض جىُٓمِـا إلاؿـإلت  ْاعصة،  ْالخٗاعى بُجهمـا  ْاخض لظا ٞةن بم٩اهُت الخىإػ  ٓوي  ًيخمُان لىٓام ٢اه

ْلى بالخُب٤ُ في خالت الخٗاعىا ٓ ألا ٓهين َ ٓصها بلى الدؿائ٫: ؤي ال٣اه  الىدُجت ج٣

ْالخٗاعى بُجهما؛ ل  يظابت ًٖ َظا الدؿائ٫ هاصٔ بٌٗ ال٣ّٟ بةم٩اهُت حٛلُب ؤخضَما ٖلى آلازغ ٖىض الخىإػ 

ني ملــــؼم بخُبُــــ٤   لِــــظا الاججــــاٍ ٞــــةن ال٣ا ــــملي الــــَٓ
ً
٣ْْٞــــا ٓن الــــضازلي  ْلي ٖلــــى ال٣ــــاه ٓن الــــض ٓ ال٣ــــاه خُــــض بهــــّ ٢ــــض ٌؿــــم

ْؤن الٗال٢ت بين ال ٓن الضازلي،  ْبَما٫ ال٣اه ْلي  ٓن الض ٕٓ بمٗنى ؤن الٗال٢ت حكبّ بلى ال٣اه ْمخب ٓهين  ي ٖال٢ت جاب٘  ٣اه

ًــاء فــي الاجدــاص ٓاهين الــض٫ْ ألٖا ٢ْــ ْلــت الاجداصًــت  ٓن الض . فــي خــين ًــٔغ اججــاٍ آزــغ ؤهــّ فــي (5)خــض ٦بيــر الٗال٢ــت مــا بــين ٢ــاه

ٓن لألزيــــر؛ طلــــ٪  مــــا٫ ٩ًــــ ٓن الــــضازلي ٞــــةن ؤلٖا ٓاٖــــض ال٣ــــاه ٢ْ ْلي  ٓن الــــض ٓاٖــــض ال٣ــــاه ؤن اإلاٗاَــــضة خالــــت الخٗــــاعى بــــين ٢

ْلـت، ٞـةن  ٓن الـضازلي للض ٓ ها مً ال٣اه ْلُت حؿخمض ٢ ٧اهـذ مخُاب٣ـت مٗـّ جـم جُب٣ُِـا، بال ؤهـّ فـي خالـت حٗاعيـِا الض

ٓاء  ٓهُـــت ؾـــ ٓ مهـــضع ؤلالــؼام ل٩ـــل ٢اٖــضة ٢اه ْلُـــت باٖخبــاع ؤن ال٣ـــاهٓن الــضازلي َـــ مٗــّ ُيهمـــل جُبُــ٤ اإلاٗاَـــضة الض

ْ زاعظُت  .(6)٧اهذ صازلُت ؤ

خين ٖلى   ٓا٢٘ الٗملي ٢ض اؾخ٣غ بَال٢ًِٓغ مً زال٫ ما ؾب٤ ؤهّ ال ًم٨ىىا ألازظ بةخضٔ الىٍٓغ ْبن ٧ان ال ِا 

ــت  ٓن الــضازلي، ؤي ألازــظ بىٍٓغ ٓاٖــض ال٣ــاه ْلُــت بٛــٌ الىٓــغ ٖــً مسالٟــت َــظٍ الالتزامــاث ل٣ ٖلــى الٗمــل بااللتزامــاث الض

ٓن الضاز ْلي ٖلى ال٣اه ٓن الض ٓ ال٣اه ٓن م٘ ؾم  لي.ْخضة ال٣اه

 
ً
 اللظاء الذولي: -زاهُا

ني ًلتـزم بالىهـٓم   ٓاٖض الىٓام الـضازلي ٞال٣ا ـملي الـَٓ ْلي ٖلى ٢ ٓن الض ٓ ال٣اه اؾخ٣غ ال٣ًاء ٖلى مبضؤ ؾم

ْبالخــــالي جترجــــب  ْلي،  ٓن الــــض ٓاٖــــض ال٣ــــاه ْالح٨ــــم ٞحهــــا بلــــى ٢ ٕٓ ٞحهــــا  ٓن ؤمــــام ٢ًــــُت ًدخــــاط بلــــى الغظــــ ٓهُــــت ٖىــــضما ٩ًــــ ال٣اه

ْلُــت فـي خــا٫ ؤلا  لُت الض ْالُِئــاث اإلاؿـْا ٢ْــض جـم جإ٦ُــض َــظا اإلابـضؤ مــً زــال٫ الاظتهـاصاث ال٣ًــاثُت  ٓاٖــض،  زــال٫  هـظٍ ال٣

                                                             
ن1ي

"ناك يوعجالنص: ت و" إج"يمي  يونظ" فص يو هباا  يوة"ىناب لمااى يومدرماب ي و"وبناب ودااو  يإلن ااوا مجهاب جامعاب ىم ا  وهعهاوى يال ت،ااىنب  
 ي081 – 079دىا 5105ا 5ا ح 58ويواانوننبا ى 

ن 2ي
 ي98ىا د5101 هن  يوةتالوي: يواانوو يوىووص يوعاى فص يو هىا ىي" يو اافب وهن " ويوتو نقا ذماوا 

ن3ي
ى ن"ى لن،ا" نظ"نب ودى  يواانونننو لو ل اط ا ه يونظ"نب ن تنى إوو معانن" ملتهةب إماا وهضا"و"  يالجتماذناب يجاو"ج  ا ن لو يوتدهنا  يومجا" 

 ونيوهاانوو ياان  ره 
ن4ي

 ي56ىا د5100ذبى يور"نى ذهويو: يوو ن  فص يواانوو يوىووص يوعاىا ىي" يو اافب وهن " ويوتو نقا ذماوا  
ن 5ي

 ي009مدمى ذهويو: م"جق  اب ا د
ن 6ي

 ي65-61ا ىي ا د0ذهص إب"يانى: يونظاى يواانونص يوىووص ويونظاى يواانونص يوىيلهص ،"يح لى ترام ا ىي" يونهضبا يوااا" ا  
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ٓ ؾىت  ٓهدُج ٕٓ ٢ًُت م ْمً بين ال٣ًاًا التي لِا ٖال٢ت  هظا اإلآي ْلُت  م ؤمام مد٨مت الخد٨ُم 1875الخد٨ُمُت الض

٢ْـــض زلهـــذ ٓمبُـــا،  ٓل ٧ْ ٨ُـــت  الًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ اإلاد٨مـــت فـــي خ٨مِـــا بـــإن اإلاٗاَـــضة  بكـــإن النـــزإ الـــظي خهـــل بـــين ال

ٓع  ٓ ٖلى الضؾخ  .(1)حؿم

ــــا ل٣ًــــُت صاهتــــٙز ؾــــىت   ٢ٓــــ٠ هٟؿــــّ مد٨مــــت الٗــــض٫ الضاثمــــت ؤزىــــاء هَٓغ م بكــــإن مٗاملــــت ٢ْ1932ــــض جبيــــذ اإلا

ْلــت  ْلــت ؤن جخمؿــ٪ ٢بــل ص  للمبــاصت اإلاؿــلم  هـا بكــ٩ل ٖــام ... ال ًم٨ــً لض
ً
٣ْٞــا ٓلىــضًين؛ خُــض ٢ًــذ بإهــّ:  ٓاَىين الب اإلاـ

٫ٓ  هاؤزٔغ بضؾخ ْلُت اإلاٗم ْ اإلاٗاَضاث الض ْلي ؤ ٓن الض  .(2)ٓعَا للخسلو مً الالتزاماث التي ًٟغيِا ٖلحها ال٣اه

ْالـى   الـظي ٖملـذ بـّ مد٨مـت الٗـض٫ الضاثمـت   ْلُـت الحالُـت ٖلـى هٟــ ال٨ٟـغ  ْل٣ـض ؾـاعث مد٨مـت الٗـض٫ الض

ْلي الاجٟا٢ُـــت فـــي ٢ًـــاًا ٖ ٓن الـــض ٓاٖـــض ال٣ـــاه ٍٓـــت ٢ ْل ْمـــً ؤَـــم ألامشلـــت ٖـــً ألاخ٩ـــام التـــي مـــً خُـــض جإ٦ُـــضَا ٖلـــى ؤ ضًـــضة 

ُاهُـــت النرٍْجُـــت ؾـــىت  م؛ خُـــض ٢ًـــذ بـــإن: 1955ؤنـــضع ها اإلاد٨مـــت  هـــظا الخهـــٓم خ٨مِـــا فـــي ٢ًـــُت ألاؾـــما٥ الاًر

ْلــــت الؿــــاخلُت  ال ًم٨ــــً ؤن ًتــــر٥ لــــيعاصة اإلاُل٣ــــت للض ْلُــــت،  ْام نــــٟت الض ــــت ٧ــــان لــــّ ٖلــــى الــــض جدضًــــض اإلاؿــــاخاث البدٍغ

ٗا  ْاخـــضة، ٞـــةن َـــظا خؿـــبما ًِٓـــغ فـــي حكـــَغ ْلـــت  ْبطا ٧ـــان اإلاخبـــ٘ فـــي جدضًـــض احؿـــإ البدـــغ ؤلا٢لُوـــي ؤهـــّ ًـــخم بـــةعاصة ص ها، 

ْلي الٗام ٓن الض ٠٢ٓ ٖلى ال٣اه ٓاظِت الض٫ْ ألازٔغ ًخ  .(3)الخدضًض في م

ْحكــاص ؾــىت   ْصي بــين لُبُــا  ْلُــت 1994ْمــً ؤَــم ال٣ًــاًا الحضًشــت النــزإ الحــض ْزلهــذ مد٨مــت الٗــض٫ الض م 

عة اإلاٗاَضة في خض ُّٞ بلى ؤن:  ت ٢ض ال جخمخ٘  ها بالًْغ ٓظب مٗاَضة ج٨دؿب اؾخمغاٍع ْص الؿُاؾُت التي جيكإ بم الحض

 مسالٟتها
ً
ٓن مً قإن َظا ألازير ؤبضا ْلً ٩ً ٓن صازلي   .(4)طا ها مما ًجٗل لِا الٛلبت ٖلى ؤي ٢اه

  ٓ ْلي ٖلـى ال٣ـاه ٓن الـض ٓ ال٣ـاه ْلي ًغاـر مبـضؤ ؾـم ٫ٓ بن ال٣ًاء الـض ٓػ ؤن جدـخج ْزالنت ال٣ ال ًجـ ن الـضازلي 

ْلُت. ٓ ها الضازلي لٛغى ٖضم جىُٟظ التزاما ها الض ْلت ب٣اه  الض

 
ً
 الخلامل الذولي: -زالثا

ٓصٍ ؤي بقـاعة 1945بن مُشا١ ألامم اإلاخدضة لؿىت   ت لـم ًخًـمً فـي بىـ م الظي ٌٗض مً ؤَم اإلاٗاَـضاث الكـاٖع

ٓن الضازلي ب ْلي ٖلى ال٣اه ٓن الض ٓ ال٣اه دت ٖلى ؾم  في صًباظخّنٍغ
ً
 .(5)ال ؤهّ ؤقاع بلى ل٪ يمىُا

ٓن اإلاٗاَـضاث لؿــىت   ٓػ لُــٝغ فـي مٗاَــضة 1969َْـظا مـا ؤ٦ضجــّ اجٟا٢ُـت ُِٞىــا ل٣ـاه م بط ههـذ ٖلــى ؤهـّ: ال ًجـ

ٓهــــّ الــــضازلي ٦ؿــــبب لٗــــضم جىُٟــــظ َــــظٍ اإلاٗاَــــضة ٓن الــــضازلي (6)ؤن ًخمؿــــ٪ ب٣اه ٓػ الخمؿــــ٪ بال٣ــــاه ، بمٗنــــى ؤهــــّ ال ًجــــ

ْلُتللخىهل مً الالتزاما  .(7)ث الىاقئت ًٖ اإلاٗاَضة الض

ٓن اإلاٗاَـضاث لؿـىت ٦46ما ج٣غع اإلااصة )  ْلـت ؤن جخمؿـ٪ بـإن 1969( مً اجٟا٢ُـت ُِٞىـا ل٣ـاه ٓػ لض م بإهـّ: ال ًجـ

ٓ هــا الــضازلي ًخٗلــ٤ باالزخهــام بــةبغام اإلاٗاَــضة  الخٗبيــر ٖــً اعجًــائها الالتــزام بمٗاَــضة ٢ــض جــم باإلاسالٟــت لح٨ــم فــي ٢اه

ٓ ها الضازلي.٦ؿبب  بُا٫  ٓاٖض ٢اه ت مً ٢ ٍَٓغ  ب٣اٖضة طاث ؤَمُت ظ
ً
ْابحا  

ً
 عياَا، بال بطا ٧ان بزالال

                                                             
ن1ي

فاااى تم اار  رووومبنااا بى ااتو"اا يومعااا"ك ومعااااى  مب"مااب باانو يوااىووتنو إال لو مدرمااب يوتدراانى درماا  ب اامو يومعااااى  يوىوونااب ذهااو يوى ااتو"  
 ي95يورووومبصا يو افعص يوب ن": يواانوو يوىووص يوعاى فص يو هى ويود"لا من ل  يومعا"ؾا يإل رنى"نبا ىي ا د

ن 2ي
 ي598ىا د5112ا 0يوىو  ب "نعب دمانب داو  يإلن اوا ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا  ي د نو ذم": يوتىل  فص  لوو

ن 3ي
ىا 5100ا 0 عى يوعجمص:  ويذى يواانوو يوىووص فص يواانوو يوو نص ييورون  نمو جاًنا مجهب يوداو ا رهناب يوداو  جامعاب يورونا ا يورونا ا ح

 ي000د
ن4ي

 ي90يوم"جق يو اب ا د 
ن5ي

ىنباجب من اا  ي ماى يومتداى : منداو  اعول ي ماى يومتداى  و اى آونناا ذهاو لنة انا ييي لو نبانو ي داوي  يوتاص نمراو فاص ظههاا تدانا   دنا جام فص 
 يوعىيوب ويدت"يى يالوت يما  يونا بب ذو يومعااىي  وؼن"اا مو م،اى" يواانوو يوىووصمي

ن6ي
 ىي0969ن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااىي  و نب 57يوماى  ي 
ن7ي

 ي099ذهص إب"يانى: م"جق  اب ا د 
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ٓم ؤلازــــال٫   ْمدــــضصة إلاِٟــــ ْابــــحت   
ً
ٓن اإلاٗاَــــضاث لــــم جًــــ٘ مٗــــاًيرا ْججــــضع ؤلاقــــاعة بلــــى ؤن اجٟا٢ُــــت ُِٞىــــا ل٣ــــاه

 ؤمـام الا 
ً
ْاؾـٗا ْلـت؛ ألامـغ الـظي ًتـر٥ اإلاجـا٫  ٓن الـضازلي للض ٓاٖـض ال٣ـاه َٓغي ب٣ ٓهُـت التـي جسخلـ٠ مــً الجـ ظتهـاصاث ال٣اه

ْلُت ْجىُٟظ اإلاٗاَضاث الض ْلت بلى ؤزٔغ مما ًاصي بلى بق٩الُت في جُب٤ُ   .(1)ص

ٓن الــــضازلي، ٟٞــــي اإلاــــاصة )  ْلي ٖلــــى ال٣ــــاه ٓن الــــض ٓ ال٣ــــاه ْلي مبــــضؤ ؾــــم ٓن الــــض ( مــــً ٢ْ14ــــض عاــــخذ لجىــــت ال٣ــــاه

ْْاظبـاث الـض٫ْ التــي ؤٖضجـّ ؾـىت  ِٖا ٖـً خ٣ـ١ٓ  ٓظـّ ٖال٢ا هــا م ههـذ 1949مكـْغ ْلـت ؤن ج ٖلـى ؤهـّ: ًجــب ٖلـى ٧ـل ص

ْلي ٓن الض َٓا ال٣اه إلابضؤ ؤن ؾُاصة الض٫ْ ٌٗل ْلي،  ٓن الض  لل٣اه
ً
٣ْٞا  .(2)بالض٫ْ ألازٔغ 

ٓهُـت ٞةهـّ ًجـب   ْٖاـرث ٖـً عيـاَا  هـا بالٓؾـاثل ال٣اه ْلـت اإلاٗاَـضة  ْلي ٖلـى ؤهـّ بطا ٢بلـذ الض ْظٔغ الٗمل الض

ْجىُٟظَا ٓم بخُب٣ُِا  ٓعَا في خا٫ الخ ٖلحها ؤن ج٣ ْ صؾخ ىُت ؤ ٓاهُجها الَٓ ٗاعى م٘ ؤخ٩ام اإلاٗاَضة ْطل٪ بما بخٗضًل ٢

ْلُت.  الض

 اللُمت اللاهىهُت للملاَذاث الذولُت في اللاهىن الذاخلي:الفشق الثاوي

ٗاث؛ خُــض ًمشــل   ٗاث الضازلُــت بــازخالٝ َــظٍ الدكــَغ ْلُــت يــمً الدكــَغ جسخلــ٠ مغجبــت اإلاٗاَــضاث الض

ٓع ٢مــــت مهــــاص  جســــخو الضؾــــخ
ً
ْٖــــاصة ْلــــت  ْالتزامــــاث ؾــــلُاث الض ٓ الــــظي ًبــــين خ٣ــــ١ٓ  َْــــ ٘ الــــضازلي،  ع الدكــــَغ

ْلُـــت، ِٞـــل ًٓظـــض آلُــت لٟدـــو اإلاٗاَـــضة ٢بـــل ؤن ًـــخم الخهـــض٤ً ٖلحهـــا  الؿــلُت الخىُٟظًـــت بـــةبغام اإلاٗاَـــضاث الض

 ْجهبذ ملؼمت للىٓام الضازليا 

ْلُـ ني مـً ؤن اإلاٗاَـضة الض عة جإ٦ـض ال٣ًـاء الـَٓ ٓهُـت مً َىا ظـاءث يـْغ ت ٢ـض اؾـخ٨ملذ ظمُـ٘ ؤلاظـغاءاث ال٣اه

ٓا٣ٞــت الجِــت اإلاسخهــت  عة م ْ بًــْغ  لل٣ــاهٓن، ؤ
ً
٣ْٞــا ا  ٓاء جلــ٪ اإلاخٗل٣ــت بيكــَغ ٓع لىٟاطَــا، ؾــ التــي ًخُلتهــا الضؾــخ

 .(3)بالخهض٤ً ٖلحها

ْلُـت   ْلُت، خُـض نـىٟذ م٩اهـت اإلاٗاَـضاث الض ٢ِٟٓا مً اإلاٗاَضاث الض ٢ْض ازخلٟذ صؾاجير الض٫ْ في م

 الضؾاجير بلى نىٟين:في 

 
ً
 الذظاجير اإلاىـمت إلاياهت اإلالاَذاث الذولُت: -أوال

ٓ اإلاٗاَـضة   ْلُـت ٞمجهـا مـً ؤزـظ بؿـم ٓعٍت اإلاىٓمـت إلا٩اهـت اإلاٗاَـضاث الض ٓا٠٢ الضؾـخ ْاإلا ٖٓذ الحل٫ٓ  جى

ٓع، لضعظـت صٞٗـذ بـالبٌٗ بلـى ال ٓاٖض ال٣ـاهٓن الـضازلي صْن اؾـخصىاء بمـا ٞحهـا الضؾـخ ْلُت ٖلى مجمل ٢ ٣ـ٫ٓ الض

ٓع ال٣ـــاثم  ٓع حٗـــض بٗـــض الخهـــض٤ً بمشابـــت حٗـــضًل للضؾـــخ ْلُـــت التـــي جخٗـــاعى مـــ٘ ؤخ٩ـــام الضؾــخ بــإن اإلاٗاَـــضاث الض

 .(4)بظاجّ

ٓعي الـــظي جـــم ب٢ـــغاٍع    للخٗـــضًل الضؾـــخ
ً
ٓلىـــضي، ُٞب٣ـــا ٓع الِ  فـــي الضؾـــخ

ً
خا َْٗـــض َـــظا الاججـــاٍ ؤ٦رـــر ْيــٓـ

ْلُــت التــي ال جــخالءم مــ٘ 1956ؾــىت  ين ؤؾاؾــُين َمــا:م ًم٨ــً ببــغام اإلاٗاَــضاث الض ٓاٞغ قــَغ ٓع فــي خــا٫ جــ  الضؾــخ

ْلُـــت  ٓ اإلاٗاَــضة الض ْبعاصة الارإلاــان مـــً ظِــت ؤزــٔغ ٞــةطا جسلــ٠ الــغبِ بُجهمـــا جسلــ٠ مبــضؤ ؾــم عة مــً ظِــت  خالــت الًــْغ

                                                             
ن1ي

 ي091ىا د0992ذهص إب"يانى: يوو ن  فص يومعااىي  يوىوونبا ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا  
ن2ي

 ي61 – 29ىا د5116ا 0ذبى ي من" يو "ل: يواانوو يوىووص يوعاىا ىي" تن نى وهن " ويوتو نقا ذماوا  ي 
ن3ي

فاص  واك ت"فك لدراى يوناك يوة"ن نب د  يومدارى فص يو" ابب ذهو ،دب يإلج"يمي  يواانوننب ونةا  يومعااى  يوىوونب فص يواانوو يوىيلهص معتبا"   
اب ا تىلالً مو جانل يو ه ب يواضابنب فص يلت،ا،ا  يو ه ب يوتنةن ناب ول" ااً ،اا"لاً ومباىل يوة،ا  بانو يو اه ا ا ذباى يورا"نى ذهاويو: م"جاق  ا

 ي575د
ن4ي

 ي06،اور دجا ي: ن ا  يو" ابب ذهو ى تو"نب يومعااىي  يوىوونبا رهنب يوداو  بجامعب يومن،و" ا م،"ا ىي ا د 
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ٓع  ٖلــى ٓٞذ ؤلاظـــغاءاث (1)الضؾــخ ٓعٍت َــظٍ اإلاٗاَــضاث َاإلاــا اؾــخ ٓػ مغا٢بــت مــضٔ صؾــخ  لِــظا الاججــاٍ ٞةهــّ ال ًجــ
ً
٣ْْٞــا  ،

ٓعَااإلا٣غعة ص ْاإلاىهٓم ٖلحها في صؾخ  بكإ ها 
ً
 .(2)ازلُا

٩ـــي ؾــــىت   ٓع ألامٍغ ْمشـــا٫ طلـــ٪ الضؾـــخ ٓع،  ْلُـــت فـــي طاث مغجبـــت الضؾـــخ م 1789َْىـــا٥ مـــً ْيـــ٘ اإلاٗاَـــضاث الض

الًاث اإلاخدضة التي جهضع 216م؛ خُض ههذ اإلااصة )1992اإلاٗض٫ ؾىت  ٓاهين ال ٢ْ ٓع  َْظا الضؾخ ٓع ٖلى: " ( مً الضؾخ

ْظمُــــ٘   لــــّ 
ً
ٓن جباٖــــا ٩ٍْــــ لــــى للــــبالص  ٓن ألٖا ٓ ال٣ــــاه الًــــاث اإلاخدــــضة َــــ ْ التــــي ح٣ٗــــض جدــــذ ؾــــلُت ال ٓصة ؤ اإلاٗاَــــضاث اإلا٣ٗــــ

 لظل٪"
ً
ٓن مسالٟا الًت ٩ً ٓاهين ؤي  ٢ ْ ٓع ؤ ال ٌٗخض بإي هو في صؾخ الًاث ملؼمين بّ   .(3)ال٣ًاة في ظمُ٘ ال

ْؤ  ٓع  ْلُـت ؤصوـ  مـً الضؾـخ ْمـً طلـ٪ في خين ًٔغ اججـاٍ آزـغ ؤن م٩اهـت اإلاٗاَـضة الض ٓن الـضازلي،  ٖلـى مـً ال٣ـاه

ٓونملي لؿىت 20هجض اإلااصة ) ٓع الخ ٓاٞـ٤ ٖلحهـا مـً ٢بـل اإلاجلــ الىُـابي 2014( مً الضؾخ م جىو ٖلـى ؤن: "اإلاٗاَـضاث اإلا

ٓع الجؼاثغي لؿىت  ٦ْظل٪ الضؾخ ٓع"  ْؤصو  مً الضؾخ ٓاهين  ْاإلاٗض٫ لؿـىت 1996ْاإلاهاص١ ٖلحها ؤٖلى مً ال٣ ؛ 2016م 

ٓن فــي اإلاـــاصة )خُــض مـــىذ اإلاٗاَــضا ٓ ٖلـــى ال٣ـــاه ْلُـــت مغجبـــت حؿــم ٓاص )150ث الض ٓع فـــي اإلاـــ ْمغجبــت ؤصوـــ  مـــً الضؾــخ  )186 – 

ٓع 190 ٕٓ اإلاٗاَضاث ألخ٩ام الضؾخ ٍْترجب ٖلى طل٪ زً ٓع،   .(4)( مً طاث الضؾخ

ٓع   ٕ الضؾـخ ٓع اللُبي في َظا الاججاٍ ٖىـض بٖـضاص مكـْغ ٕ الضؾخ ْل٣ض ؾاعث الُِئت الخإؾِؿُت لهُاٚت مكْغ

ٓن اإلاٗاَــضاث ْالاجٟا٢ُــاث اإلاهــاص١ ٖلحهــا فــي 2017ت ؾــى م الــظي لــم ًــخم الاؾــخٟخاء ٖلُــّ بٗــض؛ خُــض هــو ٖلــى ؤن: "ج٩ــ

ْلـــت اجســـاط الخـــضابير الالػمـــت  هٟاطَـــا بمـــا ال ًســـال٠ ؤخـــا٦م َـــظا  ْٖلـــى الض ٓع  ْؤصوـــ  مـــً الضؾـــخ ٓن  مغجبـــت ؤٖلـــى مـــً ال٣ـــاه

ٓع"  .(5)الضؾخ

ْلُـت  ٓظـض اججـاٍ ًجٗـل اإلاٗاَـضة الض ٍْدـخالن هٟــ اإلاغجبـت  ٦مـا ً ٓن الـضازلي  ٍْت لل٣ـاه ٓهُـت مؿـا طاث م٩اهـت ٢اه

ٓع اإلاهـــغي لؿـــىت  ْل٣ـــض جبنـــى َـــظا الضؾـــخ ٓ ؤخـــضَما ٖلـــى آلازـــغ،  ٓة ؤلالؼامُـــت صْن ؤن ٌؿـــم ُـــض 2014مـــً خُـــض ال٣ـــ ؛ خ

ٍْهـض١ 151ٖههذ اإلااصة ) ٍْاـرم اإلاٗاَـضاث  ْلـت فـي ٖال٢ا هـا الخاعظُـت  ٓعٍـت الض لحهـا بٗـض ( مىّ ٖلـى "ًمشـل عثـِـ الجمِ

ٓع".   ألخ٩ام الضؾخ
ً
٣ْٞا ا  ٓن بٗض وكَغ ٓة ال٣اه ٓن لِا ٢ ْج٩ ٓار  ٓا٣ٞت مجلـ الى  م

ٓن الـــضازلي فـــي خالـــت  ْلُـــت ٖلـــى ال٣ـــاه ٓ اإلاٗاَـــضاث الض بال ؤن ٚالبُـــت ال٣ٟـــّ اإلاهـــغي ًمُـــل بلـــى الاججـــاٍ الـــظي ًإزـــظ بؿـــم

ين ٢ْض ؤًض ال٣ًاء اإلاهغي عؤٔ ٚالبُت ال٣ِٟاء اإلاهٍغ ٓص حٗاعى بُجهما   .(6)في الٗضًض مً ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ْظ

 
ً
 الذظاجير هير اإلاىـمت إلاياهت اإلالاَذاث الذولُت: -زاهُا

ٓاء ٧اهــذ ههــٓم   ٓن الــضازلي ؾــ ْلُــت باليؿــبت لل٣ــاه َىــا٥ بٗــٌ الــض٫ْ التــي لــم جدــضص م٩اهــت اإلاٗاَــضاث الض

ٓاهين ٖاصًت، ٦ما لم ج٨ك٠ ٖما ًم٨ً ؤن ٌؿخض٫ مجها ٖلى جدضًض َظٍ  ٢ ْ ٓعٍت ؤ  .(7)الضعظتصؾخ

ٓع ؤلاًُــــــــالي لؿـــــــىت   ـــىت 1947ٍْخهـــــــضع َـــــــظٍ الضؾــــــــاجير الضؾـــــــخ ــ ـــــض٫ ؾـــ ْاإلاٗــ ــــت 2011م  ــ ـــــضص م٩اهــ ـــم ًدــ ــ ــــض لـــ ــ ُـ م خ

ْبهمــا ا٦خٟــ  با قــاعة فــي اإلاــاصة ) ْلُــت  ْلُــت اإلاٗتــٝر 10اإلاٗاَــضاث الض ٓاهين الض ( بلــى ج٣ُُــض الىٓــام ال٣ًــاجي ؤلاًُــالي بــال٣

.
ً
ٓما   ها ٖم

ٓع اللُبي ال٣ضًم ؾىت   ْلُـت 1951ْالضؾخ  َظا الاججاٍ ٣ٞـض ؤٟٚـل الـىو ٖلـى م٩اهـت اإلاٗاَـضة الض
َ
م ًمشل ؤًًا

ٓن الضازلي ٞاإلاـاصة ) ٍْهـض١ ٖلحهـا 69في ال٣اه ٍْاـرم اإلاٗاَـضاث  ٣َْٗـض الهـلح  ( مىـّ جـىو ٖلـى ؤن: "ٌٗلـً اإلالـ٪ الحـغر 

                                                             
ن1ي

 ي76ىا د0999ا 0مدمى بوؼ يوب: ل"  يومعااىي  يو نابنب وهاانوو يوىيلهصا ىي" يوةج" وهن " ويوتو نقا يوااا" ا  ي 
ن2ي

 ي06،اور دجا ي: م"جق  اب ا د 
ن3ي

 ي08،اور دجا يا م"جق  اب : د 
ن4ي

ن مو يوى تو" ذهو لنه: مباإلضافب إوو ياللت،ا،ا  يوتص لووتهاا إنااه ،ا"يدًب لدرااى للا"ى فاص يوى اتو"ا نة،ا  يومجهاط 086ن،  يوماى  ي 
نه: مإ ي ي"تالى يومجهاط يوى اتو"ي ن منه دنا ن،  ذهو ل091يوى تو"ي ب"لنه فص ى تو"نب يومعااىي  ويواويننو ويوتنظنما ا وتلرى  وك يوماى  ي

 ذىى ى تو"نب معااى  لو يتةا  لو يتةا نب فال نتى يوت،ىن  ذهنهامي
ن5ي

 ىي5107ن مو م "وح يوى تو" يوهنبص و نب 07يوماى  ي 
ن6ي

 ي577 – 576ننظ" ذهص إب"يانى: م"جق  اب ا د 
ن7ي

 ي09،اور دجا ي: م"جق  اب ا د 
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ً
ْبالخالي ٞةهّ لم ًخًمً خ٨ما ٓا٣ٞت مجلـ ألامت"،  ٓن صازلـي، فـي بٗض م ٢ْـاه ْلُت  ٓص حٗاعى بين مٗاَضة ص ْظ في خا٫ 

ٓن اإلاــضوي اللُبــي لؿــىت  فــي مٗاَــضة مــا  ( مىــّ ٖلــى ؤهــّ بطا ٧ــان َىــا٥ هــو23م ؤ٦ــض فــي اإلاــاصة )1954خــين هجــض ؤن ال٣ــاه

ٍٓــت للمٗاَــضة مسـال٠ ْل ٓن ألانـلي ٞاأل ٓن اإلاــضوي اإلاخٗل٣ـت بخُبُــ٤ ال٣ــاه ٓاص ال٣ــاه ( 78صة )، ٦مـا جًــمىذ اإلاــا(1) خــضٔ مـ

ٓن ع٢ـم ) ْلُــت 2010( لؿـىت 12مـً ال٣ـاه عة مغاٖـاة ؤخ٩ـام الاجٟا٢ُـاث الض ٓن ٖال٢ـاث الٗمــل بقـاعة بلـى يـْغ م بكـإن ٢ـاه

 .(2)ُٞما ًخٗل٤ ببٌٗ الح١ٓ٣ اإلاالُت للٗامل

ٓع ألاعصوــــــي لؿــــــىت   ْاإلاٗـــــّض٫ ؾــــــىت ٢ْ1952ـــــض جبنــــــى َــــــظا الاججــــــاٍ الضؾــــــخ ــــت 2014م  ـــم ًدــــــضص م٩اهــ ــــّ لـــ ــــض بهــ ؛ خُــ

ٓن اإلاٗاَضاث  ْبـين ال٣ـاه ٢ْـ٘ الخٗـاعى بُجهـا  ْلُـت بطا مـا  ْلُت، بال ؤن ال٣ًاء ألاعصوي اؾخ٣غ ٖلى جُب٤ُ اإلاٗاَضة الض الض

ـــــى  ْل ْؤ ٓن  الـــــضازلي، بط طَبـــــذ مد٨مـــــت الخمُيـــــز ألاعصهُـــــت فـــــي ؤخـــــض ؤخ٩امِـــــا بلـــــى ؤن الاجٟا٢ُـــــت  ـــــي ؤٖلـــــى مغجبـــــت مـــــً ال٣ـــــاه

 .(3)بالخُب٤ُ

ٓابــذ ْممــا القــ٪ ُٞــّ ؤن َــظٍ اإلاؿــإلت جشيــر حؿــا  ْالش ْلُــت  ٫ٓ ٦ُُٟــت خؿــم الخٗــاعى بــين اإلاٗاَــضة الض ئالث خــ

ٗت  –الَٓىُت    – ؤلاؾالمُتزانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بإخ٩ام الكَغ
ً
ني جُب٣ُـّ جبٗـا ْما ًجب ٖلـى ال٣ا ـملي الـَٓ ْزّ  ٖىض خض

ْلّ في اإلا َْظا ما هدىا  ُلب الشاوي.لظل٪ 

 اإلاؼلب الثاوي

لت   ذولُتمً هفار اإلالاَذة ال ؤلاظالمُتمىكف الشَش

ْٖـضم الاخخجـاط بٗـضم جُب٣ُِـا بحجـت   ْلُت ٨ًمً في جىُٟـظَا بدؿـً هُـت  ٓ اإلاٗاَضاث الض بن ؤؾاؽ مبضؤ ؾم

٫ٓ صْن طل٪ ني الظي ًد ٓن الَٓ ٓ هـا الـضازلي؛ ختـى جهـبذ ٢ابلـت (4)ال٣اه ْلت ملؼمت بةصماط َظٍ اإلاٗاَضاث فـي ٢اه ؛ ٞالض

ٍْدٟٔ ز ىُت،  ٓابذ الَٓ  هٓنُا ها الضًيُت.للخُب٤ُ بك٩ل ال ًخٗاعى م٘ الش

ٓاهين التـــي حؿــــخمض ؤخ٩امِـــا مــــً  ؤلاؾــــالمُتْ هـــظا اإلا٣خ ـــملى هجــــض الـــض٫ْ طاث اإلاغظُٗـــت   ٓظـــّ بلـــى مالءمــــت ال٣ـــ جخ

ٗت  ٍ  ؤلاؾــالمُتالكــَغ ْلُــت متــى ا٦خملــذ قــْغ ني فــي جُبُــ٤ اإلاٗاَــضة الض ْع ال٣ًــاء الــَٓ ْبِْــاع ص ْلُــت،  للمٗاَــضاث الض

َْظا  ين اهُبا٢ِا،  ْلّ في الٟٖغ  آلاجُين:ما ؾىدىا

 ٌ لت : الفشق ألاو  واإلالاَذاث الذولُت ؤلاظالمُتاإلاىاءمت بين أخيام الشَش

ْلُــت لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان   ٓا٣ٞــت الخامــت ٖلــى اإلاٗاَــضاث الض ــا اإلا بن الــض٫ْ التــي جــضًً بالــضًً ؤلاؾــالمي ٌَٗؼ

ٍٓتهـا َْ ْلـت  ٓع الـظي ًـىو ٖلـى صًـً الض  ٖلـى ؤنـ٫ٓ (5)في خـا٫ مؿاؾـِا بالضؾـخ
ً
ٓم بـةظغاء الـخدٟٔ خٟاْـا ؛ ٞخ٣ـ

ٗت  ١ (6)ْم٣انـــضَا ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ْٖـــضم ججؼثـــت خ٣ــٓـ  بمبـــضؤ الٗاإلاُـــت 
ً
ْحٗخاـــٍر مؿاؾـــا ٢ُٓـــت  ًــّـ اإلاىٓمـــاث الح٣ ٓ مـــا جٞغ َْـــ  ، 

ْمً َىا  ٗت  ال بضؤلاوؿان،  ْع الكـَغ ْص  )
ً
ال ْلُـت )ؤ ـؼ  ؤلاؾـالمُتمً جىا٫ْ ؤزغ الخدٟٔ ٖلـى اإلاٗاَـضاث الض فـي حٍٗؼ

(.خ١ٓ٣ 
ً
 ؤلاوؿان )زاهُا

                                                             
ن 1ي

ت "ي لدراى يومويى يو اباب إال دنا ال نوجى ند ذهو لالؾ  وك فاص  اانوو لااد لو فاص معاااى  ىووناب نافا   ن ذهو لنه: مال 59تند يوماى  ي
 ىي0988فص ونبناما مو وذب يواانوو يومىنصا من و"ي  يوهنبب يوعامب و لوو يواضام إذىيى يإلىي"  يوعامب وهاانوو 

ن2ي
يوتاص تراوو يوىوواب يوهنبناب  "فااً فنهاا ن اتد  يوعاما  ؼنا" يواو نص مرافال  ذاو لىمتاهيييم ن مبم"يذا  لدراى يالتةا نا  يوىووناب 078تند يوماى  ي 

 وما بعىااي 561ىا د5101ا 01ا ط7مىونب يوت "نعا  ح 
ن3ي

 ي51 – 09،اور دجا ي: م"جق  اب ا د 
ن4ي

 ىي0969ن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااىي  و نب 57-56يوماى  ي 
ن5ي

ن ماو يوى اتو" 2وهمجتماق يوهنباص فاص يوو ااب  يوى اتو"نب يومتعا باب؛ دناا جاام فاص ناد يومااى  ي يإل المنبند ذهو يوهونب تبنو يوم "ح يوهنبص يو 
ى ذهاو لو ميإل االى ىناو يوىووابما ولو 0969ن مو يإلذالو يوى تو"ي و انب 0 5ى لو ميإل الى ىنو يوىووبما ور وك ند يوماى  ي0920يوهنبص و نب 

ى فاص يومااى  ي وواو مناها وم ا"وح 5100يوم،ى" يو"بن ص وهت "نق يييم فص يإلذاالو يوى اتو"ي و انب  يإل المنبمونبنا ييي ىننها يإل الى ويو "نعب 
 م،ى" يوت "نقمي يإل المنبن ذهو لو ميإل الى ىنو يوىووب ويو "نعب 6؛ دنا ند فص ماىته ي5107يوى تو" يوهنبص و نب 

ن6ي
منته ت،ى"ه ىووب ما ذنى تو نعها لو ت،ىناها لو  بووهاا لو إ "ي"ااا لو ينضامامها نا،ى بـ متدةظم إذالو مو جانل ويدىا لناً ران  ،نؽته لو ت  

 ىن ماو يتةا ناب فننناا 5إوو معااى  م اتهىفب باه ي اتبعاى لو تؽننا" ي  ا" يوااانونص وابعك لدرااى يومعاااى  ماو دناا  ا"نانها ذهاو تهاك يوىوواب يومااى  ي
 ىي0969وهمعااىي  و نب 
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ً
 أزش الخدفف كلى اإلالاَذاث الذولُت: -أوال

جمـــاعؽ الــــض٫ْ خــــ٤ الـــخدٟٔ الــــظي ٨ًٟلــــّ ال٣ـــاهٓن الــــضْلي بمٓظــــب اجٟا٢ُـــت ُِٞىــــا ل٣ــــاهٓن اإلاٗاَــــضاث  

ْ 1969لؿــىت  ٢ُٓــ٘ ؤ ٓاهُجهــا الضازلُــت ٖىــض الخ ٢ْ ٓاٞــ٤  ــا ؤ هــا ال جخ ٓص التــي جــٔغ مــً ْظِــت هَٓغ م ٖلــى بٗــٌ البىــ

 الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث التي جخٗل٤ بد١ٓ٣ ؤلاوؿان. 

ْ ؤ٦رـر مـً مٗاَــضةٍِْٓـغ ألازـغ اإلاباقــغ للـخ  ٓاعص فـي هــو ؤ ٓوي الـ ْاٖخبـاع َــظا  ،دٟٔ فـي بلٛــاء الح٨ـم ال٣ــاه

ْلت التي ؤبضجّ ٓاظِت الض ٍ مُٗىت لم جغص في اإلاٗاَضة ،الح٨م ٚير هاٞظ في م ْل٨ً جدذ قْغ  
ً
ْ اٖخباٍع هاٞظا  .(1)ؤ

ٓوي  ٍْـــــٔغ )ؤالن بلُـــــّ( اإلا٣ـــــغع الخـــــام للجىـــــت ال٣ـــــاهٓن الـــــضْلي فـــــي مؿـــــإلت الخدٟٓـــــاث ؤن الىٓـــــام  ال٣ـــــاه

ْجد٣ُــــ٤ ؤْؾــــ٘ اقــــترا٥  : مهــــلحت جٓؾــــُ٘ هُــــا١ اإلاٗاَــــضة، 
ً
ــــا للخدٟٓــــاث ٌٗــــال  مهــــلحخين مخٗاعيــــخين ْاٍَغ

ٓصَــا مــً ظِــت زاهُــت ،مم٨ـً ٞحهــا مــً ظِــت ْاإلاداٞٓــت ٖلـى الِــضٝ ألانــلي مــً ْظ ، (2)ْمهــلحت جُب٣ُِــا بإ٦ملِــا 

ٓ جدٟٓــــاث الــــض٫ْ   ٖلــــى مٗا ؤلاؾــــالمُتْؤخؿــــً مشــــا٫ هًــــغبّ فــــي َــــظا الهــــضص َــــ
ً
َــــضاث خ٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان هٓــــغا

ٗت  ْحُٛيــر الضًاهــت، فــي خــين ؤن ؤلاؾــالمُتلخٗــاعى ؤخ٩ــام ألازيــرة مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ  ًدٓــغ الــغصة 
ً
، ٞا ؾــالم مــشال

الن الٗالوي لح١ٓ٣ ؤلاوؿـان ٌٗتـٝر فـي ماصجـّ ) ْاإلاٗخ٣ـض18ؤلٖا اط اإلاؿـلمت (3)( بخُٛيـر الضًاهـت  م ْػ ٦ْـظل٪ جدـٍغ  ،

ْاط اإلاؿلم م ْػ  للمـاصة )مً ٚير اإلاؿلم 
ً
ْاٖخبـاع طلـ٪ مسالٟـا ْزيُت،  ـالن الٗـالوي لح٣ـ١ٓ ؤلاوؿـان 16ً  ( مـً ؤلٖا

اط الحـ٤ بـالتزْط بـضْن ٢ُـض بؿـبب الـضًً" ممـا ظٗـل بٗـٌ الـض٫ْ  ْاإلاغؤة متى بلٛا ؾً الـْؼ التي حُٗي "للغظل 

ــ ؤلاؾــالمُت َُّ ــت جــخدٟٔ ٖلــى جلــ٪ اإلاــاصة ٖلــى ؤؾــاؽ ؤن مىُــ٤ ؤلاؾــالم فــي طلــ٪ ال ًىُلــ٤؛ مــً خُــض بهــّ ٢ ض الحٍغ

اط بؿــبب الــضًً ْبهمــا ًىُلـ٤ مــً خُــض ْظــٓر نــُاهت ألاؾــغة مـً الاهدــال٫ بؿــبب الازــخالٝ فــي الــضًً  ،فـي الــْؼ

ظخّ ط بمٓظب ٣ُٖضجّ إلا٣ضؾاث ْػ  .(4)ٖىض اخترام الْؼ

ٓاص اجٟا٢ُــت ال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض اإلاــغؤة لؿــىت  ؤلاؾــالمُت٦مــا َالــذ جدٟٓــاث الــض٫ْ    مــً مــ
ً
بًٗــا

ْاإلاـغؤة م اإلاخٗل٣ت1979 ْة بـين الغظـل  ٗت  ؛باإلاؿا اط ؤلاؾـالمُتلخٗاعيـِا مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ ، زانـت مـا حٗلـ٤ بـالْؼ

ٗت  ــض فــي لُبُــا هجــض ؤهــّ مؿــخمض مــً الىهــٓم ال٣ُُٗــت فــي الكــَغ ٓاٍع ٕٓ بلــى ٢ــاهٓن اإلا ْبــالغظ ْاإلايــرار،  ْالُــال١ 

ٓلـــّ حٗـــالى:  ؤلاؾـــالمُت ـــْيِن فـــي ٢ َُ
َ
ص
ْ
ه
ُ
ِ ألا

ّ
ـــُل َخـــٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦
َّ
ٓعة اليؿـــاء[، خُـــض ؤٖغبـــذ بٓظـــٓر 11ةآلاًـــت ) ِللـــظ ( مـــً ؾـــ

ٗت  ٓاٖــض الكـــَغ ْالبىــض )ط( مـــً ال٣ٟــغة ) ؤلاؾــالمُتمغاٖــاة ٢ ( التــي جمـــىذ 16( مــً اإلاـــاصة )1ُٞمــا ًخٗلـــ٤ بــاإلايرار، 

ْالبىـــض )ص( مـــً ال٣ٟـــغة ) ْٖىـــض ٞســـخّ،  اط  لُاث ؤزىـــاء الـــْؼ ْاإلاؿـــْا ( التـــي جمـــىذ 16( مـــً اإلاـــاصة )1هٟــــ الح٣ـــ١ٓ 

ظُــتهٟـــ الح٣ــ١ٓ  ٓالــضة بٛــٌ الىٓــغ ٖــً الحالــت الْؼ ٓاظبــاث ٧ ْؤصزلــذ ص٫ْ بؾــالمُت ؤزــٔغ جدٟٓــاث (5)ْال  ،

ٓاص الاجٟا٢ُـت لخٗاعيـِا مـ٘  ٓاص الاجٟا٢ُت؛ بل ْنل ألامغ ببًِٗا بلـى ببـضاء جدٟـٔ ٖـام ٖلـى ظمُـ٘ مـ ٖلى طاث م

ٗت   .(6)ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ

                                                             
ن 1ي

 ي091ا دمدمى ذهويو: م"جق  اب 
ن2ي

نا و اانب 98ن مااو تا"ناا" وجنااب يواااانوو يوااىووص دااو  موضااوح يوتدةظااا ا ي مااى يومتدااى ا ىوونااب وجنااب يواااانوو يوااىووص بااىو"تها ي008يوةااا"  ي 
 ىي0996

ن 3ي
ن ام  اا ي ى ذهو لنه مور   الد دا  فاص د"ناب يوةرا" ويووجاىيو ويواىنو و0998ن مو يإلذالو يوعاومص وداو  يإلن او و نب 08تند يوماى  ي

 يود  د"نته فص تؽنن" ىنو لو معتاىه باوتعبى وإ امب يو عاب" ويومما" ب ويوتعهنى بمة"ىه لو مق جماذب ولماى يومأل لو ذهو دىهمي
ن4ي

 ي569ىا د0988ويواانوو يوىووصا ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا  يإل المنبمدمى م،نهدص: داو  يإلن او بنو يو "نعب  
ن5ي

 ىي0979ن مو يتةا نب يواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  و نب 06-5يننظ" يوماى   
ن 6ي

ن مو جانل يوبد"نوا وم،"ا ويوع"ي ا ويورون ا ويومؽ"لا و و"ناا بننماا لىلها  يوممهراب يوع"بناب يو اعوىنب 06لىله  تدةظا  ذهو يوماى  ي
 تدةظاً رامالً ذهو يالتةا نبي
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ٓبــت با يـاٞت بلــى طلــ٪ اهًــمذ لُبُــا بلــى اجٟا٢ُــت مىاًَـت   ْ ال٣ٗ ر اإلاٗاملــت ؤ ْٚيــٍر مــً يــْغ الخٗــظًب 

ْ الالبوؿاهُت لؿىت  ٢ْـاهٓن الجـغاثم 1984ال٣اؾُت ؤ ٓلـض الخٗـاعى بـين التزامِـا الـضْلي  م صْن ؤي جدٟٓاث مما ً

ٗت  ؛ مما ٌٗض في بَـاع َـظٍ الاجٟا٢ُـت اٖخـضاء ٖلـى (1)ؤلاؾالمُتالحضًت التي حؿدىض ههٓنّ ٖلى ؤخ٩ام مً الكَغ

 ْ لُت خُاة ؤلاوؿـان  ْلُـت ًترجـب ٖىـّ ٢ُـام اإلاؿـْا  بالتزامـاث ص
ً
ْعٍ بزـالال ْالـظي ًمشـل بـض  بؿـالمت ظؿـضٍ، 

ً
مؿاؾـا

ْلُت.  الض

 لهــالح الــض٫ْ  
ً
 ؤؾاؾــُا

ً
ْعا ٖلــى مشــل َــظٍ الىهــٓم خــين  ؤلاؾــالمُتْاإلاالخــٔ َىــا ؤن الــخدٟٔ ًلٗــب ص

ال ًـازغ ٖلـى الُبُٗـت الخانـت لالجٟا٢ُـاث  ْلُـت لح٣ـ١ٓ ؤلاوؿـان؛ جهض٣ًِا ٖلى مٗاَضاث خ١ٓ٣ ؤلاوؿـان،  الض

ْلُــــت مــــً  ال ًٟــــٙغ اإلاٗاَــــضاث الض ٓص ٣ٞــــِ،  ٖٓــــت مدــــضصة مــــً البىــــ ْ مجم باٖخبــــاع ؤن الــــخدٟٔ ٩ًــــٓن ٖلــــى بىــــض ؤ

ْلت زهٓنُا ها الش٣اُٞت مً ظِت ٔ  ،مًامُجها بك٩ل ًدٟٔ للض ؼ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان مً ظِت ؤزغ  .(2)ْحٍٗؼ

 
ً
لت  -زاهُا ض خلىق ؤلاوعان: ؤلاظالمُتدوس الشَش  في حلٍض

ٓاٖـــــض خ٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان   ٓبـــــاث جخٗـــــاعى مـــــ٘ ٢ َىـــــا٥ مـــــً ًـــــٔغ ؤن الؿُاؾـــــت ال٣ٗابُـــــت فـــــي ؤلاؾـــــالم جخًـــــمً ٣ٖ

ٓلـــّ حٗـــالى:   ل٣
ً
٠ِ ألاؾاؾـــُت مشـــل: ال٣هـــام جىُٟـــظا

ْ
ه
َ
 ِبـــاأل

َ
ـــ٠

ْ
ه
َ
ألا َْ ْيِن  َٗ ـــْيَن ِبـــال َٗ ال َْ ـِ 

ْٟ ـَ ِبـــالىَّ ْٟ نَّ الـــىَّ
َ
حَهـــا ؤ ِٞ ـــْحِهْم 

َ
ل َٖ َخْبَىـــا 

َ
٦ َْ

 َْ ِن 
ُ
ط
ُ
َن ِبـــاأل

ُ
ط
ُ
ألا الُجـــُغَْح ٢َِهـــاٌم َْ َْ  ِ

ًّ ـــ  ِبالّؿِ
ًَّ ـــ ٓلـــّ حٗـــالى: 47ةآلاًـــت ) الّؿِ  ل٣

ً
٢ُْـــ٘ ًـــض الؿـــاع١ امخشـــاال ٓعة اإلااثـــضة[،  ( ؾـــ

 ِّ
َّ
ًَ الل  ِم

ً
اال
َ
٩
َ
َؿَبا ه

َ
ِضَيُهَما َظَؼاًء ِبَما ٦ ًْ

َ
ٓا ؤ ُٗ

َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ 
ُ
ت
َ
اِع٢ الؿَّ َْ اِع١ُ  الؿَّ َْ ( ٓلّ 140ةآلاًت ْظلض الؼاوي في ٢ ٓعة اإلااثضة[،  ( ؾ

ـــَضةٍ لى: حٗـــا
ْ
 َظل

َ
ـــت
َ
اِخـــٍض ِمْجُهَمـــا ِمئ َْ ـــلَّ 

ُ
ْا ٧ اْظِلـــُض

َ
اِوـــي ٞ الؼَّ َْ  

ُ
ـــت َُ اِه ْ 2ةآلاًـــت ) الؼَّ ْال٣ُـــ٘ ؤ ٓع[؛ بيـــاٞت بلـــى الـــغظم،  ٓعة الىـــ ( ؾـــ

ٓلـــّ حٗــــالى:  ــــ٤ ٦مــــا فــــي ٢ َن ِفــــي الهـــلب ل٣ــــاَ٘ الٍُغ ْٓ َٗ ْؿــــ ََ َْ  ُّ
َ
ٓل َعُؾــــ َْ  َّ ــــ

َّ
َٓن الل َدـــاِعُب ًُ  ًَ ــــِظً

َّ
َمــــا َظــــَؼاُء ال ْن ِبهَّ

َ
َؿــــاًصا ؤ

َ
ْعِى ٞ

َ
ألا

ْم  ُِ
َ
ِلَ٪ ل

َ
ْعِى ط

َ
ًَ ألا ا ِم ْٓ َٟ ْى ًُ  ْْ

َ
ٍٝ ؤ

َ
ًْ ِزال ْم ِم ُِ

ُ
ْعُظل

َ
ؤ َْ ِضيِهْم  ًْ

َ
َ٘ ؤ

َّ
ُ
َ
٣
ُ
ْْ ج
َ
ٓا ؤ ُب

َّ
َهل ًُ  ْْ

َ
ٓا ؤ

ُ
ل خَّ
َ
٣ اٌر ًُ

َ
ظ َٖ ِزَغِة 

َ
ْم ِفي آلا ُِ

َ
ل َْ ا  َُ

ْ
ه  ِزْؼٌي ِفي الضُّ

ـٌُم  ِٓ
َٖ

 ( ْٚيــر طلـ٪ مــً الجـغ 35ةآلاًـت ٓعة اإلااثـضة[،  ٗت ( ؾــ ٓبـاث فــي الكـَغ ال يهـضٝ بلــى  ؤلاؾــالمُتاثم، بال ؤن هٓــام ال٣ٗ

ْصعء اإلاٟاؾض ٖجهم في الضهُا ْآلازـغة ْبهما ظاء لخد٤ُ٣ مهالح الىاؽ  ْص ٞدؿب،  ، ٞالغخمـت  ـي ؤؾـاؽ (3)ب٢امت الحض

ٓلـــّ حٗـــالى:  ْلـــم جغؾـــل الغؾـــل بال إلا٣هـــض مٗـــين فـــي مشـــل مـــا ظـــاء ٢ ٓبـــت فـــي ؤلاؾـــالم،  ٘ ال٣ٗ عْ حكـــَغ
َ
َمـــا ؤ َْ 

ً
 َعْخَمـــت

َّ
َىا٥َ بال

ْ
َؾـــل

يَن  ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
ْخثهم ٖلى الُاٖت106ةآلاًت ) ِلل ْل٨ِٟم ًٖ اإلاٗاصملي  ٓعة ألاهبُاء[،   .(4)( ؾ

مــت ٢ــا٫ حٗــالى:   ْالجٍغ ٓبــت  ْالتــي حٗنــي بًجــاص الخ٩ــاٞا بــين ال٣ٗ ٓبــت،  بلــى ظاهــب طلــ٪ هجــض ٨ٞــغة الٗضالــت فــي ال٣ٗ

 ْن
َ
ــــاِؽ ؤ ْمـــُخْم َبــــْيَن الىَّ

َ
ا َخ٨

َ
ِبط ــــْض٫ِ َْ َٗ ٓا ِبال ُمــــ

ُ
ْد٨

َ
ْالــــغصٕ؛ للحــــض مــــً اهدكــــاع 57ةآلاًــــت ) ج ٓعة اليؿــــاء[، ٦ــــظل٪ الؼظــــغ  ( ؾــــ

ْلٛيٍر مً الخ٨ٟير في ا٢تراِٞا  ، مت مغة ؤزٔغ ٓصة بلى الجٍغ ْالٟؿاص بمى٘ اإلاظهب مً الٗ مت  َْظا ًِٓغ في اقتراٍ  ،الجٍغ

ْبٖالهّ بين الىاؽ ٢ا٫ حٗالى:  ا َ بقِاع ال٣ٗار 
َ
ظ َٖ ْض  َِ

ْ
ك َِ لْ ِمِىيَن َْ

ْ
ا
ُ
ًَ اإلا  ِم

ٌ
ت َٟ اِث

َ
ٓع[.2ةآلاًت ) ُهَما َ ٓعة الى  ( ؾ

ْلُـاء الـضم خ٣ِـم   ْؤُٖـ  أل ٢ْ ملى ٖلى ٖاصة الشـإع،  ْخاعر الٓلم،   للٗض٫، 
ً
ٓاٖضا بن ؤلاؾالم بإخ٩امّ ؤعئملى ٢

ـْم فـي ال٣هـام الٗــاص٫ ٢ـا٫ حٗـالى: 
ُ
٨
َّ
ل َٗ
َ
ِْلـي الالَبــاِر ل

ُ
ـا ؤ ًَ  

ٌ
ــاة َُ ــْم ِفـي ال٣َِهـاِم َخ

ُ
٨
َ
ل َٓن َْ ٣ُـ خَّ

َ
ٓعة الب٣ــغة[، 178)ةآلاًــت  ج ( ؾـ

ْظغاخــاث ال٣لــٓر ٍْــظَب بدــؼاػاث الىٟــٓؽ،  ذ بلُــّ الُٟــغة الؿــلُمت،  ٓ ال٣ًــاء الــظي حؿــتًر ْحؿــ٨ين  ،ٞال٣هــام َــ

ْخمُت الجاَلُت وى  ٓصَا الًٛب ألٖا ٓعاث الىٟـ الجامدت التي ٣ً ٞ(5). 

                                                             
ن1ي

ى ب الو لدرااى 0959ن و انب 6ى فص  لو إ اماب داى يو ناا ويوااانوو " اى ي0979ن و نب 71يواانوو " ى ي ننظ" يوم "ح يوهنبص يوج"يبى يودىنب فص 
 ى ب لو دىي يو " ب ويود"يبب وتعىنالتهاي0952ن و نب 09يوا،اد ويوىنب ويواانوو " ى ي

ن 2ي
 ي011ىا د5112عب بوم"ىيطا يوج يب"ا ذهص مع و ا يول،و،نب يو اافنب وذاومنب داو  يإلن اوا " اوب ماج تن"ا رهنب يوداو   جام

ن3ي
 ي6ا ىي" يوةر" يوع"بصا بن"و ا ىي ا د5يو ا بص: يومويفاا  فص ل،و  يو "نعبا ج 
ن4ي

 ي97ا ىي" يو "و ا ىي ا د5ذبى يوااى" ذوىه: يومو وذب يوجنابنب يوع،"نب فص يوةاه يإل المصا ج 
ن 5ي

 ي097ىا د0970يوع"بصا بن"و ا  نى   ل: فص ظال  يوا"آو: ىي" إدنام يوت"يا 
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ْؤَ  ال ال٣هــام لٟؿـض الٗــالم،  ٓػٍــت "ٞلـ ْاؾــدُٟاء، ٢ْـض ٢ــا٫ ابـً ال٣ــُم الج  ابخــضاء 
ً
لــ٪ الىـاؽ بًٗــِم بًٗـا

 .(1)٩ٞان في ال٣هام ٢ُ٘ إلاٟؿضة الخجغئ ٖلى الضماء بالجىاًت ْالاؾدُٟاء"

ْل  ٓلّ حٗالى:  ي٦ما ؤن  ْ ؤزظ الضًت في ٢ ٓ ؤ ْ الٟٗ َىـا اإلاجني ٖلُّ مسير بين ال٣خل ؤ
ْ
ل َٗ ـْض َظ

َ
٣
َ
ًٓمـا ٞ

ُ
ل
ْ
ِخـَل َمٓ

ُ
٢ ًْ َمـ َْ

 
َ
ال
َ
اًها ٞ

َ
ُ
ْ
ِّ ُؾل ِ

ُّ ِل َٓ ْخِل ِل
َ
 ِفي ال٣

ْ
ْؿِغٝ ٌُ

  ٓعة ؤلاؾغاء[. 33ةآلاًت  ؾ

ٗت   ٓبــت ٖلــى  ؤلاؾــالمُتْمــً مٓــاَغ ؾــماخت ؤخ٩ــام الكــَغ ــا لخهٓنــُت خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان ؤن جىٟــظ ال٣ٗ َؼ ْحٍٗؼ

 ٫ٓ ْْيُ٘ ٢ا٫ الغؾ ٤ بين قٍغ٠  "بهما ؤَل٪ الظًً مً ٢بل٨م ؤ هم  –نلى هللا ٖلُّ ْؾلم  –مؿخد٣حها مً ٚير جٍٟغ

ٓا بطا ؾــغ١ ٞــ ْؤًــم هللا٧ـاه ٓا ٖلُـّ الحــض،  ْبطا ؾــغ١ ٞـحهم الًــ٠ُٗ ؤ٢ــام  ٍٓ ٓ ؤن ٞاَمــت بيــذ مدمــض  ،حهم الكـٍغ٠ جغ٧ــ لـ

 .(2)ؾغ٢ذ ل٣ُٗذ ًضَا"

ٗت   ْالخدؿــِىاث ؤلاؾــالمُتبن ظمُــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ْالحاظُــاث  عاث  ٓم ٖلــى خٟــٔ الًــْغ ْمــً م٣انــضَا  ،ج٣ــ

ت بٛــــغؽ الًٟــــاثل ْألازــــال١،  ْجؼ٦ُــــت الــــىٟـ البكــــٍغ ٓة فــــي الؿــــامُت جغبُــــت  ــــ٘ ٖــــً الغطًلــــت؛ لٛــــغى الخمخــــ٘ بالكــــِ ْالتٞر

ْال٣ٗل. ْاليؿل  ْال٣ظٝ ْقغر الخمغ للمداٞٓت ٖلى الٗغى   الحغام ٦دضي الؼها 

٫ٓ اإلاــغؤة ٖلــى ههــ٠ ههــِب الغظــل مــً اإلايــرار ٞخِٓــغ م٣انــض َــظا الح٨ــم الكــغعي   ؤمــا باليؿــبت إلاؿــإلت خهــ

٫ٓ ؤ ْاإلاداٞٓت ٖلحها بال٣ ْاة  ن اإلاغؤة ؤ٢ل ه٣ٟت باليؿبت للغظل؛ أل ها ال جخدمل ؤٖباء الحُاة مً زال٫ بٖالء ٢ُمت اإلاؿا

ْلظا حؿأْ ٚىمِا م٘ ٚغمِا بإزظَا هه٠ الح٤ مـً بٗـٌ الرـرْاث مـً اإلايـرار،  اإلاسخلٟت باٖخباع ؤْياِٖا الخانت، 

 مشل الغظل
ً
٦ْغامتها جماما ٢ِٓا  ٓبت ،ٞا ؾالم ًًمً للمغؤة خ٣  مً َظٍ الح١ٓ٣ ٞلّ ٣ٖ

ً
 .(3)٢اؾُت ْمً ًىته٪ ؤًا

ْص هللا مجلبت للخير  ٫ٓ  ،ٞةٖما٫ خض ْالغؾـ ٗمـل  –نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـلم  –ْصلُل ٖلـى خؿـً الُاٖـت،  ٌُ "خـض 

"
ً
ا ؤعبٗـــين نـــباخا ٗت (4)فـــي ألاعى زيـــر ألَـــل ألاعى مـــً ؤن ًمُـــْغ ٍْخد٣ـــ٤ الٛـــغى الـــضًني ال٩ـــامً فـــي الكـــَغ  ؤلاؾـــالمُت، 

ــــام ظمُـــــ٘ البكـــــغ  ـــال٫ جُبُـــــ٤ ؤخ٩ـ ـــً زــ ٗت( مــ ٓاَجهم، )م٣انـــــض الكـــــَغ ــــ ْمـ ٓا هم،  ــــ ــــذ ؤلـ ٟـ ـــا ازخل ــــاهُت مِمــ ــــٟتهم ؤلاوؿـ بهـ

٫ٓ هللا حٗـــالى:  ْاليؿـــاء ْفـــي طلـــ٪ ٣ًـــ ْم ِفـــي الَاـــّرِ ْؤوؿـــا هم، ٦مـــا ًدؿـــأْ فـــي طلـــ٪ الغظـــا٫ 
َُ َىـــا

ْ
َخَمل َْ َصَم 

َ
ْمَىـــا َبِنـــي آ غَّ

َ
ـــْض ٦

َ
٣
َ
ل َْ

ِشيٍر مِ 
َ
ى ٦

َ
ل َٖ ْم  َُ َىا

ْ
ل ًَّ

َ
ٞ َْ َباِث  ِ

ُّ ًَ الَُّ ْم ِم َُ َىا
ْ
َعَػ٢ َْ الَبْدِغ  َْ 

ً
ُال ًِ

ْٟ ٣َْىا جَ
َ
ل
َ
ًْ ز ٓعة ؤلاؾغاء[.70ةآلاًت ) مَّ  ( ؾ

ْبهمـــــا  ـــــي حٗـــــؼػ َـــــظٍ  ْلُـــــت،  ُت فـــــي ؤلاؾـــــالم ال جخٗـــــاعى مـــــ٘ ٨ٞـــــغة خ٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان فـــــي اإلاٗاَـــــضاث الض ٓمـــــت الكـــــٖغ ٞاإلاىٓ

ٗت  ْاختـــرام م٣خًـــُاث الكـــَغ ٓن  ت بهـــ ْجد٣ُـــ٤ ؤَـــضاِٞا الحًـــاٍع التـــي  ؤلاؾـــالمُتالح٣ـــ١ٓ؛ لحٟـــٔ الحُـــاة ؤلاوؿـــاهُت، 

ْالؿىت.  جًمجها ال٨خار 

 :دوس اللظاء في جؼبُم اإلالاَذة الذولُت:الفشق الثاوي

ني مِمـت مغا٢بـت مـضٔ   ُٗـي لل٣ًـاء الـَٓ ٌُ عة ؤن  ْظـض يـْغ ْلُت بلى اإلاجـا٫ الـضازلي ؤ بن امخضاص اإلاٗاَضاث الض

ٗاث الضازلُـت، ب ُٖتها؛ ل٩ي ًىإٔ ًٖ جُب٤ُ ههٓم اإلاٗاَضة التي جخٗاعى م٘ الدكـَغ لـى ظاهـب مِمـت ؤزـٔغ مـً مكْغ

ْبُان هُا١ جُب٣ُّ ٓ ما ٌٗٝغ بالخٟؿير  ،قإ ها ؤن جدضص مٗنى الىو  ٓ ما هبِىّ في ال٣ٟغاث الخالُت:، َْ َْ 

 
ً
 الشكابت اللظاةُت: -أوال

ٓايـــــُ٘    الزـــــخالٝ َبُٗـــــت اإلا
ً
ْلُـــــت؛ هٓـــــغا ًسخلـــــ٠ ٧ـــــل ٢ًـــــاء ٖـــــً آلازـــــغ فـــــي ٦ُُٟـــــت حٗاملـــــّ مـــــ٘ اإلاٗاَـــــضاث الض

ْلُـــت مغاخــــلْالٗال٢ـــاث التــــي ًىٓمِــــ ٓاخــــضة؛ بط باؾــــدُٟاء اإلاٗاَــــضة الض ْلـــت ال ْطلــــ٪ فــــي بَــــاع الض ٍٓجهــــا فــــي  ا ٧ــــل مجهمـــا،  ج٩

                                                             
ن1ي

 ي959ىا د0999يبو  نى يوجو نب:  يى يومعاىا ىي" يبو د ىا بن"و ا  
ن 2ي

نا 9972يوبلااا"ي: ،اادنر يوبلااا"يا ىي" يبااو ر ناا"ا بناا"و ا ىي ا ىيوا رتااال يودااىوىا بااال ر"ياااب يو ااةاذب فااص يودااىوىا " ااى يودااىنا ي
 ي892د
ن3ي

 .http://www.azhar.egا من و" ذهو يو"يب : يإل المنبنعب ذبى يوةتاح يوعوي"ي: مو ماا،ى يو " 
 ،باداًي 9:91ىا و   يوىلو : 5150 19 56تا"نخ يوىلو : 

ن4ي
نا 5298ماجااه:  اانو يبااو ماجااها مرتبااب يومعااا"ؾ وهن اا" ويوتو نااقا يو"ناااكا ىي ا ىيوا رتااال يودااىوىا بااال إ امااب يودااىوىا " ااى يودااىنا ي 
 ي720د
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ْلي ٓن الــــض ــــغاٝ،  ال٣ـــاه ٓاظِـــت ظمُــــ٘ ألَا ٓن الـــضازلي ٞة هــــا حؿـــغي فــــي م  لل٣ــــاه
ً
ــــا مهـــضعا خباَع ٍ الالػمـــت اٖل ٓٞغ الكــــْغ ْجـــ

ْل٨ـً ٢بـل ؤن ٌكـٕغ ال٣ا ـملي فـي ىُـت بخُبُـ٤ ؤخ٩امِـا،  ْلُـت ًجـب ٖلُـّ  ْجلتزم اإلادـا٦م الَٓ جُبُـ٤ ؤخ٩ـام اإلاٗاَـضة الض

ُٖٓت،  ٓن مٓيـ ٢ْـض ج٩ـ ٓن قـ٩لُت  ني ٢ـض ج٩ـ ْع٢ابت ال٣ًـاء الـَٓ ٓع،  ٍ التي هو ٖلحها الضؾخ ٓاٞغ الكْغ ؤن ًخإ٦ض مً ج

:
ً
 َْظا ما هبِىّ جباٖا

 الشكابت الشيلُت:  -1

ٓن اإلاٗاَــضة   ٓص ؤلاظــغاءاث الالػمــت ل٩ــي ج٩ــ ْظــ ْلُــت ملؼمــت، ؤي جــم ْ ــي التــي ج٣خهــغ ٖلــى جإ٦ــض ال٣ا ــملي مــً  الض

عة اختـرام ألاْيـإ الكـ٩لُت  ٓع، مما ٨ٌٗــ اججـاٍ ال٣ا ـملي بًـْغ ٕٓ بلى ههٓم الضؾخ ا، بالغظ ْوكَغ الخهض٤ً ٖلحها، 

ُت إلاسالٟتهـــــا  ٓاٖــــض ًهــــم اإلاٗاَـــــضة بٗــــضم الكــــٖغ ط ٖلـــــى َــــظٍ ال٣ ْؤن الخــــْغ ٓع،  ْؤلاظغاثُــــت اإلا٣ــــغعة فــــي ههـــــٓم الضؾــــخ

ٓعٍت ٓاٖض الضؾخ  .(1)ال٣

ٓ الــــظي ًجٗلِــــا ٞاإلاٗاَــــضة ٢بــــ  ْخــــضٍ َــــ ٕ البؿــــُِ، ٞالخهــــض٤ً  ل جمــــام الخهــــض٤ً ٖلحهــــا خ٨مِــــا خ٨ــــم اإلاكــــْغ

ْلُت مً قإن الغثِـ  ٓع الخهض٤ً ٖلى اإلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض ْلظل٪ ظٗل الضؾخ ْجىُٟظَا؛  ا  ٍْمِض ليكَغ ملؼمت 

ْلت لى للض ْػٍغ الخاعظُت ،ألٖا  ْ ٓػعاء ؤ  .(2)ْلِـ مً قإن مجلـ ال

ٓة ْبطا مـــا جـــم الخهـــ  ٓن لِـــا ٢ـــ ٓظـــب ٦مغخلـــت الخ٣ـــت وكـــغ اإلاٗاَـــضة؛ ل٩ـــي ج٩ـــ ْلُـــت ٞةهـــّ ًخ ض٤ً ٖلـــى اإلاٗاَـــضة الض

ـــــــالم اإلاســـــــاَبين  ـــــــضزل اإلاٗاَـــــــضة فـــــــي صاثـــــــغة الخىُٟـــــــظ ٖ  ًُ ٓعٍت جالُـــــــت للخهـــــــض٤ً  ٓن، ٞٗملُـــــــت اليكـــــــغ ٖملُـــــــت صؾـــــــخ ال٣ـــــــاه

 (3)بإخ٩امِا
ً
ُٖت؛ هٓـغا ْلت ًٖ ؤيهمـا ًهـم اإلاٗاَـضة بٗـضم اإلاكـْغ ٓوي اؾـخٓظب  ، ْفي خا٫ ج٣اٖـ الض لخسلـ٠ بظـغاء ٢ـاه

ٓع ال٣ُام بّ.  الضؾخ

 الشكابت اإلاىطىكُت: -2

٠٢ٓ َظٍ   ْجخ ٓع،  ْ حٗاعيّ م٘ الضؾخ ٓا٣ّٞ ؤ ْمً ج ٓن اإلاٗاَضة،  ْػ ببغام اإلاٗاَضة ْق٩لِا بلى مًم ْ ي جخجا

ْلــت بلــى ؤزــٔغ  َْــظا ألامــغ ًسخلــ٠ مــً ص ٓع،  ْلُــت باليؿــبت للضؾــخ  ٦مــا ط –الغ٢ابــت ٖلــى م٩اهــت اإلاٗاَــضة الض
ً
 –٦غهــا ؾــاب٣ا

 فــي طلـ٪ بىهــٓم 
ً
ْلــت مؿترقـضا ْٖلـى ال٣ا ـملي ؤن ًخد٣ــ٤ مـً مــضٔ مالءمـت ههــٓم الاجٟا٢ُـت مــ٘ الىٓـام الٗــام فـي الض

ٓع التي جبين ألاؾـ الٗامت للمجخم٘  .(4)الضؾخ

ُٖٓت، مؿـــإلت حٗـــاعى اإلاٗاَـــضة   ْلُـــت مـــً الىاخُـــت اإلآيـــ ُٖت اإلاٗاَـــضة الض ٓع اإلاخهـــلت بمؿـــإلت مكـــْغ ْمـــً ألامـــ

ْلُـ ٗت الض ْع ال٣ا ـملي فـي خالـت الخٗـاعى بـين مٗاَــضة  ؤلاؾـالمُتت مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ ٓصهـا بلــى الدؿـائ٫ ٖـً ص ألامـغ الـظي ٣ً

ٗت  ٓن الضازلي ٌؿخمض ؤخ٩امّ مً الكَغ ْهو مً ههٓم ال٣اه ْلُت   .ؤلاؾالمُتص

ٓظـب مٗٓــم صؾــاجير الــض٫ْ   ٗت  ؤلاؾــالمُتبم ٘ ؤلاؾـالمُتحٗــض الكــَغ طلــ٪ ٖــضم  ىْمٗنــ ،اإلاهــضع الغثِنــملي للدكــَغ

ٗت  ٘ ًسـال٠ الكـَغ ْ حكـَغ ٓن ؤ  بُٗـب مسالٟـت  ؤلاؾـالمُتبنـضاع ؤي ٢ـاه
ً
ٓبا ٘ مكـ ْبال ٧ـان َـظا الدكـَغ فـي مباصئهـا الٗامـت، 

ٓع  ٗت (5)الضؾـــــخ ٫ٓ ال٩لُـــــت للكـــــَغ ْلُـــــت جاـــــرم فـــــي بَـــــاع ألانـــــ ـــالمُت، ٞاإلاٗاَـــــضة الض ْ جخٗـــــضٔ َـــــظٍ ؤلاؾــ ْػ ؤ ؛ بدُـــــض ال جخجـــــا

ٓن اإلا٣انــــض الٗامــــت للكــــغ  ٫ٓ؛  هــــضٝ نــــ ْلُــــت ٖــــًؤلاؾــــالمُتَٗت ألانــــ ْ  ، ؤمــــا بطا زغظــــذ اإلاٗاَــــضة الض ألاخ٩ــــام ال٩لُــــت ؤ

ٗت  ال ًخـإح  بهٟـاط ؤلالـؼام  ؤلاؾالمُتحٗاعيذ م٘ م٣انض الكَغ ٓعٍت،  ْٚيـر صؾـخ ٖت  ٞة ها حٗض خُيئٍظ مٗاَضة ٚيـر مكـْغ

ٗت  لخٗاعيـــــِا مـــــ٘ ؤخ٩ـــــام ؛باليؿـــــبت لِـــــا ـــالمُتالكـــــَغ ـــين ألاخ٩ـــــام ؤلاؾــ ـــ٤ بــ ُٓٞــ ـــً الخ ني ٖــ ــــاء الـــــَٓ ـــا٫  جـــــؼ ال٣ًـ ــــي خــ ، ْفـ

                                                             
ن1ي

 ي99ىا د5118ذوك يوت" اوي: يومعااىي  يوىوونب لماى يواضام يوى تو"يا ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا  
ن2ي

 ي96يوم"جق يو اب ا د 
ن3ي

 ي068ىا د0965 عنى يوجىي": ىو" يوااضص يوو نص فص ت بن  وتة ن"  ويذى يواانوو يوىووص يوعاىا رهنب يوداو  جامعب يإل رنى"نبا ىي ا  
ن4ي

ى ذهااو لنااه: مُنعااى مااو يونظاااى يوعاااى لدراااى 5106ن و اانب 6ى يومعّىوااب باواااانوو " ااى ي0929ن مااو يواااانوو يومااىنص يوهنبااص و اانب 9 0وماااى  يتااند ي 
 يوا عنب يواابمب ذهو ند   عص لو إجماح لو  ناط جهص لو  اذى  فاهنبمي يإل المنبيو "نعب 

ن5ي
 ي092ا من ل  يومعا"ؾا يإل رنى"نبا ىي ا ديإل المنبيو "نعب   امص جما  يوىنو: تى"ج يواويذى يواانوننب ومباىئ 
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 لل٣اٖــــضة 
ً
ٓن الالخــــ٤ لِـــا، ُٞب٣ــــا ْال٣ـــاه ٓن الـــضازلي الؿــــاب٤ ٖلـــى اإلاٗاَــــضة  اإلاخٗاعيـــت ًيبغــــي ٖىضثـــٍظ الخٟغ٢ــــت بـــين ال٣ــــاه

ٓن الؿـــاب٤ ٖلحهــــا ٓن الالخــــ٤ ًلغـــي الؿـــاب٤( ٞاإلاٗاَــــضة الالخ٣ـــت جلغــــي ال٣ـــاه ٞـــت )ال٣ـــاه ٓ مـــا ؾــــاع ٖلُـــّ ،اإلاْٗغ َـــ ال٣ًــــاء  ْ

 .(1)اإلاهغي 

 
ً
 جٟؿير اإلاٗاَضة: -زاهُا

ْلُت مغجبِ مباقغة بالُْٟٓت ال٣ًـاثُت هٟؿـِا،   ني بخٟؿير اإلاٗاَضاث الض بن مؿإلت ازخهام ال٣ا ملي الَٓ

ٓػ لـــّ بظـــغاء حٗـــضًل بمىاؾـــبت جٟؿـــيٍر لِـــا ْل٨ىـــّ ًدـــا٫ْ بػالـــت الٛمـــٓى الـــظي  ،بال ؤهـــّ ال ًجـــ ال ًم٨ىـــّ ؤلايـــاٞت بلحهـــا، 

ٓن اإلاٗاَـضاث ا٦خى٠ الىو، ٞ ْبُان هُا١ جُب٣ُِا، بط ج٩ ٓ جدضًض مٗنى الىهٓم التي ظاءث  ها اإلاٗاَضة  الخٟؿير َ

 
ً
ْبًًاحٞٚامًت ؤخُاها  باألمغ الِؿير ،خدخاط بلى جٟؿير 

ً
ا لِـ صاثما  .(2)ْجٟؿيَر

  ْ ٓن الخـــــام، ُٞٗخاـــــر ألا ْمٗاَـــــضاث ال٣ـــــاه ٓن الٗـــــام  عة الخمُيـــــز بـــــين مٗاَـــــضاث ال٣ـــــاه لـــــى َْىــــا٥ مـــــً ًـــــٔغ يـــــْغ

ْاإلاهــالح الخانــت لألٞــغاص،  ــا مٗاَــضاث جخٗلــ٤ بــالح١ٓ٣  ْلــت، ؤمــا الشاهُــت ُٞٗخاَر مٗاَــضاث جخٗلــ٤ باإلاهــالح الٗامــت للض

٢ْــض  ٓن الخــام ٣ٞــِ،  ىُــت جملــ٪ خــ٤ جٟؿــير مٗاَــضاث ال٣ــاه ٓ ها ؤن اإلادــا٦م الَٓ ٓن هدُجــت مًــم ْبالخــالي ٞــة هم ًغجبــ

 .(3)ؤًضث بٌٗ ؤخ٩ام ال٣ًاء الٟغونملي َظا الغؤي

 جــضعط يــمً ؤخ٩ــام اإلاٗاَــضة،   بــضال ْ  
ً
لىــا مــً ؤلاقــاعة فــي َــظا اإلا٣ــام بلــى ؤن الخٟؿــير ًــإحي بإقــ٩ا٫ ٖضًــضة ٚالبــا

ٓاعصة فـــــي  ٫ٓ اإلاهـــــُلحاث الـــــ ْ بًًــــاح مـــــضل بمٗنــــى ؤن حكـــــخمل اإلاٗاَـــــضة ٖلـــــى بٗــــٌ الىهـــــٓم التـــــي جسهـــــو لخٟؿـــــير ؤ

ٓن اإلاٗاَـــــضاث لؿـــــىت   اجٟا٢ُـــــت ُِٞىـــــا ل٣ـــــاه
ً
ـــ1969اإلاٗاَـــــضة، ٞمـــــشال ٟــ ــــُلحاث م زههـــــذ حٍٗغ ٓهُـــــت إلاسخلـــــ٠ اإلاهـ اث ٢اه

ٓاعصة في الاجٟا٢ُـت، با يـاٞت بلـى جدضًـض ال٣اٖـضة الٗامـت فـي جٟؿـير اإلاٗاَـضاث ؤي ألانـل الـظي ًلجـإ بلُـّ اإلاٟؿـغ مـً  ،ال

 .(4)ؤظل اؾخسالم مٗاوي ألالٟاّ التي خغعث  ها اإلاٗاَضة

ْلُت   ْاعي الٗمـل ال٣ًـاجيًخضح مما ؾب٤ ؤن مؿإلت مىذ ال٣ًاء ازخهام جٟؿير اإلاٗاَضاث الض ٓ مً ص َ، 

ى   للٟهـــل فـــي النـــزإ اإلاٗـــْغ
ً
ْبالخـــالي ٞـــةن ال٣ا ـــملي ًٟؿـــغ اإلاٗاَـــضة ٧لمـــا ٧ـــان طلـــ٪ الػمـــا  ، ْمـــا حؿـــخلؼمّ َبُٗـــت الـــضٖٔٓ

ْص ازخهانّ.  ٖلُّ ْفي خض

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن1ي

 ي069ىا د5119ا 0ذ نب لبويولن": نةا  يومعااىي  يوىوونب فص يونظاى يواانونص يوىيلهصا ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا   
ن2ي

 ي267ىا د0999مدمى يومج ول: يوو ن  فص يواانوو يوىووص يوعاىا يوىي" يوجامعنبا  
ن3ي

 ي275يوم"جق يو اب : د 
ن4ي

 ى ذهو لو:0969ن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااى  يو نب 95ن،  يوماى  ي 
 تة " يومعااى  بد و ننب ووفااً وهمعنو يو ي نع ص  وةاظها ضمو يو نا  يولاد بموضوذها ويوؽ"ك منهاي -1
 معااى  مو لج  يوتة ن" ذهو ما نهص:باإلضافب إوو ند يومعااى  بما فص  وك يوىنباجب ويومالد  ن م   نا  يو -2
 ل ن لي يتةا  نتعه  باومعااى  ونروو  ى تى بنو ي  "يؾ جمنعاً بمنا بب ذاىااي 

 لن لي و ناب ،ى"  ذو  "ؾ لو لر " بمنا بب يومعااى  و بهتها ي  "يؾ ي ل"ى رو ناب وها ،هب باومعااى ي
 نلل  فص يالذتبا" إوو جانل  نا   يومعااى  ما نهص: -3
 ل ن لي يتةا  الد  بنو ي  "يؾ ب لو تة ن" يومعااى  لو  "ناو ن،و،هاي 

 لن لي تعام  الد  فص مجا  ت بن  يومعااى  نتضمو يتةا  ي  "يؾ ذهو تة ن"ااي
 جـن لي  اذى  مالممب مو  ويذى يواانوو يوىووص  ابهب وهت بن  ذهو يوعال ا  بنو ي  "يؾي

  ب  لو ننب ي  "يؾ  ى يتجه  إوو  وكمينع ص معنو لاد وهةظ معنو إ ي  -4
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 الخاجمــت

ٗت   ْلذ َظٍ الضعاؾت البدض في ؤزغ جُبُـ٤ ؤخ٩ـام الكـَغ ٓ اإلاٗا ؤلاؾـالمُتل٣ض جىا ْلُـت ٖلـى مبـضؤ ؾـم َـضاث الض

 ْجٓنلىا ٞحها بلى الخالي:

 
ً
 الىخاةج: –أوال

ْلُت  -1 ٓ اإلاٗاَضة الض ٓ ب٢غاع مبضؤ ؾم ْلي َ ْما ظٔغ ٖلُّ الخٗامل الض ْلُين  ْال٣ًاء الض ؤن الاججاٍ الٛالب في ال٣ّٟ 

ٓن الـضازلي ٓ هـا الـضازلي بمـا ًخٟـ٤ مــ٘  ،ٖلـى ال٣ـاه ْلـت ؤن حٗــض٫ ٢اه ْؤهـّ فـي خالــت الخٗـاعى بـين ؤخ٩امِمـا ٞٗلـى الض

ْلُت. لُت الض ْبال جدملذ اإلاؿْا ْلُت   ؤخ٩ام اإلاٗاَضة الض

ـــالمُتبن جدٟــــٔ الــــض٫ْ  -2 ٗت  ؤلاؾـ ْم٣انــــض الكـــــَغ ٖلــــى ههــــٓم مٗاَــــضاث خ٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿــــان بٗــــضم مسالٟــــت ؤخ٩ــــام 

ٓم ٖلحها بدؿبا ها جمشل ال٣ُم ألا  – ؤلاؾالمُت ْٚغى َظٍ اإلاٗاَضاث. –ؾاؾُت التي ج٣  ٕٓ  ٚير مسال٠ إلآي

ٓبـــاث فـــي ؤلاؾـــالم ال ًخٗـــاعى مـــ٘ خ٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان ألاؾاؾـــُت بـــل بهـــّ ًدـــاٞٔ ٖلحهـــا مـــً زـــال٫ خماًـــت  -3 بن هٓـــام ال٣ٗ

ْالجماعي. ْال٨ُان ؤلاوؿاوي الٟغصي   اليؿُج الاظخماعي 

ني جمخــض ٖىــض جُبُـ٤ اإلاٗاَــضة -4 الًـت ال٣ًــاء الـَٓ ْهٟاطَـا فــي اإلاجـا٫ الــضازلي بلــى الخإ٦ـض مــً اؾــدُٟائها  بن  ْلُــت  الض

ْلت. ُٖٓت لححتها ختى ال جخٗاعى م٘ ألاؾـ الٗامت للض ْاإلآي ٍ ؤلاظغاثُت   ل٩اٞت الكْغ

 
ً
 الخىصُاث: –زاهُا

ٗاث الضازلُـــــت   ْلُــــت بـــــين الدكـــــَغ عة جدضًــــض م٩اهـــــت اإلاٗاَـــــضاث الض ني بًـــــْغ مــــً ٧ـــــل طلـــــ٪ هٓصــــملي اإلاكـــــٕغ الـــــَٓ

ـــ ٗت نـــــغاخت فـــــي مــ ال ٨ًخٟـــــي با قـــــاعة بلـــــى الًـــــمىُت؛ ختـــــى ال جخٗـــــاعى مـــــ٘ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ٓع،  ـــالمُتتن الضؾـــــخ ٖىـــــض  ؤلاؾــ

ٗت  ٓ لى   ًضعؽ الكَغ ٓ فـي  ؤلاؾالمُتجُب٣ُِا، ٦ما هضٖ َْؿعى بلى جدضًض الٛغى اإلاغظـ ٓع ؤَضاِٞا )اإلا٣انض(  مً مىٓ

ْ ال٣ًاء ٖلى الٟؿا ؼ )مهلحت( بًجابُت ؤ ٓ ٖاصة بما حٍٗؼ َْ ْ ٦الَما.ؤخ٩امِا   ص )مٟؿضة( ؤ

ٗت   ْؤخ٩ــــام الكــــَغ  ٞــــةن مــــا جًــــمىخّ مبــــاصت 
ً
٦ْغامــــت  ؤلاؾــــالمُتْؤزيــــرا ــــت  ٢ْــــُم  هــــضٝ بلــــى جإ٦ُــــض خٍغ مــــً مشــــل 

ٓها بلـــى الخمؿـــ٪  هـــا  ْلي ممـــا ًـــضٖ ٢ٓـــّ  ـــي ألانـــل فـــي بًجـــاص ٨ٞـــغة خ٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان التـــي جبىاَـــا اإلاجخمـــ٘ الـــض ْخ٣ ؤلاوؿـــان 

ٗ  حؿير ٖلُّ ٧اٞت الدكَغ
ً
ْلُت.ْاجساطَا مى جا ٓاز٤ُ الض ْاإلا  اث الضازلُت 

 

 كاةمـت بأَم اإلاشاحـم

 
ً
م –أوال  اللشآن الىٍش

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –زاهُا

 .ش وكغ ١، صْن جاٍع ت في ال٣ّٟ الجىاجي، الجؼء الشاوي، صاع الكْغ ٖٓت الجىاثُت الٗهٍغ ٓصة، اإلآؾ  ٖبض ال٣اصع ٖ

  م.1971الٗغبي، بيرْث، ؾُض ٢ُب، في ْال٫ ال٣غآن، صاع بخُاء الترار 

  ،ٓػٍت، ػاص اإلاٗاص، صاع ابً خؼم، بيرْث  م.1999قمـ الضًً بً ٢ُم الج

 .ش وكغ ال جاٍع اى، صْن ؾىت وكغ  ٓػَ٘، الٍغ ْالخ  ابً ماظّ، ؾنن ابً ماظّ، م٨خبت اإلاٗاٝع لليكغ 
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 .ش وكغ ال جاٍع  البساعي،  حُذ البساعي، صاع ابً ٦شير، بيرْث، بضْن ؾىت وكغ 

  ٗت ٓاعي، مً م٣انض الكَغ ٓع ٖلى الغابِ: ؤلاؾالمُتٖبض الٟخاح الٗ  http://www.azhan.eg، ميك

 .ش وكغ ٗت، الجؼء الشاوي، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، بيرْث، صْن جاٍع ٫ٓ الكَغ ٓا٣ٞاث في ؤن ٓ باحا١ الكاَبي، اإلا  ؤب

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زالثا

  ْ ْلي الٗام، صاع  ٓن الض ٓان، ال٣اه  م.2007اثل لليكغ، الُبٗت الشالشت، مدمض ٖل

  ،ْلى ىُت، ٖمان، الُبٗت ألا ْلي الٗام، اإلا٨خبت الَٓ ٓن الض ٓ الُٗا، ال٣اه اى ؤب  م.2010ٍع

  ،ٓػَ٘، ٖمان ْالخ ْلي الٗام في الؿلم، صاع الش٣اٞت لليكغ  ٓن الض  م.2010ؾُِل الٟخالْي، ال٣اه

 ْلي الٗام، صا ٓن الض ٓان، الٓؾُِ في ال٣اه م ٖل ٓػَ٘، ٖمان، ٖبض ال٨ٍغ ْالخ  م.2011ع الش٣اٞت لليكغ 

  ،ٓوي الــضازلي، نــغإ ؤم ج٩امــل، صاع الجهًــت الٗغبُــت، ال٣ــاَغة ْالىٓــام ال٣ــاه ْلي  ٓوي الــض ٖلــي ببــغاَُم، الىٓــام ال٣ــاه

ش وكغ. ْلى، صْن جاٍع  الُبٗت ألا

  ،ْلُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  م.1995الٓؾُِ في اإلاٗاَضاث الض

  ،ش وكغ.الكاٞعي البكير ت، صْن جاٍع ، ؤلاؾ٨ىضٍع ْالحغر، ميكإة اإلاٗاٝع ْلي الٗام في الؿلم  ٓن الض  ال٣اه

  ٗــــت خماًــــت خ٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان، صاع الجهًــــت الٗغبُــــت، ال٣ــــاَغة، الُبٗــــت ن الــــض٫ْ بظَع خؿــــين ٖمــــغ، الخــــضزل فــــي قــــْا

ْلى،   م.2005ألا

 ٖ ،َ٘ٓػ ْالخ ْلي الٗام، صاع جيؿُم لليكغ  ٓن الض ْلى، ٖبض ألامير الظعر، ال٣اه  م.2006مان، الُبٗت ألا

  ٓعة ْلُــت، ٧لُـــت الح٣ــ١ٓ، ظامٗـــت اإلاىهــ ٓعٍت اإلاٗاَـــضاث الض مهـــغ، صْن  –نــالح  جــاػي، هُـــا١ الغ٢ابــت ٖلـــى صؾــخ

ش وكغ.  جاٍع

  ،ْلى ٓػَ٘، ال٣اَغة، الُبٗت ألا ْالخ ٓن الضازلي، صاع الٟجغ لليكغ  ٓ ٚؼالت، زغ١ اإلاٗاَضاث الشىاثُت لل٣اه  م.1999مدمض ؤب

 ْلي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مدمض مهُلخ ٓن الض ْال٣اه ٗت   م.1988ي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان بين الكَغ

  ،ٓعي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة ْلُت ؤمام ال٣ًاء الضؾخ  م.2008ٖٓى الترؾاْي، اإلاٗاَضاث الض

  ٓ ْلي الٗــــــام، ٧لُـــــت الح٣ــــــ ٓن الـــــض ٓاٖـــــض ال٣ــــــاه ْجٟؿــــــير ٢ ني فـــــي جُبُــــــ٤  ْع ال٣ًـــــاء الــــــَٓ ١، ظامٗــــــت ؾـــــُٗض الجــــــضاع، ص

ش وكغ. ت، صْن جاٍع  ؤلاؾ٨ىضٍع

  ٗت ْمباصت الكَغ ٓهُت،  ٓاٖض ال٣اه ت، ص.ث.ؤلاؾالمُتؾامي ظما٫ الضًً، جضعط ال٣ ، ؤلاؾ٨ىضٍع  ، ميكإة اإلاٗاٝع

  ـــاَغة، الُبٗــــت ٓوي الــــضازلي، صاع الجهًــــت الٗغبُــــت، ال٣ـ ـــي الىٓــــام ال٣ــــاه ْلُــــت فـ ٓ الخيــــر، هٟــــاط اإلاٗاَــــضاث الض ُُٖــــت ؤبــــ

ْلى،   م.2003ألا

  ،ْلي الٗام، الضاع الجامُٗت ٓن الض  م.1999مدمض اإلاجظْر، الٓؾُِ في ال٣اه

 
ً
 الشظاةل الللمُت: -سابلا

  ،ٓمغصاؽ ْٖاإلاُـــت خ٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان، عؾـــالت ماظؿـــخير، ٧لُـــت الح٣ـــ١ٓ/ ظامٗـــت بـــ ػ، الخهٓنـــُت الش٣اُٞـــت  ٖلـــي مٗـــْؼ

 م.2005الجؼاثغ، 

 
ً
 البدىر واإلالاالث: -خامعا

 ٓع بظغاءا اى العجالوي، جُ ْبُت لح٣ـ١ٓ ؤلاوؿـان، مجلـت ظامٗـت ٍع ْع ث الىٓغ في الُلباث الٟغصًت ؤمام اإلاد٨مت ألا

ٓهُت، اإلاجلض  ْال٣اه ٓم الا٢خهاصًت   م.2012، الٗضص الشاوي، 28صمك٤ للٗل

  ٓن، الؿــىت ْال٣ــاه ٗت  ْلــت ؤلامــاعاث الٗغبُـت اإلاخدــضة، مجلــت الكـَغ ٓع ص ْلُــت فــي صؾـخ  28ْاثـل ٖــالم، ْيــ٘ اإلاٗاَـضة الض

 م.2010 ،59الٗضص 
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  مجلـت الح٣ـ١ٓ ٧لُـت الح١ٓ٣/ظامٗـت ،)
ً
ٓطظـا ٍٓـذ هم ني، )ال٩ ٓن الـَٓ ْلي فـي ال٣ـاه ٓن الـض ٓاٖض ال٣ـاه ؾٗض العجوي، ٢

ٍٓذ، الٗضص ألا٫ْ،  ٍٓذ، ال٩  م.2011ال٩

 
ً
 اإلاىازُم الذولُت والذظاجير: -ظادظا

 .مُشا١ ألامم اإلاخدضة 

  الن الٗالوي لح١ٓ٣ ؤلاوؿان  م.1948ؤلٖا

 م.1969ٓن اإلاٗاَضاث لؿىت اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اه 

  م.1979اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى الخميز يض اإلاغؤة 

  ْلي ٓن الض غ لجىت ال٣اه  م.1996ج٣ٍغ

  ٓع اللُبي لؿىت  م.1951الضؾخ

  ٓعي اللُبي لؿىت الن الضؾخ  م.1969ؤلٖا

  ٓع الجؼاثغي لؿىت  م.1996الضؾخ

  ٓعي اللُبي لؿىت الن الضؾخ  م.2011ؤلٖا

  ٓع اللُبي لؿىت ٕ الضؾخ  م.2017مكْغ

 
ً
لُت: -ظابلا  اإلاىظىكاث الدشَش

  ٓن اإلاضوي اللُبي لؿىت  م.1954ال٣اه

  ٓن ٖال٢اث الٗمل  م.2010لؿىت  ٢12اه
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لت   في ؿل كاهىن ألاظشة الجضاةشي  ؤلاظالمُتجؼبُم أخيام الشَش

The application of the provisions of Islamic law under the Algerian family law 

 د. َشام ربُذ

 أظخار مداطش كعم "ب" بلعم الحلىق بملهذ الحلىق والللىم ؤلاكخصادًت

ىت  )الجضاةش(–اإلاشهض الجامعي س ي الحىاط  بٍش

barika.dz-hichamdebih@cu 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٓهـــّ         ت، ٧ ٓايـــُ٘ الٗال٢ـــت ألاؾـــٍغ  مـــً م
ً
ٖٓا ٓا٫ اليخهـــُت فـــي ْـــل حٗـــال  اإلاضازلـــت مٓيـــ ٓن ألاخـــ يهـــخم بضعاؾـــت ٢ـــاه

ت ابخــــضاًء مــــً  ٓهـــّ ًــــىٓم ٧ــــل مــــا ًخٗلـــ٤ بالٗال٢ــــت ألاؾــــٍغ ٓن ألاؾــــغة، ٧ ْالــــظي ٌؿــــوى فـــي الجؼاثــــغ ب٣ــــاه ٘ الجؼاثــــغي،  الدكـــَغ

ْآزـاٍع اط  ٕٓ او٣ٗـاص الـْؼ ، ْؾدكـمل الضعاؾـت البدـض ٖـً مـضٔ جُبُـ٤ اإلاكـٕغ الجؼاثـغي  ،مٓي ْآزـاٍع زـم ؤخ٩ـام الُـال١ 

ٗت ؤخ٩ام الك ٓن ألاؾغة ع٢م  ؤلاؾالمُتَغ ْاإلاخخم بمٓظب ألامغ  84/11في ٢اه ، 2005ٞاراًغ  27اإلااعر في  05/02اإلاٗض٫ 

ٓن ألاؾــغة ٦خجغبــت لخُبُــ٤ ؤخ٩ــام  ٘ ٢ــاه ْطلــ٪ بالبدــض ٖــً اإلاغظُٗــت ال٣ُِٟــت التــي اٖخمــضَا اإلاكــٕغ الجؼاثــغي فــي حكــَغ

ٗت  ٓ  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ٓا٫ اليخهـــُت فـــي ال٣ـــاه ٓاهين ألاخـــ ٗت فـــي ٢ـــ ْع ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٧ْـــل َـــظا فـــي بَـــاع بُـــان ص ن الجؼاثـــغي، 

 في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع ألاؾغي في اإلاجخم٘.  ؤلاؾالمُت

 اليلماث اإلافخاخُت: 

ٗت  ٓن ألاؾغة؛الكَغ ٓن الجؼاثغي.ؤلاؾالمُتاإلاغظُٗت ال٣ُِٟت؛ ٢اه  ؛ ال٣اه

Abstract: 

The intervention deals with one of the issues of the family relationship، as it is concerned with 

studying the personal status law under the Algerian legislation، which is called in Algeria the family 

law، as it regulates everything related to the family relationship، starting from the issue of the 

conclusion of marriage and its effects، then the provisions of divorce and its effects، the issue of 

the legal prosecution، as well as the topic Contracts for donations، then conclude our intervention 

on the issue of inheritance، and the study will include research on the extent to which the Algerian 

legislator applies the provisions of Islamic law in the Family Law No. 11/84 amended and 

completed pursuant to Order 02/05 of February 27،     ، by searching for the jurisprudential 

reference adopted by the Algerian legislator in Legislating family law as an experiment to apply the 

provisions of Islamic law in personal status laws in Algerian law، and all this in the context of 

clarifying the role of the provisions of Islamic law in achieving family stability in society. 
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 ملذمت

ٓا٫ اليخهــــُت فــــي ظمُــــ٘ ص٫ْ الٗــــالم، جدــــاٍ بسهٓنــــُت   ٓاهين ألاخــــ ٗاث، لــــم جــــؼ٫ ٢ــــ ٓع الدكــــَغ مىــــظ ِْــــ

ْز٣اٞاث اإلاجخمٗاث، ْألاؾغة  ُٗت، لخٗل٣ِا بإصًان  ْؤؾاؽ اإلاجخم٘. حٗضحكَغ ًٍٓ بيُان   الخلُت ألاؾاؾُت لخ٩

إلاـــت، ختـــى ؤنـــبذ الٗـــالم        ٓ الٗ ٓظـــّ هدـــ ً، بمـــا خملـــّ مـــً ج ْمـــ٘ جىـــامي  بال ؤن ال٣ـــغن الٗكـــٍغ ـــت نـــٛيرة،  ٢ٍغ

ٓازُـ٤، فـي مسخلـ٠ ؤعظـاء الٗـالم،  ْاإلا ْاإلاٗاَـضاث  ْببـغام الٗضًـض مـً الاجٟا٢ُـاث  ْلُـت،  ْالض ْالخُاعاث ؤلا٢لُمُت  الحغ٧اث 

ْطلـ٪ فـي  ٓاهين الضازلُـت للـض٫ْ،  ىُـت مغاٖا هـا، ممـا ؤزـغ ٖلـى ال٣ـ ٗاث الَٓ ٓظـب ٖلـى الدكـَغ ْالتي جاؾـ إلاباصت ٖاإلاُـت ج

ٓص َــــظٍ الا ْاإلاٗاَــــضاث التــــيبٗــــٌ بىــــ ُــــاث  ٗت  جٟا٢ ــــ بمبــــاصت الكــــَغ ــــا اإلاغظُٗــــت الضًيُــــت للــــض٫ْ اب ؤلاؾــــالمُتجمـ  ٖخباَع

َْــظا ٌكــ٩ل زُــغا ٖلــى ألاؾــغة الٗغبُــت، ممــا ْيــٗذ ال٨شيــر مــً ؤلا  ٓاهين الــض٫ْ،  قــ٩االث ٧ــان ؾــببا فــي حٗــضًل بٗــٌ ٢ــ

ٓا٫ اليخهُت. ٘ ألاخ  اإلاؿلمت في حكَغ

ْلُـــــت ج        ـــراث الض ٓمـــــت ألاؾـــــغة هدـــــا٫ْ مـــــً زـــــال٫ َـــــظٍ اإلاضاْؤمـــــام َـــــظٍ الخٛيــ ــــت جـــــاٍ مىٓ زلـــــت بُـــــان اإلاغظُٗـ

ٓن ألاؾـــغة ع٢ـــم اال٣ُِٟـــت التـــي  ٘ الجؼاثـــغي لخىٓـــُم ؤخ٩ـــام ٢ـــاه ٓظـــب ألامـــغ  84/11ٖخمـــض ٖلحهـــا الدكـــَغ ْاإلاـــخمم بم اإلاٗـــض٫ 

ْاإلاٗاَـــضاث التــي نـــاص٢ذ ٖلح2005ٞاراًــغ  27اإلاــاعر فـــي  05/02 ْلُــت  ْهٓبـــح مــضٔ جـــإزير الاجٟا٢ُـــاث الض هــا الجؼاثـــغ فـــي ، 

ٗت  ْاإلاخٛير ألخ٩ام الكَغ ْٖال٢تها بمؿإلت الشابذ  ْبًجابا  ٓن ألاؾغة ؾلبا  ـا  ؤلاؾالمُتحٗضًل ٢اه ْؤزَغ ٓمـت ألاؾـغة  في مىٓ

 ٖلى الاؾخ٣غاع ألاؾغي.

ْمامـــضٔ ؤلا ْ  ٓن ألاؾـــغةا  ٘ ٢ـــاه ح: ٞـــُم جخمشـــل اإلاغظُٗـــت ال٣ُِٟـــت التـــي اٖخمـــضَا اإلا٣ـــنن الجؼاثـــغي فـــي حكـــَغ قـــ٩ا٫ اإلاُـــْغ

ٗت بخ ـــالمُتاَخـــــّ بإخ٩ـــــام الكـــــَغ ٓا٫ اليخهـــــُت فـــــي الـــــض٫ْ  ؤلاؾــ ٗاث ألاخـــــ ت ٖلـــــى ٚـــــغاع حكـــــَغ فـــــي جىٓـــــُم الٗال٢ـــــت ألاؾـــــٍغ

ٓعْر  ْاإلاـ ىُـت  ٍٓـت الَٓ ْالِ ْلُـت اإلاهـاص١ ٖلحهـا مدلُـا ٖلـى اإلاغظُٗـت الضًيُـت  ْاإلاٗاَـضاث الض ْما ؤزـغ الاجٟا٢ُـاث  الٗغبُتا

 الُت مً زال٫ اإلاباخض الخالُت:الش٣افي في اإلاجخم٘ الٗغبيا   ْؾِخم مٗالجت ؤلاق٩

 

 ٌ  اإلابدث ألاو

 اإلاشحلُت الفلهُت الوللاد الضواج

ٓن ألاؾــغة الجؼاثــغي ع٢ــم         ٖٓىــا ألخ٩ــام ٢ــاه ٓظــب ألامــغ  84/11بغظ ْاإلاــخمم بم  27اإلاــاعر فــي  05/02اإلاٗــض٫ 

ْبالًـــبِ فـــي اإلاـــاصة 2005ٞاراًـــغ  ٗت  222،  ٓ الكـــَغ ٓن َـــ ٓظـــضها اإلاغظُٗـــت ألاؾاؾـــُت لبىـــاء ؤخ٩ـــام َـــظا ال٣ـــاه  ؤلاؾـــالمُتل

ٓن ًغظـــ٘ ٞ ٗت خُـــض ظـــاء ٞحهـــا )٧ـــل مـــا لـــم ًـــغص الـــىو ٖلُـــّ فـــي َـــظا ال٣ـــاه ٕٓ ؤلاؾـــالمُتُـــّ ألخ٩ـــام الكـــَغ (، بال ؤهـــّ بـــالغظ

ٗت  ـــالمُتللكـــــَغ ْخىُٟـــــت، ْخىاب ؤلاؾــ ٓظـــــضها ٞحهـــــا مـــــظاَب ٣ُِٞـــــت مسخلٟـــــت، مال٨ُـــــت، ْقـــــاُٞٗت،  ٓم ؤن َـــــظٍ ل ْاإلاٗلـــــ لـــــت، 

ْاإلاباخــض التـــي ااإلاــظاَب ٢ــض  ْمــً زـــال٫ َــظا اإلابدــض  َــل اإلاكـــٕغ زخلٟــذ فــي بٗـــٌ اإلاؿــاثل ال٣ُِٟــت،  جلُــّ ؾى٨دكــ٠ 

، ٖلـــى ٚــــغاع ٖخاالجؼاثـــغي  ْ ؤزــــظ ؤخ٩امـــّ مـــً بـــاقي اإلاــــظاَب ال٣ُِٟـــت ألازـــٔغ ٘ ؤ ْاخـــض فـــي الدكـــَغ مـــض ٖلـــى مـــظَب ٣ٞ ــــي 

ٗاث الٗغبُـت ْهـت اإلاٛغبُـتامشلمـا ٞٗـل اإلاكـٕغ اإلاٛغبـي ب ،الدكَغ ٘ اإلاض ْخُـض لدكـَغ ْطلـ٪  ،ٖخمـاص اإلاـظَب اإلاـال٩ي ٦مـظَب 

ٓظــب اإلاــاصة  ٍٓتي فــي اإلاــاصة  400م ٘ ال٩ــ ٦ْــظا الدكــَغ ْهــت،  ٓعي ْألاعصوــي 346مــً اإلاض ٘ الؿــ ٖخمــضا ٖلــى ٣ٞــض ا، ؤمــا الدكــَغ

ْاإلااصة  304اإلاظَب الحىٟي في اإلااصة  ٖلىألاع ح  ٓعي،   ؤعصوي.  182ؾ
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 كليهااإلاشحلُت الفلهُت إلاىطىق الخؼبت والضواج وأزش الاجفاكُاث الذولُت 

 أوال: الخؼبت

اط، ؾـــِخ      ُـــت التــــالخُبـــت حٗــــض م٣ضمــــت مـــً م٣ــــضماث الــــْؼ اٖخمــــضَا اإلاكـــٕغ الجؼاثــــغي فــــي ي م جٓيــــُذ اإلاغظُٗــــت ال٣ِٟ

٘ ؤخ٩امِا.  حكَغ

 حلٍشف الخؼبت:  -1

اطلٛت: ٣ٍْا٫: زُتها بلى ؤَلِا: َلتها للْؼ اط.   ب٨ؿغ الخاء َلتها للْؼ
ٌ
َبت
ْ
 .(1)ِزُ

:
ً
ْ مـً ًىـٓر ٖىـّ  ،الخاءُبت ب٨ؿغ الِخ  انُالخا بت في التـزْط بـةمغؤة ًدـل لـّ التـزْط  هـا بىٟؿـّ ؤ  ي بِْاع الغظل الٚغ

ْ ال جغقى بلى مغجبت ال٣ٗض اط،  ْلحها ٧ان طل٪ بمشابت اجٟا١ مبضجي ٖلى الْؼ  ْ ْا٣ٞذ  ي ؤ ْلحها، ٞةطا  ْ مً   .(2)مجها ؤ

اط١ ؤ  5( فــــي  مles fiancaillesْل٣ــــض ٖــــٝغ اإلاكــــٕغ الجؼاثــــغي الخُبــــت ) ْٖــــض بــــالْؼ ين  ،بإ هــــا: "الخُبــــت  ٓػ للُــــٞغ ٍْجــــ

 ْ ٓ ٚيـــر ملـــؼم،  ٕٓ زـــام؛ ِٞـــ ٓ هـــ ٖٓـــض َـــ مـــً ١ اإلاـــضوي التـــي  72مـــً اؾـــدبٗاص م ال بـــضالٗـــض٫ْ ٖـــً الخُبـــت"، بال ؤن َـــظا ال

ٓهُــت ملــؼم بــةبغام ٣ٖــض  هــاجي ٖٓــض مــً الىاخُــت ال٣اه فــي خــين ؤهــّ لــِـ مــً قــإن الخُبــت الالتــزام بةوكــاء ٣ٖــض  ،ججٗــل ال

اط ،  اطالْؼ  مً ؤٚغاى الـْؼ
ً
ْلحها ٖلى الخُبت مبُدت قِئا  ْ ٓا٣ٞت الٟخاة ؤ ٓن م ال ج٩ اظا،  ٓن ٢غاءة الٟاجدت ْػ  ٞال ج٩

ٖٓض بالخٗا٢ض. ْمخميزا ًٖ ال  مما ججٗل الخُبت هٓاما مؿخ٣ال 

 خ٨م الِضاًا ٖىض الٗض٫ْ:  -2

ٓصة، ٞةن ٧اهذ اطَب الحىُٟت بلى ؤن الِضاًا ًد٤ ٣ِٞا: ٓظ ، ؤي ًـغص (3)َال٨ـت ٞلـِـ لـّ اؾـترصاصَاؾترصاصَا بن ٧اهذ م

ْلم ٌؿتهل٪  
ً
 صْن الىٓغ بلى اإلادؿبب في الٗض٫ْ ًٖ الخُبت. ،مجها ما ٧ان ٢اثما

ْ َال٨ت.-  ٓاء ٧اهذ با٢ُت ؤ  ؾ
ً
ٓظٓر عص الِضاًا مُل٣ا  طَب الكاُٞٗت ب

ْمٗنـــى -  ال إلاِـــٍض ؤن ًغظـــ٘ فـــي َبخـــّ،  ٓاَـــب ؤن ًغظـــ٘ فـــي َبخـــّ،  ٓن فـــي طَـــب الحىابلـــت؛ ال ًدـــ٤ لل ٓلـــ طلـــ٪ ؤن الحىابلـــت ٣ً

ٕٓ ٞحهــا لٛيــر  ٓػ الغظــ ْالِبــت ال ًجــ ٓبــت اؾــترصاص الِــضاًا، أل هــا َبــت،  ْاإلاسُ ٕٓ ٖــً الخُبــت، ال ًدــ٤ للخاَــب  خالــت الغظــ

 .(4)ألار

ْبن ٧ـــــان الٗــــض٫ْ مـــــً  - طَــــب اإلاال٨ُــــت ؤهـــــّ بطا ٧ــــان الٗـــــض٫ْ مــــً الخاَـــــب ٞــــال ًدـــــ٤ لــــّ ؤن ٌؿـــــترص قــــِئا مـــــً الِضًــــت، 

ٓبت ٞللخاَـب ٓ الـغؤي ال٣ٗالوـي اإلاسُ َْـ ألهـّ بن ٧ـان الخاَـب  ؛عص ظمُـ٘ مـا ؤَـضاٍ؛ ٞـةن جـم اؾـتهال٦ّ ٖلُـّ عص ٢ُمخـّ، 

ٓبت ٓ الٗاص٫ ٞلِـ مً الالث٤ مًاٖٟت ؤلم اإلاسُ ْمها ها ،َ  .(5)ْلٗل في جغ٥ الِضاًا جسُٟٟا مً ؤإلاِا 

ٓها: ٓن ألاؾــغة الجؼاثـــغي ٖلـــى مــظَب ؤلامـــام مالـــ٪ مــً زـــال٫ اإلاـــاصة ٢اه ١ ؤ بىهـــِا "ال  5ْ 4فــي ال٣ٟـــغجين  ٢ْ5ــض ؾـــاع ٢ـــاه

ٓبــت  مــا لــم ٌؿــتهلل٪  ممــا  ْٖلُــّ ؤن ًــغص للمسُ ٓبــت قــِئا ممــا ؤَــضاَا بن ٧ــان الٗــض٫ْ مىــّ،  ٌؿــترص الخاَــب مــً اإلاسُ

ْبن  ٧ــــان الٗــــض٫ْ مــــً اإلا ْ ٢ُمخــــّ.  ْ ٢ُمخــــّ"، ؤَضجــــّ لــــّ  ؤ ـــا ؤن جــــغص للخاَــــب مــــا لــــم ٌؿــــتهل٪ مــــً َــــضاًا ؤ ٓبــــت ٞٗلحهـ سُ

٤ْٞ ماًل  ي:ْجٟهُل طل٪ 

ْٖلُـّ ؤن الٗض٫ْ مً الخاَب:-ؤ ٓبخـّ،   ممـا ؤَـضاٍ إلاسُ
ً
بطا جغاظ٘ الخاَب )الغظـل( ٖـً الخُبـت، ٞةهـّ ال  ٌؿـترص قـِئا

ْ ٢ُمت َظٍ ألاقُاء، َاإلاا ٧ان الٗض٫ْ مً ظاهبّ ٓبت ما ؤَضجّ مً ؤقُاء لم حؿتهل٪، ؤ  .(6)ًغص للمسُ

                                                             
(1)

 ي599ىا د 5119ا 9مجمق يوهؽب يوع"بنبا يومعجى يوو ن ا مرتبب يو "و  يوىوونبا م،"ا  
(2)

 ي6ىا د0999ا 5ا  0مدمى مدى ا  ه هب فاه ي  " ا ىي"  هالا ىي ى: ج
ن3ي

 ي029ا ىي  ا د 5ا  9يوت"يا يوع"بصابن"و ا جمدمى لمنو بو ذابىنوا "ى يومدتا" ذهو يوى" يوملتا"ا ىي" إدنام 
ن4ي

 ي650ا ىي  ا د 0ا  2يبو  ىيمبا يومؽنوا تدان : ذبى   يوت"رصا يوااا" ا مرتبب يوهج"ا ج
ن5ي

 ي559د ا ىي  ا ىي  ا5مدمى بو لدمى بو ذ"فب يوى و صا دا نب يوى و ص ذهو يو "ح يوربن"ا م بعب يودهبصا يوااا" ا ج
ن 6ي

 ي55 ىاد5109يوجنىىا  "ح  انوو ي  "  يوج يب"يا ىي" يورتل يواانوننبا م،"ا ىي  ا لدمى ن،" 
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ٓبــت:-ر ٓبــت ٖــً الخُبــت )جغاظٗــذ ٖــً زُبتهــا( ، ٞٗلحهــا ؤن جــغص للخاَــب ألاقــُاء  الٗــض٫ْ مــً اإلاسُ ْبطا ٖــضلذ اإلاسُ

ْ جــغص ٢ُمتهــا َــا بطا ٧اهــذ لــم حؿــتهل٪ ؤ ْبهمــا (1)التــي ؤَــضاَا بًا ٓن ألاؾــغة الجؼاثــغي ٖــً ؾــبب الٗــض٫ْ،  ْلــم ًــخ٩لم ٢ــاه  ،

ْبالخــالي ٞــةطا ٧ــان ؾــبب الٗــض٫ْ ٖــً الخُبــت لؿــ بب ال ٖال٢ــت للخُُبــين ُٞــّ ٞيرظــ٘ فــي ج٩لــم ٖــً اإلادؿــبب فــي الٗــض٫ْ، 

ٓظـــب اإلاـــاصة  ـــت الح٨ـــم بم ٓا٫ ال٣ِٟـــاء إلاٗٞغ ٓن ألاؾـــغة التـــي ههـــذ ٖلـــى ؤلاخالـــت )٧ـــل مـــا لـــم ًـــغص  222خ٨مـــّ أل٢ـــ مـــً ٢ـــاه

ٗت  ٓن ًغظ٘ ُّٞ ألخ٩ام الكَغ  (.ؤلاؾالمُتالىو ٖلُّ في َظا ال٣اه

       ْ الًـت فـي ال٨خـار ألا٫ْ: )الـؼ ٕٓ ال ٓن ألاؾـغة مٓيـ اط(، فـي اإلاـاصة ٖال  ٢اه ْبهداللـّ( فـي ال٣ؿـم الشـاوي: )فـي الـْؼ  9اط 

اط 13 – 11 –م٨ــغع  الًــت فــي الــْؼ ، ٞىدــا٫ْ ؤن هبــين اإلاغظُٗــت ال٣ُِٟــت التــي اٖخمــض ٖلحهــا اإلاكــٕغ الجؼاثــغي فــي مؿــإلت ال

ٓم بالخٗــضًل مـً زــال٫ ٦ْـظا البدــض ٖــً الـضاٞ٘ الــظي ظٗـل اإلاكــٕغ الجؼاثــغي ٣ًـ ْبٗـض الخٗــضًل،  جٓيــُذ  ٢بـل الخٗــضًل 

ْلُت في طل٪.  ؤزغ الاجٟا٢ُاث الض

 زاهُا: أسوان كلذ الضواج 

ٓص،        اط ٦ٛيــٍر مــً ال٣ٗــ ٓن ألاؾــغة فــي اإلاــاصة  ال بــض٣ٖـض الــْؼ ْاخــض ط٦ــٍغ ٢ــاه ٓ ع٦ــً  َْــ ٓصٍ مــً جد٣ــ٤ ؤع٧اهــّا،  ٓظــ  9ل

 بغ٦ً الترا ملي.

 ع٦ً الغيا: -
ً
 مضهُا

ً
اط ٣ٖضا ٓاٞغ ع٦ً ْل٩ي ًيخج آزاٍع ،ٌٗخار ٣ٖض الْؼ ظين ًجب ج اط  ،الترا ملي بين الْؼ ٞـال ًى٣ٗـض الـْؼ

ين ٓص َٞغ ٓظ ظت :بال ب ط ْآلازغ الْؼ ْاخـض مجهمـا مـ٘ آلازـغ ،ؤخضَما الْؼ ٓ مـا ٌٗاـر ٖىـّ فـي  ،ٖلى ؤن جخُاب٤ بعاصة ٧ـل  َْـ

اط ٫ٓ الْؼ ْالتي ًغاص  ها اللٟٔ الضا٫ ٖلى خه  .(2)ال٣ّٟ اإلاال٩ي بغ٦ً الهُٛت، 

ْؤزـظ اإلاكـٕغ ل٣ض ْي٘ اإلاكٕغ الجؼاثغي  بغام ٣ٖض  ظين،  ٓٞغ الغيا اإلاخباص٫ بـين الـْؼ ٓ ج َْ  
ً
ْاخضا  

ً
اط ع٦ىا الْؼ

ٓ ٧ل ما ًض٫ ٖلى (3)الجؼاثغي َظا الغؤي مً ألاخىاٝ ٣ٍْهض بالغيا َ  ،٫ٓ ْال٣ب ٓ ؤلاًجار  َْ  
ً
ْاخضا  

ً
ٓا ع٦ىا الظًً ْيٗ

ٓ مـا ههـذ ٖلُـّ اإلاـاصة  َْـ ظُـت،  ٫ٓ بـين َغفـي الٗال٢ـت الْؼ ْال٣بـ اط بدبـاص٫ عيـا  مـً ١ ؤ بىهـِا 9ؤلاًجار  "ًى٣ٗـض الـْؼ

 اإلاــاصة 
ً
ٓ مــا ههــذ ٖلُــت ؤًًــا َْــ ظين"،  ْالبــاقي ظٗلِــا اإلاكــٕغ  4الــْؼ ْبمــغؤة(،  اط ٣ٖــض عيــاجي بــين عظــل  ٓلِــا )الــْؼ ١ ؤ ب٣

َ ْ ، ٦كٍغ ألا االجؼاثغي قْغ ٓص  ْالكِ ْالهضا١  ٓلي  ْال ٤ْٞ اإلااصة اَلُّ  ُت  ٓاو٘ الكٖغ  م٨غع. 9وٗضام اإلا

 حلٍشف الصذاق: -

:
ً
،لٛت

ً
ـا َنـَضا٢ا َِ

َ
ـَل ل َٗ ـا، ؤيَّ َظ َِ َظ َّْ َؼ

َ
 ِخـيَن ج

َ
ة
َ
ـْغؤ
َ
ْنـَض١َ اإلا

َ
ـْض ؤ

َ
٢ْ  ،

ُ
ة
َ
ـغؤ
َ
ـَضا١ُ: مِـُغ اإلا ْالّهِ ـَضا١  ْالهأ  

ُ
ت
َ
ْض٢ ا ؤيَّ  الهَّ َِ

َ
ْنـَض٢

َ
٢ُِْـَل ؤ

 
ً
ا َنَضا٢ا َِ

َ
 .(4)َؾَوى ل

:
ً
ط في م٣ابلت مىاٞ٘ البً٘، بما بالدؿانُالخا ٓاظب في ٣ٖض الى٩اح ٖلى الْؼ ٓ اإلاا٫ ال ْ ال٣ٗض.َ  مُت ؤ

:
ً
ٓهــا ٓن ألاؾــغة الهــضا١ فــي اإلاــاصة  ٢اه ٝ ٢ــاه ٓ  14ٖــغَّ ْ مــً ٧ــل مــا َــ َــا ؤ ْ ٚير ٓص ؤ َــٓ" مــا ًــضٞ٘ هدلــت للمــغؤة مــً ه٣ــ مىــّ 

ٓن ألاؾـــغة فـــي اإلاــاصة  ْاٖخاـــٍر ٢ــاه  ،"
ً
ا اط، ٦مــا ًم٨ـــً  ام٨ـــغع قـــَغ 9مبــاح قـــٖغ ٍ ٣ٖـــض الـــْؼ ٓن الهـــضا١ مـــً قــْغ ؤن ٩ًـــ

 
ً
ْ ماظال  ؤ

ً
ٓ ماههذ ٖلُّ ا، معجال ". 15إلااصة َْ

ً
 ؤم ماظال

ً
ٓاء ؤ٧ان معجال  ١. ؤ "ًدضص الهضا١ في ال٣ٗض ؾ

ٓن ألاؾــغة فــي اإلاــاصة  اط، ٦مــا  05/02م٨ــغع ١.ؤ اإلاًــاٞت بــاألمغ  9ْل٣ــض هــو ٢ــاه ٍ ٣ٖــض الــْؼ ٖلــى ؤن الهــضا١ مــً قــْغ

 ؤم  ٢15ـغعث اإلاـاصة 
ً
ٓاء ؤ٧ـان معجـال ْظـٓر حؿـمُت الهـضا١ فـي ال٣ٗـض ؾـ "١.ؤ اإلاٗضلـت بـىٟـ ألامـغ " 

ً
ٓ عؤي (5)مـاظال َْــ  ،

اط. ٓا ؤهّ ع٦ً في ٣ٖض الْؼ  مسال٠ للمال٨ُت الظًً ٢ال

                                                             
ن1ي

 يوم"جق ويوموضق نة هي 
ن2ي

 ي55د ىا 5119ا 0ي و   فص  "ح  انوو ي  "  يوج يب"يا ىي" يولهىوننبا يوج يب"ا   اا"ي د نوا  
ن3ي

 ي  87اىي  ا د 5ا  9يبو نجنىا يوبد" يو"يب   "ح رن  يوى اب ا ىي" يومع"فبا وبناوا ج 
ن4ي

 ي5951ىا د 0999ا  بعب 01مدمى بو مر"ى بو منظو"ا يوم"جق يو اب ا ج 
ن5ي 

 ي512بهداج يوع"بصا يووجن  فص  "ح  انوو ي  "  يوج يب"يا يوم"جق يو اب ا د  



 
 

 

276 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

٫ٓ  الجؼاء اإلاترجب ٖلى جسل٠ قٍغ الهضا١:- ٫ٓ، ؤما بطا جم الضز اط ٞسر ٢بل الضز بطا جسل٠ الهضا١ في ٣ٖض الْؼ

ْبظل٪ ؤزظ اإلاكٕغ بغؤي اإلاال٨ُت في طل٪ ظت مِغ اإلاشل،  اط صْن  33ٍْخضح مً زال٫ م ،ٞدؿخد٤ الْؼ ١ ؤ "بطا جم الْؼ

 ٫ٓ ٓبـّ ًٟسـر ٢بـل الـضز ْظ ْلـي  فـي خالـت   ْ ْ نـضا١ ؤ ٫ٓ بهـضا١ اإلاشـل". ،قـاَضًً ؤ ٍْشبـذ بٗـض الـضز    ال نـضا١ ُٞـّ 

ٍ  ْبالخالي بطا جم اط بضْن قْغ اط  ال بضٞالْؼ ْلـي ِٞـظا الـْؼ اط صْن  ٫ٓ، ٞـةطا جـم الـْؼ اط ٢بل الضز  ال بـضمً ٞسر الْؼ

ٓص. ؤن بٟسر ْهٟـ اليمليء باليؿبت ل٣ٟضان قٍغ الكِ ٓبا،   ْظ

 مـلـذاس الصـذاق: -

ط ٓ ال٣ِٟــــاء اإلاؿــــلمجٟــــ٤ ا  ط م٩ــــان ْػ ْبن ؤعصجــــم اؾــــدبضا٫ ْػ ٓلــــّ حٗــــالى:  ل ن ٖلــــى ؤن ال خــــض ؤٖلــــى للهــــضا١ ل٣

ٓعةاليؿــــاء، آلاًـــــت ْا مىـــــّ قِئاآلاةؾ ـــى الحـــــض ألاصوـــــ  20ْآجِــــخم بخـــــضاًَ ٢ىُـــــاعا ٞــــال جإزـــــظ ٓا ٖلــ ـــم ًخ٣ٟــــ ـــم لــ ـــين ؤ هــ ـــي خـ [ فــ

ٓ عبــــ٘ صًىـــاع ) َـــب( ؤمـــا الحىُٟـــت ٞجٗلـــ1.25للهـــضا١ ٞاإلاال٨ُـــت جـــٔغ الحـــض ألاصوـــ  للهـــضا١ َـــ ٍٓ ٖكـــغة صعاَـــم  ؤمــــا ٙ  ط

ٓع  ْمـً اإلاخٟـ٤ ٖلُـّ بـين ال٣ِٟـاء ٖلـى ؤهـّ ال ًيبغـي اإلاٛـاالث فـي اإلاِـ ْالكاُٞٗت ٞيـرْن بإهـّ ال خـض ؤصوـ  للمِـغ،  الحىابلت  

 ٫ٓ ٫ٓ الغؾ  » : - هللا ٖلُّ ْؾلم ىنل -ل٣
ً
ت
َ
ْه
ُ
ٍُ َما َؿُغ ٌْ  ؤَ

ً
ت
َ
اِح َبَغ٦

َ
٩ َم الّىِ

َ
ٓ ْٖ

َ
ٓلّ « ِبنَّ ؤ ٓ زاجم»٢ْ ْل  «.ًضمً خض ابلخمـ 

لـــى للهـــضا١ آزـــظا فـــي طلـــ٪ بمـــا طَـــب بلُـــّ ٧ـــل  مـــً   ال ألٖا ؤمـــا اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ٞلـــم  ًدـــضص ال الحـــض ألاصوـــ  

٢ٓـ٠ الــظي اإلاـظَب الكــا َْــظا اإلا ْالحىبلـي،  جسـظٍ اإلاكــٕغ الجؼاثـغي ٧ــان مى٣ُُـا ظــضا لخماقـُّ مــ٘ ظمُـ٘ َب٣ــاث اٞعي 

ْال٣ٟير  .اإلاجخم٘ الٛني 

 خاالث اظخدلاق الصذاق:-

ْالكـــاُٞٗتفي  16ْاإلاـــاصة  15مـــً زـــال٫ ٢ـــغاءة ال٣ٟـــغة الشاهُـــت مـــً اإلاـــاصة  ًخضـــح ؤن اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ؤزـــظ بـــغؤي اإلاال٨ُـــت 

ٓن ؤن للهضا١ زالر خاالث:  ٧ 

٫ٓ: -خـالـــت اؾـــخد٣ا١ ٧امــــل الهـــضا١: ؤ -1 َْْ هـــا ٞلِـــا اإلاِـــغ ٧لــّ بطا َل٣ِـــاالـضزــــ ظخــّ  َْـــظا مـــا (1)بطا صزـــل الغظـــل بْؼ  ،

ظـــت، ْفـــي َـــظٍ الحالـــت اإلاكـــٕغ  16اصة ههـــذ ٖلُـــّ اإلاـــ ٫ٓ بالْؼ  زـــم ًـــخم الـــضز
ً
اط  ـــحُدا ْطلـــ٪ بٗـــض ببـــغام ٣ٖـــض الـــْؼ ١ ؤ 

 الجؼاثغي ؤزض بما طَب بلُّ اإلاظَب اإلاال٩ي. 

ــــاة: -ر ٞـ ٓٞـــاة ٣ْٞ16ا لـــىو اإلاـــاصة الـٓ ظـــت اؾـــخد٣ا١ ٧امـــل الهـــضا١ بال ْبٗـــض ال٣ٗـــض  ،١ ؤ اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ؤُٖـــ  للْؼ

ٓاء صزل  ها ؤ  م لم ًضزل  ها. ٖلحها ؾ

ء لـــؼم ههـــ٠ اإلاِـــغ اإلاؿـــوىؾخد٣ــــا١ ههــــ٠ الهـــــضا١:ا -2 ٢ْـــ٘ الُـــال١ ٢بـــل الـــٍٓ ، بط هـــو اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ٖلـــى (2)بط 

ظت لىه٠ الهضا١ في هو اإلااصة  ٓاء ٦ــان  16خالت اؾخد٣ا١ الْؼ ْالُـال١ ؾــ  ٫ٓ ٓ في خالت الُال١ ٢بـل الـضز َْ ١ ؤ 

ظين  ْ بترا ملي الْؼ ط ؤ ظت. الُال١ بةعاصة الْؼ ْ بُلب مً الْؼ  ؤ

ْلِا  اإلاكــٕغ الجؼاثــغي فــي ال٣ٟــغة الشاهُــت مــً اإلاــاصة ؾخد٣ـــا١ نــــضا١ اإلاشـــل:ا -3 ْ ــي  33ْاإلاــاصة  15جىا ٓن ألاؾــغة  مــً ٢ــاه

ظـت نـضا١ اإلاشـل  ٫ٓ ِٞىـا حؿـخد٤ الْؼ ْ حؿمُخّ زم جم الضز ْ جدضًضٍ ؤ اط  صْن ط٦غ الهضا١  ْاخضة بطا جم الْؼ خالت 

ْما ي مٗاًير جدضًضٍ. صْن ؤن ًدضص اإلاكٕغ ما ٓ نضا١ اإلاشل  َ 

اط التي اإلادغماث بؿاإلادغمـاث بؿبـب الغيـإ:- ٓاو٘ الْؼ ٍ ببـغام ٣ٖـض ابب الغيإ مً م ٓن ألاؾغة في قْغ ِا ٢اه قتَر

اط فــــي اإلاـــاصة  ٓعة اليؿــــاء آلاًـــت  9الـــْؼ م اليؿـــاء اإلادغمــــت بالغيــــإ فـــي ؾــــ ٢ْــــض ط٦ـــغ ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ ْل٣ــــض خــــضص 23م٨ــــغع،   ،

ٓاص اإلاكٕغ الج ٓن ألاؾغة. 29-28 -27ؼاثغي ؤخ٩ام اإلادغماث بؿبب الغياٖت في اإلا  مً ٢اه

م بالشطاق: -  ششوغ الخدٍش

ا ُٞما ًلي:ا ٣ِٞا:-1 ٓظَؼ ْه ٍ زبٓث الحغمت بالغيإ   زخل٠ ال٣ِٟاء في بٌٗ قْغ

                                                             
 
ن 1ي

 ي566ىا د 5105ا 9"ا لدراى يو ويج فص ضوم يورتال ويو نبي ىي"يونةابطا ي "ىوا  ذم"  هنماو ذبى   ي  ا
 
ن 2ي

 ي570يوم"جق نة ها د 
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ْالحىابلت:- ٍ ٖىض الكاُٞٗت   :(1)ْجشبذ خغمت الغيإ في زالزت قْغ

ٓن الغيُ٘ صْن -ؤ م.ؤن ٩ً ٓلين، ٞةن بلِٛما ْقغر بٗضَما لم ًشبذ الخدٍغ  الح

ٓ -ر ْبٗـــــضم ؤن جغيـــــّٗ زمؿـــــت عيـــــٗاث، بكـــــٍغ ٧ ـــا مخٟغ٢ـــــاث ٖىـــــض الكـــــاُٞٗت،  ـــاهــ ـــتراٍ طلــ ٓ قــ ــــ ــــت، ٞلـ ٪ ٖىـــــض الحىابلـ

م. ؤعيٗخّ ؤعب٘ ْالخامؿت بٗضَا، ٞال جدٍغ ٓلين،   مغاث في الح

ٓ لـم ًهـل -ط ٓ قـ٪ فـي عيـُ٘: َـل ؤن ًهل اللان فـي ٧ـل مـً الخمؿـت بلـى ظـٝٓ الغيـُ٘، ٞلـ ْلـ م،  بلُـّ لـم ًشبـذ الخدـٍغ

م. ْ بٗضَما ٞال جدٍغ ٓلين ؤ ْ الح ْ ؤ٢ل، ؤ  ؤ
ً
 عي٘ زمؿا

ٓلين زبـــٓث خغمـــت الغيـــإ ٖىـــض اإلاال٨ُـــت:- ٓٞـــّ، فـــي خـــ ْاخـــضة، ْنـــلذ فـــي ظ ْجشبذ خغمـــت الغيـــإ ٖىـــض اإلاال٨ُـــت بغيـــٗت 

ً ٢بل اؾخٛىاثّ ًٖ الغيإ.  ْقٍِغ

ْهه٠ ْٖىضزبٓث خغمت الغيإ ٖىض ؤبي خىُٟت:- ٓلين  ّٓٞ، في خ ْانلت بلى ظ  ،
ً
ْاخضة ؤًًا  .(2)ؤبي خىُٟت بغيٗت 

ٓن ألاؾغة الجؼاثغي:-2 ْ ي ٦ما ًلي:  في ٢اه اط بّ  ٓاٞغ في الغيإ ختى ًدغم الْؼ ٍ التي ًجب ؤن جخ  ْمً الكْغ

٤ْٞ م  -1 ْ ٢بل الُٟام   ٓلين ؤ ٓن الغيإ في مضة الح  ١ ؤ. 29ًجب ؤن ٩ً

ٓاء ٧انٖخباع ين الا ال ًازض بٗ -2 ٣ْٞا لىو اإلااصة  ٦مُت اللان ؾ  ٞ ي 
ً
ْ ٦شيرا  ؤ

ً
اط  ٢29لُال ٓن ألاؾـغة جدـغم الـْؼ مـً ٢ـاه

ْال٣لُــــل، ْألانــــىاٝ  ْالحىٟــــي الــــظًً ال ًميــــزان بــــين م٣ــــضاع اللــــان ال٨شيــــر  ؤزــــظا فــــي طلــــ٪ بمــــا طَــــب بلُــــّ اإلاــــظَب اإلاــــال٩ي 

 لــــىو اإلاــــاصة 
ً
٣ْٞــــا  ظــــاءث مدــــضصة 

ً
ٓن ألاؾــــغة ا 27اإلادغمــــت عيــــاٖا  للحــــضًض الىبــــٓي مــــً ٢ــــاه

ً
لتــــي ظــــاءث مُاب٣ــــت جمامــــا

 ٫ٓ ْل٣ـــض زـــال٠ اإلاكـــٕغ « ًدـــغم مـــً الغيـــإ مـــا ًدـــغم مـــً اليؿـــب» : -هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم ىنـــل-الكـــٍغ٠ خُـــض ٢ـــا٫ الغؾـــ

ٍْم٨ــً جدضًـــض  ْؤزــض باإلاـــظَب الحىبلــي الـــظي ٢هــغ مدغمـــاث الغيــإ ٖلـــى مدغمــاث اليؿـــب  ٓع ال٣ِٟـــاء  الجؼاثــغي ظمِــ

 إحي: ألانىاٝ اإلادغمت عياٖا ٦ما ً

، الٗمت    
ً
، الخالت عياٖا

ً
، بيذ ألازذ عياٖا، بيذ الار عياٖا

ً
ٕ عياٖا، ألازذ عياٖا ألام بالغيإ مِما ٖلذ، الْٟغ

، ؤم ألازذ مً الغيإ، ؤزذ الا عيا
ً
ْ البيذ مً الغيإ.  ٖا  بً ؤ

ف الىالًت لوت و ششكا  زالثا: حلٍش

 :الىالًت لوت-أ

ْ ٦ؿغعَا مهضع ال  ْ ٓا الًتالًت بٟخذ ال ْلي ٖلُّ  ْ ٢ام بّ :٣ًا٫  ٓلي ؤًًا ،بطا ؤم٨ً ؤمٍغ   .(3)الىهير :ْ مً مٗاوي ال

ا -ر الًـــت قـــٖغ ٓاء ٧ـــان :ال ْ ظٗلِـــا هاٞـــظة ؾـــ اث  ْ الخهـــٞغ ٓص  ٫ٓ لهـــاختها بوكـــاء ال٣ٗـــ ْ خـــ٤ قـــغعي جســـ ٗت ؤ ؾـــلُت قـــَغ

ْ مؿــخمضة مــً الًخـّ ممــً ٖلُــّ ؾـلُت مؿــخمضة مــً الكـإع ؤ ْ ًسـو مــً فــي  ٓ ؤ ٕٓ الخهــٝغ َــ الٛيـر بمــا فــي طلــ٪  مٓيـ

٧ٓالت ْص ٣ٖض ال ٦ُٓل في خض اث ال  .جهٞغ

ٓن ألاؾغة الجؼاثغي:- اط في ٢اه الًت في ٣ٖض الْؼ  ال

ٓلي ٦ما ًلي:   ٓن ألاؾغة في الخٗامل م٘ ٖىهغ ال  ًخضح مى   ٢اه

ٓهُت لل- اط: هميز بين خالخالُبُٗت ال٣اه  ين:الًت في الْؼ

ٓن ع٢م  ٢بل الخٗضًل:-ؤ الًت ع٦ىظٗل  84/11في ال٣اه اط مً زال٫ م  ااإلاكٕغ الجؼاثغي ال  ١ ؤ. 9في ٣ٖض الْؼ

ٓلي قـَغ بٗض الخٗضًل:-ر ْظٗـل الـ ٓلي ٞنـز٫ بـّ مـً الـغ٦ً بلـى الكـٍغ   اهجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ـض ٢لـل مـً ؤَمُـت الـ

اط فـي م ٍ ٣ٖـض الــْؼ ٓلي ٢بــل  9م٨ـغع، ٦مــا ؤن ٢بـل الخٗـضًل ههــذ اإلاـاصة  9مـً قـْغ ْع الـ ْلحهـا" ؤي ص اط اإلاــغؤة  ٓلى ْػ "ًخـ

ْعٍ قــ٩لُاالخٗــضًل ٧ــان بًجابُــ ٓعٍ مجلـــ ال٣ٗــض بــىو اإلاــاصة "ح٣ٗــض  ا، ؤمــا بٗــض الخٗــضًل ؤنــبذ ص ٣ٞــِ ًخمشــل فــي خًــ

                                                             
ن1ي

لبااص يوعباااط لدمااى بااو ذماا" يوااىن"بص يو ااافعصا لدراااى يواا ويج ذهااو يوماا يال ي "بعاابا تداناا : م،اا ةص ذبااى يوااااى" ذ اااا ىي" يورتاال يوعهمناابا  
 ي59ىا د 5117ا 5بن"و ا  

ن 2ي
 ي59وم"جق نة ها د ي
ن3ي

 ي5116ذن و دىيىا ذاى يو ويجا من و"ي  جامعنبا جامعب ب"ج باجص ملتا"ا ذناببا يوج يب"ا ىي  ا ىي ا د  
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ْبـــظل٪ هجـــض ؤن ا ْلحهـــا"  ٓع  اظِـــا بدًـــ إلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ٢ـــض ٢لـــل مـــً اإلا٣هـــض الكـــغعي الـــظي ْيـــ٘ مـــً اإلاـــغؤة الغاقـــضة ْػ

الجّ. ٓ ازخُاع الغظل الهالح  إلا َْ ٓلي   ؤظلّ ال

ٓلي ٖلــــى مــــً خُــــض مباقــــغة ال٣ٗــــض:  -2 ْع الــــ ْال٣انــــغة، خُــــض ٢هــــغ ص ٓن ألاؾــــغة الجؼاثــــغي بــــين اإلاــــغؤة الغاقــــضة  ميــــز ٢ــــاه

ٓ مــــا ههــــذ ٖل َْــــ ٓع مجلـــــ ال٣ٗــــض، بِىمــــا جباقــــغ   ــــي ال٣ٗــــض بىٟؿــــِا  اظِــــا  11/1ُــــّ مخًــــ "ح٣ٗــــض اإلاــــغؤة الغاقــــضة ْػ

ٓ الــظي ًباقــغ ال٣ٗــض ٓلي َــ ْلحهــا .."، ؤمــا باليؿــبت لل٣انــغ  ٞــةن الــ ٓع  ٓ  مــا ههــذ ٖلُــّ م ،بدًــ اط  11/2َْــ ٓلى ْػ "...ًخــ

م"هَّ ال٣ُ  ْلُاَئ  .غ ؤ

ْجــغجُتهم: -3 ْلُــاء  ْال٣انــغةمــً خُــض جدضًــض ألا ٓن ألاؾــغة بــين اإلاــغؤة الغاقــضة  اقــضة لــِـ َىــا٥ ٞباليؿــبت للغ  ،ًميــز ٢ــاه

ْعص فــــي م ٓ مــــا  َْــــ ْلُــــاء  ْلحهــــا 11/1جغجِــــب لأل ٓع  اظِــــا بدًــــ ْ ؤي  ،"ح٣ٗــــض اإلاــــغؤة الغاقــــضة ْػ ْ ؤخــــض ؤ٢اع هــــا ؤ َٓــــا ؤ ٓ ؤب َْــــ

ٓ مـا ٌٗـار ٖلـى اإلاكـٕغ الجؼاثـغي بٗـض الخٗـضًل  َْـ  ،
ً
ْلُـا ٓن  ْمً زمت ٞلِا ؤن جسخاع مً حكاء ؤن ٩ً  " خخو آزغ جسخاٍع

َْـظا لــم ٣ًلـّ ؤخــض مـً ؾــل٠ ألامــت ٨ُٞـ٠ ٣ٌٗــل ؤن جخسلـى اإلاــغؤة ٖـً ؤ اظِــا،  ٓلى ْػ ْجـإحي بغظــل مـً الكــإع ُٞخـ ٢اع هــا، 

 ال مً زلِٟا.

ٓظـض ٞللحـا٦م، زـم لٗامـت اإلاؿـلمين، ٦مـا ؤن اإلاكـٕغ ٧ـان ٢بـل  ْلُت لأل٢ـاعر؛ ٞـةن لـم ً ٓا ألا ٣ِٟٞاء اإلاال٨ُت ٢ال

ْ ؤخــض ألا٢ـــاعر؛ ٞـــةن لــم  الًـــت ٖلـــى ألار ؤ ٓظـــضالخٗــضًل ؤًٞـــل ب٨شيـــر خُــض ٢هـــغ ال ْلـــي لـــّ، ٦مـــا  ً ْلـــي مــً ال  ٞال٣ا ـــملي 

ؾــخٗمل خـٝغ الُٗــ٠ "ؤْ" اًُٟـض الترجِــب، ؤمـا بٗــض الخٗـضًل  ٢بـل حٗــضًلِا خـٝغ الٟــاء الـظي 11ؾـخٗمل اإلاكـٕغ فــي م ا

ٗت  ْبــــظل٪ هجــــض ؤن اإلاكــــٕغ الجؼاثــــغي اؾــــخٛنى ٖــــً الترجِــــب الــــظي ظــــاء بــــّ ٣ِٞــــاء الكــــَغ التــــي جُٟــــض الخسُيــــر ال الترجِــــب، 

 .ؤلاؾالمُت

ـــا  ْلُــــاء فــــي مؤمـ ٓن ألا َْــــم ألار ٞإخــــض  11/2ال٣انــــغة ٣ٞــــض خــــضص ال٣ــــاه م  ْلُــــاَئ اط ال٣هــــغ ؤ ٓلى ْػ بىهــــِا"...ًخ

ْلي لّ". ْلي مً ال  ْال٣ا ملي  ْلين   ألا٢اعر ألا

 أظباب حلذًل مىاد الىلي في الضواج:-

ـــت -1 ْلـــت الجؼاثٍغ ٓ مـــا نـــضع ٖـــً الض ٓن ألاؾـــغة ٩٦ـــل َـــ ت بال٣ًـــاء ٖلـــى ٖـــً اللجىـــت اإلاٗىُـــ(1)مـــً ؤَـــم ؤؾـــبار حٗـــضًل ٢ـــاه

ْع هـــا  ٓن الشاوي/ًىـــاًغ  28 -10ؤًـــام  32الخمُيـــز يـــض اإلاـــغؤة فـــي ص ْص ٧2005ـــاه حٗلُمـــت جهـــب ٧لِـــا ٖلـــى ج٨ـــَغـ  49، فـــي خـــض

٘ ٓايـُ٘ الخٗـضًل التـي ع٦ـؼ ٖلحهــا الدكـَغ ٓلي مـً ؤَــم م ٕٓ الـ َْٗـض مٓيـ ْاإلاــغؤة،  ْاة بـين الغظـل   اإلاؿـا
ّ
خُـض ظـاء فــي  ،مبـضؤ

غ اللجىت خُض ظ 7البىض  عي بصزا٫ حٗضًالث ٖلى  -7اء ُّٞ ًٖ اإلامشل لِا)ال٣ٟغةمً ج٣ٍغ ْؤياٝ ؤهّ ؤنبذ مً الًْغ

ْزانت اجٟا٢ُت ال٣ًـاء ٖلـى  ْلُت مجها  ْللخهض٤ً ٖلى اجٟا٢ُاث ص الث التي َغؤث في اإلاجخم٘،   للخد
ً
ٓن ألاؾغة هٓغا ٢اه

ـــ٩ا٫ الخمُيــــز يــــض اإلاــــغؤة، ْفــــي  ٓعٍــــ2004آطاع/ مــــاعؽ  8ظمُــــ٘ ؤقـ ٓمــــت اجســــاط بظــــغاءاث  ت مــــً، َلــــب عثــــِـ الجمِ الح٩

ٓا ٢ْـــذ ءإلا ْظاَـــت الخدٟٓـــاث التـــي ؤبـــض ها الجؼاثـــغ  ْبٖـــاصة الىٓـــغ فـــي  ْلي،  ٓن الـــض ٓع ال٣ـــاه ىُـــت مـــ٘ جُـــ ٗاث الَٓ مـــت الدكـــَغ

٫ٓ الخهـــض٤ً ٖلـــى ؤلاجٟا٢ُـــت(، ممـــا ًخضـــح ؤن الجؼاثـــغ ٢ـــض جغاظٗـــذ ٖـــً بٗـــٌ الخدٟٓـــاث ا لتـــي ؤبـــض ها فـــي بـــاصت ألامـــغ خـــ

 ة بخٗضًل مؿاثل ٦شير.جٟا٢ُت مما ؤصٔ بهٟت مباقغ الا

 

 اإلاؼلب الثاوي

 اإلاشحلُت الفلهُت إلاعألت الؼاكت الضوحُت وئسطاق الىلذ وأزش الاجفاكُاث الذولُت كليها

ظُــــت مىهــــٓم ٖلُـــــّ    ٕٓ الُاٖــــت الْؼ ٓظــــضها مٓيــــ ٓن ألاؾــــغة ٢بــــل الخٗـــــضًل ل ٓاص ٢ــــاه ٕٓ لُُــــاث مــــ بــــالغظ

ــــى للمــــاصة  ْل ٓظــــب ال٣ٟــــغة ألا ٓظــــب ال٣ٟــــغة الشاهُــــت مــــً هٟـــــ اإلاــــاصة ل٨ــــً بٗــــض  39بم ٓلــــض مىهــــٓم ٖلُــــّ بم ْبعيــــإ ال
                                                             

ن1ي
رااانوو يو ااانص   00يومعاااوىتنو فااص  668و 667نا فااص جه ااتنها 668و DZA C CEDAZ   ا667تا"ناا" يوهجنااب يوااىو"ي يو ااانص وهج يباا"ي 
 ىا5112ننان" 
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ْالخــضاُٖاث التــي صٞٗــذ باإلاكــٕغ ال ٓهُــت جد٣ــ٤  يثــغي ًلغــجؼاالخٗــضًل ؤلٛاَــا اإلاكــٕغ مُل٣ــا، ٞمــا  ــي ألاؾــبار   ٢اه
ً
ٓاصا مــ

ْجخماٍملى م٘ ٖاصالا  ْلِـ بلٛائها، اؾخ٣غاع ألاؾغي،  ْلى ؤن ًدغم ٖلى جُب٣ُِا  ْالظي ٧ان ٖلُّ باأل ْزىا الش٣افي  ٓع ْم جىا 

 ْؾىٓبح َظاؤصهاٍ:

 ٌ  خم اللىامت والؼاكت الضوحُت: الفشق ألاو

ٓن في اإلالصىد بالؼاكت الضوحُت:  -أ ْلِؿـ٣ًهض بد٤ الُاٖت ؤن ج٩ ْص مـا قـٕغ هللا،  ذ الُاٖـت الٗمُـاء، " خـض

 ٓ ظت باال لتزااٞالُاٖت َ ط م ٖلى الْؼ ْٖضم الخْغ اط، ٞخخ٣ُض بمالػمت  ط في الح١ٓ٣ اإلاترجبت لّ ٖلى ٣ٖض الْؼ ه٣ُاص للْؼ

ٓن هٟؿـــِا مـــً ٧ـــل مـــا ٌكـــُجها  ْؤن جهـــ ْجبـــاصع بلـــى ٞغاقـــّ بطا َلتهـــا بن لـــم ج٨ـــً طاث ٖـــظع قـــغعي،  ظِـــا،  مىـــّ بال بـــةطن ْػ

ٓالّ"ٍْ ْؤن جداٞٔ ٖلى ؤم  ّ ٓاء ؤ٧ان في وؿبّ ؤم في قٞغ ط، ؾ  بالْؼ
ً
 .(1)لح٤ يغعا

 أدلت مششوكُت الؼاكت: -ب

ظِا مجها:    ظت ْػ ْعص في الؿىت ألاخاصًض ال٨شيرة التي جدض ٖلى َاٖت الْؼ  ل٣ض 

٫ٓ هللا: ؤي اليؿــــاء زيــــرا ٢ــــا٫: -1 ــــغة، ٢ــــا٫: ٢ُــــل لغؾــــ ا »خــــضًض ؤبــــي ٍَغ
َ
ٍُ ِبط ُؿــــغُّ

َ
ِتــــي ح

َّ
 ال

َ
ال َْ َمــــَغ، 

َ
ا ؤ
َ
ُّ ِبط ــــ ُٗ ُ ُِ

ُ
ج َْ ــــَغ، 

َ
ٓ
َ
ه

َغٍُ 
ْ
٨ ًَ ا ِبَما  َِ َماِل َْ ا  َِ ِؿ ْٟ ُّ ِفي هَ ُٟ اِل

َ
س
ُ
 .(2)«ج

 بــالُمً ٌســجض بًٗــِم لــبٌٗ، -2
ً
٫ٓ هللا، عؤًــذ عظــاال خــضًض مٗــاط بــً ظبــل: ؤهــّ إلاــا عظــ٘ مــً الــُمً، ٢ــا٫: ًــا عؾــ

ٞال وسجض ل٪ا ٢ا٫:
َ
ا" »ؤ َِ ِظ ْْ ْسُجَض ِلَؼ

َ
ْن ح

َ
 ؤ
َ
ة
َ
ْغؤ
َ ْ
َمْغُث اإلا

َ
ٍغ، أل

َ
ْسُجُض ِلَبك ٌَ ًغا 

َ
ْىُذ آِمًغا َبك

ُ
٦ ْٓ

َ
 .(3)ل

4- 
َ
ــْذ ٞ

َ
ٓ ِٟ َخ

َْ ا،  ََ َغ ِْ ــ
َ
َنــاَمْذ ق َْ ا،  َِ ْمَؿـ

َ
 ز
ُ
ة
َ
ــْغؤ
َ ْ
ِذ اإلا

َّ
ا َنــل

َ
َم: "ِبط

َّ
َؾــل َْ  ِّ ــ ُْ

َ
ل َٖ ى هللُا 

َّ
٫ُٓ هللِا َنــل ـا٫َ َعُؾــ

َ
ــ٢ َِ َظ ْْ ــْذ َػ َٖ ا

َ
َ
َ
ؤ َْ ــا،  َِ ا ْغَظ

ِذ 
ْ
ِت ِقس َجىَّ

ْ
اِر ال َٓ ْب

َ
ّيِ ؤ

َ
ًْ ؤ  ِم

َ
ت َجىَّ

ْ
ِلي ال

ُ
ا: اْصز َِ

َ
 .(4)«٢َُِل ل

 هؼاق الؼاكت:  -حـ 

 مــً 
ً
ْص، ٞاهُال٢ــا ْم٣ُــض بدــض ٓ وؿــبي  ، بــل َــ

ً
 مُل٣ــا

ً
 لــّ بال ؤهــّ لــِـ خ٣ــا

ً
ْبن ٧ــان خ٣ــا ظِــا،  ظــت لْؼ بن َاٖــت الْؼ

ٕ، ؤي فـي ٚيـر  ٓ مكـْغ ط ُٞمـا َـ ظـت ؤن جُُـ٘ الـْؼ اٖت إلاسل١ٓ في مٗهُت الخال٤" ًجب ٖلى الْؼ ُت "اَل ال٣اٖضة الكٖغ

ــــا بمٗهــــُت ٞــــال جُُٗــــّ ـــا بطا  مــــا ه ــــى هللا ٖىــــّ، بمٗنــــى ؤهــــّ بطا ؤمَغ ْ بٟٗــــل اإلادغمــــاث...، ؤمـ ـــا بتــــر٥ الهــــالة ؤ ـ ٦ــــإن ًإمَغ

ٓ ألازـغ  َْـ ظِـا صْن خـ٤  ٓاظب َاٖت ْػ   زاللِا ب
ً
ٕ، ٞة ها حٗخار هاقؼا ٓ مكْغ ظِا ُٞما َ ظت ًٖ َاٖت ْػ امخىٗذ الْؼ

ظت  هظا الا  .(5)لتزاماإلاترجب ًٖ بزال٫ الْؼ

: -د
ً
 الؼاكت كاهىها

ٓن ألاؾــغة اإلاــاصة  ْمغاٖاجـــالتــي جــىو  39ؤلغــى ٢ــاه ط  ظــت َاٖــت الــْؼ ْالتــي ظــاء ٞحهــا: " ًجــب ٖلــى الْؼ ّ ٖلــى الُاٖــت 

ْخــا٫ْ  ْع..."،  36ؾــدبضالِا باإلاــاصة اباٖخبــاٍع عثــِـ الٗاثلــت"  ْالدكــا ْجبــاص٫ الاختــرام   ٝ ْْيــ٘ ٖبــاعاث "اإلاٗاقــغة بــاإلاْٗغ

ْالؿـــىت  فـــي ههـــٓم ٦شيـــرة مـــً ال٨خـــار 
ً
ا ْ ًد ٦ْإهـــّ  هـــظا ٌؿـــخخي مـــً ٖبـــاعة " الُاٖـــت " اإلاىهـــٓم قـــٖغ ملِـــا ٖلـــى ٚيـــر ؤ

ٍْــٔغ ٞحهــا  ظِــا، جدــذ يــِٛامدملِــا،  ْاة ؤمــام ْػ ٓن ٖلُــّ مــً مؿــا ْمــا ًيبغــي ؤن ج٩ــ تهــا  ْخٍغ  مــً ٢ُمــت اإلاــغؤة 
ً
 هخ٣انــا

ين في الح١ٓ٣  ْاة اإلاُل٣ت بين الُٞغ ْاإلاؿا ْمدلُت جىخى مىخى الخدغع ال٩امل صازل ألاؾغة،  ٓظاث ٦شيرة ٖاإلاُت  ْجإزير م

ْبؾاءة ِٞم مٗ ٓاظباث،  ْالتـي جىٓـغ بلـى ألاؾـغة بلـى ؤ هـا ماؾؿـت مـً ماؾؿـاث ْال  ،
ً
ا ٓبـت قـٖغ ٓامت اإلاُل ْال٣ نى الُاٖت 

ُـــّ  ُـــت ؤؾاؾـــُت ٞ ْزل اًـــت  ال بـــضاإلاجخمـــ٘  ْالٖغ ْع الحماًـــت  ٓم  هـــا الُـــٝغ الـــظي ًمشـــل ص ٓعَـــا ٣ًـــ ٞحهـــا مـــً عثاؾـــت جـــضًغ ؤم

                                                             
ن1ي

 ي  651ىا د 0989ا 9ا  0معوك ذبى يوتويلا مو وذب ي دوي  يو ل،نبا الي وا م،"ا ج 
ن2ي

ا دهال 5ا  6ا يومجتباو ماو يو انوا تدانا : ذباى يوةتااح لباو ؼاى ا باال لي يون اام لنا"ا جا919لل"جه: لدمى بو  عنل بو ذهاص يون اابص    
 ي  9590ا دىنا " ى 68ىا د 0986 و"ناا 

ن 3ي
ا 0ا  95ا م انى يإلمااى لدماى بااو دنبا ا تدانا :  اعنل ي "نالو ا باال داىنا معاا  باو جباا ا جا590دماى باو دنبا   لل"جاه: لدماى باو م
 ي50986ا دىنا " ى 905ىا د5110مل  ب يو" اوببن"و ا 

ن4ي
ذاوؾ يو اا"يا  ا م نى يإلماى لدمى بو دنب ا تدان :  عنل ي "نلو ا باال م انى ذباى يوا"دمو باوا590لل"جه: لدمى بو مدمى بو دنب    
 ي0660ا دىنا " ى 099ىا د5110ا مل  ب يو" اوبا بن"و ا 0ا  9ج
ن5ي

 ي6 ون ص فتندبا يوم"جق يو اب ا د  
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ْجباص٫ الغؤي م٘ الُٝغ آلازغ. ْع  ْالدكا ْص صْن ؤلازال٫ بٗىهغ الاخترام   ْالظ

ظِـــا ٦مـــا جدـــا٫ْ ِٞـــم  ظـــت فـــي خخهـــُت ْػ ْ ؤن جـــظْر خخهـــُت الْؼ  الاؾـــدبضاص بـــالغؤي ؤ
ً
ال حٗنـــي َـــظٍ الُاٖـــت ؤبـــضا

بُــت فــي الــبالص الٗغب ٓن الىدُجــت فــي الجهاًــت  ــي طلــ٪ ٦شيــر مــً الخُــاعاث الخٍٛغ  هُــاع ألازــال١ التــي  ــي م٣هــض عثِنــملي اُــت لخ٩ــ

 .  (1)ْالظي ًيبغي ؤن جبنى ٖلى ؤؾاؾّ ألاؾغ

ظـت ٖلـى ًغجب   للْؼ
ً
٢ٓـا ْخ٣ ظخـّ،  ط ٖلـى ْػ  للـْؼ

ً
٢ٓـا ْخ٣ ظين،   للـْؼ

ً
٢ٓـا اط خ٣ الكٕغ ؤلاؾالمي بم٣خ ملى ٣ٖـض الـْؼ

ظِا.  ْػ

ٓصة بُجهما ْعبِ اإلا ظين  ٓ خل اإلاؿا٦ىت بين الْؼ اط َ ْ ما ًُٟضٍ الْؼ  .(2)ْفي الجملت ؤ

ٓاظبـــــــاث، ٣ٞـــــــا٫ حٗـــــــالى:  ْال ْزبـــــــٓث الح٣ـــــــ١ٓ  م لِـــــــظا اإلابـــــــضؤ  ًَّ ٢ْـــــــض ؤقـــــــاع ال٣ـــــــغآن ال٨ـــــــٍغ ـــــــْحِه
َ
ل َٖ ـــــــِظي 

َّ
ـــــــُل ال

ْ
ًَّ ِمش ـــــــ ُِ

َ
ل َْ ل

آلا. ِٝ ُغْ
ْٗ َ ٓعة الب٣ـــغة ة(3)ِبـــاإلاْ ْاظبـــاث،  [228ؾـــ ؤي ؤن لليؿـــاء مـــً الح٣ـــ١ٓ ٖلـــى الغظـــا٫ مشـــل مـــا للغظـــا٫ ٖلـــى اليؿـــاء مـــً 

ين باليؿــــــبت للٗال٢ــــــت  ْمــــــ٘ ٧ــــــل مــــــً الُــــــٞغ ْالُٟــــــغة  ْالٗــــــٝغ  ٓاظبــــــاث مبــــــضؤ الٗضالــــــت  ْال ٍج جلــــــ٪ الح٣ــــــ١ٓ  ْؤؾــــــاؽ جــــــْؼ

ظُت  .(4)الْؼ

ْص، ٞاهُال٢ا مً ٞىُا ْم٣ُض بدض ٓ وؿبي  ْبن ٧ان خ٣ا لّ بال ؤهّ لِـ خ٣ا مُل٣ا بل َ ظِا  ظت لْؼ ١ َاٖت الْؼ

ٕ ؤي ٓ مكْغ ط ُٞما َ ظت ؤن جُُ٘ الْؼ ُت "ال َاٖت إلاسل١ٓ في مٗهُت الخال٤"، ًجب ٖلى الْؼ في ٚيـر  ال٣اٖضة الكٖغ

ا بمٗهُت ٞال جُُّٗؤما ه ى هللا ٖىّ، بمٗنى  ْ بٟٗل اإلادغماث.٦إن  ،هّ بطا ؤمَغ ا بتر٥ الهالة ؤ  ًإمَغ

ظِـا صْن  ٓاظـب َاٖـت ْػ ٕ، ٞة هـا حٗخاـر هاقـؼا  زاللِـا ب ٓ مكـْغ ظِـا ُٞمـا َـ ظت ًٖ َاٖت ْػ ؤما بطا امخىٗذ الْؼ

ظت  هظا الالتزام ،خ٤ ٓ ألازغ اإلاترجب ًٖ بزال٫ الْؼ َْ(5) . 

 

 اإلاؼلب الثاوي

 خم ئسطاق ألاوالد

 الشطاكت:مىكف الفله مً معألت خم -

٢ٓــ٠ الحىُٟــت:- ْبــين هللا بطا جغ٦ــذ بعيــإ م ٓا بــإن خــ٤ الغيــإ مُالــب بــّ صًاهــت ال ٢ًــاء، ؤي ؤ هــا جــإزم ُٞمــا بُجهــا  ٢ال

ٓٙ لـظل٪ ْمؿـ ـا ال٣ا ـملى ٖلـى ؤلاعيـإْلضَا مـً ٚيـر ٖـظع  ال ًجاَر ْ ٖـضم  ؛،  ْظـٓر الى٣ٟـت ؤ ألن هٓـغ ال٣ًـاء ًخجـّ بلـى 

ْالى٣ٟــت با  ٓ هــا،  ٟــْظ عة، بــإن ا١ ٖلــى ألار ج ْلــضَا ٢ًــاء بال فــي خالــت الًــْغ ال ججاــر ألام ٖلــى بعيــإ  ْؤلاعيــإ مجهــا، 

ٓلـــض فـــي ٖؿـــغة ال ٌؿـــخُُٗان صٞـــ٘ ؤظـــغة لٓهـــر  ْال ْ ٧ـــان ألار  ٓاَا، ؤ ٓظـــض مغيـــ٘ ؾـــ ْ لـــم ج ٓلـــض ال ًل٣ـــم بال زـــضيها، ؤ ٧ـــان ال

ٓا٫ ججار ألا  ٓلض للِال٥أل ها بن لم ج ؛م ٢ًاء ٖىض الحىُٟت ٖلى ؤلاعيإجغيّٗ، ٟٞي َظٍ ألاخ  .(6)جار حٗغى ال

ــــت:- ــــ٠ اإلاال٨ُــ ٢ٓـ ـــا٫ مالــــــ٪ م ــــت وؿــــــا بن ألام ججاـــــر ٖلــــــى بعيـــــإ :٢ْــ ـــً َب٣ـ ـــان مـــ ـــً ئْلــــــضَا، بال بطا ٧ــ الصَـــ ـــًٗ ؤ ها ال ًغيــ

ال ًخال٢ُـــان فـــي الجملـــت  ٓظـــٓر ال٣ًـــاجي فـــي الجملـــت ٖىــض ؤلامـــام مالـــ٪،  ٓظـــٓر الـــضًني مــ٘ ال ْبـــظل٪ ًخالقـــى ال بإهٟؿــًِ، 

 .(7)ٖىض ؤبي خىُٟت

                                                             
ن1ي

 مىيلهب: وهىرتو" ؼ"يبص لدمىا بعنويو إ راونب يون،ود يومهؽا  فص  انوو ي  " ا فص مهتااو و ناص داو : يوت ا"نق وي  ا"  فاص يوج يبا" وي اق 
وآفاااا ا رهناااب يودااااو  ويوعهاااوى يو نا ااانبا   اااى يودااااو ا بااذاااب يومداضااا"ي  مجناااى ذالااااىا جامعاااب مدماااى بوضاااناؾ يوم ااانهبا يوج يبااا"ا ناااوى 

ى نابي  05:91بتو ن   ىا5109 00 00
 

ن2ي
 ي065مدمى لبو  ا" ا ي دوي  يو ل،نبا يوم"جق يو اب ا د 

ن3ي
 ي558 و"  يوبا" ا يآلنب 

ن4ي
 ي072ىا د5117اـ 0958ا 0ذبى يوااى" د"   ا يولال،ب فص لدراى يو ويج ويو ال ا ىي" يولهىوننبا يوج يب"ا  

ن5ي
يب اب يو وجناب ذهاو ضاوم  اانوو ي  ا" ا " ااوب ماج اتن"ا رهناب يودااو ا جامعاب دماب ولضا"  بنر ا ااىا يوم"را  يوااانونص وها وج فاص فاك يو"

 ي098ىا د5102 5109باوويىيا يوج يب"ا 
ن6ي

 ي915ا د 0928ا 9مدمى لبو  ا" ا ي دوي  يو ل،نبا ىي" يوةر" يوع"بصاىي ىا 
ن7ي

 ي919مدمى لبو  ا" ا يوم"جق يو اب ا د 
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ْ ٧اهـذ مٗخـضة مـً َـال١ ْبطا ؤ  ْبـين ؤبُـّ، ؤ ظُت ٢اثمت بُجهـا  ْبطا ٧اهذ الْؼ ْلضَا لِـ لِا ؤظغة ٖلى طل٪،  عيٗذ ألام 

 بطا ٧اهذ ؤظىبُت ألار.
ً
ْججب لِا ألاظغة ٢ُٗا  عظعي مً ألار 

٠٢ٓ الكاُٞٗت:- ٓا  م ٓلضب٢ال  .(1)ن ؤلاعيإ ال ًدخم ٖلى ألام، ؤي ؤن ألام لِؿذ ملؼمت بةعيإ ال

٠٢ٓ ال- ٓلض ٖلى حىابلت:م ْلِـ لـّ  عيإ ال ْظضٍ،  ٓاء ٧اهـذ فـي بألار  ٟت، ؾـ ْ قـٍغ ظبـاع ؤمـّ ٖلـى عيـاّٖ صهِئـت ٧اهـذ ؤ

ْ مُل٣ت ط ؤ  .  (2)خبا٫ الْؼ

 خم ئسطاق الىلذ كاهىها:-

الص ٞةن هٟـ اإلااصة   الص ٖىـض الاؾـخُاٖت بٗـض ؤن ٧ـان  39ؤما ُٞما ًخٗل٤ بةعيإ ألا  اإلالٛاة ط٦غ ٞحها بعيـإ ألا
ً
م٨غؾـا

ٓن  ْجغبُتهم...( 11-84فــــي ٢ــــاه الص ٖىــــض الاؾــــخُاٖت  ْالــــظي ؤ٦ــــضث ٖلُــــّ خُــــض ظــــاء فــــي ال٣ٟــــغة الشاهُــــت مجهــــا )...بعيــــإ ألا

ٗت  َعاَص ؤن  ؤلاؾـالمُتههٓم ٦شيرة في الكـَغ
َ
ًْ ؤ ـ

َ
ْيِن إلِا

َ
ـاِمل

َ
ْيِن ٧

َ
ل ْٓ ًَّ َخـ ـ َُ َص

َ
ال ْْ
َ
ًَ ؤ ْٗ ْغِيـ ًُ اِلـَضاُث  َٓ

ْ
ال َْ ٓلـّ حٗـالى: ل  ْٖلـى عؤؾـِا ٢

آلا ِٝ ُغْ
ْٗ َ ًَّ ِباإلاْ ُ ُه َٓ ٦ِْؿ َْ  ًَّ ُِ

ُ
ُّ ِعْػ٢

َ
ِٓص ل

ُ
ل ْٓ
َ ْ
ى اإلا

َ
ٖل َْ  

َ
ت َٖ َيا ِخمَّ الغَّ ٓعة الب٣غة، آلاًت ًُ  [.233ةؾ

ْاظب الغياٖت ٖ ٓن ع٢ـم  39ىـضما ؤلغـى هـو اإلاـاصة ْ هظا ؤلغى اإلاكٕغ  م مـً خمـالث  11-84مـً ال٣ـاه َْـظا بـالٚغ

ُٖٓ ْػاعة الححت بِْاع  تالخ  ٤ ت ًٖ ٍَغ ْلت الجؼاثٍغ ٓاثض خلُب ألام ال٨شيرة االتي ٢امذ  ها الض  .(3)ْببغاػا لٟ

ٓن مُل٣ـت ْبما ج٩ ظُت ٢اثمت  ٓن خا٫ ْػ الصة بما ج٩ ْال ظُـت ،ْاإلاغؤة خا٫ الغيإ  ٞـةن الٗـٝغ  ٞـةن ٧اهـذ خـا٫ ْػ

ْ ٧اهذ في ٖض ها مً َال١ عظعي ظُتها ٢اثمت ؤ ٓاء ٧اهذ ْػ َْظا ؾ ٓن ًلؼمِا بةعيإ َٟلِا صْن ؤظغ،   .(4)ْال٣اه

ٓاص  ٓن اإلاكـــٕغ فـــي مـــ ـــم ٧ـــ ٓظـــض جٟؿـــير لِـــظا ؤلالٛـــاء فـــي اٖخ٣ـــاصي بتـــرظُذ مهـــلحت ألام ٖـــً مهـــلحت الُٟـــل ٚع ال ً

ْظــــٓر مغاٖــــاة مهــــلحت اإلاد ٓن مــــً بلٛــــاء اإلاــــاصة الحًــــاهت بن لــــم ه٣ــــل ٧لِــــا ٖلــــى  ْمهــــلحت اإلادًــــ ٓن،  لــــم ٌٗــــض  39ًــــ

ٓن التي ًدخاط بلحها في بضاًت وكإجّ. ْلى مهالح اإلادً  ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاعيإ مً ؤ
ً
ٓصا ٓظ  م

ٓن  ٓظــضها ؤن اإلاكــٕغ فــي ٢ــاه ٢بــل الخٗــضًل ؤزــظ  84/11ْبــالىٓغ للمغظُٗــت ال٣ُِٟــت لحــ٤ الغيــاٖت ؾــاب٣ت الــظ٦غ ل

م  ظِــابــغؤي اإلاــال٩ي الــظي ٢ــا٫ بلــْؼ ظــت ججــاٍ ْػ ْاظبــاث الْؼ الصٍ صْن ؤظــغ  الغيــاٖت، بطا ؤن اإلاكــٕغ ظٗــل مــً  بعيــإ ؤ

هخ٣ــــل مـــً اإلاــــظَب اإلاـــال٩ي فـــي عؤًــــّ بلـــى اإلاــــظَب اى َـــظا الحــــ٤ مُل٣ـــا، ممــــا جبـــين ؤهـــّ ًـــظ٦غ ، ل٨ـــً بٗــــض الخٗـــضًل ٢ــــض ؤلغـــ

 .الحىٟي

ْالخضاُٖاث التي ظٗلذ باإلاكٕغ ًلغى َظا الحـ٤ مـ٘ ؤهـّ  ْؤزـظ بـّ مـظَب ٣ٞ ـي ل٨ً ما  ي ألاؾبار  ؛  ؤ٢ـٍغ الكـٕغ

إلاــاطا اإلاكــٕغ  ٢ْـاٝ،  ن الضًيُــت ْألا ْػاعة الكـْا ْجإزـظ بــّ ؤلاصاعة الٓنـُت اإلاخمشلــت فــي  ٗمـل بــّ فـي الجؼاثــغ ٦مــظَب ؤ٫ْ  ٌُ

 ًدهــل بــّ الا ال
ً
ــت ،ؾــخ٣غاع ألاؾــغي جؼاثــغي ًلغــي خ٨مــا ٓصٍ فــي ألاؾــغة الجؼاثٍغ ٓظــ ٓاٞــ٤ مــ٘  ،ال ٌكــ٩ل ؤي زُــغ ب ٍْخ بــل 

ْج٣ال ت مىظ ال٣ضًما.ٖاصاث  ٓعْر الش٣افي لألؾغة الجؼاثٍغ ْاإلا  ُض 

ــت  ْالتــي جىــاصي بدٍغ ْلُــت التــي نــاص٢ذ ٖلحهــا الجؼاثــغ،  ْاإلاٗاَــضاث الض لٗــل ؤلاظابــت هجــضَا بالبدــض فــي الاجٟا٢ُــاث 

ٓعْر الش٣ـــــافي، ِٞـــــظٍ  ْاإلاــــ ىُـــــت  ٍٓــــت الَٓ ْٖلـــــى الِ ــــت،   ٖلــــى ألاؾـــــغة الجؼاثٍغ
ً
ْالتــــي ؤنـــــبدذ حكــــ٩ل زُـــــغا اإلاــــغؤة اإلاُل٣ـــــت، 

ْ  ،الاجٟا٢ُـــاث جـــم ْيـــِٗا مـــً َـــٝغ ص٫ْ ال جمـــذ ليؾـــالم بهـــلت ختـــرام اإلاغظُٗـــت ابمٗنـــى ْيـــٗذ زـــاعط الىُـــا١ الـــضًني 

ٗاث الٗغبُت في مجا٫  َْظا الظي حٗاوي مىّ ظل الدكَغ ْاة اإلاُل٣ت مِما ٧ان الشمً،  الضًيُت للض٫ْ، بل اإلاىاصاث باإلاؿا

ٓا٫ اليخهُ  ت، هدُجت ما ٌؿوى بد١ٓ٣ ؤلاوؿان.ألاخ

 

 

                                                             
ن1ي

 ي561ىا د 5112ا 0ا  05فتر يوبا"ي  "ح ،دنر يوبلا"يا ىي"  نببايو"ناكا ج لدمى بو دج" يوع االنصا 
ن2ي

 ي991ىا د 0997ا 0لبو مدمى بو  ىيمها يومؽنصا ىي" ذاوى يورتلا يو عوىنبا 
ن3ي

 ي95 هنماو ووى ل ا ا يومن " فص  "ح  انوو ي  "  يوج يب"يا يوم"جق يو اب ا د 
ن4ي

 ي09ونب يون،ود يومهؽا  فص  انوو ي  " ما يوم"جق يو اب ا د ؼ"يبص لدمى ا مىيلهب بعنويو مإ را
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 اإلاؼلب الثالث

 اإلاشحلُت الفلهُت إلاعألت ظً الضواج وأزش الاجفاكُاث الذولُت كليها

ْبهمـــا مىكـــف الفلـــه ؤلاظـــالمي:-أ اط،  ٓٙ الـــظي جـــخم بـــّ جدضًـــض ؾـــً الـــْؼ لـــم ًدـــضص ال٣ِٟـــاء ال٣ـــضام  بهـــٟت ٢اَٗـــت ؾـــً البلـــ

ْا ٖالماث جٓظض في الٟتى ٧االخخالم ٓٙ بالخامؿت ٖكغ  للظ٦غ  ،ْالٟخاة ٧الحٌُ ،خضص ٓع ال٣ِٟاء ؾً البل ْعٚم َظا ٢ضع ظمِ

ْالؿاب٘ ٖكغ لألهىى. ٢ْا٫ الحىُٟت الشامً ٖكغ للظ٦غ  ْالٟخاة،  ٢ْا٫ اإلاال٨ُت بلى  هاًت زماهُت ٖكغ ٖاما في الٟتى   ْألاهىى، 

 أَلُت الضواج في كاهىن ألاظشة الجضاةشي:-ب

اط:-1 اط  ٢بل حٗضًل وٗني بإَلُت الؼ  ألانل في ؤَلُت الْؼ ٢ْض ٧اهذ ؤَلُت الْؼ اط،  ْاط  ي نالخُت اليخو  بغام ٣ٖض الْؼ

ٓن ألاؾــــغة مدــــضص بؿــــً  ٓن  18ؾــــىت للغظــــل ْ ٢21ــــاه ٓن جــــم حٗــــضًل الــــىو ال٣ــــاه ْظِــــذ لل٣ــــاه ْؤمــــام الاهخ٣ــــاصاث التــــي  للمــــغؤة، 

٢ْـض خضصجـّ اإلاـاصة   ٓخضة بـين الجيؿـين  اط م ٓ  7ْؤنبدذ ؤَلُت الْؼ َْـ ْاإلاـغؤة  فـي ؾـىت بىهـِا " ١19 ؤ  ج٨خمـل ؤَلُـت الغظـل 

اط بخمام  ٓوي اإلاىهٓم ٖلُّ في اإلااصة   19الْؼ ٢ٓذ ؾً الغقض ال٣اه ٓ  في طاث ال َْ  ١ اإلاضوي. 40ؾىت .."، 

اط:-  ؤؾبار حٗضًل ؾً الْؼ

٘ الجؼاثغ  ٓ جإزغ الدكَغ ْلُت التي نـاص٢َ ـم الخدٟٓـاث التـي ؤبـض ها بال ؤهـّ ٢ـض ؤٖلـً لحٖ ذي باالجٟا٢ُاث الض عثـِـ هـا، ٚع

ٓعٍت بٖاصة الىٓغ في َظٍ الخدٟٓاث، خُض ظاء في ٢غاع اظخمـإ اللجىـت فـي ال٣ٟـغة  ْمـً اإلاىخٓـغ مغاظٗـت -9" 9الجمِ ....

٢ْــذ الخهـــض٤ً ٖلـــى  ـــ٘ ٖـــضص َــام مـــً الخدٟٓـــاث التــي ؤبـــض ها الجؼاثـــغ  ٓن الجيؿـــُت ؾـــخم٨ً مــً ٞع ٢ْــاه ٓن ألاؾـــغة،  ٢ــاه

اط ٓخُض ؾً الْؼ ْجغمي الخٗضًالث بلى ج ْص  الاجٟا٢ُت،   ؾىت. 19الظي ج٣غع في خض

ْاإلاـغؤة فـي ؾـً ا ْاة بـين الغظـل  ْجـم اإلاؿـا اط،  ٓن ألاؾـغة ُٞمـا ًخٗلـ٤ بؿـً الـْؼ اط ر ٢ْض جإزغ الخٗضًل ألازير ل٣اه  19لـْؼ

 ٓ ٓا٦بت ما جضٖ مىـّ  2ال٣ٟـغة  16بلُّ اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيـز يـض اإلاـغؤة، خُـض ههـذ اإلاـاصة  ؾىت، إلا

ُت مـً ؤظـل  ت بما في طلـ٪ ألاخ٩ـام الكـٖغ ٍع ْجخسظ ٧ل الخضابير الًْغ ٟا٫  ْاط ألَا ْػ ٓهُت ٖلى الخُبت  "ال جترجب آزاع ٢اه

٢ْــــض ؤ٢ــــغ  اط فــــي اــــجل عؾــــوي"،  ْٞــــغى حســــجُل الــــْؼ اط،  ث لجىــــت بلٛــــاء الخمُيــــز  يــــض اإلاــــغؤة فــــي جدضًــــض ؾــــً ؤصوــــ  للــــْؼ

ْع هـــا  21جٓنـــُتها الٗامــــت ع٢ــــم  ٓن 1994ٖــــام  13بمىاؾــــبت ص اط ًجـــب ؤن ٩ًــــ ؾــــىت ل٩ــــل مــــً  18، ؤن الؿــــً ألاصوــــ  للــــْؼ

ْاإلاغؤة.  الغظل 

 

 اإلابدث الثاوي

 اإلاشحلُت الفلهُت ألخيام الؼالق

 أوال: الؼالق لوت

ُذ البالص: ٞاع٢تها
َ
٣
َّ
ل
َ
٢ُْـل: ظاء في لؿان الٗغر: "َ ل٣ـْذ فـي اإلاغعـى 

ُ
ْالُـال٤ مـً ؤلابـل: التـي َ ٓم: جـغ٦تهم،  ُذ ال٣

َ
٣
َّ
ل
َ
َ .

ِٖخـ٤: 
ُ
٣ٍْـا٫ ليوؿـان بطا ؤ ٓ خـل ٣ٖـضة الى٩ـاح، ْآلازـغ بمٗنـى الخسلُـت ْؤلاعؾـا٫.  ـال١ اليؿـاء َـ  ي التي ال ٢ُـض ٖلحهـا. َْ

ْالُل٣اء: ألاؾغاء الٗخ٣اء" ْبٗير َل٤: بٛير ٢ُض.   .
ً
 .(1)َل٤ُ ؤي ناع خّغا

ٓ الُــال١ فــي اإلاــغؤة، ْؤلا   َْــ فــي خــل ال٣ُــض الحنــملي فــي ٚيــر  َــال١ل٨ــً الٗــٝغ زــوَّ الُــال١ بدــل ال٣ُــض اإلاٗىــٓي 

ٓ الاعجبـــاٍ الحانـــل بـــين  َْـــ  ٣٦ُـــض الى٩ـــاح 
ً
ٍٓـــا ٢ُْـــض ألاؾـــير ؤم مٗى ، ٣٦ُـــض الٟـــغؽ 

ً
ٓاء ؤ٧ـــان خؿـــُا ْخـــل ال٣ُـــض ؾـــ اإلاـــغؤة. 

ظين  .   (2)الْؼ

 زاهُا: الؼالق في الاصؼالح الششعي.

                                                             
ن1ي

 ي5912 -5919ىا د5112ا 0مدمى بو مر"ى بو منظو"ا و او يوع"لا مل  ب ي ذهمص وهم بوذا ا بن"و ا   
ن 2ي

 ي58ىا د5100ا 00"فن  مدمى ذبى يودرنى يو،افصا ناا  يالفت"ي  فص فاه يو ال ا من و"ي  يودهبص يوداو نبا بن"و ا   
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ٟاث مخ٣اعبت مجها: الُال١ - ؤ  في انُالح ال٣ِٟاء: ٖٝغ ال٣ِٟاء الُال١ بٗضة حٍٗغ

 بلٟٔ مسهٓم" -1
ً
ْ مأال  ؤ

ً
٘ ٢ُض الى٩اح خاال  .(1)حٍٗغ٠ الحىُٟت " ٞع

ظخّ" -2 ط بْؼ ٘ خلُت جمخ٘ الْؼ  .(2)حٍٗغ٠ اإلاال٨ُت " نٟت خ٨مُت جٞغ

3- "ٍٓ ْهد  .(3)حٍٗغ٠ الكاُٞٗت: "خل ٣ٖضة الى٩اح بلٟٔ الُال١ 

 .(4)حٍٗغ٠ الحىابلت: "خل ٢ُض الى٩اح" -4

ـــ٘ ٢ُـــض الى٩ـــاح  -ر  ٖلـــى ؤن الُـــال١" ٞع
ً
ٟـــاث الؿـــاب٣ت ؤ هـــا مخ٣ٟـــت ظمُٗـــا ٟـــاث: ًالخـــٔ فـــي الخٍٗغ التـــرظُذ بـــين الخٍٗغ

ْ مـــأال بلٟـــٔ  ـــ٘ ٢ُـــض الى٩ـــاح خـــاال ؤ ـــ٠ الحىُٟـــت ال٣اثـــل بـــإن الُـــال١ َـــٓ:" ٞع ٓ حٍٗغ ٟـــاث، َـــ ْخلـــّ" ل٨ـــً ؤص١َّ َـــظٍ الخٍٗغ

ــــ٠ ظــــام٘ مــــاو٘ ، ألهــــّ(5)مسهــــٓم" ْمــــاو٘ ٞــــال ًــــضزل ُٞــــّ الٟســــر  ،حٍٗغ ْبــــاثً،  ٓإ الُــــال١؛ عظعــــي   ألهــــ
ً
ٓن ظامٗــــا ٩ٍْــــ

ْالٟسر ال ًدخاط بلى لٟٔ مسهٓم.  مسهٓنت، 
ً
 القتراَّ ؤلٟاْا

ف الؼالق كاهىها:-  حلٍش

ٓهُــت لل٣ٟـّ للخـٓى ٞحهـا لــم ًجؿـض طلـ٪ فـي   جـغ٥ الخٗـاٍع٠ ال٣اه
َ
لــ٠ِ

َ
٢ٓـذ الــظي ؤ  48اإلاــاصة اإلاكـٕغ الجؼاثـغي ْفـي ال

ٓن ع٢ـم مً ال٣ـ ْؤُٖـ  مٗنـ11-84اه اط..."، ٣ٞـض ْبـح ؤن  بط هـوَّ  ،للُـال١ ى،  نـغاخت ٖلـى ؤن: "الُـال١ خـل ٣ٖـض الـْؼ

ٓا الُــــال١ بإهــــّ خــــل ٣ٖــــض  ٞــــ ــــ٠ الحىابلــــت الــــظًً ٖغَّ ــــب لخٍٗغ ــــ٠ ٢ٍغ َْــــظا الخٍٗغ اط  الُــــال١ ْؾــــُلت ًدــــل  هــــا ٣ٖــــض الــــْؼ

 ٓ ٓإ التــــي ٩ًــــ ن اإلاكــــٕغ بٗــــضَا ألاهــــ ْ بُلــــب مــــً الى٩ــــاح، زــــم بــــيَّ ظين ؤ ْ بترا ــــملي الــــْؼ ن ٖلحهــــا الُــــال١ مــــً بعاصة مىٟــــغصة ؤ

ْعصجّ اإلااصجان  ْص ما ؤ ظت في خض ٓن  54، 53الْؼ ْفي هٟـ  2005ٞاراًغ  27. ٚير ؤن الخٗضًل الهاصع في (6)مً هٟـ ال٣اه

ْا٦خ ٓوي للُـــال١  ـــ٠ ٢ـــاه ْٖـــٝؼ ٖـــً جبنـــي حٍٗغ ٫ٓ:" مـــ٘   ٟـــاإلاـــاصة جغاظـــ٘ اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ٖمـــا ٢ـــام بـــّ فـــي الؿـــاب٤،  بـــال٣

اط بالُال١...". 49مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة   ؤصهاٍ، ًدل ٣ٖض الْؼ

 مشحلُت الؼالق اللاهىوي في الفله الاظالمي:-

ٓن ألا   اط بـــالُال  47ؾـــغة فـــي اإلاـــاصة الُـــال١ هـــو ٖلُـــّ ٢ـــاه ٓإ خُـــض ههـــذ: )ًدـــل ٣ٖـــض الـــْؼ ١ ٖلـــى ٖـــضة ؤهـــ

ْ بغيـــ ط ؤ ْ بُلـــب مـــً ال االـــظي ًـــخم بـــةعاصة الـــْؼ ظين ؤ ْهجـــض ؤن ٢ـــاهالـــْؼ ظـــت(،  ؾـــخمض ؤخ٩امـــّ مـــً ألاصلـــت آن ألاؾـــغة ْؼ

ُت الخالُت:  الكٖغ

 الؼالق باسادة الضوج: -1

٢ْالذ:  ٓن، ٞب٨ذ  ْٖشمان ابىا مٓٗ ض: ؤن الىبي َل٤ خٟهت بيذ ٖمغ، ٞضزل ٖلحها زاالَا ٢ضامت  خضًض ٢ِـ بً ٍػ

ْظــاء الىبــي نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم، ٣ٞــا٫:  َهــا  »ْهللا مــا َل٣نــي ٖــً قــب٘،  ِة َّ
َ
ٞ 
َ
َهــت ْٟ ْ٘ َخ ْم: َعاِظــ

َ
ِّ الَؿــال ــ َُّ

َ
ل َٖ ــا٫َ ِلــي ِظْاِرًــَل 

َ
٢

ِت  َجىَّ
ْ
َظُخَ٪ ِفي ال ْْ َها َػ ِب َّ َْ  

ٌ
اَمت َّٓ

َ
٢ 
ٌ
اَمت َّٓ  .(7)«َن

ٓ الُـال١ الــظي ٣ًــ٘ ُٞــّالؼــالق بشطــا الــضوحين: -2 ينا َْــ ال مــغاعا  ،جٟــا١ بــين َـٞغ ظُــت ب٨ِٟــا، بٗــضما خــا الٗال٢ــت الْؼ

، ُٞخجِــاْج٨ـغاعا بــإن ًبــضًا ٢هــاع ظِـضَا فــي خــل مكــا٧لِما ال ظُـت ل٨ــً صْن ظــضْٔ للمد٨مـت للمُالبــت بٟــ٪ الــغابِ  ْؼ

.ُّٞ ٌٍٓ ال حٗ ظُت بالترا ملي،   الْؼ

ٖٓالؼالق بؼلب مً الضوحت: -3 ظت ٖلى ه ْالخل٘.يْالُال١ بُلب مً الْؼ  ن: الخُل٤ُ 

 

                                                             
ن1ي

 ي959ىا د 0999ا 0ا  9مدمى لمنو بو ذابىنوا "ى يومدتا" ذهو يوى" يوملتا"  "ح تنون" ي ب،ا"ا بن"و ا ىي" يورتل يوعهمنباج 
ن 2ي

ا 0ا   0مدمااى بااو ذبااى يواا"دمو يود ااالا مويااال يوجهناا   اا"ح ملت،اا" يولهناا ا تداناا :  ر"نااام ذمناا"ي ا بناا"و ا ىي" يورتاال يوعهمنااباج
 ي568دىا 0992

ن3ي
 ي098ا الي  ا ىي" إدنام يورتل يوع"بنبا م،"ا ىي  ا د0مدمى يول نل يو "بننصا يإل ناح فص د  لوةاظ لبص  جاحا ج 
ن4ي

 ي959ىا د 0998ا 0ا  8ذهص بو  هنماو يوم"ىيويا يإلن،اؾ فص مع"فب يو"يجر مو يولالؾا ىي" يورتل يوعهمنبابن"و اج 
ن5ي

 ي09ىا د 5119ا 0 ال  وذال ته باوتعونك ذو يو ال  يوتع ةصا ىي" يودامىا ذماوا  جمن  فل"ي مدمى جانىا متعب يو 
ن6ي

 ي بت،"ؾي05-00ىا د 5105باىنط ىنابصا ،و" وآ ا" فك يو"يب ب يو وجنب فص  انوو ي  " ا الي  ا ذنو مهنهبا يوج يب"ا ىي" يوهىىا 
ن7ي

"ك ذهااو يو،اادندنوا تداناا : م،اا ةص ذبااى يوااااى" ذ اااا ىي" يورتاال يوعهمناابا ا يوم ااتىا912لل"جااه: يودااارى مدمااى بااو ذبااى   بااو مدمااى    
 ي6729ا دىنا " ى 06ىا د 0991ا 0ا  9بن"و اج
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 أوال: الخؼلُم:

َــا مــً 
َّ
ال
َ
، بمٗنــى ز ُّ  ِمىــ

َ
ْجُل٣ُُِــا  ،

َ
َظِــا ْْ  َػ

ُ
ل٣ــِذ اإلاــغؤة

َ
، ؤي َ

ً
ــ٤ جُل٣ُــا

َّ
ل
َ
ٓص بلــى َ ِلُــ٤" ٌٗــ

ْ
ُ
َ
؛ ؤنــل ٧لمــت " ج

ً
الخُلُــ٤ لٛــت

اع٢ُتُهْم 
َٟ ُْم ْم  ُِ

ُ
ٓمّ ٌٗنى جغ٦ ْجُل٤ُُ الغظل مً ٢ اط،   .(1)٢ُض الْؼ

ظـــــت خـــــ٤ َلـــــب  ٓ مـــــىذ الْؼ : الخُلُـــــ٤ انـــــُالخا؛ َـــــ
ً
 بلـــــى عابٗـــــا

ً
ْاؾـــــدىاصا ظِـــــا بىـــــاًء ٖلـــــى بعاص هـــــا اإلاىٟـــــغصة  الٟغ٢ـــــت مـــــً ْػ

ٓن  ظــــت َاإلاــــا ؤ هــــا (2)ال٣ــــاه ظُــــت بىــــاًء ٖلــــى َلــــب الْؼ  ؤهــــّ ٞــــ٪ الغابُــــت الْؼ
ً
٫ٓ ؤًًــــا ْ ًم٨ــــً ال٣ــــ ــــ٤ ال٣ًــــاء، ؤ ، ٖــــً ٍَغ

ظُت  .(3)مخًغعة مً الحُاة الْؼ

م:- ًَّ ِيَغاًعا ِلخَ مً ال٣غآن ال٨ٍغ َُ ٓ
ُ
ْمِؿ٩

ُ
 ج
َ
ال َْ ٓلّ حٗالىل...  ْا...٣٦ َخُض ٓعة الب٣غة، آلاًت آلاْٗ  [231ةؾ

ا َخ٨ًُِمال٢ْا٫ هللا حٗالى:       ًٗ اِؾ َْ  ُّ
َّ
اَن الل

َ
٧ َْ  ِّ ِخ

َٗ ًْ َؾ  ِم
أ
ال
ُ
٦ ُّ

َّ
ًِ الل

ْ
ٛ ٌُ ا 

َ
٢ غَّ َٟ َخ ًَ ِبْن  ٓعة اليؿاء، آلاًت آلاَْ  [130ةؾ

ٍٓت:- ٫ٓ هللا:  مً الؿىت الىب ا »٢ا٫ عؾ َِ َظ ْْ ْذ َػ
َ
ل
َ
ٍة َؾإ

َ
َما اْمَغؤ ًُّ

َ
ـِت ؤ َجىَّ

ْ
 ال
ُ
ْحَهـا َعاِثَدـت

َ
ل َٖ َدَغاٌم 

َ
ٍؽ ٞ

ْ
ْيِر َبإ

َ
ٚ ًْ ١َ ِم

َ
ال
َّ
َْـظا (4)«الُ  ،

ظُت متى صٖذ الحاظت بلُّ. ظت ٞ٪ الغابُت الْؼ ٓاػ مُالبت الْؼ  الحضًض ًض٫ ٖلى ظ

ظِــــا بم٣ابــــل مــــالي...(، ل٨ــــً اإلاكــــغ  54ههــــذ ٖلُــــّ اإلاــــاصة  الخلــــ٘:- ط ؤن جســــال٘ ْػ ٓا٣ٞــــت الــــْؼ ظــــت صْن م ٓػ للْؼ ٕ ١.ؤ)ًجــــ

ين٧ـــان الخلـــ٘ ٣ًــ٘ با اإلاالخــٔ ٢بـــل الخٗــضًل ْهدُجـــت لخـــإزغ اإلاكــٕغ بال٨ـــً بٗـــ ،جٟـــا١ بـــين الُــٞغ ـــت ض الخٗــضًل  جٟا٢ُـــاث خٍغ

ظِـا ظـت بـإن جسـال٘ ْػ ـت اإلاُل٣ـت للْؼ ط، بـل اإلاكـٕغ ال ًىٓـغ ختـى بلـى  ،اإلاغؤة ؤُٖ  الحٍغ ٓا٣ٞـت الـْؼ ْهـو نـغاخت صْن م

ٗت  االؿـــبب الــــظي صٖــــ ظــــت إلاُالبتهــــا بــــالخل٘، فــــي خـــين ؤن الكــــَغ ٓٙ قــــغعي ا ؤلاؾــــالمُتالْؼ ٓن َىــــا٥ مؿــــ ذ ؤن ٩ًــــ قــــتَر

ٓن يغع  ،ْيغع  ظِا اهٟؿُ ا٦إن ٩ً ظُت مً ْػ ْبٗـض  صٖذ باإلاغؤة اإلاُالبت بٟ٪ الغابُت الْؼ ٓ في الحـضًض ؤصهـاٍ،  ٦ما َ

ظُت في اإلا 2005 ا ػاص مً خاالث ٞ٪ الغابُت الْؼ ْٚيَر ُـبلخٗضًل َظٍ اإلااصة  ْمـا ؾـببّ بال  ،جخم٘ الجؼاثـغي بكـ٩ل َع

ْجغصٕ اليؿاء اإلاخٗؿٟاث في زلًِٗ. ٓابِ جد٨مّ   ؤهّ ٢ض ٞخذ بار الخل٘ صْن ي

م: -  مشحلُت الخلم في اللشآن الىٍش

اٍؽ - ـمَّ
َ
ًِ ق ـِ ْبـ

ِْ ـ
َ
٢ ًِ اِبـِذ ْبـ

َ
ْدـَذ ز

َ
ٍل ج ِْ  َؾـ

ُ
 اْبَىـت

ُ
ـْذ َخِبَِبـت

َ
اه
َ
ـا٫َ: ٧

َ
٢ ،

َ
َمـت

ْ
ِبـي َخش

َ
ًِ ؤ ِل ْبـ

ِْ ًْ َؾ َٖ  
ً
ـاَن َعُظـال

َ
٧ َْ  ، ُّ ْخـ ََ ِغ

َ
٨
َ
َهـاِعّيِ ٞ

ْ
ه
َ ْ
ألا

ـْذ:
َ
ال
َ
٣
َ
َم ٞ

َّ
َؾل َْ ى هللُا 

َّ
ِبّيِ َنل

ى الىَّ
َ
َجاَءْث ِبل

َ
، »َصِمًُما، ٞ ِّ ـ ِِ ْظ

َْ ـُذ ِفـي 
ْ
َاَز٢
َ
َظـلَّ ل َْ ـؼَّ  َٖ  هللِا 

ُ
ـت
َ
اٞ
َ
 َمس

َ
ال ْٓ ـ

َ
ل
َ
ٞ  ٍُ َعا

َ
 ؤ
َ
ـي ال ِ

ّ
٫َٓ هللِا، ِبو ـا َعُؾـ ًَ

ى هللاُ 
َّ
٫ُٓ هللِا َنــل ــا٫َ َعُؾــ

َ
٣
َ
ْث  ٞ ــَغصَّ

َ
ٞ ِّ ــ ُْ

َ
ْعَؾــَل ِبل

َ
إ
َ
ــْم، ٞ َٗ

َ
ــْذ: و

َ
ال
َ
ِ٪ا " ٢

َ
ْنــَض٢

َ
ِتــي ؤ

َّ
ُّ ال َخــ

َ
ِّ َخِض٣ً ــ ُْ

َ
ل َٖ  ًَ ً ــُغّصِ

َ
ج
َ
َم: " ؤ

َّ
َؾــل َْ  ِّ ــ ُْ

َ
ل َٖ ِّ ــ ُْ

َ
ل َٖ

ِم 
َ
ْؾال ِ

ْ
اَن ِفي ؤلا

َ
٧ ٍ٘

ْ
ل
ُ
٫َ ز َّْ

َ
ِلَ٪ ؤ

َ
اَن ط

َ
٩
َ
ا٫َ: ٞ

َ
َجُهَما، ٢ ُْ ١َ َب غَّ

َ
ٞ َْ  ، ُّ َخ

َ
 .(5) «َخِض٣ً

 لؼالق:أظباب الخلذًل في ا-

٘ الجؼاثــغي  ٓ جــإزغ الدكــَغ ْلُــت التــي نــاص١ َٖــ ــم الخدٟٓــاث التــي ؤبــض ها بال ؤهــّ ٢ــض ؤٖلــً لحباالجٟا٢ُــاث الض هــا ؤًًــا، ٚع

ٓعٍـــت بٖـــاصة الىٓـــغ فـــي ُـــض ظـــاء فـــي ٢ـــغاع ا عثـــِـ الجمِ ْمـــً اإلاىخٓـــغ  9ظخمـــإ اللجىـــت فـــي ال٣ٟـــغة َـــظٍ الخدٟٓـــاث، خ  (...

ٓن الجيؿـُت  ٢ْـاه ٓن ألاؾـغة  ٢ْـذ الخهــض٤ً مغاظٗـت ٢ـاه ـ٘ ٖـضص َـام مـً الخدٟٓــاث التـي ؤبـض ها الجؼاثـغ  ؾــخم٨ً مـً ٞع

ْجغمي ال ْ ٖلى الاجٟا٢ُت،  اط   خ٩ام الُال١ مً ؤظل خماًت ؤًٞل لألَٟا٫(.ؤخٗضًالث بلى ....الغيا بالْؼ

 

 

                                                             
ن1ي

 ي662اىي  ا د 8يومنجى ي بجىيا ىي" يوم " ا بن"و ا    
ن 2ي

 ي00ا د 5105ا ىي" يوهىىا يوج يب"ا ىي  ا يإل المنبمن،و"ي نو" ا يوت هن  ويولهق وف  يواانوو ويو "نعب 
ن 3ي

 ي96ا د 5116ا 5ووذن  مدمى ي منوا يوم"ر  يواانونص وهم"ل  فص  انوو ي  "  يوج يب"يا ىي" اومبا يوج يب"ا   
ن4ي

ا م نى يإلمااى لدماى باو دنبا ا تدانا :  اعنل ي "نالو ا باال ماو داىنا  وبااوا مل  اب يو" ااوبا ا590لل"جه: لدمى بو مدمى بو دنب     
 ي  55979ا دىنا " ى65ا د5110ا 0ا   97بن"و ا ج

ن 5ي
ا م نى يإلماى لدمى بو دنب ا تدان :  عنل ي "نلو ا بال بانب دىنا  ه  بو لباص د مابا مل  اب ا590لل"جه: لدمى بو مدمى بو دنب    

 ي06191ا دىنا " ى 08ىا د5110ا 0ا   56يو" اوبا بن"و ا ج
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 الخاجمت

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

 ؾب٤ ههل للىخاثج الخالُت: مً زال٫ ما

ْالُــال١ جبــين ؤن اإلاكــٕغ الجؼاثــغي - اط  ٖخمــض فــي ابٗـض صعاؾــدىا للمغظُٗــت ال٣ُِٟــت ألخ٩ــام ألاؾــغة مــً زــال٫ ٢ًـاًا الــْؼ

ٗت  ٓن ألاؾغة ٖلى الكَغ ٘ ؤخ٩ام ٢اه ْزيـر مـا ًشبـذ طلـ٪ مـا هـو ٖلُـّ فـي اإلاـاصة ؤلاؾـالمُتحكَغ ٓن ألا  222،  ؾـغة مـً ٢ـاه

ٓن، ًغظ٘ ٗت  )٧ل ما لم ًغص الىو ٖلُّ في َظا ال٣اه ٓن ألاؾـغة ؤلاؾالمُتُّٞ بلى ؤخ٩ام الكَغ ٓص فـي ٢ـاه ٓظـ ٓ م (، ٞمـا َـ

ٗت  ٓابّ مؿخمض مً الكَغ ٗت ؤلاؾالمُتبجمُ٘ ؤب ٕٓ بلى ؤخ٩ـام الكـَغ ٓص الىو بةم٩ان ال٣ا ملي الغظ ْظ ، ْفي خالت ٖضم 

 للٟهل في ال٣ًُت مدل النزإ. ؤلاؾالمُت

ٗت  - ٓعة، ممــا ًشبــذ ؤن اإلاكــٕغ الجؼاثــغي لــم ٌٗخمــض ٖلــى مــظَب ٣ٞ ــي  ؤلاؾــالمُتالكــَغ ٞحهــا مــظاَب ٣ُِٞــت ؤعبٗــت مكــِ

ْبهما ؤزظ بمظاَب مخٗضص ما ٓع٢ـت البدشُـت لمٗين  ٓ الظي الخٓىـا مـً زـال٫ َـظٍ ال َْ ْخىابلت،  ْخىُٟت  ٨ُت ْقاُٞٗت 

ْلــم ًٟٗــل بمشــل مــا ْالُــال١،  اط  ٗــل هٓيــٍر اإلاٛغبــي فــي ٢ًــاًا الــْؼ ٓ اإلاــظَب ٖخمــاْالــظي  ،ٞ َْــ ْاخــض ؤال  ض ٖلــى مــظَب 

ْهت. 400اإلاال٩ي، مً زال٫ اإلااصة   مً اإلاض

ْلُـــت التـــي نـــاص٢ذ ٖلحهـــا الجؼاثـــغ، ممـــا ؤصٔ بلـــى حٗـــضًل - ْاإلاالخـــٔ ؤن اإلاكـــٕغ الجؼاثـــغي ٢ـــض جـــإزغ  بـــبٌٗ الاجٟا٢ُـــاث الض

ْالـــظي اـــجلىاٍ ؤن َىـــا٥ ٓهُـــت،  ٓاص ال٣اه ى ٖـــضصا ْبلٛـــاء بٗـــٌ اإلاـــ ٓاص ٧ـــان مـــً اإلاٟـــْغ ٓ هـــا جد٣ـــ٤  ،ال جلغـــى ؤن مـــً اإلاـــ ٧

ٓ جــم جًــمين مٗىاَــا فــي مــاصة ؤزــٔغ ِٞــظا ال ٨ًٟــي، ٦مــا ؤن حٗــضًل بٗــٌ الا  ْلــ ؾــخ٣غاع ألاؾــغي ٧ــالح٤ فــي الُاٖــت، ختــى 

ٓهّ ٓاص ًٟترى ؤن جب٣  ٧ ٓ عؤي ا ًخد٤٣ الا  ه اإلا ٓلي، مـ٘ ؤن الـغؤي الجضًـض الـظي ؤزـظ بـّ َـ ٕٓ الـ ؾـخ٣غاع ألاؾـغي، ٦مٓيـ

ْبالخـــالي ٖلـــى اإلاكـــٕغ الحىُٟـــت ل٨ـــً الـــغؤي ألا٫ْ  ٓع الـــظي ًد٣ـــ٤ جماؾـــ٪ ألاؾـــغة فـــي عؤًىـــا،  ٓ عؤي الجمِـــ ٢بـــل الخٗـــضًل َـــ

ٓع حؿخ٣غ  ها ألاؾغة. ٓلي ٞ ي ؤم ٕٓ ال َُْٗض الىٓغ في مٓي ْالغيإ،  ٓامت  ْال٣ ٓاص الُاٖت   الجؼاثغي ؤن ٌُٗض م

ْلُــت اإلاٗىُــت بال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض ْع هــاا اإلاــغؤة التــي ٦مــا ؤن اإلاالخــٔ ؤن اللجىــت الض بــالجؼاثغ فــي  32و٣ٗــضث ص

ٓمـت فـي الـض2005ًًًىاًغ  11 ٓع مٗل ْلت مجها بالًِٛ  لٛاء ؤمـ ْص في مدا خُـض ظـاء فـي البىـض  ،، ؤعاصث ؤن جخسُ  الحض

ٗاث  25 ْع اللجىــت ال٣لــ٤ بػاء ٖــضم الخ٣ــضم فــي مغاظٗــت الدكــَغ َْؿــا ٓلِــا ) ٫ٓ ْيــُٗت اإلاــغؤة فــي الجؼاثــغ ب٣ ــا خــ َغ مــً ج٣ٍغ

ـت... ٦مـا ظــاث ...(،  الخمُيًز ٓن ألاؾــغة ال حكـمل بلٛــاء حٗـضص الْؼ حٗــغر ٖـً ال٣لــ٤ ألن الخٗـضًالث اإلا٣تــرح بصزالِـا ٖلــى ٢ـاه

ْعٞــٌ  َْــظا ألامــغ ٓمــا فــي الــضًً،  ْالتــي حُٗــل خ٣ــا مٗل ْهإمــل ؤن ال ًإزــظ اإلاكــٕغ  هــظٍ الــضٖأْ الباَلــت،   ،٫ٓ ٚيــر م٣بــ

اص ٧ل ما ْ الخٗضًل ٞحها بالٍؼ ُت ؤ ٓصٍ بلٛاء ألاخ٩ام الكٖغ ٘ عباوي ال بٞغاٍ ب ٓ ها ؤخ٩ام ٧املت طاث حكَغ ْ الى٣هان، ٧ ة ؤ

ٓلّ حٗـالى: لمـا ال جٍٟغِ، ل٣ ىـا فـي ال٨خـار مـً ٍـمليءآلا)ألاوٗام  ٞحها  ـت صًجهـا ؤلاؾـالم 38َٞغ ْلـت الجؼاثٍغ ْبدمـض هللا الض  ،)

، ٞؿدخه ٓعي مدّٟٓ ٓ مبضؤ صؾخ  ضٔ ٧ل الحمالث اإلاٗاصًت ليؾالم.َْ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ؼ الظي ه- ٓ حٍٗؼ ٗت آصملي بّ َ ٗاث الٗغبُـت  ؤلاؾـالمُتٖخماص ؤخ٩ام الكَغ ٓن ألاؾـغة الجؼاثـغي زانـت ْفـي الدكـَغ فـي ٢ـاه

ٓ ها جد٤٣ الا  ٓص.ٖامت، ٧ ْالخماؾ٪ اإلاجخمعي اإلايك  ؾخ٣غاع ألاؾغي 

ٗاث - ٓة الـضلُل الكـغعي الـظي ًد٣ـ٤ اإلا٣هـض مـً  ال بضألازظ بأعاء اإلاظاَب ال٣ُِٟت في الدكَغ ُٞـّ مـً جُٟٗـل ألازـظ ب٣ـ

ْ ًخم  ْلِـ ألازظ بخٗضص اإلاظاَب صْن يابِ الضلُل، ؤ ت،  ْاإلاهلحت ألاؾٍغ  ٘ ٓاٞـ٤ مـ٘ االدكَغ ٓهـّ ًخ زخُاع عؤي ٣ٞ ي ٧

ٓعة فـــي اإلاـــظا ْاخـــض صْن جـــغظُذ بٗـــٌ آلاعاء اإلاكـــِ ْ ألازـــظ بمـــظَب  ْلُـــت جـــم اإلاهـــاص٢ت ٖلحهـــا، ؤ َب فـــي مؿـــاثل اجٟا٢ُـــت ص

٢ْض ًخجؿض طل٪ بةياٞت ٖباعة "ؤ٢ٔٓ ألاصلت" في اإلااصة   ٓا٫ ال٣ُِٟت،   ْألاع ح  جت مً ألا٢
ً
ٓن ألا٢ٔٓ صلُال مُٗىت، ٩ً

ٓن ألاؾغة.222  مً ٢اه
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ْْيـــ٘ - ٓا٫ اليخهـــُت الٗغبُـــت،  ٗاث ألاخـــ ْحكـــَغ مداعبـــت ٧ـــل مـــا ٌيـــج٘ ٖلـــى صمـــج ألا٩ٞـــاع الٛغبُـــت ٖلـــى ألاؾـــغة اإلاؿـــلمت 

ْالتي جمـ بالخدٟٓاث ٖلى  ٓاص في الاجٟا٢ُاث التي جارمِا الض٫ْ التي جضًً با ؾالم،  ْجسال٠ ؤخ٩ام ااإلا ؾخ٣غاع ألاؾغة 

ٗت  ٘ الخدٟٓـاث ٖلحهـا، مِمـا َـا٫ الـؼمً  ؤلاؾالمُتالكَغ ْمى٘ ٞع ْج٣الُض مجخمٗىا اإلاداٞٔ،  ْٖاصاث  ٓعْر الش٣افي  ْاإلا

ْ ٢هغ.  ؤ

-٘ الم ال ؾً حكَغ ٓمت ال٣ُمُت للمجخم٘ الٗغبي.ًدوي ألاؾغة مما ًبض في ؤلٖا  م٘ اإلاىٓ
ً
 ؿمعي البهغي مخىاُٞا

ُت اإلابيُت ٖلى َاٖت هللا ٖؼ- ت الكٖغ ٓالضًً بالتر٦يز ٖلى الخيكئت ألاؾٍغ ٓة بلى ال ٓظُّ الضٖ ْحٍٗغ٠ ألابىـاء ؤن  ْظل، ج

ٓاظباث ْال ْاإلاغؤة في الح١ٓ٣  ٓع لِا ٚاًاث. ،هللا ؾأْ بين الغظل   ًْٞل بًِٗم ٖلى بٌٗ في ؤم

ٗت- ٓن ألاؾـــــغة )الكـــــَغ عة الخمؿـــــ٪ باإلاغظُٗـــــت اإلاٗخمـــــضة ل٣ـــــاه ـــالمُت الخإ٦ُـــــض ٖلـــــى يـــــْغ ٗاث الٗغبُـــــت، ؤلاؾــ (، ْفـــــي الدكـــــَغ

 ًخٗاعى مِٗا. ْعٌٞ ٧ل ما

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

 ث.؛ص. 1، ٍ: 5ابً ٢ضامت، اإلاٛنى، جد٤ُ٣: ٖبض هللا التر٧ي، م٨خبت ال جغ، ال٣اَغة، ط 

 ت، لبىان، ط  ؛ ص. ث.2، ٍ: 3ابً هجُم، البدغ الغاث٤ قغح ٦نز الض٢اث٤، صاع اإلاٗٞغ

  ،ٓوي، مهـــــغ ـــــؼ بؿـــــُ ـــير الغاٚـــــب ألانــــِٟاوي، جد٣ُـــــ٤: مدمـــــض ٖبــــض الٍٗؼ ـــين ألانــــِٟاوي، جٟؿــ ـــم الحؿــ ٓ ال٣اؾــ ؤبــــ

 .1999، 1، ٍ: 3ظامٗت َىُا، ط

  :ٍ ،ٓصًت ٓ مدمض بً ٢ضامّ، اإلاٛني، صاع ٖالم ال٨خب، الؿٗ  .1997، 1ؤب

 ُاط ٖلـــى اإلاـــظاَب ألاعبٗـــت، جد٣ُـــ٤: مهـــ ٖبـــض  ٟيؤبـــي الٗبـــاؽ ؤخمـــض بـــً ٖمـــغ الـــضًغبي الكـــاٞعي، ؤخ٩ـــام الـــْؼ

 .2007، 2ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب الٗلمُت،بيرْث،ٍ

 ،اى  .2005،، 1، ٍ: 12ط  ؤخمض بً  جغ الٗؿ٣الوي، ٞخذ الباعي قغح  حُذ البساعي، صاع َُبت، الٍغ

  ٚــــضة، م٨خبــــت ه303ؤخمــــض بــــً قــــُٗب بــــً ٖلــــي اليؿــــاجي ث ٓ ُــــ٤: ٖبــــض الٟخــــاح ؤبــــ ـــنن، جد٣ ـــى مــــً الؿـ ، اإلاجخبـ

ٖٓاث  ٓعٍا، ط ،ؤلاؾالمُتاإلاُب  .1986، 2، 6ٍخلب ؾ

  ماؾؿــــت ه241ؤخمـــض بــــً مدمـــض بــــً خىبــــل ث ،ٍ ، مؿـــىض ؤلامــــام ؤخمــــض بـــً خىبــــل، جد٣ُــــ٤: قـــُٗب ألاعهــــْا

 .2001، 1، ٍ: 37،ط32،ط26،ط3الغؾالت، بيرْث،ط

 ،ٓهُت ٓن ألاؾغة الجؼاثغي، صاع ال٨خب ال٣اه  .2014ص. ٍ،  مهغ، ؤخمض ههغ الجىضٔ، قغح ٢اه

  ٖبــض ال٣ــاصع  ٟي، اإلاؿــخضع٥ ٖلــى الحــحُدين، جد٣ُــ٤: مهــُه405الحــا٦م مدمــض بــً ٖبــض هللا بــً مدمــض ث

 .1990، 1، ٍ: 4ُٖا، بيرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت، ط

  ٍ٤ُ مدمض ٖبض الح٨ُم الهـافي، ه٣ـا ٢ُٓـت، ٍ:  الاٞتـرا١ فـي ٣ٞـّ الُـال١.رٞع ٓعاث الحلبـي الح٣ ث: ميكـ ًـْغ

11 ،2011. 

  ،ٍٓدـ٤ م الغخمً في جٟؿير ٦الم اإلاىان، جد٣ُـ٤: ٖبـض الـغخمً بـً مٗـال الل ٖبض الغخمً الؿٗضي، جِؿير ال٨ٍغ

 .2000، 1، ٍ: 1بيرْث: ماؾؿت الغؾالت، ط

 ْالؿىت، صاع اط في يٓء ال٨خار   .2012، 4الىٟاجـ، ألاعصن، ٍ ٖمغ ؾلُمان ٖبض هللا ألاق٣غ، ؤخ٩ام الْؼ

 ٍ ،ٓا٫ اليخهُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ص. م غة، ألاخ ٓ َػ  .1958، 3مدمض ؤب

 ال. ٍ، 1مدمــض الخُُــب الكــغبُني، ؤلا٢ىــإ فــي خــل ؤلٟــاّ ؤبــي خــجإ، مهــغ، صاع بخُــاء ال٨خــب الٗغبُــت، ط ،
 ث.ص. 
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 ٍٓغ ألابهاع، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، ط ، ٍ: 3مدمض ؤمين بً ٖابضًً، عص اإلادخاع ٖلى الضع اإلاسخاع قغح جى

1 ،1994. 

 ص. ث.2، 3ٍمدمض ؤمين بً ٖابضًً، عص اإلادخاع ٖلى الضع اإلاسخاع، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بيرْث، ط ، 

 ـت الضؾــٓقي، خاقــُت الضؾــٓقي ٖلــى ، ص. 2الكـغح ال٨بيــر، مُبٗــت الحلبــي، ال٣ــاَغة، ط مدمـض بــً ؤخمــض بــً ٖٞغ

 ٍ، ص. ث.

  ـاء ٖميـراث، صاع ال٨خـب ٓاَـب الجلُـل قـغح مسخهـغ الخلُـل، جد٣ُـ٤: ػ٦ٍغ مدمض بً ٖبض الغخمً الحُار، م

 .1995، 1، ٍ: 1الٗلمُت، بيرْث، ط

 1994، 2، 1ٍمدمض مدضة، ؾلؿلت ٣ّٞ ألاؾغة، صاع قِار، ص. م: ط. 

 
ً
 اللاهىوي:مشاحم الفله  –زاهُا

  ،ٍ .ٓن ألاؾغة، صاع الِضٔ، ٖين ملُلت، ال ظُت في ٢اه ْآزاع ٞ٪ الغابُت الْؼ ٓع   .2012باصٌـ صًابي، ن

  :ٍ ،الُـال١ الخٗؿـٟي، ٖمـان، صاع الحامـض ًٖ ٌٍٓ ْٖال٢خّ بالخٗ ظمُل ٞسغي مدمض ظاهم، مخٗت الُال١ 
1 ،2009. 

  ٓن ألاؾغة الجؼاثغي، صاع ْهُت، الجؼاثغ، ٍ: َاَغي خؿين، ألاْؾِ في قغح ٢اه  .2009، 1الخلض

 ٍ ،ْهُت ْالُال١، صاع الخلض اط   م.2007َـ/1428، 1ٖبض ال٣اصع خغػ هللا، الخالنت في ؤخ٩ام الْؼ

 ـت الـغا ح مـً الخـالٝ، صاع ال٨خـب الٗلمُـت،بيرْث، ط ، 1، ٍ: 8ٖلي بـً ؾـلُمان اإلاـغصاْي، ؤلاههـاٝ فـي مٗٞغ

1998. 

  ٓعاث اط، ميك  ظامُٗت، ظامٗت بغط باجي مسخاع، ٖىابت، ص.ٍ، ص.ث.ِٖنملى خضاص، ٣ٖض الْؼ

 ٓا٫ اليخهُت، ال. ن، مهغ، ط ٖٓت ألاخ ٓار، مٓؾ  .1984، 4، ٍ: 1مٗٓى ٖبض الخ

 اإلالاحم:-

 ٍ ،ْلُت، مهغ ١ الض  .2004، 4مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الٓؾُِ، م٨خبت الكْغ

  :ٍ( .ٓع، لؿان الٗغر ٖٓاث، ؛ بيرْث: ماؾؿت ألا 1مدمض بً م٨غم بً مىٓ  (.2005ٖلوي للمُب

ش:-  الخلاٍس

 (ْعي الشاوي للجؼاثغ غ اللجىت الض ٓصجين في  668ْ 667(، في ظلؿخحها DZA/C/CEDAZ ْ668/ /،667ج٣ٍغ اإلا٣ٗ

ٓن الشاوي/ ًىاًغ  11  .٧2005اه

 اإلازهشاث:-

  ٓن ألاؾـغة، عؾـالت ظُـت ٖلـى يـٓء ٢ـاه ط في ٞ٪ الغابُـت الْؼ ٓوي للْؼ ماظؿـخير، ٧لُـت طبُذ َكام، اإلاغ٦ؼ ال٣اه

ٓاصي،   .2014/2015الح١ٓ٣، ظامٗت خمت لخًغ بال

 اإلالخلُاث:-
  ْألاؾـغة فـي الجؼاثـغ ٘ ٫ٓ: الدكـَغ نـي خـ ٓن ألاؾـغة، فـي ملخ٣ـ  َْ ٚغابي ؤخمض، بقـ٩الُت الىهـٓم اإلالٛـاة فـي ٢ـاه

ٓم الؿُاؾــــُت، ٢ؿـــم الح٣ــــ١ٓ، ب٣اٖــــت اإلادايـــغاث مجُــــض ٖالَــــم، ظامٗــــت  ْالٗلــــ ْآٞــــا١، ٧لُــــت الح٣ـــ١ٓ  ْا٢ـــ٘ 
ٓم  ٢ُٓذ 11/11/2014مدمض بٓيُاٝ اإلاؿُلت، ً  ص٣ُ٢ت.  12:30، بخ
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ا اللاهىن سكم ) أخيام اللصاص  بشأن حلذًل 2016( لعىت 18ؤلاشيالُاث الفلهُت التي ًثيَر

ا كلى الىاكم اللمليَــ1423( لعىت 6سكم )  ، وأزَش

The jurisprudential problems raised by Law No. (18) of 2016 amending the provisions of 

Qisas No. (6) of 1423 R.R., and their impact on the practical reality 

 د: مفخاح  حلفش ظلُذ كبذالجىاد

ىهت  –مداطش بيلُت اللاهىن  لت  –جَش خىهت )لُبُا( ؤلاظالمُتكعم / الشَش  حاملت الٍض

mftahj@gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ا مــً ال٩لُــاث ألاؾاؾــُت الخمـــ التــي عاــختها بن اإلاداٞ   عًٍ ٓمت ٌٗــض ؤمــًغا يــْغ ت اإلاٗهــ ٓــت ٖلــى الــىٟـ البكــٍغ

ٗت  ٗخىا جميــــزث فـــي ْيــــِٗا للٗــــالط الـــظي ًدٟــــٔ َــــظٍ  ؤلاؾــــالمُتالكـــَغ ْالكـــغاج٘ ٧لِــــا بهــــٟت ٖامـــت بال ؤن قــــَغ زانــــت ،

ْلــِـ ل ْالؼظــغ  ذ للــغصٕ  ٓبــت ال٣هــام قــٖغ ٣ْٖ ٓ ها ٖــً ٧ــل اٖخــضاء ْــالم ، ٍْهــ ْْيــٗذ لِــا مٗــاًير الــىٟـ  الهخ٣ــام ، 

ٓباث ألازٔغ . ا ًٖ باقي ال٣ٗ  جميَز

ٓهُــت التــي ْيــِٗا اإلاكــٕغ اللُبــي إلاٗالجــت    َْــظٍ الضعاؾــت ؾــلُذ ٞحهــا الًــٓء ٖلــى ٢ــغاءة بٗــٌ الىهــٓم ال٣اه

ٗت  ْالضًــــت بىــــاء ٖلــــى ؤخ٩ـــام الكــــَغ ًـــاًا ال٣هــــام  ٗت  ؤلاؾــــالمُت٢ ٓا٣ٞتهـــا مــــ٘ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ــــت مــــضٔ م  ؤلاؾــــالمُت؛إلاٗٞغ

ٕ  ـي: الٗهـمت مُٗـاع مـً  ٢ْؿـمخّ بلـى ٞـْغ ٓهُـت الخانـت بإخ٩ـام ال٣هـام ، ْلذ فـي اإلاُلـب ألا٫ْ :الىهـٓم ال٣اه ْجىا ،

ْاإلاؿــإلت الخامؿــت :ال٣هــام  ٓ ٖــً ال٣هــام ، ٓظــب لل٣هــام، اؾــدُٟاء ال٣هــام، الٟٗــ مٗــاًير ال٣هــام ،ال٣خــل اإلا

ْؤمـا اإلاُلــب الشـاوي   ، ٕ ْالٟــْغ  ٫ٓ ْلــذ ُٞـّ الىهــٓم الٞبـين ألانـ ٢ْؿـمخّ خىا ٓهُـت اإلاٗالجــت ألخ٩ـام الضًــت ، ــا  –٣اه ًً ؤً

ْ خ٨ــــم  – ــــت ،  ــــ٤ قــــغ٧اث الخــــإمين الخجاٍع ْصٞــــ٘ الضًــــت ٖــــً ٍَغ ٓن بــــضٞ٘ الضًــــت ، ْاإلالؼمــــ ٕ  ــــي: ْنــــ٠ الضًــــت ،  بلــــى ٞــــْغ

ْطًلخّ بساجمت ط٦غث ٞحها ظملت مً الىخاثج التي جٓنلذ بلحها.  ْ الخس٠ُٟ مجها ،   الاجٟا١ ٖلى بؾ٣اٍ الضًت ؤ

 :فخاخُتاليلماث اإلا

ٗت  -الٟٗٓ –خل ال٣ –الضًت  –ال٣هام   . ؤلاؾالمُتالكَغ

Abstract: 

Reserving the impeccable human soul is a necessary matter of the five basic faculties established 

by Islamic law in particular, and all of the laws in general, except that our Sharia was distinguished in its 

development of treatment that preserves and protects this soul from every unjust aggression, and the 

punishment of retribution was prescribed for deterrence and reprisal and not for revenge. Standards that 

distinguish it from other punishments. 

  This study sheds light on reading some of the legal texts developed by the Libyan legislator to deal 

with issues of retribution and blood money based on the provisions of Islamic law, in order to find out the 

extent of their compatibility with the provisions of Islamic law, and dealt with in the first requirement: the 

legal texts pertaining to the provisions of retribution, and its division into branches: Among the criteria for 

qisas, obligatory killing for retribution, fulfillment of qisas, pardon for retribution, and the fifth issue: qisas 

between roots and branches. As for the second requirement, it dealt with the legal texts dealing with the 
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provisions of blood money, and it was divided - also - into branches: the description of blood money, the 

obliged to pay blood money, and the payment The blood money through commercial insurance 

companies, and the ruling on the agreement to drop the blood money or reduce it, and attached to it with 

a conclusion in which I mentioned a number of the findings that I have reached. 

Keywords                              :  

Retribution - blood money - murder - pardon - Islamic law. 

 ملذمت

ٓبـت لـم حكـٕغ لـظا ها  ْالؿـالم ٖلـى ٖبـاصٍ الـظًً انـُٟ . ؤمـا بٗـض : ٞال٣ٗ ْالهالة   ،  ٟ٦ْ ْبهمـا  ـي  ،الحمض ا 

ذ مــً  َْــظا م٣هــض ٖــام مــً م٣انــضَا التــي قــٖغ ْػظــغ الٓلــم ، ْجد٣ُــ٤ الٗــض٫  ْاؾــخ٣غاع ألامــً،  مــت  ْؾــُلت إلاىــ٘ الجٍغ

ْاإلاا٫ " . ْاليؿب ، ْال٣ٗل ،  ْالىٟـ ،  ْ ي :" الضًً ،  ا ٖلى ال٩لُاث الخمـ 
ً
 ؤظلِا خٟاْ

ْخٟٓ    ٓم ٖلـــــى ؤؾــــــ زالزـــــت  ـــــي : بن اإلاداٞٓـــــت ٖلـــــى الـــــىٟـ ؾـــــبُل بلـــــى الحٟـــــاّ ٖلـــــى ال٩لُـــــاث ألاعبـــــ٘ ، ـــا ٣ًـــــ ِــ

ْاإلاكــــــغر ،  ــــــا بدـــــل الُُبــــــاث مــــــً اإلاإ٧ــــــل  ْهماَئ ــــــا  ْب٣اَئ ٦ْرــــــرة اليؿــــــل ،  ُٖت الى٩ـــــاح  اإلاداٞٓـــــت ٖلــــــى بًجاصَــــــا بمكــــــْغ

ٓبت ال٣هام مٗاًير زانت جمخاػ ًٖ  ْ ٚير طل٪ ؛ لظا ؤٞغص الكإع  ل٣ٗ ْ ؤطٔ ؤ خضاء ٖلحها ب٣خل  ؤ م الٖا ا بخدٍغ ْبخُاَئ

ــ ًٗ غ مى ْالخٗــاٍػ ْص  ت مــً ؤبكــ٘ الحـض ـا١ الــىٟـ البكــٍغ مــت بَػ َْـظا صلُــل ٖلــى ؤن ظٍغ ا مــً الاهخ٣ـام ْؤلاؾــغاٝ فــي ال٣خــل ، 

ٓم في ؤلاؾالم .  ْؤهّ ال يهضع صم مٗه ْؤٖٓمِا ،  ٓباث  ٓبتها مً ؤقض ال٣ٗ ٣ْٖ  الجغاثم 

ٓبــ    ْالىدُجــت ، ْخخهــُت الجــاوي لِؿــذ مدــل اٖخبــاع فــي جدضًــض ٣ٖ ْاة بــين الجــغم  ت ال٣هــام مبنــي ٖلــى اإلاؿــا

ٓلـــّ  ا ل٣
ً
ْبـــُض  : -حٗــالى  –ال٣خــل الٗمـــض، مهـــضا٢ َٗ

ْ
ال َْ ُحّغِ 

ْ
ُحـــغُّ ِبـــال

ْ
ـــى  ال

َ
ْخل
َ
٣
ْ
٣َِهـــاُم ِفــي ال

ْ
ُم ال

ُ
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َ
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ُ
ٓا ٦ ًَ آَمُىــ ـــِظً

َّ
َهـــا ال يُّ

َ
ـــا ؤ ًَ

ىي 
َ
هى
ُ ْ
ــىي ِبــاأل

َ
هى
ُ ْ
ألا َْ ْبــِض  َٗ

ْ
ٓعة الب٣ــغة . مــً آلاًــت )ِبال ٓلــّ 177ة  ؾــ ٢ْ َٖ  :-حٗــالى  –(  [،  َخْبَىــا 

َ
٦ ـِ َْ

ْٟ ـَ ِبــالىَّ ْٟ نَّ الــىَّ
َ
حَهــا ؤ ِٞ ــْحِهْم 

َ
ل

ُجُغَْح ٢َِهاٌم 
ْ
ال َْ  ِ

ًّ
 ِبالّؿِ

ًَّ
الّؿِ
َْ ِن 

ُ
ط
ُ ْ
َن ِباأل

ُ
ط
ُ ْ
ألا َْ ه٠ِ 

َ ْ
 ِباأل

َ
ه٠

َ ْ
ألا َْ ْيِن  َٗ

ْ
ْيَن ِبال َٗ

ْ
ال َْ( ٓعة اإلااثضة . مً آلاًت  ([.47ةؾ

ْلـي الـضم م٣ابـل الضًـت ؛ يـماًها لحـ٤ اإلاجنـي ٖلُـّ     ْ ٖٟا ٖىـّ  ْالضًت جدل مدل ال٣هام بطا حٗظع جىُٟظٍ ، ؤ

ْٖلـى ال٣اجـل ٖمـًضا البـالٜ  ٓلِم :"  ْلُّ ٦ما هّو ٖلى طل٪ ٣ِٞاء اإلاال٨ُـت ب٣ـ ْبن ٖٟا ٖىّ  ال ًٟلذ مجغم مً ال٣ٗار   ،

ْازخلـــ٠ فـــي  ْخـــبـ ؾـــىت ،  ٓ ظلـــض ماثـــت  َا بطا لـــم ٣ًخـــل لٟٗـــ ْلـــم ٌكـــُْغ ٢ُْـــل : الحـــبـ ، اإلا٣ـــضم مجهمـــا ٣ُٞـــل الجلـــض ، 

ْ ؤزظث مىّ الضًت في اإلاخال٠" ْبن ا٢خو مىّ ؤ ْالجاعح ٖمًضا ًاصر  ٓاء،  ْالحغ ٞحها ؾ ْالغ١  ٓبت ،   .(1)بالغ١ أل ها ٣ٖ

 أَمُت اإلاىطىق: 

ٓن اللُبـــي اإلاىٓمـــت ألخ٩ـــام ال٣هـــ   ٓاٞـــ٤ ههـــٓم ال٣ـــاه ـــت مـــضٔ ج ٕٓ فـــي مٗٞغ ْالضًـــت مـــ٘ ج٨مـــً ؤَمُـــت اإلآيـــ ام 

ٗت    ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ

 مشيلت البدث: 

ٗت  ٓا٣ًٞــا ألخ٩ــام الكــَغ ٓن فــي صًباظخــّ ٖلــى ؤن َــظا الخٗــضًل ظــاء م ٦ْــظل٪ ؤخــا٫ ُٞمــا لــم ؤلاؾــالمُتهــّو ال٣ــاه  ،

ْههـــذ اإلاـــاصة الشالشـــت م٨ـــغع ٖلـــى ؤن :" ألاعف فـــي الجىاًـــاث التـــي ال ًم٨ـــً  ًـــغص بكـــإهّ هـــو بلـــى ؤٌؿـــغ اإلاـــظاَب ال٣ُِٟـــت ،

ٓع مـــً ؤٌؿـــغ اإلاـــظاَب ال٣ُِٟـــت اإلاٗخاـــرة باليؿـــبت  ْٞـــ٤ اإلاكـــِ ٓ ٞحهـــا ٖلـــى الضًـــت ًدـــضص  ٢ْـــ٘ الٟٗـــ ْ التـــي  ال٣هـــام ٞحهـــا ،ؤ

 للملؼم بالضٞ٘" 

ٗت   ٤ْٞ ؤخ٩ام الكَغ ْالضًت  ْ ال ا  ؤلاؾالمُتَل اإلاكٕغ اللُبي هجح في مٗالجت ؤخ٩ام ال٣هام   ؤ

 بٌٗ الىهٓم  
ً
ال ٓهُت اإلاخٗل٣ت بإخ٩ام ال٣هام ،زم هيخ٣ل بلى بٌٗ ليظابت ًٖ َظا الدؿائ٫ هخإمل ؤ ال٣اه

 الىهٓم اإلاخٗل٣ت بإخ٩ام الضًت.
                                                             

ن  0ي
 ي 522 9ي يوى و ص ي دا نب يوى و ص ذهو يو "ح يوربن" 
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 مىهج البدث: 

 اجبٗذ في َظا البدض اإلاى   الخدلُلي اإلا٣اعن .

 الِضٝ مً الضعاؾت :  

ٗت  ٓا٤ٞ م٘ الغا ح مً ؤخ٩ام الكَغ ْالضًت بما ًخ   ؤلاؾالمُتج٣ىين ؤخ٩ام ال٣هام 

 زُت البدض:

٧ْــل مُلــب بلــى مؿــاثل ،زههــذ ألا٫ْ للحــضًض ٖــً  ٓهُــت الخانــت  ٢ؿــمذ َــظا البدــض بلــى مُلبــين  الىهــٓم ال٣اه

ٓهُت الخانت بإخ٩ام الضًت . ْاإلاُلب الشاوي للحضًض ًٖ ألاخ٩ام ال٣اه  بإخ٩ام ال٣هام ، 

ْجٓنُا ها .  الخاجمت : جخًمً هخاثج الضعاؾت 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 بأخيام الِلصاصالىصىص اللاهىهُت الخاصت 

ٓهُـــت التـــي ٖالجـــذ ؤخ٩ـــام ال٣هـــام فـــي الجـــغاثم الٗمضًـــت جبـــّين ؤ هـــا جشيـــر         مـــً زـــال٫ ٢ـــغاءة الىهـــٓم ال٣اه

٦ْظل٪ الٗملُت، ؾإخا٫ْ ؤلاقاعة بل ٕ الخالُت :بق٩االث مً الىاخُت ال٣ُِٟت   ى ٖغى بًِٗا في الْٟغ

 ٌ  اللصمت ملُاس مً ملاًير اللصاص:الفشق ألاو

ٓمت هّهــذ اإلاــ     ــضام ٢هاًنــا ٧ــل مــً ٢خــل هًٟؿــا مٗهــ ْلــى اإلاخٗل٣ــت بال٣خــل ٖمــَضا ٖلــى ؤهــّ :" ٌٗا٢ــب باٖ  اصة ألا

ا خؿبما ج٣خًُّ  ًٖ ْ ٚيٍر مً ألاؾبار اإلادضصة قغ ٓ ممً لّ الح٤ ُّٞ  ؤ ٖمًضا ،ْفي خالت امخىإ ال٣هام بؿب الٟٗ

ٓباث" ٓن ال٣ٗ ٓن جُب٤ ؤخ٩ام ٢اه   (1)اإلااصة الؿابٗت مً َظا ال٣اه

ٓن ع٢ــــم )    ــــا هّهــــذ اإلاـــــاصة الشاهُــــت ٖكــــغ مـــــً ال٣ــــاه ًً ٓن 2016( لؿـــــىت )20ؤً ( بكــــإن حٗــــضًل بٗـــــٌ ؤخ٩ــــام ٢ـــــاه

ْاخــض  ٓن ظىــاجي  ْ ألخ٩ــام مخٗــضصة مــً ٢ــاه ٓاهين ظىاثُــت ؤ ٓلِــا :" بطا زًــٗذ بخــضٔ اإلاؿــاثل لٗــضة ٢ــ ٓبــاث اللُبــي ب٣ ال٣ٗ

ٓن حؿغي صْن ال٣ـ ْ ألاخ٩ام الخانت  مً ال٣اه ٓاهين الخانت ؤ ٓن بال ٞةن ال٣ ْ ألاخ٩ـام الٗامـت مـً ال٣ـاه ٓاهين الٗامـت، ؤ

٣ًْٞا ألٌؿغ اإلاظاَب  ْال٣هام  ْص  ٓهُت اإلاخٗل٣ت بالحض ٓا٫ جٟؿغ الىهٓم ال٣اه بطا هّو ٖلى زالٝ طل٪ ،ْفي ٧ل ألاخ

 . (2)ال٣ُِٟت اإلاٗخارة"

ٓن ع٢ـم )   ْلى مـً ال٣ـاه ْ  2016( لؿـىت 18َل الٗهمت التي ٣ًهضَا اإلاكٕغ في اإلااصة ألا  ـي الٗهـمت با ؾـالم ؤ

ْ ال ا ا َل ٣ًخو مىّ ؤ ُأ ْبطا ٢خل اإلاؿلم مؿُد  الٗهمت باألمان ا 

ٓن ع٢ـــم )     ٓا٫ جٟؿـــغ الىهـــٓم 2016( لؿـــىت 20بىـــاء ٖلـــى هـــّو اإلاـــاصة الشاهُـــت ٖكـــغ مـــً ال٣ـــاه  "فـــي ظمُـــ٘ ألاخـــ

٣ًْٞا ألٌؿغ اإلاظاَب ال٣ُِٟت اإلاٗخارة"  ْال٣هام  ْص  ٓهُت اإلاخٗل٣ت بالحض  ال٣اه

ٓلين :    ْٚير اإلاؿلم ٖلى ٢  ازخل٠ ال٣ِٟاء في ال٣هام بين اإلاؿلم 

٫ٓ ألا٫ْ     ْاؾــدشنى اإلاال٨ُــت ٢خــل الُٛلــت  :ال٣ــ ٣ــخو مــً اإلاؿــلم لٛيــر اإلاؿــلم  ًُ ٓع ال٣ِٟــاء ٖلــى ؤهــّ ال  طَــب ظمِــ

 . (3)ٞةهّ ٣ًخو مىّ

٫ٓ الشاوي   ْ مؿخإمًىا :ال٣ ا ؤ ُأ  . (4)طَب ألاخىاٝ بلى ؤهّ ٣ًخو مً اإلاؿلم لٛير اإلاؿلم ما لم ٨ًً خغب

ْبالخالي ال ٣ًخو مـً اإلاؿـلم للمؿـُخي  بطا ٢لىا ألاٌؿغ في َظٍ الحالت ؤن اإلاغاص بالٗهمت  ي الٗهمت با ؾالم ،

ْ ال ْل٨ً َل ججب لّ صًت ٧املت ؤ ْججب الضًت مدل ال٣هام ،  ا،

 

                                                             
 
ن0ي

 ي599ي " ى يو،ةدب  5106 19 59اـ ا يومويف   0997 "جل  07ن ي يو نب يولام ب ي 9يوج"نى  يو" منب ي يوعىى ي 
ن 5ي

 590 -591ييو،ةدب  5106 19 59اـ ا يومويف   0997 "جل  07ن ي يو نب يولام ب ي 9يوج"نى  يو" منب ي يوعىى ي
ن9ي

 يي 696ا وننظ": يوبهوتصي د 591اد8ا وننظ" : يوتاج ويإلرهن  ي يوموي ي ج 905ننظ" : ملت،" يوم نص ا يوم نصي د  
ن9ي

 062اد01ننظ" : "ى يومدتا" ذهو يوى" يوملتا"ي يبو ذابىنو ي ج 
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ٓا٫  ي :    ا ٖلى ؤ٢ ًً  ازخل٠ ال٣ِٟاء ؤً

ْ مؿخإمًىا    ْ مٗاًَضا ؤ ا ؤ ُأ ٓاء ؤ٧ان طم  . (1)طَب ألاخىاٝ بلى ؤن صًت ٚير اإلاؿلم ٧اإلاؿلم ؾ

ْاإلاال٨ُت بلى ؤن صًت ٚير اإلاؿلم هه٠ صًت الحغ اإلاؿلم    (. 2)ْطَب الحىابلت 

 . (3)ْطَب الكاُٞٗت بلى ؤن صًت ال٨خابي زلض صًت اإلاؿلم  

ْل٨ً ٠ُ٦ جّم جدضًض طل٪ ا    ألاٌؿغ في َظٍ الحالت ؤن اإلاؿلم بطا ٢خل ٚير مؿلم ٌٗا٢ب بشلض الضًت، 

ٓع فـي م٣ـضاع صًـت ٚيـر اإلاؿـلم           ْازخل٠ الجمِـ َْٓ: ٖضم ال٣هام مً اإلاؿلم لٛير اإلاؿلم،  ٓع  ٫ٓ الجمِ ؤزظها ب٣

ٓ الخل٤ُٟ بين اإلاظاَب . َْظا َ ٫ٓ الكاُٞٗت ،  ْؤزظها ب٣

ٓػ الخلُٟــ٤ بــين اإلاــظاَب ب٣هــض جدبــ٘ الــغزو    ٝ ٖىــض ٦شيــر مــً ال٣ِٟــاء ؤهــّ ال ًجــ ْه٣ــل ابــً خــؼم ، (4)اإلاٗــْغ  ،

 .  (5)ْابً ٖبضالار ؤلاظمإ ٖلى طل٪

ْمـــجهم ؤلامـــام ؤخمـــض     ـــا ٖـــً ألاؾـــِل ٌٗـــض ٞاؾـــ٣ًا –عخمـــّ هللا  –ٍْـــٔغ بٗـــٌ ال٣ِٟـــاء 
ً
 (6)ؤن مخدبـــ٘ الـــغزو بدش

ٓلى  ْالٟاؾ٤ ال ًهلح ؤن ًخ  . (7)ال٣ًاء،

 اللخل اإلاىحب لللصاص: الفشق الثاوي

ــضام ٢هاًنــا ٧ــل       ٓن التــي ظــٔغ ههــِا ٖلــى ؤهــّ: "ٌٗا٢ــب باٖ  ْلــى مــً َــظا ال٣ــاه ــا بلــى اإلاــاصة ألا ًً بطا عظٗىــا ؤً

 ْ ٓظــب لل٣هــام ا َــل اإلاــغاص بــّ ال٣خــل بالؿــ٠ُ، ؤ ٓ ال٣خــل الٗمــض اإلا ْحؿــاءلىا مــا َــ ٓمت ٖمــًضا "،  مــً ٢خــل هًٟؿــا مٗهــ

ْ حؿبًبا ا٧ل ٢خ ٓاء ؤ٧ان مباقغة ؤ  ل ؾ

ٓلين :      ازخل٠ ال٣ِٟاء في َظٍ اإلاؿإلت ٖلى ٢

ٓ ال٣خل باإلادضص ؤي بألت خاصة       ٓ خىُٟت  بلى ؤن ال٣خل اإلآظب لل٣هام َ  . (8)طَب ؤب

ٓ حؿـــبًبا     ْلـــ ٓظـــب لل٣هـــام  ٓع بلـــى ؤن ٧ـــل ٢خـــل مخٗمـــض م ٓ ًٓؾـــ٠ ْْا،  ْطَـــب الجمِـــ نـــاخب ؤبـــي  –٣ِٞـــم ؤبـــ

 .(9)خىُٟت

ْ ال ا     ْ بالؿم َل ٣ًخو مىّ ؤ  ْبىاء ٖلى َظا مً ٢خل ٚيٍر يغًبا بالحجغ ؤ

ـا ٖــً ألاٌؿـغ ال ٣ًــخو مىــّ اٖخمـاًصا ٖلــى مــظَب ؤلامـام ؤبــي خىُٟـت     
ً
َْٗخاــر مـً ٢بُــل ٢خــل  –عخمــّ هللا  –بدش

ْججب ٖلُّ الضًت في مالّ .  قبّ الٗمض ، 

   ٓ َْظا َ ٓع ،  ٫ٓ الجمِ ٫ٓ ألاخىاٝ ، ْفي جدضًض اإلاغاص بالٗهمت ؤزظها ب٣ ا في جدضًض مٗنى الٗمض ؤزظها ب٣
ً
بط

ٓم .  الخل٤ُٟ اإلاظم

                                                             
ن0ي

 595اد01ننظ" : "ى يومدتا" ذهو يوى" يوملتا"ا يبو ذابىنو اج  
ن5ي

 ي 592اد9ا و يو "ح يو،ؽن"  ييوى"ىن"اج 98اد6ننظ" :  "ح منتهو يإل"يىي  يوبهوتص اج  
ن9ي

 ي 76اد9ننظ" :مؽنص يومدتاجا يول نل يو "بننصا ج  
ن9ي

اااا ا ماانهى : يبااو نجاانى فااص يوبداا" يو"يباا   ا ويوبهااوتص فااص ر اااؾ يواناااح ا ويو"مهااص فااص فتاااويه ا ويو اابرص فااص فتاااويه ا ويو ااا بص  فااص يومويف 
 ي 08ويوةتودص  فص  "ده وهرورل يومنن" ا ويبو  نى يوجو نب فص إذالى يومو عنو ي ننظ": لبومن ا" ي د 

 
ن2ي

 957اد5جامق يوعهوى ويودرى ايبو ذبى يوب" اج  
ا ولاا  مراب فاص يومتعاب يييي ورااو فا اًاا  لا ه  -نعناص يوؽناام  – ا  يإلماى لدمى :م وو ذم  باو  لا  يوروفب فص يونبن ا ولا  يومىنناب فاص يو اماح   

 ي089 6باو"لد وتتبعه وها مي ننظ" : يو"دنبانص ي 
ل  ب وك يواو   "نعب وهو،او  إواو ؼا"ك ؼنا" م ا"وح ا ولال مو ناو  بجوي  تتبق "لد يوم يال ي ت"  جمهب مو يو "و  منها: لال نروو ي  

"يانى نت"تل ذهو ي ل  بها فتر  "نعب نجل لو ت ىا ولو تىذو يوض"و"  لو يوداجب إوو  وك ا وب ا"  لال نالىي إواو يوتهةنا  يوممناوح مي ننظا": إبا
 ي 25ذبنى  ه ي د

ن6ي
 ي 965 9ننظ" : يبو يوانى  ي  
ن7ي

 ي 89اد8ي اج"وضب يو اوبنو ا يونوو 
ن8ي

 ي 89 05ننظ" : ننظ" :يوبنانب  "ح يوهىينب ا يوعننصي 
ن9ي

ا  687اد05اويوبناناب  ا"ح يوهىيناب ا يوعنناصيج  992اد00ا ويومؽناص ا يباو  ىيمابا ج  68اد9ننظ" : يومنتاو  "ح يومو لا يوبااجصا ج
 ي 7اد9ومؽنص يومدتاج ا يول نل يو "بننص اج 
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ْبن ٧ــان م٣لــًضا ظــاػ    ْ ًٟتــي بال بــالغا ح ٖىــضٍ،  ٓػ لــّ ؤن ًد٨ــم ؤ ٢ــا٫ ال٣غافــي :" الحــا٦م بن ٧ــان مجتهــًضا ٞــال ًجــ

ْؤن ٓع في مظَبّ  ْ الٟخُـا ٞدـغام  لّ ؤن ًٟتي باإلاكِ ْؤمـا اجبـإ الِـٔٓ فـي الح٨ـم ؤ ْبن لم ٨ًً عا حـا ٖىـضٍ ....  ًد٨م بّ 

ا " ًٖ  .(1)بظما

ْلم    ْ ها ٖلى ألاٌؿغ مً اإلاظاَب ال٣ُِٟتا  ْ ما ص ٓا٢ٗت ٖلى الىٟـ ؤ ٠ُ٦ ًدُل اإلاكٕغ في ظغاثم الجىاًاث ال

ٓن ع٢ـم ) ٣ًُض ؤلاخالت باإلاظاَب ال٣ُِٟت اإلاٗخارة ُٞما لم ًغص بكإهّ هو ٦ما ( 20ؤخا٫ في اإلاـاصة الشاهُـت ٖكـغ مـً ال٣ـاه

٣ًْٞـا ألٌؿـغ اإلاـظاَب  2016لؿىت  ْال٣هـام  ْص  ٓهُـت اإلاخٗل٣ـت بالحـض ٓا٫ جٟؿـغ الىهـٓم ال٣اه ٓلِا :" .... ْفي ٧ل ألاخ ب٣

 ال٣ُِٟت اإلاٗخارة ".

ْ هــا مــً ؤقــض الجــغاثمْ     ْ مــا ص ٓا٢ٗــت ٖلــى الــىٟـ ؤ ٓن ؤلاخالــت ٖلــى ألا ،الجــغاثم ال ْلــِـ ٖلــى ٨ُٞــ٠ ج٩ــ ٌؿــغ، 

ْ ٖلى الغا ح ا ٓع مً اإلاظَب ؤ  اإلاكِ

ْ مُٗـاع الىٓــغ ْ    ْ ــي : مُٗـاع ؤلاعاصة آلازمــت ،ؤ مـت جبنــى ٖلـى  ؤخــض اإلاٗـاًير الشالزـت  ٓبــت ألي ظٍغ ٓم ؤن ال٣ٗ مـً اإلاٗلـ

ْ مُٗاع الًغع اإلاترجب ًٖ الجغم ْاإلاجني ٖلُّ ، ؤ  . (2)بلى خخهُت الجاوي 

ٓبـت ال٣هـام مبيُــت ٖلـى مٗ   ــم ؤن ٣ْٖ ْلـِـ فــي الخُـإ، ٚع ُــاع ؤلاعاصة آلازمـت بــضلُل ؤ هـا ججـب فــي ال٣خـل الٗمــض 

ح اإلاجني ٖلُّ .  ا١ ْع ْ ي بَػ ْاخضة  ْ زُإ   الىدُجت اإلاترجبت ًٖ ال٣خل ٖمًضا ؤ

َْـــظا ًســـال٠ اإلابـــاصت الٗامـــت ْ       بخالـــت اإلاكـــٕغ ٖلـــى ألاٌؿـــغ ٦إهـــّ ؤعاص ؤن ًبدـــض ٖـــً ْـــٝغ جسُٟـــ٠ للجـــاوي ، 

ْالتي م ٓبت  ٓبت .ً بُجها ٧لما ػاصلل٣ٗ  ث ؤلاعاصة آلازمت ػاصث ال٣ٗ

 اظدُفاء اللصاص:الفشق الثالث

مـــً اٖخـــضٔ ٖلـــى ٚيـــٍر بـــإي هّهـــذ اإلاـــاصة الشاهُـــت م٨ـــغع " ؤ " ٖلـــى ؤهـــّ :" ٌٗا٢ـــب بال٣هـــام بمشـــل مـــا ٞٗـــل ٧ـــل    

 .(3)"ْؾُلت ...

ٓ ٢خلــّ  ْلــ ــا بالىــاع، ُٞجــب ٖلــى ال٣ا ــملي ؤن ٣ًــخو مىــّ بــىٟـ الٟٗــل ، 
ً
بطا ٢خــل الجــاوي اإلاجنــي ٖلُــّ ٖمــًضا خغ٢

ٗت  ْل٨ً َل الىو ًخ٤ٟ م٘ الكَغ  ٞةن ال٣ا ملي زال٠ الىو ،
ً
 ا ؤلاؾالمُتبالؿ٠ُ مشال

ْالكـاُٞٗت،     ْ بـالخمغ ٖىـض اإلاال٨ُـت  ْطَـب الحىابلـت بلـى ال ٌٗا٢ب بال٣هام بمشل ما ٞٗل بطا ٢خلّ بالسحغ ،ؤ

 .  (4)ؤهّ ال ٌؿخٓفى ال٣هام بٟٗل مدغم بُٗىّ ٧ا خغا١ بالىاع

ٓن بالؿــ٠ُ   ْهــّو اإلاال٨ُــت ٖلــى ؤهــّ ٌؿــدشنى مــً ال٣هــام  (5)ْهــّو ألاخىــاٝ ٖلــى ؤن اؾــدُٟاء ال٣هــام ٩ًــ  ،

ْ ماء ختى اإلآث ٫ٓ ٦مىّٗ َٗاًما ؤ ْما ًُ  . (6)بمشل ما ٞٗل بطا ٢خلّ بالؿم ، 

 اللفى كً اللصاص:الفشق الشابم

ْبطا ٖٟـــا      ٓعزـــت اإلاجنـــي ٖلُـــّ الٗـــا٢لين البـــالٛين،  ههـــذ اإلاـــاصة الشاهُـــت ٖلـــى ؤهـــّ :" ًشبـــذ الحـــ٤ فـــي ال٣هـــام ل

ْ ٚاثًبـا ال جغجــى  ٫ٓ اإلا٩ــان ؤ ْلـي صمــّ مجِـ ْ ٧ــان  ْلـي صم ؤ ْبطا لـم ٨ًــً للمجنـي ٖلُــّ  ؤخـضَم ؾـ٣ِ الحــ٤ فـي ال٣هــام ، 

ْمً في خ٨مّ ظاػ لل٣ا ملي الح٨م ٓصجّ ،  ٓباث بطا التزم صٞ٘ الضًت للخؼاهت الٗامت  ٖ ٓن ال٣ٗ ٖلى الجاوي بما ٣ًغعٍ ٢اه

"(7 ). 

                                                             
ن0ي

 ي95ى ذو ي دراى وت،"فا  يوااضص ويإلماى ا يوا"يفص ا ديإلدراى فص تمنن  يوةتاو 
ن5ي
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ن9ي
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ن9ي
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ن2ي
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ن6ي
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ن7ي
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ْههـــذ اإلاـــاصة  الؿاصؾـــت    ٓعزـــت اإلاجنـــي ٖلُـــّ البـــالٛين الٗـــا٢لين ،  ٓ ٖـــً ال٣هـــام ل ْهّهـــذ اإلاـــاصة ٖلـــى ؤن الٟٗـــ

ٓعزت خؿب ؤخ٩ام اإلايرار  . ٖلى ؤهّ حؿخد٤ صًت ال٣خل لل

ْلُــاء الــضم البــالٛين ج٣ؿــُم الضًــت خؿــب اإلاكــٕغ ظٗــل ْ   ٓع ٖلــى ؤ ٓ ٖــً ال٣هــام م٣هــ ْالٟٗــ ؤخ٩ــام اإلايــرار ، 

ٗت  ،الٗا٢لين ٓا٤ٞ ؤخ٩ام الكَغ ْلُاء الضم الٗـا٢لين البـالٛين ا  ؤلاؾالمُتِٞل َظا ً ط ْألار ألم مً يمً ؤ َْل الْؼ ا 

 َْل ٌؿخٓي ُّٞ ألا٢غر ْألابٗض ا

ٓعزــــت مــــً طْي    ْالحىابلــــت بلــــى ؤن ال٣هــــام فــــي الــــىٟـ خــــ٤ لجمُــــ٘ ال ْالحىُٟــــت  طَــــب الكــــاُٞٗت فــــي الحــــحُذ 

ْؤمـــا ٢هـــام الُـــٝغ بطا مـــاث مؿـــخد٣ّ ٞةهـــّ ًشبـــذ لجمُـــ٘  ْال٨بـــاع،  ْاليؿـــاء ، الهـــٛاع  ألاوؿـــار ْألاؾـــبار ، الغظـــا٫ 

ا  ًٗ ٓعزت ٢ُ  . (1)ال

ْ ظــــض لِــــا ، ْطَــــب اإلاال٨ُــــت بلــــى ؤن اؾــــدُٟاء ال٣هــــام للٗانــــب الــــ    ال ألر ألم ، ؤ ط ،  ظ٦غ ٞــــال صزــــل ُٞــــّ لــــْؼ

لـــى مـــ٘  ال ٦ـــالم للجـــض ألٖا ٓن للٗانـــب ٖلـــى جغجِـــب الى٩ـــاح ٣ُٞـــضم ألا٢ـــغر ٞـــاأل٢غر ، ٣ُٞـــضم ابـــً ٖلـــى ابـــً ابىـــّ ،  ٩ٍْـــ

ال ٦الم لِم م٘ ؤبحهم . ٓة م٘ الجض ؛ ألهّ بمنزلت ؤبحهم،  ال لبني ؤلاز ٓة ،   ؤلاز

ا بلى     ًً ٍ  ي :ْطَب اإلاال٨ُت ؤً  ؤن لليؿاء خ٤ اؾدُٟاء ال٣هام بكْغ

ْاعزاث . -1  ًّ  ؤن ٨ً

ٓظـض ؤهـؼ٫ مـجهً ٦ٗـم مـ٘ بيـذ   -2 ً ْ  ، ؤ
ً
ٓظـض ٖانـب ؤنـال ٓة بـإن لـم ً ْيهً ٖانب في الضعظت ْفي ال٣ ؤن ال ٌؿا

ْ ألازذ م٘ ألار ال ٦الم للبيذ م٘ الابً ؤ ْ ؤزذ ،   .  (2)ؤ

ْالبٗــض٢ْــض ألاههــبت فــي اإلايــرار  َْــظا ًــض٫ ٖلــى ؤن  ٢ؿــمذ بدؿــب صعظــت ال٣ــغر  ، ْألابٗــض ال ًحجــب ألا٢ــغر ، 

ْْالًــت اؾــدُٟاء ال٣هــام ٦مــا هــّو ٖلــى طلــ٪ ٣ِٞــاء اإلاال٨ُــت ،  ْْالًــت الى٩ــاح ،  صعظــت ال٣غابــت مٗخاــرة فــي ج٣ؿــُم ؤلاعر 

ٓن اللُبي ا  ٞلماطا ؤلُٛذ في ال٣اه

ْعر ال٣هام "   ْعر الضًت   .(3)٢ا٫ ابً ٢ضامت :" مً 

ْلى باإلاكٕغ ؤن  ٩ٞان  ٓ :ألا ٓار َ ْلٗل اله ٓا٤ٞ الغا ح مً اإلاظاَب ال٣ُِٟت الؿيُت ،   ٌٗض٫ َظا الىو بما ً

ْالضعظت " . ٓة  ٓعزت اإلاجني ٖلُّ خؿب مغاجتهم في ؤلاعر مً خُض ال٣  " خ٤ اؾدُٟاء ال٣هام ل

ٓاث ٞـال ٦ـالم لِـم مـ٘ ألا ْ    ٓة ْألازـ ْبطا اظخمـ٘ ألار ْؤلازـ ْبطا بطا اظخم٘ ألار ْألام ٞال خ٤ لألم م٘ ألار ، ر ، 

ْ البىاث ْلى بّ ألار ؤ ٓ ؤ ٣ين ٢ام بالضم ِٞ ْؤي الٍٟغ ال لّ بال  هً  ٓ للبىاث بال بّ ،  ْالبىاث ٞال ٖٟ   (4)اظخم٘ ألار 

 اللصاص بين ألاصٌى والفشوق:الفشق الخامغ

ٓن ٖلــى ؤهــّ :" ٌؿــدشنى مــً ال٣هــام َب٣ًــا للمــاصة )    ْلــى م٨ــغع مــً َــظا ال٣ــاه ــّ ( مــً ٢خــل 1هّهــذ اإلاــاصة ألا ٖٞغ

"(5). 

ْل٨ـً َـل َـظا ٣ًخهـغ ٖلـى ألانـل    ـّ ال ٣ًـخو مىـّ ،  َظا الىو ًِٟم مىّ ٖلى ْاٍَغ ؤن ألانـل بطا ٢خـل ٖٞغ

ْبطا ٧ــان ألانــل ٚيــر  َْــل الاؾــخصىاء ٣ًخهــغ ٖلــى مــً ٢خلــّ جإصًًبــا ٣ٞــِا  َْــل ٌكــمل آلابــاء ْألامِــاث ا  اإلاباقــغ ٣ٞــِ ا 

ْ ال ا  ْالٟٕغ مؿلًما َل ًسخل٠ الح٨م ؤ  مؿلم 

                                                             
ن0ي
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ّ ِٞل الاؾخصىاء ٣ًخهغ    ْلى م٨غع اؾخصىذ مً ٢خل ٖٞغ ْاإلااصة ألا ْلى جدضزذ ًٖ ؤخ٩ام ال٣خل ٖمًضا ، اإلااصة ألا

َْـل اؾـخصىاء ألار مـً ال٣هـام ججـب ٖلُــّ  ْ ٌكـمل ال٣هـام ُٞمـا صْن الــىٟـ ٦ـظل٪ ا ٖلـى ال٣هـام فـي الـىٟـ، ؤ

ْ ال ا   الضًت مٛلٓت ؤ

ظخّ جإصًًبـا َـل ٣ًـخو مىـّ ؤ     ْعر الابـً ٢هانـْمً ٢خل ْػ ْبطا  ْلِـا مىـّ  اْ ال ا  ظخـّ  ٖلـى ؤبُـّ ٦ـإن ٢خـل ْػ

ْ ال ٌكـــملّا ألن ال٣ُـــاؽ مســـال٠ َْكـــملّ خ٨ـــم الاؾـــخصىاء ٢ُاًؾـــا ؤ ُت  ْلـــض ِٞـــل ٌؿـــ٣ِ ال٣هـــام ٖـــً ألار  إلابـــضؤ قـــٖغ

ٓص ال الجـــغاثم ْظـــ ْ ؤن ألانـــل ٧ـــان ؾـــبًبا فـــي  ْالحىـــان اؤ ْالكـــ٣ٟت  َْـــل ٖلـــت الاؾـــخصىاء  ـــي التربُـــت  ٓبـــاث ا  ٟـــٕغ ٞـــال ْال٣ٗ

 ٣ًخل بّ ا

ٓا٫  ي :   ٕ ٖلى ؤ٢ ْالْٟغ  ٫ٓ ان ال٣هام بين ألان  ازخل٠ ال٣ِٟاء في ظٍغ

ّ بطا ٢خلّ بإي ْظّ  -1 ْالحىابلت بلى ؤن ألانل ال ٣ًخل بٟٖغ ْالكاُٞٗت ، ْؤقِب مً اإلاال٨ُت ، طَب الحىُٟت ،

ْػ الحض ٣ٞخلّ ،ْألام في طل٪ ٧األ  ْ ٢هض جإصًبّ ٞخجا ٓاء حّٗمض ٢خلّ بضْن ؾبب ؤ ْالجضاث ؾ ر ، ْألاظضاص 

ْ ٚيـر مباقــغ ٧ــابً  ٫ٓ بــين الـظ٦غ ْألاهىــى ،٧ــان مباقـًغا ٧ــاالبً ؤ ال ٞـغ١ بــين الٟــٕغ اإلا٣خـ ٓ ٧ــاألر ْألام ، ْبن ٖلـ

ْ بيذ الابً  . (1)الابً ،ؤ

 للكــ٪ ؤهــّ ؤعاص ٢خلــّ ٣ُٞــخو مىــّ؛  -2
ً
طَــب اإلاال٨ُــت فــي اإلاٗخمــض بلــى ؤن ألار بطا يــغر ابىــّ بمــا ال ًــضٕ مجــاال

ٓلــّ  َح٤َّ  :  -حٗــالى  –ل٣
ْ
 ِبــال

َّ
َم هللُا ِبال ِتــي َخــغَّ

َّ
ـَ ال ْٟ  الــىَّ

ْ
ٓا ــ
ُ
٣ُْخل

َ
 ج
َ
ال َْ ( ٓعة  ؤلاؾــغاء . مــً آلاًــت ٓلــّ 33ةؾــ ٢ْ ،])

: حَهــ ِٞ ــْحِهْم 
َ
ل َٖ َخْبَىــا 

َ
٦ ُجــُغَْح ٢َِهــاٌم َْ

ْ
ال َْ  ًِ ــ  ِبالّؿِ

ًَّ ــ الّؿِ
َْ  ِبــاأله٠ِ 

َ
هــ٠

َ
ألا َْ ْيِن  َٗ

ْ
ــْيَن ِبــال َٗ

ْ
ال َْ ـِ 

ْٟ ـَ ِبــالىَّ ْٟ نَّ الــىَّ
َ
 ا ؤ

ٓعة اإلااثضة مً آلاًت )  ([.47ةؾ

ْ ٢خلــّ لــم ٣ًــخَو مىــّ مــً       ا ؤ ًٓ ْ ؾــ٠ُ ٞإبــان لــّ ًٖــ ٓلــض بؿــ٨ين ؤ ْ ألام ال ْبطا خــظٝ ألار ؤ ٢ــا٫ اللخوــي :" 

ٍْدمــــل ٖلــــى ؤهــــّ ؤعاص  هضًــــضٍ  طلـــ٪ الجــــغح ، ْلــــم ٣ًخــــل بــــّ بن ٢خــــل بســــالٝ ألاظىبــــي ؛ ألهـــّ ال ًــــتهم ٖلــــى ؤهــــّ ؤعاص ٢خلــــّ ، 

ْ ٧ـــان  ْالـــظر ٖىـــّ بال ؤن ًـــإحي بـــإمغ ال قـــ٪ ُٞـــّ مشـــل : ؤن ًضـــجّٗ ُٞظبدـــّ ؤ ْالكـــ٣ٟت  ٍٟٓـــّ إلاـــا ٖلـــم مـــً خىا همـــا  ْجس

ٍْساٝ بًِٗم مً بٌٗ ال٣خل ٣ُٞخو خُيئظ"  .(2)بُجهما  هضًض 

ْحٛلٔ الضًت ٞحهما ال     .(3)٣ًخو مً ألار في الجغاح ٧الىٟـ 

٢ْـا٫ ؤقـِب :     ْؤم ألار ،  ٢ْْـ٠ فـي ؤبـي ألام  ٢ا٫ ابً ال٣اؾم :" حٛلٔ في الجـض ؤبـي ألار ، ْفـي الجـضة ؤم ألام، 

ْالجــضاث ٢ْـــا٫ ٖبــضاإلال٪ : حٛلــٔ فــي ظمــُِٗم ألاظــضاص  ْحٛلــٔ فــي ؤم ألار ،  ٓ ٧ــاألظىبي،  َْــ ٢ْـــا٫   ال حٛلــٔ فــي ؤبــي ألام   ،

ْالجـضة لـألر ٓا ٖلى ؤ ها حٛلـٔ فـي الجـض  ٓن في ٦خار ابىّ : اج٣ٟ ْالجـضة ألم " ،احى ْحٛلـٔ الضًـت  (4)ْازخلـ٠ فـي الجـض   ،

ٕ ٖىض الكاُٞٗت ٫ٓ في ٢خل الْٟغ ا للحىُٟت  (5)ٖلى ألان
ً
ا ، زالٞ ًً  .(6)ؤً

ْلضَا ال٣هام ٞال ٣ًخو مً ؤبُ  ٓعر  ْلض مجهما ٞ ْلِا  ظخّ  ط ْػ  ّ .ْبطا ٢خل الْؼ

ْالـضٍ   ٓلـض ٖلـى  ْلـضَا مجهمـا ؾـ٣ِ ال٣هـام ؛ ألهـّ بطا لـم ًجـب لل ْْعثهـا  ظخـّ  ط ْػ ٓحي :" بطا ٢خـل الـْؼ ٢ا٫ الته

ْ ال ؛ ألهـّ  ٓاٍ ؤ ْاعر ؾ  ٫ٓ ْ ٧ان للم٣خ ْ ؤهىى ؤ ٓلض ط٦ًغا ؤ ٓاء ٧ان ال ْلى ، ْؾ بجىاًت ٖلُّ ٞلئال ًجب بالجىاًت ٖلى ٚيٍر ؤ

 .(7)ٌ"بطا لم ًشبذ بًّٗ ؾ٣ِ ٧لّ ألهّ ال ًدبٗ

                                                             
ن0ي

ا و"ى يومدتااااا" ا يبااااو  99- 99اد6او  اااا"ح منتهااااو يإل"يىي  ايوبهااااوتص اج 57اد9ص يومدتاااااج ا يول ناااال يو اااا"بننص اجننظاااا" : مؽناااا
 ي 072اد01ذابىنواج

ن5ي
 ي 6929اد09يوتب،"  ي يوهلمص ا ج 
ن9ي

   58اد01ننظ" :يوملت،" يوةاهص ا  يبو ذ"فب اج 
ن9ي

 ي 6929اد09يوتب،"  ايوهلمص  ي ج 
ن2ي

 90ا د9ننظ" : مؽنص يومدتاج ا يول نل يو "بننص يج 
ن6ي

 566- 562اد05ننظ" :يوبنانب  "ح يوهىينبا يوعننص اج  
ن7ي

 ي 077 01ا ويبو ذابىنوي  58 9ا وننظ" : يول نل يو "بننص ي  99 6يوبهوتص ي "ح منتهو يإل"يىي  ي   
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ا بــال   ًٖ ْلــم ٌؿــٝغ ٞــال ًًــمً ؛ لٟٗلــّ مــا لــّ ٞٗلــّ قــغ  ّ ُّ ْ مٗلــم نــب ٓػ ،ؤ ظخــّ فــي وكــ ْ ْػ ْلــضٍ ،ؤ بطا ؤصّر ألار 

ْبن ؤؾــــٝغ ؤي : ػاص ٖ ْ يــــغر حٗــــض ،  ٓص ،ؤ َْــــظا مــــظَب  بــــّلــــى مــــا ًدهــــل بــــّ اإلا٣هــــ ا ال ٣ٖــــل لــــّ ٞةهــــّ ًًــــمً ،  ُأ نــــب

ْالحىابلت  .(1)اإلاال٨ُت ، 

ْالٓصـملي،   ْاإلاٗلـم ،  ط،  ْالـْؼ ٢ْ٘ ال٣خل ممـً لـّ الخإصًـب مشـل ألار ،  ٢ا٫ اللخوي :" ٢ا٫ بٌٗ ؤَل الٗلم : بطا 

ْظّ : ٞةن ٧ان الًغر اإلاباح باآللت اإلاباخت ٞال يمان ٖلحهم  ْبن ٧ان الخٗضي ٌؿـيًرا ٧ـان ْالحا٦م ٞظل٪ ٖلى ؤعبٗت ؤ  ،

ْالٗمــض ، زُــإ ْبن ٧ــان الخٗــضي متــرصًصا بــين الخُــإ  ٗــً بــّ،  فــي قــبّ طلــ٪ ٧اهــذ ُٞــّ  ْؾــضص اإلاٗلــم فــي اإلاُــضان الــغمذ َْ

ٍْيبغـي ؤن ًنـز٫ ؤمـغ الُبِـب ٖلـى مشـل طلـ٪ ،  الضًت ْبن بان ًٖ طلـ٪ بـإمغ ال قـ٪ ُٞـّ ٧ـان ُٞـّ ال٣هـام ...  مٛلٓت ، 

ْ ْيــ٘ ال٣ُــ٘ ُٞمــا ٢ــا ْبن ػاص ٖلــى طلــ٪ ٌؿــيًرا ؤ عر طلــ٪ ٞــةن ٢ُــ٘ فــي اإلآيــ٘ اإلاٗخــاص ٞمــاث لــم ٨ًــً ٖلُــّ ُٞــّ ٍــمليء ، 

ْالٗمـض ٧اهـذ  ْبن جـغصص بـين الخُـإ  ْبن ػاص ٖلى طل٪ بلى ما ال ٌكـ٪ ُٞـّ ؤن طلـ٪ حٗمـض ٧ـان ُٞـّ ال٣هـام،  ٧ان زُإ ،

 .(2)مٛلٓت "

ْبطا يـــغر اإلاٗلـــم  ٓلي ،  ٓ ٢هـــض الخإصًـــب ؛ ألن جإصًتهـــا للـــ ْلـــ ط اإلاـــغؤة ًًـــغر بطا يـــغ ها  ْطَـــب ألاخىـــاٝ بلـــى ؤن ْػ

ٓالض ٞال ًًمً  . (3)بةطن ال

ٕ بطا جبـين  بٗض ٖغى   ٫ٓ للٟـْغ ْحٗلُال هم ؤمُل بلى مـظَب اإلاال٨ُـت فـي مؿـإلت ال٣هـام مـً ألانـ ؤعاء ال٣ِٟاء 

 للكـ٪ ؤن ألار 
ً
  –بمـا ًـضٕ مجــاال

ً
ْ بجـالٝ َـٝغ مــً ؤَغاِٞـا ؛ ألن ألانــل بطا  –مــشال ــّ، ؤ ــا١ هٟــ ٖٞغ ٢هـض بٟٗلـّ بَػ

ْاؾــخ٣غاع  ٓهــّ يهــضص ؤمــً اإلاجخمــ٘  ٫ٓ ٧ــان مجغًمــا ال ًٟلــذ مــً ال٣ٗــار ؛ ل٩ ٫ٓ الغؾــ ْل٣ــ :"  -نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم  –ٍ ، 

َْؿعى بظمتهم ؤصهاَم " م،  ٓن جخ٩اٞإ صماَئ  .(4)اإلاامى

ــا ، ْ  ًً ٓلــضٍ بــالىو ؤً ٓالــض ل ْاؾــدشني مــً َــظا ألانــل ٢خــل ال ٓبــت ال٣خــل الٗمــض ال٣هــام ، ألانــل الٗــام فــي ٣ٖ

ال  ْص جــضعؤ بالكــتهاث ،  ْالحــض ال ْل٨ــً َــظا الاؾــخصىاء ظــاء لكــتهت الخإصًــب ،  ال بالــظبذ ،  ال بــالخى٤ ،  جإصًــب بالؿــ٠ُ 

 ٫ٓ ٫ٓ :" ال –نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم  –بالؿــالح ، ٞالغؾــ م ًمكــينَّ  ٣ًــ
ُ
ِّ  بلــى ؤخــُض٦ ــالِح  ؤزُــ ُّ  بالّؿِ ــ م ًــضعي  ال ٞةهَّ

ُ
لٗــلَّ  ؤخــُض٦

ُ٘ فــــي ُخٟـــغٍة ِمــــً هــــاٍع " ، ٣ُٞــــ ٍِ  فــــي ًـــِض
ُٕ ـــُُاَن ًنــــز

َّ
ٗت ٩ُٞــــ(5)الك ٓابِ الكـــَغ ْػ يــــ ْالخإصًـــب بطا ججــــا ٓن ٖلــــى زالِٞــــا ؛ ألن ، 

ْ طبدّ بالؿ٨ين بحجت الخإصًب ا. ٓظّ جإصًًبا ،٠ُ٨ٞ حؿمذ بغمُّ بالؿ٠ُ ؤ ٗت لم حؿمذ باللُم ٖلى ال  الكَغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن8ي

 ي 90- 91 6ننظ" : يوبهوتص ي  
ن0ي

 ي 6961 09يوهلمص ي  
ن5ي

 ي 551 01ننظ" : يبو ذابىنو ي  
ن9ي

 ني  5720ل"جه لبو ىيووى فص  ننه ي رتال يوجهاى ي بال: فص يو "نب ت"ى ذهو لا  يوع ر" ي يودىنا " ى ي 
ن9ي

 ن ي8097ل"جه لدمى فص م نىه ي يودىنا " ى ي 
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 اإلاؼلب الثاوي

 الىصىص اللاهىهُت اإلالالجت ألخيام الذًت

 -الضًــت هجــضَابطا اهخ٣لىــا مــً الىهــٓم التــي ٖالجــذ ؤخ٩ــام ال٣هــام بلــى الىهــٓم التــي ٖالجــذ ؤخ٩ــام      

ا ًً ٕ الخالُت : -ؤً  جشير بق٩االث ٖضة هخدضر ًٖ بًِٗا في الْٟغ

 ٌ  وصف الذًت:الفشق ألاو

ـــضام       ٓػ الجمــ٘ بــين ؤلٖا ٓلِــا :"ال ًجـــ ٓن ب٣ ْلــى مــً َـــظا ال٣ــاه ٓبـــت ٦مــا هّهــذ اإلاـــاصة ألا اإلاكــٕغ ْنــِٟا بإ هــا ٣ٖ

ْ الاجٟـــا١ ٖلـــى  ٌٍٓ فـــي خـــا٫ الح٨ـــم بالضًـــت ؤ ٓػ اإلاُالبـــت بـــالخٗ ٌٍٓ ، ٦مـــا ال ًجـــ ْ الخٗـــ ْبـــين الضًـــت ؤ ـــًغا  ْ حٍٗؼ ٢هاًنـــا ؤ

ٟاء مجها "  . (1)ؤلٖا

   ْ ٔ ٓن بُـــغ١ جىُٟـــظ الالتـــزام اإلاـــضوي ٦مـــا هّهـــذ اإلاـــاصة الخامؿـــت مـــً َـــظا  جىُٟـــظ ٞـــةن مـــً هاخُـــت ؤزـــغ الضًـــت ٩ًـــ

ْاخضة ا ْالخُإ  ٓهُت للضًت في ال٣خل الٗمض  ٓن.  َل الُبُٗت ال٣اه  ال٣اه

م ؛ ألن ألاٞٗـا٫ الخُئُـت  زم بن  
ّ
ٓبـت ٚيـر ُمَؿـل ـا ٣ٖ ْالخُـإ باٖخباَع ْاة بـين َبُٗـت الضًـت فـي ال٣خـل الٗمـض  اإلاؿـا

م  ال جٓنـــ٠ بـــالجغم ٓن بـــظل٪ ٓ ن مجغمـــمٗنـــى طلـــ٪ ؤن ٧ـــل اإلاسُئـــيٞ، ٩ٞـــل زُـــإ بطا ْنـــ٠ بـــالخجٍغ ٦ُْـــ٠ ًٓنـــٟ ن، 

ٓلــّ  ٕٓ فــي الخُــإ ل٣ ٢ٓــ ٓمين مــً ال ٓا مٗهــ ْالؼلــل؛أل هم لِؿــ :"  –نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم  –ْالبكــغ مــً نــٟا هم الــى٣و 

َٓن" ابــــً ٧ــــلُّ  ابــــ ّٓ ــــاثيَن الخَّ
ّ
ْزيــــُر الخُ ــــاٌء، 

ّ
ٓ  (2)آصَم زُ ٕٓ ب٣ ــــ ْبزــــم الخُــــإ مٞغ   : -حٗــــالى  –لــــّ ،
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ٓعة ألاخؼار . مً آلاًت ) ة ؤ  ([.5ؾ

ْظــب هللا     ْظــب ال٣هــام فــي ال٣خــل الٗمــض  –حٗــالى  –٢ــا٫ ابــً الٗغبــي :" ؤ الضًــت فــي ال٣خــل الخُــإ ظاــًرا ٦مــا ؤ

ْظبــذ  ْال٨ٟــاعة  ال مدّغًمــا ،  َْــظا ًــض٫ ٖلــى ؤن ٢اجــل الخُــإ لــم ٨ًدؿــب بزًمــا  ٣ًــا ،  ْظٗــل الضًــت ٖلــى الٗا٢لــت ٞع ػظــًغا ، 

ٓع " ْالحظع في ظمُ٘ ألام  . (3)ػظًغا ٖلى الخ٣هير 

    ٫ٓ ْؤن ْن٠ الضًت ُّٞ ًسخل٠ ًٖ ْنـِٟا فـي الٗمـض ٢بـ مت ،  ْمً ألاصلت ٖلى ٖضم اٖخباع ال٣خل الخُإ ظٍغ

٫ٓ مالـ٪ ا ٢ـا٫: ال ،  ْهـت :" ٢لـذ: ِٞـل ٣ًؿـم اليؿـاء فـي ٢خـل الٗمـض فـي ٢ـ قِاصة اليؿاء في ال٣خل الخُإ ٦ما ظاء فـي اإلاض

٫ٓ مال٪ ا ٢ا٫ :   .(4)وٗم "٢لذ ِٞل ٣ًؿم اليؿاء في ٢خل الخُإ في ٢

 اإلالضمىن بذفم الذًت:الفشق الثاوي

صزــل ؤَـل اإلاِىــت     
ُ
ٓٞـاء ؤ م ٖلـى ال ْ لــم ًم٨ـً ظاــَر الَـا الٗا٢لـت ،ٞــةن لـم ج٨ــً لـّ ٖا٢لـت ؤ صًـت ال٣خـل الخُــإ جخ

ٓ هو اإلااصة الخامؿت في ال٣ٟغة الشالشت ،ٍْهضع خ٨م ٢ًاجي بةلؼامِم بالضٞ٘  . (5)٨َظا َ

ٓن ٢ْــض ؤخــا٫     ٗت  ال٣ــاه  ٖلــى ؤخ٩ــام الكــَغ
ً
ال ْظــاء هــْؼ ٓ ألاؾــاؽ  ؤلاؾــالمُتٖلــى ؤٌؿــغ اإلاــظاَب ،  ْل٨ــً مــا َــ  ،

٫ٓ بـإن  ْمـً ٣ًـ الكغعي لِـظا الـىو الـظي ًم٨ـً مـً زاللـّ بلـؼام ؤَـل اإلاِىـت بـضٞ٘ الضًـت بطا حٗـظع خملِـا ٖلـى الٗا٢لـت ا

ٓان مــً الٗا٢لــت  ْ فــي خــا٫ حٗــظع خملِــٞؤَــل الــضً ٓن بــضٞ٘ الضًــت ابخــضاء ؤ ْبطا ٧ــان ال٣اجــل مــً ِــل ًلؼمــ ا ٖلــى الٗا٢لــت ا 

ٍْلـؼمِم بـضٞ٘  ًْ َـم ؤَـل اإلاِىـت الـظًً ٣ًهـضَم اإلاكـٕغ  َْمـ ْ ال ا   ٓن ٖىـّ ؤَـل مِىخـّ ؤ ؤَل اإلاِىـت ٚيـر مؿـلم َـل ٣ٌٗلـ

                                                             
ن0ي

 ي 599ي " ى يو،ةدب  5106 19 59اـ ا يومويف   0997 "جل  07ن ي يو نب يولام ب ي 9يوج"نى  يو" منب ي يوعىى ي 
ن5ي

اااـن ي يوجااامق يوربناا" يتداناا : ب ااا" ذااويى معاا"وؾ ي بناا"و :ىي" يوؽاا"ل يإل ااالمص ي يو بعااب  079ل"جااه  يوت"ماا ي ا مدمااى بااو ذن ااو ي    
داىنا ذهاص باو  ن ي  اا  اا ي داىنا ؼ"نال ال نع"فاه إال ماو5999ىن ي  لبويل ،ةب نوى يواناماب ويواو"ح ويو" ااب  ييوداىنا " اى ي0996ي ووو ي

 ي 579 9م عى  مو دىنا ذهص بو م عى  ا ذو  تاى   ي 
ن 9ي

 ي611اد0يبو يوع"بص ا لدراى يوا"آو ا ج 
ن9ي 

 ي 5999اد 6يومىونب ا ماوك بو لنط اج  
ن2ي

باـإو يمهى باوااـىفق مذا هاب يو الد ااى ذ،ابته فاإو واى نوجاىوي لو واى نمراـو جبااـ"اى ذهاـو يووفاـام لىلاـ  لااـ  يومهناـبا ون،اـى" دراـى  ضاـابص  
 و "ناـب تنظـنى يوىفقا فإو وى نتدا   وك توالاا يومجتمقمي

 ي596ي " ى يو،ةدب  5106 19 59اـ ا يومويف   0997 "جل  07ن ي يو نب يولام ب ي 9يوج"نى  يو" منب ي يوعىى ي  
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ْمــً ًلــؼم بالــضٞ٘ بطا ٧ــان لــّ مِىــت ْبطا ٧ــان لــّ ؤ٦رــر مــً مِىــت ٞمــً ًلــؼم بالــضٞ٘ ا   ْمِىــت ٚيــر صاثمــت ا  الضًــت ا  صاثمــت 

ٔ ٦ْــظل٪ ب ْؤزــغ َــل اإلاِىــت ظلِــم مــً  طا ٧ــان لــّ مِىــت ٖامــت  ْبطا ٧ــان ؤ ٓا ٣ٞــغاء ا َــل ًلــؼم ؤَــل اإلاِىــت بطا ٧ــاه زانــتا ْ

ْبطا ٧ان ؤَل اإلاِىت ظلِم ٚير مؿلمينا .  ؤلاهارا 

ٓان اؾــــم للــــضٞتر     ٓص بالــــضً ْاإلا٣هــــ ٓان مــــً الٗا٢لــــت ،  ْبٗــــٌ ٣ِٞــــاء اإلاال٨ُــــت بلــــى ؤن ؤَــــل الــــضً طَــــب ألاخىــــاٝ 

ٓا مً ٢باثل قّتى . ًًبِ ُّٞ ؤؾماء ا ٓ ٧اه ْل ٓص  ٓن ٖلى الٗهبت بطا ٧ان الجاوي مً الجى ٣ٍْضم ْٖضصَم ،  ٓص   (1)لجى

ْبهما ًغاعى ٢بُل ال٣اجل ؛ ألن لِم قتهت في ال٣ُام    ٓان ي٠ُٗ ،  ٓن ٖلى ؤَل الضً ٫ٓ ب ها ج٩ ٢ا٫ اللخوي :" ال٣

ٓمّ" ٍْبضؤ بإ٢غر ٢ ٓ ٧ان ال٣خُل مجهم ، ْقتهت اإلايرار   .(2)بالضم ل

مـام ،  –٣ًهض جغجِب الٗا٢لت  –٢ْا٫ ابً ٖابضًً :" ٖلى جغجِب الٗهباث    َٓم ، زـم ألٖا ٓة زـم بىـ ٣ُٞـضم ؤلازـ

الص الحؿـين   :بطا ٧ـان الجـاوي مـً ؤ
ً
َٓم ،مشال ْلـم ًدؿـ٘ خُـّ لـظل٪ ،يـّم بلُـّ ٢بُلـت الحؿـً  –ع ـملي هللا ٖىـّ  –زم بى

ـــ –ع ــــملي هللا ٖىــــّ  – ـــم جدؿــــ٘ َاجــــان ال٣بُلخـ ـــةن لـ ٞـ َٓم ، ـــم بىــــ ـــزـ ُـ ْؤبىــــاان لــــّ يــــم ٣ٖ ـــل  ْآبــــاء ال٣اجـ َٓم ،  ـــم بىــــ ٍ ال ئ ل زـ

 لرزغ "
ً
ظين ٖا٢ال ْلِـ ؤخض الْؼ ٓن ،  ٢ُْل :ًضزل ٓن في الٗا٢لت ،  .(3)ًضزل

ٓاظبت ٖلُّا  ٓاًَىا لُبُا ِٞل ًلؼم ؤَل مِىخّ بضٞ٘ الضًت ال ٢ْخل م ا  ًُ  بطا ٧ان مً ؤَل اإلاِىت ٦خاب

ٓن بــضٞ٘ الضًــت ٖىــّ ؛ألن اإلاؿــلم ال ًــضٞ٘ الضًــت ٖــً ٚيــر اإلاؿــلم؛ لــظا اقــتٍر ال٣ِٟــاء فــي نــٟت الٗا٢لـــت   ال ًلؼمــ

ْالِؿاع ٓا٣ٞت في الضًً ، ْاإلا ٓعة ،  ْالظ٧ ْالخ٩ل٠ُ ،  ت ،  ٍ  ي :الحٍغ  .  (4)التي جًغر ٖلحهم الضًت ظملت مً الكْغ

ا ٟٞي مالّ    ُأ ا " ٢ا٫ ابً ٖابضًً :"بطا ٧ان ال٣اجل طم ًٖ  .(5)بظما

ا ؛ ٞةن لم     
ً
ْمًبَٓ ًٓصا  ٓظ ْخغبي ؤؾلم ٞالضًت في بِذ اإلاا٫ بطا ٧ان م ْبطا لم ٨ًً لل٣اجل ٖا٢لت ٧الل٣ُِ ، 

٫ٓ ٖلـى الٗا٢لـت بال٣ًـاء ْل٨جهـا جخدـ ًٓصا ٟٞي مالّ ؛ألن الضًت في ألانل ججب ٖلـى الجـاوي ظـؼاء لٟٗلـّ ؛  ٓظ ٞـةن  ،٨ًً م

 .(6)لم ج٨ً لّ ٖا٢لت ب٣ُذ في مالّ

ٓان مـً الٗا٢لـت ُٞيبغـي حٗـضًل الـىو بمـا ْ     ٖلى اٖخباع ؤن اإلاكٕغ ؤزظ بغؤي ال٣ِٟاء الظًً ٌٗخارْن ؤَل الضً

ٓ آلاحي: ٓن ٖلى الىد ْلٗل حٗضًلّ ٩ً ٓا٤ٞ مظاَب ال٣ِٟاء ،  ً 

ْظٓر الضًت ٖلحها:  ْخاالث   "الٗا٢لت ، 

ٓاهّ   ْؤَل صً ٓع البالٛين ،  ْالخًامً  الٗا٢لت َم : ٖهبت الجاوي مً الظ٧  الظًً بُجهم الخىانغ 

ٓان ابخــــضاء بن ٧ــــان  - ٓن ٖلــــى ؤَــــل الــــضً ْج٩ــــ ْجخٗــــضص بخٗــــضص ال٣خلــــى ،  ججــــب الضًــــت فــــي ال٣خــــل الخُــــإ ٖلــــى الٗا٢لــــت ،

 ُٖاٍئ ٢اثًما .

ٓن ٖلــــى جغجِـــب الٗهــــبت ٣ُٞــــضم  - ْج٩ـــ ٓصَــــا،  ْظ ٓان ٞالضًـــت ٖلــــى ٖا٢لخــــّ خـــا٫  بطا لـــم ٨ًــــً الجـــاوي مــــً ؤَـــل الــــضً

َٓم ،زم ألا  ٓة زم بى ٨َْظا .ؤلاز َٓم   ٖمام ، زم بى

ٓا٣ٞـــــت فــــــي الــــــضًً ،  - ْاإلا ٓعة ،  ْالــــــظ٧ ْالخ٩لُــــــ٠ ،  ـــــت ، ْ الٗهـــــبت بكــــــٍغ الحٍغ ٓان ؤ جًـــــغر الضًــــــت ٖلـــــى ؤَــــــل الــــــضً

 . (7)ْالِؿاع

                                                             
ن0ي

ا يوتوضاانر  فااص  اا"ح يوملت،اا" يوة"ذااص  البااو يوداجاال ا لهناا  بااو إ اادا  اج  956 -952اد 01ننظاا" :"ى يومدتاا" ا يبااو ذابااىنو اج 
 ي572اد6
ن5ي

 ي6909اد 09يوتب،"  ا يوهلمص اج 
ن9ي

 ي958اد01"ى يومدتا" ايبو ذابىنو اج  
ن9ي 

 ي 990اد01ا و"ى يومدتا"ي يبو ذابىنو ي ج 999اد8 ا ج ا ويوتاج ويإلرهن  ي يوموي 97اد05ننظ" : يومؽنصا يبو  ىيمبي ج 
ن2ي

 ي995اد 01"ى يومدتا" ايبو ذابىنو اج  
ن6ي

 ننظ" : يوم"جق نة ه ي يو،ةدب نة ها ي 
ن7ي

 ي  988 – 987اد05ننظ" : يو لن" ا يوا"يفص اج  
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ْظٓر الضًت ٖلى بِذ اإلاا٫:  خاالث 

 ججب الضًت ٖلى بِذ اإلاا٫ في الحاالث آلاجُت :     -

ٓاظبت بجىاًت اإلاؿلم ٚير اإلاخٗمض الظي  -  .الضًت ال
ً
ْ حٗظع صٞ٘ الضًت مً ٢بلِا بؿب ال٣ٟغ مشال  ال ٖا٢لت لّ ، ؤ

 " .(1)ًلؼم بِذ اإلاا٫ بضًت ال٣خُل الظي ظِل ٢اجلّ في الجملت -

ت:الفشق الثالث م ششهت الخأمين الخجاٍس  دفم الذًت كً ػٍش

ْل٨ـــً َـــل  (2)هــّو اإلاكـــٕغ فــي اإلاـــاصة الخامؿـــت ٖٓــت مـــً قـــغ٧اث الخــإمين،  ٖلــى ؤن الضًـــت جدؿـــب مجهــا اإلابـــالٜ اإلاضٞ

ٓػ ؤن جضٞ٘ الضًت مً ٢بل قغ٧اث الخإمين الخ٣لُضًت  ا  ًج

ٓلين :     ن في َظٍ اإلاؿإلت ٖلى ٢  ازخل٠ ال٣ِٟاء اإلاٗانْغ

٫ٓ ألا٫ْ       ْع الٗا٢لــت فــي صٞــ٘ الضًــت –ال٣ــ ٓػ ٢ُــام قــغ٦ت الخــإمين الخجــاعي بــض ٫ٓ ْ  ،ال ًجــ ممــً ٢ــا٫  هــظا  ال٣ــ

 َْبت الؼخُلي .

٫ٓ الشاوي     ْممً ٢ا٫ بظل٪ مهُٟ  الؼع٢ا –ال٣ ت  ٓػ صٞ٘ الضًت مً ٢بل قغ٧اث الخإمين الخجاٍع   (3)ًج

ٓػَ٘ اإلاهِبت     ْهُت خؿىت ٧اهذ ٢اثمت ٢بل ؤلاؾالم في ج ٓا٢ل في ؤلاؾالم ؤنلّ ٖاصة حٗا ٢ا٫ الؼع٢ا :" هٓام الٗ

جسُٟـ٠ يـغعَا ٖـً ٧اَـل مـً لح٣خـّ ...ٞمـا اإلاـاو٘ مـً ؤن ًٟـخذ بـار لخىٓـُم َـظا الخٗـاْن ٖلـى اإلاالُت ًٖ ال٣اجـل بُٛـت 

ــــا صْن حٗا٢ــــض فــــي هٓــــام  ًُ ــــ٤ الخٗا٢ــــض ْؤلاعاصة الحــــغة ، ٦مــــا ظٗلــــّ الكــــٕغ بلؼام ٓاعر اإلاالُــــت ًجٗلــــّ ملؼًمــــا بٍُغ جــــغمُم ال٩ــــ

ٓا٢ل"  . (4)الٗ

ٓلــّ :" ألا    ــغة ب٣ ٓ َػ قــض بٗــًضا فــي ال٣ُــاؽ ٢ُــاؽ الخــإمين ٖلــى جدمــل ْل٨ــً ؤظــار ٖــً َــظا الاؾــخضال٫ مدمــض ؤبــ

ٍْغبُِـــا الخٗـــاْن فـــي جدمـــل  ْالخ٣ـــٔٓ ،  ٍْغبُِـــا الخٗـــاْن ٖلـــى الاـــر  الٗا٢لـــت الضًـــت ؛ألن الٗا٢لـــت ) ال٣غابـــت( ًغبُِـــا الـــضم ، 

ْظـ ْظـّ مـً   ٓ الٛـغم ... ِٞـل ٌكـتهِا بـإي 
ً
ـٝغ آزـغ ٣ًـضم لِـا مـاال ٧ـل ٍ الكـبّ ٣ٖـض ًيكـإ بـا عاصة بـين قـغ٦ت مؿـخٛلت ،َْ

ْ ٧ل قِغ "  .(5)ٖام ،ؤ

ْالخٗاْن ٖلى ٞٗل الخير ، بِىما ؤَغاٝ الخإمين ٞجًامً الٗا٢لت بضٞ٘ الضًت ؤما     ْال٣غابت  مبني ٖلى اإلاىانغة 

 الخجاعي ال ًغبُِم ٍمليء مً َظا ال٣بُل.

ــــا ًخمْ    ــــ٤ قــــغ٧اث الخــــإمين الخ٣لُضًــــت ًمــــىذ َــــظٍ الكــــغ٧اث خــــاًٞؼا ٢ٍّٓ ٓاػ صٞــــ٘ الضًــــت ٖــــً ٍَغ ٫ٓ بجــــ شــــل فــــي ال٣ــــ

٢ْـــض ًهـــضع مـــً ؤي  ٓاصر الؿـــير ٦شيـــرة ،  ٓ هـــا حؿـــاَم فـــي صٞـــ٘ الضًـــت ؛ ألن خـــ حيـــجُ٘ ٧ـــل الىـــاؽ ٖلـــى الخٗا٢ـــض مِٗـــا ؛ل٩

ا١ هٟـ بٛير ٢هض.   بوؿان زُإ ًيخج ٖىّ بَػ

ْعجــّ الؿاصؾــت  ٢ْـض  ْلي اإلاىبشــ٤ ٖــً مىٓمــت اإلاــاجمغ ؤلاؾــالمي اإلاى٣ٗــض فــي ص نــضع ٖــً مجلـــ مجمــ٘ ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي الــض

ْلـــــت ؤلامـــــاعاث الٗغبُـــــت اإلاخدـــــضة( ٖكـــــغة بـــــض ـــ٤ 1426عبُـــــ٘ ألا٫ْ  5 –نـــــٟغ  30بي )ص ٓاٞــ ـــــ، اإلا ـــل (  14 – 9َـ ــ هِؿـــــان ) ببٍغ

 .م2005

ْجُب٣ُا هـا اإلاٗانـغة فـي جدمـل الضًـت، ْ  ٕٓ الٗا٢لـت  ٓاعصة بلـى اإلاجمـ٘ بسهـٓم مٓيـ بٗض اَالّٖ ٖلى البدٓر الـ

ٓلّ ٢غع ما ًلي  :ْبٗض اؾخماّٖ بلى اإلاىا٢كاث التي صاعث خ

: حٍٗغ٠ الٗا٢لت" 
ً
ال  :ؤ

                                                             
ن 0ي

 ي 097 6ننظ" : يوبهوتص ي  "ح منتهو يإل"يىي  ي 
ن5ي

 م.م تنةن  يوىنب ب "  تنةن  يالوتـ يى يومـىنصا وتدت ـل منهـا يومبـاوػ يومىفوذـب مو  "را  يوتلمنو 
 ي596ي " ى يو،ةدب  5106 19 59اـ ا يومويف   0997 "جل  07ن ي يو نب يولام ب ي 9يوج"نى  يو" منب ي يوعىى ي

ن9ي
 ي 27ننظ" : لوبن"ي ل مام ي د  
ن9ي

 019ل امب نا نو ي د 
ن2(

 ي019ي هنى ال امب نا نو ي د
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ٕٓ ٖلـى الجـاوي بمـا  ٓن لِا خ٤ الغظـ  ي الجِت التي جخدمل صٞ٘ الضًت ًٖ الجاوي في ٚير ال٣خل الٗمض صْن ؤن ٩ً

ْالخًامً ٓاهّ الظًً بُجهم الىهغة  ْؤَل صً ِٗا،  ْ ي الٗهبت في ؤنل حكَغ  .ؤصجّ. 

: ما ال جخدملّ الٗا٢لت
ً
ْظب مً :زاهُا  الٗا٢لت ال جخدمل ما 

ً
ال اٖتراٞـا  

ً
ال نلحـا  

ً
   .الضًاث ٖمضا

: الخُب٣ُاث اإلاٗانغة
ً
 :زالشا

ٓػ ؤن ًىـٓر ٖجهـا ٖىـض الحاظـت، بىـاء ٖلـى ؤن     ْ الٗهبت التي جخدمل الضًـت، ٞةهّ ًج ٓص الٗكيرة ؤ ْظ ٖىض ٖضم 

ْالخًامً، ماألاؾاؽ للٗ ٓ الخىانغ   ًلي: ا٢لت َ

ْ الخ٩اٞلي( - ؤ ْوي ؤ  .الظي ًىو هٓامّ ٖلى جدمل الضًاث بين اإلاؿخإمىين الخإمين ؤلاؾالمي )الخٗا

ْطلــــ٪ بطا جًـــمً هٓامِــــا ألاؾائـــملي جد٣ُــــ٤  - ر ٓاخـــضة،  الى٣ابـــاث ْالاجدـــاصاث التــــي ج٣ـــام بــــين ؤ ـــحار اإلاِىــــت ال

 .الخٗاْن في جدمل اإلاٛاعم

ّٓ  -ط ْالخانــت لخد٣ُــ٤ الخ٩اٞــلالهــىاص٤ً الخانــت التــي ٩ً ْالٗامـــت  ٓمُــت  ٓن بالجِــاث الح٩ ْالخٗـــاْن   هـــا الٗــامل

 بُجهم" .

 الاجفاق كلى ئظلاغ الذًت أو الخخفُف منها:الفشق الشابم

ٓا٫ مدضصة  ي:    ا ًد٨م بّ في ؤخ ًٖ  ههذ اإلااصة الشالشت م٨غع)ؤ( ٖلى ؤن :" الضًت مبلٜ مدضص قغ

ٍْد٨م  ها ٖلى الٗا٢لت .    ال٣خل الخُإ 

ٓػ الاجٟـــا١ ٖلـــى بؾـــ٣اٍ     ٓا٫ ًجـــ ٍْد٨ـــم  هـــا ٖلـــى الجـــاوي ، ْفـــي ٧ـــل ألاخـــ ٓظـــب لل٣هـــام  ال٣خـــل الٗمـــض ٚيـــر اإلا

٣ت ؾضاصَا" ْ ٍَغ ْ به٣انِا ؤ  .(1)الضًت ؤ

ٓػ اجٟــــا١ مؿـــخد٣ي الضًـــت مــــ٘ الٗا٢لـــت ٖلــــى    ٓلِــــا :" ًجـــ ْههـــذ ٦ـــظل٪ اإلاــــاصة الخامؿـــت فــــي ٣ٞغ هـــا الخامؿـــت ب٣

ْ حعجُلِا " .  الخس٠ُٟ مجها ؤ

ٓاء فـي خـا٫ بؾـ٣اَِا ،      ْلُـاء الـضم ؾـ ًِٟم مً زال٫ الىهين الؿاب٣ين ؤن الضًت جسً٘ الجٟـا١ الجـاوي مـ٘ ؤ

٫ٓ ا  ٓ الؿىض الكغعي لِظا ال٣ ْل٨ً ما َ ْ الخُإ ،  ٓا٫ في الٗمض  َْظا خ٨م ٖام ٌكمل ظمُ٘ ألاخ ْ الخس٠ُٟ مجها ،  ؤ

ٓ ًٖ ال٣هام م٣ابل  ٓػ الٟٗ َْل ًج ا ٦إن ٢خل ْمً ٢ا٫ بّ مً ال٣ِٟاء ا  ًٖ مبلٜ مالي ١ًٟٓ م٣ضاع الضًت اإلادضصة قغ

ْلُاء الضم    –عظل امغؤة ٞهالح ؤ
ً
ٓلي الهٛير ؤن ًهالح ًٖ ؤ٢ل  -مشال ٓػ ل َْل ًج ٖلى صًت عظل جامت ال صًت امغؤة   ا 

ْ ال ا ح ًٖ ظغخّ زم ماث َل حؿ٣ِ الضًت ؤ ْبطا ٖٟا اإلاجْغ  مً الضًت ا 

ْ ؤ٢ـّل مجهـا ، اج٤ٟ ال٣ِٟاء ٖلى الهلح ًٖ صم ا    ، ؤ ْ ها بم٣ضاع الضًت التي خضصَا الكـإع ْما ص لٗمض في الىٟـ 

ْالخُإ . ٓا في الهلح ٖلى ؤ٦رر مً الضًت في الٗمض   ْل٨جهم ازخلٟ

 الهلح ٖلى صم الٗمض ٖلى ؤ٦رر مً الضًت :     

ٓلين َما :       ازخل٠ ال٣ِٟاء في َظٍ اإلاؿإلت ٖلى ٢

ٓػ الهـلح ٖلــى ؤ٦رـر  –ألا٫ْ     ٓاء فــي ًجـ ْ ال ، ؾـ ٓاء ٧ـان اإلاهـالح ٖىــّ مـً ظـيـ الضًــت ؤ مـً الضًــت فـي الٗمـض ؾــ

 ٫ٓ ْالحىابلت في ٢ ْالكاُٞٗت في الغا ح ٖىضَم ،  ْاإلاال٨ُت ،  ٫ٓ الحىُٟت ،  َْظا ٢ ْ ها ،  ْ ما ص  . (2)الىٟـ ؤ

                                                             
 
ن0ي
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ٓػ الهـــلح ٖلـــى ؤ٦رـــر مـــً الضًـــت بن ٧ـــان اإلاهـــالح ٖىـــّ مـــً ظـــيـ الضًـــت بىـــاء ٖلـــى ؤ –الشـــاوي      ٓاظـــب ال ًجـــ ن ال

٫ٓ  ،ال٣هــــام َْــــظا ٢ـــــ ــــا مـــــا بلــــٜ ، 
ً
ٓػ الهـــــلح ٖلُــــّ بالٛ ْ الضًــــت ؤخــــضَما ال بُٗىـــــّ ،ؤمــــا بن ٧ــــان مـــــً ٚيــــر ظيؿــــِا ُٞجــــ

ْاًت ٖىض الحىابلت  ْع  .(1)للكاُٞٗت ، 

ٓا ْ     ْلُـاء الـضم ؤن ًهـالح ٓػ أل ٓلين بطا ٧اهذ صًت اإلاجني ٖلُـّ ؤ٢ـل مـً صًـت الجـاوي ِٞـل ًجـ بىاء ٖلى َظًً ال٣

ْ هه٠ صًت ا ًٖ صًت ؤ٦ر ْبُان طل٪ :بطا ٢خل عظل امغؤة ٖمًضا ِٞل ٖلُّ صًت ٧املت ؤ ْ ال ا  ٓاظبت ؤ  ر مً الضًت ال

ٓا ؤزـظ هٟؿـّ ٞلِـم     ٓا ٖلى صًت ٧املت ؤي ؤ٦رر مً صًت اإلاغؤة اإلادـضصة ؛ أل هـم مل٩ـ ْلُاء اإلاغؤة ؤن ًهالح ٓػ أل ًج

ْا صًت ٧املت  . (2)ؤن ًإزظ

   

٢ْض    ا في َظا  ًً ٓلين َما :الهلح ًٖ الخُإ بإ٦رر مً الضًت :ازخل٠ ال٣ِٟاء ؤً  ٖلى ٢

٫ٓ ألا٫ْ      اصة ٖلى الضًت في ظىاًت الخُإ بطا ٧ان اإلاهالح ٖىّ مً ظيـ الضًت ؛ ألن الهلح  :ال٣ ٓػ الٍؼ ال ًج

ْظبـّ ،ٖلى ؤ٦رر مجها عًبا ٓم ب٣ـضع مـا ؤ ٍٓم بال٣ٗـض ٣ُٞـ َْـظا  بسالٝ ال٣هام ٞلِـ بمـا٫ ٩ٞـان الخ٣ـ ْ ٦رـر،  الهـلح ٢ـّل ؤ

٫ٓ الحىُٟت  ٢(3). 

٫ٓ الشـــاوي     َٓــــا :ال٣ـــ ٓػ الهـــلح بـــإ٦رر مــــً الضًـــت بن  جل ٞـــةن جـــإزغث لــــم ًجـــؼ ؛ألهـــّ صًــــً بـــضًً بطا نــــالح  ،ًجــــ

٫ٓ اإلاال٨ُت  َْظا ٢ ٓ ٞسر الضًً في الضًً ،  ْبن نالحذ الٗا٢لت ِٞ  .(4)الجاوي ، 

ْظـب لـّ صم  ٖمـض    ٓلي الهـٛير  بطا  ٓػ لـ ٓ ٖـً ؤ٢ـل مـً الضًـت بال  اَْؿدشنى مما ج٣ضم ؤهـّ ال ًجـ ْ زُـإ ؤن ٌٟٗـ ؤ

ْجدم ْبن ٖٟا في الخُإ  ٓػ ،ؤما بطا ٧ان ملُئا ٞال ،  ا ٌٗٝغ ئل الضًت في مالّ ظاػ بن ٧ان ملُبطا ٧ان ال٣اجل مٗؿًغا ُٞج

 ٍٓ ْبال لم ًجؼ ٖٟ  .(5)مالٍئ 

ا    ًً َْـظا مـا هـّو ٖلُـّ  َْؿدشنى ؤً ْٖهبت ٞلـِـ للٗهـبت بؾـ٣اٍ الضًـت ،  الًصا نٛاًعا  ْلُاء الضم  ؤ بطا ٧ان ؤ

ْلــــِـ لِــــم  ٓن ،  َْٟٗــــ ْا الضًــــت  ْ ًإزــــظ ٓا ؤ ْٖهــــبت ، ٞللٗهــــبت ؤن ٣ًخلــــ الًصا نــــٛاًعا  ْلُــــاء ؤ ٓلــــّ :" بطا ٧ــــان ألا ال٣غافــــي ب٣

ٓ ٖلى ٚير ما٫ لح٤ الهٛاع في اإلاا٫ "  .(6)الٟٗ

ٓػ للمجنْ     ح بطا ٖٟـا ٖـً ظغخـّ زـم مـاث ِٞـل َل ًج ٦ْـظل٪ اإلاجـْغ  ، 
ً
ٓ ٖـً الضًـت مـشال ي ٖلُّ فـي الخُـإ الٟٗـ

ْ ال ا ْلُاء في الضًت ؤ  ٌؿ٣ِ خ٤ ألا

ٓعزت ًخٗلـ٤ بـّ       ْخ٤ ال ٓظبّ اإلاا٫ ،  ٍٓ في الشلض ٣ِٞ ؛ألن الخُإ م ٫ٓ زُإ ًٖ صًخّ ًىٟظ ٖٟ بطا ٖٟا اإلا٣خ

 . (7)ُٞٗخار مً الشلض

ٓ الخالي :مً زال٫ ما ج٣ضم ًيبغ  ي حٗضًل الىهين الؿاب٣ين ٖلى الىد

اصة ٖلحها في الخُإ . - ْجمى٘ الٍؼ ٓػ الهلح ٖلى ؤ٦رر مً الضًت في ال٣خل الٗمض ،   ًج

ٓلُـّ الخسُٟـ٠ مجهـا بال فـي  - ْظبذ لهٛير ٞلِـ ل ْالخُإ بال بطا  ٓػ الاجٟا١ ٖلى الخس٠ُٟ مً الضًت في الٗمض  ًج

ْ  خالخين َما :  بطا ٧ان الجاوي مٗؿًغا ْجدمل ا ن ؤ ٓلي ملًُئا  ٞا بمالبطا ٧ان ال ٧ْان مْٗغ  جّ .ءلضًت في مالّ ، 

                                                             
ن9ي
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ْلُــاء  - ٓػ الاجٟــا١ ٖلــى بؾــ٣اٍ الضًــت بطا ٧ــان ؤ الص نــٛاعال ًجــ ْمِٗــم ؤ ْللٗهــبت البــالٛين الــضم ٖهــبت بــالٛين   ،

 الح٤ في الخىاػ٫ ًٖ ؾِمِم مً الضًت .

ٓ ًٖ الضًت ٧ام -  لت بال بم٣ضاع الشلض.لِـ للمجني ٖلُّ في الجىاًت زُإ الٟٗ

 

 

 الخاجمت

ٓن ع٢ـــ ٓايـــٗت فـــي ههـــٓم ال٣ـــاه ـــــــــضلت لل٣ــاإلاٗــ 2016( لؿـــىت 18م )بٗـــض ٢ـــغاءة مخ ـــ ٓن ع٢ـــم )ــ بكـــإن 1423(لؿـــىت 6اه

ْالضًت ، جٓنلذ بلى آلاحي :  ال٣هام 

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ْل٨ـــً مـــا ًالخـــٔ ٖلـــى ههـــٓم َـــظا   -1 ، ٫ٓ ْالكـــم ٓهُـــت جمخـــاػ با ًجـــاػ  ٢ْــــاج٘ الىهـــٓم ال٣اه ٓن ؤهـــّ ٖـــال   ال٣ـــاه

َب ، لظا هجـض ههٓنـّ ٢انـغة ٖلـى ٖـالط ا٢لُلت ظًضا ، ْؾ٨ذ ًٖ مؿاثل ٦شيرة جغ٦ِا ليخالت ٖلى ؤٌؿغ اإلاظ

ْلــم ًدؿــمِا خؿــًما   ٕ ْالٟــْغ  ٫ٓ ال٨شيــر مــً اإلاؿــاثل ٞٗلــى ؾــبُل اإلاشــا٫ هــّو ٖلــى مؿــإلت ال٣هــام بــين ألانــ

ْججاَل ؤخ٩امِا . ٓا ها  ْبهما ؤزاع ٖى ًىا ،  ِّ  ب

ٓن ًدبــــين ؤن ههٓنــــّ متهمــــت ال حؿــــخُُ٘ مــــً   -2 ٓهُــــت التــــي اقــــخمل ٖلحهــــا َــــظا ال٣ــــاه ٓاص ال٣اه مــــً زــــال٫ جدبــــ٘ اإلاــــ

ٓعَا  َْظا صلُل ٖلى ٢هـ  ،ٕٓ ٓبت ٧اُٞت ل٨شير مً الدؿائالث التي جُغح في طاث اإلآي ٫ٓ ٖلى ؤظ زاللِا الحه

 بًِٗا مُل٤ ًدخاط بلى ج٣ُُض.ؤّن ، با ياٞت بلى طل٪ 

عي با خالـت ٖلـى ؤٌؿـغ اإلاــظاَب ٦مـا ظـاء فـي هـّو اإلاـاصة الؿـابٗت مـً َــظا خـا٫ْ اإلاكـٕغ ؤن ٌ -3 ؿـض الٟـغاٙ الدكـَغ

ٟـــّ بضعظـــت ٖالُـــت ْقـــا٢ت
ّ
٧ْل  ٖلـــى ال٣ا ـــملي 

ً
 ز٣ـــُال

ً
ْل٨ىـــّ ؤل٣ـــ  خمـــال ٓن ،  َْـــظا  ،ال٣ـــاه ْ ـــي صعظـــت الاظتهـــاص ،  ؤال 

ٓاخــضة ؛ ألن مـا جــغاٍ ٌؿـيًرا ٓا٢ٗــت ال ْجباًجهــا فـي ال ، ًــغاٍ ٚيــر٥ ٖؿـيًرا ، فــي خــين ؤن ًترجـب ٖلُــّ ازـخالٝ ألاخ٩ــام 

ْص، بســـــالٝ  ٓبـــــاث ٧الحـــــض ْال٣ٗ ُت الجـــــغاثم  ٓبـــــاث اإلا٣ـــــضعة التـــــي جسًـــــ٘ إلابـــــضؤ قـــــٖغ ٓبـــــت ال٣هـــــام مـــــً ال٣ٗ ٣ٖ

غ.   الخٗاٍػ

مت مً ؤقض الجغاثم ،   -4 ٦ْإهّ ؤعاص ؤن ًبدض ًٖ ْٝغ جس٠ُٟ للجاوي في ظٍغ اإلاكٕغ ؤخا٫ ٖلى ؤٌؿغ اإلاظاَب 

ٓم ٧ْـــان ًيبغـــي ٖلُـــّ ؤن ًدُـــل ٖلـــى اإلا ْ الـــغا ح مـــً اإلاـــظاَب الؿـــيُت ؛ ألن جدبـــ٘ عزـــو اإلاـــظاَب مـــظم ٓع ؤ كـــِ

ا . ًٖ  قغ

ْالض  -5 ــــام ال٣هـــــام  ــــٓم ؤخ٩ــ ــــت ههـ ـــي مٗالجــ ـــم ًخســـــظ مى جُــــــت مدـــــضصة فـــ ـــبِ اإلاكـــــٕغ لـــ ـــبب الخســـ َْـــــظا ؾـــ ًــــــت ، 

ٓ ٧ـان اإلاـغاص مىـّ ْؤلاق٩االث ٕٓ لـ َْـظا الخىـ ٓع مظَب اإلاال٨ُـت ،  ْجاعة ًإزظ بمكِ ٓع ،  ، ٞخاعة ًإزظ بغؤي الجمِ

ْجاعة ٌلبدض ًٖ الغا ح ال ؿ٨ذ ًٖ ٦شير مً ٩ان ًيبغي ٖلُّ ؤن ًدُل ُٞما لم ًغص بكإهّ هو ٖلى الغا ح، 

٢ٓاج٘ ْألاخ٩ام ٗت ال ْجاعة ًىو ٖلى خ٨م مسال٠ ألخ٩ام الكَغ  ٖلى ؤخ٩امِا. ؤلاؾالمُت، 
ً
ال  التي ظاء هْؼ

 زاهُا: الخىصُاث: 

ٗت  -1 ٓاٞــ٤ مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ٓهُــت مسخهــت بمــا ًخ ٢ْاه ُت  ٓن مــً ٢بــل لجىــت قــٖغ ؤْصــملي بمغاظٗــت َــظا ال٣ــاه

 ٖلى ؤخ٩امِا  ؤلاؾالمُت
ً
ال  التي ظاء هْؼ

ْ ؤخــا٫ ال٣ا ــملي ٖلحهــا بلــى ؤٌؿــغ اإلاــظاَب ؛ألن َــظٍ  -2 ٓن  ْلِــا ال٣ــاه بخالــت بُــان ألاخ٩ــام ال٣ُِٟــت التــي لــم ًدىا

ْمـً هاخُــت  ٔ ؤٚيـر مىًــبُت ،  ْ ألا٦رـر  ٞــةن زـغ ْ ألاع ــح ؤ ا بلــٜ   مالءمــتالبدـض ٖــً ألاٌؿـغ ؤ ًُ ًدخـاط ٢ايــ

   َْظٍ مغجبت نٗبت اإلاىا٫ في َظا الؼمً  ،صعظت الاظتهاص
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال  

ْلـى )  -1 ـإ . صاع ال٨خــب الٗلمُـت، الُبٗــت ألا ٓع م( .ا1999البـاجي ، ؾــلُمان بـً زلــ٠ .اإلاىخ٣ـ  قــغح اإلآَ ٓحي ، مىهــ لتهــ

ٓوـ .   بً ً

ى اإلاغب٘ قغح ػاص اإلاؿخ٣ى٘ .ص:ث -2  الْغ

ْلى ) -3  م (.2000قغح مىخ ى ؤلاعاصاث . ماؾؿت الغؾالت، بيرْث. الُبٗت ألا

 ٦كاٝ ال٣ىإ  ًٖ متن ؤلا٢ىإ . ص:ث -4

5-  ٓ ٓعاث مغ٦ؼ هجُب ٍـّ الجىضي ، زلُل بً باحا١ . الخٓيُذ  في قغح اإلاسخهغ الٟغعي  البً الحاظب . مهغ: ميك

ْلى ) ْزضمت الترار . الُبٗت ألا اث   م( . 2008 -َـ  1429للمسَُغ

ْلى ) -6 ت، بيرْث. الُبٗت ألا  م(.  1997الخُُب الكغبُني . مٛني اإلادخاط . صاع اإلاٗٞغ

ْلى ) -7  م(.2002الضعصًغ . الكغح الهٛير . صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي: بيرْث. الُبٗت ألا

ت . خاقُت الضؾٓقي ٖلى -8  الكغح ال٨بير .ص:ث  الضؾٓقي . مدمض ٖٞغ

ْلي الى ى في قغح ٚاًت اإلاىخ ى . -9 ي . مُالب ؤ  الغخُباوي ،مهُٟ  الؿَُٓ

ْالخدهُل . صاع الٛغر ؤلاؾالمي، بيرْث. الُبٗت الشاهُت ) -10  م(.1988ابً عقض . البُان 

 -َـــــ  1423.َبٗـــت زانـــت )  ابـــً ٖابـــضًً ، مدمـــض ؤمــــين . عص اإلادخـــاع ٖلـــى الــــضع اإلاسخـــاع. صاع ال٨خـــب الٗلمُـــت بيــــرْث -11

 .م( 2003

ـاى:  -12 ٓػي الٍغ يـري. صاع ابـً الجـ ًْٞـلّ. جد٣ُـ٤ :ؤبـي ألاقـبا٫ الَؼ ٖٓمغ. ظـام٘ بُـان الٗلـم  ابً ٖبض الار ، ًٓؾ٠ ؤب

ْلى ) ٓصًت، الُبٗت ألا  م( . 1994 -َـ 1414الؿٗ

ٓب٨غ ) -13  . جد٣ُــ٤ : مدمــض ٖبــضال٣اصع ُٖــا. صاع َـــ( . ؤخ٩ــام ال٣ــغآن  543 -َـــ 468ابــً الٗغبــي ، مدمــض بــً ٖبــضهللا ؤبــ

 م( 2002 -َـ  1424ال٨خب الٗلمُت . بيرْث. الُبٗت الشالشت ) 

ٓونمل-14 ٓعٚوي الخ ت ال ت ، مدمض بً ٖٞغ ت .ابً ٖٞغ ْلي . اإلاسخهغ ال٣ٟ ي البً ٖٞغ  (.م 2014 -َـ  1435ى ) الُبٗت ألا

ٓص بً ؤخمض . البىاًت في قغح الِضاًت . : صاع -15  م(. 1990ال٨ٟغ. بيرْث.  الُبٗت الشاهُت ) الُٗني ، مدم

 ال٣غافي .قِار الضًً ؤخمض بً بصَعـ .   -

اث ال٣ا ملي ْؤلامام .ص:ث -16     ْجهٞغ  ؤلاخ٩ام في جمُيز الٟخأْ ًٖ ألاخ٩ام 

ْلى )-17     ٓ زازة . صاع الٛغر ؤلاؾالمي. بيرْث . الُبٗت ألا  م(. 1994الظزيرة . جد٤ُ٣ : مدمض ب

ٓصًت : ابً ٢ضا -18 اى :الؿـٗ ٓ . الٍغ ْٖبضالٟخاح الحل مت ،ٖبضهللا بً ؤخمض اإلا٣ضئملي . اإلاٛني. جد٤ُ٣: ٖبضهللا التر٧ي، 

 م( .1997 -َـ  1417صاع ٖالم ال٨خب. الُبٗت الشالشت )

٢ٓٗين. جد٤ُ٣: ٖهام الضًً الهبابُي . ال٣اَغة : صاع الحضً  -19 ض . ابً ال٣ُم ، مدمض بً ؤبي ب٨غ الؼععي . بٖالم اإلا

 م( .2004 -َـ 1425َبٗت ؾىت )

ن  -20 ْالكْا ٢ْاٝ  ْػاعة ألا  الخبهغة .  ؤلاؾالمُتاللخوي . ٖلي بً مدمض . الخبهغة . ٢ُغ : 

ْلى ) -21 ْهت ال٨أر . بيرْث: صاع ال٨خب الٗلمُت .الُبٗت ألا  م( .1998 -َـ 1419مال٪ بً ؤوـ . اإلاض

ٓ ببغاَُم . مس-22 ْلى )اإلاؼوي ، بؾماُٖل بً ًد ى ؤب  م(. 1998خهغ اإلاؼوي . بيرْث : صاع ال٨خب الٗلمُت . الُبٗت ألا

ٓا١ ، مدمض بً ًٓؾ٠ الٗبضعي ألاهضلنملي . الخاط ْؤلا٧لُل  قغح مسخهغ زلُل.-23  اإلا
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ا  ًُ  مشاحم الفله اللاهىوي:  –زاه

٢ٓكــــذ بالجامٗــــت  - 1 ْجُب٣ُا هــــا اإلاٗانــــغة  فــــي ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي  . عؾــــالت ماظؿــــخير ه اؾــــلُم ،ؤؾــــامت ًاؾــــين . الٗا٢لــــت 

ٓن . الٗام الجامعي ) ؤلاؾالمُت ْال٣اه ٗت   م( 2010 -َـ  1431بٛؼة . ٧لُت الكَغ

ٗاث الٗغبُــــت اإلاٗانــــغة - 2 ْالدكــــَغ ْبيــــري ؤؾــــماء . صًــــت ال٣خــــل الخُــــإ فــــي ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي  ٢ٓكــــذ  ؤ . عؾــــالت ماظؿــــخير ه

ٓم  ٓم ؤلاوؿــــاهُت . قــــٗبت الٗلــــ ٓم الاظخماُٖـــت ْؤلاوؿــــاهُت . ٢ؿــــم الٗلــــ ٓاصي .٧لُــــت الٗلــــ ٗـــت الكــــُِض خمــــت لخًــــغ الــــ بجام

 َـ( . 1436 -َـ  1435) 2015 –م  2014. الؿىت الجامُٗت  ؤلاؾالمُت

ٗت -3 ٓبــت فـي الكـَغ ْال٣ٗ مـت  ــغ " صعاؾـت جد ؤلاؾــالمُتنـضقي ، ٖبـضالغخُم .الجٍغ ْالخٍٗؼ ْص  ْالحـض لُلُـت ألخ٩ــام ال٣هـام 

ْلى )  ت . الُبٗت ألا  م( .  1987 -َـ  1408". ال٣اَغة : م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ
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لت   ؤلاظالمُتاإلاىكف اللُبي مً الاجفاكُاث الذولُت اإلاخالفت ألخيام الشَش

 "الخدفف كلى الاجفاكُاث الذولُت اإلالىُت بدلىق ؤلاوعان همىرحا"

The Libyan position on international agreements that are in violation of the provisions of 

Islamic law 

Reservation on international conventions on human rights as a model"" 

 د. خعين مدمذ كمشان

 مداطش بلعم اللاهىن اللام بيلُت اللاهىن 

خىهت ىهت )لُبُا( -حاملت الٍض  جَش

hussin.mohmed1980@gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت   ْلُــــت اإلاٗىُــــت بد٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان اإلاسالٟــــت ألخ٩ــــام الكــــَغ ٢ٓـــ٠ اللُبــــي مــــً الاجٟا٢ُــــاث الض ، آزــــاع ؤلاؾــــالمُتللم

ْؤزــــٔغ ؾــــلبُت، ٞا ًجــــابي مجهــــا، جدٟٓــــاث لُبُــــا ٖلــــى اإلاــــاصجين ) ص( مــــً اجٟا٢ُــــت ال٣ًــــاء ٖلــــى ظمُــــ٘ -/ط16، 2بًجابُــــت 

ٗت  ْؤخ٩ــام اإلايــرار، ؤلاؾــالمُتؤقــ٩ا٫ الخمُيــز يــض اإلاــغؤة، إلاسالٟتهمــا ألخ٩ــام الكــَغ ْالُــال١  اط  ْزهًٓنــا مؿــاثل الــْؼ  ،

ــــى اإلاــــــاصة ) ـــا الــــــخدٟٔ ٖلــ ـــ25ْؤًًـــ ا٢ــــــت، التــــــي حؿــــــمذ بة٢امــــــت ٖال٢ــــــاث ٚيــــــر /ؤ( مــــــً اجٟا٢ُـــ ت خ٣ــــــ١ٓ ألاخــــــخام طْي ؤلٖا

اط، ٦مـا جدـخج لُبُـا فـي ٖـضم جىُٟـظ بٗـٌ جٓنـُاث ٖت زاعط بَاع ٣ٖض الْؼ ت ٖلـى جُبُـ٤  مكْغ ْلُـت اإلاكـٞغ اللجـان الض

ٗت  ْلُـــت اإلاٗىُـــت بد٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان إلاسالٟتهـــا لألخ٩ـــام ال٣ُُٗـــت للكـــَغ ؿـــلبُت ٞ ـــي . ؤمـــا آلازـــاع الؤلاؾـــالمُتالاجٟا٢ُـــاث الض

ْا٢خهاٍع ٖلى اإلااصجين ) ، 2ٖضًضة مجها، احب جدِٟٓا الٗام ٖلى اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة 

ٗت 16 ٓ ها ؤخ٩ـام الكـَغ /ط، ص( مً الاجٟا٢ُت، ٦ما لم جخدٟٔ ٖلى الٗضًض مً ؤخ٩ـام الاجٟا٢ُـاث التـي جسـال٠ فـي مًـم

ْلي الْ ، ؤلاؾالمُت ْالؿُاؾُت.مً ؤَمِا الِٗض الض  خام بالح١ٓ٣ اإلاضهُت 

ْلُـت.   ٗا ها م٘ الاجٟا٢ُاث الض ٓاءمت حكَغ ْلي لح١ٓ٣ ؤلاوؿان، ٞةن لُبُا ملؼمت بم ٓن الض ٓظب ؤخ٩ام ال٣اه ْبم

ٗت  ْلُـــت اإلاسالٟـــت ألخ٩ـــام الكـــَغ ْؤن  ؤلاؾـــالمُتٍْجـــب ٖلحهـــا ببـــضاء جدٟٓـــاث ٖلـــى ؤخ٩ـــام الاجٟا٢ُـــاث الض ْالخمؿـــ٪  هـــا، 

ٓع الىو ٖ ٗت ًخًمً الضؾخ ٗاث م٘ ألاخ٩ام ال٣ُُٗت للكَغ ٓاءمت الدكَغ عة م  .ؤلاؾالمُتلى يْغ

 اليلماث اإلافخاخُت:

ٗت  ْلُت.ؤلاؾالمُتالخدٟٔ، لُبُا، ؤخ٩ام الكَغ ْلُت، اللجان الض  ، الاجٟا٢ُاث الض

Abstract: 

The Libyan position on international conventions on human rights in violation of the provisions 

of Islamic law has positive and negative effects. The positive ones are Libya's reservations to articles (2 and 

16 / c-d) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, for their 

violation of the provisions of Islamic law, especially Issues of marriage, divorce and inheritance provisions, 

and also the reservation on Article (25 / a) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

which allows the establishment of unlawful relationships outside the framework of the marriage contract, 

and Libya also argues that some of the recommendations of the international committees overseeing the 

implementation of international conventions on rights are not implemented. Rights for violating the 
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peremptory provisions of Islamic law. As for the negative effects, they are many, including the withdrawal 

of its general reservation on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women and limiting it to articles (2 and 16 / c, d) of the convention, and it has not made reservations 

about many of the provisions of the conventions that contradict the provisions of Islamic law, The most 

important of which is the International Covenant on Civil and Political Rights. 

Under the provisions of international human rights law, Libya is obligated to harmonize its 

legislation with international conventions. They must make reservations about the provisions of 

international agreements that are in violation of the provisions of Islamic law and adhere to them. The 

constitution must include the provision for harmonizing legislation with peremptory provisions of Islamic 

law. 

Keywords:  

Reservation, Libya, provisions of Islamic law, International agreements, International committees. 

                                                                            

 ملذمت

ٗت  ٓن الٗـــــــام طاث الٗال٢ـــــــت بالكـــــــَغ ْبقـــــــ٩االث ال٣ـــــــاه ـــالمُتمـــــــً ؤَـــــــم ٢ًـــــــاًا  ــ ــــى ؤلاؾــ ــ ـــت ٖلـ ــ ـــــاث اللُبُــ ، الخدٟٓــ

ْؤظاهــب( صازــل  ىُــين  ْلُــت اإلاٗىُــت بد٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان، خُــض بن َــظٍ الاجٟا٢ُــاث جــىٓم خ٣ــ١ٓ ألاٞــغاص )َْ الاجٟا٢ُــاث الض

ْخ٣ـ١ٓ اإلاـغؤة  ْاإلايـرار،  ْالُـال١  اط  ْالـْؼ ْمـً َـظٍ اإلاؿـاثل: ألاَلُـت  ْلـت،  ْٖال٢تهم ببًِٗم، ْفـي ٖال٢ـتهم بالض ْلت،  الض

ْظغاثم ٟا٫  ٗت  ْخ١ٓ٣ ألَا ا مً اإلاؿاثل التي هٓمتها الكَغ ْٚيَر ت اٖخىا١ ؤي صًً  ْخٍغ ْال٣هام  ْص  . ؤلاؾالمُتالحض

ٓع  ْؤصوــ  مــً الضؾــخ ٘ الٗــاصي  ْلُــت بمجــغص الخهــض٤ً ٖلحهــا، حٗخاــر فــي مغجبــت ؤٖلــى مــً الدكــَغ ْزانــت ؤن الاجٟا٢ُــاث الض

ٖلـــى ؤن الاجٟا٢ُـــاث  ؤلاؾـــالمُتم الـــض٫ْ ، ْفـــي طاث الـــى   ؾـــاعث مٗٓـــ٣ْٞ2013ـــا إلابـــضؤ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا الهـــاصع فـــي ٖـــام

ْ في مغجبت ؤٖلى مىّ. ٘ ؤ ٍْت للدكَغ ْلُت اإلاهاص١ ٖلحها في مغجبت مؿا   الض

ٓن اإلاٗاَضاث لٗام  ْلُـت اإلاٗىُـت ٢ْ1969ض هٓمذ اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اه ْجـىو الاجٟا٢ُـاث الض ، ؤخ٩ام الخدٟٔ، 

ْ ٖلـــى  ٓاػ الـــخدٟٔ ٖلـــى ؤخ٩امِـــا ؤ ُـــت بد٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان ٖلـــى مـــضٔ ظـــ ُـــت اإلاٗى ْل ؤخ٩ـــام مدـــضصة مجهـــا، ٦مـــا ؤن للجـــان الض

ْؤخ٩امِا ألاؾاؾُت. ٍٓغ مؿإلت الخدٟٔ العجباَِا الكضًض  هضٝ الاجٟا٢ُاث  ًْعا في جُ هٓمـذ اجٟا٢ُــت  بخُب٣ُِا، ص

ٓاص  ــــ ــ ـــا )اإلاـ ــ ْلُــــــــت لح٣ـــــــ١ٓ ؤلاوؿــــــــان 23-19ُِٞىــ ْبمــــــــا ؤن الاجٟا٢ُـــــــاث الض ْلُـــــــت،  ٕٓ الـــــــخدٟٔ ٖلــــــــى اإلاٗاَـــــــضاث الض ( مٓيــــــــ

ٓوي للــخدٟٔ ٖلــى مــا ٧ــان زهٓنــُت فــ ٓع الىٓــام ال٣ــاه اجــّ الغثِؿــُت، ٣ٞــض جُــ ْخٍغ ي ههــِا ٖلــى اختــرام خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان 

تــراى  ْببــضاءٍ ْاــحبّ ْالٖا ت  الهــاث الخٟؿــيًر ْجميــٍز ٖــً ؤلٖا ٟــّ  ٖلُــّ فــي اجٟا٢ُــت ُِٞىــا، اهُال٢ــا مــً ؤخ٩امِــا ٖلــى حٍٗغ

ْمد٨مـت  ْلي  ٓن الـض ٓع لجىـت ال٣ـاه ٢ْض ؾاَمذ في َـظا الخُـ ٓظـب مٗاَـضاث ٖلُّ،  ْالُِئـاث اإلايكـإة بم ْلُـت  الٗـض٫ الض

ْلُت.  خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الض

ْلُــــت اإلاٗىُــــت بد٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان اإلاسالٟــــت  ْج٨مــــً بقــــ٩الُت البدــــض فــــي الخدٟٓــــاث اللُبُــــت ٖلــــى الاجٟا٢ُــــاث الض

ٗت  ـــالمُتألخ٩ـــــام الكـــــَغ ٗت ؤلاؾــ ـــالمُت، َـــــل  ـــــي جدٟٓـــــاث ٖامـــــت بٗـــــضم حٗـــــاعى ؤخ٩امِـــــا مـــــ٘ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ  ؤم ؤن ؤلاؾــ

٠٢ٓ اللجان ْما م ٓن ٖلى ؤخ٩ام مدضصة مجها، ؤم ؤ ها ال جخدٟٔ ؤنال،  ت ٖلى جىُٟظ َظٍ  الخدٟٓاث ج٩ ْلُت اإلاكٞغ الض

ْالـــض٫ْ  ٣ٍْخهـــغ البدـــض ٖلـــى الخدٟٓـــاث اللُبُـــت  طاث الٗال٢ـــت بإخ٩ـــام  ؤلاؾـــالمُتالاجٟا٢ُـــاث مـــً الخدٟٓـــاث اللُبُـــت، 

ٗت   .ؤلاؾالمُتالكَغ
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ْلُـــت اإلاٗىُـــت بد٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان وٗـــال  َـــظٍ ؤلاقـــ٩الُت بةجبـــإ اْ  إلاـــى   الٓنـــٟي الخدلُلـــي ألخ٩ـــام الاجٟا٢ُـــاث الض

ٗت  ٟـــت ألخ٩ــــام الكــــَغ ٢ٓــــ٠ اللُبــــيؤلاؾــــالمُتاإلاسال ْاإلاــــى   الى٣ـــضي للم ْلُــــت فــــي طلــــ٪،  ٣ْٞــــّ اللجـــان الض مــــً الــــخدٟٔ،  ، 

  في َظا الجاهب مً البدض. ؤلاؾالمُتْالاؾخٗاهت بمى   اإلا٣اعهت مً زال٫ ؤلاقاعة بلى ججاعر الض٫ْ 

ْلُــت  ٕٓ فــي مبدشــين، ألا٫ْ هسههــّ لبدــض َبُٗــت الخدٟٓــاث اللُبُــت ٖلــى الاجٟا٢ُــاث الض ْهــضعؽ َــظا اإلآيــ

ٖٓــــت مــــً  ْهســــخم طلــــ٪ بمجم ْلي مــــً َــــظٍ الخدٟٓــــاث.  ٢ٓــــ٠ الــــض اإلاٗىُــــت بد٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان، ْآلازــــغ هسههــــّ لبدــــض اإلا

ٓن التزامــــا ْالخٓنــــُاث التــــي حؿــــتهضٝ ؤن ج٩ــــ ْلُــــت فــــي مجــــا٫ خ٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان بمــــا ال الىخــــاثج  ًســــال٠ ؤخ٩ــــام  ث لُبُــــا الض

ٗت   .ؤلاؾالمُتالكَغ

 ٌ  اإلابدث ألاو

 ػبُلت الخدفـاث اللُبُت كلى الاجفاكُاث الذولُت اإلالىُت بدلىق ؤلاوعان

ْ اهًـمامِا ألًـت مٗاَـضة ؤن جبـضي جدٟٓـا ٖلحهـا )اؾـدبٗاص ههـٓم   ْ جهـض٣ًِا ؤ ٢ُِٓٗـا ؤ ْلت ٖىـض ج ًد٤ ألًت ص

ٓػ مُٗى ْ ههـذ اإلاٗاَـضة ٖلـى ؤهـّ ال ًجـ ٓوي( بال بطا خٓـغث اإلاٗاَـضة َـظا الـخدٟٔ، ؤ ْ حٗضًل ألازغ ال٣اه ت في الاجٟا٢ُت ؤ

ْٚغيِا ،، لِـ مً بُجها الخدٟٔ اإلاٗنيؤخ٩امِاالخدٟٔ ٖلى بٌٗ  ٕٓ اإلاٗاَضة  ٓن الخدٟٔ مىاُٞا إلآي ْ ؤن ٩ً  .(1)ؤ

ْلـــت َــٝغ الــخدٟٔ ْ   مِمــا ٧اهــذ ألاؾـــبار  (2)ٖلــى خ٨ــم مـــً ؤخ٩ــام اإلاٗاَــضةاؾــدىاصا بلــى مــا ؾــب٤، ًدــ٤ ألي ص

ٓ اإلاُٗــاع الــض٤ُ٢ للٟهــل بــإن  ْل٨ــً الؿــاا٫ الــظي ًُــغح هٟؿــّ َىــا، مــا َــ ْالٛــغى مجهــا،  ِٖٓا  بكــٍغ ؤال جســال٠ مٓيــ

ْالِضٝ مجهاا َظا ما هدا٫ْ ؤلاظابت ٖىّ في ٣ٞغاث َظا البدض. ٕٓ اإلاٗاَضة   َظا الخدٟٔ مسال٠ إلآي

ـــا ؾــــــب٤،   ــــى مـــ ٓن الخدٟٓــــــاث اللُبُــــــت ٖلــــــى ْبىــــــاء ٖلــ هــــــضعؽ َــــــظا اإلابدــــــض فــــــي مُلبــــــين، ألا٫ْ هبــــــين ُٞــــــّ مًــــــم

ْالشـــاوي ْلُـــت اإلاٗىُـــت بد٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان،  ْلُــــت  ؤلاؾـــالمُتمؿــــل٪ الـــض٫ْ  :الاجٟا٢ُـــاث الض فـــي الـــخدٟٔ ٖلـــى الاجٟا٢ُـــاث الض

ٗت   ٣ْٞا إلاا ًلي: ؤلاؾالمُتاإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ

 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 اللُبُت كلى الاجفاكُاث الذولُت اإلالىُت بدلىق ؤلاوعانمظمىن الخدفـاث 

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان اإلاارمت في بَاع مىٓمت ألامم   ْ اهًمذ لُبُا ٖلى مٗٓم الاجٟا٢ُاث الض ناص٢ذ ؤ

ْلي الخــام بــالح١ٓ٣ الا٢خهــاصًت  :ْمــً طلــ٪ ،اإلاخدــضة ْالِٗــض الــض ْالؿُاؾــُت،  ْلي الخــام بــالح١ٓ٣ اإلاضهُــت  الِٗــض الــض

ْاجٟا٢ُـت ال٣ًـاء ٖلـى ظمُـ٘  ْلُت لل٣ًـاء ٖلـى ظمُـ٘ ؤقـ٩ا٫ الخمُيـز الٗىهـغي،  ْالش٣اُٞت، ْالاجٟا٢ُت الض ْالاظخماُٖت 

ْاجٟا٢ُـت خ٣ـ١ٓ الُٟـل ٓبـت  ،ؤق٩ا٫ الخمُيـز يـض اإلاـغؤة،  ْ ال٣ٗ ر اإلاٗاملـت ؤ ْٚيـٍر مـً يـْغ ْاجٟا٢ُـت مىاًَـت الخٗـظًب 

ْ اإلاُِىت، ْالاجٟا٢ُت  ْ الالبوؿاهُت ؤ ْاجٟا٢ُـت ال٣اؾُت ؤ م،  ْؤٞـغاص ؤؾـَغ  ً ْلُت لحماًت خ١ٓ٣ ظمُ٘ الٗمـا٫ اإلاِـاظٍغ الض

ت ْ بٖالهاث جٟؿيًر ٢ْض ؤبضث ٖلى بٌٗ مجها جدٟٓاث ؤ ا٢ت،  ، ألؾبار مجها مغاٖاة ؤخ٩ام (1)خ١ٓ٣ ألاخخام طْي ؤلٖا

ٗت  ٣ْٞا إلاا ؤلاؾالمُتالكَغ ْلظل٪ هضعؽ طل٪ في ٣ٞغجين   ، ْلُت ؤزٔغ ْلم جخدٟٔ ٖلى اجٟا٢ُاث ص  ًلي:، 

ٗت  ْلُـــت اإلاـــخدٟٔ ٖلحهـــا بٗـــضم حٗاعيـــِا مـــ٘ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ال: الاجٟا٢ُـــاث الض اجٟـــا٢ُخين  : جدٟٓـــذ لُبُـــا ٖلـــىؤلاؾـــالمُتؤ

 َما:

ش  -ؤ ٓ  16اجٟا٢ُـت ال٣ًـاء ٖلــى ظمُـ٘ ؤقـ٩ا٫ الخمُيــز يـض اإلاـغؤة: اهًــمذ لُبُـا بخـاٍع ْؤنــضعث 1989مــاً ، بلـى الاجٟا٢ُـت، 

                                                             
ن1ي

ي وهم نى مو يومعهوما  دو  يوتدةظا ينظ"ا ذهص ضويا يواانوو يواىووص يوعااىا مي  الاد 0969  لا لا جن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااىي  وعاى 09يوماى  ي 
ضام فص مجهط يوتعاوو يولهنجص وما بعىاا؛ فهى  ع"يو فهى يوم ن"يا تدةظا  يوىو  ي ذ 012ا د5109ا 6ويوم،اى"ما ىي" يورتل يوو ننبا بنؽا يا ونبناا  

 ي97-96ا د 5105ذهو يالتةا نا  يوىوونب وداو  يإلن اوا " اوب ماج تن"ا رهنب يوداو ا جامعب يو "  ي و  ا ذماوا ي "ىوا 
ن2ي

ماو لاال  ن ا" ي فراا"  إل االمنبين ر  موضوح يوتدةظ ذهو معااىي  داو  يإلن اوا لدى د"ول يوجن  يو"يبق يو ي ن تهىؾ يوهونب يوو ننب وهىو  يوع"بناب و 
 ي 5151ا 0يوهىيمبي وم نى مو يال الح ينظ"ا مدمى  نى يوم،"يا يوتدةظ ذهو معااىي  داو  يإلن اوا يوم،"نب وهن " ويوتو نقا م،"ا  
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ٗت  ٓا٫ اليخهـــــُت اإلاؿــــخمضة مـــــً الكـــــَغ ٓاهين ألاخـــــ جدٟٓــــا ٖامـــــا، ٖلــــى ؤن َـــــظا الاهًـــــمام ال ًم٨ــــً ؤن ًخٗـــــاعى مـــــ٘ ٢ــــ

ٓ )ؤلاؾــــالمُت ٓلُــــ ـــ(، ٖــــضلذ جدِٟٓــــا، ٖلــــى جُب1995، ْفــــي ً ٖــــض ٤2 اإلاــــاصة )ُـ ٓا ـــرار مــــ٘ مغاٖــــاة ال٣ ـــي اإلايـ ( بكــــإن الحــــ٤ فـ

ٗت  ال ًسلـــ ؤلاؾـــالمُتال٣ُُٗــت للكــَغ ُــ ٓ اإلاخٗل٣ــت بــاإلايرار،  ْالُـــال١ بــإي خـــ٤ -/ط٤16 اإلاـــاصة )جُب اط  ص( بسهــٓم الــْؼ

ٗت   .(2)للمغؤة ؤلاؾالمُتمً الح١ٓ٣ التي ج٨ٟلِا الكَغ

ْا ها  ( مــــً الاجٟا٢ُــــت، جلــــؼم الــــض٫ْ بال٣ًــــاء ٖلــــى الخمُيــــز يــــض اإلاــــغؤة، مــــً زــــال٫ جد٣ُــــ٤ مبــــضؤ2ٞاإلاــــاصة )  مؿــــا

ْالحماًـــت، ؤمـــا اإلاـــاصة ) بالغظـــل جُلـــب مـــً الـــض٫ْ اجســـاط الخـــضابير الالػمـــت لخد٣ُـــ٤ مبـــضؤ  ص(،-/ ط16فـــي الخمخـــ٘ بـــالح١ٓ٣ 

ًٍٓ بٛـــٌ الىٓـــغ ٖـــً  ْبٓنـــِٟما ؤبـــ ْٖىـــض ٞســـخّ،  اط  لُاث ؤزىـــاء الـــْؼ ْاإلاؿـــْا ْالغظـــل فـــي الح٣ـــ١ٓ  ْاة بـــين اإلاـــغؤة  اإلاؿـــا

ظُت في اإلاؿاثل اإلاغجبُت بإَٟالِما.   خالتهما الْؼ

ٓاهب بًجابُ   /ؤ( جد٣ُـ٤ مبـضؤ 15اإلاـاصة ) :ْمـً طلـ٪ ،ت للمغؤةجًمىذ اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى الخمُيز يض اإلاغؤة ظ

ْالغظل في الخٗلُم، ٣ٞض مىذ ؤلاؾالم للمغؤة خ٤ الخٗلُم، ٣ٞـض ٧اهـذ اليؿـاء فـي ِٖـض الىبـي  ْاة ما بين اإلاغؤة  نـلى -اإلاؿا

ْال٣ٟــّ -هللا ٖلُــّ ْؾــلم هــاث ٖلــى الٗلــم  ْؤًًــا اإلاــاصة )(3)، خٍغ ْا9،  ْاة مــا بــين اإلاــغؤة  لغظــل فــي ( جــىو ٖلــى مبــضؤ اإلاؿــا

ْه٣لِا بلى ؤَٟالِما. ا  ْحُٛيَر  ا٦دؿار الجيؿُت 

ٗت   ُــا،  -ٖلــى ؾــبُل اإلاشــا٫– ؤلاؾــالمُتْمــً ؤخ٩ــام الاجٟا٢ُــت التــي جســال٠ ؤخ٩ــام الكــَغ ْلــم جــخدٟٔ ٖلحهــا لُب

ًـــضٍ بإههـــبت مدـــضصة فــــي 13اإلاـــاصة ) ْمـــً طلـــ٪ اإلايـــرار، الــــظي جـــم جدض ُـــت،  ْاة فـــي الاؾــــخد٣ا٢اث الٗاثل /ؤ( اإلاخٗل٣ـــت باإلاؿـــا

ٓلّ نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم، ٢ـــا٫ هللا حٗـــالى:  ْحٗـــالى ْؾـــىت عؾـــ  ٦خـــار هللا ؾـــبداهّ 
ن
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َما ٞ ُِ ٕي ْا٦خٟــذ281ةالب٣ــغة: آلاًــتِبْخــَض ٍٓــت  [.  ْخــضَا فــي اإلاؿــاثل الؿــىت الىب التــي ال بكــِاصة اإلاــغؤة 

 .(4)ًغاَا الغظا٫

ـــضًض 15/4ْاإلاـــــاصة )  ـــل الؿـــــ٨ً ْؤلا٢امـــــت، جســـــال٠ خــ ْمدــ ــــي الؿـــــٟغ  ـــل فـ ْالغظــ ـــين اإلاـــــغؤة  ْاة بــ ( اإلاخٗل٣ـــــت باإلاؿـــــا

 ٫ٓ ْالؿـالم: ٞ -نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـلم-الغؾـ ـغة ع ـملي هللا ٖىــّ ٢ـا٫ الىبـي ٖلُـّ الهــالة  المـغؤة جــامً  ال ًدـل›› ٗــً ؤبـي ٍَغ

                                                                                                                                                                                     
ن1ي

: مإذالو مو جانل ويدىا لنا ران  ،نؽته لو ت منتها لن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااىي  يوتدةظ بلنه-0 5يوة"  بنو يوتدةظ ويإلذالو يوتة ن"ي: ذ"ف  يوماى  ي 
وابعك لدرااى يومعاااى  ماو دناا ت،ى"ه ىووب ما ذنى تو نعها لو ت،ىناها لو  بووها لو إ "ي"اا لو ينضمامها إوو معااى ا م تهىفب به ي تبعاى لو تؽنن" ي  " يواانونص 

يد  إب"يى يومعااى ا تعب" فنه يوىووب ذو "ؼبتها فص ذىى يوتانى ببعك لدراى يومعاااى  لو تعاىنههاا لماا  "نانها ذهو تهك يوىووبمي ون،ى" يوتدةظ فص لي م"دهب مو م"
ى بلنه ال ف"  بننهماا يإلذالو يوتة ن"ي او إذ ام تة ن" معنو وبعك ن،ود يومعااى ي و ى يلتهؾ يوةاه فص يوتة" ب بنو يوتدةظ ويإلذالو يوتة ن"يا فهناك مو ن"

نص  درااى ووا لو يإلذالو يوتة ن"ي ال نعتب" ،و"  مو ،و" يوتدةظا ويوعب"  ب بنعب يإلذالوا فإ ي راو يوهاىؾ مناه ي اتبعاى لو تعاىن  ي  ا" يوااانوبننما ن"ى آل"
بىوي يو نخا نةا  يوت يما  م،ا" يومعااى  مو دنا  "نانها ذهو يوىووبا فهو تدةظ ولو ل مته يوىووب إذالنا تة ن"ناا وإ ي وى نا،ى به  وك فهو إذالوي إب"يانى ذهو 

 ي20-21ا د5119يوىوونب فص مجا  داو  يإلن او فص يونظاى يواانونص يوم،"يا ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا م،"ا 
ن 2ي

يو اواا إواو يولاامط وهنبنااا يومالدظا  يولتامنب وهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  ذهو يوتا"نا" يواىو"ي يو اانص ويوتا"نا" يوجاامق وهتااا"ن" يوىو"ناب ماو 
فنماا نتعها  باتةا ناب  ؛ يإلذالناا  ويوتدةظاا  ويالذت"يضاا  وإ اعا"ي   ادل يوتدةظاا 09ا يوةاا"  9ا د5119ا CEDAW/C/LBY/CO/5يوو ناب " ى: 

 ؛ وينظ" لنضا:09ا د5101ا CEDAW/sp/2010/2يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل ا يوو ناب " ى: 
 يوم"ل :يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى  -

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Cedaw/Pages/CedawIndex.aspx.- 
ن 3ي

ما ىي" يإل االمنبذا"ؾ بو ذوك بو ذبىيودهنى يو"رابصا يتةا نب يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل  ي نىيونا مى"ي ب ناىنب فص ضاوم ماا،اى يو ا"نعب 
 ي67-66ا د5109ا 0يوتودنى وهن "ا يو"ناكا يو عوىنبا  

ن 4ي
معا"ؾا يإل ارنى"نبا د نو بو مدمى يومهىيا داو  يإلن او فص يوهىي يونبويا مى"ي ب ماا"نب باإلذالو يوعاومص وداو  يإلن او ويوت "نعا  يوو ننبما من ل  يو

 ي508ا د5110م،"ا 
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ٓم آلازغ ؤن حؿاٞغ م ْالُ ْلِـ مِٗا مدغمباا  ْلُلت  ٓم  ًٖ الىبي نـلى  -ع ملي هللا ٖىّ-ًْٖ ٖبضهللا بً ٖمغ ‹‹. ؿيرة ً

 .(1)‹‹ال حؿاٞغ اإلاغؤة زالزت ؤًام بال م٘ طي مدغم›› هللا ٖلُّ ْؾلم ٢ا٫: 

ا٢ـــــت: نـــــاص٢ذ لُبُــــــا ٖلـــــى الاجٟا  -ر ــــي اجٟا٢ُـــــت خ٣ـــــ١ٓ ألاخـــــخام طْي ؤلٖا ْؤنـــــضعث 2018ٞاراًـــــغ  ٢13ُـــــت ، فـ ٖالًهــــــا ب،

ا بسهــــٓم اإلاــــاصة ) ا٢ـــــت، 25جٟؿــــيرًأ اًــــت الحـــــحُت صْن جمُيــــز ٖلــــى ؤؾــــاؽ ؤلٖا ٓٞير زــــضماث الٖغ ْٞؿــــغ ها ٖلـــــى ؤن جــــ /ؤ(،

ٗت  ٣ت ال جخٗاعى م٘ الكَغ ٗاث الَٓىُت ؤلاؾالمُتبٍُغ   .(2)ْالدكَغ

 ؤؾـاؽ /ؤ( ٖلى جمخ٘ ألاخخام اإلاهابين بةٖا٢ت بإٖلى مؿـخٔٓ مـً الحـحت صْن جمُيـز ٖلـى25ْجىو اإلااصة ) 

ٓلـــــت الخ٩لٟـــــت م٣اعهـــــت  ْ م٣ٗ ْالاـــــرامج الحـــــحُت اإلاجاهُـــــت ؤ اًـــــت  ٓٞير الٖغ ْجـــــ ْمـــــً طلـــــ٪ زـــــضماث بٖـــــاصة جـــــإَُلِم،  ا٢ـــــت،  ؤلٖا

ْبــغامج الحــحت الٗامــت للؿــ٩ان. ً بمــا فــي طلــ٪ زــضماث الحــحت الجيؿــُت ْؤلاهجابُــت  ِٞــظٍ اإلاــاصة حؿــمذ بة٢امــت  بــاآلزٍغ

اط. ٖت زاعط بَاع الْؼ  ٖال٢اث ٚير مكْغ

ٗت   /ؤ( مــً الاجٟا٢ُــت، التــي جــىو ٖلــى: 19، اإلاــاصة )ؤلاؾــالمُتْمــً ؤخ٩ــام الاجٟا٢ُــت التــي جســال٠ ؤخ٩ــام الكــَغ

ٓن  ْمدــــل ؾــــ٨ىاَم ْألاخـــخام الــــظًً ٌِٗكــــ ا م٩ــــان ب٢ـــامتهم  ا٢ــــت فــــي ؤن ًسخـــاْع "بجاخـــت الٟغنــــت لألخـــخام طْي ؤلٖا

ً ْاة مــ٘ آلازــٍغ م ٖلــى الٗــِل فــي بَــا ،مِٗــم ٖلــى ٢ــضم اإلاؿــا ٣ــض جًــمىذ َــظٍ ٞع جغجِــب مِٗيــملي زــام". ْٖــضم بظبــاَع

اط ٖت زاعط بَاع الْؼ  .(4)( هٓام الخبني23. ٦ما ججيز اإلااصة )(3)ال٣ٟغة الؿماح بٗال٢اث ٚير مكْغ

ــــا: ـــر اإلاـــــخدٟٔ ٖلحهـ ْلُـــــت ٚيــ ْلُـــــت جســـــال٠ ؤخ٩ـــــام  َىـــــا٥ ههـــــٓم زاهُـــــا: الاجٟا٢ُـــــاث الض ؤزـــــٔغ فـــــي بٗـــــٌ الاجٟا٢ُـــــاث الض

ٗت  ْمـــً طلـــ٪: ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ْلـــم جبـــض لُبُـــا ؤي جدٟـــٔ ٖلحهـــا  ٓاهين اإلاؿـــخمضة مجهـــا،  ْلُان الخانـــان  ْال٣ـــ الِٗـــضان الـــض

ْالش٣اُٞت، ْالح١ٓ٣ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ْالؿُاؾُت  ٓ  15اهًمذ لُبُا بلى الِٗضًً في  خُض بالح١ٓ٣ اإلاضهُت  ماً

ٗت 1970 ٓص ؤخ٩ــــام فـــي الِٗــــض ْ  .(5) ؤلاؾــــالمُت، بـــضْن جدٟٓـــاث ٖلــــى ؤؾـــاؽ الخٗــــاعى مـــ٘ ؤخ٩ــــام الكـــَغ ْظـــ م مــــً  بـــالٚغ

ٗت  ْالؿُاؾــُت جخٗــاعى مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ٓاص )ؤلاؾــالمُتالخــام بــالح١ٓ٣ اإلاضهُــت  ْمشــا٫ طلــ٪ اإلاــ ( مــً 14، 10، 7، 2، 

ْاإلاــاصة ) ْالضًــت،  ٓن ال٣هــام  ٗت 7الِٗــض جســال٠ ٢ــاه ٓاص  ؤلاؾــالمُت( مىــّ جســال٠ ؤخ٩ــام الكــَغ ْاإلاــ ْص،  فــي ظــغاثم الحــض

ْاإلايرار.26، 24، 17، 3) ْالُال١  اط    ( ، جسال٠ ؤخ٩ام الْؼ

عي فــي َــظا اإلا٣ــام، جٓيــُذ طلــ٪ بيــمليء مــً الخٟهــُل، ٞاإلاــاصة )  ( مــً الِٗــض، ههــذ ٖلــى 2-18/1ْمــً الًــْغ

خ٣ـاص  ـت الٖا َْظا ًخٗاعى م٘ الىو ال٣غآوي، ٣ٞض ظاء ؤلاؾالم لُا٦ض خٍغ  ، ْحُٛيٍر ت ٧ل خخو في اٖخىا١ ؤي صًً  خٍغ

ّيِن :حٗالىل٩ل خخو، ٣ٞا٫ هللا 
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٢ْــا٫ ؾــُضها مدمــض 215الب٣ــغة: آلاًــتة ؤ ال ًدــل صم ››:  -نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم-[. 

٫ٓ هللا بال بةخـــضٔ زـــالر: الـــىٟـ ْؤوـــي عؾـــ ْاإلاـــاع١ لضًىـــّ  امـــغت مؿـــلم ٌكـــِض ؤن ال بلـــّ بال هللا  ْالشِـــب الؼاوـــي،  بـــالىٟـ، 

                                                             
ن 1ي

 ي009ذا"ؾ بو ذوك بو ذبىيودهنى  يو"رابصا يوم"جق يو اب ا د
ن 2ي

 ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب بداو  ي  لاد  وي يإلذا ب:يومو ق يو" مص ومةوضنب 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx.- 

ن3ي
ا ضماو د  يو رو وأل لاد  وي يإلذا ب بما فص  وك يون ام  وي  يإلذا اب 5109فاى لو،  يوهجنب ىووب يورون  ذنى نظ"اا فص تا"ن"اا ي ووص فص  بتمب"  

و  ي  الاد  وي يإلذا اب ذهو  ىى يوم اوي  مق يآلل"نو ب،"ؾ يونظ" ذو يذتبا"ي  يووضق يوعابهص وي ،  ويوجن نبي يومالدظا  يولتامناب وهجناب يومعنناب بداا
 ي99ا يوةا"  05ا د5109ا CRPD/C/KWT/CO/1ذهو يوتا"ن" ي ووص وهرون ا يوو ناب " ى: 

ن4ي
ا ذهو  و  ويننو ت امر و"جاا  ويون اام ب ار  مت ااوي فاص يوتمتاق بدااو هى فاص 5109و اوب  يوهجنب ىووب يورون  ذنى نظ"اا فص تا"ن"اا ي ووص فص  بتمب"  

 ي92ا يوةا"  09ل "  ويوتبنصي يومالدظا  يولتامنب وهجنب يومعننب بداو  ي  لاد  وي يإلذا ب ذهو يوتا"ن" ي ووص وهرون ا يوم"جق يو اب ا ديو ويج وتل نط 
ن5ي
 نب ويو نا نب:يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب بداو  يإلن او يومىن 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx.- 
 جتماذنب ويو اافنب:يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب باوداو  يال ت،اىنب ويال -

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx.  - 
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٨ُــت لٗــام  .(1) ‹‹الخــاع٥ للجماٖــت ٓػاعة الخاعظُــت ألامٍغ ــغ الؿــىٓي لــ ْعص فــي الخ٣ٍغ ــت الضًيُــت،٢ْ2019ــض   ، بسهــٓم الحٍغ

ْلي الخــــام  ْفـــي الجؼثُــــت اإلاخٗل٣ـــت م مــــً ؤ هـــا َــــٝغ فــــي الِٗـــض الــــض ُـــت صازــــل لُبُــــا، بـــالٚغ ــــت صًي ٓظـــض خٍغ بلُبُــــا، ؤهــــّ ال ً

ْالؿُاؾُت بالح١ٓ٣   . (2)اإلاضهُت 

ٗت 4، 3، 2/ 23ْظــاءث اإلاــاصة )  ، ٞــال٣ٟغة الشاهُــت، ههــذ ٖلــى مبــضؤ ؤلاؾــالمُت( بمــا ًخٗــاعى مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ

َْـــظا ًخٗـــاعى مـــ٘ الـــىو  ْخـــ٤ جإؾـــِـ ؤؾـــغة،  اط  ْالحـــ٤ فـــي الـــْؼ اط  ْاإلاـــغؤة ابخـــضاء مـــً ؾـــً الـــْؼ ْاة بـــين الغظـــل  اإلاؿـــا

 :ال٣غآوي، ٢ـا٫ حٗـالى
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ا ًُ ــيي  اط مــ219ةالب٣ــغة: آلاًــتَختَّ ٓػ لــّ الــْؼ اط مــً ٚيــر اإلاؿــلم، ؤمــا اإلاؿــلم ُٞجــ ٓػ للمــغؤة اإلاؿــلمت الــْؼ ً [، ٞــال ًجــ

اط ٣ٞض . ؤما ال٣ٟغة الغابٗت (3)وؿاء ؤَل ال٨خار ظين ٖىـض الـْؼ ٓاظباث بين الـْؼ ْال ْاة في الح١ٓ٣  ههذ ٖلى مبضؤ اإلاؿا

ٗت  اط فـــي الكـــَغ َْـــظا ًخٗـــاعى مـــ٘ ؤخ٩ـــام ٣ٖـــض الـــْؼ ْٖىـــض اهداللـــّ،  ْمـــً طلـــ٪ ٖلـــى ؾـــبُل اإلاشـــا٫، ؤلاؾـــالمُتْزاللـــّ   ،

ْٞـــاة الـــ  ْ ُت للمـــغؤة فـــي خالـــت الُـــال١ ؤ ط، ٢ـــا٫ حٗـــالىالٗــضة الكـــٖغ ن :ْؼ ء 
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ْؤًًا232آلاًت  خ٤ اإلاغؤة في اإلاِغ، ٢ا٫ حٗالى: [، 
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َءاج َْْٚير طل٪ مً ؤخ٩ام  [،4ةاليؿاء: آلاًت

ظاث. ْحٗضص الْؼ  ٧الى٣ٟت 

ْاة 3ْههذ اإلااصة )  ْالش٣اُٞت، ٖلـى مبـضؤ اإلاؿـا ْلي الخام بالح١ٓ٣ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ( مً الِٗض الض

ـــ ْاليؿــ ـــين الغظـــــا٫  ٓظـــــب َـــــظٍ اإلاـــــاصة جُالـــــب لجىـــــت الح٣ـــــ١ٓ بــ ْبم اء فـــــي الخمخـــــ٘ بـــــالح١ٓ٣ اإلاىهـــــٓم ٖلحهـــــا فـــــي الِٗـــــض، 

ْحُٛير  ْاليؿاء في مؿاثل ؤلاعر  ْاة بين الغظا٫  غاٝ بمبضؤ اإلاؿا ٓظتها، الض٫ْ ألَا ْالش٣اُٞت بم الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

 ْ ْ ػ ْاإلاجخم٘ بٓنِٟا مجغص ؤم ؤ ٓع الىمُُت ًٖ اإلاغؤة في ألاؾغة   .(4)ظتاله

ٓ  16ْاهًـمذ لُبُـا بلــى اجٟا٢ُـت مىاًَـت الخٗــظًب فـي   ْلــم جـخدٟٔ ٖلـى ؤخ٩امِــا1989مـاً ، مـ٘ ؤن َىــا٥ (5)، 

ٗت  ٓ ها ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ـــالمُتؤخ٩اًمـــــا جســـــال٠ فـــــي مًـــــم ٓاص )ؤلاؾــ ـــً طلـــــ٪ اإلاـــــ ْمــ ٓظـــــب 16، 2، 1،  ٓم الخٗـــــظًب بم (، ٞمِٟـــــ

ْ ٖـــظار قـــضًض ظؿـــضًا  ُـــت ٌٗنـــي: "ؤي ٖمـــل ًيـــخج ٖىــــّ ؤلـــم ؤ ْ الٗــــظار الاجٟا٢ ال ًخًـــمً طلـــ٪ ألالـــم ؤ ُـــا...  ٧ــــان ؤم ٣ٖل

ْلــت ملؼمــت بمىـــ٘  ٓن هدُجـــت ٖغيــُت لِــا". ٞالض ْ الــظي ٩ًــ ٓبــاث ؤ ْ اإلاالثـــم لِــظٍ ال٣ٗ ٓهُــت ؤ ٓبــاث ٢اه الىاٍــملئ ٣ٞــِ ٖــً ٣ٖ

ٓم ْ اإلاُِىت التي ال  ،ؤٖما٫ الخٗظًب  هظا اإلاِٟ ْ الالبوؿاهُت ؤ ٓبت ال٣اؾُت ؤ ْ ال٣ٗ جهل بلـى ْمى٘ ظمُ٘ ؤٖما٫ اإلاٗاملت ؤ

غ الـض٫ْ ت مىاًَـت الخٗـظًب، ٖىـض صعاؾـتها لخض الخٗـظًب. ٞلجىـ ، جُلـب مجهـا بلٛـاء الجـغاثم التـي ٌٗا٢ـب ؤلاؾـالمُتخ٣ـاٍع

ْاؾدبضا٫  ضام  ٓبت ؤلٖا ْبلٛاء ٣ٖ ْالضًت  ْال٣هام  غاٝ(  ْبتر ألَا ْالجلض  ْص )الغظم ٖلىا ختى اإلآث  ٖلحها بخُب٤ُ الحض

ٓبت السجً  ها ٣ٖ(6). 

                                                             
ن1ي

ا 5112ا 0 يبو دج"ا لدمى بو ذهص يوع االنصا فتر يوبا"ئ ب "ح ،دنر يوبلا"يا تدان : ذبىيو"دمو باو نا،ا" يوبا"يكا ىي"  نبابا يو"نااكا يو اعوىنبا 
 ي6878 6رتابا  يوىنا ابال

ن2ي
 ي م"نرنب دو  يود"نب يوىنننب يوىوونب فص ونبنا ذهو يومو ق يإلورت"ونص يوتاوص:يولا"جنب تا"ن" و ي"   

 -https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/libya. 
 ن3ي

يباو ر نا"ا لباص يوةاىيم إ اماذن  باو ُذما" وفص تة ن" ا ه يآلنبا  ا  ذهص بو لبص  هدب ذو يبو ذباط ي ت نو مو  وك ن ام لاا  يورتاالي ينظا"ا 
 ي572ا د5111ا 0يوا" ص يوىم اصا تة ن" يوا"آو يوعظنىا ىي" يبو د ىا بن"و ا وبناوا  

ن4ي
" ااى:  يومالدظااا  يولتامنااب وهجنااب يومعننااب باااوداو  يال ت،اااىنب ويالجتماذنااب ويو اافنااب ذهااو يوتا"ناا" يوااىو"ي يو ااانص يوماااىى  مااو وبناااوا يوو ناااب 

E/C.12/LBN/CO/2 ي58ا 57ا يوةا"تاو 7ا د5106ا 
ن5ي
 يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا وجنب منااضب يوتع نل: 

-https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cat/pages/catindex.aspx. 
ن6ي

؛  نهاا ال تتويفا  ماق وم ا   وكا لو يوهجنب ذنى نظ"اا فص يوتا"ن" يوماىى مو ىوواب مو"نتاننااا لو،اتها بإوؽاام جا"يبى يوداىوى ويوا،ااد ويوىنابا وذاوباب يإلذاىيى 
يو اااانص ومو"نتاننااااا يوو نااااب " اااى:  يوت يماااا  يوىوواااب بموجااال يالتةا ناااب ويومعاااانن" يوىوونااابي يومالدظاااا  يولتامناااب وهجناااب منااضاااب يوتعااا نل ذهاااو يوتا"نااا" يواااىو"ي

CAT/C/MRT/CO/2 ي92ا 99ا يوةا"تاو 09-09ا د5108ا 
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م في ٦ما اهًمذ لُب  ْؤٞغاص ؤؾَغ  ً ْلُت لحماًت الٗما٫ اإلاِاظٍغ ٓ  18ُا بلى الاجٟا٢ُت الض ٓهُ ْلم جبض 2004ً  ،

ْاهًــــمذ ؤًًــــا بلــــى اجٟا٢ُــــت خ٣ــــ١ٓ الُٟــــل فــــي  ـــل  15ؤي جدٟــــٔ ٖلحهــــا،  ٍـ مــــً ؤخ٩ــــام ْ . (1)جدٟٓــــاث ، صْن ؤي1993ؤبغ

ٗت  ْالـــضًً، ( اإلاخ14ٗ، اإلاـــاصة )ؤلاؾـــالمُتاجٟا٢ُـــت خ٣ـــ١ٓ الُٟـــل التـــي جســـال٠ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ْالًـــمير  ـــت ال٨ٟـــغ  ل٣ـــت بدٍغ

اط مـــ21ً، 20ْاإلااصجـــان ) م الـــْؼ ْجدـــٍغ ْظمُـــ٘ آزـــاٍع ٧ـــا عر  خلُلـــت  ( التـــي ججيـــز هٓـــام الخبنـــي. ٣ٞـــض خـــغم ؤلاؾـــالم الخبنـــي 

ا :٢ا٫ حٗالى، (2)اإلاخبني ُم  مَّ
ُ
َظ٨

َْي ْػ
َ
َل ؤ َٗ َما َظ َْ كن  ِّ ِٞ

ْٓ ِْ َظ َبْيِن 
ْ
ل
َ
٢ ً  ِلَغُظل  ّمِ

ُّ للَّ
َل
َل ا َٗ ـَل  َظ َٗ َمـا َظ َْ  

ن
ْم
ُ
ـِخ٨ َِي مَّ

ُ
ًَّ ؤ ـُغَْن ِمـْجُه َِّ

َّ
ٓ
َ
ـِئ  ج

َّيٓ
ل
ُل
ا

ْم 
ُ
َء٦
ٓ
ا َُ ِٖ ْص

َ
  ؤ

ن
ْم
ُ
َء٦
ٓ
ْبَىا
َ
ِبَُلن  ؤ لؿَّ

ل
َٓ َيْهِضےِا َْ َْ َح٤َّ 

ْ
ل
ُل
٫ُٓ ا ٣ُ ًَ  ُّ

َّ
الل َْ  

ن
ْم
ُ
٨ َِ

َٓي ْٞ
َ
م ِبإ

ُ
٨
ُ
ل ْٓ
َ
ْم ٢

ُ
ِل٨
َي
 .[4: آلاًتةألاخؼارط

ٓ  3في  ؤق٩ا٫ الخمُيز الٗىهغي ْاهًمذ لُبُا بلى اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘   ٓلُ ْلم جبض بال جد1968ًٟٓ  ا، 

ْجُب٣ُِــا، التــي 22ٖلــى اإلاــاصة ) اْاخــض ــغاٝ بكــإن جٟؿــير الاجٟا٢ُــت  ( مجهــا، بسهــٓم النــزإ الــظٔ ًيكــإ بــين الــض٫ْ ألَا

ْلُــت  ٕٓ النــزإ بلــى مد٨مــت الٗــض٫ الض ْلــم جــخدٟٔ الــض٫ْ (3)جــىو ٖلــى بخالــت مٓيــ ٟا٢ُــت ٖلــى ٖلــى َــظٍ الاج ؤلاؾــالمُت. 

ٗت   .ؤلاؾالمُتؤؾاؽ الخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكَغ

ْلُــت لحماًــت ظمُــ٘ ألاخــخام مــً الازخٟــاء ال٣ؿــغي   ْ ــي الاجٟا٢ُــت الض َْىــا٥ اجٟا٢ُــت لــم جــىٓم بلحهــا لُبُــا، 

ٗت 2006لٗــام  ْبمغاظٗــت ؤخ٩امِــا، جبــين ؤ هــا ال جســال٠ ؤخ٩ــام الكــَغ ْمــ٘ طلــ٪ ًيبغــي ٢بــل الاهًــمام بلــى (4)ؤلاؾــالمُت،   ،

ٗت الا ْبُان مضٔ مسالٟتها ألخ٩ام الكَغ ْلُت مغاظٗتها مً ٢بل الجِاث طاث الٗال٢ت   .ؤلاؾالمُتجٟا٢ُاث الض

ْلُـت اإلاٗىُـت   ـب فـي الـخدٟٔ ٖلـى ؤخ٩ـام الاجٟا٢ُـاث الض ْلت اللُبُـت ٍٚغ اؾخسالنا إلاا ؾب٤، هجض ؤن اججاٍ الض

ٗت  ، ٞىجــضَا جــاعة ال جــخدٟٔ ٖلــى اجٟا٢ُــت، جخًــمً ؤخ٩امــا مسالٟــت ؤلاؾــالمُتبد٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان اإلاسالٟــت ألخ٩ــام الكــَغ

ٗت  ٓص ؤخ٩ـام ؤزـٔغ فـي طاث الاجٟا٢ُـت لـم ؤلاؾالمُتلكَغ ْظـ ْجاعة ؤزٔغ جخدٟٔ ٖلى ؤخ٩ـام مدـضصة مـً الاجٟا٢ُـت مـ٘   ،

ٗت  م مـــً مسالٟتهــــا ألخ٩ـــام الكــــَغ َـــظا مــــا ، ؤلاؾــــالمُت، ِٞــــل طاث الاججـــاٍ اجبٗخــــّ الـــض٫ْ ؤلاؾـــالمُتجـــخدٟٔ ٖلحهـــا بــــالٚغ

 اإلاُلب ال٣اصم. هدا٫ْ بُاهّ في

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت  ؤلاظالمُتمعلً الذٌو   ؤلاظالمُتفي الخدفف كلى الاجفاكُاث الذولُت اإلاخالفت ألخيام الشَش

ـــالمُتجدٟٓـــــذ مٗٓـــــم الـــــض٫ْ   ٗت  ؤلاؾــ ْلُـــــت لخٗاعيـــــِا مـــــ٘ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ٖلـــــى بٗـــــٌ ؤخ٩ـــــام الاجٟا٢ُـــــاث الض

 مً طل٪ ما ًلي:ْ لم جخدٟٔ ٖلحها لُبُا، ْ ، (5)ؤلاؾالمُت

ْالؿُاؾــُت ْلي الخـــام بـــالح١ٓ٣ اإلاضهُـــت  ال: الــخدٟٔ ٖلـــى الِٗـــض الــض ٢ٓـــ٠ الــض٫ْ (6) ؤ مـــً الِٗـــض  ؤلاؾـــالمُت: ًسخلـــ٠ م

 ٣ْٞا إلاا ًلي:  

                                                             
ن 1ي

 ى ل "اى:يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب باوعما  يومهاج"نو ولف"ي
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx.- 

 يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا وجنب داو  يو ة : -
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx- 

ن2ي
ذهاو يوعااومنوما مل  اب ي اا"يىا  يإل االمنبفو نب ذبىيو تا"ا يإل الى وداو  يإلن اوا مى"ي ب موضاوذنب ذاو دااو  يإلن ااو فاص يإل االى وفضا  يو ا"نعب  

 ي089-089ا د 5117يوااا" ا م،"ا 
ن3ي
 ا وجنب يواضام ذهو يوتمنن  يوعن،"ي:يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن او 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx.- 
ن4ي

ي  "يؾ فص يالتةا نب يوىوونب ودمانب جمنق ي  لاد ماو ياللتةاام يوا ا"ي لي تدةاظ ذهنهاا ذهاو ل ااط ذاىى  يإل المنبا وى تبى يوىو  5150-9-8دتو تا"نخ  
ا وا ه يوىو  اصا يومؽ"ل وتونط ومو"نتاننا ويوع"ي  و ه نب ُذماوي ويوىو  يوتاص و عا  ذهاو يالتةا ناب وواى ت،ااى  ذهنهاا يإل المنبتعا"ضها مق لدراى يو "نعب 

 ام يوا "ي:ناو وإنىونن ناي يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب بااللتةبعىا يوج يب" ووب
-https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx. 

ن5ي
 ي056-015و  يإلن اوي ينظ"ا فهى  ع"يو فهى يوم ن"يا يوم"جق يو اب ا دوال الح ذهو تدةظا  ىو  يولهنج ذهو يالتةا نا  يوىوونب ودا 
ن 6ي

 يو نا نب:يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب بداو  يإلن او يومىننب و
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ٗت  -ؤ ْالـُمً. ؤلاؾـالمُتص٫ْ لم جخدٟٔ ٖلى الِٗض ٖلى ؤؾاؽ حٗاعيّ م٘ ؤخ٩ام الكَغ ٓعٍا  ْالٗـغا١ ْؾـ ْججـضع : لُبُـا 

ا في الِٗض.  ٓصًت لِؿذ َٞغ  ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الؿٗ

ٗت  -ر ْمً طل٪ جدٟٔ مهغ بٗـضم حٗـاعى ؤخ٩ـام الِٗـض مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ ص٫ْ ؤبضث جدٟٓا ٖاما  ٖلى ؤخ٩ام الِٗض: 

 . ؤلاؾالمُت

ً ٖلــى اإلاــاصة ) -ط ْاة بــي3ص٫ْ جدٟٓــذ ٖلــى ؤخ٩ــام مدــضصة مــً الِٗــض: جدٟٓــذ البدــٍغ ن الغظــا٫ ( اإلاخًــمىت خــ٤ اإلاؿــا

ْاإلاـاصة ) ْالؿُاؾـُت،  ْاإلاـاصة )18ْاليؿـاء فـي الخمخـ٘ بـالح١ٓ٣ اإلاضهُـت  ْالـضًً،  ـت ال٨ٟـغ  ( التــي 23( اإلاخٗل٣ــت بـالح٤ فـي خٍغ

ْظمُـــ٘ آلازـــاع اإلاترجبـــت ٖلُـــّ، بٗـــضم حٗاعيـــِا مـــ٘ ؤخ٩ـــام  اط  ْاإلاـــغؤة فـــي ببـــغام ٣ٖـــض الـــْؼ ْاة بـــين الغظـــل  جلـــؼم الـــض٫ْ باإلاؿـــا

ٗت  ْاإلااصؤلاؾالمُتالكَغ ٓ 23/4ة )،  ْاة في الح٣ ْاإلاؿ( بسهٓم اإلاؿا ظين، ؤن ال جازغ بإي ق٩ل مً ا ١  ْلُاث بين الْؼ

ٗت  ـــى اإلاــــاصجين )ؤلاؾــــالمُتألاقــــ٩ا٫ ٖلــــى حٗــــالُم الكــــَغ ْجدٟٓــــذ ٢ُــــغ ٖلـ ٗت 18/2( ْ)23/4،  ـــا ؤخ٩ــــام الكــــَغ ( إلاسالٟتهمـ

ـــالمُت ــــي اإلاـــــاصة )ؤلاؾــ ـــــت" فـ ٓب ــــُلح "٣ٖ ـــا ٞؿـــــغث  مهـ ـــً الِٗـــــض7، ٦مــ ٗت  (1)( مــ ْؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ــــت  ُـ ى ٗاث الَٓ ـــا للدكـــــَغ ٣ْٞــ

 .ؤلاؾالمُت

ْٖىـض ٞسـخّ، 23/4ْٞؿغث الجؼاثغ اإلااصة )  اط  ظين ؤزىـاء الـْؼ لُاث الـْؼ ْمؿْا ( مً الِٗض بسهٓم خ١ٓ٣ 

ٓعٍخاهُـا جُبُـ٤ اإلاـاصة ) ٢ْبلـذ م ٓوي الجؼاثـغي.  اط في الىٓام ال٣اه ( بكـٍغ ؤال 4-18/1ٖلى ؤن ال جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الْؼ

ٗت جســــل بإ ٓعٍخاهُــــا ٖلــــى اإلاــــاصة )ؤلاؾــــالمُتخ٩ــــام الكــــَغ ْجدٟٓــــذ م ــــت اٖخىــــا١ الــــضًً 4، 3، 2، 18/1.  (، بسهــــٓم خٍغ

ْاإلاـاصة )  ، ْٖىـض اهداللــّ ال 23/4ْحُٛيـٍر ْزاللــّ  اط  ظين ٖىــض الـْؼ لُاث بـين الـْؼ ْاإلاؿــْا ْاة فــي الح٣ـ١ٓ  ( اإلاخٗل٣ــت باإلاؿـا

ٗت   .ؤلاؾالمُتحٗاعيِما م٘ ؤخ٩ام الكَغ

ْ حٗـضً -ص  ٓاص )2011ؾـبخمار  20ل الخدٟٓـاث: فـي اـحب ؤ ( مــً 19، 18، 7، 6، 3، اــحبذ با٦ؿـخان جدٟٓا هـا ٖلـى اإلاـ

ـــــض ٗت (2)الِٗـ ٓاهين اإلاؿــــــخمضة مــــــً الكــــــَغ ْال٣ــــــ ٓع  ٢ْــــــذ الخهــــــض٤ً، بكــــــٍغ ٖــــــضم مسالٟــــــت ؤخ٩ــــــام الضؾــــــخ ، التــــــي ؤبــــــضًذ 

 . ؤلاؾالمُت

ُــ٘ ؤقــ٩ا٫ الخمُيــز يــض اإلاــغؤة ٕٓ الــخدٟٔ الــظي ؤبضجــّ الــض٫ْ (3)زاهُــا: الــخدٟٔ ٖلــى اجٟا٢ُــت ال٣ًــاء ٖلــى ظم : ًسخلــ٠ هــ

 ٣ْٞا إلاا ًلي: ؤلاؾالمُت

ٓخُضة التي لم جخدٟٔ ٖلى الاجٟا٢ُت. -ؤ  ْلت الٗغبُت ال  ص٫ْ لم جخدٟٔ ٖلى الاجٟا٢ُت: الُمً الض

ٗت  -ر  ــا ٖاًمــا بٗــضم مسالٟــت ؤخ٩ــام الكــَغ
ً
: مــً طلــ٪، جدٟٓــذ اإلاٛــغر بــخدٟٔ ٖــام بٗــضم ؤلاؾــالمُتص٫ْ ؤبــضث جدٟٓ

ٗت  ٓا٫ اليخهـــُت اإلاٛغبــي اإلاؿـــخمض مـــً الكـــَغ ٓن ألاخـــ ـــا ؤلاؾــالمُتمسالٟــت ٢ـــاه ْماليًز ٓعٍخاهُـــا  ْم ٓصًت  ْجدٟٓـــذ الؿـــٗ  ،

ٗت   .ؤلاؾالمُتبخدٟٔ ٖام بٗضم مسالٟت ؤخ٩ام الكَغ

ٗت -ط  ٓاص ؤلاؾـالمُت الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩ـام مدـضصة مـً الاجٟا٢ُـت بٗـضم مسالٟتهـا ألخ٩ـام الكـَغ : جدٟٓـذ الجؼاثـغ ٖلـى اإلاـ

ً ٖلــى اإلاــاصة )16، 15/4، 2) ْجدٟٓــذ البدــٍغ ٓن ألاؾــغة الجؼاثــغي،  ( بسهــٓم مبــضؤ 2( بٗــضم حٗاعيــِا مــ٘ ؤخ٩ــام ٢ــاه

ْاإلااصة ) ْالٗملُت،  ٓهُت  ْاإلاغؤة مً الىاخُخين ال٣اه ْاة في الخمخ٘ بالح١ٓ٣ بين الغظل  ـت الخى٣ـل 15/4اإلاؿا ( اإلاخٗل٣ـت بدٍغ

ْاإلاــــاصة )ْؤلا ْالؿـــ٨ً،  ْالٗال٢ــــاث ٢16امـــت  اط  ٓع اإلاخٗل٣ــــت بـــالْؼ ْالغظـــل فــــي ٧اٞـــت ألامـــ ْاة بـــين اإلاــــغؤة  ( اإلابِىـــت لحــــ٤ اإلاؿـــا

ٓاص ) ْجدٟٓذ بىٛالصٌل ٖلى اإلا  ،ط(. 16/1/ْ، 2الٗاثلُت، 

                                                                                                                                                                                     
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx.- 

ن1ي
يول،ودا ال ن مو يوعهىا ذهو لنه: م ال نجو  إلضاح لدى وهتع نل وال وهمعامهب لو يوعاوبب يواا نب لو يوالإن اننب لو يودا ب باور"يمبي وذهو وجه 7تند يوماى  ي 

 نجو  إج"يم لنب تج"بب  بنب لو ذهمنب ذهو لدى ىوو "ضاه يود"مي
ن2ي
 ن تتضمو د"نب يو"لي ويوتعبن"ي09ن مو يوعهى ذهو د  يودنا ا لما يوماى  ي6تند يوماى  ي 
ن3ي
 يوم"ل :يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى  

   https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Cedaw/Pages/CedawIndex.aspx.- 
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ٓن اإلااصة ) ٗت 2ْالتزمذ مهغ بمًم ْجدٟٓـذ ٖلـى ؤلاؾـالمُت(، بكـٍغ ؤال ًخٗـاعى َـظا الالتـزام مـ٘ الكـَغ ( 16اإلاـاصة )، 

ْٞسـر ال٣ٗـض اط  ٓع اإلاخٗل٣ت بـالْؼ ْاإلاغؤة في ظمُ٘ ألام ْاة بين الغظل  ْجدٟـٔ الٗـغا١ ٖلـى اإلاـاصة )(1)اإلاخٗل٣ت باإلاؿا  .2 ،ْ/

ْاإلاـــاصة ) ْجدٟٓــــذ ألاعصن ٖلـــى اإلاــــاصة )16ػ(  ٍٓـــذ ٖلــــى اإلاـــاصة )-16/1(،  ْلــــت ال٩ ٓـــذ ص ْجدٟ ْجدٟٓــــذ 16ط، ص، ػ(،   .)ْ/

مان ٖلى اإلااصجين) ـا بلـى ظاهـب جدِٟٓـا 16/1ْجدٟٓذ لبىـان ٖلـى اإلاـاصة ) .(2)(16، 15/4ُٖ ْجدٟٓـذ ماليًز ،ط ،ص، ْ، ػ(، 

ٓاص ) ْٞؿـغث اإلاــاصة )-16/1الٗـام، ؤ هــا ٚيـر ملؼمــت بــاإلا ْاة  (11ؤ، ط، ْ، ػ(،  ٖلــى ؤن بقـاعة خٓــغ الخمُيــز ٖلـى ؤؾــاؽ اإلاؿــا

ْاإلاغؤة ٣ِٞ.  بين الغظل 

ٓن بسهـٓم مؿـاثل اإلايــرار( اإلاخٗل٣ـت بم15/1ْجدٟٓـذ ٢ُـغ ٖلـى اإلاـاصة )    ْاة اإلاــغؤة مـ٘ الغظـل ؤمـام ال٣ـاه  ؿـا

ْاإلااصة ) ْؤنضعث -٣ٞ16/1ِ،  ا ٖلى اإلاـاصة )بْ(،  ( التـي جـىو ٖلـى مبـضؤ ٖـضم الخمُيـز يـض اإلاـغؤة فـي ظمُـ٘ 1ٖالها جٟؿيًر

ظُــــت" حيــــج ظُــــت، ٖلــــى ؤهــــّ ال ٣ًهــــض بٗبــــاعة "بٛــــٌ الىٓــــغ ٖــــً الحالــــت الْؼ ُ٘ الح٣ــــ١ٓ بهــــٝغ الىٓــــغ ٖــــً خالتهــــا الْؼ

ْؤن مؿـإلت حٗـضًل ألاهمـاٍ اإلاكـاع بلحهـا فـي اإلاـاصة ) اط الكغعي،  ت زاعط الْؼ /ؤ( بسهـٓم ال٣ًـاء ٖلـى 5الٗال٢اث ألاؾٍغ

ْ ؤٖلــى مــً آلازــغ، ًجــب ؤال ًِٟــم ٖلــى ؤ هــا حيــجُ٘ للمــغؤة  خ٣ــاص بــإن ؤخــض الجيؿــين ؤصوــ  ؤ اإلاماعؾــاث التــي جــاصي بلــى الٖا

ْعَا في جيكئت ْص ْعَا ٦إم  ٟا٫. ٖلى الخسلي ًٖ ص  ألَا

ٓعٍا ٖلــــى اإلاــــاصة )  ْاإلاــــاصة )15/4ْجدٟٓــــذ ؾــــ ْالؿــــ٨ً،  ــــت الخى٣ــــل ْؤلا٢امــــت  ط، ص، ْ، ػ( -16/1( اإلاخٗلــــ٤ بدٍغ

ْاإلاـــاصة ) ْٖىـــض ٞســـخّ،  اط  ظين ؤزىـــاء الـــْؼ لُاث بـــين الـــْؼ ْاإلاؿـــْا ْاة فـــي الح٣ـــ١ٓ  ( اإلاخٗل٣ـــت بـــاألزغ 16/2بسهـــٓم اإلاؿـــا

ْجدٟٓذ ؤلاماعاث الٗغبُت اإلا ْاظّ.  ْػ ٓبت الُٟل  ٓوي لخُ ٓاص )ال٣اه ( بكإن 15/2/ْ( اإلاخٗل٣ت باإلايرار ْ)2خدضة ٖلى اإلا

ٓهُت ممازلت ألَلُت الغظل، ْ) ٗت 16جمخ٘ اإلاغؤة بإَلُت ٢اه  .ؤلاؾالمُت( إلاسالٟتهم ؤخ٩ام الكَغ

ش  -ص ــــــا بخـــــاٍع ْ حٗــــــضًل الــــــخدٟٔ: اــــــحبذ ماليًز ٓ  19اـــــحب ؤ ــــ ٓلُــ ٓاص )2010ً ــــ ــــى اإلاــ ـــً 16/2/ر، 7/ؤ، 5، جدِٟٓــــــا ٖلــ ( مـــ

ُــــت. ْفــــي  ـــل  17الاجٟا٢ ٍـ ـــى اإلاــــاصجين )2014ؤبغ ـــا ٖلـ ِـ ٓوـ جدٟٓ ْ )-16، اــــحبذ جــــ ٧اهــــذ فــــي  (، التــــي15/4ط، ص، ْ، ػ، ح( 

ٓعٍخاهُـــا فـــي  ْٖـــضلذ م ٓا٫ اليخهـــُت.  ٓن ألاخـــ ٓ  25ألانـــل، ٢ـــض جدٟٓـــذ ٖلحهمـــا لخٗاعيـــِما مـــ٘ ؤخ٩ـــام ٢ـــاه ٓلُـــ ً2014 ،

ْجلــؼم اإلاــ16/ؤ ،13جدِٟٓــا الٗــام، الــظي ٣ًخهــغ ٖلــى اإلاــاصجين ) /ؤ( الــض٫ْ بال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز 13اصة )( مــً الاجٟا٢ُــت، 

ْاإلاغؤة في الح١ٓ٣.  ْاة بين الغظل  ْجد٤ُ٣ مبضؤ اإلاؿا  يض اإلاغؤة في الحاالث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

٠٢ٓ الض٫ْ (3)زالشا: الخدٟٔ ٖلى اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل ٣ْٞا إلاا ًلي: ؤلاؾالمُت:ًخم بُان م  مً َظٍ الاجٟا٢ُت 

ً  جٟا٢ُـــت: مـــً الـــض٫ْ الٗغبُـــت التـــي لـــم جـــخدٟٔ ٖلـــى اجٟا٢ُـــت خ٣ـــ١ٓ الُٟـــل، لُبُـــاص٫ْ لـــم جـــخدٟٔ ٖلـــى الا -ؤ والبدـــٍش

ْالُمً.ولبىان  ٓصان  ْالؿ  ْٞلؿُين 

ٗت  -ر : مــــً الــــض٫ْ التــــي ؤنــــضعث جدٟٓــــا ٖامــــا ٖلــــى ٖــــضم ؤلاؾــــالمُتجدٟــــٔ ٖــــام بٗــــضم مسالٟــــت ؤخ٩ــــام الكــــَغ

ٗت  ٍٓذؤلاؾالمُتالخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكَغ ْال٩ ٓحي  ٓصًت. (4)، ظُب ْالؿٗ ٓعٍا  ٢ُْغ ْؾ ٓعٍخاهُا   ْم

ٓاص مدـــضصة بٗـــضم مسالٟتهـــا ألخ٩ـــام  -ط جدٟـــٔ ٖلـــى ؤخ٩ـــام مدـــضصة مـــً الاجٟا٢ُـــت: الـــض٫ْ التـــي جدٟٓـــذ ٖلـــى مـــ

                                                             
ن1ي
و  يوع"بنب ذهو دو  تدةظ م،" ذهو بعك لدراى يتةا نب يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل ي ينظ"ا ،اور مدمى مدموى بى" يوىنوا تاننى تدةظا  يوى 

لاال  يوةتا"  ماو  يإل االمنبو" ب  ىم  إوو نىو  يتةا نب يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمننا  ضاى يوما"ل  ويو ا"نعب  يتةا نب يواضام ذهو رافب ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل ا
 وما بعىااي 07ا د5105ا يوهجنب يوو ننب وداو  يإلن او يوا "نب ويومجهط ي ذهو و بوو ي  " ا يوىودبا   "ا 5105نوفمب"  09-51
ن 2ي

ىووب ُذماو ذهو يتةا نب يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل ي ينظ"ا ويب  لدمى ذالىا  "ناو يتةا ا  داو  يإلن او فص وهم نى مو يومعهوما  دو  تدةظ 
 ي552ا د 5102ا 0ا يوعىى5يونظاى يواانونص يوىيلهصا م ه نب ُذماو نمو جاما مجهب جامعب يو ا" ب وهعهوى يو "ذنب ويواانوننبا يومجهى

ن3ي
 يومو ق يو" مص ومعااىي  ي مى يومتدى : 

-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx. 
ن4ي

ن 50ا لو تدةظهاا ذهاو يومااى  ي5108ناوفمب"  59ل ا"  يورون  فص تا"ن"اا يوجامق وهتاا"ن" يوىو"نب مو يو اوا إوو يو اىط يوماىى وهجنب داو  يو ة  بتاا"نخ  
ي ينظا"ا يوتا"نا" يوجاامق وهتااا"ن" يإل االمنبظاى يوتبنصا لو مضموو يوماى  نتعا"ك مق  اانوو ي داوي  يو ل،انب يوراونتص ولدرااى يو ا"نعب مو يالتةا نب ويولاد بن

-CRC/C/KWT/3ا يوو ناب " ى: 5108ن مو يالتةا نب يو ي راو مو يوما"" تاىنمه فص ذاى 99يوىو"نب مو يو اوا إوو يو اىط يوماىى مو يورون  بموجل يوماى  ي
 ي9ا د5151ا 
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ٗت  ٓاص )ؤلاؾـــــالمُتالكـــــَغ ْالـــــضًً 21، 20، 14، جدٟٓـــــذ ألاعصن ٖلـــــى اإلاـــــ ْالٓظـــــضان  ـــــت ال٨ٟـــــغ  ( التـــــي جخٗلـــــ٤ بدٍغ

ٍٓــــذ ٖلــــى اإلاــــاصة ) ْال٩ ( التــــي 14/1ْجدٟٓــــذ الٗــــغا١ ٖلــــى اإلاــــاصة ) ( بسهــــٓم هٓــــام الخبنــــي،21ْهٓــــام الخبنــــي، 

ٗت  خّ في حُٛيـر صًىـّ جخٗـاعى مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ ت الضًً؛ ألن خٍغ ْجدٟٓـذ ؤلاؾـالمُتجخٗل٤ بد٤ الُٟل في خٍغ  ،

مـــان ٖلـــى اإلاـــاصة ) ْاإلاـــاصة )21ُٖ ْاإلاـــاصة )14( التـــي جخٗلـــ٤ بـــالخبني  ـــت الـــضًً  ( التـــي حؿــــمذ 30( خــــ٤ الُٟـــل فـــي خٍغ

ْجدٟٓذ ؤلاماعاث ٖلـى اإلاـاصة )(1)لألَٟا٫ اإلاىخمين بلى ؤ٢لُاث صًيُت بالجِغ ب٣ُٗض هم ـت 14،  ( خـ٤ الُٟـل فـي خٍغ

ْاإلااصة ) ْالضًً،  ٓوـ ٖلى اإلااصة )21ال٣ُٗضة  ْجدٟٓذ ج ( التـي جدٓـغ الخمُيـز، بدُـض 2( باليؿبت لىٓام الخبني، 

 ٓ ني اإلاخٗلــ٤ بـاألخ ٓ هـا الــَٓ ْجدٟٓــذ ال ٌُٗـ٤ جُب٣ُِــا ؤخ٩ــام ٢اه ْاإلايــرار.  اط  ْبهــٟت زانـت الــْؼ ا٫ اليخهــُت 

ٓاص ) ٓما٫ ٖلـــــى اإلاـــــ ٗت 21، 20، 14الهــــ ْؤي ؤخ٩ـــــام ؤزـــــٔغ جخٗـــــاعى مــــ٘ اإلابـــــاصت الٗامـــــت للكـــــَغ ( مـــــً الاجٟا٢ُــــت 

 .ؤلاؾالمُت

ا للمـــــاصة )  ( مـــــً الاجٟا٢ُـــــت، بسهـــــٓم خـــــ٤ الُٟـــــل فـــــي ال٨ٟـــــغ 2-14/1ؤنـــــضعث الجؼاثـــــغ بٖالًهـــــا جٟؿـــــيرًأ

ْاخ ْالـضًً  ٣ـت جيسـجم مــ٘ ْالٓظـضان  ٓالـضًً فـي جٓظُــّ الُٟـل ْفـي مماعؾـت خ٣ـّ، بٍُغ ْْاظبـاث ال تـرام خ٣ـ١ٓ 

ـــــت ْزانـــــت  ٓهُـــــت الجؼاثٍغ ٓا٤ٞ مـــــ٘ الـــــىٓم ال٣اه ٓاعصة فـــــي َـــــاجين ال٣ٟـــــغجين، جٟؿــــغ بـــــالخ ٢ضعاجــــّ، ؤن الالتزامـــــاث الـــــ

ٓاص ) ْاإلاـــ ٓ ؤلاؾـــالم،  ْلـــت َـــ ٓع، الـــظي ًـــىو ٖلـــى ؤن صًــً الض ـــت ( اإلاخٗل٣ــت بدـــ٤ ال17، 16، 13الضؾــخ ُٟـــل فـــي خٍغ

ٗت  ٓمـــاث، بكـــٍغ ؤال جخٗـــاعى مـــ٘ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ٓلّ ٖلـــى اإلاٗل ْٖـــضم الخٗـــغى لحُاجـــّ الخانـــت، ْخهـــ الخٗبيـــر، 

 .ؤلاؾالمُت

ٓعٍا جدِٟٓــا فـي ٖــام ) -ص ْ حٗــضًل الـخدٟٔ: مــً الــض٫ْ التـي اــحبذ جدٟٓا هــا ، اـحبذ ؾــ ( ٖلــى 2006اـحب ؤ

-20ِٓــا ٖلـــى ألاخ٩ــام الخانــت بـــالخبني فــي اإلاـــاصجين )( اإلاٗىِخــين بـــالخبني، ٦مــا اــحبذ مهـــغ جد21ٟ-20اإلاــاصجين )

مــــان فـــي 21 ُٖ ْلـــت  ٓاص )2014صٌؿــــمار ) 9(، ْاـــحبذ ؤًًــــا ص ٓوـ 30، 21، 9، 7( جدِٟٓـــا ٖلــــى اإلاـــ (. ْاــــحبذ جــــ

ٓلُـّ  23، التي ؤبضًذ ٖىـض الخهـض٤ً. ْفـي 2008صٌؿمار  23( في 2جدِٟٓا ٖلى اإلااصة ) ٓمـت 1997ً ، اـحبذ خ٩

ْال٣ــُم با٦ؿــخان جدِٟٓــا الٗــام، ٖ ٗت   19، ْفــي ؤلاؾــالمُتلــى ؤن جٟؿــغ ؤخ٩ــام الاجٟا٢ُــت فــي يــٓء مبــاصت الكــَغ

ٓبغ  ٢ْامـذ ٢ُــغ 14، اـحبذ اإلاٛـغر جدِٟٓـا ٖلـى اإلاـاصة )2006ؤ٦خـ ـت اٖخىـا١ ؤي صًـً،  ٟـا٫ خٍغ ( التـي جمـىذ ألَا

ل   جٟا٢ُت.( مً الا14، 2، بسحب ظؼجي لخدِٟٓا الٗام الظي ٣ًخهغ ٖلى ؤخ٩ام اإلااصجين )2009في قِغ ؤبٍغ

 

ىُــت   ٗاث الَٓ ال جــىو ٖلــى مبــضؤ مُاب٣ــت الدكــَغ ْلــت،  جــىو الضؾــاجير الٗغبُــت ٖلــى ؤن ؤلاؾــالم صًــً الض

ٗت  ٗت ؤلاؾــالمُتمــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ٓا٣ٞــت مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ ٗاث ٚيــر مخ ْجدــخج ؤلاؾــالمُت، خُــض ب هــا حؿــً حكــَغ  ،

 (.2بإخ٩امِا ٧لما حٗل٤ ألامغ بدىُٟظ مٗاَضاث خ١ٓ٣ ؤلاوؿان)

 

 

 

 

                                                             
ن1ي
 ي552دو  تدةظ ُذماو ذهو يتةا نب داو  يو ة ي ينظ"ا ويب  ذالىا يوم"جق يو اب ا د 
ن2ي

يواضام ذهو جمنق ل ارا  "بنعب يونا،"يا يتةا نب يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل  فص  ما  لف"ناناا ميوتاىى ويوتدىنا  ويآلفا ما و" ب ذم  يتةا نب  
ت،اىنب  ف"نانا باا مى منن  ضى يوم"ل  مو لج  "فق يوتدةظا  ويوت،ىن  ذهو يوب"وتورو  ياللتنا"ي يومهد  باالتةا نب فص  ما  لف"ناناا تد  إ "يؾ يوهجنب يال يوت

 ي06-02ا د5100يومتدى  وانبب ي مى يومتدى  وهم"ل ا يو"با ا يومؽ"لا 
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 اإلابدث الثاوي

 اإلاىكف الذولي مً الخدفـاث اللُبُت كلى الاجفاكُاث الذولُت اإلالىُت بدلىق ؤلاوعان

ْلُــــت اإلاٗىُــــت بد٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان،   ْلُــــت ٖلــــى الخدٟٓــــاث اللُبُــــت ٖلــــى الاجٟا٢ُــــاث الض حٗتــــرى اللجــــان الض

ْالٛـــغى مجهـــ ٕٓ الاجٟا٢ُـــت  ْ حٗـــضًلِا، ٖلـــى ؤؾـــاؽ ؤ هـــا جســـال٠ مٓيـــ ا، ٦مـــا ؤن لـــبٌٗ الـــض٫ْ ْجُالتهـــا بســـحتها ؤ

٣ْٞا إلاا ًلي: ٠٢ٓ، لظل٪ هضعؽ َظا اإلابدض، في مُلبين   الٛغبُت طاث اإلا

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 مىكف اللجان الذولُت اإلالىُت بدلىق ؤلاوعان

ٕٓ الاجٟا٢ُــــت، مــــً طلــــ٪ اإلاــــاصة   ال ججيــــز اجٟا٢ُــــاث خ٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان الخدٟٓــــاث التــــي جخٗــــاعى مــــ٘ مٓيــــ

ْاإلاــاصة ) ( مــً اجٟا٢ُــت ال٣ًــاء ٖلــى28/2) ( مــً اجٟا٢ُــت خ٣ــ١ٓ الُٟــل، 51/2ظمُــ٘ ؤقــ٩ا٫ الخمُيــز يــض اإلاــغؤة، 

ْع َــــظٍ (1)( مــــً الاجٟا٢ُــــت ال٣ًــــاء ٖلــــى ظمُــــ٘ ؤقــــ٩ا٫ الخمُيــــز الٗىهــــغي 20/2ْاإلاــــاصة ) ْهدُجــــت لــــظل٪ هبــــين ص  .

٣ْٞا إلاا ًلي: ْالخُب٣ُي  ٍٓين الىٓغي   اللجان ٖلى اإلاؿخ

ال: ٖلى اإلاؿخٔٓ الىٓغي: مً ؤَم اللجان  ْلُـت ؤ التي اٖخمضث حٗل٣ُاث بسهـٓم الـخدٟٔ ٖلـى الاجٟا٢ُـاث الض

 اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان ما ًلي:

، حٗل٣ًُـــــا ٖاًمـــــا بكـــــإن اإلاؿـــــاثل اإلاخٗل٣ـــــت 1994اللجىـــــت اإلاٗىُـــــت بد٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان: اٖخمـــــضث اللجىـــــت فـــــي ٖـــــام  -ؤ

 ٓ ْبُيـــذ ؤن ؤخ٩ـــام الِٗـــض  ـــي مـــً ٢ ْ الاهًـــمام للِٗـــض،  اٖـــض ال٣ـــاهٓن الـــضْلي بخدٟٓـــاث الـــض٫ْ ٖىـــض الخهـــض٤ً ؤ

ٌ ازخهـام  ٖٓا للخدٟٓـاث. ٦مـا ؤن ؤي جدٟـٔ، ًـٞغ ٓػ ؤن ج٩ٓن مٓيـ ٓاٖض آلامغة، ال ًج الؾُما ال٣ الٗغفي، 

ْؤٖغبـــذ اللجىـــت ٖـــً ٢ل٣ِـــا مـــً  َْضٞـــّ،  ٕٓ الِٗـــض  ـــا إلآيـــ ُأ ـــا مىاٞ
ً
اللجىـــت فـــي جٟؿـــير ؤخ٩ـــام الِٗـــض، ٩ًـــٓن جدٟٓ

ْلُت خ٣ُ٣ُتالخدٟٓاث طاث الُبُٗت الٗامت، التي ال ج٣بل  ها ال ْالتزاماث ص ْلت ؤي خ١ٓ٣   .(2)ض

ْْيــٗذ مٗــاًير   اء ال بــضْجســخو اللجىــت بالٟهــل فــي مــضٔ اجٟــا١ الــخدٟٔ مــ٘ َــضٝ الِٗــض مــً ٖضمــّ، 

ٓػ ؤن ج٩ــٓن الخدٟٓـــاث  ال ًجــ ٣ْٞــا للِٗــض، مــً طلــ٪ ؤن ج٩ـــٓن الخدٟٓــاث مدــضصة ْقــٟاٞت،  الــض٫ْ جدٟٓا هــا 

ال ٖامـــت، بـــل ًجـــب ؤن حؿـــدىض بلـــى خ٨ـــم مدـــضص مـــً ؤخ٩ـــ ْؤن جبـــين بٗبـــاعاث مدـــضصة هُـــا١ جدِٟٓـــا.  ام الِٗـــض، 

ــض الالتزامــاث اإلادــضصة بمٓظــب الِٗــض ال ؤن حؿــعى بلــى ججٍغ  ًيبغــي للــض٫ْ ؤن جبــضي ٖــضًصا ٦بيــًرا مــً الخدٟٓــاث، 

ٓلِـا بال ب٣ـضع مـا ج٩ـٓن مخُاب٣ـ مً صالال ها اإلاؿخ٣لت ْ ٖـضم ٢ب ني ؤ مـ٘  تمـً زـال٫ مُاب٣تهـا ألخ٩ـام ال٣ـاهٓن الـَٓ

ت بلــى بُٖـاء مٗنــى لــىو فـي الِٗــض خؿــبما َـظا ا ْ بٖالها هـا الخٟؿــيًر ال ؤن حؿــدىض الـض٫ْ فــي جدٟٓا هــا ؤ ل٣ــاهٓن، 

ْلُت  .(3)ٞؿغجّ لجىت مً اللجان اإلايكإة بمٓظب اجٟا٢ُت ص

ْؤن جخ  ٢ْـــذ مم٨ـــً،  ـــا اإلا٣ضمـــت بلـــى اللجىـــتٍْيبغـــي ٖلـــى الـــض٫ْ اـــحب جدٟٓا هـــا فـــي ؤؾـــٕغ  َغ  ًـــمً ج٣اٍع

                                                             
ن1ي

ن مو يتةا نب يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضاى يوما"ل  ذهاو لناه: مال نجاو  إباىيم لي تدةاظ 5 58،  يوماى  يي ن559ويب  لدمى ذالىا يوم"جق يو اب ا د 
ن ماو يتةا ناب دااو  يو ةا  ذهاو لناه: م ال نجاو  إباىيم لي تدةاظ نراوو منافناا وهاىؾ اا ه يالتةا ناب 5 20نروو منافنا وهىؾ ا ه يالتةا نب وؼ"ضهاما ون،  يوماى  ي

ن مو يالتةا نب يوىوونب وهاضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  يوعن،"ي ذهو لناه: م ال ن امر بالي تدةاظ نراوو منافناا وموضاوح اا ه 5 51ى ن،  يوماى  يوؼ"ضهاما و 
إ ي يذت"ك ذهناه ماا ال ناا   ايالتةا نب وما،ىااا رما ال ن مر بلي تدةظ نروو مو  لنه تع ن  ذم  لي انبب مو يوهنبا  يومن ل  بهاي ونعتب" يوتدةظ منافنا لو تع نهن

يو اامنب ودااو  يإلن ااوا ذو  ه ص يوىو  ي  "يؾ فاص اا ه يالتةا نابمي ينظا"ا ي ماى يومتداى ا يومعاااىي  يوىووناب ي  ا انب ودااو  يإلن ااوا مةوضانب ي ماى يومتداى  
 ي97ا 27ا 59ا د5116ننونو"ك وجننؾا 

ن 2ي
مااو يوعهااى يوااىووو يولاااد باااوداو  يومىننااب ويو نا اانبا يوو ناااب " ااى:  91مااو يوماااى   9او بماتضااو يوةااا"  تعهناا  ذاااى يذتمىتااه يوهجنااب يومعننااب بداااو  يإلن اا

CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ي 05ا 00ا يوةا"تاو9ا د0999ا 
ن3ي

ا 7مىنناب ويو نا انبا يوم"جاق يو ااب ا دمو يوعهى يوىووو يولااد بااوداو  يو 91مو يوماى   9تعهن  ذاى يذتمىته يوهجنب يومعننب بداو  يإلن او بماتضو يوةا"   
 ي 09يوةا"  
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ْ احتهاؤلاظغاءاث اإلاخسظة إلا ْبٖاصة الىٓغ ٞحها ؤ ٢ْض جم الخإ٦ُض في اإلاـاجمغ الٗـالوي لح٣ـ١ٓ (1)غاظٗت الخدٟٓاث   .

ْالٛغى مجها1993ؤلاوؿان بُِٟىا لٗام  ٕٓ الاجٟا٢ُت   .(2)، ؤن ٖلى الض٫ْ احب جدٟٓا ها اإلاسالٟت إلآي

ْلُـــــت فـــــي ٢ًـــــُت   ٓعٍـــــت ُٚيُـــــا يـــــض "ْؤ٦ـــــضث مد٨مـــــت الٗـــــض٫ الض ٓ صًـــــالٓ" )ظمِ ْ نـــــاصً ٓعٍـــــت ؤخمـــــض ظمِ

داث )آلاعاء ٓ الضًم٣غاَُــــت( ٖلــــى ؤَمُــــت الخهــــٍغ ٓوٛــــ الىخــــاثج( الهــــاصعة ٖــــً -الخــــضابير-الخٗل٣ُــــاث-الخٓنــــُاث-ال٩

ْالؿُاؾـــُت، بٛـــٌ  اللجىـــت اإلاٗىُـــت بد٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان بسهـــٓم جٟؿـــير الِٗـــض الـــضْلي الخـــام بـــالح١ٓ٣ اإلاضهُـــت 

ْ حكـير بلـى اجٟـا١ بـين  داث جـاصي ؤ ـغاٝ بمٓظـب اإلاـاصة )الىٓغ ٖمـا بطا ٧اهـذ َـظٍ الخهـٍغ ( مـً اجٟا٢ُـت 31/3ألَا

داث الُِئـــاث اإلايكـــإة بمٓظـــب اإلاٗاَـــضاث،  ُِٞىــا، ْفـــي الخٗلُـــ٤ ٖلـــى خ٨ــم اإلاد٨مـــت عؤث بٗـــٌ الـــض٫ْ ؤن جهــٍغ

ْعصث ُٞـــــّ ْٚــــــغى  ،حؿـــــاَم فـــــي جدضًـــــض اإلاٗنـــــى الٗـــــاصي للمهـــــُلحاث فــــــي الؿـــــُا١ الـــــظي   ٕٓ ْفـــــي يـــــٓء مٓيـــــ

ُٟـــت َـــظ ، ؤن ْْ ْلِؿـــذ ْؾـــُلت اإلاٗاَـــضة، بِىمـــا جـــٔغ ص٫ْ ؤزـــٔغ ٍ الُِئـــاث  ـــي ؤلاقـــغاٝ ٖلـــى جُبُـــ٤ اإلاٗاَـــضة 

غاٝ ٣ِٞ ْؤن اإلاماعؾت الالخ٣ت جخٗل٤ بالض٫ْ ألَا  .(3)للخٟؿير، 

، بُاًهـا بكـإن الخدٟٓـاث ٖلـى 1998اللجىت اإلاٗىُت بال٣ًـاء ٖلـى الخمُيـز يـض اإلاـغؤة: ؤنـضعث اللجىـت فـي ٖـام  -ر

( جخًـمىان ألاخ٩ـام ألاؾاؾـُت فـي 16( ْ)2ُـّ، بلـى ؤن اإلاـاصجين )اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلـى الخمُيـز يـض اإلاـغؤة، ؤقـاعث ٞ

ٓهُــت،  ــي جدٟٓــاث ال جخماٍــملى مــ٘  ْ ٢اه ْ ز٣اُٞــت ؤ ْؤن الخدٟٓــاث التــي جبــضٔ ٖلحهمــا ألؾــبار صًيُــت ؤ الاجٟا٢ُــت، 

٣ْٞـــــا إلاــــا جـــــىو ٖلُــــّ اإلاـــــاصة ) ْ اـــــحتها  ْٖلــــى الـــــض٫ْ حٗــــضًلِا ؤ ْؤ هــــا ٚيـــــر ظـــــاثؼة،  ٕٓ الاجٟا٢ُـــــت  ( مـــــً 28/2مٓيــــ

ٓاص )(4)جٟا٢ُــتالا ْبكــ٩ل زــام اإلاــ ، 9، 3، 2، ٦مــا ًجــب ٖلــى الــض٫ْ اــحب جدٟٓا هــا اإلاىاُٞــت لِــضٝ الاجٟا٢ُــت 

 .  (5)( مً الاجٟا٢ُت24، 16، 15

ْجد٣ُـــ٤   َْـــضِٞا فـــي ب هــاء الخمُيـــز يـــض اإلاـــغؤة،  ْبُيــذ اللجىـــت ؤن الخدٟٓـــاث جـــازغ ٖلــى ٞٗالُـــت الاجٟا٢ُـــت 

ْاإلاــــغؤة مــــً  ْاة بــــين الغظــــل  ٓاظتهــــا فــــي ج٣ُــــُم اإلاؿــــا ال حؿــــخُُ٘ اللجىــــت ال٣ُــــام ب ْالٟٗلُــــت،  ٓهُــــت  الىــــاخُخين ال٣اه

ــغاٝ فــي جىُٟــظ الاجٟا٢ُــت، ٦مــا ؤ هــا جدــض مــً هُــا١ ازخهانــِا،   الخ٣ــضم الــظٔ جــم جد٣ُ٣ــّ مــً ٢بــل الــض٫ْ ألَا

 .(6)ْجازغ ٖلى هٓام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان بك٩ل ٖام

امخشالِــا اللتزاما هــا  ي( مــً الاجٟا٢ُــت، ًلغــ2صة )لــى اإلاــاْؤْبــحذ ؤًًــا، ؤن ببــضاء بخــضٔ الــض٫ْ جدٟٓــا ٖ 

ْ اهًــــمذ بلحهــــا  ْبمٓظــــب ال٣ــــاهٓن الــــضْلي ،بمٓظــــب اإلاٗاَــــضاث ألازــــٔغ لح٣ــــ١ٓ ؤلاوؿــــان التــــي نــــاص٢ذ ٖلحهــــا ؤ

ْبطا ٧ــان َىــا٥ جًــاعر بــين جدٟٓــاث ٖلــى  ْاإلاخٗل٣ــت بال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض اإلاــغؤة،  الٗغفــي لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان 

ْالت ؤخ٩ــام ْ اهًــمذ الاجٟا٢ُــت  ْلُــت ؤزــٔغ لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان نــض٢ذ ٖلحهــا ؤ زامــاث ممازلــت بمٓظــب مٗاَــضاث ص

، ٞــةن ٖلحهــا اؾــخٗغاى جدٟٓا هــا ٖلــى الاجٟا٢ُــت  هــضٝ اــحتها ْلــت الُــٝغ َْــظٍ الحالــت جىُبــ٤ ٖلــى (7)بلحهــا الض  .

                                                             
ن1ي
 ي 51يوم"جق نة ها يو،ةدب نة هاا يوةا"   
ن2ي
 ي 97ا يوةا"  0999ا A/CONF.157/23ا يوو ناب " ى: 0999نوننو  52-09يوملتم" يوعاومص وداو  يإلن اوا فنننا  
ن3ي
 ي 917-916ا 919ا د 5106ا ننونو"كا نA/71/10ي  01 يواانوو يوىووصا يومهد  " ى يوو اب  يو" منب وهجمعنب يوعامب وألمى يومتدى ا تا"ن" وجنب 
ن4ي
 ال نجو  إبىيم لي تدةظ نروو منافنا وموضوح ا ه يالتةا نب وؼ"ضهامي -5ن مو يالتةا نب ذهو لنه: م5 58تند يوماى  ي 
ن5ي
ا 0998نا ننونو"كا A/53/38/Rev.1ي 98يوو اب  يو" منب وهجمعنب يوعامب وألمى يومتدى ا تا"ن" يوهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل ا يومهد  " ى  
ماو يتةا ناب  5وهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  ب لو يالوت يماا  ي  ا انب وهاىو  ي  ا"يؾ بموجال يومااى   58؛ يوتو،نب يوعامب " ى 80-81ا 78د

 ي90ا يوةا"  09ا د5101ا CEDWA/C/GC/28يواضام ذهو جمنق ل را  يوتمنن  ضى يوم"ل ا يوو ناب " ى: 
ن6ي
 ي01ا يوةا"  79ا يوم"جق يو اب ا د 0998تا"ن" يوهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  وعاى  
ن7ي

مو يتةا نب يواضام ذهو جمناق  5وهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  ب لو يالوت يما  ي  ا نب وهىو  ي  "يؾ بموجل يوماى   58يوتو،نب يوعامب " ى  
رما لو،  وجنب يواضاام ذهاو يوتمننا  ضاى يوما"ل  يواىو  ي  ا"يؾ ذهاو  ادل تدةظاتهاا ي95ا يوةا"  09ن  ضى يوم"ل ا يوم"جق يو اب ا دل را  يوتمن

ن مااو 5 58ن مااو يالتةا نااب؛  نهااا ال تتويفاا  مااق اااىؾ يالتةا نااب ويوؽاا"ك منهاااا واااص تدةظااا  ؼناا" م ااموح بهااا بماتضااو يوماااى  ي9ذهااو يوماااى  ي
وهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  ب لو ي بعاى يوجن ااننب يوم"تب اب بااوم"ل  فنماا نتعها  بم"را  يوالجاا ويوهجاوم  95ا يوتو،نب يوعامب " ى ينظ"ييالتةا نب

 ي69ا يوةا"  56ا د5109ا   /CEDWA/C/GCويوجن نب وينعىيى يوجن نبا يوو ناب " ى: 
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ْبــين ؤخ٩ــام الِٗــض الــضْلي الخــام بــال16/ 2الــخدٟٔ اللُبــي ٖلــى اإلاــاصجين ) ح١ٓ٣ اإلاضهُــت /ط، ص( مــً الاجٟا٢ُــت 

( مـــً الِٗـــض، التـــي 3( مـــً الاجٟا٢ُـــت ج٣ابلِـــا اإلاـــاصة )2ْالؿُاؾـــُت، الـــظٔ لـــم جـــخدٟٔ ٖلُـــّ لُبُـــا، بط ؤن اإلاـــاصة )

ْاإلاـــــاصة ) ْالؿُاؾـــــُت،  ْاليؿـــــاء فـــــي الخمخـــــ٘ بـــــالح١ٓ٣ اإلاضهُـــــت  ْاة بـــــين الغظـــــا٫  /ط، ص( 16جـــــىو ٖلـــــى مبـــــضؤ اإلاؿـــــا

اط ج٣ابلِا ْاة في الح١ٓ٣ في ٣ٖض الْؼ ٓاص ) بسهٓم اإلاؿا  ( مً الِٗض.26، 24، 23، 17، 3اإلا

ْلُـــت مـــً الخدٟٓـــاث، بال ؤن ٖلحهـــا ؤن   ٢ٓـــ٠ اللجـــان الض ٍْـــٔغ ظاهـــب مـــً ال٣ٟـــّ ؤهـــّ بٛـــٌ الىٓـــغ ٖـــً م

ْؤ هــا جُبـ٤ صازــل ص٫ْ ج٩ـٓن ٞحهـا مٟــاَُم خ٣ـ١ٓ ؤلاوؿــان طاث مًـمٓن مخٛيــر،  جغاعـي ٖاإلاُـت خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿـان، 

ٓم ألاؾــغة التــي جخ٩ــٓن مــً الجــيـ هٟؿــّ ٓيــا فــي ص٫ْ ؤزــٔغ ٞمِٟــ ْمٞغ ال فــي بٗــٌ الــض٫ْ الٛغبُــت  ، ٩ًــٓن م٣بــ

 .(1)ؤلاؾالمُتمشل الض٫ْ 

ْلُــت ٖلــى ْيــ٘  زاهُــا: ٖلــى اإلاؿــخٔٓ الخُب٣ُــي: ًــخم فــي َــظٍ ال٣ٟــغة جٓيــُذ الخٓنــُاث الهــاصعة ٖــً اللجــان الض

ْطل٪ ٦ما ًلي: ْجدٟٓا ها التي ؤبض ها،   خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في لُبُا 

بد٣ـ١ٓ ؤلاوؿـان ٖلـى ْيـ٘ خ٣ـ١ٓ ؤلاوؿـان فـي لُبُـا: بُيـذ اللجىـت فـي مالخٓا هـا الخخامُـت عؤي اللجىت اإلاٗىُـت  -ؤ

ٓبغ  ْعي الغابـــ٘ للُبُـــا فـــي ؤ٦خـــ ـــغ الـــض ٓ هـــا 2007ٖلـــى الخ٣ٍغ ْلـــت الُـــٝغ ؤن حؿدكـــِض بإخ٩ـــام ٢اه ، ؤهـــّ ال ًم٨ـــً للض

٣ْٞــا الجٟا٢ُــت ٞ ٓٞــاء بالتزاما هــا بمٓظــب مٗاَــضة  ــي َــٝغ ٞحهــا  ُِىــا ل٣ــاهٓن اإلاٗاَــضاث الــضازلي ٦ماــرع لٗــضم ال

ٓا٫ اليخهـــــُت، 1969لٗـــــام  ْاإلاـــــغؤة فـــــي ٢ًـــــاًا ألاخـــــ ْاة بـــــين الغظـــــل  ٓاهُجهـــــا ل٨ٟالـــــت اإلاؿـــــا ْؤْنـــــتها بمغاظٗـــــت ٢  .

ْؤن حُٗـــــض الىٓـــــغ فـــــي  ْمماعؾـــــت.  ـــــا  ٓه ـــــت ٢اه ٓل ْاة بُجهمـــــا م٨ٟ ْؤن ج٩ـــــٓن اإلاؿـــــا ْاإلايـــــرار،  ْزانـــــت مؿـــــاثل الُـــــال١ 

ْالضًت ْاإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت بال٣هام  ٓاهين   .(2)في يٓء الِٗض ال٣

عؤي لجىــت ال٣ًـــاء ٖلــى الخمُيـــز يــض اإلاـــغؤة ٖلــى الـــخدٟٔ اللُبــي ٖلـــى الاجٟا٢ُــت: عخبـــذ اللجىــت فـــي مالخٓا هـــا  -ر

ْعٍــت اإلا٣ضمــت مــً لُبُــا فــي  غ الض ٓاعصة ٖلــى ال٣ــاهٓن ع٢ــم 2009ًىــاًغ  29الخخامُــت ٖلــى الخ٣ــاٍع  10، بالخٗــضًالث الــ

ْالُــال1984،١لؿــىت  اط  ، بسهــٓم خٓــغ حٗــضص 1993لٗــام  9ْطلــ٪ بمٓظــب ال٣ــاهٓن ع٢ــم  ، الــظي ًــىٓم الــْؼ

ْالحهـ ظت ألاْلـى  ٓبت مً الْؼ ٓا٣ٞت م٨خ ظاث صْن م ٓ ب٫ٓ ٖلـى الْؼ ٓة هدـ طن مـً اإلاد٨مـت، ألامـغ الـظي ٌٗـض زُـ

ظــاث، ٦مــا ؤن اإلاــاصة ) ٓم 1984لؿــىت  10/ر(مــً ال٣ــاهٓن ع٢ــم 73بلٛــاء حٗــضص الْؼ ،ؤلٛــذ ظمُــ٘ ألاخ٩ــام التــي ج٣ــ

 .(3)ٓػ ٖلى مبضؤ اليك

ْٖاــرث 1995ْؤٖغبــذ اللجىــت ٖــً امخىا هــا ب٣ُــام لُبُــا فــي ٖــام   ، بســحب جدِٟٓــا الٗــام ٖلــى الاجٟا٢ُــت، 

ْاإلاـاصة )2ًٖ ٢ل٣ِا البالٜ بػاء الخدٟٓـاث التـي ؤبـض ها ٖلـى اإلاـاصة ) /ط، ص( بسهـٓم 16( بكـإن الحـ٤ فـي اإلايـرار 

ْعؤث ؤن َـــظٍ الخدٟٓـــاث جخٗـــاعى مـــ٘ َـــضٝ الاجٟ ْالُـــال١،  اط  ْلـــت اإلاٗىُـــت لـــمالـــْؼ ْٚغيـــِا. ٦مـــا ؤن الض  ا٢ُـــت 

ْاة بــــين اإلاــــغؤة جبــــذ أي  ْالؿُاؾــــُت الــــظي ًخُلــــب اإلاؿــــا جدٟٓــــاث ٖلــــى الِٗــــض الــــضْلي الخــــام بــــالح١ٓ٣ اإلاضهُــــت 

ٓا٫ اليخهُت  .(4)ْالغظل في مؿاثل ألاخ

ْلُــــت اإلاٗىُـــــت   ٓاث اإلاىاؾــــبت لســــحب ظمُــــ٘ الخدٟٓــــاث ٖلــــى الاجٟا٢ُــــاث الض ْؤْنــــتها ٖلــــى اجســــاط الخُــــ

ْطلــ٪ للخإ٦ــض مــً الاؾــخٟاصة ال٩املــت للمــغؤة مــً ظمُــ٘ ألاخ٩ــام اإلاىهــٓم ٖلحهــا فــي الاجٟا٢ُــت. بد ٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان، 

                                                             
ن1ي
 ي998-997 ا دإب"يانى ذهو بىوي يو نخا يوم"جق يو اب 
ن2ي
ا 00ا يوةا"تاو 2-5ا د 5117ا CCPR/C/LBY/CO/4يومالدظا  يولتامنب وهجنب يومعننب بداو  يإلن او ذهو يوتا"ن" يوىو"ي يو"يبق وهنبناا يوو ناب " ى:  
 ي 07
ن 3ي

يو اواا إواو يولاامط وهنبنااا  يومالدظا  يولتامنب وهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل ا ذهو يوتا"ن" يوىو"ي يو انص ويوتا"نا" يوجاامق وهتااا"ن" يوىو"ناب ماو
 ي 6ا يوةا"  5يوم"جق يو اب ا د 

ن4ي
 ي 09ا يوةا"  9يوم"جق نة ها د  
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ٟــا٫ بمــا ٨ًٟــل للمــغؤة هٟـــ خ٣ــ١ٓ الغظــل فــي الؿــٟغ مــ٘  ٗا ها التــي جــىٓم خًــاهت ألَا ٍْجــب ٖلحهــا حٗــضًل حكــَغ

ٍْت فـــــي الـــــ ٢ٓـــــا مدؿـــــا ْمـــــىذ اإلاـــــغؤة خ٣ ْ ؤَٟالِـــــا بلـــــى الخـــــاعط،  ْالُـــــال١  اط  ْْيـــــ٘ خـــــّضٍ ْؼ إلاماعؾـــــت حٗـــــضص  اإلايـــــرار، 

٣ْٞا لخٓنـُت الٗامـت للجىـت ع٢ـم ) ظاث  ت21الْؼ ْالٗال٢ـاث ألاؾـٍغ اط  ْاة فـي الـْؼ البتهـا بةلٛـاء (1)( بكـإن اإلاؿـا َْ .

ٓبـــاث، الـــظي ًـــىو 1973( لؿـــىت 70ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم ) ْحٗـــضًل بٗـــٌ ؤخ٩ـــام ٢ـــاهٓن ال٣ٗ ، بكـــإن ب٢امـــت خـــض الؼوـــ  

م الٗال٢اث الجيؿُت زاع  اط؛ ألهّ ٢ض ًترجب ٖلُّ آزاع ؾِئت ٖلى اإلاغؤةٖلى ججٍغ  .(2)ط بَاع الْؼ

ْلُـــــت اإلاٗىُـــــت بد٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان، بسهـــــٓم جدٟٓـــــا  ٢ٓـــــ٠ بٗـــــٌ اللجـــــان الض  ؤلاؾـــــالمُتث الـــــض٫ْ بن م

ا في ٦بيرٌ  ؾ٩ُٓن لّ ؤزغٌ  ا مً اللجان ٖىض هَٓغ غ اإلا٣ضمت مً َظٍ الض٫ْ. في ٖمل ٚيَر  الخ٣اٍع

 

 اإلاؼلب الثاوي

 الخدفـاث اللُبُتمىكف الذٌو مً 

ْجدٟٓـــاث الـــض٫ْ   بكـــ٩ل ٖـــام،  ؤلاؾـــالمُتحٗتـــرى بٗـــٌ الـــض٫ْ ٖلـــى الخدٟٓـــاث اللُبُـــت بكـــ٩ل زـــام 

 ْ 
ٌ
٠٢ٓ ْلُت م ْاللجان الض ٣ْٞا إلاا ًلي: للمدا٦م  تراى، ٖلُّ  هضعؽ َظا اإلاُلب في ٣ٞغجين   مً َظا الٖا

ْلُت مـً اٖتـراى الـض٫ْ ٖلـى الخدٟٓاث: ْاللجان الض ال: ٣ّٞ اإلادا٦م  ( مـً اجٟا٢ُـت 21، 20/4ههـذ اإلااصجـان )ؤ

تـراى ٖلــى جدٟـٔ مـا، الــظي ال 1969ُِٞىـا ل٣ـاهٓن اإلاٗاَـضاث لٗــام ) ْلـت الٖا ٓػ ألي ص ( ٖلـى َـظٍ اإلاؿــإلت، بط ًجـ

ْلـــت اإلاٗتريـــت زـــالٝ طلـــ٪. ْلـــت اإلاخدٟٓـــت بال بطا ٖاـــرث الض ْالض ْلـــت اإلاٗتريـــت   ًمىـــ٘ بـــضء هٟـــاط اإلاٗاَـــضة بـــين الض

ْلُت لِظٍ اإلاؿإلت ٦ما ًلي:ْاؾدىاصا ٖلى ما ؾب٤ هدى ْاللجان الض  ا٫ْ جٟؿير اإلادا٦م 

ْلُـــــت: ؤ -ؤ مـــــت ؤلابـــــاصة مد٨مـــــت الٗـــــض٫ الض ْبـــــحذ اإلاد٨مـــــت فـــــي ٢ًـــــُت الخدٟٓـــــاث ٖلـــــى اجٟا٢ُـــــت م٩اٞدـــــت ظٍغ

ْمٗا٢بت مغج٨بحها لؿىت ) ٕٓ 1951الجماُٖت  ْلت التي حٗترى ٖلى جدٟٔ ٖلى ؤؾاؽ حٗاعيّ مـ٘ مٓيـ (، ؤن الض

ْلت اإلاخدٟٓتَْضٝ اإلاٗاَضة، ًم٨ ْبين الض ت بُجها  تراى ؤن حٗخار اإلاٗاَضة ٚير ؾاٍع  .(3)جها مً زال٫ َظا الٖا

ٓاٖــض الــخدٟٔ اإلاىهــٓم ٖلحهــا فــي اجٟا٢ُــت  -ر ُِٞىــا، اللجىــت اإلاٗىُــت بد٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان: عؤث اللجىــت ؤن بٖمــا٫ ٢

ْالؿُاؾــُت لؿــىت ) ؛لــِـ مالثمــا باليؿــبت للِٗــض ْٚيــٍر مــً  -( 1966ألن الِٗــض الــضْلي الخــام بــالح١ٓ٣ اإلاضهُــت 

ْلُــت لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان ْبهمــا ال٣هــض مجهــا جمخــ٘ ألاٞــغاص  ،ال ًخًــمً التزامــاث مخباصلــت بــين الــض٫ْ  -الاجٟا٢ُــاث الض

٢ِٓم   .(4)بد٣

ٓص اٖتـراى ٖلــى جدٟــٔ مـا، ال ٌؿــخض٫ مىـّ ٖلــى ؤن الـخد  ْ ال ًخٟــ٤ ْجـٔغ اللجىــت ؤن ٖـضم ْظــ ٟٔ ًخٟــ٤ ؤ

تــراى ٖلـــى جدٟــٔ مــا مــً ٢بـــل الــض٫ْ، ًم٨ــً ؤن حؿـــخإوـ بــّ اللجىــت فـــي  ْل٨ــً الٖا َْــضٝ الِٗـــض،   ٕٓ مــ٘ مٓيــ

                                                             
ن1ي
 ي 08ا 09 يوم"جق نة ها يو،ةدب نة هاا يوةا"تاو 
ن 2ي

وم اوبتهاا ب ادل تدةظاتهااي  يإل االمنبي وال الح ذهو تو،نا  وجنب منااضب يوتمنن  ضاى يوما"ل  ذهاو تااا"ن" يواىو  59ا 59ا يوةا"تاو 7يوم"جق نة ها د 
 ي51-09ينظ"ا "بنعب يونا،"يا يوم"جق يو اب ا د 

ن3ي
 ي 59-59ا د0995ا ST/LEG/SER.F/1ن فص يوو ناب " ى: 0990-0998وونب يموج  ي دراى ويوةتاوى وي ويم" يو،اى"  ذو مدرمب يوعى  يوى 
ن 4ي

ا 6مو يوعهى يواىووو يولااد بااوداو  يومىنناب ويو نا انبا يوم"جاق يو ااب ا د 91مو يوماى   9تعهن  ذاى يذتمىته يوهجنب يومعننب بداو  يإلن او بماتضو يوةا"  
او  يإلن او باو ابق يوموضوذص؛  نها ون   يوت يما  ىووب تجاه ىووب لل"ىا وال تلضق ومبىل يومعامهب باوم  ا با  ي تتمن  يالوت يما  بموجل يتةا نا  د07يوةا"  

هاىؾ إواو تبااى  دااو  اص يوت يما  تاق ذهاو يوىوواب وم،اهدب "ذاناااا ويومجتماق يواىووصي إو يتةا ناا  دااو  يإلن ااو ون ا  راومعاااىي  يوجماذناب يوتاهنىناب يوتاص ت
ن مو يتةا نب فنننا واانوو يومعااىي ي فموضوح واىؾ يتةا نا  دااو  يإلن ااوا ااو دماناب يودااو  ي  ا انب وألفا"يى 51ما  بنو يوىو  ي  "يؾ  باًا وهماى  يويوت ي

ماى لدماى  نااتصا دماناب دااو  ىوو يونظ" إوو جن نتهى فص مويجهب يوىووب يوتص نلضعوو ووالنتها ولي ىوواب للا"ى  ا"ؾ فاص يالتةا ناب يومعننابي ينظا"ا ذ،ااى مد
 ي96ا د5110آونا  يومتابعب ويوم"ي ببما ىي" يونهضب يوع"بنبا يوااا" ا م،"ا  -يإل ا" يومل  ص -يإلن او فص إ ا" ي مى يومتدى ا م ي  اط يوااذىي
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ْالِضٝ مىّ ٕٓ الِٗض  ا إلاضٔ اجٟا١ الخدٟٔ م٘ مٓي  .(1)جٟؿيَر

ْطلـــ٪   َْضٞـــّ ،  ٕٓ الِٗـــض  ـــا مًُٗىـــا ًخٟـــ٤ مـــ٘ مٓيـــ
ً
ٓلـــذ اللجىـــت هٟؿـــِا جدضًـــض مـــا بطا ٧ـــان جدٟٓ ٢ْـــض ز

، ؤن اٖتـــراى الـــض٫ْ ٖلـــى جدٟـــٔ مـــا، لـــِـ مىاؾـــبا إلاٗالجـــت مكـــ٩لت الـــخدٟٔ ٖلـــى مٗاَـــضاث ألؾـــبا
ً
ال ر مجهـــا: ؤ

 ْ ٓهُـــت ؤ ْؤن الـــض٫ْ ٚالبـــا ال ججـــض ؤي ؤَمُـــت ٢اه خ٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان؛ ألن التزامـــاث الـــض٫ْ لِؿـــذ التزامـــاث جباصلُـــت، 

ا، ؤهّ ل٩ي حٗـٝغ اللجىـت هُـا١ ازخهانـ ُأ عة لالٖتراى ٖلى الخدٟٓاث، زاه ِا فـي بدـض مـضٔ امخشـا٫ الـض٫ْ يْغ

٧ٓـ٫ٓ ألا٫ْ، ٞـةن ٖلحهـا ؤن حٗخمـض 40ألخ٩ام الِٗض بمٓظب اإلااصة ) ْ الىٓـغ فـي الكـ٩أْ الٟغصًـت فـي بَـاع الارْج ( ؤ

ْمـ٘ ؤخ٩ـام ال٣ـاهٓن الـضْلي الٗـام، ْفـي  َْـضٝ الِٗـض   ٕٓ ْ ٖضم اجٟا١ الـخدٟٔ مـ٘ مٓيـ ا بكإن مضٔ اجٟا١ ؤ ًأ عؤ

ْلـت اإلاخدٟٓـت ال حؿـخُٟض مـً ٢غعث اللجىت ؤن جدٟٓـما خالت  َْضٞـّ، ٞـةن الض ٕٓ الِٗـض  ا مـا، ال ًخٟـ٤ مـ٘ مٓيـ

 .(2)جدِٟٓا

، بُاًهــا بكــإن الخدٟٓــاث ٖلــى اجٟا٢ُــت 1998لجىــت ال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض اإلاــغؤة: ؤنــضعث اللجىــت فــي ٖــام  -ط

تــ ــغاٝ فــي الاجٟا٢ُــت الٖا ٓػ للــض٫ْ ألَا ْؤْبــحذ ُٞــّ، ؤهــّ ًجــ راى ٖلــى الخدٟٓــاث مىاًَــت الخمُيــز يــض اإلاــغؤة، 

ْمً طل٪ الخدٟٔ ٖلى اإلااصجين )  .(3)( مً الاجٟا٢ُت16، 2التي جسال٠ اإلاباصت ألاؾاؾُت لالجٟا٢ُت، 

ــــغاٝ جبـــــضي ٢ل٣ـــــا مــــً الخًـــــاعر بـــــين اإلاــــاصة )  ْؤخ٩ـــــام 2ْؤقــــاعث اللجىـــــت ؤن الـــــض٫ْ ألَا ( مـــــً الاجٟا٢ُـــــت 

ٗت  ْحكـــمل اإلاـــاصة ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ْؤن َـــظٍ الخدٟٓـــاث ٖامـــت،  ْجـــٔغ اللجىـــت ؤن اٖتـــراى ،  الشاهُـــت بكـــ٩ل جـــام. 

ًجـابي، ًخمشـل فـي حيـجُ٘ الـض٫ْ ٖلـى اـحب ب( مـً الاجٟا٢ُـت لِـا ؤزـغ 16، 2ن )الض٫ْ ٖلى الخدٟٓاث ٖلـى اإلاـاصجي

ْ حٗــضًل جدٟٓا هــا ْالــض٫ْ (4)ؤ ْبمــا ال ًــضٕ مجــاال للكــ٪، ؤن لُبُــا  ْٖــضلذ جدٟٓا هــا هدُجــت  ؤلاؾــالمُت.  اــحبذ 

ْلُت.مماعؾت الًِٛ مً ٢بل  ْاللجان الض  الض٫ْ 

ْاإلاخمشـــل فـــي ؤن اٖترايـــاث   ْجا٦ـــض اللجىـــت ٖلـــى عؤي اإلا٣ـــغع الخـــام الـــظي ُٖيخـــّ لجىـــت ال٣ـــاهٓن الـــضْلي، 

ٓاػ  ظُ ي لخ٣ُـُم مـضٔ ظـ ْحٗـض ؤًًـا بمشابـت مبـضؤ جٓـ الض٫ْ حٗخار ْؾُلت إلاماعؾت الًِٛ ٖلى الـض٫ْ اإلاخدٟٓـت، 

ْمـــً زـــال٫ ا ـــا فـــي ببـــضاء الـــخدٟٔ مـــً ظاهـــب اللجىـــت طا هـــا.  ا اللجىـــت ٖىـــض هَٓغ إلاالخٓـــاث الخخامُـــت التـــي جهـــضَع

ـــغاٝ، حٗـــغر ٖـــً ٢ل٣ِـــا مـــً الخدٟٓـــاث ٖلـــى اإلاـــاصجين ) غ اإلا٣ضمـــت مـــً الـــض٫ْ ألَا ( مـــً الاجٟا٢ُـــت، 16، 2الخ٣ـــاٍع

ْ حٗضًلِا  .(5)ْجُلب مجها احتها ؤ

ؤؾــاؽ ؤ هــا جســال٠  زاهُــا: اٖتــراى الــض٫ْ ٖلــى الخدٟٓــاث اللُبُــت: حٗتــرى الــض٫ْ ٖلــى الخدٟٓــاث اللُبُــت ٖلــى

٣ْٞا إلاا ًلي:  ْطل٪  ْٚغيِا،  ٕٓ الاجٟا٢ُت   مٓي

 /ط، ص( مــــً اجٟا٢ُــــت ال٣ًــــاء ٖلــــى ظمُــــ٘ ؤقــــ٩ا16٫، 2اٖتــــراى الــــض٫ْ ٖلــــى الــــخدٟٔ اللُبــــي ٖلــــى اإلاــــاصجين ) -ؤ

ش (6)الخمُيـــز يـــض اإلاـــغؤة ، ؤعبـــ٘ ص٫ْ اٖتريـــذ ٖلـــى جدٟـــٔ لُبُـــا ٖلـــى اجٟا٢ُـــت ال٣ًـــاء ٖلـــى 8/3/2021: ختـــى جـــاٍع

ْلـــت 189ظمُـــ٘ ؤقـــ٩ا٫ الخمُيـــز يـــض اإلاـــغؤة مـــً ؤنـــل ) ْمـــً َـــظٍ الـــض٫ْ، اٖتريـــذ ص ْلـــت َـــٝغ فـــي الاجٟا٢ُـــت،  ( ص

                                                             
ن1ي
ا 7-6مو يوعهى يوىووو يولاد باوداو  يومىننب ويو نا نبا يوم"جق يو اب ا د 91مو يوماى   9تعهن  ذاى يذتمىته يوهجنب يومعننب بداو  يإلن او بماتضو يوةا"   
 ي07يوةا"  

ن2ي
مو يوعهى يوىووص يولاد  91مو يوماى   9ضو يوةا"  ؛تعهن  ذاى يذتمىته يوهجنب يومعننب بداو  يإلن او بمات017ذ،اى مدمى لدمى  ناتصا يوم"جق يو اب ا د  

 ي08ا يوةا"  7باوداو  يومىننب ويو نا نبا يوم"جق يو اب ا د
ن3ي
 ي 8ا يوةا" 79ا يوم"جق يو اب ا د0998تا"ن" وجنب يواضام ذهو يوتمنن  ضى يوم"ل  وعاى  
ن4ي
 ي51ا 01ا يوةا"تاو 85ا 81يوم"جق نة ها د 
ن5ي
 ي59ا 50ا يوةا"تاو 89ا 85ا يوم"جق يو اب ا د0998و يوتمنن  ضى يوم"ل  وعاى تا"ن" وجنب يواضام ذه 
ن 6ي

 يوم"ل :يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب باواضام ذهو يوتمنن  ضى 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Cedaw/Pages/CedawIndex.aspx.- 
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ٓ  3الــــضهماع٥ فــــي  ٓلُــــ ٗــــام ، ٖلــــى الــــخدٟٔ اللُبــــي ألا٫ْ، ٖلــــى ؤؾــــاؽ ؤهــــّ جدٟــــٔ ٖــــام، ًسًــــ٘ للمبــــضؤ ال1990ً

ٓهــّ الــضازلي ٦ماــرع لٗــضم جىُٟــظ  ــغاٝ الاخخجــاط بإخ٩ــام ٢اه ٓػ بمٓظبــّ ألخــض ألَا لخٟؿــير اإلاٗاَــضة، الــظي ال ًجــ

ش  ْلت ٞىلىضا بخـاٍع ٓبغ  16الاجٟا٢ُت. ٦ما اٖتريذ ص ٓلُـ 5اللُبـي بهـُٛخّ اإلاٗضلـت فـي ، ٖلـى الـخدٟٔ 1996ؤ٦خـ ًٓ 

1995ٗ ال ًدضص ؤي ؤخ٩ـام الكـَغ ْاٖخارث ؤن الخدٟٔ ٖام،  ال حٗلـم الـض٫ْ  ؤلاؾـالمُتت ،  التـي ًجـب مغاٖا هـا، 

ٓٞـاء بالتزاما هـا  ْلت اإلاخدٟٓت بإخ٩ام الاجٟا٢ُت، مما ًشيـر الكـ٥ٓ٩ خـ٫ٓ التزامِـا بال ألازٔغ بلى ؤي مضٔ جلتزم الض

ٓ ها الضازلي ٦مارع لٗضم جىُٟظ الاجٟا٢ُت. ْلت ال حؿخُُ٘ الاخخجاط ب٣اه  بمٓظب الاجٟا٢ُت، ٦ما ؤن الض

ْ خ٨ـــــــم مدـــــــضص  ؤلاؾـــــــالمُتالـــــــض٫ْ حٗتـــــــرى ٖلـــــــى جدٟٓـــــــاث الـــــــض٫ْ  بن مٗٓــــــم  بٗـــــــضم حٗـــــــاعى ؤخ٩ـــــــام ؤ

ٗت  ْلُــت مــ٘ ؤخ٩ــام الكــَغ لُت ؤلاؾــالمُتلالجٟا٢ُــاث الض ال جدــضص مــضٔ مؿــْا ، ٖلــى ؤؾــاؽ ؤ هــا جدٟٓــاث ٖامــت، 

ْجســــال٠ ؤً ْٚغيــــِا،  ْلـــت فــــي جىُٟــــظ التزاما هـــا بمٓظــــب َــــظٍ الاجٟا٢ُــــاث، ٦مـــا ؤ هــــا جســــال٠ الِــــضٝ مجهـــا  ًــــا الض

 ؤخ٩ام اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث.

ــالن الخٟؿــيري اللُبــي للمــاصة ) -ر ا٢ــت25اٖتــراى الــض٫ْ ٖلــى ؤلٖا : (1)/ؤ( مــً اجٟا٢ُــت خ٣ــ١ٓ ألاخــخام طْي ؤلٖا

ش  ــالن الخٟؿــيري مــً ؤنــل )20، )8/3/2021ختــى جــاٍع ْلــت اٖتريــذ ٖلــى ؤلٖا ْلــت َــٝغ فــي الاجٟا٢ُــت، 182( ص ( ص

ش ْمــً َـــظٍ الـــض٫ْ، اٖتريـــذ ص ــالن بمشابـــت جدٟـــٔ يهـــضٝ بلـــى 2019ٞاراًـــغ  27ْلــت الـــضهماع٥ بخـــاٍع ، ٖلـــى ؤن ؤلٖا

ٗت  ْٚيـر مدـضص  ؤلاؾـالمُتبزًإ جُب٤ُ ؤخـض ؤخ٩ـام الاجٟا٢ُـت للكـَغ ْؤن الـخدٟٔ ٖـام  ىُـت،  ٗاث الَٓ ْالدكـَغ

٣ْٞــــا للمــــاصة ) ْٚيــــر ظــــاثؼ  ْالٛــــغى مجهــــا،  ٕٓ الاجٟا٢ُــــت  ٓاٞــــ٤ مــــ٘ مٓيــــ ال ًدــــضص ، (2)( مــــً الاجٟا٢ُــــت46/1ال ًخ

ــــغاٝ ألازــــٔغ مــــضٔ ٢بــــ٫ٓ لُبُــــا ل ٓح للــــض٫ْ ألَا ْلــــت البٓيــــ ْاٖتريــــذ ص لتزامــــاث اإلاىهــــٓم ٖلحهــــا فــــي الاجٟا٢ُــــت. 

ٓهان في  ْلـت الـضهماع٥. ْفـي 2019ماعؽ  15الُ ْؤبضث هٟـ ألاؾاهُض التـي ٢ـضمتها ص الن،  ، 14/2/2019، ٖلى ؤلٖا

ْبُيـــذ ؤن لـــّ َبُٗـــت ٖا٦مـــا  ـــالن،  ْلـــت حكـــُ٪ ٖلـــى ؤلٖا ْلِـــظا ال ًم٨ـــً ج٣ُـــُم َبُٗخـــّ اٖتريـــذ ص ْٚامًـــت،  مـــت 

ْلـــــت اإلاٗىُـــــت  هـــــضٝ بلـــــى  ـــــالن ًُـــــغح ؾــــاالا خـــــ٫ٓ مـــــا بطا ٧اهـــــذ الض ْؤقـــــاعث بلـــــى ؤن ؤلٖا ْهُا٢ــــّ بكـــــ٩ل  ـــــحُذ، 

ٓوي للمــاصة ) ْ حٗــضًل ألازــغ ال٣ــاه ْبلــى ؤي مــضٔ جلتــزم بااللتزامــاث اإلاىهــٓم ٖلحهــا 25اؾــدبٗاص ؤ /ؤ( مــً الاجٟا٢ُــت، 

ــالن بكــ٩ل ص٢ُــ٤، ٞةهــّ مــً اإلاؿــخدُل فــي اإلاــاصة ؾــالٟت الــظ٦غ   ْبُيــذ ؤهــّ بــضْن جدضًــض هُــا١ ؤلٖا بكــ٩ل ٖــام، 

ش  ْلـــت اإلاجـــغ بخـــاٍع ْؤقـــاعث ص ْالٛـــغى مجهـــا.  ٕٓ الاجٟا٢ُـــت  ٓا٣ٞـــت ؤم ال مـــ٘ مٓيـــ ٞاراًـــغ  15ج٣ُـــُم مـــا بطا ٧اهـــذ مخ

ٓٞــــــاء بإخ2019 ٍْشيــــــر الكــــــ٥ٓ٩ خــــــ٫ٓ مــــــضٔ التزامِــــــا بال ٩ــــــام ، ؤن جدٟــــــٔ لُبُــــــا ًخٗــــــاعى مــــــ٘ َــــــضٝ الاجٟا٢ُــــــت 

ْاإلادؿـــــاْي بجمُـــــ٘ خ٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان  ـــــؼ ْخماًـــــت ْيـــــمان الخمخـــــ٘ ال٩امـــــل  ٓ حٍٗؼ الاجٟا٢ُـــــت، باٖخبـــــاع ؤن َـــــضِٞا َـــــ

ــــٔغ ؤن الــــخدٟٔ ٚيــــر م٣بــــ٫ٓ؛ ألهــــّ ًخٗــــاعى مــــ٘  ْج ــــؼ اختــــرام ٦ــــغامتهم اإلاخإنــــلت،  ْحٍٗؼ ا٢ــــت  لألخــــخام طْي ؤلٖا

تــراى صْن بـــضء  ال ًمىـــ٘ َـــظا الٖا ْحٗتـــرى ٖلُــّ،  ْٚغيــِا  ٕٓ الاجٟا٢ُـــت  ْلُبُـــا، مٓيــ هٟــاط الاجٟا٢ُـــت بــين اإلاجـــغ 

ْلت اإلاخدٟٓت مً جدِٟٓا. ْلخين صْن ؤن حؿخُٟض الض ت الىٟاط بين الض  ْجٓل الاجٟا٢ُت ؾاٍع

ٓ جدٟـــــــٔ ًســـــــال٠ اإلاـــــــاصة )  ـــــــالن َـــــــ ماهُـــــــا، ؤن ؤلٖا ْلـــــــت ْع ( مـــــــً اجٟا٢ُـــــــت ُِٞىـــــــا ل٣ـــــــاهٓن 27ْؤْبـــــــحذ ص

ــــغاٝ فــــي اإلاٗاَــــ ْاظــــب الــــض٫ْ ألَا ٓ هــــا الــــضازلي، ٌؿــــمذ اإلاٗاَــــضاث، التــــي جــــىو ٖلــــى ؤن مــــً  ضة يــــمان ؤن ٢اه

ؤ، ر( مــً الاجٟا٢ُــت، التــي جخِٗــض بمٓظتهــا -4/1بخُبُــ٤ اإلاٗاَــضة ْالالتــزام  هــا، ٦مــا ؤن الــخدٟٔ ًســال٠ اإلاــاصة )

                                                             
ن1ي
  ب:يومو ق يو" مص ومةوضنب ي مى يومتدى  يو امنب وداو  يإلن اوا انبا  معااىي  داو  يإلن اوا يوهجنب يومعننب بداو  ي  لاد  وي يإلذا 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx.- 
ن2ي
 نذهو لنه: مال نجو  إبىيم لي تدةظ نروو منافنا وموضوح ا ه يالتةا نب وؼ"ضهامي0 96تند يوماى  ي 
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ــا مــً الخــضابير  ْٚيَر ــت  ُٗت ْؤلاصاٍع ــغاٝ باٖخمــاص ظمُــ٘ الخــضابير الدكــَغ بكــإن جىُٟــظ الح٣ــ١ٓ  اإلاالءمــتالــض٫ْ ألَا

ـغاٝ اإلاٗتٝر  ها في الاج ٓاهين ْألاهٓمـت ْألٖا ْبلٛـاء ال٣ـ ْاجساط ظمُ٘ الخضابير اإلاىاؾبت بما فـي طلـ٪ حٗـضًل  ٟا٢ُت، 

ٓا٣ٞــّ  ا٢ـت، بن الُبُٗــت الٗامــت للــخدٟٔ ال جبــين مــضٔ ج ْاإلاماعؾـاث التــي حكــ٩ل جمُيــًزا يــض ألاخــخام طْي ؤلٖا

٣ْٞـــا للمـــاصة ) ْالٛـــغى مجهـــا  ال جمىـــ46/1٘مــ٘ هُـــا١ الاجٟا٢ُـــت  ترايـــاث صْن بـــضء  ( مـــً الاجٟا٢ُـــت.  ٧ـــل َـــظٍ الٖا

ت بُجهم صْن ؤن حؿخُٟض لُبُا مً جدِٟٓا. ْبظل٪ جهبذ الاجٟا٢ُت ؾاٍع ْلُبُا،   هٟاط الاجٟا٢ُت بين َظٍ الض٫ْ 

ْعي  - ح ْْيــ٘ خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان صازــل لُبُــا ؤمــام آلُــت الاؾــخٗغاى الــض اٖتــراى الــض٫ْ ٖلــى الخدٟٓــاث اللُبُــت 

ْعي الكــامل فــي الكــامل: ٖىــض صعاؾــت ْيــ٘ خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان فــي  لُبُــا للمــغة الشالشــت ؤمــام آلُــت الاؾــخٗغاى الــض

ٞٓ ْلُـــت اإلاٗىُــــت بد٣ــــ١ٓ  ، َالبــــذ الٗضًـــض مــــً الــــض٫ْ 2020مار هـــ لُبُـــا بســــحب جدٟٓا هـــا ٖلــــى الاجٟا٢ُــــاث الض

٣ْٞا ألخ٩ام َظٍ الاجٟا٢ُـاث ٓاهُجها  ْحٗضًل ٢ ٗت -ؤلاوؿان،  ْمـً  -ؤلاؾـالمُتالتـي ٢ـض جخٗـاعى مـ٘ ؤخ٩ـام الكـَغ

ْب هــــاء ظمُــــ٘  طلــــ٪، اــــحب ظمُــــ٘ الخدٟٓــــاث ٖلــــى اجٟا٢ُــــت ال٣ًــــاء ٖلــــى ظمُــــ٘ ؤقــــ٩ا٫ الخمُيــــز يــــض اإلاــــغؤة، 

ْهـــــٕؼ نــــٟت الجــــغم ٖــــً الٗال٢ـــــاث  الؾــــُما يـــــض اإلاــــغؤة ٖلــــى ؤي ؤؾــــاؽ بمـــــا فــــي طلــــ٪ الــــضًً،  ؤقــــ٩ا٫ الخمُيــــز 

ٗا ها اإلاىاًَـــت للخ ْجٓؾـــُ٘ هُـــا١ حكـــَغ مُيــــز، الجيؿـــُت التـــي جـــخم بالترا ـــملي بـــين البـــالٛين مــــً هٟــــ الجـــيـ، 

ــــت  ٓب ْاؾــــدبضالِا ب٣ٗ ــــضام  ــــت ؤلٖا ٓب ْبلٛــــاء ٣ٖ ٍٓــــت الجيؿــــاهُت،  ْالِ لدكــــمل الخمُيــــز ٖلــــى ؤؾــــاؽ اإلاُــــل الجينــــملي 

٧ٓــــــ٫ٓ الازخُــــــاعي الشــــــاوي اإلالحــــــ٤ بالِٗــــــض الــــــضْلي الخــــــام بــــــالح١ٓ٣ اإلاضهُــــــت  ْالخهــــــض٤ً ٖلــــــى الارْج الســــــجً، 

ٓا٫ اليخ ْبلٛــاء ٢ــاهٓن ألاخــ ــضام(،  ٓبــت ؤلٖا هــُت الــظي ًىُــٓي ٖلــى جمُيــز يــض ْالؿُاؾــُت )الخــام بةلٛــاء ٣ٖ

ـــؼ خ٣ـــ١ٓ اإلاـــغؤة ٖـــً  ْحٍٗؼ ْاة بـــين الجيؿـــين بدماًـــت  ْاإلايـــرار، ْيـــمان اإلاؿـــا ْالُـــال١  اط  اإلاـــغؤة فـــي مؿـــاثل الـــْؼ

ْم٩اٞدــــــت الخمُيـــــز يـــــضَا ٓاهين، ْؾـــــً ٢ــــــاهٓن قـــــامل لحماًـــــت خ٣ـــــ١ٓ اإلاـــــغؤة  ـــــ٤ حٗـــــضًل ال٣ـــــ ٧ْـــــل جلــــــ٪ (1)ٍَغ  .

ٗت  ٣ْٞا ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث اإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ  .  ؤلاؾالمُتالخٓنُاث 
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 الخاجمت

٣ْٞا إلاا ًلي: ْؤَم الخٓنُاث )زاهُا(  ال(   جًمىذ زاجمت َظا البدض الىخاثج )ؤ

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ْمٗٓـــــم الـــــض٫ْ الٛغبُـــــت، ٞـــــةن ظمُـــــ٘ الخدٟٓـــــاث  - ْلُـــــت اإلاٗىُـــــت بد٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان  ٓوي للجـــــان الض خؿـــــب ال٣ٟـــــّ ال٣ـــــاه

ٗت  ـــالمُتاإلااؾؿــــت ٖلــــى الخٗــــاعى مــــ٘ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ْلُـــــت ؤلاؾـ ُــــاث الض َــــضٝ الاجٟا٢ ْ ٕٓ ـــاث جســــال٠ مٓيــــ ٓـ ــي جدٟ ،  ــ

ٍْجب  ٓن اإلاٗاَضاث،  ْؤخ٩ام اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اه ْ حٗضًلِا.اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان   احتها ؤ

ْ  ؤلاؾـــالمُتمٗٓـــم الـــض٫ْ  - ٢ْـــذ الخهـــض٤ً ؤ ْ حٗـــضًل جدٟٓا هـــا التـــي ٧اهـــذ ؤبـــض ها ) بمـــا فـــي طلـــ٪ لُبُـــا، ٢امـــذ بســـحب ؤ

ٗت  ْلي. ؤلاؾالمُتالاهًمام( ٖلى ؤؾاؽ حٗاعيِا م٘ ؤخ٩ام الكَغ  جدذ يِٛ اإلاجخم٘ الض

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلا - ْاإلايرار بك٩ل ٖام.٣ًخهغ جدٟٔ لُبُا ٖلى الاجٟا٢ُاث الض ٓا٫ اليخهُت   وؿان ٖلى مؿاثل ألاخ

ٗت  - ْلُـت اإلاسالٟــت ألخ٩ـام الكـَغ ، مشـا٫ طلـ٪ الِٗــض ؤلاؾــالمُتٖـضم جدٟـٔ لُبُـا ٖلــى الٗضًـض مـً ؤخ٩ــام الاجٟا٢ُـاث الض

ْالؿُاؾُت. ْلي الخام بالح١ٓ٣ اإلاضهُت   الض

ٓمُت ل - ْٚير الح٩ ٓمُت  ْلُت الح٩ لًِٛ ٖلى لُبُـا فـي الالتـزام بدىُٟـظ ؤخ٩ـام الاجٟا٢ُـاث ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام اإلاىٓماث الض

ٗت  ْلُت اإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ ٣ْٞا لظل٪. ؤلاؾالمُتالض ْمماعؾا ها الٗملُت  ٓاهُجها   ْحٗضًل ٢

ْلُـــت اإلاٗىُــت بد٣ــ١ٓ ؤلاوؿـــان مسالٟــ - ٗت لِؿــذ ٧ــل الاجٟا٢ُــاث الض ن َىــا٥ ؤخ٩ـــام ال ب، بــل ؤلاؾـــالمُتت ألخ٩ــام الكــَغ

ٗت جخٗاعى م٘ الك ٓن الضازلي.ؤلاؾالمُتَغ ٍْم٨ً جُب٣ُِا في ال٣اه  ، 

ْبن ٧ـان الـخدٟٔ ًمشــل  - ْالش٣ـافي للـض٫ْ.  ٕٓ الـضًني  ال ًلبـي الخىـ ٓاػن  ْٚيـر مخـ ْلي مـً الخدٟٓـاث ٚيـر ٖـاص٫  ٢ٓـ٠ الـض اإلا

 مِٓغا مً مٓاَغ الؿُاصة، ٞةن اإلاُالبت بسحبّ جازغ ٖلى َظٍ الؿُاصة.

ْالٛغى مجها، ٌكـ٩ل خغبـا  ؤلاؾالمُت بن الاؾدىاص ٖلى ؤن جدٟٓاث الض٫ْ  - ٕٓ اإلاٗاَضة  ٓلت لخٗاعيِا م٘ مٓي ٚير م٣ب

ٍٓتها  ض الض٫ْ مً َ ْججٍغ  َُْمىت الش٣اٞت الٛغبُت ٖلحها. ؤلاؾالمُتٖلى ؤلاؾالم 

ْالش٣ــافي لــض٫ْ  - ْزانــت اجٟا٢ُــت ال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض اإلاــغؤة، الازــخالٝ الــضًني  لــم جــغإ اجٟا٢ُــاث خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان 

 َغاٝ.ألا 

ا  ًُّ ىصُاث: –زاه
ّ
 الخ

ٗت  -  ٓع اللُبي. ؤلاؾالمُتالهُاٚت الض٣ُ٢ت آللُت اٖخباع الكَغ ٓهُت في الضؾخ  مهضعا لل٣اٖضة ال٣اه

ٗت  - ٗاث م٘ ؤخ٩ام الكَغ ٓاءمت الدكَغ ٓع ٖلى م  .ؤلاؾالمُتالىو في الضؾخ

ْلُــت، الــخدٟٔ ٖلــى ؤخ٩ــام  - ْ الاهًــمام ٖلــى الاجٟا٢ُـاث الض ٓع ؤن ٖلــى الؿـلُت اإلاسخهــت بالخهــض٤ً ؤ الـىو فــي الضؾــخ

ٗت   .ؤلاؾالمُتالاجٟا٢ُاث اإلاسالٟت ألخ٩ام الكَغ

ْلُـــــت اإلاٗىُــــت بد٣ـــــ١ٓ ؤلاوؿــــان مـــــ٘ مغاٖــــاة ألاخ٩ـــــام اإلاسالٟــــت ألخ٩ـــــام  - ٗاث اللُبُــــت مـــــ٘ الاجٟا٢ُــــاث الض ٓاءمــــت الدكـــــَغ م

ٗت الك  .ؤلاؾالمُتَغ

ا. - ُأ ا ْؾُ ُأ ٓن مجخمٗا بؾالم  بىاء اإلاجخم٘ اللُبي مً الضازل ٖلى ؤؾـ صًيُت ل٩ُ

ْلت اللُبُت الخمؿ٪ بخدٟٓا ها ٖلى اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة لخٗاعيِا م٘ ؤخ٩ام  - ٖلى الض

ٗت   . ؤلاؾالمُتالكَغ

ٗت الخإ٦ُــــض فــــي ٧ــــ ؤلاؾــــالمُتٖلــــى الــــض٫ْ  - ْلُــــت ٖلــــى ؤن جدٟٓا هــــا ٖلــــى ٖــــضم الخٗــــاعى مــــ٘ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ل اإلاداٞــــل الض

ْ الٛغى مجها. ؤلاؾالمُت، ًمشل ال٣ُم ألاؾاؾُت للمجخمٗاث ؤلاؾالمُت ْلُت ؤ ٕٓ اإلاٗاَضاث الض  ْؤ ها ٚير مسالٟت إلآي
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

 ي، ٞـخذ البــاعت بكــغح  ـحُذ البســاعي، جد٣ُـ٤: ٖبــضالغخمً بًـ هانــغ الاــرا٥، صاع ابًـ  جــغ، ؤخمـض بـًـ ٖلـي الٗؿــ٣الو

ٓصًت،  .2005، 1ٍَُبت، الٍغاى، الؿٗ

  ،ــملي الضمكـــ٣ي، جٟؿــير ال٣ـــغآن الٗٓــُم، صاع ابـــً خــؼم، بيـــرْث مـــغ ال٣ٍغ ُٖ ابــً ٦شيــر، ؤبـــي الٟــضاء بؾـــماُٖل بــً 

 .  2000، 1لبىان، ٍ

ا  ًُّ  مشاحم الفله اللاهىوي: –زاه
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 الىخب: - ؤ

  ٓوي اإلاهغي، صاع الجهًت ١ٓ ؤلاوؿان في الىٓام ال٣اه ْلُت في مجا٫ خ٣ ْي الكُش، هٟاط التزاماث مهغ الض ببغاَُم ٖلى بض

 .2003الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ، 

  ١ٓ ؤلاوؿـــــان الن الٗـــــالوي لح٣ـــــ ٓي، "صعاؾـــــت م٣اعهـــــت بـــــاٖ  ١ٓ ؤلاوؿـــــان فـــــي الِـــــضي الىبـــــ خؿـــــين بــــًـ مدمـــــض اإلاِـــــضي، خ٣ـــــ

َٓىُت"، م ، ؤلاؾ٨ىضٍعت، مهغ، ْالدكَغٗاث ال  .2001يكإة اإلاٗاٝع

  ضاْ(، "صعاؾـت ه٣ضًـت ٖاٝع بً ٖٓى بً ٖبضالحلُم الغ٧ابي، اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة )ؾُـ

ٓصًت، ٍؤلاؾالمُتفي يٓء م٣انض الكَغٗت  ٓخُض لليكغ، الٍغاى، الؿٗ  .2013، 1"، صاع الخ

 ١ٓ ؤلا ـاع اإلااؾنـملي -وؿان في بَـاع ألامـم اإلاخدـضة، " ألاؾـاؽ ال٣اٖـضيٖهام مدمض ؤخمض ػهاحي، خماًت خ٣ آلُـاث  -ؤلَا

ْاإلاغا٢بت"، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ،   .2001اإلاخابٗت 

 ٍ ،َٓىُت، بىٛاػي، لُبُا ْاإلاهاصع"، صاع ال٨خب ال ْلي الٗام، "ألاخخام  ٓن الض ٓي، ال٣اه  .2019، 6ٖلي ي

  ١ٓ ْخ٣ـــ ٓػٍـــت ٖبضالؿـــخاع، ؤلاؾـــالم  ًْٞـــل الكـــَغٗت ٞ ١ٓ ؤلاوؿـــان فـــي ؤلاؾـــالم  ُٖٓت ٖــًـ خ٣ـــ ؤلاوؿـــان، "صعاؾـــت مٓيـــ

 .2007ٖلى الٗاإلاين"، ماؾؿت ألاَغام، ال٣اَغة، مهغ،  ؤلاؾالمُت

 ٍ،ٓػَ٘، مهغ ْالخ ١ٓ ؤلاوؿان، اإلاهٍغت لليكغ   .2020، 1مدمض ؾُض اإلاهغي، الخدٟٔ ٖلى مٗاَضاث خ٣

 ٓؾ ١ٓ ؤلاوؿان، "م ٓص اإلاِظبي، مدايغاث في خ٣ ١ٓ ؤلاوؿانمُل اص، َغابلـ، لُبُا، 2ٍٖٓت خ٣  .2009، 1"، صاع الْغ

 الشظاةل الللُمت: -ب

  ١ٓ ْلُــــت لح٣ــــ ْن الخلُجــــي ٖلــــى الاجٟا٢ُـــاث الض ًـــاء فــــي مجلـــــ الخٗـــا ٫ْ ألٖا غان ِٞــــض اإلاُيـــري، جدٟٓــــاث الــــض ِٞـــض ؾـــٗـ

ْؾِ، ٖمان، ألاعصن،  ١ٓ، ظامٗت الكغ١ ألا  .2012ؤلاوؿان، عؾالت ماظؿخير، ٧لُت الح٣

 البدىر واإلالاالث: -ج

  ،"ْالخدـضًاث ْآلاٞـا١ عبُٗت الىانغي، اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة في قما٫ ؤٍٞغ٣ُا، "الخ٣ضم 

 ٫ٓ ٧ٓـ ْالخهـض٤ً ٖلـى الارْج ٘ـ الخدٟٓـاث  ْعقت ٖمل اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة مًـ ؤظـل ٞع

َُْئــت ألامــم الازخُــاعي اإلالحــ٤ باالجٟا٢ُــت فــ ٍغ٣ُــا بــاألمم اإلاخدــضة  ي قــما٫ ؤٍٞغ٣ُــا، جدــذ بقــغاٝ اللجىــت الا٢خهــاصًت أٞل

 .2011اإلاخدضة للمغؤة، الغباٍ، اإلاٛغر، 

  ٫ْ الٗغبُــت ٖلــى اجٟا٢ُــت ال٣ًــاء ٖلــى ٧اٞــت ؤقــ٩ا٫ الخمُيــز يــض م جدٟٓــاث الــض ٓص بــضع الــضًً، ج٣ُـُـ نــالح مدمــض مدمــ

ْة اجٟا٢ُت ال٣ً ْع٢ت ٢ضمذ بلى هض ْالكـَغٗت اإلاغؤة،  زـال٫ الٟتـرة مًـ  ؤلاؾـالمُتاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة 

ٓٞمار  19-20 ْخت، ٢ُغ، 2012ه ٓن ألاؾغة، الض لى لكئ ْاإلاجلـ ألٖا ١ٓ ؤلاوؿان ال٣ٍُغت  َٓىُت لح٣  .2012، اللجىت ال

  ٓابُّ فــي ال٣ٟـّـ ؤلاؾــال ٓمـّـ ْيــ ْلُــت، "مِٟ ُض الــض٢ا١، الــخدٟٔ ٖلــى الاجٟا٢ُــاث الض ٍٓت مدمــض الؿـٗـ ْة الؿــى مي"، الىــض

 ْ ٢ْاٝ  ْػاعة ألا ٓم ال٣ُِٟت،  ٓع الٗل نلخُ مان، ر، ث.الضًيُت الكْا ُٖ  ، ؾلُىت 

  ،ٍٓــذ ْلُــت لح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــان، مجلــت الح٣ــ١ٓ، ال٩ ٓئــملى، الخدٟٓــاث ٖلــى ؤخ٩ــام اإلاٗاَــضاث الض مدمــض زلُــل اإلا

 .2002، 3، الٗضص26الؿىت 

 ١ٓ ؤلاوؿان في الى ٓطظا"، مجلت ظامٗت ْاثل ؤخمض ٖالم، ؾٍغان اجٟا٢اث خ٣ مان هم ُٖ ٓوي الضازلي، "ؾلُىت  ٓام ال٣اه

ٓهُت، اإلاجلض ْال٣اه ُت  ٓم الكٖغ  .2015، 1، الٗضص2الكاع٢ت للٗل

 وزاةم ألامم اإلاخدذة:  -د

 ( ْلُـت ْامغ الهاصعة ًٖ مد٨مـت الٗـض٫ الض ْٔ ْألا ْالٟخا ٓظؼ ألاخ٩ام  ٓز٣ُـت ع٢ـم 1991-1948م ، ST/LEG/SER.F/1(، ال

1992. 
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 - ١ٓ ؤلاوؿان، ُِٞىا ٓ  25-14اإلااجمغ الٗالوي لح٣ ٓهُ ٓز٣ُت ع٢م: 1993ً  . A/CONF.157/23 ،1993، ال

  ١ٓ ؤلاوؿان بم٣خ ملى ال٣ٟغة ّ اللجىت اإلاٗىُت بد٣ ً اإلااصة  4حٗل٤ُ ٖام اٖخمضج ١ٓ  40م ْلى الخام بالح٣ ً الِٗض الض م

ٓز٣ُت ع٢م:  ْالؿُاؾُت، ال  .CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،1994اإلاضهُت 

  ـغ اللجىـت اإلاٗىُـت بال٣ًـاء ٖلـى الخمُيـز يـض اإلاـغؤة، اإلالحـ٤ ع٢ـم ٓزاث٤ الغؾمُت للجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدـضة، ج٣ٍغ  38ال

(A/53/38/Rev.1 ،ٓع٥ ٍٓ  . 1998(، هُ

  ،١ٓ ؤلاوؿــــان ت ألامــــم اإلاخدـــضة الؿـــامُت لح٣ـــ ١ٓ ؤلاوؿـــان، مٟٓيــُـ ت لح٣ـــ ْلُـــت ألاؾاؾـــُـ ألامـــم اإلاخدـــضة، اإلاٗاَـــضاث الض

ٓع٥  ٍٓ  . 2006ْظى٠ُ، هُ

  ١ٓ ت ألامــــم اإلاخدــــضة الؿــــامُت لح٣ــــ ١ٓ ؤلاوؿــــان، مٟٓيـــُـ ت الجضًــــضة لح٣ــــ ْلُــــت ألاؾاؾـــُـ ألامــــم اإلاخدــــضة، اإلاٗاَــــضاث الض

ْظى٠ُ،  ٓع٥  ٍٓ  . 2007ؤلاوؿان، هُ

  ــغ الجــام٘ للخ٣ــاٍعغ ْالخ٣ٍغ ْعي الشــاوي  ــغ الــض اإلاالخٓـاث الخخامُــت للجىــت اإلاٗىُــت بال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض اإلاـغؤة ٖلــى الخ٣ٍغ

ٓز٣ُت ع٢م:  ْعٍت مً الشالض بلى الخامـ للُبُا، ال  .CEDAW/C/LBY/CO/5 ،2009الض

  ت الٗامـــت ع٢ـــم ـــغاٝ للجىـــت اإلاٗىُـــت بال٣ًـــاء ٖلـــى الخمُيـــز يـــض اإلاـــغؤة بكـــ 28الخٓنــُـ ٫ْ ألَا ت للـــض إن الالتزامـــاث ألاؾاؾــُـ

ٓظب اإلااصة  ٓز٣ُت ع٢م:  2بم  .CEDWA/C/GC/28 ،2010مً اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة، ال

  اعاث اـــحب الخدٟٓـــاث ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ باجٟا٢ُـــت ال٣ًـــاء ٖلـــى ظمُــ٘ـ ؤقـــ٩ا٫ ْبقــٗـ ترايـــاث  ْالخدٟٓـــاث ْالٖا الهـــاث  ؤلٖا

 ٓ  .CEDAW/sp/2010/2 ،2010ز٣ُت ع٢م: الخمُيز يض اإلاغؤة، ال

  ت الٗامــت ع٢ــم للجىــت اإلاٗىُــت بال٣ًــاء ٖلــى الخمُيــز يــض اإلاــغؤة بكــإن ألابٗــاص الجيؿــاهُت اإلاغجبُــت بــاإلاغؤة ُٞمــا  32الخٓنـُـ

ٓز٣ُت ع٢م:  ْاوٗضام الجيؿُت، ال ْالجيؿُت  ْاللجٓء   .CEDWA/C/GC/   ،2014ًخٗل٤ بمغ٦ؼ الالجئ 

 ٓزـاث٤ الغؾـمُت للجمُٗــت ا ْلي، اإلالحــ٤ ع٢ـمال ٓن الـض ـغ لجىــت ال٣ـاه ٓع٥، (A/71/10)  10 لٗامـت لألمـم اإلاخدــضة، ج٣ٍغ ٍٓــ ، هُ

2016. 

  ْعي الشــاوي ــغ الــض ْالش٣اُٞــت ٖلــى الخ٣ٍغ اإلاالخٓــاث الخخامُــت للجىــت اإلاٗىُــت بــالح١ٓ٣ الا٢خهــاصًت ْالاظخماُٖــت 

ٓز٣ُت ع٢م:   .E/C.12/LBN/CO/2 ،2016اإلا٣ضم  مً لبىان، ال

  ٓز٣ُت ع٢ماإلاالخٓاث ٓعٍخاهُا، ال ْعي الشاوي إلا ، CAT/C/MRT/CO/2 :الخخامُت للجىت مىاًَت الخٗظًب ٖلى الخ٣ٍغغ الض

2018. 

  :ٓز٣ُـــــــت ع٢ـــــــم ٍٓـــــــذ، ال ْلـــــــي لل٩ ـــــــغ ألا ا٢ـــــــت ٖلـــــــى الخ٣ٍغ ْي ؤلٖا ١ٓ ألاخـــــــخام ط اإلاالخٓـــــــاث الخخامُـــــــت للجىـــــــت اإلاٗىُـــــــت بد٣ـــــــ

CRPD/C/KWT/CO/1 ،2019. 

 ْعٍت ٓظب اإلااصة ) الخ٣ٍغغ الجام٘ للخ٣اٍعغ الض ٍٓذ بم ( مً الاجٟا٢ُت الظي ٧ان 44مً الشالض بلى الؿاصؽ اإلا٣ضم مً ال٩

ٓز٣ُت ع٢م: 2018مً اإلا٣غع ج٣ضًمّ في ٖام   . CRC/C/KWT/3- ،2020، ال

  :ٓز٣ُت ع٢م ْعي الكامل للُبُا، ال  .A/HRC/46/17 ،2021ج٣ٍغغ الٍٟغ٤ الٗامل اإلاٗني باالؾخٗغاى الض

 للىماث:الشبىت الذولُت للم -ٌ

  ١ٓ ؤلاوؿـان، اللجىـت اإلاٗىُـت ١ٓ ؤلاوؿـان، َُئـاث مٗاَـضاث خ٣ـ ت ألامـم اإلاخدـضة الؿـامُت لح٣ـ ٢ٓ٘ الغؾوي إلآٟيُـ اإلا

ْالؿُاؾُت ١ٓ ؤلاوؿان اإلاضهُت    :بد٣

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx.- 

  ١ٓ ت ألامـم اإلاخدـضة الؿـامُت لح٣ـ ٢ٓ٘ الغؾوي إلآٟيُـ ١ٓ ؤلاوؿـان، اللجىـت اإلاٗىُـت اإلا ؤلاوؿـان، َُئـاث مٗاَـضاث خ٣ـ

ْالش٣اُٞت: ١ٓ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت   بالح٣
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 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx.- 

  ١ٓ ؤلاوؿان، لجىت ١ٓ ؤلاوؿان، َُئاث مٗاَضاث خ٣ ٘ الغؾوي إلآٟيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لح٣ ٢ٓ ال٣ًاء ٖلى اإلا

 الخمُيز الٗىهغي:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx.- 

  ١ٓ ؤلاوؿــان، اللجىــت اإلاٗىُــت ١ٓ ؤلاوؿــان، َُئــاث مٗاَــضاث خ٣ــ ت ألامــم اإلاخدــضة الؿــامُت لح٣ــ ٢ٓـ٘ـ الغؾــوي إلآٟيـُـ اإلا

 بال٣ًاء ٖلى الخمُيز يض اإلاغؤة:

 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx.- 

  ١ٓ ؤلاوؿــان، لجىــت مىاًَــت ١ٓ ؤلاوؿــان، َُئــاث مٗاَــضاث خ٣ــ ت ألامــم اإلاخدــضة الؿــامُت لح٣ــ ٢ٓـ٘ـ الغؾــوي إلآٟيـُـ اإلا

 الخٗظًب: 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cat/pages/catindex.aspx.- 

  ١ٓ ١ٓ ؤلاوؿـــان، لجىـــت خ٣ـــ ١ٓ ؤلاوؿـــان، َُئـــاث مٗاَـــضاث خ٣ـــ ت ألامـــم اإلاخدـــضة الؿـــامُت لح٣ـــ ٢ٓــ٘ـ الغؾـــوي إلآٟيــُـ اإلا

 الُٟل: 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx- 

 ١ٓ ؤلاوؿــان، اللجىــ ١ٓ ؤلاوؿــان، َُئــاث مٗاَــضاث خ٣ــ ت ألامــم اإلاخدــضة الؿــامُت لح٣ــ ٢ٓـ٘ـ الغؾــوي إلآٟيـُـ ت اإلاٗىُــت اإلا

م: ْؤٞغاص ؤؾَغ  بالٗما٫ اإلاِاظٍغً 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx.- 

  ١ٓ ؤلاوؿــان، اللجىــت اإلاٗىُــت ١ٓ ؤلاوؿــان، َُئــاث مٗاَــضاث خ٣ــ ت ألامــم اإلاخدــضة الؿــامُت لح٣ــ ٢ٓـ٘ـ الغؾــوي إلآٟيـُـ اإلا

ا٢ت:  ْي ؤلٖا ١ٓ ألاخخام ط  بد٣

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx.- 

  ١ٓ ؤلاوؿــان، اللجىــت اإلاٗىُــت ١ٓ ؤلاوؿــان، َُئــاث مٗاَــضاث خ٣ــ ت ألامــم اإلاخدــضة الؿــامُت لح٣ــ ٢ٓـ٘ـ الغؾــوي إلآٟيـُـ اإلا

 -.https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspxباالزخٟاء ال٣ؿغي: 

  ٢ٓ٘ الغؾوي  .https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx    إلاٗاَضاث ألامم اإلاخدضة:اإلا

 ٘٢ٓ ٓمي للمجلـ الغؾوي اإلا  .http://ncw.gov.eg/Page/506-: للمغؤة اإلاهغي  ال٣

  ْػاعة ٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي الخالي:ج٣ٍغغ  ْلُت في لُبُا ٖلى اإلا ت الضًيُت الض ٫ٓ الحٍغ ٨ُت خ  الخاعظُت ألامٍغ

-https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/libya. 
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جي الصادس باللاهىن   2017لعىت  19الاكخباس اإلازَبي في كاهىن ألاظشة البدٍش

 د. أخمذ مدمذ بخُذ

 ؤلاظالمُتكعم اللوت اللشبُت والذساظاث  -أظخار مشاسن بيلُت آلاداب 

ً(حاملت  ً )دولت البدٍش  البدٍش

Alghzal3@gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٓاظـب    ٣ْٞـّ ال ْالِٟـم ُٞـّ ،  ٓا٢ـ٘  ٓػٍـت ، عخمـّ هللا ، ؤن ال٣ٟـّ ٣ِٞـان : ٣ٞـّ ال مً بٖالم الٗالمت ابً ٢ـُم الج

ــضاص للمــاجمغ الــضْلي ألا٫ْ ل٩لُــت ال٣ــاهٓن بجامٗــت  فــي ْؤخؿــب ؤن الُِئــت الٗلمُــت ال٣اثمــت ٖلــى ؤلٖا ٓا٢ــ٘ .  َــظا ال

ٗت  ْال٣ًـاء فـي جُبُـ٤  ؤخ٩ـام الكـَغ ٗاث  ْع الدكـَغ ْالخُلٗـاث (  ؤلاؾـالمُتاإلاغ٢ب الضاعي بلى بدض ) ص ٓا٢ـ٘  . ال

ٍٓيُــت الغا٢ُــت ، ألهىــا ال هــخم ٓبىا اإلاؿــلمت فــي الخُبُــ٤ بهمــا جمشــل َــظٍ اإلاى جُــت الخ٩ ٨ً مــً جد٣ُــ٤ َمٓخــاث قــٗ

ْ ٖلُّ . ؤلاؾالمُتالححُذ لألخ٩ام  ْا٢٘ الخُب٤ُ الٟٗلي خا٦مين لّ ؤ  ما لم ه٠٣ ٖلى 

ً فــــي ْيــــ٘ ٢ــــاهٓن ألاؾــــغة     ْصٖمــــا لٛاًخــــّ ؤٖــــال  بازخهــــاع ججغبــــت ممل٨ــــت البدــــٍغ ٓة اإلاــــاجمغ  ْاهُال٢ــــا مــــً صٖــــ

ُت، ٩امّ "لدؿغي ؤخ 2017لؿىت  19الهاصع بال٣اهٓن  الًـت اإلادـا٦م الكـٖغ ـاث التـي جـضزل فـي  ٖلى ظمُـ٘ اإلاىاٖػ

ٍٓال جىٓـــُم ؤخ٩ـــام  ْطلـــ٪ فـــي ْـــل ؾـــلُت مظَبُـــت ُٖلـــذ َـــ ْ ال٣ٟـــّ الجٟٗـــغي "   ْٖلـــى مـــً ًدبـــ٘ ال٣ٟـــّ الؿـــني ؤ

ٓهين مؿخ٣لين . ْبن ب٣اه ْمذ ػمىا َظا الخىُٓم   ألاؾغة ب٣اهٓن مٓخض ، بل ٢ا

    
ُ
يُــت خالــت  البدٍغ

َ
ص٫ْ ؤزــغي لــم حؿــخُ٘ الخٛلــب ٖلــى الٗهــبُت اإلاظَبُــت ٞايــُغث بلــى ْيــ٘  ٢ْــض ميــز الخجغبــت

ٓا٫ اليخهُت ، ؤخضَما ؾني ْآلازغ ظٟٗغي . ٓهين لألخ  ٢اه

ْاة بـين     ٓاهين مـً ؤزـغ فـي اإلاؿـا ْهٓـغا إلاـا لخٓخُـض ال٣ـ ْهٓغا ألن ؤلازيُت اإلاظَبُت مما حٗم بّ البلٔٓ فـي ؤ٢ُاعهـا ، 

ٓاب٤ الٗلمُـــت فـــي مٗالجـــت آزـــاع  ْجغقــُض الٗهـــبُت اإلاظَبُـــت ٞـــةن جدلُـــل الؿــ ني ،  ْصٖـــم اليؿـــُج الـــَٓ ٓاَىين ،  اإلاــ

ٓص بلُّ  .  ؤلازيُت اإلاظَبُت مما ٌؿخإَل ؤن جخٓظّ الجِ

 اليلماث اإلافخاخُت: 

ُت ، اإلاــــــظاَب الؿــــــيُت، اإلاــــــظَب الجٟٗــــــغي، ال٣ــــــاهٓن الؿــــــني، ال٣ــــــاهٓن  ٢ــــــاهٓن ألاؾــــــغة، اإلادــــــا٦م الكــــــٖغ

ت ٓا٫ اليخهُت الجٍٟٗغ  .اإلآخض، ألاخ

 

 

 ملذمت

ٓ مـــً الٗـــام      ٓهُـــ ً اإلالـــ٪ خمـــض بـــً ِٖنـــملى آ٫ زلُٟـــت ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  2009فـــي ً لؿـــىت  19ؤنـــضع ٖاَـــل البدـــٍغ

ٓاٞـ٤ اإلاجخمعـي ٖلـى ْيـ٘  2009 ٢ْـ٘ الُـإؽ مـً الخ ْطلـ٪ بٗـض ؤن  بةنضاع ٢اهٓن  ؤخ٩ـام ألاؾـغة ال٣ؿـم ألا٫ْ ، 

ــاث التـي جســخو َْؿــغي ٖلــى ظمُــ٘ اإلاىاٖػ ٓاَىين ،  ُت  ٢ـاهٓن لألؾــغة ًسًــ٘ لــّ ٧اٞــت اإلاـ ــا اإلادــا٦م الكــٖغ بىَٓغ

ـا بال٣ـاهٓن الؿـني بزـاعة  ٧ْان مً الٛاًاث اإلاًمغة مـً اإلابـاصعة بةنـضاع ال٣ؿـم ألا٫ْ الـظي اقـتهغ ٖٞغ في اإلامل٨ت، 

٢ِٟٓم مــً الانــُٟاٝ مــ٘  اهدبــاٍ اإلاٗاعيــين بلــى مداؾــً الخُبُــ٤ الٟٗلــي لألخ٩ــام اإلا٣ىىــت ٖؿــاَم ًغاظٗــٓن مــ

ٌ ج٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة باألؾ ٓاهين . ظماٖت ٞع  لٓر اإلاٗخاص في ْي٘ ال٣
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ْا ، بط ؤٚـغث آلازـاع ؤلاًجابُـت لخُبُـ٤ ٢ـاهٓن ؤخ٩ـام ألاؾـغة        ً مـا ؤعاص ٢ْض جد٤٣ ألْلي ألامغ في ممل٨ت البدـٍغ

ْا بخ٣ىـــين ؤخ٩ــام ألاؾـــغة الخانـــت بإجبــإ اإلاـــظَب الجٟٗـــغي،  ٓا زــم جىـــاص ٌ ٞخىـــاظ ٓا خغ٦ــت الـــٞغ ٦شيــرا ممـــً صٖمـــ

ْٖملــذ فــي نــمذ ٖ يُــت نــُدت الغظــاء ،  يُــت ، ًا٦ــض ْالخ٣ُــذ ؤلاصاعة البدٍغ لــى ْيــ٘ ج٣ىــين ٖــام لألؾــغة البدٍغ

ْالكــٗبي بلــى ا٢تــراح  ْاهخ ــى الؿــعي الغؾــوي  ٍْغعــى الخهٓنــُت اإلاظَبُــت فــي اإلاسخلــ٠ ُٞــّ ،  ٖلــى اإلاخٟــ٤ ٖلُــّ ، 

خحهـا ؤن ججـض فـي مىا٢كـت الا٢تـراح زـم ب٢ـغاٍع  ْٖؼث بلـى الُِئـت الارإلااهُـت بٛٞغ ٓمت ، ٞـإ ان ما جبيخّ الح٩ ٢اهٓن ؾٖغ

م جدـــذ اؾـــم ٢ــاهٓن ألاؾـــغة ، لُٗمـــل بـــّ 2017لؿـــىت  19تـــى بــاصع ٖاَـــل الـــبالص بةنـــضاٍع بال٣ــاهٓن ْمــا بن ؤ٢ـــغ خ

إلاــا ًهــضع  2017ابخــضاء مــً ألا٫ْ مــً ؤٚؿــُـ  ُت  ــا اإلادــا٦م الكــٖغ ــاث التــي جىَٓغ ، لِؿــغي ٖلــى ٧اٞــت اإلاىاٖػ

ش الٗمل .   ٞحها خ٨م  هاجي ٢بل جاٍع

ٓاصٍ البـــالٜ ٖـــضصَا  44الازـــخالٝ اإلاـــظَبي فـــي ْمـــً ؤبـــغػ مـــا ًميـــز َـــظا ال٣ـــاهٓن ؤهـــّ عاعـــى         141مٓيـــٗا مـــً مـــ

ْػ وؿــبت  ٓ مــا ًجـــا َْـــ ٓاص ال٣ـــاهٓن ، ٦مــا ؤْظـــب ٢ــاهٓن ؤلانـــضاع فــي اإلاـــاصة الشالشــت مىـــّ مغاٖـــاة 31مــاصة،  % مـــً مــ

ٕٓ النزإ.  ٓ ال٣اهٓن مً هو في مٓي  الخهٓنُت اإلاظَبُت في خا٫ زل

ُٗت ظــــضًغة        ْالضعاؾــــت ، ٣ٞــــض خالــــذ الخهٓنــــُت اإلاظَبُــــت صْن  َْــــظٍ فــــي الح٣ُ٣ــــت ججغبــــت حكــــَغ بالخإمــــل 

 ج٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة مىظ الؿبُٗىاث مً ال٣غن اإلاا ملي  .

 :ٕٓ  ؤَمُت اإلآي

ْا٢٘ ؤ٢ُاعها  ًضع٥ ؤهّ مً الىضعة بم٩ان ؤن ج٩ٓن إلاظَب ٣ٞ ـي بُٗىـت ؾـُاصة جامـت فـي ٢ُـغ  ؤلاؾالمُتاإلاخإمل في 

ٓعها ج٣بـــل الجماٖـــاث الؿـــ ْبن جهـــ ٓوي بـــين ألاخ٩ـــام اإلاؿـــخ٣اة مـــً مـــظَبين ؾـــيُين ٞـــإ٦رر ْاخـــض ،  يُت لخلُٟـــ٤ ٢ـــاه

ٓع  ٞــةن اإلاكــاَض ؤهــّ ٖىــض مؼاخمــت مــظَب مــً اإلاــظاَب ٚيــر الؿــيُت ، الؾــُما اإلاــظَب الجٟٗــغي، إلاــظَب ؾــني جشــ

ـت فـي ؤن ٩ًـٓن مـظَتهم صْن ٚيـٍر مهـضع ألاخ٩ـام اإلا٣ىىـت، مـ٘ مـا ٢ـض ٩ًـٓن لِـظا الخمُيـز مـً  بـت الجٍٟٗغ ٖىضثـظ ٚع

ىُت .ؤز  غ ٖلى اللحمت الَٓ

 مك٩لت البدض: 

ً م٘ ؤلازيُت اإلاظَبُت في ْي٘ ٢اهٓن ألاؾغة الهاصع بال٣اهٓن      ا 2017لؿىت  ٠ُ٦19 حٗاملذ ممل٨ت البدٍغ

 مى   البدض: 

٢ٓـــذ  –ؾإ٢خهـــغ    ـــاث التـــي  –هٓـــغا لًـــ٤ُ ال ٖلـــى اؾـــخ٣غاء خغ٦ـــت ج٣ىـــين ؤخ٩ـــام ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي لح٨ـــم اإلاىاٖػ

ْاثـــــغ ا ـــــا ص ـــــا ، اإلال٣ًـــــاء الكـــــغعي فـــــي جىَٓغ ْآزاَع ـــــا  ْمٓاََغ مل٨ـــــت ، ٖامـــــضا بلـــــى جدلُـــــل ؤؾـــــبار َـــــظٍ الحغ٦ـــــت ، 

ْالخدلُلي .  مؿخُٗىا باإلاى جين الاؾخ٣غاجي 

 زُت البدض:

ْؤمــا اإلابدشــان      ْمبدشــين ْزاجمــت ، ؤمـا اإلا٣ضمــت ٞ ــي اإلاازلــت بـين ؤًــضًىا ،  ْػٕ بدىــي َــظا ٖلـى م٣ضمــت  عؤًـذ ؤن ؤ

 ِٞما :

ً.اإلابدض ألا٫ْ  ش ج٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة في ممل٨ت البدٍغ  : اؾخٗغاى مٓظؼ لخاٍع

خباع . ْآزاع الٖا ا ،  ْمٓاََغ ْاعي اٖخباع الخهٓنُت اإلاظَبُت في ج٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة.،   اإلابدض الشاوي: ص

ْجٓنُا ها  . الخاجمت : جخًمً هخاثج الضعاؾت 
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 ٌ  اإلابدث ألاو

خ جلىين أخيام ألاظشة في  ًاظخلشاض مىحض لخاٍس  مملىت البدٍش

نــي الهــاصع بال٣ــاهٓن   نــي  2017لؿــىت  19ًمشــل ٢ــاهٓن ألاؾــغة البدٍغ ٢ُــ٠ الشمــغ لغخلــت ال٣ًــاء الكــغعي البدٍغ

ـاث ٚيـر  ـا ؾـلُان طلـ٪ ال٣ًـاء ٖـً اإلاىاٖػ ْازَغ ٍٓلت ، التي جغظ٘ بلى مئاث مًذ مـً الؿـىين ، اهدؿـغ فـي ؤ الُ

٢ْــاٝ ، بــل بن بًٗــا مــً صٖــأْ َــظ ْالتر٧ــاث ْألا ت  ْ ألاؾــٍغ ٓعة ًســغط مــً ازخهانــّ لؿــبب ؤ ــاث اإلاــظ٧ ٍ اإلاىاٖػ

 آلزغ .

ٓ : َـــل جلـــ٪    ذي َـــ إلاـــا ٧ـــان طلـــ٪ ال٣ًـــاء طا ظىـــاخين ؛ ؾـــني ْظٟٗـــغي ، ٞـــةن الدؿـــائ٫ ألاَـــم فـــي البدـــض الخـــاٍع

ســا ا َــظا مــا هغ٦ــؼ الىٓــغ ُٞــّ فــي َــظا اإلابدــض ، ٞإظلُــّ مــً زــال٫ اإلاُالــب ألاعبٗــت  ْ ؤن لِــا جاٍع ؤلازيُــت ٖاعيــت ؤ

 . الخالُت

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

ً  كذم الثىاةُت اإلازَبُت في البدٍش

ً ٢ــــضًم ، ٚيــــر ؤن مـــً البــــاخشين مـــً ًــــغصٍ بلــــى      ٓص الكـــُعي فــــي البدـــٍغ سُـــت ٞــــةن الٓظــــ خؿـــب الضعاؾــــاث الخاٍع

ٓص ازخلـ٠  ٦ْمـا ازخلـ٠ فـي بضاًـت الٓظـ الٗهغ ؤلاؾالمي ألا٫ْ ، ُٞما ًغصٍ ألا٦ررْن بلـى ال٣ـغن الشالـض ال جـغي ، 

ــِم بلــى ؤنــ٫ٓ ٞاعؾــُت ، ؤمــا ال٨رــرة ٞــظاث ؤنــ٫ٓ فــي ؤنــ٫ٓ الكــُ ًَ ٓا٫ مــا ًيِؿــب بٗ ْؤِْــغ ألا٢ــ يُين ،  ٗت البدــٍغ

ً خؿـب  ٍْ عبـ٘ ؾـ٩ان البدـٍغ ٧ْل طلـ٪ ال جـإزير لـّ فـي اؾـخ٣غاع مغظُٗـت ال٣ٟـّ الجٟٗـغي الـظي بلـٜ م٣لـض ٖغبُت ، 

كـــُش ًٓؾـــ٠ البدغاوـــي آ٫ ْبـــغػ مــً البداعهـــت مـــً بلــٜ خـــض ال٣ٟاَـــت مــً ٢ـــضًم ، بـــل جــغؤؽ ال( 1)ؤصوــ  الخ٣ـــضًغاث 

ٓع ) ث  ٓا ؤزــــغ الكــــُش 1186ٖهــــٟ ً ا٢خٟــــ ْحكــــير ؤلاخهــــاثُاث بلــــى ؤن ؤ٦رــــر ٖلمــــاء البدــــٍغ ــــت،  ٌ( اإلاضعؾــــت ؤلازباٍع

ٓع  ٍْبلـــٜ بٗـــٌ ال٨خـــار بٗلمـــاء آ٫ ٖهـــٟ  ،ً ٣ٍْـــ٫ٓ :  85ًٓؾـــ٠ ، ختـــى الؿـــبُٗىاث مـــً ال٣ـــغن الٗكـــٍغ ٖاإلاـــا ، 

ت. ْؤقِغ ٖلماء الجٍٟٗغ  .  (2)بًِٗم ؤٖلم 

ً الكـــُش ِٖنـــملى بـــً ٖلـــي آ٫ زلُٟـــت بط ٨َْٗـــ       ٦ْرـــرة ألاجبـــإ ٢ـــغاُع خـــا٦م البدـــٍغ  الخ٣لُـــض الجٟٗـــغي 
َ
ٓر ـ عؾـــ

ن فــي الٗــام  ٓع ٢ايــُا 1875ٖــيَّ ْالكــُش زلــ٠ الٗهــٟ م ٦ــال مــً الكــُش ٢اؾــم اإلاِــٕؼ ٢ايــُا للُاثٟــت الؿــيُت ، 

 ً ٓا٫ ال٣انــٍغ ْؤمــ ٢ْــاٝ  ٓلُت ٧ــل مجهمــا ألا ْمــً مؿــئ ْاؾــخمغ (3)للُاثٟــت الكــُُٗت ،  الٗمــل ٖلــى طلــ٪ ختــى بٗــض .

ت التــــي ازخهــــذ  هــــا  بٖــــالن ٢ُــــام اإلادــــا٦م اإلاضهُــــت ، ْخهــــغ ازخهــــام مد٨متــــي الكــــُسين فــــي ال٣ًــــاًا ألاؾــــٍغ

 .(4)م1926اإلاد٨مت الهٛٔغ ٖلى ًض اإلاؿدكاع حكاعلؼ بلجٍغ٠ 

ٓص ؤقــُإ للمــظاَب الؿــيُت ألاعبٗــت      م مــً ْظــ اإلاــظَب  ٞــةن ال٣ًــاء بمٓظــب مــظَب ْلــي ألامــغ،(  5)ْٖلــى الــٚغ

ٓمـت الكـُش ٓ مظَب خ٩ ني مباع٥ الخاَغ: اإلاظَب اإلاال٩ي َ ٓ الؿاثض، ٫ٓ٣ً اإلااعر البدٍغ ِٖنـملى  اإلاال٩ي، ٧ان َ

                                                             
1
 ي 89ا د  21-99ى ل،و،ا د 5100ن ملت،"ي مو رتال : يوبىيح ي لدمى ذبى يوع ن  ي يوت نق فص يوبد"نو ي   لووو  
2
 ن ناال ذو ماا  ذ ن"  آ  ذ،ةو" فص إ هنى يوبد"نو ي  ابق ذب" يو برب يوعنربوتنب ني 
3
ي ى"ي اب ماا"ناب ي ماق إ اا"  إواو ماا نجا"ي ذهناه ذما    االمنبيإلن ينظ" ونا مق يو منا  يواىرتو" لدماى نعااول يوع ااوي ي يواضاام فاص يو ا"نعب  

 ي 989د  5102يواضام يو "ذص فص ممهرب يوبد"نو ن ن " جامعب يوبد"نو 
4
 ي 77-79ن "يجق : مبا"ك يولا " ي يوااضص يو"بنط د  
دااارى يوبدا"نو يو اا"ذنب ومااىى يوداجااب إوااو ن جاام فااص ل "ودااب يوااىرتو" لدماى يوع اااوي وهااىرتو"ي  ا ويومعنونااب ل م ت بناا  لدرااى ي  اا"  فااص م5

ي ؼنا" من او"  نو" ااوب يواىرتو" يو انخ ذباى يوا"دمو يو ااذ" ييوت بنا  يو ا"ذص فاص  5119يوتاننوم ي ماىمب إوو جامعب ونه    المبنت" بب"ن اننا 
ذهاو يآلواب يونا الب 5110ى بجامعاب يواااا"  ي دوي  يو ل،نب فص ىووب يوبد"نو فص يوع،" يودىنا ن " اوب وهماج اتن" ماىماب إواو رهناب ىي" يوعهاو

ن لو ل ااه" يوماا يال يو ااننب يو ااابى  فااص ممهرااب يوبداا"نو فااص يوو اا  يوداضاا" امااا: ماا ابا يوماورنااب ويو ااافعنبا لمااا يوماا اباو يودنةااص  99-59د 
يولااد ذاو بنوتاا  يوبدا"نو ويورونا  نجاى لو  ويودنبهص فلتباذهما  هب إ ي ما  ا"نااى بلتباح يوم ابنو يو ابانوا و واك بااو"جوح إواو جاىو  واو"نم"
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ً مـً ال٣ـاصمين  بً ٓا البدـٍغ ى ً، ْؾبب طل٪ ؤن ظمُ٘ الظًً اؾخَٓ ْبلّ مً خ٩ام البدٍغ
َ
ْمً ٢ ٖلّي آ٫ زلُٟت 

ٓا مــــال٩ي اإلاـــظَب  ٞٛلــــب اإلاــــظَب مىــــظ آزــــغ ال٣ــــغن ٧ــــا -ْؤٚلــــتهم مـــً ال٣باثــــل الٗغبُــــت-مـــً الؼبــــاعة ب٣ُــــغ آهــــظا٥ ه

ٓعٍمغ: الٗخـــٓر مـــً اإلاؿـــلمين الؿـــىت ٖلـــى اإلاـــظَب (1)الشـــامً ٖكـــغ اإلاـــُالصي، ؤي بٗـــض صزـــ٫ٓ آ٫ زلُٟـــت. ٣ٍْـــ٫ٓ لـــ

ٍٓذ لِظٍ ال٣بُلت . ْال٩  ً ْجيخوي ألاؾغة الحا٦مت في البدٍغ  ،
ً
ا ٖضصا ْؤ٦رَر  ً ْ ي ؤ٢ٔٓ ٢باثل البدٍغ  (2)اإلاال٩ي، 

ٓ اإلاـــظَب ْخؿـــب ال     ً، بهمـــا َـــ ضعاؾـــاث اإلاُـــغصة ٞـــةن ٚلبـــت اإلاـــظَب اإلاـــال٩ي ٖلـــى ال٣ًـــاء ال جســـخو بـــالبدٍغ

٢ْضًم ؤمغ هجض ْؤلاخؿاء ٖلى َظا الٗمل.  ٢ُْغ،  ٍٓذ، ْؤلاماعاث الٗغبُت،   اإلاغعي في ال٩

ٓهُتَْظا ؤلاعر الٗخ٤ُ ًغظ٘ بلى       ْلت الُٗ ٓاٞـ٤ 636-َــ469التي ٧اهذ ٢اثمت في الٟترة مـً  (3)الض م 1076َــ اإلا

ــــ  ٓطَــــا ٖلــــى مىــــا٤َ قاؾــــٗت مــــً الخلــــُج الٗغبــــي، حكــــمل خؿــــب الخ٣ؿــــُم 1238ـ ــــت هٟ ْل ْبؿــــُذ َــــظٍ الض م ، 

ْمىا٤َ الؿاخل الكغقي مـً اإلامل٨ـت الٗغبُـت  ٍٓذ،  ْص الجٛغاُٞت ٖضصا مً الض٫ْ، بط قملذ: ال٩ الحضًض للحض

،ً ْالبدــٍغ ٓصًت،  ْاؾــٗت مــً ٖمــان،  الؿــٗ ْؤظــؼاء  ٓعٍٓن ٢ُْــغ،   (4)ْاؾــخمغ ٖلــى الٗمــل باإلاــظَب اإلاــال٩ي الٗهــٟ

ْلــت آ٫ ظاــر  مــً الــؼمً، زــم ص
ً
ٓلــّ مــا ٣ًــاعر ٢غهــا ْمــا خ  ً ٓا فــي ال٣ــغن الؿــاب٘ ب٢لــُم البدــٍغ اإلاال٨ُــت  (5)الــظًً مل٩ــ

ْاؾخمغث ٢غهين مـً الؼمـان بلـى  هاًـت ال٣ـغن الٗاقـغ ال جـغي )الؿـاصؽ ٖكـغ اإلاـ ٓ زالـض   (6)ُالصي(اإلاظَب،  زـم بىـ

ْازـغ ال٣ــغن الشـاوي ٖكـغ ال جــغي )الشـامً ٖكــغ اإلاـُالصي( ْعبـ٘، اهخ ـى فــي ؤ بملــ٪ (7)الـظًً اؾـخمغ خ٨مِــم بلـى ٢ــغن 

ْالظًً  بضؤ خ٨مِم في ٖام  (8)آ٫ زلُٟت  م. 1782َـ/1197الح٩ام الحالُين، 

ْاؾـــــخ٣غ جما       ْبٗـــــضٍ ،   ً مـــــا بدىٓـــــُم الازخهـــــام ال٣ًـــــاجي ْٖلـــــى طلـــــ٪ صعط الٗمـــــل، ٢بـــــل اؾـــــخ٣ال٫ البدـــــٍغ

ٓم ب٣اهٓن ع٢م  ٓم ، بط لـم  1971لؿىت  13باإلاغؾ ْلم ٌٗض٫ ٖىـّ بلـى الُـ ْجغجِب اإلادا٦م ،  بكإن جىُٓم ال٣ًاء 

ـــاث اإلاخٗل٣ـــت بإنـــ٫ٓ  ٓا٫ اليخهـــُت للمؿـــلمين ، ُٞمـــا ٖـــضا اإلاىاٖػ ًـــؼ٫ ال٣ًـــاء الكـــغعي مسخهـــا ب٣ًـــاًا ألاخـــ

ـــا اإلاد٨مـــت ا ْجهـــُٟتها ٞخســـخو بىَٓغ ٓػٖـــت ٖلـــى التر٦ـــت  ُت م ْلـــم جـــؼ٫ اإلادـــا٦م الكـــٖغ ُٖٓـــا،   إلاضهُـــت اإلاسخهـــت ه

ت. ْؤزٔغ ظٍٟٗغ ْاثغ ؾيُت   ص

 

 

                                                                                                                                                                                     
ذهاو داى  -% 61%  افعنبا لما ي دناؾ ويودنابهب فن بتهى ضبنهب جىيًا وا ي باون بب وه انب يوا نو ن ارهوو 07% ماورنبا وما ناا"ل 81لر " مو 
 مو  راو يوبد"نوي - ووه

 ي21ى د0986بد"نوا يو بعب يو اننب ن مبا"ك يولا "ي يوااضص يو"بنط  ا ى يومه حا يوم بعب يودرومنب باو1
 ي5292 7  "  –ن جي جي وو"نم"ي ىون  يولهنج يوجؽ"يفصي  بعب مل  ب ىي" يوعهوى 2
ي  602 7ن نن ل يوعنوننوو إوو ذبى يوانطا ورانوي ن رنوو م ا"ؾ يوعنوو باإلد امي مو وذب يوتا"نخ يإل المصي   مرتباب يونهضاب يوم،ا"نبي 3

 ني 5دا نب  52يو اذ" د  ناال ذو ىي ذبى يو"دمو
ن ن"جق ن ابهى إواو ي بناص ذاام" ن يوعاهنانوا و اى ينت ذاوي باالى يوبدا"نو  ا باب ماو ناى يوا نجننوا وظا  لما"يم آ  ذ،اةو" نتوي" اوو يوعا"ش فاص 4

" بعاى ا نماب يوتتاا"ي يوبد"نو دتو لويل" يوا"و يوتا ق يوهج"ي يولامط ذ ا" يومانالىيا و اى تو اى  يوعال اب بنانهى وبانو  اال نو يومماوناك بم،ا
 وآل" ما باص وهى ج ن"  لوي  ي يوبد"نو ن وإالّ فإنهى  ى بىلوي فص يوعاى يو انص مو يدتال  بعك مىو من اب يوبد"نوي

ل رتاينظ": ي ن،ا"يا مدمى ذبى  ا تدةب يوم تةنى بتا"نخ يإلد ام فص يواىنى ويوجىناى ا إ ا"يؾ وفه" اب: يو ااونشا مدماى  انا"ا من او"ي  يوم
 ي 068يوم هىا مدمىا  اد  يو ال ي  وى ا ىي" مرتبب يودنا  ببن"و ي د 009ىا د0969يإل المص بىم  ا يو بعب ي ووو 

ى  واك ن  بنهب نجىنب ران  تانى بباىنب يإلد اما ورانوي  اى  يولهنج بال منا ح بعى مى نةو اى إوو ذماو وا"م  و"بوح نجىا و اى ضاعؾ  النهى بعا5
  لو  مو ي م"يم يوجب"ننو فنما بننهى فنما  اذى ذهو  ن "  ي جانل وي تنالبهى ذهو ماى"ي  يوبالىينتنجب وتنا ح ي

 ي068ينظ":  اد  يو ال ي  وى د
 ىي0992ا  باذب ىي" إدنام يوعهوى ببن"و  79ن لهنةبا مدمىي يوتدةب يونبهاننب فص تا"نخ يوج ن"  يوع"بنب د6
 ي0525 9ن ىون  يولهنجا يوا ى يوجؽ"يفص 7
ا ا"  انب ن تن ل ل "  ي آ  لهنةب ن إوو يوعتول يو نو ن"جعوو فص ل،ههى إوو  بنهب ي ذن   ن باوج ن"  يوع"بنبا و ى ن ح آ  لهنةب إواو يو باا"  ب8

نةاب  الوو يودراى ى ب ذامب لهنةب بو مدمى وجع  منها م"ر يً تجا"ناً فص يومن ابا  ى ىل  لدمى بو لهنةب بو مدماى يوبدا"نو وتـاـووو آ  له0766
 فنها دتو يوو   يوداض"ي

 ي957بن"و ي د –ينظ":  ىو"  ي  يانب  به يوج ن"  يوع"بنب ي  باذب ىي" يونهضب يوع"بنب 
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 اإلاؼلب الثاوي

ً  جللص اخخصاص اللظاء الششعي في البدٍش

ً مىـظ بضاًـت خ٨ـم آ٫ زلُٟـت ٖـام    ْلـت البدـٍغ م امخـضاًصا للىٓـام 1782ه/ ٧1197ان هٓام ال٣ًاء الؿاثض فـي ص

ٗت ؤلاؾــالمُتالؿــاثض فــي ظمُــ٘ ألامهــاع  ٓ ال٣ًــاء الكــامل الــظي ٌٗخمــض الكــَغ َْــ اإلاهــضع ألاؾــاؽ فــي  ؤلاؾــالمُت، 

ٗت  ن مــً ٖلمـاء الكـَغ ٧ْـان الح٩ـام ًسخـاْع ٓا فـي ظمُـ٘ مــا ؤلاؾـالمُتؤخ٩امـّ،  ُين لُٟهـل ، ُُٞٗىـٓن ٢ًــاة قـٖغ

اث ْمىاٖػ ٘ بلحهم مً مؿاثل   .ًٞغ

لى الكـــُش ِٖنـــملى بـــً ٖلـــي آ٫ زلُٟـــت الح٨ـــم ٖـــام       م ٦ـــال مـــً الكـــُش 1875م ٖـــّين فـــي ٖـــام 1872ْبٗـــضما جــٓـ

َْؿـإ٫ ٧ـل مجهمـا ٖــً  ا للُاثٟـت الكـُُٗت.  ًُ ٓع ٢ايـ ْالكـُش زلـ٠ الٗهــٟ ا للُاثٟـت الؿـيُت،  ًُ ٢اؾـم اإلاِـٕؼ ٢ايـ

ً مً َاثٟخّ . ٓا٫ ال٣انٍغ ْؤم ٢ْاٝ   ؤ

ْلــم ًخســظ م٣ــغا زانــا لل٣ًــاء، ٞــةن طلــ٪      ٓماث فــي بِخــّ ،  لــم ْمــ٘ ؤن ال٣ا ــملي الكــغعي ٧ــان ًد٨ــم فــي الخهــ

 ٤ًًُ مً نالخُاجّ ال٣ًاثُت ال٨بيرة التي قملذ : 

ا. - ؤ ْٚيَر ض  ٓاٍع ْم ال١  اط َْ  ٢ًاًا ألاؾغة مً ْػ

ْالخيري .  - ر ٖٓحها الظعي  ٢ْاٝ بى  ٢ًاًا ألا

ٓا٫ ال٣هغ مً الُخام . - ث  ؤلاقغاٝ ٖلى ؤم

ْال - ر ْاإلاــا٫  خــضاءاث ألازــٔغ ٖلــى الــىٟـ  ْص ، ْالٖا ٗــغى ال٣ًــاًا الجىاثُــت اإلاخٗل٣ــت باعج٩ــار ظــغاثم الحــض

ٗت .  ٍْٟهل ٞحها بمٓظب ؤخ٩ام الكَغ َٓا ،   ْهد

ين ، الؾُما اإلاخٗل٣ت بالخًمين  - ط ْاإلاؼاٖع اث ؤ حار اإلاؼإع  ْٖاث.( 1)مىاٖػ ٢ْاث ؾ٣ُا اإلاؼع ٓػَ٘ ؤ  ْج

ْالبدغي.  - ح  ٢ًاًا الى٣ل الاري 

ٓازظة .  - ر ْالى اث ججاعة الٛٓم بين البداعة   . ( 2)مىاٖػ

ـــــاث        ٧ْـــــل بلحهـــــا الىٓـــــغ فـــــي مىاٖػ ْبلـــــى ظاهـــــب ال٣ًـــــاء الكـــــغعي ْظـــــضث َُئـــــت ؾـــــمُذ مد٨مـــــت ) الؿـــــالٟت ( ؤ

ٓا٣ٞــــت عئؾــــاء  ً بم م خــــا٦م البدــــٍغ ْجدكــــ٩ل مـــً ؤخــــخام ًسخــــاَع ْالــــضًٓن اإلاغجبُــــت بةهخــــاط اللالــــا ،  ى  ال٣ـــْغ

ْلـّ م ْ ؤ٦رـر ، مـً ٢ـضماء الخجـاع ،  ْاخـض ؤ ْجدك٩ل ؾالٟت الٛٓم مً خـخو  ْهٓن ، ٞالُِئـت ٧اهـذ ال٣باثل ،  ٗـا

ْهٓـغا لِـظا الخإ٢ُـذ  ْطلـ٪ ٖىـض الحاظـت ،  ٓع ؤعبٗت ؤًٖـاء ،  ت  –بالحاظـت  –ح٣ٗض بدً اٖخاـرث َُئـت اؾدكـاٍع

ٓازــظة  ْالى ـاث بــين الهـُاصًً  ٓ اإلاىاؾــب  (3)مـً الخاــراء جبـضي عؤيهــا ُٞمــا ًُـغح ٖلحهــا مــً مىاٖػ َْــظا الخ٨ُُـ٠ َــ

ْالٛٓم ل٣ا ملي اث ججاعة اللالا  ٕٓ مىاٖػ ا مـً الخاـراء فـي  لخً ْؤًٖـاَئ الكٕغ ، ٞالٓاَغ ؤن َُئت الؿـالٟت ، 

ٓا٣ٞــــت عئؾــــاء ال٣باثــــل ٖلــــى ؤؾــــاؽ مــــً  ْم  ً ــــت بُلــــب خــــا٦م البدــــٍغ ْالهــــُض ، جبــــضي عؤيهــــا فــــي اإلاىاٖػ الٛــــٓم 

ٓام ، زــم ٌٗــغى َــظا الــغؤي ٖلــى ال٣ا ــملي  ْالٛــ ْالٗال٢ــت بــين الىٓزــظة  ُــت فــي قــإن الهــُض  ــغاٝ اإلاِىُــت اإلاٖغ ألٖا

ْػة عؤي ) َُئـــت الؿـــالٟت ( الكـــغعي لالؾـــ ْص  -٢ْـــض عؤًـــَذ ؤن مبىــــاٍ ٖـــٝغ ؤَـــل اإلاِىـــت  -خِشا١ مـــً ٖـــضم مجــــا خــــض

 الكٕغ .
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٢ْخئـظ ٞـةن اهدكـاع مـا ٢ـض ٌؿـوى ال٣ًـاء ال٣بلـي ٧ـان     ْهٓغا لٛلبت الُاب٘ ال٣بلي ٖلـى الحُـاة  ْمً ظاهب آزغ ، 

ـاث ْْاظباجّ ؤن ٌؿعى في ٞهـل اإلاىاٖػ ٓصا ، ٞمً خ١ٓ٣ قُش ال٣بُلت   التـي ٢ـض جيكـب بـين ؤٞـغاص ال٣بُلـت ، مكِ

ٓهّ ؤن  ـــا ٧ـــان ؾـــاثضا فـــي الىـــاؽ مًـــم ٍْـــظ٦غ ؤن ٖٞغ ْاإلاؿـــاثل اإلاضهُـــت البؿـــُُت ،  ظُـــت ،  الؾـــُما الخالٞـــاث الْؼ

ْاإلاٗـــامالث اإلاٗخـــاصة ، ًخل٣اَــا ٖلـــى ًـــض بٗـــٌ  ٩ًــٓن قـــُش ال٣بُلـــت ٖلـــى صعاًــت بإخ٩ـــام الكـــٕغ فـــي مؿــاثل ألاؾـــغة، 

٢ٓذ  .  (1)ال٣ِٟاء في طل٪ ال

ّٖٓ ، ٞال مٟغ مً التراٞ٘ بلى ال٣ا ملي الكغعي ٞ  ْ ص١ مٓي  ةن احؿ٘ الخالٝ ، ؤ

ُاهُت :  ال٣ًاء في ْل الحماًت الاًر

ْؤظاهـب ًسًـٗٓن ألخ٩ـام 1903ْختى الٗام     ٓاَىين  ً مً م ٓمت البدٍغ م ٧ان اإلا٣ُمٓن في الجؼع الخابٗت لح٩

ً ال٣ًاء ؤلاؾالمي، بال ما اؾدشني بمٓظب ما ٌؿـوى اجٟا٢ُـت ال ُاهُـا ْقـُش البدـٍغ ِضهـت الضاثمـت للؿـالم بـين بٍغ

ْطلـ٪  (2)(  1861) ْاحؿـإ مٗـامال هم ،  ٓصَم،  ٓاظض ال٨ش٠ُ لألظاهـب ، بط ب٨شاٞـت ْظـ ٢ْض ٩ًٓن طل٪ لٗضم الخ ،

ُاهُــــت هٟؿــــِا بالٟهــــل فــــي ٧ــــل ال٣ًــــاًا اإلاضهُــــت لألظاهــــب فــــي  1903مىــــظ الٗــــام   ، زهــــذ ؾــــلُت الحماًــــت الاًر

ٓ ٖشمــاوي ؾــىت ْبىٟــاط الــبالص،  ْؤٖلىــذ  1913الاجٟــا١ ألاهجلــ نــي ،  ُاهُــا ؾــُُغ ها ٖلــى الكــإن البدٍغ ؤخ٨مــذ بٍغ

ً ، بٗـض ؤن اٖخاـر اإلاجلــ  ْطل٪ بخُب٤ُ ألاهٓمت اإلاخبٗت فـي الِىـض ٖلـى البدـٍغ ً الخىُٟظي ،  ٢ُام مجلـ البدٍغ

ُاهُت ، ل٨ـً اهـضإل الحـغر الٗاإلاُـت ألاْلـى ٢ـض ً يمً اإلامخل٩اث الاًر ُٖـل ؤلاؾـٟاع ٖـً َـظا ؤلاظـغاء،  ؤن البدٍغ

نــــي ظلُــــا بٗــــض الحــــغر الٗاإلاُــــت ألاْلــــى ْصزــــل ٢ــــاهٓن مجلـــــ  ْمــــً زــــم ِْــــغ الىُــــل مــــً ال٣ًــــاء الكــــغعي البدٍغ  ،

ً الخىُٟــظي خيــز الخىُٟــظ فــي  ْالهــٛٔغ . بــإمغ 1919البدــٍغ ْاإلاسخلُــت،   ، ْجإؾؿــذ اإلادــا٦م الــشالر : ال٨اــٔر م ، 

ْل ُاهُــتُــان جــابٗخين إلامــً اإلاُجــغ صًلــي، لخ٩ــٓن اإلاد٨مخــان ألا التــي جإؾؿــذ بٗــض بصزــا٫  د٨مــت صاع الاٖخمــاص الاًر

.ً  ٢اهٓن اإلاؿخٗمغاث بلى البدٍغ

ُـــــاهُ ة٢ًـــــاٍْـــــغؤؽ اإلاد٨مـــــت ال٨اـــــٔر     ٓمـــــت ن، ٓ بٍغ ٓم الخـــــابٗين للح٩ ْ ـــــي زانـــــت بالـــــضٖأْ اإلاخٗل٣ـــــت بالخهـــــ

ْلٛت التراٞ٘  ُاهُت،  ت.الاًر  ٞحها  ي اللٛت ؤلاهجليًز

ٓمـــت ؤمــا اإلاد٨مـــت اإلاس    ـــا للح٩ ًٗ حهــا جاب ـــا بـــاإلاكتر٦ت، ٞخىٓـــغ فــي الـــضٖأْ التـــي ٩ًــٓن ؤخـــض َٞغ ًً ْحؿـــوى ؤً خلُــت، 

نـــي،  ُاهُـــت ْآلازـــغ بدٍغ ُـــاوي ٍْغؤؾـــِا الاًر ْاإلاٗخمـــض الاًر ٧ـــل مـــً الكـــُش خمـــض بـــً ِٖنـــملى آ٫ زلُٟـــت ْلـــي الِٗـــض، 

ً، ،اإلاُجـــغ بيـــرث ٓمــــت البدـــٍغ ً آ ْحٗخاـــر مد٨مـــت خ٩ ٍْتراٞـــ٘ ٞحهــــا  ،هـــظا٥ْحؿـــخإه٠ ؤخ٩امِـــا ؤمـــام خــــا٦م البدـــٍغ

ُــاهُين  ُــاهُٓن ًــإجٓن مــً بهجلتــرا زهًُهــا للتراٞــ٘ ؤمــام اإلاد٨مــت ألاْلــى، بيــاٞت بلــى اإلادــامين الاًر مدــامٓن بٍغ

ْػ ٖضصَم  يُين الظًً ال ًخجا ْٖضص مً اإلادامين البدٍغ  ،ً  ( .3).ألاعبٗت ٣ِٞ -آهظا٥ –اإلا٣ُمين في البدٍغ
ً الخىُٟـــ       ّٗ فــــي ْبمٓظـــب ٢ــــاهٓن مجلــــ البدــــٍغ ً ؤي ٢ـــاهٓن ًــــخم حكـــَغ ظي ٞةهــــّ " ًُبـــ٤ ٖلــــى ؾـــ٩ان البدــــٍغ

ٓاثذ اإلال٨ُـــت  ٣ْٞـــا للـــ ٓمبـــاي ،  ْ خـــا٦م ب ـــت  –اإلاؿـــخ٣بل مـــً ٢بـــل الحـــا٦م الٗـــام ، ؤ ٍْم٨ـــً جُبُـــ٤ ؤي  –ؤلاهجليًز

ٍْغؤؽ  ٓ ٢بل جىُٟظ َظا ال٣اهٓن ......  ْل ّٗ في الِىض ،  ً ٢ض ًخم حكَغ ٦ُٓـل –٢اهٓن في البدٍغ  اإلا٣ـُم مد٨مـت -ال

ْلــً  ْلــّ خــ٤ بٖــاصة خ٨ــم ال٣ا ــملي ،  الًــت ،  ٦ُٓــل الؿُائــملي بهــالخُاث ٢ا ـملي ال ٍْخمخــ٘ ال  ، ً الخمُيـز فــي البدــٍغ

ٍْدــ٤  ٦ُٓــل الؿُائــملي ..  للم٣ــُم الىٟــي  -بمٓظــب ال٣ــاهٓن  -٩ًــٓن لح٨ــم ال٣ا ــملي ؤي جــإزير بال بطا نــاص١ ٖلُــّ ال
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غا ًٖ اإلاىٟي للحا٦م الِىضي ، ٦ما ًُبـ٤  ٍْغؾل ج٣ٍغ ً ال٣ـاهٓن الخجـاعي الؿـاعي اإلاٟٗـ٫ٓ بلى الِىض ،  فـي البدـٍغ

يُين "  ٍُْب٤ ال٣اهٓن اإلاضوي الؿاعي في الِىض ٖلى البدٍغ  .(1)في الِىض، 

ْ ـــي   ُت،  ْحؿــوى باإلاد٨مـــت الكــٖغ ت ٣ٞـــِ،  ٢ْــض زههـــذ للىٓــغ فـــي ال٣ًــاًا ألاؾــٍغ  ، ْؤزيــًرا اإلاد٨مــت الهـــٛٔغ

ْا ٓع، بمٗنــــى آزــــغ ٢لهــــذ هٟـــــ اإلاد٨مــــت التــــي ٣ً ــــملي ٞحهــــا ٧ــــل مــــً الكــــُش ٢اؾــــم اإلاِــــٕؼ  لكــــُش زلــــ٠ الٗهــــٟ

 مـً ظمُــ٘ 
ً
ُت فـي ألاخ٩ـام ال٣ًـاثُت لخ٣خهــغ ٖلـى ٢ًـاًا ألاؾـغة ٣ٞــِ بـضال نـالخُتهما، ْنـالخُت ألاخ٩ـام الكــٖغ

ْاؾخ٣غ طل٪ جماما في ٖام  ٓإ ال٣ًاًا ،   م ٖلى ًض اإلاؿدكاع حكاعلؼ بلجٍغ1926.٠ؤه

ُت الؿيُت :  اإلاد٨مت الكٖغ

ْع هم فـــي اؾـــخدضار هٓـــام 1927ْفـــي ٖـــام      ً إلاكـــا م صٖـــا خـــا٦م الـــبالص الكـــُش خمـــض بـــً ِٖنـــملى ؤُٖـــان البدـــٍغ

ْجــــم حُٗــــين ٢ًــــاة زالزــــت  ٓا لضًــــّ فــــي مجلؿــــّ ال٨بيــــر بــــاإلادغ١،  ْاظخمٗــــ ٓة  ٓا الــــضٖ ٢ًــــاجي ظضًــــض فــــي الــــبالص، ٞلبــــ

لى الٗباصلـت الشالزـت ) ٖبـض  ٕٔ الـظي عؤإلاؿاٖضة الكُش اإلاِـؼ  تـزا٫ ، لُخٓـ ٓة ٖؼمـا ٖلـى ٖؼلـّ ٞـأزغ الٖا فـي َـظٍ الخُـ

ٓصع (  ْٖبـــض اللُُـــ٠ الجـــ ْٖبـــض اللُُـــ٠ الؿـــٗض ،  ٓص ،  ٓ مـــا ٌٗنـــي ؤن اإلاد٨مـــت لـــم حٗـــض  (2)اللُُـــ٠ آ٫ مدمـــ َْـــ

ْبهما حك٩لذ  ب اإلاـال٩ي مً طل٪ الحـين مـً زالزـت ٢ًـاة ، ازىـان مجهمـا ٣ًلـضان اإلاـظَ –مد٨مت ال٣ا ملي الٟغص ، 

ال ٖلـــى ال٣ايـــُين اإلاـــال٨ُين ، بال بطا َلـــب اإلاـــضعى  ْالشالـــض ٣ًلـــض اإلاـــظَب الكـــاٞعي ، ٖلـــى ؤن جدـــا٫ ال٣ًـــُت ؤ  ،

 ٖلُّ جُب٤ُ اإلاظَب الكاٞعي ، ٞخدا٫ بلى ال٣ا ملي الكاٞعي . 

ـــؼ آ٫ الكـــُش مبـــاع٥ ؤلاخؿـــاجي ٣٦ا ـــملي جمُيـــز لأل        خ٩ـــام بلـــى ظاهـــب طلـــ٪ ٖـــين الكـــُش ٖبـــض هللا بـــً ٖبـــض الٍٗؼ

 (3)ة مً اإلاد٨مت الؿيُت .ع الهاص

ت :  ُت الجٍٟٗغ     اإلاد٨مت الكٖغ

ْممـا ؾـغصٍ       ـت ،  ٓع الهض٣ًي خغ٦ت اإلادـا٦م الكـُُٗت الجٍٟٗغ ٓزاث٤ اإلاخاخت ٖال  الض٦خ ٖٓت ال في يٓء مجم

ْبـضءا مـً الٗـام   ، د٨مـت لح٣ِـا الخٗـضًل ٦مـا لحـ٤ اإلا 1926في طل٪ ؤن اإلادا٦م الكُُٗت ٧اهذ ميكـغة فـي ال٣ـٔغ

ٓع الكـــُش ؾــلمان بـــً ؤخمـــض بـــً  ْهـــا للكــُش زلـــ٠ الٗهـــٟ التــي ٧ـــان ًترؤؾـــِا الكـــُش اإلاِــٕؼ ) الؿـــيُت(  ٞٗـــّين مٗا

٢ْــاٝ  ٓا٫ اليخهــُت، ْؤلاقــغاٝ ٖلــى ألا ًٓعا ٖلــى ٢ًــاًا ألاخــ ــت م٣هــ ْؤنــبذ جسهــو اإلاد٨مــت الجٍٟٗغ خــغػ، 

ْحٗا٢ـــب ٖلـــى ال ً ، ٦مـــا ٖـــين ٢ايـــُا الؿـــُض ٖـــضهان الجٟٗـــغي،  ٓا٫ ال٣انـــٍغ ٓر : ٖبـــض هللا بـــً ْؤمـــ ٣ًـــاء الكـــُ

٧ْان ًخٓلى الكُش ٖبـض الحؿـين الحلـي ٢ًـاء  ٓع ،  ْالكُش با٢غ الٗهٟ ٓئملى،  مدمض نالح ، ٖلي بً الحؿين اإلا

 .   (4)، ٞٗٝغ بالكُش اإلاميز  1935الخمُيز الكغعي ؾىت 

٢ْاٝ ْق       ْن ال٣هغ :ا ألا

ً الخٗــــضًالث ، فــــي مــــغخلخين مخخــــالُخين ، ٟٞــــي          ٓا٫ ال٣انــــٍغ ْبصاعة ؤمــــ ٢ْــــاٝ  ٢ُٓــــذ طاجــــّ لح٣ــــذ ألا ْفـــي الخ

٢ْـاٝ بٗـض ؤن ٧اهـذ  1927ؾىت  ٓمـت جـضبير قـئٓن ألا ٓلـذ الح٩ ت ، ٞخ ْالجٍٟٗغ ٢ْاٝ ، الؿيُت  جإؾؿذ صاثغجا ألا

ـــت ، ْفـــي ؾـــىت  ْالجٍٟٗغ اًـــت ٢ًـــاة الكـــٕغ فـــي اإلاد٨مخـــين الؿـــيُت  اًـــت  1938جدـــذ ٖع ٓمُـــت لٖغ ؤوكـــسذ صاثـــغة خ٩

ا يمً مبنى م ْم٣َغ  ، ً ٓا٫ ال٣انٍغ ً في اإلاىامت ، الظي ؤم  (5)م.1937ٞخخذ في ادا٦م البدٍغ
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، 1962ْاؾــخمغ َــظا الٓيــ٘ ختــى ٖــام       ُت زاهُــت ؾــمُذ باإلاد٨مــت ال٨اــٔر م الــظي ؤوكــسذ ُٞــّ مد٨مــت قــٖغ

ُت.   ْاإلاد٨مت الؿاب٣ت اإلاد٨مت الهٛٔغ ؤنبذ اؾمِا مد٨مت الاؾخسىاٝ الٗلُا الكٖغ

 

 اإلاؼلب الثالث

 ون الذًيُتإ َلاث مخلللت بلظاًا ألاظشة والشصذوس حشش 

الًــت الكــُش خمــض بــ       ُٗت " ؤؾؿــذ 1942 –م 1932ً ِٖنــملى آ٫ زلُٟــت ب ً  هًــت حكــَغ  –م قــِضث البدــٍغ

ٓع الهـــض٣ًي  يُـــت الحضًشــــت فـــي بـــضاًا ها "  –٦مـــا ٣ًـــ٫ٓ الــــض٦خ ْلـــت البدٍغ ٓهُــــت للض ٌكــــٛلىا مجهـــا مــــا  (1)البيُـــت ال٣اه

ُين بمىـ٘ ٚيـر  ْهين الكٖغ ْع بٖالهاث بلى اإلاإط ْمً ؤبغػٍ:  نض ني،  اإلآٟيـين  ًسو خغ٦ت ال٣ًاء الكغعي البدٍغ

ْمً ًسـال٠ ٌٗا٢ـب ، ٦ـظل٪ ًمخىـ٘ ٖلـى اإلآٟيـين  ْب٣ًإ الُال١ ، مً ال٣ُام بظل٪ ،  اط ، ٓص الْؼ مً ببغام ٣ٖ

ُت إلاٗا٢بخّ. ْمً ًسال٠ ًدا٫ بلى اإلاد٨مت الكٖغ ٗت ،  ْامغ الكَغ ْ ب٣ًإ َال١ بسالٝ ؤ اط ؤ  . (2)بظغاء ْػ

ال  1939ْفــي ٞاراًــغ مــً الٗــام       ْهين ٌٗخاــر م٣بــ نــضع جىبُــّ مٟــاصٍ ؤن مــا جــم ٢بــل َــظا الخىبُــّ مــً ؤٖمــا٫ اإلاــإط

 .(3)بظغاثُا ، ؤما الجضًض ُٞلتزم ُّٞ بإن٫ٓ اإلاغاٞٗاث . 

الن ع٢م  1942ْفي       ْٖلـ 42/ 1457نضع ؤلٖا ْالُـال١ ،  اط ،  ٓص الـْؼ ٓلين بة٣ًإ ٣ٖـ ْهين اإلاس حهم مدضصا اإلاإط

ْمدـل ب٢امخـّ  ط ،  ْ ؤ٦رر ظـض٫ْ الى٩ـاح مكـخمال ٖلـى : اؾـم الـْؼ ٕٓ ؤ ُت في ٧ل ؤؾب ٓا بلى اإلاد٨مت الكٖغ ؤن ٣ًضم

ْمـــــضٔ ألاظـــــل ،  ْاإلااظـــــل ،  ْم٣ـــــضاع اإلاِـــــغ الحايـــــغ  ْمدـــــل ب٢امتهـــــا ، ْظيؿـــــُتها ،  ظـــــت ،  ْاؾـــــم الْؼ ، ْظيؿـــــِخّ ، 

ٓطة فـي يـمً ا ٍ اإلاإز ْٖلى الكْغ ٕٓ الى٩اح ،  ٕٓ الى٩ـاح فـي َْكخمل ؤًًا ٖلى ه ٢ْـ ش  ْٖلـى جـاٍع ل٣ٗـض بن ٧اهـذ، 

ْبمًاثّ. ْٖلى جححُذ الٗا٢ض  ْالؿىت ،  ْالكِغ  ٓم   الُ

ظـت اإلاُل٣ـت        ْٖلـى اؾـم الْؼ ْمدـل ب٢امخـّ ، ْظيؿـِخّ ،  ط اإلاُلـ٤ ،  َْكـخمل ظـض٫ْ الُـال١ ٖلـى اؾـم الـْؼ

ْم٣ــــضاع اإلاـــا٫ اإلابــــظ٫ْ بن ٧ـــان ٕٓ الُــــال١ ،  ْٖلــــى هـــ ْمدـــل ب٢امتهــــا ْظيؿـــُتها ،  ش ب٣ًــــإ الُــــال١ ،  ،  ْٖلــــى جـــاٍع  ،

.ُّٗ٢ٓ ْج ْٖلى  حُذ الٗالم اإلاإطْن  ٦ُٓل في ؤلا٣ًإ بن ٧ان ،  ْاؾم ال ٓص ،   .  ( 4)ْؤؾماء الكِ

الن ع٢ــم      ــالن بــاٖ  ٓاظــب اجباِٖــا مــً  1938/ ٢ْ136ــض ُؾــِب٤َ َــظا ؤلٖا ٖٓــت مــً الخٗلُمــاث ال م مخًــمىا مجم

٧ْــل مــً ًســال٠ مــً ال٣ ــت ، "  ٓاص ٌٗا٢ــب بمــا جــغاٍ اإلاد٨مــت الٗضلُــت ٢بــل ٢ًــاة الجٍٟٗغ ًــاة قــِئا مــً َــظٍ اإلاــ

 . (5)٢ْا ملي الخمُيز " 

الن ع٢م      ـالن ع٢ـم 1350/ ٢ْ34ض ؾب٤ طل٪ ؤلٖا م( هـو ٖلـى 1940َــ ) 1359/ 22َـ خ٫ٓ الٓناًا ، ْفـي ؤلٖا

لـــضٖأْ بـــين ؤن جســـخو مد٨مـــت الكـــٕغ التـــي ًىدؿـــب بلحهـــا مـــظَب اإلاخـــٓفى بالـــضٖأْ التـــي جخٗلـــ٤ بتر٦خـــّ ، ؤمـــا ا

٠ اليخو بال اإلاد٨مت التي ًىدؿب بلحها مظَبّ. ِ
ّ
َدل ًُ ْل٨ً ال   ألاخُاء ٞخسخو  ها مد٨مت اإلاضعي ، 

ْمبـاصت      ُٖٓت ،  ْالخيبحهاث ؤلاظغاثُت ٞةهىا ال وٗـضم بٖالهـاث ج٣ـغع ؤخ٩امـا مٓيـ ْم٘ الٛلبت الٓاَغة ليٖالهاث 

ٓهُـــت ٢ابلـــت للخُبُـــ٤ ال٣ًـــاجي اإلاباقـــغ، مجهـــا بٖـــال  ٓع ٢اه بط ؤنـــضع الكـــُش ؾـــلمان بـــً  ؛ن بٓيـــ٘ خـــض ؤ٢ىـــملى للمِـــ

ٓما فـي  ً ، مغؾـ ٓاٞـ٤ 1380نـٟغ  13خمض الخلُٟـت ، خـا٦م البدـٍغ  –عخمـّ هللا  –٢ـا٫  1960ؤٚؿـُـ  6َــ اإلا
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بُـت ، ؤهىـا  اط ، ْخـضصٍ ٢ًـاة الكـٕغ بمبلـٜ ؤلٟـّي ْع ٓع الـْؼ اًاها مً ق٩ٔٓ في ٚالء مِـ ّٗ بلُىا مً ٖع ُّٞ " إلِاا ٞع

ْال٣غاعاث الالخ٣ت لم جخاب٘ ٖلى َظا الخدضًضه٣غ طل٪ " ب.َ ٓاهين  ْال٣  .ـ ٚير ؤن اإلاغاؾُم 

ـــــالن ع٢ـــــم     ْ  34/1350ل٨ىـــــا هلٟـــــذ الاهدبـــــاٍ بلـــــى ؤلٖا ُت ) ؾـــــيُت ؤ ألن مـــــا ٢ـــــغعٍ مـــــً ازخهـــــام الـــــضاثغة الكـــــٖغ

ــــغ الازخهــــام ْٞــــ٤ مــــظَب الخ٣لُــــض ، ٢ــــض اؾــــخ٣غ فــــي ج٣ٍغ ْبظــــغاءاث الخدلُــــ٠ ،  ــــت ( بــــضٖأْ التر٧ــــاث ،   ظٍٟٗغ

ْالجٟٗـغي  ْاثغ الؿـيُت ،  ْٖلى ؤؾاؾّ اَغص ال٣ًـاء باإلاـظَبين ؛ اإلاـال٩ي فـي الـض ُت ،  ال٣ًاجي في الضٖأْ الكٖغ

ٓم  ـــت ، ٖلـــى مـــا هـــو ٢ـــاهٓن الؿـــلُت ال٣ًـــاثُت الهـــاصع باإلاغؾـــ ْاثغ الجٍٟٗغ ، ْؾـــيخٗغى  2002لؿـــىت 42فـــي الـــض

 لىهٓنّ ُٞما ًلي. 

 اإلاؼلب الشابم

 اإلاىطىكُتمعاعي جلىين أخيام ألاظشة 

ٓم ب٣ـــاهٓن ع٢ـــم  1986مىـــظ الٗـــام     ٓا٫ اليخهـــُت مىٓمـــت باإلاغؾـــ لؿــــىت  26ْبظـــغاءاث الىٓـــغ فـــي صٖـــأْ ألاخــــ

ٓم ب٣ــاهٓن  1986 ٓ ؤخـــضر مــً اإلاغؾـــ َْــ ْحٗضًالجـــّ ،  ُت   1971لؿـــىت  14بكــإن ؤلاظـــغاءاث ؤمــام اإلادـــا٦م الكــٖغ

خبــا ٣ــّ بلــى الٖا ٓعي ٞلــم ًجــض ٍَغ ٓزُــ٤ ، ؤمــا الخىٓــُم اإلآيــ ٓ بكــإن الخ ٓلُــ ش  2009ع الجؼجــي ٢بــل الغابــ٘ مــً ً جــاٍع

، ُٞمــا جــإزغ الخىٓــُم ال٨لــي ختــى  2009لؿــىت  19وكــغ ال٣ؿــم ألا٫ْ مــً ٢ــاهٓن ؤخ٩ــام ألاؾــغة الهــاصع بال٣ــاهٓن 

 . 2017لؿىت  19نضع بال٣اهٓن 

ت        ـــاث ألاؾـــٍغ ٓعي ٌؿـــغي ٖلـــى اإلاىاٖػ نـــي الؾخهـــضاع ٢ـــاهٓن مٓيـــ ٧ـــان ال ٌٗنـــي طلـــ٪ بدـــا٫ ؤن الؿـــعي البدٍغ

٦ْشاٞخّ. ٓة الؿعي  ٢ْْٟذ ٖلى صعاؾاث حكٗغ ب٣ ْ يُٟٗا ، ٣ٞض ٖاٌكذ مؿاظالث   مٗضما ، ؤ

ْ ـــــــي مـــــــً الىاقـــــــُاث فـــــــي ٢ًـــــــاًا اإلاـــــــغؤة ، ٞـــــــةن مُالبـــــــت       ٓعة ؾـــــــب٨ُت الىجـــــــاع ،  ال : خؿـــــــبما ط٦ـــــــغث الـــــــض٦خ ؤ

ٓص بلـى ٞتـرة الؿـبُٗيُاث ٍٓت ب٣اهٓن ًىٓم ؤخ٩ـام ألاؾـغة مُالبـت ٢ضًمـت ، حٗـ ْجـٔغ ؤن ْيـ٘  ( 1)  الجمُٗاث اليؿ

ْ ــي اإلاــاصة اإلاخٗل٣ــت باألؾــغة التــي   ، ً ٓع ممل٨ــت البدــٍغ مشــل َــظا ال٣ــاهٓن ًــإحي جٟٗــُال للمــاصة الخامؿــت مــً صؾــخ

ٓاهين اإلاد٣٣ت لظل٪  اًت ألٞغاصَا، ْؾً ال٣ ْالٖغ ٓٞير ألامً الاظخماعي  ْج    (2)حٗخار الضٖامت ألاؾاؾُت للمجخم٘، 

ٓصة  -ؤًًــــا -زاهُـــا : ْفــــي يــــٓء مــــا وكــــغ   ٓا٫ اليخهــــُت ًدبــــين ؤن مؿــــ ٖلــــى لؿـــان الؿــــُضة ؾــــ٨غجيرة لجىــــت ألاخــــ

ٕ ل٣اهٓن ألاؾغة ٢ض جم بٖضاصَا ٖلى مغاخل :  مكْغ

     ْ ْػٍـــغ الٗـــض٫  ـــت بغثاؾـــت  ْػاٍع ٓلـــذ لجىـــت  نٟٞـــي ؤ٫ْ ألامـــغ ج الكـــُش ٖبـــض هللا بـــً –الؿـــاب٤  ؤلاؾـــالمُت الكـــْا

ْالج  -زالض آ٫ زلُٟت ُت الؿـيُت  ْاثغ الكـٖغ ـ٢ًْاة مً الض ُٖ ْبمكـاع٦ت زـالر مدامُـاث  ـت ،  بـإمغ مل٩ـي،  ّيّن ٍٟٗغ

ــؼ الٓخـــضة بــين ٞئـــاث  ـــت ( بٛــغى حٍٗؼ ْالجٍٟٗغ ٕ ٢ــاهٓن مٓخـــض ) للُــاثٟخين الؿــيُت  ٓصة مكــْغ ٓلــذ بٖــضاص مؿـــ ج

                                                             
ا  0967ذهو دنو تل    جمعنب يونهضب يون ابنب با"لط يولنماب فاص ىوواب يإلماا"ي  فاص ذااى  0922د"نو ذاى ن تل    جمعنب نهضب فتا  يوب 1

 ي   0972ا  فإو يالتداى يون ابو باإلما"ي   ى تل ط ذاى 5110 8 55وفص دنو تلل" ر ن"ي  ناى يومجهط ي ذهو وهم"ل  فص يوبد"نو دتو 
ط ن و ةنا ذهو رالى يوىرتو"   بنرب  مو لال  ما ن " ذهو يو،ةدب يإلورت"وننب :  بال وك  بال ور  يوعم"   دوي"ي  ي  تدان  : اناام مدا"و 2

ن  لما يوماى  يولام ب ماو ى اتو" http://www.shabablek.com/vb/forumdisplay.php?f=34ي ذهو يو"يب : 5119 05 07بتا"نخ 
يو ا"ذصا ونااوي لوي،ا"اا و نمهااا  ي  "  ل اط يومجتمقا  ويمها يوىنو وي لال  ودل يوو وا ندةاظ يوااانوو رنانهاا -ممهرب يوبد"نو فن،ها م ل

لا،اب    ي ىباص ويوج امانص ويو"وداصي رماا ُتعناو يوىووابوندمنه مو يال تؽال ا وناناه يإلاماا وندمص فص ظهها ي مومب ويو ةووبا ون"ذو يونشما
 بنمو يو بال يوبىنص ويولهاص ويوعاهصي

وم ااويتها باو"جاا  فاص منااىنو يودناا  يو نا انب ويالجتماذناب  ترة  يوىووب يوتوفنا  بانو ويجباا  يوما"ل  نداو ي  ا"  وذمههاا فاص يومجتماقا -ل      
 ييإل المنبىوو إلال  بلدراى يو "نعب  ويو اافنب ويال ت،اىنب

ا رماا ترة  يوىووب تدان  يوضماو يالجتماذص يوال ى وهموي ننو فص داوب يو نلولب لو يوم"ك لو يوعج  ذو يوعم  لو يوناتى لو يوت"ما  لو يوب اواب -ج
 يولوؾ ويوةا بيتلّمو وهى لىما   يوتلمنو يالجتماذص ويو"ذانب يو،دنبا وتعم  ذهو و انتهى مو ب"ي و يوجه  و

 يإل المنبيومن"يا د  مرةو  تدرمه يو "نعب  -ى

http://www.shabablek.com/vb/forumdisplay.php?f=34
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ٓهُـــــت (1)قـــــٗب اإلامل٨ـــــت ، مـــــً ؾـــــىت ْقـــــُٗت  ٕ ظملـــــت مـــــً الىهـــــٓم ال٣اه ٓصة اإلاكـــــْغ ْٖلـــــى َـــــظا يـــــمذ مؿـــــ  ،

٢ْـــض ًخٗلـــ٤  اإلاـــظَبين ُٞمـــا اإلاؿـــخمضة مـــً ُت،  ـــا مـــً اإلاؿـــاثل الكـــٖغ ْٚيَر ْالحًـــاهت  ْالى٣ٟـــت  اط  ْالـــْؼ بالخُبـــت 

ٖٓت ، ٞجـــاءث   -فـــي عؤٔ بٗـــٌ ٢غائهـــا  –هتهــذ ٖلـــى ه٣ـــاٍ الالخ٣ـــاء ْالازـــخالٝ بـــين اإلاـــظَبين فـــي الىهـــٓم اإلآيـــ

ْ جلــؼم ؤجبــإ مــظَب بخُبُــ٤ ههــٓم ٣ُِٞــت ال جــخالءم مــ٘ حٗالُمــّ،  مداًــضة ال حٛلــب مــظَبا ٖلــى مــظَب آزــغ ؤ

ٍْـــخم جسهـــُو بـــار زـــام للمؿـــاثل ال٣ُِٟـــت ْبهمـــ ا جٓزـــذ الٓنـــ٫ٓ بلـــى ٢ـــاهٓن مٓخـــض ًجمـــ٘ ه٣ـــاٍ الاجٟـــا١ ، 

ٓصة  ْالِبــت ٞلــم جًــم بلــى مؿــ ٓع الخالُٞــت فــي مؿــاثل ؤلاعر  ْجغ٦ــذ ٖــً ٖمــض ألامــ اإلاسخلــ٠ ٖلحهــا بــين اإلاــظَبين ، 

ْالى٣ٟت . ْالحًاهت  ْالُال١  اط  ٕ ، ٞا٢خهغث ٖلى الْؼ  اإلاكْغ

ٕ ٢ض ؤخُلـذ بلـى ٧اٞـت الجمُٗـاث ْٖلى ما جظ٦غ الؿ   ٓصة اإلاكْغ ٓا٫ اليخهُت ٞةن مؿ ُضة ؾ٨غجيرة لجىت ألاخ

ٓا٫ اليخهـُت،  ْلجىت ألاخ ْمؿخًُٟـت مـً ال بـضألاَلُت ،  ٓعة ٖم٣ُـت  ْمىا٢كـتها بهـ ْمالخٓا هـا ٖلحهـا،  اء عؤيهـا 

٢ُٓين اإلاسخهين ف ًاء مً الح٣ ٦ْما ج٫ٓ٣ ٞالٗضًض مً َاالء ألٖا  ي ال٣اهٓن.٢بل ؤًٖاء الجمُٗاث ، 

ٗت      ٓا٣ِٞــا ٖلــى  ؤلاؾــالمُتْفــي عؤيهــا ؤن ٧اٞــت الىهــٓم اإلا٣ترخــت مؿــخمضة مــً الكــَغ ٍْ ْػ مــا ،  ْلــِـ ٞحهــا ججــا

٧ْلًِ مً الىاقُاث في ٢ًاًا اإلاغؤة   .  (2)َظا الاصٖاء ٧ل اإلاكاع٧اث في الحضًض ، 

٢ْتهـا مٗاعيـت قـضًضة مـً ٦بـاع ٖٚير ؤن      ٕ اإلا٣تـرح ٢ـض القـى   ً ، بـضٖٔٓ َظا اإلاكْغ ـت فـي البدـٍغ لمـاء الجٍٟٗغ

٢ْـــض ًـــاصي بلـــى مهـــاصعة ؤخـــض اإلاـــظَبين؛ ألامـــغ  ـــت بـــين اإلاـــظَبين،  ٍَٓغ ٓاع١ الج ؤن اإلا٣تـــرح اإلاازـــل ًخٗـــاعى مـــ٘ الٟـــ

ٓصجين  ٓاؾـم مكـتر٦ت ظمٗـذ بـين اإلاؿـ ٓص ٢ ًّ ؤجبإ ٧لخا الُـاثٟخين. ْفـي عؤي اإلاٗتريـين ؤن صٖـٔٓ ْظـ الظي ًٞغ

ْصة  ـت، مــغص ْالجٍٟٗغ ـت جمشـل عؤي مٗــضَا الكـُش خمُـض اإلابــاع٥ ِٞـٓ -ل٪٦ـظ–الؿـيُت  ٓصة الجٍٟٗغ فــي  -ب٩ـٓن اإلاؿــ

ً -عؤيهم  ً في البدٍغ ْلم ًبلٜ ؤن ٩ًٓن ٖاإلاا مً ٖلماء الكُٗت اإلاٗخاًر  .(3)مجغص ٢اى قغعي ، 

ٓع ؤخمــــض الُٗــــاْي     ً  ؤلاؾــــالمُتؤؾــــخاط مؿــــاٖض الضعاؾــــاث  –ْخؿــــب صعاؾــــت الــــض٦خ التــــي  –بجامٗــــت البدــــٍغ

خخــّ اط  ٞـــةن ( 4)يــمجها ال٣ؿـــم الشالــض مـــً ؤَْغ ٕ ٢ـــاهٓن ؤخ٩ــام ألاؾـــغة فــي جىٓـــُم الـــْؼ ٓا هـــا "مكــْغ ٓصة ٖى اإلاؿــ

ْاخخٓث ٖلى  ما"،  ْآزاَع ٓ آلاحي: 139ْالُال١  ٓػٖت ٖلى الىد  ماصة، م

ٓاص ُٖٓت اإلا ـــــضص ه ــ ــ ٍٓت الٗــ  اليؿبت اإلائ

ٓاص  ال٣ٟغاث اإلا

 %64 2 78 اإلاكتر٦ت

 %9 2 13 الؿيُت ٣ِٞ

ت ٣ِٞ  %14 3 19 الجٍٟٗغ
                                                             

وى تلؾ لامناب وجاوى  اانوو   -يإلذالمنب يوبد"نننب  –فإو يو نى  "نى لهنةب   -يوع"بنب ن   -ن ذهو ما ن " ذهو يو،ةدب يإلورت"وننب وانا  يوع"بنب 1
ب  ت"يه متم نا مق داال  يوتىيل  ي  "ى فاص  -ماذب مو يو نب ا و هب  نعنبوذماو تضى لر "نب إباضنب ا وج –مودى ذهو ؼ"ي" يواانوو يوعمانص 

ا  ممهرب يوبد"نو ا ووى ت"  ناىتها ؼضاضب لو تم   بداوتها يولا،ب ا ورما  ر"  فهص يبنب  بنباب  انعنب ا ولبوااا  انص ا و وجهاا  انعص متاىنو
 ب ا وت"رنب يواص  ننب مو بن  ذهمص ا وتج"ى فص ذ"و ها ىمام ذ"بنب ا وفا" ن

ا ونااال  5111ماا"ط  8-7ن مو تدان  انام يومد"وط يو اب  ي  وفص رهمتها إوو ملتم" يوم"ل  يولهنجنب وي وةنب يو او ب ا ويومنعاى باومنامب فاص  2
 ي يوتاا"نخ رانا  ذو إ،ىي" جمعنب نهضاب فتاا  يوبدا"نو ويومعناوو با اى يومالتم"  را"  يواىرتو"  مننا"  فلا"و لو يوجمعناا  فاص يوبدا"نو دتاو اا

ذضاوي ا فضاال ذاو ذاىى ربنا" ماو يون اام يومنضاما  إواو جمعناا  مهنناب  0959لمط جمعنا  ا نبهػ مجموح يوعضوي  يومنت با  إونها دويوص 
 ويجتماذنب ملتهةب تضى يوجن نو ي 

تدا  ذناويو م ماىى يوداجاب إواو تانانو  ن "يجق م ر"ي  يوىرتو" لدمى يوع اوي وىي" ص لدرااى ي  ا"  فاص يإل االى ماو  االل جامعاب يوبدا"نو 3
 وما بعىاا ي  2د  5116 5112لدراى ي  "  فص مدارى يوبد"نو يو "ذنب م 

ناب ماو ن لر " ما ضمه ا ي يوا ى ضمنه ي   يوةاض  م ر"يته يوم ا" إونهاا آنةاا ا و اى تةضا  ذهنناا ي   يواىرتو" يوع ااوي فلااىينا ن الب إورت"ون 4
معنونب م ت بن  لدراى  ي  "  فص يومدارى يو "ذنب فص يوبدا"نو وماىى يوداجاب إواو يوتانانو ي م ويوماىماب إواو جامعاب ونها    " اوته وهىرتو"ي  ا ويو
ي فاو" اوب وى تن " بعى ا ونتمنو وو ت"ى يونو" فاص يوا"نال فةنهاا بةضا    لنا" ا ووراتبهاا "لناب ند ال لو يونظاامنو :  5119المبنت"  بب"ن اننا 

 ويواضابص فص ممهرب يوبد"نو بداجب إونها ي يوت "نعص 
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 %1.5 5 - مغاٖاة الخهٓنُت

 % 12.5 7 15 اإلاًاٞت

٢ْ٘ الُإؽ مـً ٢بـ ْٖلى ٧ل خا٫ ٞةهّ بٗض ؤن  يُين  ي ٫ٓ ٢ـاهٓن مٓخـض ألخ٩ـام ألاؾـغة ٌؿـغ زالشا :  ٖلـى ٧ـل البدـٍغ

ظ ي الــغؤي الجٟٗــغي ، ٞبٗــض ؤن  لــم ٨ًــً َىــا٥ مِــغر مــً بٖــاصة الىٓــغ فــي ألامــغ ، الؾــُما ؤن حٛيــرا َــغؤ ٖلــى مـٓـ

٢ِٟٓم  ْ بلٛاثـّ إلاهـلحت اإلاـظَب آلازـغ جدـ٫ٓ مـ ٧ان اٖترايِم ًخضزغ بٗباءة الخٝٓ مـً بيـٗاٝ ؤخـض اإلاـظَبين ؤ

ٓا ٖلــى ْيــ٘ الخ٣ىــين بُــض الارإلاــان بٓنــّٟ  ٓا ؤن جٓيــ٘ الثدــت صازلُــت ٞاٖتريــ لبــ ا ، َْ ؾــلُت ٚيــر مسخهــت قــٖغ

ْالجِـــت  تــراى آ٫ بلـــى الـــخدٟٔ ٖلــى آلالُـــت  ٓا فــي ْيـــِٗا ، ؤي ؤن الٖا ْؤن ٌكـــاع٧ ُت ،  حؿــير ٖمـــل اإلادــا٦م الكـــٖغ

ل ٌ الخ٣ىيناإلاؿْا ْلم ٌٗض مخٓظِا بلى ٞع ٓاٖض اإلاىٓمت ،   . (1)في طاجّ .   -بٓنّٟ ٖمال -ت ًٖ نُاٚت ال٣

ْاط الخ٣ىــين التــي بــضيء  هــا ؤنــال،  ٞدكــ٩لذ فــي مؿــتهل الٗــام اإلاــُالصي ْمــً َىــا ع     ٓص بلــى َــغح ٨ٞــغة اػص جــي الٗــ

ت. 2005 ٓصجين بخضاَما للؿىت ْألازٔغ للجٍٟٗغ ٓان اإلال٩ي لهُاٚت مؿ  لجىت ظضًضة مً ٢بل الضً

ٓٞمار      ٢ْـضمذ ٖملِــا بلــى بٗــٌ الجِــاث اإلاسخهـت فــي قــِغ هــ ، ٖلــى ؤن  ٢ْ2005ـض اهتهــذ اللجىــت مــً الهــُاٚت 

ٕ ٢ـــــاهٓن ، ٚيــــر ؤن مٗاعيـــــت اإلاجلـــــ الٗلمـــــاجي  ٓصة ٦مكــــْغ ٓمـــــت بٗضثــــظ اإلاؿـــــ لى الح٩ ْحؿـــــُيٍر  (2)جخـــٓـ الكــــُعي ، 

ْالبلضًـــت ٢ـــض خـــا٫  ٖٓـــض الاهخسابـــاث الارإلااهُـــت  ٕ،  ًٞـــال ٖـــً ؤن ا٢تـــرار م مٓـــاَغة بـــخمت اٖترايـــا ٖلـــى اإلاكـــْغ

٢ت الارإلاان.   صْن ؤن ٨ًمل ٖمل اللجىت مؿيرجّ بلى ؤْع

ــــت فــــي     ٓصحي ال٣ــــاهٓن،  الجٍٟٗغ ٓص ٧ــــان مؿــــ مــــاصة ،  109ْالىدُجــــت التــــي  همىــــا ؤن آزــــغ مــــا جمسًــــذ ٖىــــّ الجِــــ

ٓم ب٣ـاهٓن ع٢ـم  152ْالؿيُت في  ٓصة الؿـيُت ؤن نـضعث باإلاغؾـ ٢ْض اهخ ى ؤمغ َظٍ اإلاؿـ  2009لؿـىت  19ماصة ،  

ٓاص ،28/5/2009بةنــــضاع ال٣ؿــــم ألا٫ْ مــــً ٢ــــاهٓن ؤخ٩ــــام ألاؾــــغة فــــي  ٖلــــى ي مــــاصة. لدؿــــغ  145ٍ ٢ْــــض بلٛــــذ مــــ

ُت الؿيُت . ْاثغ الكٖغ الًت الض اث التي جضزل في     اإلاىاٖػ

 

 اإلابدث الثاوي

ا وآزاس الاكخباس  دواعي اكخباس الخصىصُت اإلازَبُت في جلىين أخيام ألاظشة ومـاََش

الن صْن ؤلاجُـــان     ٢ٓـــذ ًدـــ ت ، ل٨ـــً مخُلبـــاث اإلاـــاجمغ ْيـــ٤ُ ال ٍٓ ؤن مـــاصة َـــظا اإلابدـــض مبؿـــَٓ ًيبغـــي ؤن ؤهـــ

 ٖلحها ٧لِا بل ٖلى ظلِا ، لظا ؤظضوي مًُغا بلى بًجاػ ؤزيملى ؤن ٩ًٓن مسال .

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 دواعي اكخباس الخصىصُت اإلازَبُت في جلىين أخيام ألاظشة

ٓعى مٗاعيــت ٢ــضمذ فــي اإلاُلــب الغا      ٕ ٢ــاهٓن ؤؾــغي مٓخــض ٢ــض ٖــ بــ٘ مــً اإلابدــض الؿــاب٤ ؤن ا٢تــراح مكــْغ

ــــت بــــين  ٓاع١ الجٍٟٗغ ــــت بــــضٖٔٓ ؤهــــّ ًخٗــــاعى مــــ٘ الٟــــ قــــضًضة مــــً ٢بــــل ؤ ــــحار الهــــضاعة فــــي الُاثٟــــت الجٍٟٗغ

                                                             
يوينظ" جمهب مو يوهاامي  ويودوي"ي  يو،اى" بها ن "  يومجهط يإل المص يوعهماابو يومعنوناب  8ن فص ا ي يومعنو ي ىي يوع اوي ي م ر"ي  ي د  1

ا   ذهماام يو انعب داو  تهاك ي  ابهب يوتاص ا ودا،ا  إجابا 5116  نناان" 0957م معاوى يوهىى م ا ذىى لاد دو   انوو لدرااى ي  ا"  ا مدا"ى 
 تعها  باضنب  انوو ي  "  تمدو"  دو  يآلتص نو"ىاا د ل لووونب ت"تنبها فص يون "  :

 "فك يآلونب يوم "ودب إل "ي" ي دوي  يو ل،نب ي
 إداوب ي دراى ي  "نب إوو يوننابو ل ب  ذىى جىنب يوتعا و يوىنما"ي و ي

 و ي دراى ي  "نب نةاىاا يو "ذنب يؼنال يوتويف  يوعهمابو ذه
 ال  دراى ي  "  إال باانوو تا"ه يوم"جعنب يوةاهنب وبماى  ى تو"نب ؼن"  ابهب وهتؽنن" ي

 م"جعنتنا يونجؾ يييي
 ن لوؽص ا ي يورناو الداا ي2



 
 
 

337 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ٕ ال٣ـاهٓن  ٓصجين إلاكـْغ ٓعى ا٢تـراح مؿـ ٢ْض ًاصي بلى مهاصعة ؤخض اإلاظَبين لحؿار آلازغ ، ٦مـا ٖـ اإلاظَبين ، 

 ٓ ٓ حؿـلُم ؤمـغ الخ٣ىـين بلـى بضٖ تـراى َـ ـت ال ًمشـل بال هٟؿـّ ، زـم ؤٖلـً ؤن مغج٨ـؼ الٖا ٓصة الجٍٟٗغ ٔ ؤن مٗض اإلاؿ

ٓ ،في عؤي اإلاٗاعيين ، ؾلُت ٚير مسخهت في بصعا٥ ألاخ٩ام اإلاٗخارة في اإلاظَب الجٟٗغي . َْ  الارإلاان ، 

ً ٧اهـذ آهئـظ حٗـِل  ـخب الحـ   ُٖت الالتـزام بإخ٩ـام ْلغبما صٖم َظا الخسٝٓ ألازير ؤن البدٍغ ضًض ٖـً مكـْغ

ً فـي  ْ ( التـي اهًـمذ بلحهـا ممل٨ـت البدـٍغ ٓ 18اجٟا٢ُت ال٣ًـاء ٖلـى ٧اٞـت ؤقـ٩ا٫ الخمُيـز يـض اإلاـغؤة ) الؿـُضا ٓهُـ ً

ٓ  18ْصزلــذ خيــز الخىُٟــظ فــي  2002 ٓلُــ ْال٣ٟــغاث  2002ً ٓاص  ، بط ػ٧ــ  اإلاســاْٝ ( 1)، مــ٘ الــخدٟٔ ٖلــى بٗــٌ اإلاــ

ٓاصَـا ،  ال ؾـُما مؿـاًغة حٗهب زلت مً خضاسي اإلاجخم٘  ٕٓ م ني لألصبُاث التـي جغاـر لِـا الاجٟا٢ُـت بمجمـ البدٍغ

ُُٟـــت ، ٖلـــى مـــا ٦كـــ٠ ٖىـــّ  ْ الْٓ ْ الش٣اُٞـــت ، ؤ ٓم للخهٓنـــُت ال٣ٗضًـــت ، ؤ ْبلٛـــاء ٧ـــل مِٟـــ اإلاٟـــاَُم الٛغبُـــت 

ٓان  2000مــــــاعؽ  8-7مــــــاجمغ اإلاــــــغؤة الخلُجُــــــت ْألالُٟــــــت الشالشــــــت ، اإلاى٣ٗــــــض باإلاىامــــــت فــــــي  ) الٟــــــغم ، جدــــــذ ٖىــــــ

ٓبت (  ْاع اإلاُل ٢ٓاث ْألاص  . (2) ْاإلاٗ

 : ً خباع الخهٓنُت اإلاظَبُت في ج٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة في ممل٨ت البدٍغ ْإ اٖل ا ٦ض َغ  بطن زالر ع٧اثؼ ًم٨ً ج٣ٍغ

ال ُت:  -ؤ ط ٖلى اإلاٗخاراث الكٖغ  جإ٦ُض صٞ٘ مساْٝ الخْغ

ْ ٖلـى ٖملُــت الخ٣ىـين، ٞخٛلــب       ٢ْـض جمشلـذ ، ٦مــا بُيـذ ، فــي الخـٝٓ مــً ٚلبـت صٖـاة الاهخهــاع ألخ٩ـام الؿــُضا

ْ ؤصبُــاث الاجٟا٢ُــت ؤخ٩ــام ؤلاؾــالم فــي مؿــاثل ألاؾــغة ، ٖلــى مــا حيــملي  ٓعة مىيــرة ٞســغ ٓ  -٧لمــت الؿــُضة الــض٦خ ًٖــ

ً ـ بجامٗــت البدــٍغ ٓاهين ألا   -َُئــت الخــضَع ٓهــت " ٢ــ ْاو٩ٗاؾــا ها ٖلــى الخىمُــت فــي فــي ٧لمتهــا اإلاٗى ٓا٫ اليخهــُت  خــ

ٓاهين ْيـِٗا  ٍْالث اإلاسخلٟـت ل٣ـ ْجغاَا ظملت مً " الخـإ ا ،  مى٣ُت الخلُج "  بط جى٨غ ؤن ج٩ٓن ؤخ٩ام ألاؾغة قٖغ

ْبــاآلحي ٖلــى ألاؾــغة فــي مجخمــ٘ ؤبــٓي نــٝغ "  ــضْن جشبُــذ ؾــُُغ هم ٖلــى اإلاــغؤة ،  ا عظــا٫ ًٍغ ٦مــا جى٨ـــغ (3)ْٞؿــَغ

 ٓ ْجـتهمِمٖلى الظًً ٌٗاعي ت اإلاٗم٫ٓ  ها في الٛغر ،  ٓاهين ألاؾٍغ ًِم ج٣لُض ال٣ بدىائـملي ؤن  ن اإلاٗاًير الٛغبُت ٞع

ٓاهين ٓاهين الٛغبُـــت ، ْزهٓنـــا ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي  ال٣ـــ اإلاضهُـــت اإلاُب٣ـــت فـــي مٗٓـــم الـــض٫ْ الٗغبُـــت مكـــخ٣ت مـــً ال٣ـــ

 (. 4الٟغونملي ) 

ٓع بـــا٢غ الىجـــاع    ًألاؾـــخاط بجامٗـــت  -٦ـــظا خـــغم ألاؾـــخاط الـــض٦خ ْصإ  -البدـــٍغ ٖلـــى بُـــان ؤن اإلاـــغؤة الخلُجُـــت فـــي 

ْبَاللت آزغ ٢ض ٖـاصث بلـى الار٢ـ٘  ٞمشلـذ خالـت ظضًـضة مـً خـاالث ٖؿـغ الحضازـت  –البـضْي ٦مـا ٌؿـمُّ  –٢غن 

ال هــــا ٍٓت  (5)ْجد خــــاث ؤلاؾــــالم ْغ ْٞغيــــذ  -خؿــــب حٗبيــــٍر –هدُجــــت ؾــــُاصة ألَا ْاع ،  التــــي ُٖلــــذ ٦شيــــرا مــــً ألاص

 . ( 6)لش٣افي خالت مً خاالث الحهاع ا

                                                             
ا وااو فاص داناتاه تعاىن   ارهص ا  5115 و نب 2بتعىن  بعك لدراى يوم" وى باانوو  5109و نب  71ن  و ى ،ى" الداا يوم" وى باانوو " ى  1

ا وبااص يواتدةظ ذهاو  يإل االمنبمو يتةا ناب يو انىيو ىوو إلاال  بلدرااى يو ا"نعب  06ا  9 02ا  5 ويمه : يوت يى ممهرب يوبد"نو بتنةن  لدراى يومويى 
 رما او ي  0  59ا  5  9يوماىتنو 

ي و اى 0979ىن امب"  راانوو ي و   08فص  81 99با"ي"اا " ى  0975ب يوموضوذب ذاى و ى يذتمى   يوجمعنب يوعامب وألمى يومتدى   ا ه يالتةا ن
 لاتمب جمهب مو يوجهوى يوىوونب ي   -رما او مع"وؾ –ي وتم   ا ه يالتةا نب 0980 بتمب" لنهو  9ىله  يالتةا نب دن  يوتنةن  فص 

إ،ىي" جمعنب نهضب فتا  يوبدا"نو ا ووراتال اا ه يو ا و" ي اتع"يك م او   ن ن "  لذما  يوملتم" فص رتال ملتم" يوم"ل  وي وةنب يو او ب مو 2
  ورهما  يوم ا"رنو ويوم ا"را  ضمنتها بد ص يومو وى تاننو لدرااى يوةااه و،اناؼتها ت بنااا ذهاو م اوى  م ا"وح  اانوو ي  ا"  يوبد"نناص ي يو ا

 ي  717-711ل،و،ا د  5  ج90 يو نص ي بدا م و  من و" بمجهب رهنب يو "نعب ويواانوو ب ن ا   م،" يح
 ي  92ن رتال يوملتم" د  3
 ي 97ن يو اب  د  4
 ي 92ن رتال يوملتم" د  5
 ي 96ن يو اب  د  6
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إلاــــت ْألابٗــــاص     ٓع مدمــــض الغمُخــــى ٖــــً خالــــت اإلاــــغؤة الخلُجُــــت فــــي ْــــل نــــغإ " الٗ ْ ــــي ؤبــــغػ مالخٓــــاث الــــض٦خ

ْع اإلاـغؤة فــي الخلـُج الٗغبـي " ألؾـبار جغازُـت  ْالش٣اُٞـت لـض ٓلـّ –الٗلمُـت  ْبهــّ  -ٖلــى خـض ٢ ْاظخماُٖـت ،  ْحٗلُمُـت 

 ٓ ٓئٍ ظضا ؤن ٢ُاٖا مً اليؿاء ًدبظن َظا ال ٓص !!! لِؿ ْمً الخُٛير اإلايك ٣ٍْا  .( 1) ا٢٘ 

ْمجمـــل الاجٟا٢ُــــاث      ـــالن الٗـــالوي لح٣ـــ١ٓ ؤلاوؿـــان ،  ٓان بلـــى "اٖخبـــاع ؤلٖا ٓعة ٞاصًـــت ٦ُـــ ٓ الؿـــُضة الـــض٦خ ْجـــضٖ

ْلٓيــ٘ الخُــِ اإلاؿــخ٣بلُت الِاصٞــت  ٢ٓــاث  ْلخدضًــض اإلاٗ ْاإلاماعؾــاث،   ٓا٢ــ٘  ــا لخدلُــل ال ْلُت ، ؾــىضا مُٗاٍع الــــض

ٍٓغ مجخمٗاج ْؤوؿىتها " بلى جُ عاث طل٪ اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟـا٢ُتي " الُٟـل " ْ"ؾـُضاْ" مـ٘ الخ٣ُـض  (2) ىا  ْمً يْغ

ٓهحه ٓا٦ـب الخٛيـراث الحانـلت مبمًم ـا لخ ٍَٓغ ْجُ ْحٗـضًلِا  ٓاهين الخانت بـاإلاغؤة  ْال٣ ٗاث  ْمغاظٗت الدكَغ      3) ا ، 

ت ال ٓاهين ألاؾـــٍغ َْـــظٍ ٍْلحــٔ فـــي ؤ٦رـــر ال٩لمـــاث الحـــغم ٖلــى جشبُـــذ صٖـــٔٓ ؤن ال٣ـــ ٣اثمــت جمشـــل ؤٖغاٞـــا م٣ىىـــت ، 

٢ّٟٓ مً اإلاغؤة .  غاٝ اإلا٣ىىت  ي التي جخد٨م في مٟانل اإلاجخم٘ ْفي م  ألٖا

خــاث حٗخـضي ٖلــى اإلاجخمـ٘ فــي ؤبـغػ زهٓنــُاجّ، ٣ٞـض ٧ــان مـً البــضً ي ؤن ججـض      ْغ مــً  –ْهٓـغا ألن َـظٍ ألَا

ني اإلاداٞٔ  ٌ ٧ل ج٣ىين ألخــ٩ام ألاؾـغة ، زكـُت ؤن ًٟـغى  -اإلاجخم٘ البدٍغ ْمت قـضًضة ْنلذ بلى خـض ٞع م٣ا

ْلــم ًجـــض بٗــٌ اإلاٗاعيــين  ْايــ٘ الخ٣ىــين ،  بُين عئٍخــّ ٖلــى  ــ٤ الخٛــٍغ ٓلــّ " ٍٞغ ٢ــض ؤْيـــذ خغظــا فــي ؤن ًهــغح ب٣

َْــظا  ُت،  ْبٗــٌ ألاخ٩ــام الكــٖغ ج بــين مكــتهُاث الٗلمـــاهُت  ْ مــٍؼ خِم للٓنــ٫ٓ بلــى ٢ــاهٓن ٖلمــاوي ، ؤ َــاالء َمـٓـ

ٓا بّ بضاًت جدّغ٦ِم " م  (. 4.) ا نّغخ

الث ٖلى جدٟيـز الجِـاث اإلاٗىُـت بخ٣ىـين ؤخ٩ـام ألاؾـغة خـغم      لـى ْهٓغا لألزغ الًاع إلاشل َظٍ اإلا٣ اإلاجلــ ألٖا

ً{ ٖلـــى ؤن ًاـــرػ فـــي  ٓعٍ اإلاٗىـــٓن } اؾـــخُإل للـــغؤي خـــ٫ٓ ج٣ىـــين ؤخ٩ـــام ألاؾـــغة فـــي ممل٨ـــت البدـــٍغ للمـــغؤة فـــي ميكـــ

عة ؤن ٩ًـٓن ال٣ـاهٓن مؿـخمضا مـً  زاجمت صعاؾخّ  ؤن " الٛالبُت الٗٓوى مً مجخم٘ الضعاؾت ًا٦ـضْن ٖلـى يـْغ

ٗت  ْجمدُهـا ،  ، ؤي بٗض ؤن ٌكبّٗ اإلاسخهٓن  ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ ْعظـا٫ ال٣ـاهٓن صعاؾـت  مً ٖلماء الضًً 

ٗت  ٓصٍ ًٖ الكَغ ٍٓـت  يٍْىٟظ ما ًىاص -٨َظا –الححُدت  ؤلاؾالمُتْلً جسغط بى ْالؿـىت الىب م  بـّ ال٣ـغآن ال٨ـٍغ

ٗت  ْ بيــــــٗاٝ نــــــلخّ بالكــــــَغ ْلُــــــت ، ؤ ْاإلاٗاَــــــضاث الض ٓازُــــــ٤  اإلاُِــــــغة ....... ٖلــــــى ؤال ًبنــــــى َــــــظا ال٣ــــــاهٓن ٖلــــــى اإلا

ٓاص جخد٨م ُّٞ ...."  ؤلاؾالمُت ٤ م  . ( 5)ًٖ ٍَغ

عة بنــضاع ٢ــاهٓن ألخ٩ــام ألاؾــغة         ْٖلــى طلــ٪ ٧اهــذ الخٓنــُت ألاْلــى التــي جٓصــملى  هــا لجىــت الضعاؾــت  ــي " يــْغ

ٗت  ْمىٟظا ؤلاؾالمُتًىٓم الٗال٢اث بين ؤٞغاص ألاؾغة ٖلى ؤن ٩ًٓن مؿخمضا مً الكَغ   .(6 )ألَضاِٞا الىبُلت "  ، 

                                                             
 ي 527-522ن يو اب  د  1
 ي 070ن يو اب  د  2
 ي 076ن يو اب   3
ا ا ب  او ما ن " بنانا ذاو يومجهاط ن ا ي  و  ؼن" ويدى مو لذضام ما راو ن مو يومجهط يوعهمابص يو نعص فص مجابهب دمهب يوىذو  إوو يوتاننو 4

 وال ُنَظُو لو لدىي مو ذهمام يو نب نويف  ذهو يوتوجه يوتؽ"نبص متو  ب  ي
و اى  –ا وماو نتاابج اا ي يال ات الح  5112ون ا"ه يومجهاط ي ذهاو وهما"ل  ذااى  ن لذى يال ت الح بمع"فب م"ر  يوبد"نو وهى"ي ا  ويوبداوا ا 5

% ماو لفا"يى يوعنناب ون ا   8ي28% ا و ى تبانو لو  7ي59% وؼن"اى  9ي71لج"ى ذهو ذننب مو يوموي ننو ويوموي نا  ا ي  ويج منها دويوص 
% ذهاو ضا"و"   7ي79 –لو نويفا  ب اى   –واو ى"يناتهى بهاا ا ونويفا  % إ 5ي90وىنهى ى"يناب لو إومااى بلدرااى ي  ا"  يوم بااب ا فاص دانو ل اا" 

% ماو يوعنناب مو ةاا  اهبنا ماو يإل،اىي" وذىماه ا و اى واودظ لو يون اام  8ي09% وضاق  اانووا  ونااؾ  2ي00إ،ىي" يواانوو ا فص دانو نا"فك 
ىو"ي فاص يوداى ماو يوتةراك ي  ا"ى وآ اا"ه ىيلاا  % لو وهااانوو يومنتظا"  9ي75لر ا" د"،اا ذهاو ،اىو" يوااانوو ماو "جاا  نةاط يوعنناب اوناا"ى 

% مو يالدتماونو مو ةا  هبنا ا وت ان" يوى"ي اب إواو يومنا   5ي51% ا ه يونتنجب يومدتمهب ا وناؾ 8يومجتمق يوبد"ننص ا ذهو دنو ن"فك ل   مو 
 97 ابةاب  اانوو ا وللنا"ي ت ان" يونتاابج إواو لو يوويضر الدت"يى يول،و،نب يوم ابنب ا  ويم فص  وك لو ن،اى"  اانوو ويداى ا لو  انونااو ا ورا  

% بااوجويل باال 9ي5% فاا  ا ويرتةاص 0ا فاص دانو نا"فك  واك  يإل المنب% مو لف"يى يوعننب ن،"وو ذهو لو ن تمى يواانوو مو لدراى يو "نعب 
 لذهى ي

 مو من و" يوى"ي ب ي 69نينظ" د  6
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لـــى للمـــغؤة حؿـــخد٤ ؤلاقــاصة  هـــا ، إلاـــا ٧ــان لِـــا مـــً ؤزـــ      ـــا ْ ــي ُٞىـــت مـــً اإلاجلـــ ألٖا غ فــي عص اإلاســـاْٝ التـــي ؤزاَع

٢ٓين للمٗاًير الٛغبُت للمُالبت بخ٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة .  يجهض  اإلاؿ

٘ الجُض:  -زاهُا ٓابِ الدكَغ  الحغم ٖلى ي

٘ الجُــض  ٗاث ْنــُاٚتها ؤن الدكــَغ ٓاٞغ ُٞــّ زهــاثو ،  ( 1) ًــظ٦غ اإلاسخهــٓن فــي ْيــ٘ الدكــَغ ٓ مــا جخــ َــ

 ٌكٛلىا مجها:

ْامخشالِم ألخ٩امّ . -1 ٢ٓ٘ لّ ؤن ًدٓ  ب٣ب٫ٓ الٗامت ،   ؤن ٩ًٓن مً اإلاخ

ٓا٢ــب ٚيــر  -2 ٖ ٕٓ ٢ٓــ ْؤن ًيخٟــي الاخخمــا٫ ب ٢ٓٗــت ؤن ًدؿــم بةم٩ــان الخيبــا بــّ ، ْالاؾــخ٣غاع ٖىــض جُب٣ُــّ ،  مخ

ٓبت ٖلى بزغ جُب٣ُّ . ْ ٚير مٚغ  ؤ

ٓما بلى خض م٫ٓ٣ٗ الؾُما مً ٢بل اإلاٗىُين بإخ٩امّ ..  -3 ْؤن ٩ًٓن مِٟ ٓح ،  ْْي  ؤن جخم نُاٚخّ بض٢ت 

ٓهُت ْنُاٚتها   قِغة الٗالمت ظُني في ْي٘ ال٣اٖضة ال٣اه

ْع  ألاؾخاط "ظُني"      ٓهُـ (2)٢ْض اقتهغ ص ٖٓخّ " الٗالمت الٟغونملي خـ٫ٓ ال٣اٖـضة ال٣اه ْؤ هـا ٦مـا ٢ـا٫ فـي مٓؾـ ت ، 

ٓهُــت ،  ْلُــت التــى جخ٩ــٓن مجهــا ال٣اٖــضة ال٣اه ٓ اإلاــاصة ألا ْالهــُاٚت " جخدلــل بلــى ٖلــم ْنــُاٚت ، ؤمــا الٗلــم ِٞــ الٗلــم 

 ْٖىانغ َظٍ اإلااصة ٖباعة ًٖ ؤعب٘ خ٣اث٤  ي :

ْ َبُُٗت   -1 ْا٢ُٗت ؤ سُت  -2 خ٣اث٤   خ٣اث٤ جاٍع

 خ٣اث٤ مشالُت  -4                     خ٣اث٤ ٣ٖلُت -3

ٓوي ٞةهــا ها٦ــض ؤهــّ مؿــب١ٓ        فــي ٖلمــّ ٣ًُىــا ،   (3)ْمـ٘ ٢ىاٖخىــا بًٟــل الٗالمــت ألاؾــخاط ظُنــي ٖلــى ال٨ٟــغ ال٣ــاه

م: ْٚيَر ْابً زلضْن،  ْابً ال٣ُم،   ب٨ٟغ ظملت مً ٖلماء ؤلاؾالم ؤمشا٫ الٗؼ بً ٖبض الؿالم ، 

ن ٧ـــان ؤلامـــام ٖـــؼ ا     م { 1234-1162 –َــــ 632 - 557لـــضًً بـــً ٖبـــض الؿـــالم } ٣ٞبـــل ظُنـــي ب٣غابـــت زماهُـــت ٢ـــْغ

ٓاٖض ألاخ٩ام في مهالح ألاهام " :  اة٫ٓ٣ً في صعجّ اإلاؿم ٢ " 

ٞت :  ْمٟاؾضَا ٞمْٗغ ْؤؾبا ها  ْؤما مهالح الضهُا   " 

ْالخجاعر  -1 عاث  سُت  –بالًْغ  . –الح٣اث٤ الخاٍع

ٓا٢ُٗت  –ْالٗاصاث  -2  . –الح٣اث٤ ال

 . –ال٣ٗل  –ْاإلاٗخاراث ْالٓىٓن  -3

 . –اإلاشالُت  –ٞةن زٟي ٍمليء مً طل٪ َلب مً ؤصلخّ  -4

ْمغظٓخِــــا ٞلُٗــــغى طلــــ٪ ٖلــــى ٣ٖلــــّ ،  ْاإلاٟاؾــــض عا حِــــا  ْاإلاهــــالح  ْمــــً ؤعاص ؤن ٌٗــــٝغ اإلاخىاؾــــباث 

بخ٣ـــضًغ ؤن الكـــٕغ لـــم ًـــغص بـــّ ، زـــم ًبنـــى ٖلُـــّ ألاخ٩ـــام ٞـــال ٩ًـــاص خ٨ـــم مجهـــا ًســـغط ٖـــً طلـــ٪ بال مـــا حٗبـــض هللا بـــّ 

ْ مٟؿضجّ "  ْلم ٣ًِٟم ٖلى مهلحخّ ؤ  (1)ٖباصٍ، 

                                                             
دضان" و،اناؼب وإىي"  م اا"نق يوت ا"نعا  ي ضامو  لو"ي  و" اب يوعما  داو  ت اون" ت –ل اتا  يوااانوو بجامعاب ونها   –ن ينظ" رنا بات    1

ذهاو  PdFا متاداب بنظااى  9ا بت"جماب ذ نا  يونا،ا" إ اماذن  يد  5119فب"ين"  6-9نمو ج وه،ناؼب يوت "نعنب وهب"ومانا  يوع"بنب ي بن"و  
ذهاااااااااااااااااااو يوااااااااااااااااااا"يب  يوت ااااااااااااااااااا"نق  POGARيومو اااااااااااااااااااق يإلورت"وناااااااااااااااااااص وب"ناااااااااااااااااااامج ي ماااااااااااااااااااى يومتداااااااااااااااااااى  يإلنماااااااااااااااااااابو 

http://www.pogar.org/arabic/publications/index.asp?tid=2 ىي ،اااب"  ي مدماااى ذهاااصي  ل،اااو  يو،اااناؼب يواانونناااب باوع"بنااااب
 ي   97 -95د  5117ويالنجهن نبي يو بعب يو اننب ينوونو 

ا ىي رماااا  229 -225ا ىي  اااهنماو مااا" ط ي يواااويفص ي يوماااىل  021 -098ص بناااام اااا ه يونظ"ناااب ي ىي د اااو رنااا"  ي يوماااىل  د ن "يجاااق فااا 2
 ي 99 -59د  0995يوجوا"ي ي يوا،و" يوت "نعص و ه ب يوااضص يوجنابص ي " اوب ىرتو"يه ماىمب إوو رهنب داو  بنص  ونؾ 

 ي  0959 -0909ب م بنو ذامو ن وضق يوةانه جننو مو وذته م يوعهى ويو،ناؼ 3
 

http://www.pogar.org/arabic/publications/index.asp?tid=5
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ٓػٍــت )     ِظــَض ؤلامــام ابــً ٢ــُم الج ُْ ْمــً مالٟاجــّ طاث ال٣ُمــت 1350 -1292َـــ، 751 –َـــ 691ْمــً بٗــض الٗــؼ  م ( 

١ ٖمـغ بـً  ْاُٞـا عؾـالت الٟـاْع ٢ٓٗين ًٖ عر الٗاإلاين( قغح ُّٞ قغخا  الخانت في نىاٖـت الخ٣ىِىاث ) بٖالم اإلا

ٓان " جم٨ــً الحــا٦م الخُــار فــي ال  –ْاإلاٟتــى  –ؤي ال٣ا ــملي –٣ًــاء ، ْفــي بٗــٌ حٗل٣ُاجــّ ٖلحهــا ٣ًــ٫ٓ جدــذ ٖىــ

ٓ بمنزلت اإلا٣نن بلٛت ٖهغها ٖٓين مً الِٟم ، ٫ٓ٣ً:  –َْ  بى

ال ًخم٨ً اإلاٟت ٖٓين مً الِٟم :  ي"  ْالح٨م بالح٤ بال بى  ال الحا٦م مً الٟخٔٓ 

ْاؾخي   ْال٣ّٟ ُّٞ  ،  ٓا٢٘ ،  ٢ْـ٘ بـال٣غاثً ْؤلامـاعاث ختـى ًدـُِ  هـا ٖلمـا  ؤخضَما : ِٞم ال باٍ ٖلم خ٣ُ٣ت مـا 
  (2 .)   

ْازخالِٞــا بدؿــب     ٓع ٖــً ؾــاب٣ُّ فــي مبدــض حٛيــر الٟخــٔٓ  ْفـي بٖمالــّ َــظا ال٣ٟــّ ًجمــ٘ ؤلامــام ابــً ال٣ــُم اإلاــإز

ْع مِٗــا  ٓاثــض جــض ٓاثــض، زــم ٣ًــغع فـي زاجمخــّ "ألاخ٩ــام اإلاترجبــت ٖلــى الٗ ْالٗ ْالىُــاث  ٓا٫  حٛيـر ألاػمىــت ْألام٨ىــت ْألاخــ

ٓص فــي اإلاٗــامال  ْجبُــل مِٗــا بطا بُلــذ ٧ــال٣ٗ ٓ طلــ٪، .... ٦ُٟمــا صاعث،  ْهدــ ٓاى فــي اإلاباٌٗــاث  ــ ْالُٗــٓر فــي ألٖا ث، 

٢ْـ٘ الخــالٝ  ْبن  َْــظا مجمـ٘ ٖلُـّ بـين الٗلمـاء ال زـالٝ ُٞـّ،  ٓاثـض،  ْ هـظا حٗخاـر ظمُـ٘ ألاخ٩ـام اإلاترجبـت ٖلـى الٗ

ال ججمـض ٖلـى اإلاى٣ـ٫ٓ  ْمِمـا ؾـ٣ِ ٞإلٛـّ،   ، ْ الا زم ٫ٓ٣ً "ٞمِما ججـضص الٗـٝغ ٞـاٖخاٍر في جد٣ُ٣ّ َل ْظض ؤ

ـٝغ في ال٨ ُٖ ُّ ٖـً 
ْ
َؾـل َْ ـْغٝ بلـض٥  ُٖ ْجـِغٍ ٖلـى 

ُ
خب ٫َٓ ٖمغ٥، ٞةن ظاء٥ عظـل مـً ٚيـر ب٢لُمـ٪ ٌؿـخٟخُ٪ ٞـال ج

ٓص ٖلـى  ْالجمـ ٓابـح،  ٓ الحـ٤ ال ٓا ِٞـظا َـ ٓع فـي ٦خبـ٪ ٢ـال ْاإلاـظ٧ ِّ بـّ صْن ٖـٝغ بلـض٥،  ِخـ
ْ
ْؤٞ ْظٍغ ٖلُـّ، 

َ
إ
َ
بلضٍ، ٞ

ْالؿل الث ؤبضا يال٫ في الضًً ْظِل بم٣انض ٖلماء اإلاؿلمين   .(3)٠ اإلاايين"اإلاى٣

ٓا٢ُٗت  . ْال سُت   ال ق٪ ؤن َظٍ  ي اإلاُُٗاث الخاٍع

بـــل بهىــــا وؿــــخُُ٘ ؤن هـــخلمـ ؤؾــــاؽ ٨ٞــــغة ألاؾـــخاط ظُنــــى فــــي مجهـــاط ؤبــــ  خىُٟــــت ع ـــملي هللا ٖىــــّ فــــي اؾــــخيباٍ    

ْٞـغاع مـ غة ًٖ " ؾِل بً مؼاخم ٢ا٫ : ٦الم ؤبي خىُٟـت ؤزـظ بالش٣ـت  ٓ َػ ٦ْما ه٣ل الٗالمت الكُش ؤب ً ألاخ٩ام ، 

ٓع ٖلــى ال٣ُــاؽ،  ٓعَم ، ًم ــملى ألامــ ٓا ٖلُــّ، ْنــلحذ ٖلُــّ ؤمــ ْمــا اؾــخ٣ام ْالىٓــغ فــي مٗــامالث الىــاؽ  ال٣ــبذ، 

لــــّ، ٞــــةطا لــــم ًمــــٌ لــــّ عظــــ٘ بلــــى مــــا ًخٗامــــل بــــّ  يًمًــــحها ٖلــــى الاؾخدؿــــان، مــــاصام ًم ــــملٞــــةطا ٢ــــبذ ال٣ُــــاؽ 

 .   (4)اإلاؿلمٓن 

ٓا      ْالٗـاصاث، ْٖلى طل٪ ٞةن م٣ترح ال٣اهٓن متى ظافى اإلاٗخار فـي ال عاث  ْمـا ظـٔغ ٖلُـّ الٗمـل ، ؤي الًـْغ ٢ـ٘ 

ٓاهين  ٓلــّ ْالامخشــا٫ ألخ٩امــّ ، الؾــُما فــي قــإن حٗبــضي ، ْــل بمىــإٔ ٖــً ؤلابٗــاص لهــالح ال٣ــ ٣ٞــض ؤَــم ؤؾــبار ٢ب

َْــظا مـا ؤ٦ضجــّ هخـاثج اؾــخُإل الــغؤي  ْ ها فـي ال٣لــٓر مخٓ جـت ،  ْمــً زـم ٞالحماؾــت لـّ لــم جٓـل ظــظ الٓيـُٗت ، 

ت م لـى للمـغؤة ٖـام الظي ؤٖض بمٗٞغ ْوكٍغ اإلاجلـ ألٖا ْالبدٓر،  ً للضعاؾاث   96.6ُْٞـّ ؤن    2005غ٦ؼ البدٍغ

ٗت   -مدــل الاؾـــخُإل  الُٗىــت -% مــً ؤٞــغاص ن ٖلــى ؤن ٌؿــخمض ال٣ــاهٓن مـــً ؤخ٩ــام الكــَغ ، فـــي  ؤلاؾــالمُتًهــْغ

                                                                                                                                                                                     
ا وننبؽااص لو ننبااه إوااو لو  نجااى يوعاا  فااص  مااو يوداا"ول يو،ااهنبنب  01 0 0998ن ينظا" :  ويذااى ي دراااى فااص م،اااور ي ناااى ي   يو"ناااو يو اننااب  1

 ل  ق مو لو نؽى ذهو لدى ي 
  ا لماا يال اتنبا  فنعناو با   يوجهاى يوةرا"ي ال اتل"يج دراى م الوب ن الدظ لو يوةاه نعنو يوةهى يوى ن  يوناف  يو ي نتع"ؾ ؼانا  ي  اوي  وي فعاا 2

م تنااا  بااه يوعهاا  ويومعااانص وي  ااباه ويونظاااب"   -552 0لذااالى يومااو عنو –ف"ذنااب ا لو يوو ااوؾ ذهنااه ا و ااى دااى يبااو يوااانى وظنةااب يال ااتنبا  باووااه 
 وماا،ى يومترهى م ي 

 0ومااا بعااىاايا وتراااى ذبا"تااه تهتاااص بعبااا"  يإلماااى يوا"يفااص فااص يوةاا"و  ج  77بلا،ااب ون"يجااق  78-9ن لذااالى يومااو عنو يوجاا م يو اوااا د3ي
 ي076د
  يىي" يوةر" يوع"بوي 926ن يو نخ مدمى لبو  ا"  ملبو دننةبم د4ي
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ٌ طلـــــ٪  ْا٦خٟـــــي 1خـــــين ًـــــٞغ ٓار بـــــال ؤٖلـــــم ، مـــــ٘ مُـــــل قـــــضًض بلـــــى اختـــــرام الخهٓنـــــُت 2.4% ٣ٞـــــِ،  % بـــــالج

 . ( 1)  اإلاظَبُت 

 جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع ألاؾغي ْخؿً الخُب٤ُ الٗملي:  -زالشا 

ْما ظٗل ال٣ًاء بال لظل٪ ، ٞاإلا٣هـض مـً  ْلت ٖلى جد٣ُ٣ّ ،  ب٢امـت ال٣ًـاة الاؾخ٣غاع َضٝ حٗمل الض

ـــ٘ التهـــاعط  ْالىٓـــام مشـــل جٓخُـــض ألاخ٩ـــاٞع ٓػة  ال ًد٣ـــ٤ خٟـــٔ الحـــ ٓماث ،  ٢ُْـــ٘ الخهـــ ٢ٓـــاج٘ ،  م اإلاٗخاـــرة فـــي ال

ٓماث ٖالهُــت ألاخ٩ــام ، ٞ ــي ٦مــا ٢ُــل بدــ٤ مــً بــضيهُاث ؤنــ٫ٓ الكــغاج٘ اإلاخمازلــت ــ٤ بلــى ٢ُــ٘ الخهــ ، ْزيــر ٍَغ
م (2) ْجبهـــَغ ٓاظبــاث،  م بلـــى ال ْْاظبـــا هم، ٞخدٟــَؼ ٢ِٓم  ــت اإلا٩لٟـــين بد٣ــ ٓابُِا ، ، بط جِؿــغ مٗٞغ بــالح١ٓ٣ ْيـــ

ٕٓ ع٢ابـــت ٖلــى ؤصاء ماؾؿـــت الٗضالــت ، ُٞدخـــاٍ الهـــالح ،  ْجاؾــــ لىــ ٣ـــي ،  زــم ب هـــا جد٣ــ٤ قـــٟاُٞت الٗمــل اإلاٞغ

ٓص. ٍْخد٤٣ ٖىضثظ خؿً الخُب٤ُ اإلايك  ٍْدترػ اإلا٣هغ  ، 

 -ٖىــــضَم –ْفــــي مجخمــــ٘ بزنــــي ، حٛلبــــّ الٗهــــبُت اإلاظَبُــــت ، بــــل ًــــٔغ اإلا٣لــــضْن ُٞــــّ ؤ هــــم جبــــ٘ ألثمــــتهم ، ِٞــــم    

ْاإلاىجـــاة مـــً الٗـــظار ، لـــً جخد٣ـــ٤ ؤٚـــغاى الخ٣ىـــين ٖلـــى الٓظـــّ  ْالكـــِضاء ٖلـــى الُاٖـــت ،  الٓؾـــُاء ٖىـــض هللا ، 

ْامخشـــــالِم ٘ ، الؾـــــُما ٢بـــــ٫ٓ الٗامـــــت ،  ُٖـــــذ ؤٚـــــغاى الدكـــــَغ ْمـــــ٘ يـــــ٠ٗ الش٣اٞـــــت  ألاْفـــــى بال بطا ْع ألخ٩امـــــّ ، 

ِْٞمــّ ، ْزيـر مٗــين ٖلــى  ٓاظـب  ْمــً زـم الامخشــا٫ ، بال بم٩اهُـت الخيبــا بــالح٨م ال ــ٤ بلـى ال٣بــ٫ٓ ،  ٓهُـت ال ٍَغ ال٣اه

ٓع  ٣ٍْـــــا٫ بدـــــ٤ " مـــــً هاٞـــــل ال٣ـــــ٫ٓ بن الؿـــــلُت اإلاغظُٗـــــت  ـــــي مدـــــ ْالخ٣لُـــــض اإلاغاظعـــــي ،  طلـــــ٪ الـــــضعؽ الـــــضًني ، 

 .(3)ال٣اهٓن " 

ٍٓــ٤ آزــاٍع ، ْبطا ٧اهــذ ال       ْجُ ْا٢ٗــا ًخٓظــب اٖخبــاٍع ، ختــى مــ٘ الٗمــل ٖلــى ٦ــبذ ظماخــّ ،  ٗهــبُت اإلاظَبُــت 

يُــت ؤْظــبٞــة ٓلّ الاظتهاصًــت –ألن ال٨ٟــغ الجٟٗــغي ال ٌؿــلم  ؛ن طلــ٪ فــي الحالــت البدٍغ ٓار الــغؤي  -جبٗــا ألنــ بهــ

ٍٓــل ظــضا ٖلــى ههــب ٢ًــاة  يُــت ٢ــض ظــغث مىــظ ػمــً َ ين للٟهــل فــي آلازــغ  فــي ٦شيــر، زــم بن ؤلاصاعة البدٍغ ظٟٗــٍغ

٣ْٞا للمٗخار مً ألاخ٩ـام ُٞـّ ، ٞاؾـخ٣غ فـي الىٟـٓؽ ْألا٩ٞـاع ؤن الٟهـل الٗـاص٫ ال ٩ًـٓن  اث ؤجبإ اإلاظَب  مىاٖػ

 بال بمٓظب جل٪ ألاخ٩ام .

 

 اإلاؼلب الثاوي

 مـاَش اكخباس الخصىصُت اإلازَبُت في جلىين أخيام ألاظشة

ٓاًَ الخـــــالٝ اإلاـــــظَبي ، بـــــل خالـــــذ صْن ط٦ـــــغث ؤن اإلاســـــاْٝ خالـــــذ صْن بنـــــضاع ٢ـــــاهٓن مٓخـــــض      ال ٌٟٛـــــل مـــــ

ْمـــ٘ اؾــــخمغاع اإلاُالبـــت  ْاخـــض طي ٢ؿــــمين ، ؤخـــضَما : ؾـــني ، ْآلازــــغ ظٟٗـــغي ،  ـــٓر ٞحهــــا  –بنـــضاع ٢ـــاهٓن  اإلاٚغ

ــا بخ٣ىـــين ؤخ٩ــام ألاؾـــغة ، مــ٘ جدكـــُض الكــإع الجٟٗـــغي يــض الخ٣ىـــين ، ٧ــان ال بـــض مــً ٢ـــغاع ًد٣ــ٤ الغظـــاء  -بصاٍع

َْظا ما ٧ان .٤ًٍُْ مً صاثغة اإلاٗاعي  ت ، 

                                                             
ي و اى ي ت اهى  ذهاو "فاك يواباو   اوال ا ويوممانعاب فاص يالمت اا  ذماال ا بم ااونو لداىاما م،ا"ي ويآللا" مؽ"باص ا  20ن ينظ" يودا نب " ى  1

نتعه  لووهما بإجاا    هال يوت هنا  وهتضا"" ماو مجا"ى  ويج يو"جا  ماو للا"ى ا فنماا نت اىى يو اانص فاص مما" اب يوتعاىى ا ماق "فاق  او يوا ويج ا 
ذهو تنظنى يو "يرب فص ماونب ي  "  ا وظه" وص رنؾ ينتهو لم" يوند يوم،"ي إواو يوتانناى ا ويون،اود يومؽ"بناب إواو يإلاماا  ي "يجاق ويالتةا  

 ي790-799ونا تاننو لدراى يوةاه ي  اب  د 
 ي909  0ى  5119يو " ا يم، ةو لدمى ي يومىل  يوةاهص يوعاى ي    اننب ي ىي" يواهى  ن 2
 5117  ي يو اه ب يوم ابنااب ي يوتاهناى ويوتجىناى فااص يوةااه يإل االمص ي بت"جمااب ذبااط ذبااطي ن اا" ىي" يوماىي" يإل االمص ي   لووااو ن داال  ي ويبا 3
 ي02د
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المُـت ،        ْػ اإلاىهـاث ؤلٖا ٓاع مجخمعـي ظـاص ، ظـا ٕ ٢ـاهٓن ألاؾـغة ، مـ٘ خـ ٓصة مكـْغ ٞبٗض صعاؾاث م٨شٟت إلاؿ

ٓم  ٓص اإلاغؾـ ً مـضاعؽ ، زـغط بلـى الٓظـ ْ ـي ٦مـا ٣ًـ٫ٓ ؤَـل البدـٍغ ْال٣اٖاث الضعاؾُت ، بلـى اإلاجـالـ الكـٗبُت ، 

ــضة الغؾــمُت ع٢ــم  بةنــضاع ٢ــاهٓن ؤخ٩ــام 2009لؿــىت  19ب٣ــاهٓن ع٢ــم  ْوكــغ بٗــضص الجٍغ ألاؾــغة ) ال٣ؿــم ألا٫ْ ( 

ْالحــ٤ ؤهــّ ظــاء قــاَضا مبِىــا ٖلــى  2009/ 4/6فــي  2898 ش وكــٍغ ،  لُٗمــل بــّ ابخــضاء مــً ؤ٫ْ الكــِغ الخــالي لخــاٍع

ٌ ٞيرظخى٨ت ؾُاؾُت ٖالُت ، بط لم ًغبر ا ني لضجُج الٞغ ْاٍ للجمُـ٘  إإلا٣نن البدٍغ الخ٣ىين ختى جدبـضٔ ظـض

ْبهمــــا  ٓعي لُدــــُذ الٟغنــــت للغاٚــــب ؤن ٌؿــــخٓل ،  ؾــــإع بةنــــضاع ال٣ؿــــم ألا٫ْ مٗخمــــضا مبــــضؤ الازخهــــام اإلآيــــ

ْصا مـــً ظماٖـــت الخـــاعظين ٖـــً الخُـــار  هـــظٍ ألاخ٩ـــام ،  خبـــاع اليخىـــملي مٗـــض ْبن ٧ـــان بااٖل بإخ٩امـــّ مؿـــخ٣بال، 

الًــت  ــاث التــي جــضزل فــي  ُت ْطلــ٪ بــالىو ٖلــى ؤن ) حؿــغي ؤخ٩ــام َــظا ال٣ــاهٓن ٖلــى ٧اٞــت اإلاىاٖػ ْاثغ الكــٖغ الــض

ٓم ب٣ــاهٓن ع٢ــم  14الؿــيُت ( بمغاٖــاة اإلا٣ــغع بــىو اإلاــاصة  لؿــىت  42مــً ٢ــاهٓن الؿــلُت ال٣ًــاثُت الهــاصع باإلاغؾــ

اط ٖلـــى ؤؾـــاؽ اإلاـــظَب الـــظي جـــم ببـــغام  2002 ٓص الـــْؼ ْمىـــّ ) ٩ًـــٓن الازخهـــام فـــي ال٣ًـــاًا اإلاترجبـــت ٖلـــى ٣ٖـــ  ،

ٍْدـضص طلـ٪ خؿـب الـضا اط ٖلى م٣خ ملى ؤخ٩امّ ،  اط ( ، ٣ٖض الْؼ ْزـ٤ ٣ٖـض الـْؼ ْ هـا الـظي  ْ مإط ُت ؤ ثغة الكـٖغ

ٓم ٖلــــى  ان ألاخ٩ــــام باالزخهــــام اإلا٣ــــغع ب٣ــــاهٓن الؿــــلُت ال٣ًــــاثُت ؤؾـــــ الزخهــــام بعاصي ٣ًــــ ٞخ٣ُُــــض ؾــــٍغ

اط ٩ٞــــل  ٓزُــــ٤ ٣ٖــــض الــــْؼ ُت الؿــــيُت ، لخ ْ الــــضاثغة الكــــٖغ اط ، ٞــــةن ازخيــــر اإلاــــإطْن الؿــــني ، ؤ ازخُــــاع عاٚبــــي الــــْؼ

اث التي ٌؿغي ٖلحها ٢اهٓن ؤخ٩ام ألاؾغة ) ال٣ؿـم ألا٫ْ(  ال٣ًاًا اإلاترجبت ٖلى َظ ا ال٣ٗض ؾخضزل يمً اإلاىاٖػ

ت  ــت نــٟٝٓ مٗاعيــت الخ٣ىــين ، ٞة هــا خ٨مــت بالٛــت لخٟــاصي الا هــام بٗىهــٍغ ٖؼ ٓ هــا خُلــت لٖؼ َْــظٍ ًٞــال ٖــً ٧ .

ٓاء جدذ يُاثّ.  ٘ ، ٞمِٗا ٩ًٓن الخ٣ىين ل٩ل الغاٚبين في الاهً  الدكَغ

ٓاظـ الخـٝٓ مـً ْبالخُب٤ُ ال      ْالخىـاجي ، ٞتـرث َـ ْالخىٓير ال٨ٟغي ، هاَُ٪ ًٖ الخىاصي اإلاجخمعـي  ٣ًاجي 

ْاإلاخًـغعًٍ مـً ؤن قـُغ ال٣ًـاء الكـغعي لـم ًـؼ٫  عاث  ْحٗالذ ؤهاث اإلاًـْغ ـاث  –الخ٣ىين ،  فـي زهـٓم اإلاىاٖػ

ٓعي رجـب ٖلـى طلـ٪ مـً ؤؾـير الاظتهـاص فـي مٓـان الخـالٝ مـ٘ مـا ًت -التي ٟٚل ؤَغاِٞـا ٖـً سٛـغة الازخهـام اإلآيـ

٢ٓاج٘ اإلاخمازلت   .  (1)ازخالٝ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت في ال

ٓعٔ      ٓ مــا الخ٣ُــّ بٗـٌ ؤًٖــاء مجلــ الكــ َْـ ٓا  (2) ُِٞـإ ٧ــل طلـ٪ الؾــخ٣با٫ ٢ــاهٓن ألاؾـغة اإلآخــض ،  ْؾــاٖع

ٓوي للمجلــ  (3)بدبني ا٢تراح ب٣اهٓن  ٓوي للمؿدكـاع ال٣ـاه ٣ْْٞا للغؤي ال٣اه ني ،  ٓعٔ البدٍغ اخخًىّ مجلـ الك

ٓ خانـــل عؤي لجىـــت  َْـــ ٓهُـــت لخ٣ضًمـــّ "  ٍ ال٣اه ٓاٞغ ُٞـــّ الكـــْغ نٞـــةن " الا٢تـــراح ب٣ـــاهٓن جخـــ ُٗت  الكـــْا الدكـــَغ

                                                             
 يوت "نعنب ويواانوننب بمجهط يو و"ى بل،ود يال ت"يح باانوو ي  "  يومودى ما ن،ه :  يو لوون و ى جام فص بناو "لي وجنب  1

هىؾ إوو  ى يوة"يغ يوت "نعص يوناتج ذو نةا  يواانوو يو ي ننظى  انوو ي  ا"  فاص يو ا  يو انص ا فاص دانو نؽنال  اانوو مما ا  إو يال ت"يح باانوو ن
ا  5119و انب  09ننظى يوجعة"ي ا وذهنه فمو ؼنا" يوماباو  ماو يونادناب يوى اتو"نب لو نداترى يولاضاعوو وهةااه يو انص وااانوو لدرااى ي  ا"  " اى 

عوو وهةاه يوجعة"ي ىوو تنظنى ت ا"نعص ا فااوتنظنى يوت ا"نعص ننبؽاص لو ن ام  يوجمناق ذهاو داى  اويم ىوو تمننا  بؽناب يومدافظاب بننما نت"ك يولاض
ص ذهااو ي ااتا"ي" ي  اا"  يوبد"نننااب بوجااه ذاااى ا ودةااظ يوداااو  وم"يذااا  يوويجبااا  ي  اا"نب يوم ااتنى  إوااو ي دراااى يو اا"ذنب فااص رااال يوةاهاانو يو اان

  06ا  او  ي ينظ" : مهد  بجىو  لذما  يوجه ب يولام ب ويوع "نو   ىو" يالنعاااى يو اواا   يوة،ا  يوت ا"نعص يو"يباق   بتاا"نخ ويوجعة"ي يي إوخ م
 ي 05د  5107 9
ا  ن تاىى باال ت"يح يو اى  لذضام مجهط يو و"ى ؛ يو نى  ىال  جا ى يو ينى ا جويى ذبى   ذباط ا لدماى  ااوى يوعا"نك ا  و او دااجص تااوي 2

د        219يوت اا"نعنب ويواانوننااب " ااى  يو االوو اااو  مدمااى يورااوي"ي ي ناااال ذااو ل ااال يو اانى  ىال  يو ينااى ذضااو يومجهااط و"باانط وجنااب 
 إوو معاوص "بنط مجهط يو و"ى ب هل منا  ب يال ت"يح وى"ي ته وإذىيى تا"ن" ب لنهي 5107لب"ن   9"فص 9ى9 ؾ
مجهط يو و"ى لو مل  ا  يوىووب ال نما يومجهط ي ذهو وهم"ل  م ؽووب باومات"ح ولنهاا تعما  ذهناه ن فص رهما  بعك يومتىيلال  مو لذضام  3

يوت ا"نعنب ويواانونناب بمجهاط يوناويل لجاال بااواو  : إو  يو الوووي و ااؾ ذهاو ي تة اا"ي  وجناب  يإل المنبمن  مى  ا وفص "ى معاوص و ن" يوعى  
ي ووها ي فاإو يوماتا"ح واى نراو جهاى يوماتا"دنو ا ماق ماا واىو"اى ماو فضا  فاص تد"ناك يو الووذاماا و 05 ا ي ي يواانوو ن تى يوعم  إل،ىي"ه  ااام

 ىوالل يوعم  يوت "نعص ا وورنه جهى بعك مل  ا  يوىووب تبناه الالم ي ذضام يومو "ووي
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ْمـا ؤبـضي مـً آعاء ، لـظا ٞة هـا ٓهُت في يٓء ما صاع فـي اظخماٖـاث اللجىـت مـً مىا٢كـاث،  ٓاػ هٓـغ  ْال٣اه جٓصـملي بجـ

 الا٢تراح ب٣اهٓن .

ْؤخـــا٫       ٓاٞـــ٤ اإلاجلــــ با ظمـــإ ،  ٞ ، ً ْالٗكـــٍغ ْمـــً زـــم ٖـــغى الا٢تـــراح ٖلـــى اإلاجلــــ بالجلؿـــت الخامؿـــت 

ْمــا بن اجهــلذ بــّ  ٕ ٢ــاهٓن ،  ٓار ٦مكــْغ ْعٞٗــّ بلــى مجلـــ الىــ ٓمــت لضعاؾــخّ  عثــِـ اإلاجلـــ الا٢تــراح بلــى الح٩

ٓمــــت ختــــى ؤنــــضع  ظاللــــت اإلالــــ٪ ألامــــغ  ُت  23/4/2017فــــي  2017لؿــــىت  24اإلال٩ــــي ع٢ــــم  الح٩ بدكــــ٨ُل لجىــــت قــــٖغ

ْالجٟٗــغي لضعاؾــت  ْال٣ِٟــاء اإلاسخهــين فــي ٧ــل مــً ال٣ِٟــين الؿــني  ٓهــت مــً ٖكــغة مــً الؿــاصة ٢ًــاة الكــٕغ  م٩

ٗت  ْالخإ٦ــض مــً مــضٔ مُاب٣تهــا ألخ٩ــام الكــَغ ْمغاظٗــت ؤخ٩امــّ  ٕ ٢ــاهٓن ألاؾــغة  ــ٘  ؤلاؾــالمُتمكــْغ ، ٖلــى ؤن جٞغ

ٓع اللجىــت للــضً ٍْيخ ــي ٖمــل اللجىــت ٞــ ٕ اإلادــا٫ بلحهــا ،  ــا مخًــمىا هخــاثج جٓنــُا ها بكــإن اإلاكــْغ َغ ٓان اإلال٩ــي ج٣ٍغ

ٓعٍت . ْع ٢اهٓن ألاؾغة خؿب ؤلاظغاءاث الضؾخ  نض

ٕ ٢ــاهٓن ألاؾــغة        ُت إلاغاظٗــت مكــْغ ٓاٞــ٤  ٣ْٖ14ــضث اللجىــت الكــٖغ ٓم الشالزــاء اإلا ــا فــي ًــ اظخماٖــا ٧ــان آزَغ

ش " خُـــــــض صعؾـــــــذ م 11/7/2017 ُٗت ) بخـــــــاٍع ْالـــــــظي ٢ـــــــضم للؿـــــــلُت الدكـــــــَغ ٕ ال٣ـــــــاهٓن بٗـــــــض نـــــــُاٚخّ ،  كـــــــْغ

ٓلّ في يٓء مغثُاث اللجىت في اظخماِٖا الؿاب٤ ) ع٢ـم 5/7/2017 ْبٗض الى٣اف خ ٓا٣ٞـذ اللجىـت ٖلـى 13( ،  ( ج

ْطلـــ٪ بمـــا لِـــا مـــً ٕ ال٣ـــاهٓن ) ؤزبـــذ باإلادًـــغ ؤ هـــا زالزـــت ٖكـــغ حٗـــضًال (،   بصزـــا٫ الخٗـــضًالث الالػمـــت ٖلـــى مكـــْغ

ٗت  ْالخإ٦ـــض مـــً مـــضٔ مُاب٣تهـــا ألخ٩ـــام الكـــَغ ٗـــذ اللجىـــت بلـــى  ؤلاؾـــالمُتازخهـــام بمغاظٗـــت ؤخ٩امـــّ  ٢ْـــض ٞع  ،

ٕ اإلادا٫ بلحها " .  ٓان اإلال٩ي هخاثج ؤٖمالِا بكإن اإلاكْغ  الضً

ٕ بلـــى لجىـــت       نْبط ؤخُـــل اإلاكـــْغ ٓار جضاعؾـــخّ فـــي زـــالر ظلؿـــاث ،  الكـــْا ٓهُـــت بمجلــــ الىـــ ْال٣اه ُٗت  الدكـــَغ

ُت ْؤْنـــذ  ْٖلـــى الخٗـــضًالث التـــي ؤظغ هـــا اللجىـــت الكـــٖغ  ، ٕ ٓا٣ٞـــت ٖلـــى اإلاكـــْغ ً باإلا بةظمـــإ ؤًٖـــائها الحايـــٍغ

 ( ً ٓاٞــ٤ ٖلُــّ بةظمــإ الحايــٍغ ٕ بلــى اإلاجلـــ ٞ ْعٞــ٘ اإلاكــْغ ٕ ال٣ــاهٓن،  ْطلــ٪ بجلؿــت  32ٖلــى مكــْغ ٓا (  ًٖــ

ٓ  13الخمــِـ  ٓلُــ ً2017  ً ٓاٞــ٤ ٖلُــّ بةظمــإ الحايــٍغ ٓعٔ ٞ ْؤخالــّ بلــى مجلـــ الكــ ْطلــ٪  29) ،  ٓا (،  ًٖــ

ٓم طاجــّ نــاص١ ظاللــت اإلالــ٪ ٖلـــى  2017/ 7/ 19بجلؿــت  ٓان اإلال٩ــي  نـــضاٍع ، ْفــي الُــ ْعٞــ٘ ال٣ــاهٓن بلــى الــضً  ،

ٓا٫ 25فــي 2017لؿــىت  19ال٣ــاهٓن لُهــضع بال٣ــاهٓن ع٢ــم  ٓاٞــ٤ 1438قــ ٓ  19َـــ اإلا ٓلُــ لُٗمــل بــّ مــً ؤ٫ْ  2017ً

ضة الغؾمُت ، ال ش وكٍغ بالجٍغ ٓ  20في  3323تي وكغجّ بملح٤ الٗضص الكِغ الخالي لخاٍع ٓلُ ً2017 . 

 19" ًلغــى ٢ــاهٓن ؤخ٩ــام ألاؾــغة ) ال٣ؿــم ألا٫ْ ( ع٢ــم  2017لؿــىت  19ْبمٓظــب اإلاــاصة الؿــابٗت مــً ال٣ــاهٓن    

ْبمٓظـب اإلاـاصة الؿاصؾـت " حؿـغي ؤخ٩ـام 2009لؿىت  ـ٤ ،  ، ٦ما ًلغى ٧ل هو ًخٗاعى مـ٘ ؤخ٩ـام ال٣ـاهٓن اإلاٞغ

ٓعي  هاجي ٢بل هٟاطٍ " .  َظا ال٣اهٓن ) ٢اهٓن   ألاؾغة ( ٖلى ظمُ٘ الضٖأْ التي لم ًهضع ٞحها خ٨م مٓي

ْع ٢ـاهٓن ألاؾـغة –ْبإصو  جإمل في جل٪ اإلاؿيرة التي اؾخٛغ٢ذ      زيخـا ٖكـغة  -مىظ الحكض يض الخ٣ىـين بلـى نـض

ا : ٍٓت ، ٧ان ؤبغػ مٓاََغ ْصٖ ْمباصعاث ؾُاؾُت ،  ت ،  ٓص ٨ٍٞغ  ؾىت ، ٖمغث بجِ

٘ الجُــض، لخد٣ــ٤ مهــلحت الخ٣ىــين فــي  -6 ُٓٞت قــغاثِ الدكــَغ ٓصة الؿــيُت مؿــخ الٗىاًــت الكــضًضة بــةزغاط اإلاؿــ

ُت  ْم٣خ ـملى اإلاهـلحت الكـٖغ ٓ ؤْفى بالحاظـت الؼمىُـت ،  ٓا٫ الىاؽ ، بازخُاع ما َ ٓاهتها مً مغاٖاة ؤخ ؤَم ظ

ْطلــــ٪ باؾــــخ٣اء ألاخ٩ــــام اإلا٣ىاإلاجخمُٗــــت ، مــــ٘  ْجداٍــــملي الحــــغط ؛  ٓا٫الخٓؾــــٗت ٖلــــحهم  ٓم ألا٢ــــ  ؛ىــــت مــــً ٖمــــ

ْػ زضمت الخايـٗين بلـى بٚـغاء اإلاٗاعيـين ،  ْ ي ْؾُلت جخجا ْٖضم بخغاظِم بخ٣لُض ؤخض بُٗىّ ،  ال٣ُِٟت ، 

٢ْض ِْـغ لـي ؤهـّ  ٣ا مً ؤجبإ مظَب صْن ٚيٍر ،  ألن الك٩اًت مً ي٤ُ اإلاظَبُت ْخغظِا ؤخُاها الًسو ٍٞغ

ت .  ٢ل ؤن ٩ًٓن ٫ٓ٢ في اإلاظاَب الؿيُت ال٫ٓ٣ً بّ ؤخض مً ٖلماء الجٍٟٗغ
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ٓم ب٣ـــــاهٓن  -1 ، ل٣ُُـــــ٘ الخُبُـــــ٤ الٗملـــــي  2009لؿـــــىت  19اإلابـــــاصعة بلـــــى بنـــــضاع ٢ـــــاهٓن ألاؾـــــغة الهـــــاصع باإلاغؾـــــ

ْحٗلـً مؼاًـا الخ٣ىُـين  َْـام الخـٝٓ ،  ْجدبـضص ؤ ٓاع اإلاجخمعـي  (1)الجـضا٫ الىٓـغي ،  خـ٫ٓ ( 2) ، مـ٘ اؾـخمغاع الحـ

ٓخض ًغعبم٩اهُت الال ُت  الخهٓنُت اإلاظَبُت ، ىخ٣اء ٖلى اؾخهضاع ج٣ىين م ٍْدخاٍ لضٞ٘ اإلاسـاْٝ الكـٖغ

 ْؤلا٢هاثُت . 

ٓم  -3 ْاثغ ال٣ًــاثُت التــي ج٣ــ ٕٓ الازخُــاعي للــض بٚــغاء اإلاٗاعيــين بةم٩اهُــت الاؾــخٟاصة مــً ألاخ٩ــام اإلا٣ىىــت بالخًــ

 ٖلى جُب٤ُ ٢اهٓن ؤخ٩ام ألاؾغة .

ٖاث ممشلــت ل٨ــال الُـاثٟخين ج -2 ْاإلاكـْغ مشــُال ٖــاصال الحـغم ٖلــى ؤن ج٩ـٓن اللجــان اإلاكــ٩لت لضعاؾـت اإلا٣ترخــاث 

ٕ ٢ــــاهٓن  ٓ مــــا ِْــــغ ظلُــــا فــــي خغ٦ــــت مكــــْغ َْــــ ٓا٣ٞتهــــا ،  ْالخىُٟــــظي بم عي  ْٞــــاٖال ، مــــ٘ اع هــــان ال٣ــــغاع الدكــــَغ

ش  ألاؾــــــغة ، ٦مــــــا عؤًىــــــا. ٓع بخــــــاٍع نــــــي اإلايكــــــ ٓص  (3) 26/4/2017ْفــــــي بُــــــان الاجدــــــاص اليؿــــــاجي البدٍغ ؤن " الجِــــــ

ــب ْظِـاث الىٓــغ ؾــُٗا مىــّ  نـضاع ٢ــا ٓانـلت مىــظ جإؾِؿــّ لخ٣ٍغ هٓن مٓخــض مــً ؤظـل ب هــاء مٗاهــاة اإلاــغؤة مخ

ٍٓلـت  ْالٗمـل مِٗـم لٟتـرة َ ْال٣ًـاة  ٓص التـي ٢ـام  هـا حكـ٨ُل لجىـت مـً اإلاكـاًش  ْمـً ؤبـغػ الجِـ في اإلادا٦م ، 

ٓ اإلاٗنـى طاجـّ  َْـ ٓصة ٢اهٓن ؤخ٩ام ألاؾغة اإلآخض الظي ًغاعي الازخالٞاث اإلاظَبُـت فـي اإلاجخمـ٘".  لهُاٚت مؿ

لى للمغؤة  هظٍ اإلاىاؾبت.اإلاؿخٟاص مً حٗل٤ُ الؿُضة      ؤمين ٖام اإلاجلـ ألٖا

 

 اإلاؼلب الثالث

جي.  آزاس الاكخباس اإلازَبي في كاهىن ألاظشة البدٍش

مً اإلاى٣ُي بٗض ٧ل ما ٢ضمىا ؤن ٩ًٓن لالٖخباع اإلاظَبي آزاٍع الباعػة في ٢اهٓن ألاؾـغة الهـاصع بال٣ـاهٓن 

ٍِْٓغ لي ؤ ها جخمشل ُٞما ًلي :  2017لؿىت  19  ، 

ْالجٟٗــغي  ٓاؾـم اإلاكــتر٦ت بـين ال٣ِٟـين الؿـني   :ؤن مجمـل مـا نـضع بـّ ٢ــاهٓن ألاؾـغة الجضًـض ًاـرػ ؤن ال٣
ً
ال ؤ

٢ْـض  ٓاص ٢اهٓن ؤخ٩ـام ألاؾـغة ) ال٣ؿـم ألا٫ْ ( ،  ٓاص ٢اهٓن ألاؾغة  ي  ي م ؤ٦رر ب٨شير مما ٧ان ًًٓ ، ٞإ٦رر م

َْـــ ٓصاعي،  ٓع الؿـــُض ِٖنـــملى الـــ ـــى لـــي َـــظٍ اإلاٟاع٢ـــت الؼمُـــل الـــض٦خ
ّ
ٓ مـــً اإلاٗىُـــين بالحغ٦ـــت الٗلمُـــت ال٣ُِٟـــت ظل

ً ت في البدٍغ ً مترابُين : (4)الجٍٟٗغ  بط هبنهي في مداصزخّ بلى ؤمٍغ

ْلِمـا : ٚلبــت ؤلاٞخــاء       ُت الشابخـت فــي اإلاــظَب ، إلاــا  -الجٟٗـغي  –ؤ ت بمٓظـب الىهــٓم الكــٖغ فــي ال٣ًــاًا ألاؾــٍغ

ْالخمـــاؽ مـــ٘ ٓم البلـــٔٓ ،  ت مـــً ٖمـــ ْمـــا ًســـالِ طلـــ٪ مـــً  جخميـــز بـــّ ال٣ًـــاًا ألاؾـــٍغ الخُـــار الـــضٖٓي الكـــاج٘ ، 

 نضٔ ظماَيري .

ْزمت ٫ٓ٢ ٚالب ٩ًاص ًُغص ال٣ًاء بّ . ْص ،   ْالشاوي : ؤن الخالٝ بين ٖلماء اإلاظَب في َظٍ ال٣ًاًا مدض

                                                             
مناب مو اعب تتمداو" داو  يوما"ل  ويوااانوو ا ن مو يإلج"يمي  يوعمهنب يوتص تم  وراو وص  "ؾ يوم ا"رب فنها ا ذاى ذاى  مالتم"ي  وناىوي  ذه 1

نب ويوعم  ذهو تى"نط ما"" لدراى ي  "  و الل يوداو  ويإل المنا  بجامعب يوبدا"نو ويوجامعاا  يولا،اب ي و البهاا ماو ل اناح يو اابةتنو يو ان
جتماذناب وااانوو لدرااى ي  ا"  ب هال مجهاط ا وإج"يم ى"ي اب داو  يآل اا" يواانونناب ويال 5119و نب  09ويوجعة"نب ن فص ضوم ما تا"" باواانوو 

ى يا رماا رااو واص ماق  5109يونويل يوبد"ننص وإ "يؾ م"ر  يوى"ي اا  ويال ت اا"ي  يواانونناب برهناب يودااو  جامعاب يوبدا"نو ،اى"  فاص يوعااى 
ى ا و ناى يون ا" يآلو 5100وي و ااؾ  منبيإل اال يو الوويو من  يوىرتو" نا " يومدمنى تعهن  ذهو  انوو لدراى ي  "  ن " بمع"فب و ي"  يوعاى  و

 : يوتعهن  ذهو  انوو ي  "  يوبد"ننص بم ا"رب يو من  يوىرتو" يومدمنى ا و ى ت وح وهن " ي مانب يوعامب ومجهط يونويل يوبد"ننص ي 
ب ويواانونناب بمجهاط يوناويل إ  لجاال يوت ا"نعن يو الوووي و ااؾ ذهاو ي تة اا"ي  وجناب  يإل االمنب يو الوون لنوه انا ب"ى معاوص و ن" يوعاى  و 2

 ذاما ي 05باواو  : إو ا ي ي يواانوو ن تى يوعم  إل،ىي"ه  اام 
 ي 5107 9  56بتا"نخ ي "بعام  2986ن ج"نى  يوو   ي يوعىى  3
 ن وهىرتو" يووىيذص رتابه ي يود"رب يوعهمنب فص يوبد"نو ي ن " م"ر  لوي  وهى"ي ا  ويوتو ن  ي 4
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َْبــت الؼخُلــي  ٓع  ــب  -ًغخمــّ هللا –َْــظا الخىبُــّ ًلخ٣ــي مــ٘ زاجمــت ٢ــ٫ٓ الٗالمــت الــض٦خ بٗــض بدشــّ ) ؤنــ٫ٓ الخ٣ٍغ

ٓع الخ٣ـــاء ٦شيـــرة بـــين اإلاـــظاَب بـــين اإلاـــ ْمىـــّ : ؤن َىـــا٥ ظؿـــ ٓاء فـــي مجـــا٫ اإلاهـــاصع ؤم فـــي  ؤلاؾـــالمُتظاَب (  ، ؾـــ

ــا  ٍَٓغ ْالخــالٝ ال٣ٟ ــي بــين َــظٍ اإلاــظاَب لــِـ زالٞــا ظ ْالخُب٣ُــاث ال٣ُِٟــت ، .....  ٕ ْ الٟــْغ ٗــاث ؤ مجــا٫ الخَٟغ

ٕ التــي ال جًــغ ، مــا  ٓ زــالٝ فــي الٟــْغ ْبهمــا َــ ا الاظتهــاص " ًمىــ٘ مــً بم٩ــان الخالقــي ،  ْؤيــ٠ُ بلــى  (1)صام مهــضَع

ٍٓلــت  ــت فــي ٢ًــاًا ألاؾــغة ؤهــّ  -وؿــبُا –٦ــالم قــُسىا بٗــض مٗالجــت َ ْبظالــت هٓــغ فــي اإلاهــىٟاث ال٣ُِٟــت الجٍٟٗغ

ٓا٫ ال٣ُِٟت الؿيُت ٞحها .  ٢ل ؤن ج٩ٓن َىا٥ مؿإلت ؤَب٤ ٞحها ٖلماء اإلاظَب ٖلى مىابظة ٧ل ألا٢

خ٣ىين ؤخ٩ـام ألاؾـغة مٗاعيـتهم الخـٝٓ مـً ؤن ٩ًـٓن الخ٣ىـين ؾـببا مً ؤبغػ ما ٧ان ًارع بّ اإلاٗاعيٓن ل -1

لدؿـلِ بٗـٌ طْي الخٓظِــاث الٗلماهُـت ممـً جــإحي  هـم الاهخسابــاث الارإلااهُـت ٖلـى ألاخ٩ــام اإلا٣ىىـت بُلــب 

ٓلـٓن : لـً  ٣ٍْ ْ ًىا٫ مً الخهٓنـُت اإلاظَبُـت ،  ٗت ، ؤ ٓ ًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ ا ٖلى هد ْ حُٛيَر حٗضًلِا ؤ

ٓا٣ٞــــت اإلاغظُٗــــت ًــــغصَم ٖــــً اإلا ٓعٍت بٗــــضم حٗــــضًل ال٣ــــاهٓن الخ٣ــــا بال بم ــــغ يــــماهت صؾــــخ ٗاعيــــت بال ج٣ٍغ

 اإلاظَبُت ٖلى الخٗضًل اإلا٣ترح . 

ْهـــو     ٍٓ ، ل٨ىـــّ لـــم ٌٟٛلـــّ ، بط حكـــضص فـــي بم٩اهُـــت حٗـــضًل ال٣ـــاهٓن،  ْايـــ٘ ال٣ـــاهٓن اإلا٣تـــرح فـــي ٚلـــ ْلـــم ٌؿـــاًغ 

ال ًـــخم حٗـــضًل َـــظا ال٣ـــاهٓن بال بٗـــض ؤزـــظ عؤي لجىـــت مـــً ٖلـــى ؤهـــّ "  2009لؿـــىت  19باإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً ال٣ـــاهٓن 

ُين ًهــضع بدكــ٨ُلِا  ْال٣ِٟــاء ٖلــى ؤن ٩ًــٓن ههــِٟم مــً ال٣ًــاة الكــٖغ طْي الازخهــام الكــغعي مــً ال٣ًــاة 

 ؤمغ مل٩ي". 

بــــــا ( هجحــــــذ ال٣ُــــــاصة الؿُاؾــــــُت فــــــي بــــــض الُمإهِىــــــت فــــــي هٟــــــٓؽ      ُٗت ) ج٣ٍغ ْٖلــــــى مــــــضٔ زالزــــــت ٞهــــــ٫ٓ حكــــــَغ

ْعصث ا٢تراخــا  ٗت،  ْبؾــ٣اٍ مــؼاٖم اإلاٗاعيــين للخ٣ىــين بــضٖٔٓ الٗبــض بإخ٩ــام الكــَغ ٓٞين مــً الخٗــضًل ،  اإلاخســ

 13) ال٣ؿــم ألا٫ْ ( فــي بةنــضاع ٢ــاهٓن ؤخ٩ــام ألاؾــغة  2009لؿــىت  19بكــإن حٗــضًل بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاهٓن ع٢ــم 

لى للكئٓن  2015صٌؿمار  ٓار ع٢ـم  ؤلاؾالمُت، ْظاء في عؤي اإلاجلـ ألٖا عصا ٖلى زُار مٗالي عثِـ مجلـ الىـ

ناإلاخًمً َلب لجىت  2015صٌؿمار  3اإلااعر في  2015/ 789/ 2/ص4ٝ  ٓهُـت بمجلــ  الكْا ْال٣اه ُٗت  الدكَغ

لــــى للكــــئٓن  ــــت عؤي اإلاجلـــــ ألٖا ٓار مٗٞغ لــــى للكــــئٓن  مُتؤلاؾــــال الىــــ خُــــا٫ الا٢تــــراح ، ظــــاء " ًيبــــّ اإلاجلـــــ ألٖا

بةنضاع ٢ـاهٓن ؤخ٩ـام ألاؾـغة ) ال٣ؿـم ألا٫ْ ( ال ًـخم حٗضًلـّ بال  2009لؿىت  19ٖلى ؤن ال٣اهٓن ع٢م  ؤلاؾالمُت

ْال٣ِٟـــاء ٖلــــى ؤن ٩ًــــٓن ههـــِٟم مــــً ال٣ًــــاة  بٗـــض ؤزــــظ عؤي لجىـــت مــــً طْي الازخهــــام الكـــغعي مــــً ال٣ًــــاة 

ُين ًهضع ب ْطل٪ َب٣ا للماصة الكٖغ  مً ال٣اهٓن اإلاكاع بلُّ ".  2دك٨ُلِا ؤمغ مل٩ي 

ٓان اإلال٩ـي الا٢تـراح      ْبط ؤخُـل بلـى الـضً ٓعة ٞةن ظاللت اإلال٪ ،  ْجغؾُسا إلابضؤ بهاَت الخٗضًل بغؤي اللجىت اإلاظ٧

ْهٓــــغا ألن الا٢تــــراح ًخٗــــغى ل٣ــــاهٓن ؤخ٩ــــام ألاؾــــغة بالخٗــــضًل ْؤلالٛــــاء ، بــــاصع ظاللخــــّ  ب٣ــــاهٓن ألاؾــــغة اإلآخــــض ، 

 ٕ ُت إلاغاظٗــت مكـــْغ خؿــب اإلاـــاصة ألاْلــى مـــً  –٢ــاهٓن ألاؾـــغة ، حكــ٩ل بةنــضاع ألامــغ اإلال٩ـــي بدكــ٨ُل لجىـــت قــٖغ

لــى للكــئٓن  –ألامــغ  ُين ،  ْؾــوى ألامــغ ٖكــغة مــً طْي الازخهــام  ؤلاؾــالمُتمــً اإلاجلـــ ألٖا ْال٣ًــاة الكــٖغ

ْمِمـت اللجىـت ٦مـا ظـاء باإلاـاصة الشالشـت مـً  ْال٣ًاة فـي ال٣ٟـّ الؿـني ْفـي ال٣ٟـّ الجٟٗـغي ،  الكغعي مً ال٣ِٟاء 

ْالخإ٦ــــض مــــً مــــضٔ مُاب٣تهــــا ألخ٩ــــام ألامــــغ اإلال٩ــــي " جســــخ ْمغاظٗــــت ؤخ٩امــــّ  ٕ ٢ــــاهٓن ألاؾــــغة  و بضعاؾــــت مكــــْغ

ٗت  بةنـضاع ٢ـاهٓن ألاؾـغة ٞـىو فـي اإلاـاصة الشاهُـت ٖلـى ؤهـّ "  2017لؿـىت  19" زـم نـضع ال٣ـاهٓن  ؤلاؾـالمُتالكَغ

                                                             
 ي99ى د 5111اـ 0951وابب ي ل،و  يوتا"نل بنو يوم يال ي ىي" يومرتبص ي   لووو ن يو دنهص ي  1
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٣ِْٞـــ ٓا٣ٞـــت لجىـــت مـــً طْي الازخهـــام الكـــغعي مـــً ال٣ًـــاة  ٗت ال ًـــخم حٗـــضًل َـــظا ال٣ـــاهٓن بال بٗـــض م اء الكـــَغ

ٍْهـضع  ؤلاؾالمُت ُت،  ْالجٟٗغي، ٖلى ؤن ٩ًٓن ههِٟم مً ٢ًـاة اإلادـا٦م الكـٖغ اإلاخسههين في ال٣ّٟ الؿني 

 بدك٨ُلِا ؤمغ مل٩ي ".

٣ْٞــــا لل٣ٟــــّ الجٟٗــــغي / الؿــــني ( جيبحهــــا ٖلــــى اٖخبــــاع الخهٓنــــُت فــــي َــــظا  44فــــي  -2 مٓيــــٗا ؤصعط حٗبيــــر ) 

ٓ مــا ًمشـل ؤ٦رــر مـً  َْـ ٕٓ 31اإلآيـ٘ ،  ٓاص ال٣ـاهٓن البالٛــت% مــً مجمـ َْــظا ٢ـضع ٌؿــير بطا  141مــ مـاصة ، 

ٍٓـذ التـي ؤنـضعث ال٣ـاهٓن  ْلـت ال٩ ٓعن بما جم مازغا فـي ص ٓا٫  2019لؿـىت  124ما ٢ بةنـضاع ٢ـاهٓن ألاخـ

ٓاصٍ  ــــت البالٛــــت مــــ ْاثغ 1) 510اليخهــــُت الجٍٟٗغ ٍٓــــذ مــــً ججغبــــت ٢ضًمــــت فــــي جٓخُــــض الــــض ( ، مــــ٘ مــــا لل٩

ٓا٫ ْبنـــضاع ٢ـــاهٓن ألاخـــ ، ٚيـــر ؤهـــّ هـــو  1984لؿـــىت  51اليخهـــُت الهـــاصع بال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  ال٣ًـــاثُت ، 

ُْٞمــا ٖــضا طلــ٪ 346باإلاــاصة  / ؤ ٖلــى ؤن : ًُبــ٤ َــظا ال٣ــاهٓن ٖلــى مــً ٧ــان ًُبــ٤ ٖلــحهم مــظَب مالــ٪ ، 

ٍٓدُـت ٖلـى ؤهـّ بطا ؤخـض َغفـي  ٢ْض ظـٔغ ٢ًـاء مد٨مـت الخمُيـز ال٩ ُُٞب٤ ٖلحهم ؤخ٩امِم الخانت  هم . 

ــا ٞــةن ؤخ٩ــام َــظا ال٣ــاهٓن ) الــضٖٔٓ ؾــيُا ْآلازــغ ظٟٗ ٓاظبــت الخُبُــ٤ متــى  1984/ 51ٍغ ( ج٩ــٓن  ــي ال

ش  ـ٫ٓ  1984/ 51(.ٞم٘ َظا الخٛلُب الٓاَغ لخُب٤ُ ال٣اهٓن 2) 1984/  ٧1/10ان النزإ جالُا لخاٍع َْ ،

ْالخمُيــز ) م  ٓا٫ اليخهــُت باإلاد٨مــت ال٩لُــت ْالاؾــخسىاُٞت  مــً 344الخجغبــت ، مــ٘ ازخهــام صاثــغة ألاخــ

ْالتـــي ؾـــمُذ الخ٣ـــا ) بمٓظـــب ال٣ـــاهٓن 51/1984ٓن ال٣ـــاه  11اإلاٗـــض٫ بال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  2015لؿـــىت  12( 

ْ 2018لؿــىت  ٍٓدُين ؤًــا ٧اهــذ صًــاهتهم ؤ ْٚيــر ال٩ــ ٍٓدُين  َْكــمل ازخهانــِا ٧اٞــت ال٩ــ ( مد٨مــت ألاؾــغة ، 

ٓاٖض الازخهام الضْلي .  مظاَتهم م٘ مغاٖاة ٢

ٓايــ٘ الخسهــُو ِْــغ لىــا ؤ -3 ال ٖلــى ؤهىــا متــى ص٣٢ىــا م ْ جُبُــ٤ ،  ن الخهٓنــُت ٦شيــرا مــا ج٩ــٓن فــي ٞــٕغ ؤ

ْمـــً طلـــ٪ مـــشال : جـــغ جـــإحي ٖلـــى اإلاؿـــ ا ،  الِـــضاًا خـــا٫ الٗـــض٫ْ ٖـــً الخُبـــت ، الخـــالٝ ُٞـــّ فـــي  صّ إلت بإؾـــَغ

ٓٞــاء بـّ ٞةهــّ ٖــام بال ؤهــّ فـي ال٣ٟــّ الؿــني ًملــ٪ 4بٗـٌ الحــاالث ال ٧لِــا ) م  ( ْخــ٤ اإلاكـتٍر فــي َلــب ال

ْ الخُلُــ٤ ) م  ٓٞــاء َلــب الٟســر ؤ ٍ الغيــإ اإلادــغم ) م 6خــا٫ ٖــضم ال ال ًدــغم 10( ْفــي بٗــٌ قــْغ  )

ْ زال ْٖمتهـــا ؤ ٣ْٞـــا لل٣ٟـــّ الجٟٗـــغي ) م الجمـــ٘ بـــين اإلاـــغؤة  الًـــت فـــي الى٩ـــاح ٞة هـــا فـــي ال٣ٟـــّ 14تهـــا  ْال  ، )

ْصة ظــــضا )م ْ مــــً 28( ، ) م15الجٟٗــــغي مدــــض لى ٖلحهــــا مــــً ؤنــــلّ ؤ ط اإلاـــٓـ لي ؤن ًــــْؼ ال ًمخىــــ٘ ٖلــــى الـــٓـ  )

ــــّ )م ْآزــــاٍع ) م17ٖٞغ اط ٚيــــر الحــــحُذ  ( ْفــــي اإلاؿــــخد٣اث للى٣ٟــــت 45، 43، 41(ْفــــي بٗــــٌ ؤخ٩ــــام الــــْؼ

ٓالــضًً خــا٫ التــزاخم 53خــضاث ) مالكــاملت مــً اإلاٗ ْال الص  ْؤزــغ يــ٠ٗ ٢ــضعة اإلاىٟــ٤ ٖلــى اؾــخد٣ا١ ألا  )

الص ه٣ٟــــت مايــــُت ) م 65)م ْاؾــــخد٣ا١ ألا ْلــــض الؼهــــا مــــً ؤمــــّ )م66(  ْآزــــاع زبــــٓث وؿــــب  ( ْنــــُٛت 69( 

ْمخٗــــت اإلاُل٣ــــت بؿــــبب ال ًغظــــ٘ بلحهــــا بٗــــض الــــضز٫ٓ )م82الُــــال١ )م ــــت )م 92(  ْاإلاسالٗــــت الجاًر )105 ، )

ْ 103الح٨مــين بــالخُل٤ُ ) ْخ٨ــم  ٓع الخسهــُو ، ٞة هــا جخٗلــ٤ بٟــٕغ ؤ لــب مــً نــ ــم ألٚا ٨َْــظا فــي ألٖا  )

ْ جُب٤ُ.   ؤ٦رر ؤ

ْمـً طلـ٪ :     ٓعٍا لـِـ بال ،  ٓاي٘ الخسهُو ٌٗخار الخـالٝ ُٞـّ نـ ؤن  87/2ْـاَغ هـو اإلاـاصة بل بن بٌٗ م

ٓهــت ٦اــٔر زــا ْبــاثً بِى ٓهــت نــٛٔغ ،  ٕٓ الُــال١ البــاثً بلــى : بــاثً بِى ْلــِـ جىــ ــت ،  م بإَــل الؿــىت صْن الجٍٟٗغ

                                                             
ا ووااص ذهنااه  5109  8  52 -اااـ 0991 و يودجااب 59ن ن اا" يواااانوو باوج"نااى  يو" اامنب ي يوروناا  يونااوى ن ذااىى يو اانب يولام ااب ويو ااتنو فااص  1

 مالدظا   رهنب ا وموضوذنب ال ن مر يومااى بتعابها ي
ىىي مو لدراى يوتمنن  يورونتنب فص ا ي يو،ىى ل ا" إونها يوم ت ا" ل "ؾ م، ةو رما  فص  ا"ح  اانوو ي داوي  يو ل،انب يوراونتص ي ن ينظ" ذ 2
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ٓهــت نــٛٔغ ،  ْبــاثً بِى ْبن لــم ًاــرػ ال٣ؿــمت الشالزُــت ) عظعــي ،  ألامــغ ٦ــظل٪ فــي الح٣ُ٣ــت ، ألن ال٣ٟــّ الجٟٗــغي 

ط الغظٗـت مـا  ٓهخين فـي بُـان آلازـاع ، ٞسـو الغظعـي بمـا ًملـ٪ ُٞـّ الـْؼ ( بال ؤهـّ ٞـغ١ بـين البِىـ ٓهت ٦أر ْباثً بِى

ٓ مـــا بطا َلـــ٤ الغظـــل امغؤجـــّ زـــالر مـــغاث مـــ٘ جسلـــل  صامـــذ اإلاُل٣ـــت فـــي الٗـــضة َْـــ ْاإلادـــّغِم ختـــى جتـــزْط بٛيـــٍر ،   ،

ْبهمـا ًدخـاط لالؾـخسىاٝ ؤن ًتزْظِـا ب٣ٗـض  ٕٓ بُال٢ـّ ،  ٓ مـا لـِـ للمُلـ٤ ُٞـّ الغظـ َْ ْالباثً  عظٗخين بُجهما ، 

ْمِغ ظضًض بن ٢بلذ .   ظضًض 

ٓ البــــاثً     ــــت َــــ ْالبــــاثً فــــي ْٖلــــى طلــــ٪ ٩ًــــٓن اإلادــــّغِم بانــــُالح الجٍٟٗغ ٓهــــت ٦اــــٔر بانــــُالح ال٣ٟــــّ الؿــــني،  بِى

٣ين .  ْاخض ٖىض ال٣ٍغ ْاإلاٗني في الغظعي  ٓهت نٛٔغ في انُالح ال٣ّٟ الؿني،  ٓ الباثً بِى ت َ  انُالح الجٍٟٗغ

ْطلــ٪ بــالىو فــي اإلاــاصة الخامؿــت  -4 ٓايــ٘ الخسهــُو ٢اثمــا ،  ٕٓ الازخُــاعي لألخ٩ــام م لــم ًــؼ٫ بــار الخًــ

 ٢اهٓن ؤلانضاع ( ٖلى ؤن :  ) 2017لؿىت  19مً ال٣اهٓن 

ٓاظبــت الخُبُــ٤ ٖلــى الحــاالث التــي جسًــ٘ الظتهــاصاث مسخلٟــت بــين ال٣ِٟــين الؿــني  - ؤ جدـضص ألاخ٩ــام ال

اط بم٣خ ـــملى   لل٣ٟـــّ الـــظي جــم ببـــغام ٣ٖـــض الـــْؼ
ً
٣ْٞـــا اط  ٓص الـــْؼ ْالجٟٗــغي فـــي اإلاؿـــاثل اإلاخٗل٣ـــت ب٣ٗــ

 ؤخ٩امّ.

اط زــاعط ممل٨ــت ا  - ر ْ ببــغام ٣ٖــض الــْؼ ٓزُــ٤ ؤ  (  بطا جــم ج
ً
٣ْٞــا ْاظبــت الخُبُــ٤  ً، جدــضص ألاخ٩ــام  لبدــٍغ

 للخضعط آلاحي:

اط.        -  لل٣ّٟ الظي ًِٓغ في ٣ٖض الْؼ

-        . ٘ الضٖٔٓ ظان ٖىض ٞع  لل٣ّٟ الظي ًخ٤ٟ ٖلُّ الْؼ

اط.       - ط ٖىض ببغام ٣ٖض الْؼ  لل٣ّٟ الظي ًدبّٗ الْؼ

ٓ ال٣ــاهٓن مــً هــو ، مــ -5 ــت ْــاَغة بٟــخذ بــار الاظتهــاص اإلاُلــ٤ جغعــى الخهٓنــُت اإلاظَبُــت فــي خــا٫ زلــ ٘ هٖؼ

ٓ ال٣ّٟ الجٟٗغي مً ٫ٓ٢ اقتهغ الٗمل بّ في اإلاظَب ) م  ٓص اإلاظَبُت خا٫ زل  مً ٢اهٓن ؤلانضاع ( .4ًٖ ٢ُ
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 الخاجمت

 الىخاةج:  -أوال 

ْجد٣ـ٤  -1 ْا٢ٗـا خُـا ،  يُت جمشـل  التـي جدكـ٩ل مـً جُلٗـا ؤخؿـب ؤن ٧ـل اإلاجخمٗـاث  -فـي عؤَـي –الخجغبت البدٍغ

ٓ بلُــّ ، بٗــض ؤن مشلــذ اإلاــظاَب ال٣ُِٟــت ظــؼءا ال ًخجــؼؤ مــً بُ  ٗت طا هــا ، بٗــض َنــبزيُــاث مظَبُــت جهــب ى الكــَغ

ؤن هجــــح الخُــــار اإلاــــظَبي فــــي الاؾــــدُالء ٖلــــى الح٣ُ٣ــــت الاظخماُٖــــت ، ٞمــــا جد٣٣ــــذ اإلا٩اهــــت الغؾــــمُت لــــرعاء 

ٍٓـت ، ْالضهُ ُت بال باٖخبـاع اإلا٣خًـُاث الاظخماُٖـت  ـغاٝ الاظخماُٖـت الكٖغ ٍٓت بـين ألٖا ٓص نـلت ًٖـ لخبـين ْظـ

ٓطظا إلاا ٌؿوى الٗٝغ اإلاى٣ُي   .(1)ْالىخاط ال٣ٟ ي للمظَب ، لُارػ اإلاظَب في  هاًت اإلاُاٝ بٓنّٟ هم

ْؤن اٖخباع َظٍ الخهٓنـُت فـي الخُبُـ٤ زـم فـي  -2 ً ٢ضًم ،  ْلت البدٍغ خباع ال٣ٟ ي اإلاال٩ي / الجٟٗغي في ص الٖا

٘ ًبلٜ خض الٗغ  ط ٖلُّ .الدكَغ ٓعي الظي ال ًحح الخْغ  ٝ الضؾخ

٢ْـاهٓن ألاؾـغة ال جسـغط ٦شيـرا  -3 ٓهين ) ٢ـاهٓن ؤخ٩ـام ألاؾـغة . ال٣ؿـم ألا٫ْ (  ت اإلا٣ىىـت بال٣ـاه ؤن ألاخ٩ام ألاؾٍغ

ً ٢ضًما ْخضًشا. ُت في البدٍغ ْاثغ الكٖغ  ٖلى ما اَغص بّ ٢ًاء الض

 ًؼ٫ مٗخارا ب٣اهٓن ألاؾغة.ؤن ٚالب اإلاٗخار ب٣اهٓن ؤخ٩ام ألاؾغة ) ال٣ؿم ألا٫ْ ( لم  -4

٢ْـــض هجـــح  -5 نـــي ؤزـــو ممـــا حيـــملي بـــّ ٖبـــاعة ال٣ـــاهٓن ْـــاَغا ،  ؤن الخسهـــُو اإلاـــظَبي فـــي ٢ـــاهٓن ألاؾـــغة البدٍغ

ْال٣بـ٫ٓ  ٓايـ٘ الازـخالٝ ، مـ٘ الحٟـاّ ٖلـى اإلاهـلحت الاظخماُٖـت ،  ٓاع ، ْؤلاصاعة الغقـُضة ، فـي ج٣لُـل م الح

 الكٗبي ، بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت.

ٓعهذ الخج -6 خبـاع فـي بطا ما ٢ ٓاظبـت الٖا يُت بالخجاعر ألازٔغ التي جبيذ الٟهـل الخـام بـين ألاخ٩ـام ال غبت البدٍغ

ْعٍاص ها. ت ٞال ق٪ في جميز َظٍ الخجغبت  اث ألاؾٍغ  اإلاىاٖػ

 الخىصُت :  -زاهُا

ُٗت الؾـُما جلـ٪ التـي  ٓعاٍ ب٣ُـاؽ الخجـاعر الدكـَغ ْالض٦خ ؤْصملي بخ٩ل٠ُ الباخشين في مغخلتي اإلااظؿخير 

ْمــــضٔ هجاخِــــا فــــي ٞــــٌ اجســــظث  مــــً ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي مهــــضعا بٛــــغى ال٨كــــ٠ ٖــــً مــــضٔ ج٣بلِــــا اظخماُٖــــا ، 

ب بين اإلاظاَب خا٫ حٗضص الخ٣الُض اإلاظَبُت. ْالخ٣ٍغ اث ،  ْج٣لُل اإلاىاٖػ ٓماث ،   الخه

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

ً . ٍ ؤْلى  -1 ؼ . الدكُ٘ في البدٍغ  .50-43م زهٓنا م 2011البضاح . ؤخمض ٖبض الٍٗؼ

٢ٓٗين ًٖ عر الٗاإلاين .ٍ صاع الجُل .اب -2  ً ال٣ُم .مدمض بً ؤبي ب٨غ . بٖالم اإلا

ٓ خىُٟت. ٍ.صاع ال٨ٟغ الٗغب . -3 غة . مدمض  "ؤب ٓ َػ  ؤب

ِْٞغؾـــت: ألا  -4 ْالجضًـــض ، بقـــغاٝ  ش ؤلاخؿـــاء فـــي ال٣ـــضًم  ههـــاعي، مدمـــض ٖبـــض هللا، جدٟـــت اإلاؿـــخُٟض بخـــاٍع

ٓعاث اإلا٨خب ؤلاؾالمي بضم ير، ميك َْل، مدمض َػ  م.1963ك٤، الُبٗت ألاْلى الكا

يُت . الٗضص  -5 ضة الٓؾِ البدٍغ ش ألاعبٗاء  5386ظٍغ  . 4/2017/ 26بخاٍع

                                                             
 ي50ا  09ن ىي ويب  دال  ييو ه ب يوم ابنب د  1
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ٓعاٍ م٣ضمــــت بلــــى ٧لُــــت  -6 عي ْؾــــلُت ال٣ا ــــملي الجىــــاجي . عؾــــالت ص٦خــــ ٓع الدكــــَغ َٓغي . ٦مــــا٫ . ال٣هــــ الجــــ

 ٠ٍٓ  . 1992خ١ٓ٣ بني ؾ

ْالخجضًض في ال٣ّٟ ؤلا  -7 ْاثل . الؿلُت اإلاظَبُت . الخ٣لُض  ؾالمي . بترظمت ٖبـاؽ ٖبـاؽ. وكـغ صاع خال١ . 

 . 2007اإلاضاع ؤلاؾالمي . ٍ ؤْلى 

، الخاَغ. مباع٥ .ال٣ا ملي الغثِـ -8 ً، الُبٗت الشاهُت  ٢اؾم اإلإِؼ ٓمُت بالبدٍغ  م.1986اإلاُبٗت الح٩
يُت(  الهٟدت ؤلال٨ترْهُت ل٣ىاة الٗغبُت -9 م ) بٖالمُت بدٍغ   الٗغبُت هذ . -الخلُٟت . ٍع

ـــغة الٗغبُـــت مزلُٟـــت، مدمـــض.  -10 ش الجٍؼ ٓم ببيـــرْث 74الخدٟـــت الىتهاهُـــت فـــي جـــاٍع ، َباٖـــت صاع بخُـــاء الٗلـــ

 م.1995

ْاليكــغ، بيــرْث.  -11 ْاإلاــظ٦غاث اإلااؾؿــت الٗغبُــت للضعاؾــاث  ــ٠: الؿــيرة  الخلُٟــت، مــي مدمــض. حكــاعلؼ بلجٍغ

ٍ1 2000 . 

ب بين اإلاظاَب . صاع اإلا٨خبي . ٍ ؤْلى  -12 َْبت . ؤن٫ٓ الخ٣ٍغ  م .2000َـ 1420الؼخُلي . 

  م . 2004الؼع٢ا .مهُٟ  ؤخمض . اإلاضزل ال٣ٟ ي الٗام . ٍ زاهُت . صاع ال٣لم  -13

ان الشاهُت ا -14 ٓاٖض ألاخ٩ام في مهالح ألاهام . ٍ الٍغ  .  1998لؿلوي . ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم.  ٢

ً فـــي الٗهــــغ  -15 ْلـــت البدـــٍغ ٓا٫ اليخهـــُت فـــي ص  الكـــاٖغ . ٖبـــض الـــغخمً يـــغاع. الخُبُـــ٤ الكـــغعي فــــي ألاخـــ

ٓم بجامٗت ال٣اَغة   ٖلى آلالت الىااخت .2001الحضًض . عؾالت للماظؿخير م٣ضمت بلى ٧لُت صاع الٗل

ٓ نارة . مدمض ٖلي.   -16 ٓلُ ت. الُبٗت الشاهُت .ً ٓهُت بالٗغبُت ْالاهجليًز  .  2007ؤن٫ٓ الهُاٚت ال٣اه

ٓوي فـــي الـــبذ -17 ش الىٓـــام ال٣ـــاه ْلـــىالهـــض٣ًي . ٖلـــي ُٞهـــل . جـــاٍع ٓص ألا ـــً زـــال٫ ال٣ٗـــ ً .  ٍع مـــً ال٣ـــغن الٗكـــٍغ

ْزاث٣ُت ٍ. ؤْلى . وكغ مغ٦ؼ ِٖنملى الش٣افي . اإلاىامت  سُت  ٓهُت جاٍع  . 2019صعاؾت ٢اه

ً جدـذ  -18 الُٗاْي . ؤخمـض ٣ٌٗـٓر. مـظ٦غاث لضاعئـملي ؤخ٩ـام ألاؾـغة فـي ؤلاؾـالم مـً َـالر ظامٗـت البدـٍغ

ُت "  ً الكٖغ ٓان " مضٔ الحاظت بلى ج٣ىين ؤخ٩ام ألاؾغة في مدا٦م البدٍغ  .   2005/2006ٖى

ْمــضٔ الحاظــت بلــ -19  ً ُت فــي البدــٍغ ى الُٗــاْي . ؤخمــض ٣ٌٗــٓر." جُبُــ٤ ؤخ٩ــام  ألاؾــغة فــي اإلادــا٦م الكــٖغ

ُاهُا  ٍْلؼ / المبُتر  باًر ٓعاَ٘ م٣ضمت بلى ظامٗت  خت للض٦خ ٓعة ( .  2004الخ٣ىين . " ؤَْغ  .) ٚير ميك

ٕ ٢ــــاهٓن  -20 ٓصة مكــــْغ الٛؼالــــي . ؤخمــــض مدمــــض بسُــــذ . ج٣ىــــين ؤخ٩ــــام ال٣ٟــــّ ْنــــُاٚتها جُب٣ُــــا ٖلــــى مؿــــ

ْال٣ـاهٓن ب ٗت  ٓع بمجلـت ٧لُـت الكـَغ ني . الك٤ الؿني . بدض م٫ُٓ ميكـ ُىُـا / مهـغ .ٕ ألاؾغة البدٍغ

31 .   

ٗت  -21 . صعاؾـــــت  ؤلاؾـــــالمُتالٛؼالــــي . ؤخمـــــض مدمـــــض بسُــــذ ، الُٗـــــاْي . ؤخمـــــض ٣ٌٗــــٓر. ال٣ًـــــاء فـــــي الكــــَغ

 ً ً ( وكـغ ظامٗـت البدـٍغ م٣اعهت ) م٘ بقاعة بلى ما ًجغي ٖلُـّ ٖمـل ال٣ًـاء الكـغعي فـي ممل٨ـت البدـٍغ

2015 . 

غة الٗغبُت . َباٖت صاع الجهً -22 ْعة . ػاَُت  . قبّ الجٍؼ  بيرْث.  –ت الٗغبُت ٢ض

١ . بخد٣ُـ٤ ص . ٖلـى ظمٗـت ، ص. مدمـض ؤخمـض ؾـغاط . وكـغ صاع الؿـالم  -23 ـ . الْٟغ ال٣غافي. ؤخمض بً بصَع

 .  1421/2001.ٍ ؤْلى 

ٍٓتي . الُبٗـــــت الشالشـــــت . وكـــــغ  -24 ٓا٫ اليخهـــــُت ال٩ـــــ ٦مـــــا٫. ؤقـــــٝغ مهـــــُٟ  ٦مـــــا٫ ، قـــــغح ٢ـــــاهٓن ألاخـــــ

ٍٓذ   م. 2006ماؾؿت صاع ال٨خب. ال٩
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25-  ٓ ٍٓذ الُ ْالؿخين في ال٩ ْ الحجت 24م . ٖضص الؿىت الخامؿت    2019/ 8/ 25 -َـ 1440ط

ٍْلـــؼ  –٦ُـــض باحكـــذ   -26 ٗاث . يـــمً   –ؤؾـــخاط ال٣ـــاهٓن بجامٗـــت  ٘ الدكـــَغ ْبصاعة مكـــاَع جدًـــير ْنـــُاٚت 

ُٗت للارإلااهــــاث الٗغبُـــت . بيــــرْث  ٓطط للهـــُاٚت الدكــــَغ ٍٓغ همــــ ْعقـــت الٗمــــل خـــ٫ٓ جُــــ ْعا١  ٞاراًــــغ  6-3ؤ

٢ٓـــــ٘ ؤلال٨ترْوـــــي لارهـــــامج ألامـــــم ٖلـــــى  PdFٍـــــؼ الىانـــــغ بؾـــــماُٖل . مخاخـــــت بىٓـــــام ، بترظمـــــت ٖؼ  2003 اإلا

٘ ٖلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغابِ  POGARاإلاخدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضة ؤلاهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج   الدكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ

http://www.pogar.org/arabic/publications/index.asp?tid=5ص. ـ 

ٓم  -27 ٓعٍمغ .ط. ط. صلُل الخلُج الجٛغافي. َبٗت ماؾؿت صاع الٗل  ٢ُغ. –ل

ٓهـــت " مٗـــالم الِـــضٔ " ، ٖـــضص زـــام خـــ٫ٓ ٢ـــاهٓن ؤخ٩ـــام ألاؾـــغة ، مدـــغم  -28 اإلاجلــــ الٗلمـــاجي. وكـــغة مٗى

 . 2006/ ًىاًغ 1427

ش   -29 ٓاعاث . بخــــــــاٍع ٓان " قــــــــبار لــــــــ٪ قــــــــبار ل٩ــــــــل الٗمــــــــغ / خــــــــ ؽ. َىــــــــاء  . جد٣ُــــــــ٤  ــــــــحٟي بٗىــــــــ مدــــــــْغ

 (  .http://www.shabablek.com/vb/forumdisplay.php?f=34. ٖلى الغابِ: 17/12/2004

لى للمغؤة ٖام  -30 ْوكٍغ اإلاجلـ ألٖا ْالبدٓر ،  ً للضعاؾاث   . 2005مغ٦ؼ البدٍغ

ٓص ، صاع م٨خبت الحُاة  -31  ببيرْث. .اإلاؿلم، مدمض، ؾاخل الظَب ألاؾ

ٓجُت (. -32 ً ) قاج٘ ٖار الكب٨ت الٗى٨ب ٓع في ب٢لُم البدٍغ  م٣ا٫ ٖكيرة آ٫ ٖهٟ

عي الغابـ٘ /  -33 ْع الاو٣ٗـاص الشالـض / الٟهـل الدكـَغ ً / ص ْالٗكـٍغ ملح٤ بجض٫ْ ؤٖما٫ الجلؿـت الخامؿـت 

ش   .4/2017/ 16بخاٍع

ً  ماجمغ اإلاغؤة ْألالُٟت الشالشت . ٦خار اإلااجمغ مً بنضاع ظمُٗت  هًت ٞخاة -34  .البدٍغ

  

http://www.pogar.org/arabic/publications/index.asp?tid=5
http://www.shabablek.com/vb/forumdisplay.php?f=34
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لت  ؤلاظالمُتئشيالُاث كملُت في جؼبُم أخيام الشَش  

()دساظت هلذًت في الخلذًل وؤلالواء وؤلاطافت  
Practical problems in applying the provisions of Islamic law 

(Critical study on amendment, cancellation and addition) 

ىالحضوريإبراهومىحامدىربدىالدالمىاألدمرىأ.ى
ىاإلدالموةمحاضرىبقدمىالذروعةىوالقانونىالجنائيىبكلوةىالدراداتى

ىزلوتنى)لوبوا(ى–دبكاىى–الجامعةىاألدمروةى
mail: eng@asmarya.edu.ly 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت  ْلت  ؤلاؾالمُتٌٗض اهتهاط ؤخ٩ام الكَغ ٓاها لىٓامتلُبُالؾمت مً ؾماث الض ْٖى ٘  اؤؾاؾْ الٗام،  ِا،  للدكَغ

سٞحها، خُض قمل ظمُ٘ اإلاغا ٗاث با ياٞت  ِا،خل الؿُاؾُت في جاٍع ٚير ؤن خغ٦ت الخٗضًالث التي جهِب الدكَغ

 ْ ْ ٩ًاص،  ْمٗاًيٍر ؤ ٓلّ  ٘ ٖلم لّ ؤن ُٗت في ؤزغ  لّْؤلالٛاء  ي مدل الى٣ض، ٞالدكَغ ْع الؿلُت الدكَغ ٦بير ًترصص بين ص

ْالؿلُت ال٣ًاثُت في اؾخ٣غاع ؤ ٓهُت،  ُت بالحماًت ال٣اه اًت اإلاهلحت الكٖغ ْمباصئها ٖلى مؿخٔٓ الِغم ٖع خ٩امِا 

ُٗت ًيخج ٖىّ بزال٫ بش٣ت  ٓاػم الٗملُت الدكَغ ْطل٪ ٖىضما جغب٪ خينفي الؿلُألاٞغاص ال٣ًاجي؛ طل٪ ؤن بَما٫ ل  ،

٘ ال٣ًاءَ  ٓا خغ٦ت الدكَغ ٤ُٞٓ بين الىهٓم اإلاخٗاعيتءفي اإلا ْالخ ُٗت مت  ٣ْٞا للؿُاؾت الدكَغ ٓظب طل٪  ، ال في ما ً

ْل٨ً  ٓظبّالغنِىت،  ٓن طل٪ في ٚير اإلاؿاثل التي ج  .خين ٩ً

ٓاًَ الاظتهاص،  ْم ْمجها ما ًدخملّ في مؿاثل الخالٝ  ُت مجها الشابذ الظي ال ًدخمل الخٗضًل،  ْاإلاهالح الكٖغ

ْمباصثّ في   ٘ ٓاػم الدكَغ ٘ اإلاؿاؽ باإلاهالح الشابخت ٞةهّ ٌٗار ٖلحها ٖضم اهتهاط ل ٞدُض ٌٗار ٖلى ظِت الدكَغ

ْخ٨مخّ لاإلاهالح اإلاخٛ ةَما٫ ٞ، ال٣ًاءؿترقض بّ ِيرة، ْزانت بنضاع اإلاظ٦غاث ؤلاًًاخُت التي جبين ٖلل الخٗضًل 

٘ ْالخٗلُل لىهٓم ى٧ل طل٪ ً ،ظِت الدكَغ غ  ٣ِا بخدمل ٖبء الخاًر ٍَْغ ٨ٗـ ؾلبا ٖلى ٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا، 

ا ٩ا في بنضاَع ْحٗضًالث لم ج٨ً  ي قٍغ ٓاهين  ْة ٖلى ؤن بُٖاء ٢ْ ٘ َٓ اؾخصىاء ال  ؤنال، ٖال مباصئها نٟت الدكَغ

ْالخٓؾ٘ في الاؾخصىاء   عي الؾتهالّ ةَال١ب-ؤنل،  ٓص في الؿُاؾاث الغقُضة -اإلاىذ الدكَغ ٓظّ ٚير مدم  .ج

ٗت  حُٛير اإلاكٕغ اللُبي ٖضم ٢هض زباث ببلى الضعاؾت ْمً زم حؿعى  ٢ّٟٓ مً الكَغ ٘ ٦ ؤلاؾالمُتم مى   للدكَغ

ال  ْلت،  ٔ ٌؿعى بلى زغ١ مباصئها ؤْ ّ ؤهمىظ اؾخ٣ال٫ الض ٘ بالِٓ ٢ْخىا الحايغ الدكَغ ْ بلى  ما  ي بال َىاث ج٣ىُت ، 

٢ٓٝٓ ٖلى ؤؾبا الضعاؾت  هضٝ ْٞىُت  ٢ًْاء.بلى ال ٗا   ها، حكَغ

 اليلماث اإلافخاخُت:

ُٗت  ُٗت  –ؤلاق٩الُاث الدكَغ ُٗت  -الؿلُت ال٣ًاثُت –الؿلُت الدكَغ ٓػام الٗملُت الدكَغ مبضؤ ال٣ُين  –ل

عي  ٓع في ؤلاخالت  –الدكَغ ْالدؿٕغ  –ال٣ه ٓاثُت   مباصت اإلاد٨مت الٗلُا. –الٗك
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Abstract: 
The adoption of the provisions of Islamic law in the state of Libya is one of its features, 

and the title of the general order in the state, and since it includes all political stages in the 

history of the state, it is the basis for legislation in it, but the movement of amendments that 

affect the legislation by amendment, addition and cancellation is the subject of criticism, so 

legislation has its origins or Its standards or almost, and its impact is great, reverberates 

between the role of the legislative authority in protecting the legitimate interest in the legal 

protection of the state, and the judicial authority in the stability of its rulings and principles at 

the level of the judicial hierarchy; Neglecting the provisions of the legislative process results 

in a breach of confidence in the legislative authority first, and the trust of individuals in the 

judiciary’s attachment secondly, when the legislative movement confuses the judiciary in the 

compatibility and reconciliation between the conflicting texts. 

And the legitimate interests, including the fixed ones that cannot tolerate amendment, 

and the ones that are tolerated in matters of dispute and the areas of jurisprudence, so where 

the body of legislation prejudices the interests of fixed interests, it is reproached for not 

following the provisions of legislation and its principles in the changing interests, especially 

the issuance of explanatory notes that show the reasons for the amendment and its wisdom to 

guide the court The Supreme Court, and the neglect of the legislative authority, all this 

reflects negatively on the Supreme Court’s judiciary, and overburdens it with bearing the 

burden of justification and justification for texts, laws and amendments that it was not a 

partner in issuing. 

Hence, the study seeks to prove the stability of the Libyan legislator on his position on 

Islamic law and make it a method for legislation since the independence of the Libyan state, 

and that he does not seek to violate its principles or to resort to its provisions throughout the 

stages of government that the country has gone through, and it aims to find out the reasons for 

the shortcomings in all of this. Legislation and judiciary. 
Keywords:  

Legislative Problems - The Legislative Authority - The Judicial Authority - The 

Conclusion Of The Legislative Process - The Principle Of Legislative Certainty - The 

Deficiency Of Referral - Randomness And Hurry - The Principles Of The Supreme Court 

ى
ى

 ملذمت

ْالؿالم ٖلى مً ٢ام بم٣ام خمض اإلال٪ الٗالم، مىٟغصا بّ خ٤ ال٣ُام، ؾُضها  ْالهالة  الحمض ا ؤ٫ْ ال٨الم، 

ْٖلى آلّ ْ حبّ الارعة ال٨غام.  مدمض 

 ْبٗض/

ْلت اللُبُت  ٗت  -مىظ اؾخ٣اللِا في الخمؿُيُاث-صؤبذ الض ٢ًْاء، ، ؤلاؾالمُتٖلى الجهل مً الكَغ ْجىُٟظا،  ٗا،  حكَغ

ْبيذ ٖلحه اْظٗلته ْال٣ًاء،   ٘ ٓع اإلال٩ي  اؤؾاؾا للدكَغ ْبن ٧ان الضؾخ ٓا٫ اليخهُت،  ٓمت ألاخ ٓماث، ٦مىٓ ٖضة مىٓ

ْعا مِما في جىُٓم جل٪ اإلاؿاثل ٖلى مظَب ؤلامام  ٘ نغاخت بال ؤهّ ظٗل لِا ص ٗت ٦مهضع للدكَغ لم ٌكغ بلى الكَغ

ٓن مدل مال٪، ٞهاعث مغظٗا لل٣ا ملي ٖى ين: ؤن ج٩ ، بكَغ ٕٓ الضٖٔٓ عي ٌٗال  بّ مٓي ٓص هو حكَغ ْظ ض ٖضم 

ٓا٫ اليخهُت ب٣ًاة  ْؤهاٍ الٟهل في صٖاْي ألاخ ٓن،  ٓم ٖلحها ال٣اه ْؤال جسال٠ اإلاباصت التي ٣ً اجٟا١ بين اإلاظاَب، 

ُين، في مدا٦م مؿخ٣لت ًٖ ال٣ًاء الٗاصي.  قٖغ
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ٗت  ْع الكَغ ْلت بض ٓع ؾىت 28ٞك٩لذ لجاها مخسههت في ؤلاؾالمُتزم ججضص اَخمام الض  (1)م.1971مً قِغ الخم

ٗت  ْحٗضًلِا بما ًخ٤ٟ م٘ مباصت الكَغ ٗاث  ٗاث ؤلاؾالمُتإلاغاظٗت الدكَغ ْبػالت ما ًىا٢ٌ ؤخ٩امِا ال٣ُُٗت بدكَغ  ،

ْم٘ مغاٖاة ما ظٔغ ٖلُّ الٗٝغ في البالص مم ٫ٓ اإلاىاؾبت إلاا ج٣خًُّ اإلاهلحت الٗامت،  ا لّ ؤنل بضًلت، م٘ جسير الحل

 في مظَب ؤلامام مال٪.

ٓهُت، ٞهاعث  ْلت  هظا الجاهب ختى َا٫ مٗٓم الخ٣ىِىاث ال٣اه ٓن -زم ػاص اَخمام الض ٫ٓ بٌٗ ٣ِٞاء ال٣اه  -٦ما ٣ً

ٗت  ْلت ؤلاؾالمُتعاثضة في َظا اإلاجا٫ ٖلى ٚغاع ما ظاءث بّ الكَغ ْ ي ججغبت وكُذ في الؿبُٗيُاث، جٟغصث  ها الض  ،

 ٓ ْظ  ( 2ٍ.)اللُبُت مً ٖضة 

ٗاث في ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلاا ملي زانت بجغاثم  ٠٢ٓ، ٞهضعث خؼمت مً الدكَغ ْلم ًخ ْاؾخمغ َظا اليكاٍ 

ْالضًت ع٢م ٓن ال٣هام  ْص، ْنضع ٢اه ٓاهين ختى بلٛذ ألالُٟت الشاهُت، ٖام 6/1423الحض ٓالذ حٗضًالث جل٪ ال٣ ْج م. 

 م. 2016

ٓن ع٢م غ، نضع ال٣اه ٓن  م. بكإن خماًت8/1423ْفي الخٗاٍػ ٢ْاه م،  ٓاَغ التي خغمِا ال٣غآن ال٨ٍغ اإلاجخم٘ مً الٓ

ٓن ع٢م 56/70خماًت آلاصار في اإلادا٫ الٗامت ع٢م  ْخل مدلّ ال٣اه لِغي 
ُ
ْالظي ؤ ٓن ظغاثم آلاصار 11/2016م،  ٢ْاه م، 

ْلت اللُبُت في َظا اإلاجا85.٫الٗامت لؿىت اصة الض ْٚير طل٪ ٦شير مما ًض٫ ٖلى ٍع  م، 

ٓٔ الىو ٧ان زايٗا لخجاطباث مخٗضصة في ٞترة ما بٗض الؿبُٗيُاث ختى بال ؤن الاجٟا١ ٖلى  ٓم الكغعي لٟد اإلاِٟ

ُت، ٧الخٗضًل  ْبياٞاث زغظذ ببًِٗا ًٖ الهبٛت الكٖغ ٓاهين حٗضًالث  ٓاث الٗكغ ألازيرة، ُٞا٫ جل٪ ال٣ الؿى

ْالضًت ٖام  ٓن ال٣هام  ٓاعص ٖلى هو اإلااصة الشالشت مً ٢اه ن ًدضص اإلا٣ضاع اإلااصي للضًت لُجغي ههِا ٖلى ؤ 1427ال

، ما صٖا اإلاد٨مت الٗلُا بلى الح٨م بةلٛاثّ لٗضم  َْٓ مسال٠ إلا٣خ ملى خ٨م الكٕغ ْلي الضم،  بما ٣ًبل بّ 

ٓعٍت.) ٓاخغ ْػاص  (3الضؾخ ٘ وكاَا في اججاٍ اإلا ني ء٦ت الدكَغ ٗت، ٞهضع ٢غاع اإلااجمغ الَٓ ْالكَغ ٓن  مت بين ؤخ٩ام ال٣اه

ل  19الٗام في ٗت 2016ؤبٍغ ٓاهين بما ال ًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ ْجبنى جٓنُا ها ؤلاؾالمُتم بدك٨ُل لجىت إلاغاظٗت ال٣  ،

ٓن ع٢م  ٗاث، مجها ال٣اه  مً الدكَغ
ً
ًّ ٖضصا ٓن ع٢م  14/2015ٞؿ خانت بكإن ألاخ٩ام ال 10/1984الظي ّٖض٫ ال٣اه

ٓن ع٢م  ا ال٣اه ًً ْؤً ظاث.  يت ٖلى حّٗضص الْؼ ٓص اإلاْٟغ ْالُال١، الظي ؤلغى ال٣ُ اط  ماصة  40الظي ّٖض٫  6/2016بالْؼ

ْؤ٦ض في اإلااصة ) 16ْؤلغى  ٓن اإلاضوي،  ٓن 1ماصة مً ال٣اه ٗت ٖلى ال٣اه  (4).( ٖلى خا٦مُت الكَغ

ٓن ع٢م  ٓباث بةلٛا ٦20/2016ما نضع ال٣اه ٓن ال٣ٗ ْبياٞت ؤخ٩ام الظي ّٖض٫ ٢اه ٗت،  ء ألاخ٩ام التي جسال٠ الكَغ

ضام للمغجض.  ٓبت ؤلٖا  ظضًضة بما ٞحها خ٨م ًىو ٖلى ٣ٖ

ٓن ع٢م  نضع  زم ٓن ع٢م ْٖض٫  22/2016ال٣اه ْؤياٝ بلُّبكإن ب٢امت خض الؼها 70/1973ال٣اه ٓبت اإلآث  ،  ٣ٖ

 (5).اإلادهً ؼاويعظًما لل

                                                             
ن1ي

 .592-590ي د 6يوج"نى  يو" منبي يوعىى       - -    "ي" مجهط  ناى  يو و"  بتا"نخ: بتا"نخ - 
ن 2ي

راوىرتو" ذوك مدمى ذوكا لدى لذمى  يو "نعب ويوةاه يوجنابصا ويوىرتو" جما  ذبى يوع ن  ويوىرتو" ويب  مدمى "فع  مو ل ات   يوااانوو  -
نا"وو وهمنظومب يوت ا"نعنب يوهنبناب باالنضابا  ويو"،اانب ويوى ابي ذاوك مدماى ذاوكا ى"ي اا  فاص يوةااه فص يوجامعا  يوهنبنب يوؼن"اى ر ن"وون 

 وما بعىااي 07يوجنابص يإل المصا ىي" يومعا"ؾا يإل رنى"نبا د 
ن3ي

لو لدرااى يوا،ااد ى ب ا 0959و انب  6ى ب لو تعاىن  بعاك لدرااى يوااانوو " اى  0991و نب  7مر"" مو يواانوو " ى  9واو ند يومــاى   - 
 ىي59ي05ي5109اـ يومـويف   0999،ةـ"  51ويوىنبا ويو ي درم  يومدرمب وعهنا بعىى ى تو"نتها بجه تهـا يومنعاـى  نوى يال ننو 

ن4ي
عب باووه: ت ا"ي يون،اود يوت ا"نعنب ذهاو جمناق يوم ااب  يوتاص تتناووهاا اا ه يون،اود فاص وةظهاا لو فاص فدويااا بماا ال نلااوؾ لدرااى يو ا"ن - 

 .يإل المنب
 .فإ ي وى نوجى ند ت "نعص نمرو ت بناها درى يوااضص بماتضو لدراى يو "نعب يإل المنب ولىوتها يومعتب" 

 .نعى مو يونظاى يوعاى: لدراى يو "نعب يإل المنب يوا عنب يواابمب ذهو ند   عص لو إجماحا لو  ناط جهص لو  اذى  فاهنب
ن5ي

ا ويوتص ن،  ذهو لو يو ا"نعب م،اى" يوت ا"نقا ماا نةناى بلناه يوم،اى" 5107 تو" ذو م وىته فص نوونو م "وح يوى  ى لذهن  انبب ،ناؼب - 
جتهااىي  يوودنى وها ورنه وى ندىى يوما،وى بلدراى يو "نعبا ا  اص مباىئ لى لدراىا رما  نى  يوم وىي  يو ااباب مةهاوى يو ا"نعب فاص يوما يال ويال

: ذااوى ماو يإل االمنباهص معنوا ىوو يوم يال يوضعنةبي مجهب يومةر"  يواانوننبا يوت ا"نعا  يوهنبناب ويو ا"نعب يومعتب"   "ذاً مو ؼن" إو يى ب"لي ف
 ي55ىا د 5108ا مانوا 00يومى ويوج "ا تونطا ذىى 
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ٓاػمِا، ُٗت ل ٗت ٞةن  إلاا ٧ان ل٩ل ٖملُت حكَغ لِـ باألمغ الِؿير ججاَلّ ؤْ اٖخباٍع  ؤلاؾالمُتجبني ؤخ٩ام الكَغ

، ٗاث الٓيُٗت ألازٔغ ٗت لظا جإحي َظٍ الضعاؾت  ٦ٛيٍر مً الدكَغ ْلت ٖغى هماطط مً ؤخ٩ام الكَغ في  ؤلاؾالمُتمدا

ٓمت اللُبُت،  ُٗت في اإلاىٓ ٓاػم الٗملُت الدكَغ ُٗت بل ٘خغ٦ت الدكجبين مضٔ التزام الؿلُت الدكَغ ه٣ض آلُا ها ْ  ،َغ

ْمضٔ زباث  ٗت،  ٓا٣ٞتها ألخ٩ام الكَغ ْمغا٢بت مضٔ م ْبلٛاء،  ْبياٞت  ٓ ها في مٗالجت الىهٓم مً حٗضًل  ْؤؾل

عي ْؤزغ مؿاثل الخالٝ ٖلى ٞلؿٟ الخٓظّ الدكَغ .في ؤزىاء طل٪ ٧لّ،   ت اإلاكٕغ

 ئشيالُت البدث:

ُت بالخٗضًل  جخجؿض ٓاهين طاث الهبٛت الكٖغ بق٩الُت الضعاؾت في ؾُاؾت اإلاكٕغ في الخٗضًالث التي جُغؤ ٖلى ال٣

ٓهُت باإلاهلحت اإلادمُت مً خُض  ْالتي ٢ض جغظ٘ بلى ؤؾبار ٦شيرة، مجها مضٔ بًٟاء الىماطط ال٣اه ْؤلاياٞت ْؤلالٛاء، 

ْمجها حٗضص الىهٓم ٖلى مهلح ْالٗىانغ،   ٍ ْالكْغ ْاخضة، ألاع٧ان  ا ممْؤزغ طل٪ ٖلى مباصت اإلاد٨مت الٗلُا، ت 

 ْ  (1)ٍغب٪ اإلاكخٛلين بالىهٓم ٖىض ِٞم اإلاغاص مجها مً الىاخُت الخىُٟظًت.ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى الىٓام الٗام للمجخم٘، 

 أَمُت البدث:

ٗت  ْؤخ٩ام  ؤلاؾالمُتجخمشل ؤَمُت البدض في ما ٌٗالجّ مً مؿاثل، ٞدُض حٗل٤ بإخ٩ام الكَغ  ٘ ٓاػم الدكَغ ْبل

ْ الخٛا ملي ٓايُ٘ الىمُُت التي ًحح جغ٦ِا ؤ ْلِـ مً اإلا ْاإلاجخم٘،  ْلت  ٓ ٖهب في ٦ُان الض ٖجها إلاا  ال٣ًاء  الٗالي ِٞ

ٍْٟخذ مجاال إلاىا   ؤزٔغ ال  ٢ض ًترجب ٖلُّ مً آزاع  ٓص ٖلحها بالخ٣ٓى  َْٗ ْمجخمِٗا ٩٦ل،  ْلت  ؾِئت ٖلى ٦ُان الض

ْالىٓام الٗام ٘ ْالاظتهاص الكغعي. جخماٍملى  ا مما ًسال٠ مىا   الدكَغ ْٚيَر خُض ال ٌٗض جبني  إلاجخمٗىا ٧الٗلماهُت 

،ٕ ْْٞغ ٗت مباصت  ، طل٪ ؤهّ إلاا ٧اهذ الكَغ ٗاث ألازٔغ ُٗا همُُا ٦ٛيٍر مً الدكَغ ٗت ٖمال حكَغ ْمظاَب  ؤخ٩ام الكَغ

ٓلِا إلاا ٧ان الٟهل بين الؿلُاث ؤخض مباص مخ٣ٟت في ؤن ٖٓت مً ْؤزٔغ مسخلٟت،  ٓاثذ مخى إلاا ٧اهذ الل ْلت،  ت الض

ٓم بما او٨ٗـ ٖلى  ْا٢ٗىا اإلاٗانغ الُ ٓاَغ الاظخماُٖت في  ٓعث الٓ إلاا جُ ؤلاًًاخُت بلى الخىُٟظًت بلى الخىُٓمُت، 

٤ الاهترهذ-اإلاهالح ال٣اثمت  ٍٓا مً زال٫ او٣ٗاص ال٣ٗض ًٖ ٍَغ ٓع مخد٣٣ا مٗى ْبما اؾخدضر -٧اٖخباع قٍغ الحً  ،

ٞت بك٩لِامهالح ظضً ٍٓت اإلاٗ-مً ٢بل ضة لم ج٨ً مْٗغ ٓا٫ اإلاٗى ْ ٧األم لؼم مً طل٪  -(SOFTWEARٞت بالارمجُاث )غ

ٗتفي  –ؤن ًً٘ اإلاكٕغ  ٧لّ  ٘ مظ٦غجّ ؤلاًًاخُت، لبُان ألانل ال٣ٟ ي للىو،  -م٣ام جد٨ُم الكَغ م٘ ٧ل حكَغ

ٓاػم ا٦خما٫ ٖملت  ا مً ل ْٚيَر ْمىاَاث ال٣ُاؽ  ْؤن ، ٣ٞض ج٣ىين الح٨م الكغعيْجدضًض مغظُٗت الخالٝ،  ؾب٤ 

ٓن ع٢م  م بكإن ب٢امت خضي الؿغ٢ت  1972لؿىت  148زاى َظٍ الخجغبت الىا حت بةنضاع اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت لل٣اه

 ْالحغابت.

 َذف البدث:

ٗت بلى مغا٢بت ٢هض اإلا  هضٝ الضعاؾت ، مً زال٫ ما ًدضزّ مً حٗضًالث ٖلى الىهٓم اإلاخٗل٣ت بإخ٩ام الكَغ كٕغ

٫ٓ بإن مُتؤلاؾال  ْالخإ٦ُض ٖلى ؤهّ ال ًحح بعؾا٫ ال٣ ْبلٛاء،  ط ٖلى م٣خ ملى اإلاكٕغ اللُبي  مً بياٞت  ٢هض الخْغ

ٞ ، ٗت ؤخ٩ام الكٕغ ٓعٍاث الٗغبُت الظي  ؤلاؾالمُتمىظ ؤن ؤلؼم هٟؿّ بإخ٩ام الكَغ ْلت اجداص الجمِ ٓع ص بضًءا بضؾخ

ٗت  ْالظي هو في ماصجّ الؿاصؾت ٖلى اجساط الكَغ ْلُبُا،  ٓعٍا    ؤلاؾالمُتيم ٦ال مً مهغ ْؾ
ً
 عثِؿا

ً
مهضعا

ْلت اللُبُت َظا اإلابضؤ ؤ٦رر مً مغة، ْؤ٦ضث الض  ،٘ لم ٌٗض الخٗاعى مم٨ىا بين   -٦ما ٢ا٫ بٌٗ ال٣ِٟاء-ٞةهّ ( 2)للدكَغ

                                                             
ن 1ي

م،اى"ي وهت ا"نق فاص ونبناا توجال يوتالنص ذناى ى"ي اب يوم ااب  يوم ات"رب باانو  يإل االمنبرماا لو يون،اود يوى اتو"نب يومتعهااب باتلاا  يو ا"نعب  -
ال يواانوو يووضعص ويو "نعبا وتة"ك تهمط ملتهؾ يو ب  وهتوفن  بنو لدرامهماا وذىى يوت "ح فص إذالو يوتعا"ك بننهماا إال دانو تنا اق ي  اب

نو واند   عاص فاص يورتاال لو يو انبا ويوا ي ن امو ييومبااىئ ي  ا انب وه ا"نعب ون تدن  يوجمق لو يوتوفن ا بدناا رااو يودراى يوااانونص ملاوةااً بناا
 ي919 - 590ني ذوك مدمىا م"جق  اب ا د يإل المنب

ن2ي
ن ذهااو يتلااا  يوجمهو"نااب يوهنبنااب يو اا"نعب 0ى ،ااى"  اا"ي" ت اا"نعص لرااى فااص يوماااى  ي0970لرتااوب"  58اااـ يومويفاا  0990"مضاااو  9فةااص  - 

فاص را  ماا ن،اى" ماو  اويننو وت ا"نعا  للا"ىا وجاام باوما ر"   يإل االمنبوهت "نقا ويوت يى يومباىئ ي  ا انب وه ا"نعب  م،ى"ي "بن نا يإل المنب
 اى ذااى يإلنضادنب وه ي يواا"ي" لناه نعتبا" متمماا وإلذاالو يوى اتو"ي وماا""ي وااذاى  ل ا انب وى اتو"نب يوااويننو ويوت ا"نعا  يوتاص ت،اى" م اتابالًا 
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 ْ ٓن في لُبُا،  ْال٣اه ٗت  ٢ْ٘ الخإ٦ُض ٖلى ؤهّ الكَغ ٓن الٓيعي؛ الخٗاعى بطا  ٗت ال لح٨م ال٣اه ٞالٛلبت لح٨م الكَغ

ٗت  ْالخإ٦ُض ٖلى ؤهّ ٘ ْيعي ؤن ًسال٠ خ٨ما ٢ُُٗا مً ؤخ٩ام الكَغ ٓػ لدكَغ ْبال ٧ان َظا ؤلاؾالمُتال ًج  ،

ٓعي ٘ ٚير صؾخ  .الدكَغ

 مجاٌ البدث:

ٗت  ًىدهغ مجا٫ الضعاؾت في ٓع الظي ًهِب الىهٓم اإلاخًمىت ألخ٩ام الكَغ ٓاء في ؤلاؾالمُتال٣ه ، ؾ

ٓع .اإلاجا٫ اإلآي ا مً اإلاؿاثل ألازٔغ ْ ؤلاظغاجي، صْن ٚيَر  ي ؤ

 خؼت البدث:

ْال٣ًـــاء ٖلـــى ه ــــ    ٘ ْمُلبـــين، اإلابدـــض ألا٫ْ/ ٌٗــــغى همـــاطط مـــً الدكــــَغ ٕٓ البدـــض فـــي مبدشــــين  حٗـــال  الضعاؾـــت مٓيــــ

ٗت  ٗت ؤلاؾـالمُتالكـَغ ْالشــاوي/ فـي ؤزـغ الكـَغ ٘ اللُبـي،  ٗت فـي الدكـَغ ُْٞـّ مُلبــان: ألا٫ْ/ فـي ؤزـغ ؤخ٩ـام الكــَغ  ؤلاؾــالمُت. 

ُْٞــــّ  ْمبــــاصت ال٣ًــــاء،   ٘ ُٗت فــــي خغ٦ــــت الدكــــَغ ٓاػم الٗملُــــت الدكــــَغ ْاإلابدــــض الشــــاوي/ فــــي لــــ فــــي مبــــاصت اإلاد٨مــــت الٗلُــــا. 

ٓاػم الٗملُـت ُٗت بلـ ُٗت ٖلـى  مُلبان، ألا٫ْ/ مضٔ بًٟاء الؿلُت الدكَغ ْالشـاوي/ فـي ؤزـغ  ؤلاقـ٩الُاث الدكـَغ ُٗت،  الدكـَغ

 ٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا.

 

 ٌ  اإلابدث ألاو

لت  م واللظاء ؤلاظالمُتهمارج ألخيام الشَش  في ظلؼتي الدشَش

ٗت جغج٨ؼ الضعاؾت في َظا اإلابدض ٖلى  ٢ًْاثُت في لُبُا ٖلى ه   الكَغ ُٗت  في  ؤلاؾالمُتٖغى هماطط حكَغ

 مُلبين.

ٌ اإلاؼلب   ألاو

لت  م اللُبي ؤلاظالمُتأزش الشَش  في الدشَش

 في ألاخز باإلاشهىس في مزَب ؤلامام مالً في خالت كذم وحىد الىص: -أوال

ٓع في مظَب ؤلامام مال٪ َٓ مبضؤ مً مباصت  165ههذ اإلااصة  ُت بإن ألازظ باإلاكِ ٓن ؤلاظغاءاث الكٖغ مً ٢اه

ٓن في لُبُا ٖلى  ٢ْض ؤظم٘ ٣ِٞاء ال٣اه  ،٘ ْؤصمجذ في ال٣ًاء الدكَغ ُت ٢ض ؤلُٛذ  ْبن ٧اهذ اإلادا٦م الكٖغ ؤهّ 

ٓم. ا ختى الُ ٓ ها ال ػا٫ ؾاٍع  الٗاصي، بال ؤن الٗمل ب٣اه

 ألاظاط الششعي في ؤلازباث اإلاؼلم: -زاهُا

ْظبذ  ْ ال٣ا ملي في ؤلازباث بٓؾاثل ال جهلح، ؤ ٓع الخهم ؤ ْختى ال ًج ٓا٢ُٗت،   ال
ُ
إلاا ٧اهذ ٚاًت ؤلازباث الح٣ُ٣ت

ْما ال ًحح، ٖمال بمبضؤ جدغي الح٣ُ٣ت الؿل ُٗت ٖلى ال٣ًاء اجبإ ما ؾيخّ في جدضًض ما ًحح ؤلازباث بّ  ُت الدكَغ

ٓإ  ْاٖخباع اؾخ٣غاع الخٗامل، ؤزظث بإه ٓاػن بين اٖخباع الٗضالت،  ْختى ج ٓا٢ُٗت مً زال٫ الح٣ُ٣ت ال٣ًاثُت،  ال

ْؤؾاؾّ اإلاظَب اإلاال٩ي ، الظي ال ًخ٣ُض ُّٞ ، اإلابني ٖلى ٣ّٞ ٖمغ بً الخُار ؤلازباث الشالزت: ؤلازباث الحغ، 

 ٕٓ ٢ُْمت الضلُل في َظا الى ُن ٣ُٖضجّ في الضٖٔٓ مً ؤي صلُل ًُغح ٖلُّ في الجلؿت،  ِّٓ
َ
٩ ًُ ْبهما  ال٣ا ملي بضلُل مٗين، 

 ٓ َْ ْبهما الٗارة في جدضًض ٢ُمخّ بما ًدضزّ مً ؤزغ في ٣ُٖضة ال٣ا ملي، ْؤلازباث اإلا٣ُض،  الٛالب في  لِؿذ طاجُت، 

ٕٓ مٗين مً ألاصلت، بطا لم ًُغح ؤمامّ في الجلؿت ما  ح لّ ؤن ًبني خ٨مّ  ٍْدهغ ال٣ا ملي في ه ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، 

                                                                                                                                                                                     
ماو و نااب دااو   05ى: ملو يوا"آو يور"نى او  "نعب يومجتمقما رما وند فص يوبنى 0977ما"ط 5اـا يومويف   0997و  "بنق ي  05و "" فص 

ى"ي اا  يإلن او ذهو لو: ملبنام يومجتمق يوجماان"ي ندترموو إوو  "نعب ماى ب  ي  لدراى  ابتب ال تلضق وهتؽننا" لو يوتباىن  وااص يواىنومي مجهاب 
 ي56ا  50ا د 7ىا يومجهى 0978معب  ا"نونطا بنؽا يا ذىى لاد  انوننبا ت،ى" ذو جا
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ٓجُت للضلُل  ٕٓ ؤن ال٣ُمت الشب ْاإلالحٔ في َظا الى ْص،  َْظا ما ًازظ بّ في ظاهب اإلاٗامالث، ْفي ظاهب الحض ٖلُّ، 

ْطاجِخّ، ال بخ٣  ،ّٖٓ بُلذ  جُخّ بضلُل آزغ، زم وكإ ؤلازباث اإلاسخلِ، طاجُت؛ ؤي جخدضص بى
ُ
ُُم ال٣ا ملي لّ، بال بطا ؤ

ٖٓين الؿاب٣ين. ٓ الظي ًجم٘ بين الى َْ 

ْل٨ىـّ فـي  ـت فـي ؤلازبـاث،  ُْٞـّ ًملـ٪ ال٣ا ـملي خٍغ ٖٓين،  ٢ْض ؤزظ اإلاكٕغ اللُبي بالىٓام اإلاسخلِ الظي ًجم٘ بين الى

٢ٓذ م٣ُض بُغ١ مُٗىت في بزباث مؿاثل الحض ٓص الخالُت:هٟـ ال  ْص بال٣ُ

ٓػ لّ ؤن ًد٨م  .1  ٖلى ؤصلت َغخذ ؤمامّ في الجلؿت، ٞال ًج
َّ
مبضؤ ال ٣ً ملي ال٣ا ملي بٗلمّ: ٞال ًبني ا٢خىاّٖ بال

ْ ؾمّٗ في ٚير مجلـ ال٣ًاء. ٓن عآٍ ؤ ْ بىاًء ٖلى ما ٢ض ٩ً ٓماجّ اليخهُت، ؤ  بىاًء ٖلى مٗل

 ٖلى ألاصلت ال٩املت، ٞ .2
َّ
ٓن خ٨مّ مُٗبا بطا اؾدىض ٖلى الاؾخضالالث ٣ِٞ.لِـ لل٣ا ملي ؤن ًبني خ٨مّ بال ٩ُ 

ْ الكِاصة. .3 ْص بإصلت مُٗىت،  ي ؤلا٢غاع ؤ  ًجب ٖلى اإلاد٨مت الجىاثُت الخ٣ُض في ظغاثم الحض

ـ٤  .4 ُٖت الٍُغ ْبين مكـْغ ُٖت اإلاخٗل٣ت بالضلُل طاجّ   م٘ مغاٖاة الٟغ١ بين اإلاكْغ
ً
ٖا ٓن الضلُل مكْغ ًجب ؤن ٩ً

 اإلآنل لِظا الضلُل.

5.  ٓ ٓبّ جىـــا٢ٌ، مخُاب٣ـــؤن ٩ًـــ  ال ٌكـــ
ً
ٓ اؾـــخيخاط  ان اؾـــخسالم الـــضلُل ؾـــاجٛا ِـــ ْبال ٞ ْالِٟـــم الؿـــلُم  مـــ٘ ال٣ٗـــل 

 .باَل ًٟؿض الح٨م

َْٗخاــر َــظا اإلابــضؤ مــً اإلابــاصت الٗاإلاُــت التــي جىــاصي  هــا  .6 ْالكــ٪ ًٟؿــغ إلاهــلحت اإلاــتهم.  ألانــل فــي ؤلاوؿــان الاــراءة، 

ٗ خــــّ الكــــَغ ٢ْــــض ٖٞغ ا،  ًــــمجها صؾــــاجيَر ْج ـــ٘ الكــــٗٓر  ــــّ  ؤلاؾــــالمُتت ظمُـ فــــي ال٣ــــغن الؿــــاب٘ ٖكــــغ ٢بــــل ؤن حٗٞغ

جــّ  الحًــاعة ْؤؾاؾــّ مــا ْع ٫ٓ الىبــي لؿــُضة ٖاجكــت االٛغبُــت،  ْؿــِلِميَن َمــا " :ا مــً ٢ــ
ُ ْ
ًِ اإلا ــ

َٖ َْص  ُحــُض
ْ
 ال
ْ
ْا
ُ
اْصَعئ

َي ِفي  ُِ
ْ
س ًُ ْن 

َ
ِةنَّ ؤلِاَماَم ؤ

َ
ٞ ، ُّ

َ
 َؾِبُل

ْ
ٓا
ُّ
ل
َ
س
َ
َغٌط ٞ

ْ
ُّ َمس

َ
اَن ل

َ
ِةْن ٧

َ
ُخْم، ٞ ْٗ

َ
َٓبت ِاْؾَخُ ٣ُ ُٗ

ْ
َي ِفي ال ُِ

ْ
س ًُ ْن 

َ
ًْ ؤ ْيٌر ِم

َ
ِٓ ز

ْٟ َٗ  .(1)"الْ

 الفصل بين العلؼخين اللظاةُت والخىفُزًت: -زالثا

الًـاث  ْمغاجـب ال ْمـا لـِـ لل٣ا ـملي الىٓـغ ُٞـّ  ْما ٌؿخٟاص  هـا مـً الىٓـغ فـي ألاخ٩ـام،  الًت ال٣ًاء  ٫ٓ ال٣غافي في  ٣ً

ْ قــِئا مىــّ: "َــظٍ  ْلــِـ التــي جُٟــض ؤَلُــت ال٣ًــاء ؤ ٢ْــا٫ فــي مٓيــ٘ آزــغ: "  ." ْلــت للح٨ــم ال ًىــضعط ٞحهــا ٚيــٍر الًــت مخىا ال

الًخّ". ٢ْض ال ًىضعط في  ى بلُّ الخىُٟظ  ّٓ  لل٣ا ملي الؿُاؾت الٗامت، ٣ٞض ًٟ

ٓن هٓام ال٣ًاء ع٢م ) ُٗت في ٢اه  يؾلُتًٖ ٟهلذ ال٣ًاء ٞم. 2006( لؿىت 6َْظا ما ؤزظث بّ الؿلُت الدكَغ

ْالخىُٟظًــت، ُٗت،  ْلـت الدكــَغ ْ بًــمان ٖــضم جــضزل  ّْظٗلخــ الض ٓاء باؾــخ٣ال٫ ال٣ا ــملي ٖــً ؤَــغاٝ النــزإ، ؤ مؿــخ٣ال )ؾــ

ٓاء ٧اهـــذ ؤؾـــبار الاهدــــغاٝ  ٖـــضم الاهدـــغاٝ بـــّ ٖـــً ٚاًخـــّ، ؾـــ ْؤخاَخـــّ بًـــماهاث جًـــمً  ِـــت فـــي مـــا ًد٨ـــم بـــّ(  ؤًـــت ظ

، يماها للحُ ٓة الؿلُاث ألازٔغ ْخغعجّ مً ؾُ ْ زاعظُت،  ْالنزاَت.صازلُت ؤ  (2)ضِة 

                                                             
ن 1ي

 ي998ا د 8ىي ج0990اـ 0921ا 0لل"جه يإلماى يوت"م ي فص يوجامق يو،دنرا ي  ا" يو "نؾا يوم بعب يوم،"نبا يوااا" ا   -
ن 2ي

وواى نراو يواضاام يوهنباص م اتاال  با  ذااى  ي219ذوك مدمىا  "ح  انوو يإلج"يمي  يوجنابنابا ىي" يوم بوذاا  يوجامعنابا يإل ارنى"نبا د  -
ويوا ي ذاى  بعاك لدرااى  اانوو  .ى 5109ن و انب 09ى؛ دنا راو "بنط يومجهاط ي ذهاو وهاضاام  و نا" يوعاى ا إواو لو ،اى" يوااانوو " اى ي09

لبه يوجمعنب يوعمومنب وهمدرماب يوعهناا م ت ا" مو يومدرمب يوعهنا تنت ذهو لو ن ر  يومجهط ي ذهو وهاضام مو 0 ؾ0نظاى يواضام وند فص يوماى  
وم ت ااا" ذااو راا  مدرمااب ي ااتبناؾ تنتلبااه يوجمعنااب يوعمومنااب وهااا  .و"باانط إىي"  يوتةتاانش ذهااو يوهنبااا  يواضااابنب .ذااو  "ناا  يال تاا"يح يو اا"ي

نووا ال تاا  ى"جتاه ذاو يوى"جاب يومعاىواب ويونابل يوعاىي  وذضو ذو ر  ماو: إىي"  يواضااناا وإىي"  يومداماا  يوعامابا وإىي"  يوااا .باال ت"يح يو "ي
 .وى"جب م ت ا" بمدرمب يال تبناؾا ننتلبه مو اى فص ى"جته مو لذضام يإلىي"  باال ت"يح يو "ي



 
 
 

357 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ٓلــّ ان الحــا٦م  ٓن ٖــً ال٣غافــي ٢ ــت، ٣ٞــض ه٣ــل ابــً ٞغخــ ْابــً ٖٞغ ٓ مــظَب ؤلامــام ال٣غافــي  ْالٟهــل بــين الؿــلُخين َــ

ٓهـــّ خا٦مـــا، ٣ٞـــض ًٟـــٓى لـــّ  ٓ خـــا٦م لـــِـ لـــّ بال بوكــاء الح٨ـــم، ؤمـــا ال٣ـــضعة ٖلـــى جىُٟـــظٍ ٞـــإمغ ػاثــض ٖلـــى ٧ مــً خُـــض َـــ

الًخّ. ٢ْض ال ًىضعط في   (1)الخىُٟظ 

 
ً
 اإلازَب اإلااليي أصل لظىابؽ الاخخصاص اإلادلي للمداهم: -سابلا

ال ٌٗخاـــــر مـــــً  ٓػَـــــ٘ الجٛغافـــــي،  ٍْدبـــــ٘ الخ ٓم،  ًخٗلـــــ٤ الازخهـــــام اإلادلـــــي للمد٨مـــــت بىٓـــــغ الـــــضٖٔٓ بمهـــــلحت الخهـــــ

ْا ٞلألٞغاص خ٤ التراٞ٘ ؤمام ،الىٓام الٗام ً، في ألانـل ، اؤًت مد٨مت ؤعاص ُٗت ب٣اٖضة اإلآَ ٢ْض ٖل٣خّ الؿلُت الدكَغ

ْمــً ماــرعاث َــظٍ ْ ً اإلاــضعى ٖلُــّ،  الاؾــخصىاء، ْألانــل ُٞــّ ؤن اإلاد٨مــت اإلاسخهــت بىٓــغ النــزإ مدلُــا  ــي مد٨مــت مــَٓ

.٫ٓ ْؤن الضًً مُلٓر ال مدم ٓ اإلا٩ل٠ با زباث،  ْاإلاضعي َ  (2)ال٣اٖضة ؤن ألانل في ؤلاوؿان بغاءة الظمت، 

ٓط مً ال٣ّٟ اإلاال٩ي.  ْاإلاِم في َظا اإلا٣ام ؤن َظا ألانل مإز

ٍْخٗل٤ بضٖأْ الح١ٓ٣  ً ؤؾاؾّ ؤًًا ال٣ّٟ اإلاال٩ي،  ان ٢اٖضة اإلآَ ْلِظٍ ال٣اٖضة اؾخصىاء ًغص ٖلى مجا٫ ؾٍغ

ــــت م ٓلــــت ٣ٞــــِ صْن الح٣ــــ١ٓ الُٗيُــــت، مشــــا٫ طلــــ٪: الــــضٖأْ الُٗيُــــت ال٣ٗاٍع ْ اإلاى٣ ْصٖــــأْ 54اليخهــــُت ؤ . مغاٞٗــــاث، 

ً ا ٕٓ ال جسخو  ها مد٨مت مـَٓ ً ال٣ٗـاع، ؤي اإلاد٨مـت الحُاػة، ٞالضٖٔٓ مً َظا الى ْبهمـا مد٨مـت مـَٓ إلاـضعى ٖلُـّ، 

ْطلــ٪ ٖلـى اٖخبــاع ؤ هــا ؤ٢ــضع اإلادــا٦م  ْاثــغ مدــا٦م مخٗــضصة،   فـي ص
ً
ْا٢ٗــا ْ ؤخــض ؤظؼاثــّ بطا ٧ــان  التـي ٣ًــ٘ فــي صاثغ هــا ال٣ٗـاع ؤ

 ٖلى الٟهل في َظٍ الضٖأْ زانت ٖىض جىُٟظ الح٨م.

٫ٓ ابً ٖانم ٓط مً ال٣ّٟ اإلاال٩ي، ٣ً  ألاهضلنملي في جدٟخّ: َْظا الح٨م مإز

ً اإلاضعى ٖلُّ،  ٓن الح٨م في مَٓ ً اإلاخضاُٖين، ٩ً ْ صًً في ٟٞي خا٫ ازخل٠ مَٓ ٓاء ٧ان الخهام في ؤنل ؤ ؾ

ٓمت، ٞةن ٧ان صًىا في الظمت َالبّ  ٕٓ الخه ٓن م٣ُما ُّٞ، ٞةن لم ٨ًً م٣ُما ُّٞ ٞهل في مٓي الظمت، قٍغ ؤن ٩ً

. ُّ ب
ُ
ل
ْ
ُ ًَ  " ّْ مَّ ِ

ّ
ِّ ِبَما ِفي الظ ُ ِٟ

ْ
ل ًُ  
ُ
ض ُْ َخ َْ " : ِّ ِل

ْٓ اَع ِب٣َ
َ
ق
َ
ِّ ؤ ُْ

َ
ِبل َْ  بّ ؤمام ؤي ٢ا ملي ًلُّٟ في بلضٍ، 

" ؤي ؤما بطا ّْ مَّ
َ
ْنٌل ز

َ
 ؤ
ُ
ض ُْ َخ َْ " : ِّ ِل

ْٓ اَع ِب٣َ
َ
ق
َ
ِّ ؤ ُْ

َ
ِبل َْ ً ال٣ٗاع اإلاخىإػ ٖلُّ،   ًُالبّ بال في مَٓ

َ
ال
َ
اَن الضًً ٣ٖاعا، ٞ

َ
٧ 

ً ال٣ٗاع. ٘ الضٖٔٓ ؤمام مد٨مت مَٓ ٓن ٞع ٩ً(3) 

 
ً
 ملش اوللاد مجلغ اللظاء: -خامعا

اث ْلِـ مجها ما ًدغم ُّٞ  ألانل ؤّن ظمُ٘ ألام٨ىت ْألاػمىت نالحت لخل٣ّي اإلاىاٖػ  ،
ً
ا ٓماث قٖغ ْالىٓغ في الخه

ا في  َغ
ّ
ٞٓ ْزهاثو ٌؿخدبُّ ج ْم٩اهخّ هوَّ ال٣ِٟاء ٖلى نٟاث  ت ال٣ًاء  ُّ ألَم ْاظب،  الىٓغ، ما لم ًاّص بلى جغ٥ 

ْلي ألامغ لل٣ًاء ٞحها.  ألاما٦ً التي ًسّههِا 

                                                             
ن 1ي

وإو راو ل اط يوة،  ذناىاما تتهاةاه فه اةب للا"ى رااواو  ويوضاعؾا وجبا"و  يومدراوى ذهانهىا إال لو ذماوى يومعناو نداوي يومةهاوىا ووراو  -
هنا يإلتاااو 0175نضن  يوماااى ذاو  "داه وتة،انههي لباو ذباى  ا مدماى باو لدماى باو مدماى يوةا اصا يو اهن" بمناا"  يوةا اص ييومتاوفو: ذهو ندو

ا 07ا د0ىيج5111ااـ 0951ا 0ويإلدراى فص  "ح تدةب يودراى فص نر  يوعاوى وي دراى البو ذا،اى يونىو اصا ىي"يورتال يوعهمنابا بنا"و ا  
 ي08
ن2ي

فنه يو لد ذاى ا ماىناا ومعنوناا فاوعن،" يوماىي او يإل امب فص يومراوا ويوعن،" يومعنوي او ننب يوعوى   ويومو و او يومراو يو ي نانى - 
إونه بعى مبا"دتها وإ ي تعىى  موي و يومىذو ذهنه "فع  يوىذوى لماى مدرمب لدى يوموي و باولنا"ا فإو وى نرو وهمىذو ذهنه مو و تلتد 

ي رمب لي مراو َ َرَنها لما إ ي ينعىى مو و يومىذو ذهنه و رنه "فع  يوىذوى لماى مدرمب مو و يومىذصا لو مدرمب  رنه إو وى نرو وه مو ومد
" فهو مو و لوونابهى لو لو،نابهىي  لما مو و يوُا،َّ

ن3ي
 ي55ا د 0منا"  يوةا صا م"جق  اب ا ج - 

َعى ــــــــــــــــــــــضَّ
ُ ْ
 اإلا

ُ
ــــــــــــــــــــــض ُْ ِٓع َخ ُِ ـــــــــــــــــــــ

ْ
ك
َ ْ
ـــــــــــــــــــــُم ِفــــــــــــــــــــــي اإلا

ْ
ُح٨

ْ
ال َْ 

  ّْ ــــــــــــــــــــــــــــــ مَّ ِ
ّ
ِّ ِبَمــــــــــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــــــــــي الظ ُــــــــــــــــــــــــــــــ ِٟ

ْ
ل ًُ  
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــض ُْ َخ َْ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــا  َٗ ــــــــــــــــــــــــــــــا٫ِ َم
َ ْ
اإلا َْ  ٫ِٓ ُنــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ ْ
ِّ ِفــــــــــــــــــــــــــــــي ألا ــــــــــــــــــــــــــــــ ُْ

َ
ل َٖ 

  ّْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَّ
َ
ْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل ز

َ
 ؤ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ُْ َخ َْ  ُّ ُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ل
ْ
ُ ًَ 
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ام. 2006( لؿىت ٢6اهٓن هٓام ال٣ًاء ع٢م )مً  ٢ْ18ض ههذ اإلااصة   ،ٖلى ؤهّ: "ح٣ٗض ظلؿاث اإلادا٦م في م٣اَع

ٓػ ؤن جى٣ٗض في ؤي م٩ان ؤزغ ْطل٪ ب٣غاع مً عثِـ اإلاجلـ بىاء ٖلى َلب عثِـ  ٍْج ْ زاعط صاثغة ازخهانِا  صازل ؤ

 اإلاد٨مت اإلاسخهت".

َْظا ما ؤٞاصٍ اللخوي في ه٣لّ ًٖ  ْاإلاضن اللُبُت،  ابً قٗبان، ْم٣اع اإلادا٦م ٧لِا في ْؾِ البلض في ظمُ٘ ال٣ٔغ 

ٍْجلـ ِفي َمِٓي٘ باعػ  َْ ض 
َ
َبل
ْ
ن ًنز٫ ِفي ْؾِ ال

َ
ؿخدب ؤ َُ َْ ٓن مجلـ ال٣ا ملي في ْؾِ اإلاهغ،  ؤن مً الٗض٫ ؤن ٩ً

ْهّ بدُض ًهل بلُّ ٧ل ٢انض للخ٣ا ملي.  َخاِظب ص
َ
اؽ ٚير مؿختر ال  (1)للىَّ

٫ٓ ابً ٖانم في جدٟت الح٩ام في اإلا٩ان الظي ًى٣ٗض ُّٞ مجلـ ال٣ًا  ء:ْفي َظا ٣ً

ُض  ُٗ ٣ْ ًَ اِء  ًَ
َ
٣
ْ
١َ ِلل

َ
 ال

ُ
ض ُْ َخ َْ 

 

  
َ ْ
ْؿَخَدبُّ اإلا ٌُ ِص 

َ
ِبال
ْ
ِفي ال (2)ـُض.ــْسِجــــــــــــــــَْ

 
 

 
ً
 ؤلاحشاءاث طذ اإلاشبٍى في كاهىن ؤلاحشاءاث الجىاةُت: -ظادظا

  ؿامت
َ
٤ ال٣ ٍ، ؤخضَا -في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي-للح٨م بال٣هام مً ٍَغ ْاللٓر :قْغ ٓ الكتهت  :٢ُام اللٓر،  َ

٫ٓ. :ْمً اللٓر ٖىضَم .(3)ٖىض ؤلامام مال٪  َٓغ الحالت الغابٗت (4)عئٍت خامل الؿالح ب٣غر اإلا٣خ  َْظا ظ

ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت في اإلااصة مً   ؤصاة220خاالث الخلبـ اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اه
ً
ٓص اإلاتهم خامال ْظ ْ ي   ، 

ْ ما في خ٨مِا بٗض مت ؤ ب ختى ٌؿم الجٍغ ٢ٓذ ٢ٍغ مت ب ٕٓ الجٍغ خّ ٢ْ ٓع الًبِ ال٣ًاجي اإلاؿاؽ بدٍغ ذ إلاإم

 بال٣بٌ ٖلُّ.

  ٓم الٟغونملي ؾىت تراٝ، ُٞب٣ا للمغؾ ْالحبـ للضٞ٘ ٖلى الٖا ٓاهين ال٣ضًمت ٧اهذ حؿمذ بالًغر  بٌٗ ال٣

َٓـ الغاب٘ ٖكغ: ًجب ٖلى اإلاد٤٣ ٧لما بضث ؤماعاث جدمل ٖلى الًٓ ال160 جضي ؤن .م الهاصع في ِٖض ل

تراٝ. مت، ؤن ًسًّٗ للخٗظًب لحملّ ٖلى الٖا ٓ مً اعج٨ب الجٍغ  (5)اإلاتهم َ

ْلل٣ا ملي  ٓالي  ُٓػ لل ـُج ًَ ْهَمِت  بكٍغ–ْلٗل هو َظا اإلاغؾٓم ًجض ؤؾاؾا في ال٣ّٟ اإلاال٩ي، بإهّ  ِة التُّ َّٓ
ُ
٢- 

ُت، ٚير ؤن الٟاع١ بين الىهين، ؤن الًغر ايغر اإلاته َْظا مً بار الؿُاؾت الكٖغ إلا٣غع في ال٣ّٟ اإلاال٩ي  م، 

ر اٖخارث خالّ،  ٓ مًْغ َْ ال ٨ًظر، ختى ؤهّ ٖىضَم بطا ؤ٢غ  ْٚاًخّ لُهض١  ٍغ، ال يغر خٍض،  يغُر ج٣ٍغ

                                                             
ن 1ي

نا رةانب ي لنا" فص د  ؼانب ياللت،ا"ا  : ذهص ذبى يودمنى به جص ومدمى وابص  اهنماوا ىي" يولنا"ا اـ859تاص يوىنو يو افعص ييومتوفو:  -
 ي220ىا د 0999ا 0ىم  ا  

ن2ي
وت"جق ،ةب مجهط يواضام إوو لم"نو ااّمنو: ي ّو : لو نروو يوو،و  إونه  هالً ذهاو جمناق يونااطا و واك بالو نراوو يالاتاىيم إواو موضاق  - 

 يواضااميواضام من و"يًا بدنا نتوّلو يوعى  بنو يوناط جمنعاً فنما نب وونه مو جهى وهو،و  إونه باى" يإلمرااوي وننبناص ذهاو  واك لو نراوو مجهاط 
راوو فاص فص و   يوبهى ون ه  يوو،و  إونه مو جمنق يوناط وال نروو فص ل "يؾ يوبهى فن  َّ يوو،و  إونه مو لؼهل يوناطي ولو نروو با" يًا وال ن
انص: لو مراو م تت" ؼن" م هو"ا لو ىونه دجال فال نهتىي إونه يوؽ"بامي ولو نروو فص مراو ذاٍ  م "فاً ذهو  "ن  ذااى نهتاىي إوناه يونااطي ويو ا

ي وننبناص ذهاو نروو بدنا نوفّ" يو"يدب يونة نب ويوج ىّنب وهناط يو نو نا،ىونه وهتااضصا ووهاضا  يو نو نّتل ونه مجه اً  ج  يواناى بوظنةاب يواضاام
" ونداو  واك؛  و وواوج ا ي يو " : لو نروو مجهط يواضام ف نداً ال نتل ى يوداض"وو بضناهي ولو نروو بدنا ال نالّ " فناه يودا"ُّ ويوبا"ى ويوؽباا

ذاو  هال  بال يواضام  ان  ذهو يونةطا فإ ي لضنؾ إونه م اّب يوبدا ذاو مراناها وواى تتاوفّ" فنهاا يو"يداب يونة اّنب وال يوج اىّنبا "ّبماا ذا ؾ يونااط
 داو هىا و وك ملاوؾ وما،ى تدان  يوعىيوب بنو يوعباىي

ن3ي
وتون صا  "ح دىوى بو ذ"فب يوم مو ييوهىينب يورافنب يو افنب وبناو دااب  يإلماى يبو ذ"فب مدمى بو  ا ى ي ن،ا"يا لبو ذبى  ا يو"،اح ي - 

ا 0ي ولبو ذبى   يوموي ا يوتاج ويإلرهن ا يوتاج ويإلرهن  وملت،" لهن ا ىي" يورتل يوعهمنبا  989اـي د 0921ا 0يوويفنبنا يومرتبب يوعهمنبا  
 ي929ا د8ى ج0999-اـ0906

ن4ي
 ي096ىنو ذبى يو"دمو بو ذ ر"ا إ" اى يو اوك إوو ل "ؾ يوم اوك فص فاه يإلماى ماوكا ىي" يوةضنهبا يوااا" ا د  هال يو - 
ن5ي

 ي8ىا د 0989ا يإلج"يمي  يوجنابنب تل،نالً وتدهنالا من ل  يومعا"ؾا يإل رنى"نبا "م نط بهناى - 
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لب ب٢غاٍع مً ظضًض،  ٠٢ْ يغبّ َْ ْؤ ٗخار ب٢غاٍع جدذ الًغر،  ٌُ ْ لُهض١ ًٖ خالّ لم  ٣ِغَّ ؤ ُُ ٞةطا ُيغَر ِل

 ( 1)شاوي.ٞةن ؤ٢غ بسالٝ ب٢غاٍع ألا٫ْ ؤزظ بة٢غاٍع ال

ر  َْٓ مًْغ ٓلّ: "ٞةطا ؤ٢غ  تراٝ، ؤما الشاوي ُٞمىّٗ، ل٣ ٞاأل٫ْ ًجيز الخٗظًب للحه٫ٓ ٖلى الٖا

ْل٨ىّ ًجيز الًغر للحمل ٖلى الهض١ بطا جبين ٦ظر اإلاتهم.  اٖخارث خالّ" 

 
ً
 ئبؼاٌ الخصشف في مشض اإلاىث: -ظابلا

اث اإلاٍغٌ التي ًارمِا في مغى اإلآث، )ٖضا الٗخ٤(، ٞمغى  ٩ًاص ًى٣ٗض ؤلاظمإ ٖلى ببُا٫ جهٞغ

ْالكٟٗت  ْالحبـ  ْالِبت  اث؛ بط ُّٞ اٖخهاع للٛير، ؤْ ما ُّٞ خ٤ للٛير،٧البُ٘  اإلآث ماو٘ مً الخهٞغ

ْبن ؤهجبخّ بٗض خين. ْلُضَا   (2)ْالُال١ لضاللخّ ٖلى الحغمان مً اإلايرار، ُٞدب٘ الحامَل 

اث الهاصعة مً مً ال٣اهٓن  ٢ْ920/1ض ؤزظ اإلاكٕغ اللُبي في اإلااصة  اإلاضوي ب٣اٖضة ببُا٫ الخهٞغ

ٓوي یهضع مً خخو في مغى  ْههِا: " ٧ل ٖمل ٢اه ٓعزت  ٍٓت ٖلى ؤلايغاع بال اإلاٍغٌ في مغى اإلآث اإلاىُ

ْحؿغي ٖل ّ ؤخ٩ام الٓن ت ؤیا ٧اهذ  ا مًاٞا بلى ما بٗض اإلآث،  ٓصا بّ الخإر یٗخار جهٞغ ْی٩ٓن م٣ه اإلآث 

".الدؿم ت التي حُٗ  لِظا الخه  (3)ٝغ

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت   في مبادب اإلادىمت الللُا ؤلاظالمُتأزش الشَش

ٗت  ْباألزو اإلاظَب اإلاال٩ي،  ؤلاؾالمُتٌٗغى َظا اإلابدض هماطط إلاباصت اإلاد٨مت الٗلُا ٖلى ه   ؤخ٩ام الكَغ

ٓن: ت ُٞما لم ًغص بكإهّ هو في ال٣اه  ُٞما ؤُٖاٍ لِا اإلاكٕغ مً ؾلُت ج٣ضًٍغ

لت  -أوال  أصل في كظاء اإلادىمت الللُا: ؤلاظالمُتالشَش

 ٖامــت، جخٗلــ٤ بالىٓــام الٗــام، لًــمان 
ٌ
ٓع مــً مــظَب ؤلامــام مالــ٪ ٢اٖــضة اٖخاــرث اإلاد٨مــت الٗلُــا ؤن الح٨ــم باإلاكــِ

ْزباث ألاخ٩ام.  خؿً ؾير الٗضالت 

ُٖٓت ْألاخ٩ــــام ٓع مــــً مــــظَب ؤلامــــام مالــــ٪ بــــين ألاخ٩ــــام اإلآيــــ ْظــــٓر ألازــــظ باإلاكــــِ ؤلاظغاثُــــت،  ٚيــــر ؤ هــــا ٞغ٢ــــذ فــــي 

ْ بــــاألع ح مــــً مــــظَب ؤلامــــام مالــــ٪  ــــي ألاخ٩ــــام  ٓع، ؤ ْظــــٓر ألازــــظ باإلاكــــِ ٣ًٞــــذ بــــإن مــــغاص الكــــإع مــــً الــــىو ٖلــــى 

ُت في اإلااصة  ٓن بظغاءاث اإلادا٦م الكٖغ ْظب الٗمل  ها ٢اه ْؤ ُٖٓت، ؤما َغ١ ؤلازباث ْؤلاظغاءاث ٣ٞض هٓمِا   .54اإلآي

ْعان الح٨م م٘ ٖلخّ ال م٘ خ٨مخـّ،  -زاهُا ْؤن جسلـ٠ آخـاص الجؼثُـاث ال ٣ًـضح فـي ال٩لُـاث ٢ًـذ اإلاد٨مـت الٗلُـا ص

ْؤماعجّ، ؤما الباٖض  ْؤن الٗلت  ي مىاٍ الح٨م ْؾببّ  ْٖضما،  ٓصا  ْظ ْع م٘ ٖلتها  بإن ألانل في الخٟؿير ؤن ألاخ٩ام جض

ٓ خ٨مــت الح٨ــم، ال مىاَــّ؛ ألهــّ ؤمــغ ج٣ــضًٔغ ٚيــر مى َْــ ٓصة مىــّ،  ٓ الٛاًــت اإلا٣هــ ٘، ِٞــ ًــبِ، ال ًم٨ــً بىــاء ٖلــى الدكــَغ

ْبهمــا بٗلتهــا؛ ألن ٖلــت الح٨ــم  ــى ألامــغ اإلاىًــبِ الــظٔ  ْلــظل٪ ال جــغجبِ ألاخ٩ــام بد٨متهــا،  ْٖــضما؛  ٓصا  ْظــ الح٨ــم ٖلُــّ 

                                                             
ن1ي

ا َووََعهَُّه ُنْلِبُ"هُ ِباْوَباِ ِ  وَِنْنُجاَو ِماْو ِذَااِباِها َفاإِْ َ"يُ"هُ َذهَاو َنْةِ اِه إَ ي َ اَ  وَُه َ وَِك َفُهَو ِمْو َنْوِح يإْلِْرَ"يِه َذهَو يإْلِْلَبا"ِ َ اَ  يْبُو ُ"ْ ٍى: َوَوْجُه يْوَرَ"يَاِب لَنَُّه  - 
ْهِىنِى اَل َنْهَ ُمُهي ولجا  بعك يوماور نب يوعم  باإل "ي" ي و  مق يور"يابا واا ي م ا"و  فاص جا"يبى يوداىوى ويوتعاىي ِمْو َباِل يإْلِْ َ"يِ" َتْدَ  يْوَوِذنِى َويوتَّ

ا مرتباب ويوة اىا مق  و  يوتهمب ذهو يومتهىا لما إ ي وى تاو يوتهمب ذهنه فال ن،ري يباو ف"داووا تب،ا"  يودرااى فاص ل،او  ي  ضانب ومناااج ي درااى
 ي065-095ا د 5ىا ج 0986ه  0916ا 0يورهنا  ي  ا"نبا يوااا" ا  

ن 2ي
ا 0هنا يو لن" ا  : مدمى دجاصا و اعنى لذا"يلا ومدماى باو لبا  ا ىي" يوؽا"ل يإل االمصا بنا"و ا   689 هال يوىنو يوا"يفص ييومتوفو:  -

اااوِك إوااَو لَ ااَ"ِؾ يوَمَ اااوِِك ِفااص فاااِه يإلَمااا795ي وذبااى يواا"دمو لبااو  نااى يوماااورص ييومتااوفو: 68ا د 09ىا ج 0999 ِى َماوِااكا مرتبااب هنا إْ"َ اااُى يو َّ
ي ولبو يود او ذهاص باو ذباى يو االى يوت اووصا يوبهجاب فاص  ا"ح يوتدةابا  : مدماى ذباى 056وم بعب م، ةو يوبابص يودهبص ولوالىها يوااا" ا د 

 ي986ا د 5ىا ج 0998اـ  0908ا 0يوااى"  اانوا ىي" يورتل يوعهمنبا بن"و ا  
ن 3ي

ا د 9ىا ج5118ا 0نن  يومعناا"ا  : جمعاب مدماوى يو "نااصا ىي" يورتال يوو ننابا بنؽاا يا  يو نخ ذبى يو االى باو ذ مااو يوتااجو"يا تا  -
 ي569
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؛ ألن الاخ٩ـام  ٖٓـت  هـا الـضٖٔٓ ٓا٢ٗـت اإلاٞغ ٓ جسلٟـذ الح٨مـت فـي ال ْلـ ٓاٞغث الٗلـت حٗـين بٖمـا٫ الح٨ـم  ْمتى ج ْبَىـ  ٖلُّ،  ًُ

 ٓ ْلــ ــم  ٓع فــي مــظَب  حكــٕغ للٛالــب ألٖا ٓن ُٞــّ بٛيــر اإلاكــِ ْبطا ٢ ــملى الح٨ــم اإلاُٗــ جسلٟــذ الح٨مــت فــي بٗــٌ الجؼثُــاث، 

ٍْلّ. ْؤزُإ في جا ٓن  ٓن ٢ض زال٠ ال٣اه ٘ صْن ٖلخّ ٩ً ْعاء خ٨مت الدكَغ ا   (1)ؤلامام مال٪ ظٍغ

لت  -زالثا  في كظاء ألاخىاٌ الصخصُت: ؤلاظالمُتأزش الشَش

 في جغجِب الح٤ في الحًاهت:-

ّ خؿـــب اإلاىهـــٓم ٖلُـــّ فـــي مـــظَب ؤلامـــام مالـــ٪، ٞد٨مـــذ بـــإن ؤخـــ٤ الىـــاؽ بالحًـــاهت فـــي مـــظَب خ٨مـــذ بترجِبـــ

ْبن ٖلــذ، زــم الخالــت الكــ٣ُ٣ت، زــم الخالــت ألم، زــم زالــت ألام، زــم ٖمــت ألام،  ؤلامــام مالــ٪ ٖلــى الترجِــب: ألام، زــم الجــضة 

ْالتي  ْال٣غب  مجهً ج٣ضم ٖلى البٗضٔ،  ْؤم ؤبُّ،   مً ظِت ألام ج٣ضم ٖلى التي مً ظِت ألار.زم ؤم ألار، زم ؤم ؤمّ، 

ٓن  ْؤن ج٩ــــ ال صْن الغظــــا٫،  ٓن لليؿــــاء ؤ ْؤهــــّ بطا ٧اهــــذ الحًــــاهت خ٣ــــا لــــألم صْن ألار ٣ٞــــض ا٢خ ــــملى ال٣ُــــاؽ ؤن ج٩ــــ

ْؤَل ألام مً  ْالغخم اإلادغم  ي اإلاسخهت بالك٣ٟت، ٞاألم  ْمبنى الحًاهت الك٣ٟت،  ٢غابت ألام م٣ضمت ٖلى ٢غابت ألار، 

ْؤٚؼعًَ خىاها ٖلى الهٛير. الحايىاث ًَ ْٞغ الىاؽ ق٣ٟت   (2)ؤ

ْلُّ:-  اهخ٣ا٫ الحايىت بالهٛير لالؾدُُان بُٗضا ًٖ 

ٓع فــي مــظَب ؤلا  ٫ٓ بــّ فــي مؿــاثل ألا ٢ًــذ بــإن اإلاكــِ ٓا٫ اليخهــُت ٖمــال باإلاــاصة مــام مالــ٪ اإلاٗمــ ٓن  159خــ مــً ٢ــاه

ٓػ لِا ؤن جيخ٣ل بالهٛير ل م ؤن الحايىت51-1976هٓام ال٣ًاء ع٢م  ٢امت ب٣هض الاؾدُُان ْالاؾخ٣غاع بُٗضا يال ًج

ض ٖلى ؾخت بغص، ؤٔ ازىين ْؾبٗين مُال. ْلُّ مؿاٞت جٍؼ  ًٖ 

ْعٖاًخّ". ْجغبِخّ  ٓلى مً ؤلاقغاٝ ٖلى الهٛير  ْطل٪ ختى ًخم٨ً ال ٓلِا: " ُت ب٣  زم بُيذ خ٨مت الح٨م الكٖغ

 ْ ٓلِــا: " ْبُيــذ ٖلخــّ ب٣ ٓانــالث ؤ٦رــر زــم زغظــذ للح٨ــم  ٓ ؤنــبدذ ْؾــاثل اإلا ْلــ َــظا الح٨ــم الكــغعى ًجــٔغ جُب٣ُــّ 

ْٖلــت بؾــ٣اٍ خًــاهت ألام  ــي ب٢امــت  ْلــِـ مــ٘ خ٨متهــا،  ْع مــ٘ ٖلتهــا  َْؿــغا مــً ٢بــل؛ طلــ٪ ألن ألاخ٩ــام بهمــا جــض ت  ؾــٖغ

ٓل ي بلى مدـل ْلُّ ب٣هض الاؾدُُان ْالاؾخ٣غاع بُٗضا ًٖ ب٢امت الحايىت بإ٦رر مً ؾخت بغص، ختى بٟغى ؤن اهخ٣ا٫ ال

ْؤ٢ل مك٣ت...".  
ً
 ب٢امت الحايىت ليقغاٝ ٖلى الهٛير ؤنبذ ؤ٦رر ٌؿغا

ٓع  ٓ جسلٟــذ خ٨مخــّ فــي بٗــٌ الهــ ْلــ ٓلِــا: "...ألن الح٨ــم الكــغعي ًجــب جُب٣ُــّ  ٓلُت ب٣ زــم اؾــدىضث بلــى ٢اٖــضة ؤنــ

ٓ مــا ظــٔغ بــّ ٢ًــاء َــظٍ اإلاد٨مــت فــي الُٗــً الكــغعى ع٢ــم  ٓن ُٞــّ  2-21َْــ إلاــا ٧ــان الح٨ــم اإلاُٗــ ٢ــض ؤ٢ــام ٢ًــاءٍ ١، 

ْلــي الهــٛير( ٣ًــُم ب٢امــت صاثمــت ب٣هــض الاؾــدُُان ْالاؾــخ٣غاع فــي بلضجــّ، التــي جبٗــض ٖــً مدــل  ٓن يــضٍ ) ٖلــى ؤن اإلاُٗــ

ـــخت بـــــغص ) ـــً ؾــ ٗت  72ب٢امـــــت الُاٖىـــــت )الحايـــــىت( بـــــإ٦رر مــ ـــ٤ ؤخ٩ـــــام الكـــــَغ ـــم ٢ـــــض َبــ ـــان الح٨ــ ٧ْــ ـــالمُتمـــــُال(  ـــا  ؤلاؾــ َب٣ــ

ٓن ٖلى ٚير ؤؾاؽ". ٓع في مظَب ؤلامام مال٪ ٞةن الىعي ٖلُِّللمك ٓن ٩ً  (3)بمسالٟت ؤخ٩ام ال٣اه

لت  -سابلا  في أخيام ؤلازباث: ؤلاظالمُتأزش الشَش

ٓص: - ْالٛاثب اإلا٣ٟ   حت الكِاصة ٖلى اإلاُذ 

ْالٛاثـــ ٓع فـــي مـــظَب ؤلا خ٨مـــذ بـــإن الكـــِاصة ٖلـــى زـــِ اإلاُـــذ  ٣ْٞـــا للمكـــِ ْمـــا ظـــٔغ بـــّ الٗمـــل ب ظـــاثؼة  مـــام مالـــ٪ 

 (4)لُا.ْاؾخ٣غ ٖلُّ ٢ًاء اإلاد٨مت الٗ

ٓص: - ْالٛاثب اإلا٣ٟ   حت الكِاصة ٖلى اإلاُذ 

                                                             
ن1ي

 ي09ا د 5 ح  00ىا مجهب يومدرمب يوعهناا ط 0979  00 17 ا بتا"نخ:  50   0مبىل  "ذص " ى  - 
ن 2ي

ي وفص درى آل" درم  بالو لدا  9ا د 9ا ح01ىا مجهب يومدرمب يوعهناا ط 0979 00 10 ا بتا"نخ:  51   9 عو لدوي   ل،نب " ى  -
ب ي ىا  اى لى يوناط باودضانب فص م ال يإلماى ماوك ذهو يوت"تنل: ي ىا  ى يوجاى  وإو ذها ا  اى يولاواب يو اانابا  اى يولاواب  ىا  اى لاواب ي ىا  اى ذما

 08   0ذهاو يوتاص ماو جهاب ي لي  عاو لداوي   ل،انب " اى  ي لا  ى لى لمها ولى لبنها ويوا"بو منهو تاىى ذهو يوبعىىا ويوتص مو جهب ي ى تاىى
 ا بتااااااا"نخ  06   0ي ولنضااااااا  عاااااو لدااااااوي   ل،ااااانب " ااااااى 99ا د 0 ح  8ىا مجهااااااب يومدرماااااب يوعهناااااااا ط0970 16 16 ا بتاااااا"نخ: 

 ي67ا د 9ا ح 6يىا مجهب يومدرمب يوعهنا: ط 0971 19 59
ن 3ي

 ي9ا د9 ح  09ا مجهب يومدرمب يوعهناا ط12 10 0978 ا بتا"نخ  59 05 عو لدوي   ل،نب " ى  -
ن 4ي

 ي9ا د 5 ح 06ا مجهب يومدرمب يوعهنا ط09 16 0979 ا بتا"نخ  52 01 عو مىنصا " ى  -
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ْالٛاثـــ ٓع فـــي مـــظَب ؤلا خ٨مـــذ بـــإن الكـــِاصة ٖلـــى زـــِ اإلاُـــذ  ٣ْٞـــا للمكـــِ ْمـــا ظـــٔغ بـــّ الٗمـــل ب ظـــاثؼة  مـــام مالـــ٪ 

 ْاؾخ٣غ ٖلُّ ٢ًاء اإلاد٨مت الٗلُا.

 اٖخباع الخإزغ في قِاصاث اللٗان قتهت: -

ٓمين  ً ْ ٓم ؤ ْ الحمل بُ ْٖضم الترادي؛ ألن جإزير اللٗان بٗض الٗلم بالٓي٘ ؤ ٓعٍت في اإلاالٖىت،  بال -خ٨مذ بكٍغ الٟ

ٓع فـي مـظَب ؤلامـام مالـ٪  -ٖظع في الخإزير ٍْمىـ٘ اللٗـان،  ًمى٘ اللٗان؛ بط اإلاكِ ٓعٍـت  ال ًىـافي الٟ ٓم َـ ؤهـّ ٌٗخاـر الُـ

ٓظض ٖظع للخإزير.  (1)ما لم ً

 

 

 الثاوياإلابدث 

م ومبادب اللظاء لُت في خشهت الدشَش  لىاصم اللملُت الدشَش

ٓ ًٞ زام  َْ ْ ٩ًاص،  ْمٗاًيٍر ؤ ٓبّ  ْؤؾل ٓلّ  ٓهُت ٖلم لّ ؤن ُٗت ًٖ ؤن الهُاٚت ال٣اه ؤٞححذ الخجاعر الدكَغ

ٓم ٖلى مٗاًير ٖضة، ًجب الخ٣ُض  ها ٖىضَْٓ الػم  ًدخاط بلى زارة زانت، ُٗت، ٣ً ٓاػم الٗملُت الدكَغ ؾً  مً ل

٫ٓ اإلاهلحت اإلادمُت  ْمبضؤ قم  ،٘ عي لضٔ ظِت الدكَغ ْاؾخسضامّ، ٦خد٤٣ مبضؤ ال٣ُين الدكَغ ٓلت ِٞمّ  الىو لؿِ

ٗاث، حٗخمض الضعاؾت بًٗا مجها في  ٓبت للمهالح اإلاىهٓم ٖلحها في الدكَغ ْْٞاءالخٗضًالث بالحماًت اإلاُل اًت،  بالٖغ

 مُلبين:

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لُت لُت مذي ئًفاء العلؼت الدشَش  بلىاصم اللملُت الدشَش

عي: -أوال  ئشيالُت اللصىس في مبذأ الُلين الدشَش

ْمٟاصٍ الجؼم بدخمُت الح٨م في مؿإلت ما، َظا الجؼم ًد٨مّ الىٓام  عي،  ٘ مبضؤ ال٣ُين الدكَغ مً مباصت الدكَغ

ْج٣الُضٍ، ٦ما ٢ض ًد٨مّ  ْٖاصاجّ  ُت-الٗام للمجخم٘ مً خُض ؤٖغاّٞ  اإلاظَب الؿاثض  -ؤخُاها باليؿبت لألخ٩ام الكٖغ

ُٗت في بلض ما. عي للٗملُت الدكَغ ش الدكَغ ٓ مً اإلاباصت اإلاِمت في اؾخ٣غاع الخاٍع َْ  في البالص؛ 

ٍّٓ بلى ؤن َظا اإلابض ال بضٚير ؤهّ  ْطل٪ ةَال١ال ٌٗمل بّ ب ؤمً الخى ، بال الحاظت بلى حٗضًل بٌٗ الىهٓم، 

ٓم  ْ ٧اهذ بُبُٗتها مترصصة بين  -ؤًًا-مد٩ ٓاَغ الاظخماُٖت، ؤ ٓع الٓ بُبُٗت اإلاهلحت متى ما ٧اهذ ٖغيت للخإزغ بخُ

ٓن ٢ض اهخ٣اٍ  ؤخ٩ام ٖضة، ٦إن ٧اهذ مً مؿاثل الخالٝ ال٣ٟ ي، بدُض لٓ صزل ٖلحها حٗضًل ما ٞةن اإلاكٕغ ٩ً

اًت ٣ًخًحها خا٫ اإلاجخم٘ في ٞترة ما، ؤما  ْلى بالٖغ ٓاء في لح٨مت ٢ضع ؤ ها ؤ ا( ٞ ي ؤاإلاؿاثل الشابخت )ؾ ٓلِا ؤْ آزاَع ن

 مىاٍ الضعاؾت في َظا اإلاُلب.

ُٗت  ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن الترصص في بزباث الح٨م الكغعي في اإلاؿاثل الشابخت ؤمغ مىخ٣ض في الؿُاؾت الدكَغ

ْاإلاٛاًغة في الح٨م م٘ زباث اإلاالغنِىت،  هلحت ال ٌٗض مً خؿً خُض ألانل في اإلاهالح اإلاؿخ٣غة زباث ؤخ٩امِا، 

ْب٢امت خض الكغر، ٞبٗض ؤن  م الخمغ  ْمما ٌٗار ٖلُّ في َظا اإلا٣ام جغصص اإلاكٕغ في قإن جدٍغ  ،٘ ؾُاؾت الدكَغ

ٓن ع٢م  مت خضًت في ال٣اه ا ظٍغ ٓن ع٢م 89/1974اٖخاَر ْؤلغى الهٟت الحضًت ٖجها بال٣اه ْظٗلِا 4/1423م. عظ٘  م. 

ٓبا ت، زم ؤخا٫ بكإن ال٣ٗ ٍغ مت حٍٗؼ ٓن ع٢م 169ث ٖلى اإلااصة ظٍغ ٓباث، بال٣اه ٓن ال٣ٗ الهاصع في  20مً ٢اه

                                                             
ن 1ي

 ي09ا د 0 ح  09ا مجهب يومدرمب يوعهنا ط 59 17 0976 ا بتا"نخ:  59   07 عو جنابص " ى  -
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ٓن ع٢م 15/06/1425 ْؤٖاص لِا الهٟت الحضًت بال٣اه م. ٞما اإلاخٛير في اإلاهلحت اإلادمُت في 2016لؿىت  21م. زم عظ٘ 

مت ختى ًترصص في ْنِٟا عصخا ال بإؽ بّ مً الؼمًا   َظٍ الجٍغ

ْ ي مً اإلاؿاثل الشابخت، ْمىّ ؤًًا الترصص في اٖخماص ْؾاثل  ْص،  ؤعب٪ اإلاد٨مت الظي ما ٞؤلازباث في مؿاثل الحض

٤ُٞٓ بين ما ًهضع مً حٗضًل في قإ ْلت الخ  ل٣اصم.اها، هغظئّ بلى اإلاُلب  الٗلُا عصخا مً الؼمً في مدا

ا ٖكغ خاالث في  اإلااصة ْمً طل٪ الترصص في حٗضاص الكتهاث اإلاؿ٣ُت لحض ال٣ُ٘ في الؿغ٢ت، ٞبٗض ؤن اٖخاَر

ْالحغابت ال٣ضًم ع٢م  ٓن الؿغ٢ت  ْازخهغ َظٍ الحاالث في زمـ  (1)ٌ،1392م/1972لؿىت  148الشالشت مً ٢اه ٖاص 

ٓن ع٢م  ٣ِٞ ٓن ع٢م 1425لؿىت  13بال٣اه ٓن ع٢م 1428لؿىت  11م، زم ظاء ال٣اه ْٖض٫ ال٣اه ، ٞإلغى البىض 13م. 

ٓن ع٢م  (2)طاث اإلااصة، الغاب٘ مً ٓاص 1369لؿىت  10زم نضع ال٣اه ْاؾدبض٫ اإلا ٓصا 1،3،9ْ.ع،  ، بىهٓم ازخهغث بى

.  (3)ْازخهذ ؤزٔغ

ٓن ع٢م  ا في زالر خاالث بالخٗضًل ألازير في ال٣اه ٓن ع٢م 2016لؿىت  12زم ازخهَغ لؿىت  13م بكإن حٗضًل ٢اه

ْالحغابت. 1425  (4)مُالصًت في قإن ب٢امت خضي الؿغ٢ت 

  ي:َْظٍ الحاالث 

ْلم ٨ًً  -1 ٓلّ  ْ ؤي م٩ان آزغ مإطْن للجاوي في صز بطا خهلذ الؿغ٢ت مً ألاما٦ً الٗامت ؤزىاء الٗمل ٞحها ؤ

١ مدغػا.  (5)اإلاؿْغ

2-  ْ ذ ؤ ٓص ؤلاطن الهٍغ ٓظ ْطل٪ ل ظين ؤْ بين اإلاداعم؛  ٕ ؤْ بين الْؼ ْالْٟغ  ٫ٓ بطا خهلذ الؿغ٢ت بين ألان

ْال٣اٖضة ٖىض الٗلماء ؤن ؤلاطن  ،٫ٓ ٓن في َظٍ اإلاؿإلت بغؤي  ًىٟي الحغػ  الًمني بالضز ٢ْض ؤزظ ال٣اه

ٓع.   (6)الجمِ

                                                             
ن1ي

ا  0975"ذنب فااص ونبنااا ضاامو مجموذااب مااو يواااويننو ،ااى"  وفاااا  دراااى يو اا"نعب ذااامص نعااى ااا ي يواااانوو لو  تج"بااب وت بناا  يودااىوى يو اا - 
ذااوى ماو رباا" ذهماام يوم اهمنو فاص  واك  511ى دضا"اا  "يباب 0975واص نتاج نىو  يوت "نق يإل المص يوتص ذاى  بمىننب يوبنضاام  انب  0979

و  عباو ومةتص تونط ومةتص يومؽا"ل وذهماام آلا"وو ماو ملتهاؾ ىو  يوعااوى يوو  ا منهى يالماى مدمى لبو ا"  ويو نخ ذهص يولةنؾا و رص يوىن
فص يو مو يومعا،ا"ا و اى  اره  وجناب  يإل المنبيال المصا و ىم  و" ا  ذم  فص موضوذا  ملتهةبا ل ا ها رنؾ نمرو ت بن  لدراى يو "نعب 

ا ومنهاا اا ي يوااانووا ن ا"  فاص يإل المنبب"با ب "بنط يومدرمب يوعهنا يوم ت ا" ذهص ذهص من،و"ا يو ي لذى م "وذا   انوننب م اباب وه "نعب 
 ي999 - 969ا د 7ذىى لاد مو مجهب ى"ي ا   انوننبا م"جق  اب ا يومجهى 

ن2ي
 مو ا ه يوداال يواو نااب  يوبنى يو ابق  -
ن 3ي

 2باووها: وإ ي راو وهجانص  ابهب مهاك فاص يوماا  يوم ا"و [ا ويلت،ا  يو ا" ب ماو بنا  يوماا  بااوةا"  9يلت،"  يوبنى يوتا ق فا تبىوته باوةا"  -
 باووها: وإ ي و ع  يو " ب ذهو لموي  يوىووب يوعامب ويولا،ب[ي

ن4ي
- .إ ي د،اه  يو ا" ب بانو ي ،او  ويوةا"وحا لو بانو يوا وجنو لو بانو يومداا"ى -0 :دى يو ا" ب ن باووه داال  النااى فنها9و وك فص يوماى  ي - 
ه لو إ ي راو يوجانص ىيبنا وماوك يوما  يوم "و ا وراو يوماوك مما ال لو جادىيا ودا  لجا  يواىنو  با  يو ا" با ورااو ماا ي اتووو ذهناه ن ااوي داا 

إ ي د،ه  يو " ب مو ي ماارو يوعاماب ل ناام يوعما  فنهاا لو لي مرااو آلا" مال وو وهجاانص فاص   -هي لر " مو داه بما الن،  إوو يون،ال فص يذتااى
ىي د       9   5اييومويفا  :  0997  "جال  07ا يو انب : يولام ابا 9ىلووه ووى نراو يوم ا"و  مدا" يي من او" فاص يوج"ناى  يو" امنبا ح 

 ي550
ن5ي

ورنب لنضا فص يوةاا"  ي لنا" ا و واك ووجاوى يإل وا ووعاىى إدا"ي  يوم ا"و  ذاو يوجاانص ماق وجاوى و نى ا ه يوةا"  "لي يوجمهو"ا و"لي يوما - 
عنااو يإل و باوااىلو ؛ فاااود"  ويإل و ال نجتمعاااو؛  و يإل و ندماا  معنااو يو ااماح باالنب ااا  فااص يومراااو يوماال وو فنااه باوااىلو ؛ ويالنب ااا  ندماا  م

 ل  ما ن"نىييو بهب؛  و يومل وو وه  ى نظو يو ماح وه بل
ن6ي

 وجمهته لو يوويوى ال نا ق باو " ب مو ماا  وواىه وإو  اة  و اويم فاص  واك ي ل وي ى ويالباو ويوبنا  ويوجاى  ماو  با  ي ل وي ىا واا ي  او  - 
ي نااو  يباو  ىيماب: وال نجاو    اق يإلن ااو لن  وماواك  بناك :ذامب لا  يوعهىا منهى ماوك ويو و"ي ويو افعص ويودنةنبا وىون   وك  و  يونبص 

ماال وه مضافا إونه؛ و و يودىوى تى"ل باو بها  ولذظى يو بها  للا  يو"جا  ماو ماا  جعهاه  بلل ها وال لل ه ما جعهه يونبص  بلل  ما لم" يونبص 
ي و،ـااـاور ذبااى يو اامنق يآلبااص 997ا د9ا جيو اا"ح وااه ولماا"ه بللاا ه ولرهااهي دا اانب يوى ااو ص ذهااو يو اا"ح يوربناا"ا ىي" يوةراا"ا بناا"و ا وبناااو

ي ويبااو  ىيماابا يومؽنااصا ىي" يوةراا"ا بناا"و ا 595ا 591ا د5ي  ااا"يا جااويا" يإلرهناا   اا"ح ملت،اا" لهناا ا ى" يومع"فاابا بناا"و ا وبناااوا ج
ا 9ورباا"ىا م،اا"ا جي ويو اا"بننصا مؽنااص يومدتاااج إوااو مع"فااب لوةاااظ يومنهاااجا يومرتبااب يوتجا"نااب ي576ا 572ا د8اااـا ج0912ا 0وبناااوا  

ي ؼن" لو يوماورنب نة،هوو فنما بنو يو وجنوا فال نا عونهما فنما وى ند" يه ذو بعضهماا فإو  "  لدىاما مو يآلل" ما ااو مدا"ٌ  ذناه 065د
يآللا"   اقي    قا ويوهلمص ن"ى ذىى يوا اق لد اوا إ ي رااو يوا،اى ماو يإلدا"ي  بااإلؼال  يواتدةظ ماو لجنباصا لماا إ ي رااو واتدةظ را  منهماا ماو

ي ويول" ااص ويوعااىويا دا اانب يوعااىوي ذهااو يول" ااصا ن االب مرتبااب يوم"دااوى مدمااى بااو ذااام" 995ا د9يوااى"ىن" ويوى ااو صا م"جااق  اااب ا ج
ي لما يودنةنب فال نا عوو ي  ويج م هاا ولاوةهى يو "ل اص بدجاب يوماورنابي 050ا 051ا د8ىا ج0969يومدامصا مهىي  وهجامعب يوهنبنب بنؽا ي 

ي يو ا"بننصا م"جاق  ااب ا 089ا 088ا د9ا جا م2ىا ج0978ااـ  0998ا 5"ل صا يومب و ا ىي" يومع"فاب وه باذاب ويون ا"ا بنا"و ا  يو 
 ي069ا د9ج
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3- ١ ٧ْان  ،بطا ٧ان الجاوي صاثىا إلاال٪ اإلاا٫ اإلاؿْغ ْخل ؤظل الضًً ٢بل الؿغ٢ت   
ً
ْ ظاخضا ٧ْان اإلاال٪ مماَال ؤ

ْ ؤ٦رر مً خ٣ّ بما ال ًهل بلى الىهار في اٖخ٣اصٍ.  ٓلى ٖلُّ ٌؿاْي خ٣ّ ؤ  ما اؾخ

ٓن في َظٍ ٓ ٣ّٞ اإلاضعؾت اإلاال٨ُت، ْؾىض ال٣اه ٓع. (1)ال٣ٟغة َ  َْظا الغؤي مسال٠ لغؤي الجمِ

ْؤ٧لِا الجاوي مً ٚير ؤن ًسغط  -4 ٓص  ْ ما ٌكا هِا ٧الىباث ٚير اإلاده ١ زماعا ٖلى اليجغ ؤ بطا ٧ان اإلاا٫ اإلاؿْغ

  ها. 

٫ٓ اإلاهُٟ   ٓن في طل٪ ٢  ": ْؾىض ال٣اه
َ
ًْ ِطي َخاَظٍت ٚ ِّ ِم ُ ِٟ  ِب

ُّ َناَر ِمْى
َ
ًْ ؤ  َم

َ
ال
َ
ٞ 
ً
ْبَىت

ُ
ِسٍظ ز ْيَر ُمخَّ

 
َ
َض ؤ ْٗ  َب

ً
ئا ِْ

َ
ُّ ق ًْ َؾَغ١َ ِمْى َم َْ  ،

ُ
َٓبت ٣ُ ُٗ

ْ
ال َْ  

ٌ
ت َُّ ِل

ْ
 ِمش

ٌ
َغاَمت

َ
ٚ ِّ ُْ

َ
ل َٗ
َ
ْيٍء ٞ

َ
َغط ِبيمل

َ
ًْ ز َم َْ  ، ِّ ُْ

َ
ل َٖ ْيَء 

َ
َٜ ٍمل

َ
َبل
َ
ٞ ًُ َجِغٍ

ْ
ِّ ال ٍ ِْ

ْ
ا ًُ ْن 

 
َ
ًْ ُصِْن ط ًْ َؾَغ١َ ِم َم َْ  ُ٘

ْ
ُ
َ
٣
ْ
ِّ ال ُْ

َ
ل َٗ
َ
ٞ ّ ًِ َج ِ

ْ
ًَ اإلا َم

َ
 ز

ُ
َٓبت ٣ُ ُٗ

ْ
ال َْ  

ٌ
ت َُّ ِل

ْ
 ِمش

ٌ
َغاَمت

َ
ٚ ِّ ُْ

َ
ل َٗ
َ
 (2). "ِلَ٪ ٞ

5- . ٢ْبل الح٨م  هاثُا في الضٖٔٓ ١ بٗض الؿغ٢ت    (3)بطا جمل٪ الجاوي اإلاا٫ اإلاؿْغ

ْمدمضْؾىض ال٣ا ٫ٓ ؤبي خىُٟت  ٓن في َظا ٢ ْص، زالٞا  ه  بمبضؤ الخِؿير في الحض
ً
بً الحؿً، ٖمال

ٓع.  (4)للجمِ

٧ْالؿغ٢ت مً الٛىُمت.  -6  ٠٢ْ ْ اؾخد٣ا١ في   بطا ٧ان للؿاع١ قتهت في اإلال٪ ٦كغ٦ت ؤ

 للمال٨ُت في ما٫ الكغ٦ت 
ً
ٕٓ، زالٞا ٧ٓا ٖلى الكُ ٓع؛ بط ٌٗخارْهّ ممل ٓن في َظا عؤي الجمِ ْؾىض ال٣اه

 (5)زهٓنا.

ْالخانت. -7 ْلت الٗامت  ٓا٫ الض ٢ْٗذ الؿغ٢ت ٖلى ؤم  بطا 

ٓع ٖضا اإلاال٨ُت.ْؾىض َظٍ ال٣ٟغة في طل٪ عؤي ا  (6)لجمِ

                                                             
ن 1ي

ذهنه و هبه  ى"تهما ن،ه: ال نا ق مو  "  مو ماِ  ؼ"نٍى وه جادٍى وَِداِِّه يو ي ذهنه  ى"ها لو مو ؼ"نى وه ما"ٍّ بما ذهنه وه مما ٍ  وَِداِِّه مق   -
ي ناو  يبو ف"دوو: مو ا  ل هل: ال 590ا د 5ي ويآلبصا م"جق  اب ا ج997ا د9منه؛  و وه  بهب  ونب فنهي يوى و صا م"جق  اب ا ج 

ق ي ىي ذبى يو الى يو "نؾ يوعاوىا يونظاى يوعاابص فص يوت "ن520ا د 5نا ق يوؽ"نى إ ي  "  ِجنَط داه مو ؼ"نمه يومما  مي م"جق  اب ا ج 
ي وويفاعى يومن"ؼانص ذهص بو لبص بر" بو ذبى يوجهن  يوم هو" باومن"ؼنانص ن بب إوو 95ىا د0992ا 5يإل المصا جامعب يوةاترا  "يبهطا  

اـا مو ربا" لبمب يودنةنبا مو رتبه: يوهىينب  "ح بىينب 291م"ؼناوا مىننب مو ف"ؼانبا لهؾ  ندوو وجندووا ووابه ب"ااو يوىنوا ووى  نب 
ي إ  ناو  فص رتال يوهىينب: مومو وه ذهو آل" ى"ياى ف "  79ا د 2اـي يو "رهصا ي ذالىا ج299تىيا وملتا"ي  يونوي  ا توفص  نب يومب

لو ه: مويواناط منه م هها وى نا ق؛  نه ي تنةام وداها ويودا  ويوملج  فنه  ويما ي تد انا؛  و يوتلجن  وتللن" يوم اوببمي ولاوةه يبو يوهماى باوو
 ي592ا د 9نا ق؛  نه ال نباح وه لل ه  ب  ي ج مي يورما  بو يوهماىا  "ح فتر يواىن"ا يومرتبب يوتجا"نب يورب"ىا يوااا" ا م،"ا ج 

ن 2ي
ي ولبااو ىيوىا ذااوو 79ا 78ا د 8يىا ج0969اااـ  0989ا 0"ويه يون ااابصا يومجتبااوا م بعااب م،اا ةو بااابص يودهبااصا يوااااا" ا م،اا"ا   -

ىا 0991ااـ  0901ا 0 نو لبص ىيوويىا مق  "ح يبو يوانى يوجو نبا مدمى  مط يوىنو يود  آباىيا ىي" يورتل يوعهمنابا بنا"و ا  يومعبوى  "ح 
ا 9ي و،اادده يودااارىا ود اانه يوت"ماا يي يو ااورانصا نناا  ي و ااا"ا م بعااب م،اا ةو يوبااابص يودهبااصا يوااااا" ا  98ا 97ا د 05ا يوجاا م 6ج

 ي95ويو "نؾا م"جق  اب ا دي 911ا د 7ىي ج0960اـ  0981
ن 3ي

ىي ا ي يوبنى فاص ماىتاه ي وواوا ويوتاص ن،ا  ذهاو لناه: ونهؽاو يوبناى يو"يباق ماو يومااى  يو او اب ماو يوااانوو " اى 0958 00و ى لوؽو يواانوو " ى  -
ب ال  ابهب فناها لنهاا  ابهب ضاعنةبا ىي ب لو إل امب دىي يو " ب ويود"يبب[ي ونبىو لو يوم "ح "لى لو تمهك يوجانص يوم "و  بعى يو ا" 0952 09

 فعم  ب"لي يوجمهو"؛  و  او  يوويجل بعى  بوته لالؾ ماتضو يوعا ي
ن 4ي

نِّاصا َفلُِلاَ  ُرْنُ  َناِبماً ِفص يْوَمْ ِجِى َذهَو َلِمنَ،ٍب وِصا َ َمُو َ الَِ نَو ِىْ"َاماًا َفَجاَم َ"ُجٌ  َفاْلَتهََ اَها مِ ودجتهى ما "وي ذو ،ةويو يبو لمنب لنه  ا :  -
ُجُ  َفِجصَم ِبِه يونَِّبصَّ  ِ ُبُه َ َمَنَهاا َ ااَ : َفَهاالَّ َرااَو َااَ ي َ ْباَ  لَْو َتالِْتَنِنص ا َفلََمَ" ِبِه وُِنْاَ َقا َ اَ : َفلََتْنُتُه َفاُْهُ  لََتْاَ ُعُه ِمْو لَْجِ  َ الَِ نَو ِىْ"َاماً؟ لََنا لَِبنُعُه َولُنْ يو"َّ

إِنِّص وَْى لُِ"ْى َااَ يا َوُااَو َذهَْناِه َ،اَىَ ٌبا َ ااَ  َااالَّ َرااَو َ ْباَ  لَْو َتالِْتَنِنص ي وفص "وينب يبو دج": 90ا د05ا يوج م 6ي لبو ىيووىا م"جق  اب ا جِبِه؟
ولاو،اب فاإ ي وجال بانااى  اببه فاال نمتناق ي فه ي يودىنا نى  ذهو لو يوبناق لو يوهباب بعاى يواضاام ال ت اا  يوا اقا و و اا ي داى ماو داىوى   يِبِه؟

ي 69ا د 9ىا ج0969ااـ 0989ي تنةاله ومهك ذا"ك فص يومد ي يبو دج"ا تهلند يودبن"ا  : يو نى ذبى   اا ى يونماانصا يومىنناب يومناو" ا 
فنا عاووا و فا" را وكا  دماى ي لماا ي بماب ماواك ويو اافعص ول526ا د 9ي يبو يوهماىا م"جق  اب ا ج 69ا د 8ويون ابصا م"جق  اب ا ج 

 واص "وينب ذو لبص نو ؾ ويبو يوهماىي
ن 5ي

ي 590ا د5ناو  يو نخ لهن : موإو مو بن  يوما  لو يوؽننمب لو ما   "رب إو دجل ذنه و "  فو  داه ن،ااباًما يآلباصا م"جاق  ااب ا ج -
 و ى لل  يواانوو يوهنبص ب"لي يوجمهو" فص ا ه يوم ـلوبي

ن 6ي
وي"ا واص تمناق يوا اق فاص يو ا" ب ماو يول يناب يوعامابي فاوماورناب ويباو يومنا " ودمااى  0969 01يولام ب لضنة  باواانوو " ى:  وا ه يوةا"  -

 نا عوو فص  " ته؛  نه ما  مد"  وال د  وه ا"  فنه  ب  يوداجب؛ و و  بهب يومهك فنه ضعنةبا نااو  يو انخ لدماى يواى"ىن" فاص معا"ك دىن اه
ي وذها  997ا 996ا د 9لو نروو: متااى يومهاك ال  ابهب واه فناها فنا اق وإو ماو بنا  يوماا مي يوى او صا م"جاق  ااب ا ج ذو  "و  يوم "و  

  وإو بعك يوماورنب: ملو يو ا"  ال تروو وه  بهب  ونب فص يوم "و ا فنا ق مو  "  مما ال  بهب وه فنه  ونب بلو وى تراو واه فناه  ابهب ل،االا با
ي 997ا 996ا د 9ي ويوى او صا م"جاق  ااب ا ج 590ا د 5نةب بلو  "  مو بن  يوما مي يآلبصا م"جق  ااب ا ج "  مما وه فنه  بهب ضع

ي 592ا د 9؛  نااه مااا  يوعاماابا ويو ااا"  مااو يوعاماابي يبااو يوهماااىا م"جااق  اااب ا جإ ال لمااا يودنةنااب ويودنابهااب ال نا عااوو ب اا" ب بناا  يومااا  باا
ي ونة،ا  بعاك يو اافعنب فاص اا ه يوم الوب 090ا د 6ىا ج0985اـ   0915ىي" يوةر"ا ب"ون ا وبناوا  يوبهوتصا ر اؾ يواناح ذو متو يإل ناحا
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8-  ١ ٓن، ما لم ٨ًً اإلاؿْغ ْاخض مجهم ههابا ال ٣ًُٗ ْلم ًبلٜ ما ؤنار ٧ل  مت الؿغ٢ت  بطا حٗضص الجىاة في ظٍغ

ْ هم ظمُٗا.   ال جخم ؾغ٢خّ بال بخٗا
ً
 ههابا

 (1)وظىذ اللاهىن في َزا فله اإلاالىُت والشافلُت.

، وظىذَا في  -9
ً
 رلً مزَب الحىفُت.ئرا وان مالً اإلااٌ اإلاعشوق مجهىال

ع أو اإلاعاكذة، ما لم جصل اإلاعاكذة ئلى خذ اكخباس الجاوي  -10 ً باالجفاق أو الخدٍش كذم كؼم الشٍش

يا باإلاباششة.  شٍش

ْٚير اإلاؿخ٣غ في َظٍ اإلاؿإلت. ٓالي   ٞما الضاعي بلى َظا الترصص اإلاخ

ُت: -زاهُا اًت اإلاهلحت الكٖغ ٓع في ٖع  ال٣ه

 ٫ٓ ٗاث ؤنــ ٍْىــّ  جيــخٓم ٖملُــت ؾــً الدكــَغ ٦ْخابــت ٖىا ٓاصٍ  ْجغجِــب مــ ْجىُٓمــّ  ٓن  ج٣ىُــت مخٗــضصة، جد٨ــم بىــاء ال٣ــاه

ـــل  ـــاع الجمــ ْازخُــ ــــت،  ٓهُـ ـــل الحماًـــــت ال٣اه ـــلحت مدــ ـــخسضام ؤلٟاْـــــّ الغاُٖـــــت للمهــ ْاؾــ ــــّ  ـــلٓر ٦خابخـ ْؤؾــ ــــّ،  ٟاجـ ٓاص حٍٗغ ْمـــــ

ْؤزيــرا اؾــخسضام ؤؾــلٓر الخٗــضًل ْخــضاث نــٛيرة،  ٍٓلــت بلــى  ْج٣ؿــُم الجمــل الُ ٓلت الِٟــم،  الىىــملي بــضال  ال٣هــيرة لؿــِ

ٓ مىاٍ الضعاؾت. َْ وى   مً ؤؾلٓر الخٗضًل ألٖا

٫ٓ خ٤ هللا  ٓالي الخٗضًالث  مً طل٪ الترادي في قم اًت الكاملت ُٞما اظخم٘ ُّٞ م٘ خ٤ الٗبض، بٗض ج بالٖغ

ْالضًت ع٢م ) ٓن ال٣هام    م.ع.1423( لؿىت 6ٖلى ٢اه

ٓن ع٢ـم ) ْلــم ًــىو ٖلــى  ( خــ٤ هللا ٣ٞ6ـض ؤٟٚــل ال٣ــاه ْلــي الـضم،  )الحــ٤ الٗـام( فــي مٗا٢بــت ال٣اجــل الٗمـض بطا ٖٟــا 

ٓعجّ ٖلى اإلاجخم٘، زم ظـاء الخٗـضًل ألا٫ْ  م مً زُ ٓ ٖلى الٚغ ْمً زم ًُل٤ ؾغاح ال٣اجل الٗمض خا٫ الٟٗ ٓبخّ،  ٣ٖ-

ٓام ٓن ع٢ـــم  -بٗـــض ؤعبٗـــت ؤٖـــ ٧ْـــان اإلاامـــل مىـــّ ؤن ًغعـــى الحـــ٤ ا4/97بال٣ـــاه ْلـــى،  ْٖـــض٫ اإلاـــاصة ألا مـــت م  لٗـــام فـــي َـــظٍ الجٍغ

ٓن ع٢ـم  ع ؾب٘ ؾىين، ٞإنـضع ال٣ـاه ْلم ًىدبّ اإلاكٕغ بال بٗض مْغ ْلـى 7/2000ل٨ىّ ؤٟٚلِا ؤًًا،  ْٖـض٫ هـو اإلاـاصة ألا م 

 ْعاعى الح٤ الٗام بالسجً اإلاابض في خا٫ الٟٗٓ.

ْالخــإزغ فــ اًــت الحــ٤ الٗــام فــي ٞاإلاإزـظ ٖلــى اإلاكــٕغ فــي َــظٍ ال٣ٟــغة، ؤهــّ ٢ــض ال ًجــض ماــرعا ٌؿـدىض بلُــّ فــي الخبــاَا  ي ٖع

مت َُلت ؾب٘ ؾىين مخخالُت.  َظٍ الجٍغ

ـــضام  (2)291ٕ/ م3ْمـــً طلـــ٪ ؤًًـــا مـــا ههـــذ ٖلُـــّ ٝ بـــض٫ الحـــبـ اإلا٣ُـــض فـــي الـــىو -التـــي ٖا٢بـــذ ٚيـــر اإلاؿـــلم باٖ 

ْ ألاهبُـاء بطا  اٖخـضٔ ٖلــى الـضًً ؤلاؾـالمي ٖالهُــت، ؤْ -ال٣ـضًم ٫ٓ ؤ ْ الغؾــ ٓ مــً ٞـاٍ بإلٟـاّ ال جلُــ٤ بالـظاث ؤلالُِـت ؤ ، َـ

ٓن الـىو  ـا ؤن ٩ًـ ٓ اإلاخٛير فـي َـظٍ اإلاهـلحت ختـى ًخٛيـر خ٨مِـا جبٗـا لِـظا الخٗـضًل، بـل ٧ـان خٍغ ٢بُل طل٪ الترصص، ٞما َ

ٓباث، ٞال صاللت لِظا الخٗضًل بال الترصص في ٢ضع الحماًت. ٓن ال٣ٗ ْع ٢اه ٓ الىو ألانلي مىظ نض  اإلاٗض٫ َ

عي: -زالشا ٓع في مبضؤ الخهي٠ُ الدكَغ  ال٣ه

                                                                                                                                                                                     
وااو  فناو : مومو  "  ماَ  بنِ  يوماِ  إو فُ"  و ابةب ونط او منهى  ُ قا وإال فا ،ر لنه إو راو واه دا  فاص يوم ا"و  رمااِ  م،ااوَر ور،اى ب

ي ونعها  يو ان"ي ي  واك باوواه: م و وهؽناص فاص بنا  يوماا  داامييو ان"ي يا م"جاق 069ا د 9ب ا ج فان" فالا وإال  ُ قمي يو ا"بننصا م"جاق  اا
ي ومو ي ىوب يوتص ت نى "لي يوجمهو" ما "وي: ملو "جال  "  مو بن  يوما ا فرتل بعُك ذماِ  ذمَ" إونه با وكا فااا : ال 99ا د 09 اب ا ج 

نضاا ذاو ذهاص لناه رااو نااو : موانط ذهاو ماو  ا"  ماو بنا  يوماا    اقمي يباو دجا"ا تهلاند   ق ذهنها ما مو لداى إال وواه فناه دا مي و"وي ل
 ي209ا د 2ي ويبو لبص  نببا م"جق  اب ا ج 69ا د 9يودبن"ا م"جق  اب ا ج 

ن1ي
َ  ِبِماَ"يٍ" ِفاص وَْنهَاٍب لَِو يْ اَتَ"َرا ِفاص دَ  -  ْماٍ  إِِو يْ اَتَا َّ ُرا ل َووَاْى َنُنْباُه ِنَ،ااٌلمي يوى او صا ناو  يو نخ لهن  فص يرتما  ن،ال يوم "و : مَوالَ لَْو َتَرمَّ

ي ونعه  بعك يوةاهام يوماورنب بلنه ال نا اق يو اا" او إو ي ات"را فاص دما  يون،اال وإل"يجاه ماو دا" ه إو رااو  اى 992ا د 9م"جق  اب ا ج 
ي وذناى 591ا د 5و يوم ا"و  إ ي   اماهي يآلباصا م"جاق  ااب ا جي تا  ر  منهما بدمهه وداىه باىوو إذاناب يآللا" وواى َنُناْل لنااً منهماا ن،ااٌل ما

  يو افعنب جام فص يومجموح:م وإو ي ت"ك جماذب فص نال د"  فىلهويا ولل"ج ر  ويدى منهى ماالً ينةا"ى بإل"يجاها فاإو بهؽا   نماب ماا لل"جاه را
ي ويو ا"بننصا م"جاق  ااب ا ج 09ا د 08 يا م"جاق  ااب ا ج ويدى منهى ن،اباً بنة ه وجل ذهنه يوا قا وإو وى نبهػ ن،ااباً واى نا اقمي يو ان"ي

 ي075ا د9
ن2ي

 ىي5106و نب  51مو يواانوو " ى  5يومعىوب بند يوماى   - 
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ْظـــٓر ظمـــ٘ ٌٗـــض  ْمٟـــاصٍ  ْحٗـــضًال ها،  ٗاث  عي مـــً اإلابـــاصت الحا٦مـــت فـــي ٞـــً نـــُاٚت الدكـــَغ مبـــضؤ الخهـــي٠ُ الدكـــَغ

ْخــضة  ٍْضٖمــّ مبــضؤ  م،  ْٚيــَر ٓن  ٕٓ بلحهــا ٖلــى إلاكــخٛلين بال٣ــاه ْاخــض حؿــُِال لٗملُــت الغظــ ألاخ٩ــام طاث الهــلت فــي م٩ــان 

ٓ الٗىهغ الحا٦م في ٖملُت الخهي٠ُ. َْ  ،ٕٓ  (1)اإلآي

ْاخض، ٞإخُاها ْاإلاالخٔ ؤن  ْالخىُٓم ال ٌؿغي ٖلى ه    ْالخهي٠ُ  ٫ٓ الهُاٚت اإلاخٗل٣ت بالترجِب  اإلاكٕغ في ؤن

ٓن زام، مشل  ْؤخُاها ًسو مهلحت مُٗىت ب٣اه ٓن ٌٗخمض حٗضًل الىو ال٣اثم،  ٓاهين الخانت اإلا٨ملت ل٣اه ال٣

ٓباث ٖٓا مً اإلاهالح ألاؾاؾُت ٢ابلت، ال٣ٗ ٓاهين ججغم ؤٞٗاال  هضص ه ٓاهين  ِٞظٍ ال٣ غي، ٣٦ للخٛير، مجها الخٍٗؼ

ْمجها الكغعي،  ا،  ْٚيَر ٓن الجغاثم الا٢خهاصًت،  ٢ْاه ْالظزاثغ،  ٓن ألاؾلحت  ٢ْاه ٓن اإلاكغصًً،  ٢ْاه اإلاسضعاث، 

ٓباث الخام ٞظل٪  ٓن ال٣ٗ ًِٟا اإلاكٕغ بلى ٢اه ًُ ْخُض لم  ْحٗضًالجّ.  ْالضًت  ٓن ال٣هام  ٢ْاه ْص،  ٗاث الحض ٦دكَغ

 ها:ًغظ٘ بلى ٖضة ؤؾبار، مج

ٕٓ زـــام، حؿـــخضعي جمُيـــز  .1 ٓن زـــام  ـــي مهـــلحت طاث ٢ُمـــت اظخماُٖـــت مـــً هـــ ؤن اإلاهـــلحت التـــي ًدمحهـــا فـــي ٢ـــاه

ٓن زام  ها.  ؤخ٩امِا ب٣اه

ٓصة مـً ٢بـل خـين ْيـ٘  .2 ٓظـ ٓن زام  ي مهـلحت ظضًـضة فـي اإلاجخمـ٘، لـم ج٨ـً م ؤن اإلاهلحت التي ًدمحها ب٣اه

ٓباث الخام. ٓن ال٣ٗ  اإلاكٕغ ههٓم ٢اه

ٓاٖــــض الخانــــت  هــــا ٖغيــــت للخٗــــضًل ْؤلايــــاٞت جــــغصص َبُٗــــت بٗــــٌ ا .3 إلاهــــالح بــــين الحماًــــت ْؤلاباخــــت ًجٗــــل ال٣

ْٚيـر طلـ٪ مـً ؤؾـبار ًخٗلـ٤  ٓبـاث ًسـل بالدؿلؿـل الغ٢وـي ُٞـّ،  ٓن ال٣ٗ ْظٗلِـا يـمً ههـٓم ٢ـاه ْؤلالٛـاء، 

ْال٣ٗار في مجخم٘ ما. م   مٗٓمِا بٟلؿٟت اإلاكٕغ في الخجٍغ

ٓن، بال ؤن طلــ٪ ٢ــض  ْفــي هٓغهــا، بطا ٧ــان ألانــل ؤن خماًــت مهــلحت ــت الٗامــت لل٣ــاه ٓن زــام ًًــ٠ٗ الىٍٓغ مــا ب٣ــاه

ْظِين: ُت مً  ٓن ؤظضٔ لحماًت اإلاهلحت اإلاٖغ ٩ً 

ْلـــــى مـــــً ال٣ٟــــغاث اإلاخ٣ضمـــــ ٓظــــّ ألا٫ْ/ مـــــا صلـــــذ ٖلُـــــّ ال٣ٟـــــغة ألا ٓظـــــب تال ـــــِم اإلاهـــــلحت اإلادمُـــــت ٢ـــــض ً
َ
ٓ ِٖ ، طلـــــ٪ ؤن 

ٓن ُّٞ ؤقمل بال ٓن مؿخ٣ل ٌٗالجِا بك٩ل ص٤ُ٢، ج٩ ُٖٓت ْؤلاظغاثُت. جسهُهِا ب٣اه اًت مً الىاخُخين اإلآي  ٖغ

ــا بمــا ٌؿــاٖض اإلاكــخٛلين  هــا فــي مالخٓــت  ٍَٓغ ٓن ؤؾــِل فــي جُ ٓاهين زانــت ج٩ــ ٓظــّ الشــاوي/ ؤن اإلاهــالح اإلاىٓمــت ب٣ــ ال

ٓاهتها. ٓع الظي ٌٗتريها في ؤي ظاهب مً ظ  (2)ال٣ه

٣ين زبذ ٖلُّ في خ ْل٨ىّ ٞاع١ ْٖلى ؤي خا٫، ُٞا لُذ اإلاكٕغ خين اٖخمض ؤًا مً الٍُغ ماًت اإلاهالح اإلاخمازلت، 

ْص، ٞدُض ٢ضع بٞغاصَا  ٓاهين زانت، بض٫ مٗالجتها يمً  -مىظ الؿبُُٗيُاث-بُجها ٦ما ٞٗل في ظغاثم الحض ب٣

ْبهما  ٓن زام ٣٦غهاثّ،  ْؤياٝ خضا ظضًضا، َٓ خض الغصة، ل٨ىّ لم ًٟغصٍ ب٣اه ٓباث، ٖاص  ٓن ال٣ٗ ههٓم ٢اه

ٓباث، باإلا ٓن ال٣ٗ ٓن ؤياّٞ بلى ٢اه غي ههِا جٕ ل291ُٞٗض٫ اإلااصة  .(3م)     ( لؿىت20ع٢م ) اصة الشاهُت مً ال٣اه

ٓ الخالي:   ٖلى الىد

                                                             
ن1ي

 ي95ىا د 5105مدموى مدمى ذهص ،ب" ا ىون  تاننا  يو،ناؼب يواانوننبا ب"نامج ي مى يومتدى  يإلنمابصا  - 
ن2ي

وا ؼن" لو اناك يتجااا فاهنا نةنى ا ه يو "نعب يوتص تنبا ذو ذاىى ،االدنب  اانوو يوعاوباا  ودماناب يوم،ااور يوعاماب ىيلا  يوىوواب ولها  فناه اا - 
 وا ي لم" ؼن" ،دنر؛  نه:

لو بعاك ن،اود ال نويف  يومن   يو ىنىا فما  ى نلل  ذهاو  اانوو يوعاوباا  ماو ذاىى نجاذاب بعاك ذاوباتاه فاص يوا"ىح ويو جا"ا لو  ي0
يوتج"نى فنه ؼن"  امهب   را  يو هوك رافبا لو بعك يوظ"وؾ ؼن" متوي نب ف وك ال ناىح فاص ،االدنته؛ إ  وانط فاص تعاىن  ن،و،اه 

 مانقي -بما ندمص يوم،هدب-
 ا  ل ا   النا ماو لو ذظى يوم،هدب و نمتها  ى ال ن،هر والذتماى ذهنه فص جمنق ي دوي ؛  و ما ندمنه  انوو يوعاوبا  ماو م،ااور ون ي5

 ؼن"اا راودنا  ويو المب يوعامب وي مو يوىيلهص ويولا"جص ويو،دب يوعامب ويوعى  وؼن"  وكي
إو وجوم جهب يوت "نق إوو يواويننو يولا،ب  ى نروو ال ت هاوها ا ي يو "ن ؛  و مويجهب ظاا"  جىنى  بااانوو جىناى لب ا  ماو إضاافب  ي9

 ن  ن،و،ه يواىنمبين،ود جىنى  إوو  انوو يوعاوبا  لو تعى
ن 3ي

 ي590ىا د     19  15اا يومويف :  0997"جل  07نا 2نا ط ي9من و" فص يوج"نى  يو" منباح ي -
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ضام "ٌٗا٢ب ٫ٓ  ؤلاؾالم ًٖ اعجض م٩ل٠ مؿلم ٧ل خضا باٖ  ْحؿ٣ِ ؤْ ب٣ ٓبت ٞٗل،  ٓبت الجاوي ال٣ٗ  مغخلت ؤي في بخ

 جىُٟظ الح٨م". ٢بل

ٓاهين الخانتباٖخماص ؤؾلٓر ؤلاياٞت بلى -ِٞظٍ اإلاٗالجت  ْٖضم اهتهاط ؤؾلٓر ال٣ ٓباث  ٓن ال٣ٗ  ي جٓظّ  -٢اه

خباع اإلاُُٗاث الخالُت: ب بٌٗ اليمليء بطا ؤزظ في الٖا  ٍٚغ

ْص  - ٓاهين  -بالظاث-ؤن اإلاكٕغ الجىاجي ؾل٪ في ظغاثم الحض ُٗا مُٗىا ابخضاًء، َٓ ؤؾلٓر ال٣ ه جا حكَغ

ٓباث ٢بل طل٪. ٓن ال٣ٗ ْلم ًغص ؤًا مجها في ٢اه  الخانت، 

ْالضًت بٗض ؤن ٧اهذ يمً  - ٓن ال٣هام  ٓن زام َٓ ٢اه مت ال٣خل هٟؿِا بلى ٢اه ؤن اإلاكٕغ ؤزغط ظٍغ

ٓباث. ٓن ال٣ٗ  الجغاثم اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اه

ٓصة في َظا اإلاجا٫، أل ها ظمٗذ بين ظغاثم مسخلٟت  - ٓن مدم ٘ ٢ض ال ج٩ ؤن َظٍ اإلاٟاع٢ت في ؤؾلٓر الدكَغ

مت ْاخض خين ٖالجذ ظٍغ ٓص  ت. ألاخ٩ام في ٧ ٍغ  خضًت يمً الجغاثم الخٍٗؼ

ْبن ٧ان ما ًُٟضٍ ٓاهين خٟاْا ٖلى  ٚير ؤهّ  ٓاص الٗامت لل٣ ٓصة ٖلى ألانل بمغاٖاة ألا٧ َظا الخٗضًل مً ؤزغ ؤهّ ٖ

٣ْٞا إلابضؤ  ٓاٖض الخيؿ٤ُ  عي، بال ؤن مسالٟخّ ل٣ ْالخ٣ٟي الدكَغ ت الاحؿا١  عيالهٍٓغ ًجٗلّ ٖغيت  خهي٠ُ الدكَغ

ٓهّ مدمضة جدؿب لّ؛ ألهّ  ٘ اللُبي بىٓام مدؿ٤ للى٣ض ؤ٦رر مً ٧ ال بض مً مالخٓت ؤَمُت ازخهام ماؾؿت الدكَغ

ْابحت حؿمذ ٘؛ طل٪ ؤن الخهي٠ُ اإلادؿ٤ ًيخج آلُاث  ْالخٗضًل في ؾُا١ خغ٦ت الدكَغ ٓز٤ُ  ْالخ بةٖاصة  في الخهي٠ُ 

ْلت اللُبُت جم٨ً  ج٣ٟي عي للض ش الدكَغ ٓا٢٘ بض٢ت، للح٨م ٖلُّ ما بطا ٧ان الخاٍع ٓع الظي ٌٛير ال مً مغا٢بت الخُ

ْيهم ٞئاث  -خ٣ُ٣ت-ٌؿخضعي  ٓن،  َْٓ ؤمغ جسخو بّ ؤلاصاعة الٗامت لل٣اه حٗضًل الىهٓم بما ًيسجم مّٗ ؤم ال، 

م. ْٚيَر الر الجامٗاث  ٓوي َْ ْالباخشين في الكإن ال٣اه  (1)ٖضة ٧اإلادا٦م 

 اإلاؼلب الثاوي

لُت كلى كظاء اإلادىمت الللُا أزش ؤلاشيالُاث  الدشَش

 ْ ٤ُٞٓ بين ههين مخٗاعيين، ؤ عي، ؤْ للخ اإلاخدب٘ لحغ٦ت اإلاد٨مت الٗلُا في بنضاع مباصئها بما لؿض ه٣و حكَغ

َْظا ًخُلب بدض ألاؾبار ْؾبل  ٍْل هىملي ٣ًخ ملي جٟؿيرا ٚاثُا ًلحٔ ٖضم اجؼان زُاَا في جل٪ اإلاِماث،  إلاٗالجت جإ

 ٌ مً جل٪ الىماطط.مٗالجتها، بٗض ٖغى بٗ

 الاطؼشاب في جفعير الىصىص بعبب التردد في ئزباث الحىم الششعي: -أوال

ْص، اايُغبذ  ُٗين بسهٓم ؤلازباث اإلا٣ُض في ظغاثم الحض ٤ُٞٓ بين ههين حكَغ ٞدين إلاد٨مت الٗلُا في الخ

ْ ي ؤلا٢غاع  -مىظ الؿبُٗىُاث-خهغ اإلاكٕغ ؤلازباث  ا،  ْؤخا٫ ٖلى ؤٌؿغ اإلاظاَب في ألاصلت اإلاخ٤ٟ ٖلحها قٖغ ْالكِاصة، 

ْزغط ٖلى ما ؤلؼم بّ هٟؿّ، ٞجاء  (3)م،77ْؤ٦ضث طل٪ ؾىت  (2)ُٞما لم ًغص بكإهّ هو، زم عظ٘ اإلاكٕغ بٗض طل٪ 

ٓ هو م َْ  بٌٗ اليمليء، 
ً
ٓن ع٢م  12بخٗضًل ظضًض ؤخضر ٚمٓيا ْب٢امت 89/74مً ال٣اه م الخمغ  م، في قإن جدٍغ

                                                             
-ن 1ي

 ي07– 0يومعهى يوىنما"ي ص يوو نص وه لوو يوىوونبا تدهن  يوت "نعا  يرنةنب  "يم  م ا"نق يواويننو ب "ناب ناىنبنا يوملوؾا د  
ن2ي

لو جا"يبى يوداىوى ال ت با  إال بو ااب  مداىى   يإل االمنبى باووهاا:مإو يوماا"" فاص يو ا"نعب 75 098وا ي ما لرىته يوم ر"  يإلنضاادنب وهااانوو - 
 واو فص جمهتها ال تل"ج ذو يإل "ي" ويوبننب ون"يى باوبننب  هاى  "جهنو ذىونومي

ن3ي
 اويم يومن،اود ذهنهاا -فإنه ننبؽص وا وك لو تراوو لدراماه  يإل المنبذهو لدراى يو "نعب  ى ،ى" ن والً 75 01يومبىل: موما راو يواانوو " ى  - 

لا،ب يو،ا"ندب منهاا يواوي"ى  فاص يواا"آو يورا"نى ويوتاص واى نلتهاؾ فاهاام يوم اهمنو  يإل المنبمتةاب مق لدراى يو "نعب  -،"يدب لو يوم رو  ذنها
ا ل ذهنها باوجهى دىيًّ ال نروو إال بإدىى و نهتنو: يإل "ي"ا و ى لجمق يوةاهاام ذهاو لناه ىونا  فاص ذهو تة ن"ااا ومو  ى فإو إ با  ج"نمب يو نو يومع

ىا 0979 6 52ا ي يومااى وإو يلتهةوي فص ذىى م"يتاها لو  اهاى  ل"بعاب  اهوى ذاىو ا ن اهىوو لنهاى  اااىوي فعا  يوو ااحييمي  عاو جناابصا جه اب 
 ي092ا د 0972نا ننان" 5ا ح ي00مجهب يومدرمب يوعهناا ط
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ٓ هٟؿّ هو م َْ ٓن ع٢ممً  9خض الكغر،  ْالحغابت باٖتراٝ 1425/ 13ال٣اه مت الؿغ٢ت  م. ٞىو ٖلى ؤن: "جشبذ ظٍغ

." ْبإي ْؾُلت بزباث ؤزٔغ  (1)الجاوي 

ـت ؤلازبـاثا ؤم ؤهـّ ٢هـض ؤيَّ صلُـٍل  ( ؤي َـل ٢هـض اإلاكـٕغ خٍغ ْبإي ْؾُلت بزبـاث ؤزـٔغ ٫ٓ ٖباعة ) ٞإزير الدؿائ٫ خ

ٗت  ٓ لـــم ٨ًـــً مدـــل بظمـــإ مـــً ؤلاؾـــالمُتم٣ـــغٍع ِفـــي الكـــَغ ـــ ال٣ِٟـــاءا ٞدؿـــمذ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا ألامـــغ بـــإن اإلاـــغاص بإصلـــت  ْل

ٓاعصة في م ٗت  12ؤلازباث ال ْؤن ٖبـاعة بإًـت  ؤلاؾالمُتاإلاكاع بلحها  ي ؤصلت ؤلازباث اإلا٣غعة في الكَغ ٓ ٧ـان مسخلٟـا ٞحهـا،  ْل

ْص َظا الىُا١ ؤًًا.  (2)ْؾُلت مً ْؾاثل ؤلازباث ألازٔغ في خض

ٓم ا ْ هـظا الـىو ؤٞحـح اإلاكـٕغ ٖـً هِخـّ نـغاخت َْـظا الـىو ًيسـحب ٖلـى مِٟـ إلاـاصة الخاؾـٗت اإلاكـاع بلحهـا ؤًًـا، 

ْص. ٍٓت في مجا٫ بزباث الحض  بصزا٫ ال٣غاثً ال٣

ٓن ع٢ـــم  مـــت الؼوـــ  فـــي ال٣ـــاه ْالـــظي ؤيـــاٝ ههـــا ظضًـــضا 1428لؿـــىت  10زـــم نـــضع حٗـــضًل ظضًـــض ٖلـــى بزبـــاث ظٍغ م. 

ٓن الؼو  باإلااصة  ْالظي هو نغاخت ٖلى ؤهّ: 6ل٣اه ْلـى مـً َـظا  م٨غع،  مت الؼو  اإلاىهٓم ٖلحها في اإلاـاصة ألا "جشبذ ظٍغ

ْ بإًت ْؾُلت بزباث ٖلمُت". ٓص، ؤ ْ بكِاصة ؤعبٗت قِ ٓن باٖتراٝ الجاوي، ؤ  ال٣اه

مـت الؼوـ  اإلاٗا٢ـب ٖلُـّ خـضا،  ذ بإًت ْؾـُلت طاث نـبٛت ٖلمُـت فـي بزبـاث ظٍغ ْ هظا الىو ؤزظ اإلاكٕغ بك٩ل نٍغ

ْٚيـــر طلـــ٪ مـــً الٓؾـــاثل ٧الخدالُـــل الُبُـــت فـــي َـــظا الكـــإ ْٓي للجىـــين،  ْم٣اعهـــت الحمـــٌ الىـــ ْوؿـــبت اإلاـــاء لهـــاخبّ،  ن، 

 (3)الٗلمُت اإلاٗخارة في َظا الكإن.

ٓن ع٢ــم  ٢ٟٓــّ فـي ال٣ـاه ٓن ع٢ـم 12/16زـم عظـ٘ ٖـً م ْال٣ـاه ٓن ع٢ــم 21/16م،  ْال٣ـاه ْٖـاص بلـى ال٣اٖــضة 16/ 22م.  م 

ْ ي ؤلا٢غا  ْص ٧لِا،   ْالكِاصة ٣ِٞ.الٗامت في بزباث ظغاثم الحض

 حلاسض اإلابادب بعبب اللصىس في ؤلاخالت: -زاهُا

ٓع فــي ؤلاخالــت  ُٗت التــي ؤعب٨ــذ اإلاد٨مــت الٗلُــا بؿــبب ال٣هــ ــا فــي مــً ؤلاقــ٩الُاث الدكــَغ ْجإزَغ  ٘ جبــاَا ظِــت الدكــَغ

ْالضًـت ع٢ـم  ٓن ال٣هـام  ٓباث بلى ظاهب ٢ـاه ٓن ال٣ٗ ْبٗـض حٗـض 23َُلـت  1423لؿـىت  6بٞاصة الٗمل ب٣اه ْ ٖامـا،  ًلين ؤ

ٓن ع٢م  ْع ال٣اه ٍٓال مً الؼمً.2016لؿىت  18زالزت، ختى نض  م. مما ؤعب٪ اإلاكخٛلين بال٣ًاء عصخا َ

ْالضًـت مـً ههـٓم الاقـترا٥، ٓن ال٣هـام  ٓ ٢ـاه ١، بــإن   مـا صٖـا اإلاد٨مـت الٗلُـا للح٨ـم فـي الُٗـً  (1)ْمجهـا زلـ

مت ال٣خـل الٗمـض بال ٖلـى مـً  ضام ٢هانا ال جُب٤ في ظٍغ ٓبت ؤلٖا  بـإن باقـغ الٟٗـل الـظي ؤصٔ بلـى ٣ٖ
ً
٢خـل الـىٟـ ٖمـضا

                                                             
ن1ي

 .منالىنب 0952  يونوي"    09يومويف :  .وي" 0912"مضاو    59،ى" فص:  "     - 
ن2ي

 ي  097ى نيد 0977ن نوونو 9ا يوعىىي 09ى مجهب يومدرمب يوعهنا يط76 05 50 عو جنابصا جه ب  - 
ى  0952و انب  09يوماى  يوتا عب مو يوااانوو " اى من و  يودرى : درم  يومدرمب بابو  يو عو  رال وفص يوموضوح بعىى ى تو"نب ند 

فانى تضامنه ماو جاوي  إ باا  ج"نمتاص يو ا" ب ويود"يباب بااذت"يؾ يوجاانص  0969  01فص  لو إ امب دىي يو " ب ويود"يبب ويومعى  باواانوو " اى 
يوتص درى بعىى ى اتو"نتها فهاو: مت با  ج"نمتاا يو ا" ب بم"دهب يوتدان  إو لنب و نهب إ با  ذهمنب وبن " يودرى فص يوج"نى  يو" منبا لما ند يوماى  

بلناب و انهب  ويود"يبب يومن،ود ذهنهما فص يوماىتنو ي ووو ويو"يبعب مو ا ي يواانوو باذت"يؾ يوجانص بم"دهب يوتدان  لو يومدارمبا لو باو هاى ا لو
  بتاااا"نخ  59   099يومباااىل يو،ااااى" فاااص يو عاااو  و منهااااإ باااا  للااا"ىمي و اااى ،اااى"  مبااااىئ  اااهن"  ماااو يومدرماااب يوعهناااا ت بنااااا وهااا ي يوااااانو

ي  اى ل،ابد  يو ا" ب ت با  وفااا وهاويذاى 16 19 0989 ن يو،اى" بتا"نخ  59   967ىي  ى ،ى" يومبىل يومة " فص يو عو " ى ي0985 05 06
ويوا ي ناد فاص  5110و انب  01وااانوو " اى ف،اى" ي يإل االمنبيوعامب فص  انوو يالج"يمي  بلي و انهب إ باا ا واا ي ملااوؾ برا  تلرناى وه ا"نعب 

ن ذهو لو مت ب  ذهو ج"يبى يو " ب ويود"يبب يوتص و ع   ب  نةا  ا ي يواانوو لدراى  انوو يوعاوبـا ا وتدا  يواىذاوى يوتاص ،اى"  فنهاا 5يوماى  ي
 وواو ماو اا ه يومااى ا ونعااى ذا"ك يواضاانا يوتاص لدراى بعاوبب يودى إوو يومدرمب يوتص ل،ى"  يودراى إلذااى  مدارماب يوجاانص  باااً ودراى يوةاا"  ي

درااى  اانوو ل "  فنها يومدرمب يوعهنا ذاوبب يوداىا وواى ناتى تنةنا ااا ذهاو يومدرماب يوعهناا وت بنا  لدرااى  اانوو يوعاوباا  ذهنهاامي فعااى إواو ت بنا  ل
ماو  9تبعى يوىون  يو "ذصا إال لو يولها  ظا   ابماا فاص يومااى  ي  يوعاوبا  ذهو ج"يبى يو " ب وما الدظه مو ؼهو فص ت بن  يوتعىن  يوم رو" ويو ي

واص وإو لوؽا  يإل باا  بلناب و انهب إ باا  فالل"ج يإل باا  ماو يواويذاى يوعامابا إال لنهاا لضااف  ذباا"  ولناب و انهب  0952و نب  099يواانوو " ى 
 ويود"يباب وماا تم هاه وورو او يوتلونؾ مو ذوي ال ج"نماب يو ا" بإ با  ذهمنبا ون"ى يوبعك لو يوهىؾ مو ا ي يوت "نق ونط يإل "يؾ فص يوا قا 

باومدرمب يوعهنا فص يو عاو يوى اتو"ي " اى  تعهن  ذهو درى يوىيب"  يوى تو"نبمو ل و"  فص يومجتمق ويوتاهن  مو يوت بن  إوو ل ،و ى"جب ممرنبي 
 ىي5107ننان"ا  9ا ا من و" فص مجهب ىفاح ذو يواضام يوهنبص26و نب  9
ن3ي

يو ي ن"ى إ با  يودىوى باوا"يبو يواونب يواا عبا فن ب  يو نو ذنىه يو نو إ ي ظها" دما  ال  وج وهاا  وا ي يوم ال نويف  "لي يإلماى ماوك  - 
نا  إال إ ي جاام  تاىمص لو ت اتؽناا ون با  داى يولما" ذناى با"نناب يو ار"ا لو تانال يولما"ا لو ينبعااا "يبدتاه ماو فناه  اا"بها وال  نى وتلل  باو 

 ونلل  با"ننب يوتع"نك باو نو فص وجول دى يوا ؾا وبا"ننب نرو  لدى يوا وجنو ذاو يوهعااو لنضااي ماواك باو لناطا يومو الا   : مدماى فاليى ذباى
 ي857ا د5ىا  رتال يودىوىا ج0920اـ 0971م يورتل يوع"بنبا م،"ا يوبا صا م بعب إدنا

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-594958203872404/?hc_ref=ARRAJTYxndQsPB2IH7AuDkHn6EpjEDUx-Iv9I6QqnYi9OUqpSaFi51gA8kqgicoqnFE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCo5T0Q6H80oKu7AjaN3mjwKLtYI1hE-PMU4l8ZtbOplE1r4_rNU2AR3Zm49b6VVdYsOd0xyqpSrZs_-jOoW3LIuvMTlEpn4c--cH5FbPjdULuIH71sY8scSENWTwEG79WrYfoymOETXcFp5vk-FDz1n-zboW8TWgjelxnhwd7RW_f2CvfTAsPsFPJGn-ObckBtDlaEXLp6BPwu-SHjxCspSRd_iRxYfPmQilS73rPJqlmFt-RPxReh-1yksVKNKApJwVt1pJqHPQ0bqF5H_11llmDQTDwk245ssqlT0uxrUuLw4Zwflw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-594958203872404/?hc_ref=ARRAJTYxndQsPB2IH7AuDkHn6EpjEDUx-Iv9I6QqnYi9OUqpSaFi51gA8kqgicoqnFE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCo5T0Q6H80oKu7AjaN3mjwKLtYI1hE-PMU4l8ZtbOplE1r4_rNU2AR3Zm49b6VVdYsOd0xyqpSrZs_-jOoW3LIuvMTlEpn4c--cH5FbPjdULuIH71sY8scSENWTwEG79WrYfoymOETXcFp5vk-FDz1n-zboW8TWgjelxnhwd7RW_f2CvfTAsPsFPJGn-ObckBtDlaEXLp6BPwu-SHjxCspSRd_iRxYfPmQilS73rPJqlmFt-RPxReh-1yksVKNKApJwVt1pJqHPQ0bqF5H_11llmDQTDwk245ssqlT0uxrUuLw4Zwflw&__tn__=kC-R
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 ْ مـــت ٖىـــض الاجٟـــا١ ؤ ْعٍ فـــى اعج٩ـــار الجٍغ ٪ فـــى ال٣خـــل الـــظي ٣ًـــ٠ ص ح، ؤمـــا الكـــٍغ ـــا١ الـــْغ ْحؿـــبب مباقـــغة فـــى بَػ ال٣خـــل 

ٓن   ٖلــــى ؤن اإلاـــاصة الؿــــابٗت مـــً ٢ــــاه
ً
 جإؾِؿـــا

ً
ــــضام ٢هانـــا ْلـــِـ ؤلٖا ٓبخــــّ الســـجً اإلاابــــض  ْ الخدـــٍغٌ، ٣ٗٞ اإلاؿـــاٖضة ؤ

ْا ٗت ال٣هـــام  ٓن ُٞمـــا لـــم ًـــغص  ؤلاؾـــالمُتلضًـــت ههـــذ ٖلـــى ؤن جُبـــ٤ ؤخ٩ـــام الكـــَغ ألا٦رـــر مالءمـــت لىهـــٓم َـــظا ال٣ـــاه

ٓصة بلـى مبـاصت  مت ال٣خل الٗمض، ٞةهّ ًخٗـين الٗـ ٪ في ظٍغ ٓع ٢ض زال مً بُان الكٍغ ٓن اإلاظ٧ ألن ال٣اه بكإهّ هو ُّٞ، 

ٗت  ٓع ؤزــظا بــغؤ ؤلاؾــالمُتالكـَغ ٓن اإلاــظ٧ ٓع ال٣ِٟـاء فــي اإلاــظاَب ألا٦رــر مالءمــت لــىو ال٣ـاه ٓ  ؤلاؾــالمُتي ظمِــ َْــ ألاعبٗــت 

ْعٍ فــي  مــت مِمــا بلــٜ ص ٪ الــظي ٨ًخٟــي بمؿــاٖضة ال٣اجــل فــي بجمــام الجٍغ ْخــضٍ، صْن الكــٍغ ال٣هــام بال٣خــل مــً ال٣اجــل 

ْ اإلاؿاٖضة. ْ الخدٍغٌ ؤ ٓاء باالجٟا١ ؤ ٕٓ اقترا٦ّ ُّٞ ؾ ْؤًا ٧ان ه  َظا الكإن، 

مـــت ال٣خــــل الٗمـــض فــــي الُٗــــً ١ بـــة٢غاع    بِىمـــا ٢ًــــذ فـــي الُٗــــً ٪ فــــي ظٍغ ـــضام الهــــاصعة بدــــ٤ الكـــٍغ ٓبــــت ؤلٖا ٣ٖ

٢ْـــــض عؤث الـــــضاثغة الجىاثُـــــت الشاهُـــــت باإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا الـــــغاًَ ؤن طلـــــ٪ ٌكـــــ٩ل جىا٢ًـــــا فـــــى ألاخ٩ـــــام  4223الجىـــــاجي ع٢ـــــم 

ْالخٗاعى بُج ل الخىا٢ٌ  ْاثغ اإلاد٨مت مجخمٗت للٗض٫ْ ًٖ ؤخض الاججاَين بما ًٍؼ ٓظب ٖغيّ ٖلى ص  هما.ٌؿخ

ٓوي اهتهذ ٞحها بلى ب٢غاع الح٨ـم الهـاصع فـى الُٗـً  ْمـا ٖلـى قـا٧لخّ    ٣ٞضمذ هُابت الى٣ٌ مظ٦غة بغؤيها ال٣اه  ١

ٓبـت  / 4223ْالٗـض٫ْ ٖـً اإلابــضؤ الهـاصع فــى الُٗـً الجىــاجي / الجىـاجي ع٢ــم  ْجــٔغ ؤن ٣ٖ ْمـا ٖلــى قـا٧لخّ،   ١  ٪ الكــٍغ

ْلى باال ت  ى ألا ٍغ   .4223جبإ / ع٢م الخٍٗؼ

ٓاعص فى الح٨م الهاصع فى الًُٗ الجىاجي ع٢م٣ٞغ  ا مجخمٗت ب٢غاع اإلابضؤ ال ْاثَغ ْالظي    4223عث اإلاد٨مت بض  ١

ْالٗــض٫ْ ٖــً اإلابــاصت التــي ج٣ــغع زــالٝ  مــت ال٣خــل الٗمــض،  ٪ فــى ظٍغ ٓبــاث ٖلــى الكــٍغ ٓن ال٣ٗ م٣خًــاٍ جُبُــ٤ ؤخ٩ــام ٢ــاه

 (2)طل٪.

ٓن ع٢ـــم  ٓع ال٣ـــاه م، فـــي بخالـــت الجـــغاثم فـــي قـــإن الٓـــ 1423لؿـــىت  8ْمىـــّ ؤًًـــا ٢هـــ ٓاَغ التـــي خغمِـــا ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

ْالدكــِير فــي اإلاــاصجين  متــي الؿــب  ٓبــاث اإلا٣ــغعة لجٍغ ْلــى ٖلــى ال٣ٗ ٓاعصة فــي ماصجــّ ألا ٓبــاث، 439ْ  438الــ ٓن ال٣ٗ ، مــً ٢ــاه

ــ٘ الـــضٖٔٓ الجىاثُــت بكـــإ هما ج٣ــضًم الكـــ٩ٔٓ مــً الُـــٝغ اإلاخًــغع فـــي اإلاــاصة  ٓبـــا 441ْاللخــان اقــتٍر اإلاكـــٕغ لٞغ ث، ٣ٖ

ٓع مـــً هـــو ًدُـــل ٖلـــى َـــظا الـــىو ؤلاظغاجـــي للجـــ ٓن اإلاـــظ٧ مخين، خُـــض زـــال ال٣ـــاه ؤعبـــ٪ ال٣ًـــاء فـــي اٖخبـــاع  ألامـــغ الـــظيٍغ

ٓن ع٢ـم  ٓاعصة في ال٣ـاه ، ؤم ال، ُٞٗىـذ الىُابـت الٗامـت ٖلـى خ٨ـم مد٨مـت ٢ ـملى باه٣ًـاء 8الك٩ٔٓ ٢ُض ٖلى الجغاثم ال

ٓع بالخىاػ٫  ٓن اإلاظ٧ ٓن، ؤهـّ ال ٌكـتٍر  الضٖٔٓ الجىاثُت في جُب٤ُ ال٣اه ْاللمـؼ، بالخُـإ فـي جُبُـ٤ ال٣ـاه ًٖ  همت الِمـؼ 

ٓظبّ قـ٩ٔٓ الُـٝغ اإلاخًـغع. ٞدُـض حكـا هذ اإلاهـلحت اإلادمُـت فـي  ٓمُت ًٖ ألاٞٗا٫ اإلاجغمت بم ٪ الضٖٔٓ الٗم لخدٍغ

ْاجدضث ٖلت الح٨م ٞحها، لم ٨ًً مارع مخي االجغاثم،  ن، مـا هـخج ٖىـّ للمكٕغ ججاَلّ ؤلاخالت ٖلى ؤلاظغاجي لِاجين الجـٍغ

ْاخضة،  ْع خ٨مين مخٗاعيين مً اإلاد٨مت الٗلُا في مؿإلت   نض

ٓن ع٢م ) (3)٣ًٞذ اإلاد٨مت الٗلُا في الًُٗ ألا٫ْ  ٓاَغ  1423( لؿىت 8بإن ال٣اه م بكإن خماًت اإلاجخم٘ مـً الٓـ

ٓبــت ٖـً ألاٞٗــا٫ اإلابِىــت ُٞـّ بلــى اإلاـاصجين  م ٢ـض ؤخــا٫ فــي جدضًـض ال٣ٗ ْلــم  439ْ  438التـي خغمِــا ال٣ـغآن ال٨ــٍغ ٓبــاث،  ٣ٖ

                                                                                                                                                                                     
-ن1ي

يوتص ال تعا ل يو "نك ؼن" يومبا " فص يوات  باوا،ادا وإو يتة  مق يوةاذ  يومبا ا" واها  يإل المنبمما نتعنو معه يو"جوح إوو لدراى يو "نعب  
 يوتص تعا ل يو "نك باوتع ن"ي يإل المنبولو فص يواضام بمعا بته باإلذىيى  ،ا،ا ملاوةب  دراى يو "نعب 

ن2ي
 اى لاال ماو تنظانى لدرااى يال ات"يك فاص  0959ى 0999 –و انب  0و ى ل ط يومبىآو ذهو تعهن  ويدىا مةاىه لو  انوو يوا،ااد ويوىناب " اى  - 

ن مااو 99 دراماها وإذماااال وااند يوماااى  ي مالمماابي ر اا"  يإل ااالمنبجا"يبى يواتاا ا و ااى نااد فااص ماىتاه يو ااابعب ذهااو يإلداوااب ذهااو لدرااى يو اا"نعب 
داواب فاص يإلذالو يوى تو"ي ويوماى  ي ووو مو  انوو يوعاوبا  يوه يو نن،او ذهو لنه ال ج"نمب وال ذاوبب إال بند وما ناضنانه مو ذىى جاوي  يإل

ذاوباب يو ا"نك فاص يواتا  يوعماى يوتاص نجال لو ن"جاق  لو يوتج"نى ويوعاال فإو ا ه يإلداوب تة " فص ؼن" ما نتعها  بااوتج"نى ويوعااال ومنهاا تدىناى 
ماو  اانوو يوعاوباا  تاند ذهاو لو ماو ي ات"ك فاو ج"نماب فعهناب  959فنها إوو لدراى يال ت"يك فو  انوو يوعاوبا  ىوو  وياا ووماا رانا  يومااى  

وةاذ  ونتعنو مو  اى ي لا  باومباىل يوا ي ناا"" ذاوباب ذاوبتها إال ما ي ت نص بند لادا وإ  وى ن"ى ما ن ت نص معا بب يو "نك فو يوات  مو ذاوبب ي
 يو "نك فص يوج"نمب يوم رو"  وفاا  دراى  انوو يوعاوبا ا وا ي مرمو يوتعا"ك بننهماي

ن3ي
 ند يودرى: ملو يوم "ح جع  ذاوبب يإل"جاؾ وت"ونج يإل اذا  وللباا" يو اوم وتا"ونج يونرتاب يومؽ"ضاب يوعاوباب يوماا""  وهجناناا  تتاى"ج - 

ذاوباا ا فاص دانو جعا  يوج"نماب يونا ابب ذاو لفعاا  يونجاوى لو  077ا و 076ا و 072بنو يو جو ويو جو يوملباى ويإلذاىيى وفااا  درااى يوماويى 
 999ا و 998يو ال"نب لو يوتنااب  با واااال لو يوهما  لو يوهماا  ماو يوجاانرا ولداا  فااص بنااو ذاوبتهااا إواو يوعاوبااا  يومن،اود ذهنهااا فاص يوماااىتنو 

-0959و اانب  8ا  ييو اال ويوت ااهن"ن و"لى لو جمنااق ي  عااا  يومرونااب وهجاا"يبى يومبننااب فااص يوةااا"  يو اننااب مااو يوماااى  ي ووااو مااو يواااانوو " ااى ذاباا



 
 
 

369 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

مـت الؿـب قـ٩ٔٓ اإلاجنـي ٖلُـّ،  441ُّٞ ما ًُٟض بلٛاء اإلااصة  ًضع ٘ الضٖٔٓ الجىاثُـت ٖـً ظٍغ ٓباث التي حكتٍر لٞغ ٣ٖ

ٓن ع٢م  . 1423لؿىت  8ْزلو بلى ؤن الجغاثم اإلابِىت في ال٣اه  مً ظغاثم الك٩ٔٓ

ٓبـت ٖـً ألاٞٗـا٫ اإلابِىـت ُٞـّ ٖلـى اإلاـاصجين  (1)٢ًْذ فـي الُٗـً الشـاوي ٓع ٢ـض ؤخـا٫ فـي جدضًـض ال٣ٗ ٓن اإلا٩ـ بـإن ال٣ـاه

ـــ٘ الـــضٖٔٓ ٖلـــى الكـــ٩ٔٓ مـــً ٖـــضمِا اإلاىهـــٓم ٖلحهـــا فـــي اإلاـــاصة 439ْ  438 ٢ٓـــ٠ ٞع ٓبــاث ٣ٞـــِ، ؤمـــا ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بخ ٣ٖ 

٪ الضٖٔٓ ًٖ  همـت 441 ٓن لم ًدل ٖلى َظٍ اإلااصة ختى ٣ًا٫ بن جدٍغ ٓباث ٞةن ال٣اه ٢ٓـ٠ ٖلـى  ٣ٖ ْاللمـؼ( جخ )الِمـؼ 

ٓوي. ٓن مّٗ للخىاػ٫ مً اإلاجني ٖلُّ ؤي ؤزغ ٢اه  ق٩ٔٓ الُٝغ اإلاخًغع، بما ال ٩ً

ْاثــغ اإلاد٨مــت  ْٖــغى ألامــغ ٖلــى ص ٢ْــ٠ الؿــير فــي هٓــغ الُٗــً،  ْلــى  ْبػاء َــظا الخٗــاعى ٢ــغعث الــضاثغة الجىاثُــت ألا

ٓاظب الاجبإ. ٓوي ال  الٗلُا مجخمٗت لخدضًض اإلابضؤ ال٣اه

ش ٣ٞغ  ا مجخمٗت الٗض٫ْ ًٖ اإلابضؤ الهاصع بخـاٍع ْاثَغ م فـي الُٗـً الجىـاجي 2005/  07/  20عث اإلاد٨مت الٗلُا بض

ْاإلابـــاصت اإلامازلــت لــّ، ْألازـــظ باإلابــضؤ الهــاصع فـــي الُٗــً الجىــاجي ع٢ـــم  51لؿــىت  576ع٢ــم  ْاإلابـــاصت 43لؿــً  ١1597   ١

ٓن ع٢ــــم )اإلامازلــــت لــــّ التــــي ج٣ ــــملي بــــإن جلــــ٪ الجــــغاثم اإلابِىــــت فــــي اإلاــــا ْلــــى مــــً ال٣ــــاه م بكــــإن خماًــــت  1423( لؿــــىت 8صة ألا

. م مً ظغاثم الك٩ٔٓ ٓاَغ التي خغمِا ال٣غآن ال٨ٍغ  (2)اإلاجخم٘ مً الٓ

 ٘ ٓع ظِـت الدكـَغ ٖىــض -ٞـبٌٛ الىٓـغ ٖـً  ـحت ٢ًـاء اإلاد٨مـت الٗلُـا مـً ٖضمــّ بال ؤن مدـل الى٣ـض ٢ـاثم فـي ٢هـ

٫ٓ اإلاهـــلحت اإلادمُـــت -بخالـــت الىهـــٓم ٖلــــى بًٗـــِا ْطلـــ٪ ؤْفـــى مــــً  ٖـــً قــــم ُٖٓت ْؤلاظغاثُـــت مٗــــا،  ــــاًخين اإلآيـــ بالٖغ

ْبن ٧ـــان اإلاكـــٕغ ؤُٖـــ  إلاباصئهـــا مغجبـــت  ـــ٤ َٗـــً خ٨مـــذ ُٞـــّ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا،  مجـــغص اؾـــخسالم ٢هـــض اإلاكـــٕغ ٖـــً ٍَغ

ٓوي.  الىو ال٣اه

عي كلى أخيام اللظاء: -زالثا  أزش اللشىاةُت والدعشق الدشَش

ٗاث  ٓاثُت بنضاع بٌٗ الدكَغ اإلاخٗل٣ت بإخ٩ام زُيـرة جخُلـب  هُئـت مىـار مىاؾـب ٢بـل جُب٣ُِـا، مً ٢بُل الٗك

ْمً طل٪ ما ٢ًذ بّ اإلاا ٝ الغاَىت للمجخم٘،  ٓن ع٢ـم  2ة صًغاعي الْٓغ بخٗـضًل بٗـٌ  (3)م. 2016لؿـىت  22مً ال٣اه

ٓن ع٢ـم  ٓبـاث مـً ؤهـّ ٌٗا٢ــب  1973لؿـىت  70ؤخ٩ـام ال٣ـاه ٓن ال٣ٗ ْحٗـضًل بٗـٌ ؤخ٩ـام ٢ــاه م فــي قـإن ب٢امـت خـض الؼهــا 

َا  ُت للؼاوــــي اإلادهــــً بال ؤ هــــا جخُلــــب قــــْغ ٓبــــت الكــــٖغ الؼاوــــي اإلادهــــً بــــالغظم ختــــى اإلاــــٓث، ٞلمــــا ٧اهــــذ َــــظٍ  ــــي ال٣ٗ

٘ بالىو ٍ ٢بل بنضاع َظا الخٗضًل. جمُِضًت لخُب٣ُِا، ِٞل خغنذ ظِت الدكَغ ٓاٞغ جل٪ الكْغ  ٖلى ج

ٓا٣ِٞا م٘ الىٓام  ٗاث الضازلُت إلاغا٢بت مضٔ ج ْمً ٢بُل الدؿٕغ الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاث ٢بل مغاظٗت الدكَغ

ٗت  ْلت في ؤخ٩امِا اإلاؿخمضة مً الكَغ ْمً طل٪ الخهض٤ً ٖلى اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل التي صزلذ ؤلاؾالمُتالٗام للض  ،

ش خيز الىٟ ٫ٓ/ؾبخمار  2اط بخاٍع ٣ٞٓا للماصة 1990ؤًل ٓلي  3، ٞ ْلت ؤن ج ْالتي ٞغيذ ٖلى ؾلُاث الض مً الاجٟا٢ُت، 

                                                                                                                                                                                     
ى يوم ا" إونه ور وك ي فعا  يومرونب وج"نمتص يو ل ويوت هن" ت ت"ك جمنعها فص ذهاب يوتجا"نى وااص دماناب و،اوو يوم ااط باو ا"ؾ وفا  0999
 فص ا ي يو نا ا واو مجموذب يو "و  يوتص تعتمى ذهنها  انى يإلن ااو ومرانتاه يالجتماذناب  اويم يومعنوناب منهاا لو يوماىنابا و اوماا لو تهاكما،وىه 

نااط ي فعا  يومن،ود ذهو تج"نمها ويوعاال ذهنها  ى تما ه  وت ابه  و ابعها ويتدى  ذهب تج"نمهااا فاإو يوتة ان" يومن ااص وما"يى يوم ا"ح ويوا
و وجاب  يو ي ال نتعا"ك مق مبىل  "ذنب يوج"يبى ويوعاوبا  ون،ل فص م،اهدب يوماتهى لا،اب باون ابب وهاويذاى يومعةناب رااوتص تاا""  ابل إباداب لي

 يو المانق م بوونب لو مانق ذاوبب فر   وك ن اتىذص لو تللا  جا"يبى يونجاوى ويو ال"نب ويوتنااب  با وااال ويوهما  ويوهما  يودراى يوماا"" وج"نمتاص 
ويوت هن"ا ونط فص يوعاال فد ل ب  فص نةط يو نا ب يوجنابنب يوتص ي"تااا يوم "ح مو دنا تو اؾ ج"نمتاص يو ال ويوت اهن" ذهاو  اروى يو ا"ؾ 

ن و اانب 8يوؽا"يما واااص ي  اااط يوت اا"نعص وهاااانوو " ااى ي يإل ااالمنبذاوبااا ا واااو ماا نتةاا  مااق لدراااى يو اا"نعب  990يومتضا"" وفاااا وااند يوماااى  
 االو دمانااب يومجتمااق مااو يوظااويا" يوتااص د"مهااا يوااا"آو يوراا"نىا يوتااص تدااا ذهااو "لل يو،ااىح باانو لفاا"يى يومجتمااق يإل ااالمص باااومؽة"  ى ب 0959

ل ى مو يوج"يبى يومن،اود ذهنهاا فاص يوةاا"   -واص بىوو  ك-ويو،ةر ويوعةو ويوت امرا  نما لو يوم "ح  ى جع  ج"نى يوا ؾ يومعا ل ذهنه دىي 
ماو يوااانوو " اى  09ا 01ا  9ى يوم ا" إونه ماو جا"يبى يو اروىا دناا ناد فاص يوماويى  0959ن و نب 8ى  ي ووو مو يواانوو " ى ييو اننب مو يوما

ى فااص  االو دااى يوااا ؾ مااا نا ااق بلنااه ااا ه يوج"نمااب يلي يوااا ؾن مااو جاا"يبى يو ااروىا ومااو  ااى فإنااه مااو بااال لووااو لو ترااوو إ"يى  0979و اانب  25
ى يوما رو" ماو جا"يبى يو اروى 0959ن و انب 8" يوج"يبى يوم ا" إونها فص يوةا"  يو اننب مو يوماى  ي ووو مو يوااانوو " اى ييوم "ح متجهب إوو يذتبا
 ىي0997   16  52 ا جه ب  99و نب  0297ذاوبا مي  عو جنابص " ى  990ونن ب  ب لنها درى يوماى  

ن1ي
 ىي5112   17   51 ا بتا"نخ  20و نب  276 عو جنابص " ى  - 
ن2ي

 ىي 5106ي  05ي  58اـ يومويف  0998"بنق يوو   59 عو جنابص بجه ب: ي "بعام  - 
ن 3ي

 ي599ىي د         9   5ا ي يومويف  :  0997  "جل    07ا يو نب : يولام با 9من و" فص يوج"نى  يو" منبا ح -
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ٗذ صٖٔٓ بةزباث وؿب ال ٖلى ْؾاثل بزباث اليؿب اإلاىهٓم ٖلحها في  ٓ ٞع ٫ْ إلاهلحت الًٟلى للُٟل، ٞل خباع ألا الٖا

ٓا٫ اليخهُت ع٢م  ٓن ألاخ ْبهما ٖلى البهمت ا89لؿىت  ٢10اه خضاص بمهلحت الُٟل م،  ٓعازُت اٖخماصا ٖلى الٖا ل

خباع اإلاُٗىُاث الخالُت: ٠٢ٓ اإلاكٕغ اللُبي مما ًُٟضٍ َظا الىو بطا ؤزظ في الٖا ٓ م  الًٟلى، ٞما َ

م 2014اإلاُٗ  ألا٫ْ/ ؤن خ٨ما في ٢ًُت خًاهت في بخضٔ اإلادا٦م اللُبُت نضع في مضًىت بىٛاػي في الٗام 

ُٗت الٗ با باليؿبت خ٨مذ ُّٞ ال٣ايُت )ٞع ٓن ٍٚغ ْبمغاٞٗت ألاؾخاط اإلادامي )ٖبضالىانغ ال٨٨لي( بد٨م ٢ض ٩ً بُضي( 

ٓا٤ٞ إلاا ههذ ٖلُّ اإلااصة الشالشت مً اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل،  ْل٨ىّ م ٓا٫ اليخهُت،  ٓن ألاخ إلاا ًىو ٖلُّ ٢اه

ْالح٨م  ها لألر مً ألام مغاٖاة إلاهلحت الُٟل الًٟ  لى.ْمٟاصٍ بؾ٣اٍ خ٤ الحًاهت ًٖ ألار 

ْلم ًظ٦غ  ْؤبُّ، ط٦غ ْؾُلخين ٣ِٞ  ٓص  ٓل اإلاُٗ  الشاوي/ ؤن اإلاكٕغ اللُبي خين جدضر ًٖ بزباث اليؿب بين اإلا

ط بالُٟل. ْاٖتراٝ الْؼ ظين،  ٓاَما، ال٣ٗض ال٣اثم بين الْؼ  ؾ

ٓاٖض اإلا٣غعة في قإن بزباث اليؿب مً مؿاثل الىٓام ال /لضاإلاُٗ  الشا ٗام، ؤن اإلاد٨مت الٗلُا اٖخارث ؤن ال٣

ْلضعء مٟاؾض ظمت. ٓعزت  ْلحماًت ال عث للمداٞٓت ٖلى ألاوؿار  ِغّ
ُ
ٓن باَلت بُالها مُل٣ا؛ أل ها ٢  1ْؤي مسالٟت لِا ج٩

ْالضًّ، ؤم ؤهّ  اط ٢اثم بين  ال ٣ٖض ْػ  ٍٓ ٓعازُت  زباث وؿب َٟل ؤه٨ٍغ ؤب ْمً زم، ِٞل ٌٗخمض ٖلى البهمت ال

ٓا٫ اليخهُت بما ًدىاؾب م٘ ههٓم اجٟا٢ُت ًجب ٖلى اإلاكٕغ الخضزل بخٗضًل ههٓم اليؿب في ٓن ألاخ  ٢اه

ُٗت في مهغ ًخًمً  خ١ٓ٣ الُٟل ٓن بلى الؿلُت الدكَغ ٕ ٢اه غ الكٍغ٠ ج٣ضم بمكْغ ْؤن ألاَػ ٓعة، ال ؾُما  اإلاظ٧

ٓاػ بزباث اليؿب بالُغ١ الٗلمُت.  يمً ههٓنّ ظ

٣ْٞا لىو اإلااصة ) لم ؤن ألار ألم  ُٖ ٓا٫ 52ٞةطا  ٓن ألاخ ْؤن /ر( مً ٢اه اليخهُت ًإحي في الترجِب الخامـ، 

ٓاعص في ال٣ٟغة )ر(52اإلااصة ) ْبن ؾمدذ للمد٨مت ؤال جخ٣ُض بالترجِب ال ٓن، بال ؤ ها  (2)/ط( ختى  إلاهلحت اإلادً

 ٤ٞٓ ، ِٞل ً ٓص في الضٖٔٓ ٓظ ٓ م ْمً َاالء مً َ ْؤمّ،  ْؤبُّ  ْؤمِا  ٓن  اؾخصىذ مً طل٪ ؤعبٗت ؤخخام، ؤم اإلادً

 بين الىهينا

ْة ٖ ْاٖتراٝ ألار،ٖال اط،  زم ؾ٨ذ، ٞةن ٢ُل بهّ بهما  (3)لى ؤن اإلاكٕغ بسهٓم بزباث اليؿب ط٦غ ٣ٖض الْؼ

٢ٓا٫: "ًشبذ اليؿب  ما، ٦ما ل ما ٖلى ؾبُل الحهغ ال اإلاشا٫، ؤظُب بإهّ ؤًًا لم ًىو ٖلى ٖضم ؤلازباث بٛيَر ط٦َغ

ٓ ٞٗل ل٩ان اإلا ٓػ بزباجّ بٛير َاجين الٓؾُلخين". ٞل ال ًج ٦ْظا  ٓاػ ب٨ظا  ْؤهّ ؾ٨ذ ِٞظا ال ًُٟض ٖضم ظ . ؤما  ى٘ ؤ٢ٔٓ

ما.  ؤلازباث بٛيَر

خماص ٖلى ما ج٣ضم ًٟ ملي  ْالٗغى-ْٖلُّ، ٞةن الٖا ج الخالي: -مً زال٫ َظٍ اإلا٣ابلت   بلى الخسٍغ

ْؤهّ لِـ َىا٥ ما  .1 ٣ْٞا الجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل،  ٓ مً اإلاهالح الًٟلى للُٟل  ال ق٪ ؤن زبٓث اليؿب َ

خماص  ْبين ؤمّ.ًمى٘ مً الٖا اط ٢اثم بِىّ  ال ٣ٖض ْػ  ٍٓ ٓعازُت  زباث وؿب َٟل ؤه٨ٍغ ؤب  ٖلى البهمت ال

ْابح ال ٚباع ٖلُّ ما  .2 ٓا٫ اليخهُت  ٓن ألاخ ْههٓم اليؿب في ٢اه ؤن الخٗاعى بين هو اإلااصة الشالشت 

 . ٘ ٢بل بنضاٍع ٓاػم الدكَغ  ٌٗني بَما٫ اإلاكٕغ لل

                                                             
-ن9ي

 ي091ا د 5ا يوعىى 01ىا مجهب يومدرمب يوعهناا يو نب 0979   00   16 ا بتا"نخ  51   029 عو  "ذص لدوي   ل،نب " ى  
والتــي كظــذ فــي الحظــاهت خــاٌ الفشكــت بــين الــضوحين أن جىــىن لــألم زــم ألمهــا زــم لــألب زــم إلادــاسم الؼفــل مــً اليعــاء بخلــذًم مــً  - (2)

 جذلي مً حهخين كلى مً جذلي بجهت واخذة زم إلاداسم الؼفل مً الشخاٌ.

( وأظــاهُذٍ الشــشكُت، ميشــىساث 84لعــىت  10د. كبــذ العــالم خمــذ الشــٍشف اللــالم )سخمــه هللا(، كــاهىن الــضواج والؼــالق سكــم ) - (3)

ىوغ، غ  وما بلذَا. 272م، بىواصي، ص 1990، 1حاملت كاٍس
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عة جضزل اإلاكٕغ بخٗضً ٓا٫ اليخهُت بما ْمً زم ٞال بض مً يْغ ٓن ألاخ ل ههٓم اليؿب في ٢اه

ٓعة.  (1)ًدىاؾب م٘ ههٓم اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل اإلاظ٧

ْال٣اصع ٖلُّ. ْلي طل٪  ٤ُٞٓ ُٞما ظمٗذ، بهّ   َظا ْهللا ؤؾإ٫ الخ

 

 الخاجمت

ٗت  مىظ اؾخ٣اللّ، بال ؤهّ في بضاًخّ ٧ان مخ٣ُضا  ؤلاؾالمُتجبين مً الؿغص اإلاخ٣ضم ؤن اإلاكٕغ اللُبي ًجهل مً الكَغ

ٓع مً ؤٌؿغ اإلاظاَب، ؤْ ٖلى اإلاظاَب  ْالضًت ٖلى اإلاكِ ْال٣هام  ْص  ٫ٓ في مؿاثل الحض باإلاظَب اإلاال٩ي، زم جد

ا  َْظٍ ؾىت ؤظاَػ ٓن،  ْلم ًخ٣ُض بمظَب بُٗىّ( ُٞما لم ًغص بكإهّ هو زام في طل٪ ال٣اه ال٣ُِٟت اإلاٗخارة )

ْللض٦ َْبت الؼخُلي الٗلماء،  ٓع  ٓوـ اإلاجلض الؿاب٘،  -عخمّ هللا–خ بدض في َظٍ اإلاؿإلت وكٍغ في مجلت ظامٗت ٢اٍع

 .م.78ٖضص زام، ؾىت 

اًت–ًسغط اإلاكٕغ ؤخُاها  ظّ  -مغاٖاة مىّ إلاهلحت ًغاَا ؤظضع بالٖغ مً مظاَب ؤَل الؿىت بلى مظَب آزغ، ٦سْغ

ٓا٫ اليخهُت في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلا ٓن ألاخ ٓن ع٢م  29اصة في ٢اه ْالُال١ بلى  89لؿىت  10مً ال٣اه اط  بكإن الْؼ

ظت  ظت مٓؾغة ؤلؼمذ الْؼ ْالْؼ ط مٗؿغا  ْالظي ًا٦ض في َظٍ ال٣ٟغة خ٨ما ًغؾُّ بطا ٧ان الْؼ اإلاظَب الٓاَغي، 

ظت ال  ءة مً الْؼ ْظّ اإلاْغ ط ٖلى اإلاظاَب ألاعبٗت التي ال جٔغ طل٪ بال ٖلى  ظِا، ِٞظا زْغ ٖلى ظِت با هٟا١ ٖلى ْػ

 ؤلالؼام.

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٗت ؤن  - ط ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾُت للكَغ ٍِ الخْغ ِض
َ
ل
َ
ُضْع ِبس ًَ ، ٖلى اٞتراى ؤن ألاخ٩ام ؤلاؾالمُتاإلاكٕغ الٓيعي لم 

ٓاًَ الخالٝ ألخض اإلاظاَب ال٣ُِٟت. ْ ازخُاع في م  التي ٢ىجها بما ؤخ٩ام ٢ُُٗت، ؤ

 التي لم ًغص ٞحها ًٖ الؿل٠ ٍمليٌء ٞحها. ال ٌؿدبٗض اظتهاص اإلاكٕغ في بٌٗ اإلاؿاثل -

ٗت  - ٫ٓ بإن ال٣ًاء ال ًُب٤ ؤخ٩ام الكَغ ْؤهّ ال قإن لّ  ؤلاؾالمُتال ًحح ال٣  ،
ً
 ؤعيُا

ً
ٗا بل ًُب٤ حكَغ

ٗت  ٘ ؤْ مسالٟخّ لح٨م الكَغ ٫ٓ ؤلاؾالمُتبمُاب٣ت َظا الدكَغ ْبن –بن  ح الخٗاعى–، ِٞظا ال٣ زاَي، 

ٓصٍة في   ٚير مدم
ً
ٓاًَ.لم ًحح ٧ان  جلت  َظٍ اإلا

ْبهما ٌكمل ٖضم جهضًغ  - ٘ لِـ ٢انًغا ٣ِٞ ٖلى حٗضًل ألاخ٩ام الشابخت،  ٓاػم الدكَغ ٓع في ألازظ بل ؤن ال٣ه

ْٖلل الخٗضًل.  مظ٦غاث بًًاخُت في قإن ما ٌؿخضعي الخٗضًل ْؤلاياٞت ختى ًدبين اإلاكخٛلين خ٨م 

ٗت  - ٫ٓ ْالازخُاع بين ؤ٦رر حُٗي ؾلُت  ؤلاؾالمُتؤن ههٓم ؤلاخالت ٖلى ؤخ٩ام الكَغ ت لل٣ًاء بالخج ج٣ضًٍغ

ْاإلا٩ان. ٝ الؼمان  ْغ  ألاخ٩ام مىاؾبت خؿب مغاٖاة خا٫ ألاٞغاص ْْ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ُٖٓت ْؤلاظغاثُت. - ٓاهتها، اإلآي ُٗت في قتى ظ ٓاػم الٗملُت الدكَغ عة الالتزام بل  يْغ

                                                             
لُت فـي  - (1) ش الشٍشف الزي جلذم في ألاشهش ألاخيرة بمششوق كاهىن ئلى العلؼت الدشَش وال هشو مً الخلذًل اكخمادا كلى مىكف ألاَص

 مُت ومً بُنها البصمت الىسازُت.مصش ًخظمً طمً هصىصه حىاص ئزباث اليعب بالؼشق اللل
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ْحٗض - ُت  ٓاهين الكٖغ عة بنضاع اإلاظ٦غاث ؤلاًًاخُت ٖلى ال٣  .ًال هايْغ

ٗت  - ٍٓت اإلاسخهين بالكَغ ٓعٍت ؤلاؾالمُتًجب الىو ٖلى ًٖ ُٗت ْفي صاثغة اإلاد٨مت الضؾخ  في الؿلُت الدكَغ

 .بسهٓم

ْظٓر الخيؿ٤ُ  - عة الىو ٖلى  ٓاٍػ ال-يْغ ْاإلاد٨مت الٗلُا ُٞما اإلاؿاثل الٟىُت  -ظ ُٗت  بين الؿلُت الدكَغ

ٓاػمِا. ْل ُٗت   للٗملُت الدكَغ

ٓمت التر٦يز ٖلى مبضؤ الخسهو  - َا بالضًم ْالضعبت لضٔ ال٣ا ملي في مجا٫ بُٗىّ.مكْغ  لخد٤٣ اإلاغان 

ٓاػن ال٨وي إلاا ٌٗغى ٖلى ال٣ًاة  - مً ٢ًاًا  -في اإلاضن اإلاؼصخمت ٖجهم في اإلاضن الىاثُت-ًجب مغاٖاة ٖضم الخ

ْاثغ اإلاد٨مت الٗلُا. ظل٪ْما ل  مً ؤزغ ٖلى ٦ٟاء هم في اٖخالء ص

-  ْ ٢ٓٝٓ ٖلى مضٔ اوسالخإوي  ْجض٤ُ٢ الىٓغ في ههٓم الاجٟا٢ُاث لل ٗت جالخضبغ  ْٖضمّ م٘ ؤخ٩ام الكَغ امِا 

 مً ٖضمّ ٢بل الخهض٤ً ٖلحها. ؤلاؾالمُت

ْا  في البضء ْفي الخخام. مْالحمض ا ٖلى الض

 الباخض

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

  الًٟل ؤخمض بً ٖلي ٓ ج ابً  جغ، ؤب بً مدمض بً ؤخمض بً  جغ الٗؿ٣الوي، الخلخُو الحبير في جسٍغ

م.ابً خؼم، اإلادلى، اإلاُبٗت 1989َـ/1419، 1ؤخاصًض الغاٞعي ال٨بير، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، ٍ

ت، مهغ.  اإلايًر

 ت اإلاؿوى )الِضاًت ال٩اُٞت ْص بً ٖٞغ ٓونملي، قغح خض  مدمض بً ٢اؾم ألاههاعي، ؤبٓ ٖبض هللا، الغنإ الخ

ٓاُٞت(، اإلا٨خبت الٗلمُت، ٍ ت ال  َـ.1350، 1الكاُٞت لبُان خ٣اث٤ ؤلامام ابً ٖٞغ

  ٖلى َامل ٞخذ الٗلي اإلاال٪ في الٟخٔٓ ٖلى مظَب ؤلامام مال٪، للكُش ٕٓ ٓن. جبهغة الح٩ام؛ مُب ابً ٞغخ

 بيرْث، لبىان. ،صاع ال٨ٟغ، ٖلِل

 ٓلي، الب جت في قغح الخ ٓ الحؿً ٖلي بً ٖبض الؿالم الدؿ دٟت، ث: مدمض ٖبض ال٣اصع قاَين، صاع ال٨خب ؤب

 م.1998َـ/ 1418، 1ٍلبىان، الٗلمُت، بيرْث، 

 ٍ ،َـ.1405، 1ابً ٢ضامت، اإلاٛني، صاع ال٨ٟغ، بيرْث، لبىان 

  ٓػٍت، مدمض قمـ الضًً الح٤ ْْاص، م٘ قغح ابً ال٣ُم الج ٓص قغح ؾنن ؤبي صا ٓن اإلاٗب ْْص، ٖ ؤبٓ صا

 م.1990َـ/ 1410، 1ٍلبىان، رْث، آباصي، صاع ال٨خب الٗلمُت، بي

  ،ٓا١، الخاط ْؤلا٧لُل، الخاط ْؤلا٧لُل إلاسخهغ زلُل، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث ٓ ٖبض هللا اإلا ، 1ٍلبىان، ؤب

 .353، م8م ط1994-َـ1416
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  ؤبٓ ٖبض هللا، مدمض بً ؤخمض بً مدمض الٟائملي، الكِير بمُاعة الٟائملي، ؤلاج٣ان ْؤلاخ٩ام في قغح جدٟت

ٓص ْألاخ٩ام البً ٖانم الىضلنملي، صاعال٨خب الٗلمُت، بيرْث،  الح٩ام ، 1ٍلبىان، في ه٨ذ ال٣ٗ

 م.2000َـ/1420

  ،ٍذ، لبىان ٓحي، ٦كاٝ ال٣ىإ ًٖ متن ؤلا٢ىإ، صاع ال٨ٟغ، بْغ  م. 1982َـ / 1402الته

  ،ت، ال٣اَغة غ الكٍغ٠، اإلاُبٗت اإلاهٍغ  م. 1931َـ/1350، 1ٍمهغ، الترمظي، الجام٘ الححُذ، ألاَػ

  َْبي ْمدمض  ج٣ي الضًً الكاٞعي، ٦ٟاًت ألازُاع في خل ٚاًت الازخهاع، ث: ٖلي ٖبض الحمُض بلُجي 

ٓعٍا، ؾلُمان، صاع الخير، صمك٤،   م.1994، 1ٍؾ

  ٓم مدمض بً ٖامغ اإلادامي ، مِضاة للجامٗت ملي، وسخت م٨خبت اإلاغخ ملي، خاقُت الٗضْي ٖلى الخٍغ الخٍغ

 م . 1964اللُبُت بىٛاػي 

 .الضؾٓقي، خاقُت الضؾٓقي ٖلى الكغح ال٨بير، صاع ال٨ٟغ، بيرْث، لبىان 

  ،اع، مُبٗت مهُٟ  البابي الحلبي، ال٣اَغة ٧ٓاو ، هُل ألاَْ  م.1961َـ/ 1380، 3ٍمهغ، الك

 ت، بيرْث ٓاَغ ؤلا٧لُل قغح مسخهغ زلُل، صاع اإلاٗٞغ غي، ظ  .، لبىاننالح ٖبض الؿمُ٘ آلابي ألاَػ

  ٍ ؛ ْاليكغ، بيرْث، لبىان.1978َـ/1398، 2الؿغزنملي. اإلابؿٍٓ ت للُباٖت   م. صاع اإلاٗٞغ

  ، ت ال٨أر ت ؤلٟاّ اإلاجهاط؛ اإلا٨خبت الخجاٍع  هغ.مال٣اَغة، الكغبُني. مٛني اإلادخاط بلى مٗٞغ

  ،ْمدمض بٓ زازة، صاع الٛغر ؤلاؾالمي قِار الضًً ال٣غافي، الظزيرة، ث: مدمض خجي، ْؾُٗض ؤٖغار، 

 .1994، 1ٍلبىان، بيرْث، 

  ، ت ال٨أر  مهغ.ال٣اَغة، ال٨ما٫ بً الِمام، قغح ٞخذ ال٣ضًغ، اإلا٨خبت الخجاٍع

  ّض اإلاال٩ي، بعقاص الؿال٪ بلى ؤقٝغ اإلاؿال٪ في ٣ٞ ٓ ٍػ ؤلامام مال٪، مُبٗت مهُٟ  البابي ٖبض الغخمً ؤب

  ، مهغالحلبي، ال٣اَغة.

 ٍ م، مُبٗت مهُٟ  بابي الحلبي، ال٣اَغة، مهغ.1964َـ/1383، 1اليؿاجي. اإلاجخبى؛ 

  ،ىُت، بىٛاػي ٓص الؼع٣ٍي، صاع ال٨خب الَٓ ٓعي، جظًُل اإلاُٗاع، ث: ظمٗت مدم ٖبض الؿالم بً ٖشمان الخاظ

 م. 2008، 1ٍلُبُا، 

 ؤلاؾالميٖبض الؿالم م ٘  ،ظامٗت الٟاجذ ،دمض الكٍغ٠ الٗالم )عخمّ هللا(، الىٓام ال٣ٗابي في الدكَغ

 م.1995،  2ٍلُبُا، َغابلـ ،. 

 ( ْالُال١ ع٢م اط  ٓن الْؼ ْؤؾاهُضٍ 84لؿىت  10ٖبض الؿالم مدمض الكٍغ٠ الٗالم )عخمّ هللا(، ٢اه  )

ٓوـ، بىٛاػي،  ٓعاث ظامٗت ٢اٍع ُت، ميك  .م1990، 1ٍلُبُا، الكٖغ

  ٓباث في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي؛ ُت في ؤخ٩ام ال٣ٗ م. صاع الٛغر 1986َـ/1406ٖبض الؿالم الكٍغ٠. اإلاباصت الكٖغ

 .ؤلاؾالمي، بيرْث، لبىان

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

 ت ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .، مهغٖٓى مدمض ٖٓى، صعاؾاث في ال٣ّٟ الجىاجي ؤلاؾالمي، صاع اإلاٗاٝع

  ٓن تٖٓى مدمض، قغح ٢اه ٖٓاث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  ، مهغ.ؤلاظغاءاث الجىاثُت، صاع اإلاُب
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  ،ٓهُت، بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ٓص مدمض ٖلي نارة، صلُل ج٣ىُاث الهُاٚت ال٣اه . ظى٠ُ، م2012مدم

َٓؿغا.  ؾ

 ،ت ، ؤلاؾ٨ىضٍع ْجدلُال، ميكإة اإلاٗاٝع  
ً
 .م1984 مهغ، عمؿِـ  هىام، ؤلاظغاءاث الجىاثُت جإنُال

 ٣ت اإلا ٓاهين بٍُغ ٘ ال٣ ٗاث )٦ُُٟت ٢غاءة مكاَع ْلُت، جدلُل الدكَغ ن الض ني للكْا ِٗض الضًم٣غاَي الَٓ

 ه٣ضًت(.

 
ً
 اإلاجالث والجشاةذ: –زالثا

 مجلت اإلاد٨مت الٗلُا. 

 .ضة الغؾمُت اللُبُت  الجٍغ

 .مجلت صٞإ ًٖ ال٣ًاء اللُبي 

  ٓوـ، ٖضص ٓهُت، ج  م.2018، مآً، 11مجلت اإلا٨ٟغة ال٣اه
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م وأخيام اللظاء اللُبي  بين هصىص الدشَش
ً
 معاةل اإلايرار اإلاخخلف فيها ششكا

Inheritance issues that are legally different between the provisions of the legislation and 

Libyan judiciary 

 خمُذة ظلذ اَذًىة ظلُذ . أ

لت   بيلُت الحلىق  ؤلاظالمُتمداطش بلعم الشَش

 ػبرق )لُبُا( -حاملت ػبرق 

hamedasaid79@gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

، جشيـر بقــ٩الُت مـضٔ جـإزير ازـخالٝ آلاعاء ال           
ً
ا ٓ مؿـاثل اإلايـرار اإلاسخلـ٠ ٞحهــا قـٖغ اخــض ٣ُِٟــت فـي اإلاـظَب ال

ٓوي مٖلـــى خ٨ـــم ال٣ًـــاء اللُبـــي فـــي  ْبلـــى ؤي مـــضٔ اؾـــخُإ ال٣ًـــاء اللُبـــي ؤن ًٟؿـــغ الـــىو ال٣ـــاه ؿـــاثل اإلايـــرار، 

ْالتــي  هــضٝ بلــى بُــان مــضٔ  َْــظا مــا ؾــىٗغى لــّ فــي َــظٍ الضعاؾــت،   ، ٓاٞــ٤ مــ٘ بعاصة اإلاكــٕغ ؛ ًخ
ً
  ــحُدا

ً
جٟؿــيرا

ٓا٣ٞت ؤخ٩ام ال٣ًاء اللُبي  عاصة اإلاكٕغ  ٓع مـً مـظَب ؤلامـام مالـ٪ ُٞمـا لـم ًـغص ُٞـّ م في ْظـٓر جُبُـ٤ اإلاكـِ

ُٗت  ْالىهـٓم الدكـَغ ْطلـ٪ باؾـخ٣غاء آلاعاء ال٣ُِٟـت  ٓوي، مخبٗين في طل٪ اإلاـى   الاؾـخ٣غاجي الخدلُلـي؛  هو ٢اه

٢ْـــض جٓنـــلذ َـــظٍ الضعاؾـــت بلـــى ْجدلُلِـــا للٓنـــ٫ٓ بلـــى هخـــاثج ٖلمُـــت.  ْمـــً زـــم جمدُهـــِا  ؤن الـــىو  ْال٣ًـــاثُت، 

ْبن ٧ان ًدىاؾب مـ٘  الٗام ٓوي،  ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪ ُٞما لم ًغص ُّٞ هو ٢اه الظي ٣ً ملي بخُب٤ُ اإلاكِ

، لِـظا ٞـةن ؤخ٩ـام 
ً
ا ْا٢٘ خا٫ مؿاثل اإلايرار اإلاسخلـ٠ ٞحهـا قـٖغ ٓم، بال ؤهّ ال ًدىاؾب م٘  ْا٢٘ خا٫ ال٣ًاة الُ

ْالــــغص ٖلــــى ؤ ــــحار  ٓعٍــــض طْي ألاعخــــام،  ــــا اإلاد٨مــــت الٗلُــــا التــــي ههــــذ ٖلــــى ج ْبن ٧اهــــذ فــــي ْاََغ ى،  الٟــــْغ

ْلِـــظا هٓصـــملي بٓيـــ٘ ٢ـــاهٓن ًـــىٓم مؿـــاثل ؤالٟـــت  عاصة اإلاكـــٕغ اللُبـــي، بال مس ُت،   هـــا لـــم جســـال٠ الٗضالـــت الكـــٖغ

ٗت   ألخ٩ـام الكــَغ
ً
ٓة بالــض٫ْ الٗغبُـت ْؤلاؾـالمُتاإلايـرار َب٣ــا ٓلت ؤلاؾــالمُت، ؤؾــ ْطلـ٪ ختــى ًدؿـنى لل٣ا ــملي ؾــِ  ،

ؿت  ال ٣ً٘ َٞغ ٕٓ بلُّ؛   الخالٞاث ال٣ُِٟت ُٞما لم ًغص ُّٞ هو قغعي ظؼجي.الغظ

 اليلماث اإلافخاخُت:

ٓع مً اإلاظَب اإلاال٩ي –اإلايرار   اإلاد٨مت الٗلُا. -اإلاكِ

Abstract: 

     That the issues of inheritance in which there is a disagreement in the Sharia 

raises the problem of the extent to which the difference in the jurisprudential 

opinions of the same sect affects the Libyan judiciary’s ruling on matters of 

inheritance? And to what extent was the Libyan judiciary able to correctly 

interpret the legal text in accordance with the will of the legislator? For this 

reason, this study aims to show the extent to which the Libyan judiciary rulings 

agree with the will of the legislator in the necessity to apply the well-known of 

Imam Malik's doctrine, with no special legal text mentioned therein. Following 

the inductive analytical approach. Among the most important results that we 

have reached: that the general legal text, although it is in line with the reality of 

the situation of judges today, does not correspond to the reality of the status of 
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inheritance issues in which they are legally disputed. For this reason, the 

Supreme Court rulings, even if they appear to be contrary to the will of the 

Libyan legislator, do not violate Sharia justice. Therefore, we recommend that a 

law be drawn up that regulates inheritance matters in accordance with the 

provisions of Islamic Sharia, so that the judge can easily refer to it.                              

Keywords:  

Inheritance –The most famous of the Maliki doctrine- Supreme court.  

 

 

 ملذمت

ع ؤهٟؿـــــىا ْؾـــــِئاث                ٓط بـــــاا مـــــً قـــــْغ ْوٗـــــ  ، ْوؿـــــخٍٟٛغ ْوؿـــــتهضًّ  ْوؿـــــخُٗىّ  بن الحمـــــض ا، هدمـــــضٍ 

ْالؿــالم ٖلــى هبِىــا مدمــض،  ْالهــالة   ،
ً
 مغقــضا

ً
ْلُــا ْمــً ًًــلل ٞلــً ججــض لــّ  ٓ اإلاِخــضي،  ؤٖمالىــا، مــً يهــضٍ هللا ِٞــ

ٓم الضًً، ؤما بٗض:  ْٖلى مً ؾاع ٖلى َضًّ بلى ً

ال لىبـي  ٞةن هللا ؾـبداهّ          ْلـم ًتـر٥ مِمـت طلـ٪ ال إلالـ٪ م٣ـغر  ـض،  ٓاٍع ٧ْـل لىٟؿـّ بُـان ؤخ٩ـام اإلا ْحٗـالى ؤ

م مــــً طلــــ٪ ٞــــةن َىــــا٥ بٗــــٌ اإلاؿــــاثل  ْبــــالٚغ ْاعر،  ن فــــي ٦خابــــّ الح٨ــــُم الىهــــِب الكــــغعي ل٩ــــل  مغؾــــل، ٞبــــيَّ

ٕٓ زــالٝ  ٢ْــ ٍٓــت، ممــا ؤصٔ طلــ٪ بلــى  ْالؿــىت الىب م  ذ مــً ال٣ــغآن ال٨ــٍغ بــين ٣ِٞــاء الجؼثُــت لــم ًــغص ٞحهــا هــو نــٍغ

ٗت  ٢ْــض  ؤلاؾــالمُتالكــَغ ٣خــّ،  ْمجهــا مــا ًخٗلــ٤ بٍُغ َْــظٍ اإلاؿــاثل مجهــا مــا ًخٗلــ٤ بــا عر،  خــ٫ٓ خ٨مِــا الكــغعي؛ 

ُٗت  ٓابــح ٖلــى ؤخ٩ــام ال٣ًــاء اللُبــي، الــظي اؾــدىض فــي ؤخ٩امــّ ٖلــى الىهــٓم الدكــَغ ٧ــان لِــظا الخــالٝ ألازــغ ال

ٓا٣ٞــذ ؤخ٩ـام ال٣ًـاء اللُبـي مــ٘ ا ٗخمــض ٖلحهـا فـي الح٨ـم ٖلــى الٗامـت، ٞـةلى ؤي مـضٔ ج ٌُ ُٗت التـي  لىهـٓم الدكـَغ

 للخُت آلاجُت.
ً
٣ْٞا ٓم بضعاؾخّ في َظا البدض  ا َظا ما ؾى٣

ً
ا  مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

.
ً
ا  اإلابدض ألا٫ْ: مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

ٓعٍض.  اإلاُلب ألا٫ْ: اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالخ

ٓعٍض.اإلاُلب الشاوي: اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت  ٣ت الخ  بٍُغ

.
ً
ا ْال٣ًاء اللُبي مً مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ  ٘ ٠٢ٓ الدكَغ  اإلابدض الشاوي: م

٘ اللُبي اإلاخٗل٣ت بمؿاثل اإلايرار.  اإلاُلب ألا٫ْ: ههٓم الدكَغ

.
ً
ا  اإلاُلب الشاوي: ؤخ٩ام ال٣ًاء اللُبي اإلاخٗل٣ت بمؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

 ٌ  اإلابدث ألاو

 معاةل اإلا
ً
 يرار اإلاخخلف فيها ششكا

ٗت   ْمجهـا مـا ًخٗلـ٤ ؤلاؾالمُتمؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها بين ٣ِٞاء الكَغ ، ٖلـى يـغبين: مجهـا مـا ًخٗلـ٤ بـا عر، 

ْاإلاؿـاثل التـي جخٗلـ٤  ٣ت ؤلاعر، ْؾيخدضر في َظا اإلابدض ًٖ اإلاؿاثل التي جخٗل٤ با عر فـي اإلاُلـب ألا٫ْ،  بٍُغ

٣ت ؤلاعر في اإلاُلب ال  شاوي.بٍُغ
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 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 اإلاعاةل اإلاخلللت بالخىسٍث

   ْ ٓاوٗـّ،  ْجيخٟـي م  ،َّ ْجخد٣ـ٤ قـْغ ٓاٞغ ُٞـّ ؤؾـبار اإلايـرار،  ٓعزّ ًجب ؤن جخ ٓاعر مً م ل٨ـً ٢ـض ختى ًغر ال

٢ْـ٘ الخـالٝ بـين ًدضر ؤخُاها ؤن ٌك٩ل مضٔ  ٓعزـّ، لِـظا  ْبالخالي زبٓث بعزّ مً م ٓاعر،  ٓع في ال ٓاٞغ َظٍ ألام ج

ْ ي: ال٣ِٟاء خ٫ٓ   بٌٗ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت با عر، 

 
ً
 ميرار اإلاؼللت في مشض اإلاىث: -أوال

ظُـت ٢اثمـت،              ظين ًـغر آلازـغ ماصامـذ الْؼ اط الححُذ ؾببا مً ؤؾـبار ؤلاعر، ٩ٞـل مـً الـْؼ ٌٗخار الْؼ

ٓاعر بُجهمـا باجٟـا١ ال٣ِٟـاء؛ ال  ْباهذ مىّ، ٞال ٣ً٘ الخـ ٓ  حُذ؛  َْ ظخّ  ظُـت، ؤما بطا َل٤ الغظل ْػ ه٣ُـإ الْؼ

 
ً
 باثىـــا

ً
ظخـــّ َال٢ـــا ْل٨ـــً بطا َلـــ٤ الغظـــل ْػ ٓاء ٧اهـــذ اإلاـــغؤة فـــي الٗـــضة ؤم ال،  ٓ مـــٍغٌ مـــغى  -بٛيـــر عيـــاَا-ؾـــ َْـــ

ٓ ماجــذ ٢بلــّ؛ ألهــّ اؾــ٣ِ خ٣ــّ  هــظا الُــال١ البــاثً الــظي  ٧ْــان ٢هــضٍ خغما هــا مــً اإلايــرار، ٞــال ًغثهــا لــ اإلاــٓث، 

ل ؤخ٩ام الى٩اح ٓ ٢بلِا؛ (1)ًٍؼ ٓا٫:، ؤما بطا ماث َ  ٣ٞض ازخل٠ ال٣ِٟاء في بعثها مىّ، ٖلى ٖضة ؤ٢

َْظا ٫ٓ٢ ألاخىاٝ ظِا مً الٗضة،  ال جغر بطا جٓفي بٗض زْغ ْ ي في الٗضة،   .(2)ألا٫ْ: جغر بطا جٓفي مُل٣ِا 

ٓ الحـحُذ فـي مـظَب  َْـ ٓجـّ، ٞـاه٣ُ٘ بعثهـا مىـّ ٧ـالُال١ فـي الحـحت،  الشاوي: ال جغر مىـّ؛ أل هـا باهـذ مىـّ ٢بـل م

 (3)الكاُٞٗت

َْـظا  ْ لـم جتـزْط، مٗاملـت لـّ بى٣ـٌُ ٢هـضٍ النـمليء،  ظذ ٚيٍر ؤ ْ بٗضَا، جْؼ الشالض: جغر مىّ، ماث في الٗضة ؤ

ي ٖــً ٖشمــان بــً ٖٟــان  ْصلُلــّ مــا ْع ّْعر جمايــغ بيــذ ألانــب٘ مــً ٖبــض الــغخمً بـــً  مــظَب اإلاال٨ُــت،  بهــّ 

ْلم ًى٨غ ٖلُّ ؤخض مً الححابت طل٪، ٞ ٧ْان َل٣ِا في مغيّ ٞبتها،   ، ٖٓٝ 
ً
 . (4)٩ان بظماٖا

ٓ اه٣ًــذ ٖـــض ها مـــا لــم ْلـــ َْـــظا مـــظَب الحىابلــت الغابــ٘: جـــغر مىــّ    ؛جتـــزْط بــأزغ، 
ً
ط ٢هـــض ٢هـــضا ألن َـــظا الــْؼ

ٓعى بى٣ــٌُ ٢هــضٍ، ٧ال٣اجــل ال٣انــض اؾــخعجا٫ اإلايــرار ٞةهــّ ٌٗا٢ــب بدغماهــّ بطا زبــذ   فــي اإلايــرار ٞٗــ
ً
ٞاؾــضا

٫ باه٣ًـاء الٗـضة  َْـظا اإلاٗنـى ال ًـْؼ ٓعٍثها ٞغاٍع مً ميراثهـا،  ٓ اه٣ًذ ٖض ها؛ ألن ؾبب ج ْجغر مىّ ختى ل َظا، 
(5). 

 
ً
 ميرار الجذة الصحُدت: -زاهُا

ْؤم ؤم ؤزل فـــي وؿـــبتها بلـــى اإلاُـــذ ط٦ـــغ بـــين الجـــضة الحـــحُدت  ـــي التـــي ال ًـــض           ْؤم ألار،  هصُـــين، ٦ـــإم ألام، 

ْؤم ؤبــي ألار، ٞــةن ص ْؤم ؤم ألار،  هصُــين ٧اهــذ ظــضة ٚيــر  ــحُدت، ٦ــإم ؤزــل فــي وؿــبتها بلــى اإلاُــذ ط٦ــغ بــين ألام، 

ْؤم ؤبي ؤم ألار.  ؤر ألام، 

ْٞغيــِا الؿــضؽ، ؤمــا الجــضة الٟاؾــضة ٞ ــي طاث عخــم، ْالجــضة الحــحُدت  ــي          ــ٤ الٟــغى،  التــي جــغر بٍُغ

 
ً
 .(6)ٞال جغر بالٟغى ؤبضا

َْما:        ٢ْض ازخل٠ ال٣ِٟاء خ٫ٓ مؿإلخين جخٗل٤ بميرار الجضة الححُدت، 

                                                             
(1)
 ي556ي يوى" يوملتا"ا وهد،رةصا د0290ا د5ينظ" يومؽنصا البو  ىيمب يوماى صا ج 
(2)
 ي  556يوى" يوملتا"ا وهد،رةصا د 
(3)

 ي918ا د5يومه لا وه ن"ي يا ج
(4)
ي  ا"ح بىيناب يومجتهاى ونهاناب يومات،اىا 0089ا داىنا " اى 909لنظ" إوو يومو لا وماواك باو لناطا رتاال يو اال ا باال  اال  يوما"نكا د 

 ي0997ا د9البو " ىا ج
(5)
 ي  0290ا د5يومؽنصا ج 
(6)
 ي  009ا من و"ي  جامعب  ا"نونطا بنؽا يا ديإل المنبذبى يوجهن  يوا"ن اويا ى"ي ا  فص يو "نعب  
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 كذد الجذاث الالحي ًشزً:  -ألاولى

ْبن ٖلـذ-الجضة الحـحُدت مـً ظِـت ألام            ٢ْـ٘ خـ٫ٓ (1)جـغر باجٟـا١ ال٣ِٟـاء -ؤي ؤم ألام  ْل٨ـً الخـالٝ   ،

ٓلين: ْبكإهّ ازخل٠ الٗلماء ٖلى ٢  ٖضص الجضاث الالحي ًغزً مً ظِت ألار، 

َْـــ ٓعزـــٓن ازىـــين مـــً ظِـــت ألار،  ُْٞـــّ ً ْالحىابلـــت،   ْالكـــاُٞٗت  ٓع ال٣ِٟـــاء مـــً الحىُٟـــت  ً: ؤم ألار ألا٫ْ: لجمِـــ

ْبن ٖلـــذ ْؤم ؤبـــي ألار  ي ٖـــً الغؾـــ٫ٓ (2)ْبن ٖلـــذ،  ْا فـــي طلـــ٪ إلاـــا ْع ٢ْـــض اؾـــدىض  . ْعر زـــالر ظـــضاث ، (3)ؤهـــّ 

ْْاخــضة مــً ٢ِبــل  ٓعزــان زــالر ظــضاث، زيخــين مــً ٢ِبــل ألار،  ْٖلــي ؤ همــا ٧اهــا ً ــض بــً زابــذ  ي ٖــً ٍػ ٦ــظل٪ إلاــا ْع

 .(4)ألام

ْاخـــض ٓعزـــٓن بال ظـــضة  َْـــم ال ً ْبن ٖلـــذ، ؤمـــا ؤم ؤر ألار ٞـــال الشـــاوي: للمال٨ُـــت،  ْ ـــي ؤم ألار  ة مـــً ظِـــت ألار، 

ْبظمإ الححابت، ٣ُٞخهغ ٖلُّ ٓاعص في الؿىت  ٓ ال ألن َظا َ  ،ً ْبين اإلاُذ ط٦ٍغ  .  (5)جغر؛ أل ها بُجها 

بت: -اإلاؿإلت الشاهُت ٍٓت ال٣ٍغ ٍٓت البُٗضة بالجضة ألاب   جب الجضة ألام

٢ْــ٘             ْمــ٘ َــظا  ٓاٖــض اإلايــرار فــي الحجــب ؤن ألا٢ــغر صعظــت ًحجــب ألابٗــض صعظــت،  ٓم ؤن مــً ٢ بط مــً اإلاٗلــ

ٓلين: ْطل٪ ٖلى ٢ بت،  ٍٓت ال٣ٍغ ٍٓت البُٗضة بالجضة ألاب  زالٝ بين ال٣ِٟاء خ٫ٓ  جب الجضة ألام

ْمٟـــــاصٍ ؤن  ْالكـــــاُٞٗت،  ٓ ٢ـــــ٫ٓ ٖىـــــض الحىابلـــــت  َْـــــ ْبلُـــــّ طَـــــب الحىُٟـــــت  بـــــت جحجـــــب الجـــــضة ألا٫ْ:  الجـــــضة ال٣ٍغ

 ًـــغزً بٓنـــًِٟ ؤمِـــاث، ٞـــةطا 
ً
البُٗـــضة، ؤي ؤن ؤم ألار جحجـــب ؤم ؤم ألام، ْ جـــتهم فـــي طلـــ٪ ؤن الجـــضاث ظمُٗـــا

 .            (6)اظخمًٗ ٞاإلايرار لأل٢غر

بــت مــً الثــاوي ٢ْــ٫ٓ ٖىــض الحىابلــت، ْخانــلّ  ؤن الجــضة ال٣ٍغ ٓ ألا ــح ٖىــض الكــاُٞٗت  َْــ ْبلُــّ طَــب اإلاال٨ُــت   :

ٍٓت، ْ جــتهم فــي طلــ٪ ؤن  ظِــت ألار ال جحجــب الجــضة البُٗــضة مــً ظِــت ألام، بــل ٣ًدؿــمان الؿــضؽ بُجهمــا بالؿــ

 ؤن الجــضة مــً ظِــت ألار ال جحجــب الجــضة مــً ظِــت 
ً
ألار ال ًحجــب الجــضة مــً ظِــت ألام، ٞمــً بــار ؤْلــى ؤًًــا

ْطلــــ٪ ٖلــــى زــــالٝ ألام، ٞة هــــا جحجــــب ظمُــــ ٓ ٧اهــــذ ؤبٗــــض مجهــــا صعظــــت،  ْلــــ ْلــــظل٪  جبــــذ ألام، ختــــى  ٘ الجــــضاث، 

 .(7)الجضة التي مً ظِتها مً  ي ؤبٗض مجها مً ظِت ألار

 ميرار الجذ مم ؤلاخىة: -زالثا

ْبن              ْؤر ؤبـي ألار  ٓص بالجض َىا الجض الححُذ الظي ال ًضزل في وؿـبخّ للمُـذ ؤهىـى؛ ٦ـإر ألار  اإلا٣ه

ْ ألار ًٍٓ، ؤ ٓة مـــً ألابـــ ٓة ٞيـــراص  هـــم ؤلازـــ ْ مـــً  ٖـــال، ؤمـــا ألازـــ ْ ألر ٣ٞـــِ، ؤ ٓا ؤقـــ٣اء ٣ٞـــِ، ؤ ٓاء ٧ـــاه ٣ٞـــِ، ؾـــ

ٕٓ الهـــىٟين ٓة مـــ٘ الجـــض؛ ٩ٞـــان (8)مجمـــ ْالؿـــىت ًبـــين ميـــرار ألازـــ ذ مـــً ال٨خـــار  ٓص هـــو نـــٍغ  لٗـــضم ْظـــ
ً
ْهٓـــغا  .

ْػَــــا، ٣ٞــــض ٧ــــان  ٓػ للمؿــــلم ججا ْص هللا التــــي ال ًجــــ ــــض مــــً خــــض ٓاٍع ألن اإلا مغظــــ٘ الح٨ــــم ُٞــــّ الظتهــــاص ال٣ِٟــــاء، 

ٓ  مـً الؿل٠ ًخدغظٓن  ٓة مـ٘ الجـض، ٞٗـً ؾـُٗض بـً ظبيـر، ٖـً عظـل مـً الٟخـ ٔ فـي اإلاؿـإلت التـي ٩ًـٓن ٞحهـا ألازـ

 
ً
ٓة" - ع ملى هللا ٖىّ -مغاص: ؤهّ ؾم٘ ٖلُا ٌِ بين الجض ْؤلاز  .(9)٫ٓ٣ً: "مً ؾٍغ ؤن ٣ًخدم ظغازُم ظِىم، ٞل٣ُ

                                                             
ن(1
 ي  0978ا د5ي يومؽنص: ج522ي  يو" اوب يوةاهنبا وهان"وينصا د901ا د5ي يومه لا ج769لنظ" إوو يوى" يوملتا"ا د 
(2)
 ي  0978ا د5ي يومؽنصا ج901ا د5ي يومه لا ج762لنظ" يوى" يوملتا"ا د 
(3)
 ي  9791ا دىنا " ى 960ا د5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،نبا بال من"يا يوجى ا ج 
(4)
     ي9795يوم"جق نة ها  يورتال ويوبال نة ها دىنا " ى 
(5)
 ي522وما بعىااي يو" اوب يوةاهنباد 967يومو لا د 
(6)
 ي  0979ا د5ي يومؽنصا ج901ا د5ي يومه لا ج762يوى" يوملتا"ا د 

ن (7
 ي  0979ا د5ي يومؽنصا ج901ا  د5ي يومه لا ج605ا د9لنظ"  "ح منر يوجهن  ذهو ملت،" يوعالمب لهن ا ج

ن(8
 ي095اـا د0999ا 5،اور بو فو يو يوةو يوا يوتداناا  يوم"ضنب فص يومبادا يوة"ضنبا مرتبب ىي" يومنهاجا يو"ناكا   

ن (9
 ي9660ا دىنا " ى 992ا د5من"يا يوجى مق ي لو ا ج يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،نبا بال
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ٗت           ٓة، ألن صًيىــا لــم  ؤلاؾــالمُتْمــ٘ َــظا ٣ٞــض عؤٔ ٣ِٞــاء الكــَغ عة الٟخــٔٓ فــي مؿــاثل الجــض مــ٘ ؤلازــ يــْغ

ْم٘ َظ ْلّ خ٨م ُّٞ،   بال 
ً
ٓعٍض ؤلا ًتر٥ قِئا ٓلين:ا ٣ٞض ازخل٠ ال٣ِٟاء في ج ٓة م٘ الجض ٖلى ٢  ز

ْٖبـــــضهللا بـــــً ٖبـــــاؽ مـــــً  ْبلـــــى َـــــظا طَـــــب ؤبـــــي ب٨ـــــغ الهـــــض٤ً،  ٓة،  ألا٫ْ: ؤن الجـــــض ٧ـــــاألر ًحجـــــب ظمُـــــ٘ ألازـــــ

ْؤبــي خىُٟــت مــً ألاث ٓلــّ حٗــالى: (1)مــت ألاعبٗــتالحــحابت،  ــُذ ، ْ جــتهم فــي طلــ٪ ؤن هللا ؾــوى الجــض ؤبــا فــي ٢ ْٗ َب اجَّ َْ ل

٣َُٓرآلا ْٗ ََ َْ ِبْاــَحا١َ  َْ َُم  َِ  آَبــاِجي ِبْبــَغا
َ
ــت
َّ
ٓعة ًٓؾــ٠: آلاًــتِمل ي ٖــً ؤبــي ب٨ــغ ، [38ةؾــ ؤهــّ ٧ــان ًنــز٫ الجــض  ٦مــا ْع

 .(2)منزلت ألار

ْ ألر،  ٓة ألاقــ٣اء ؤ ْبلــى َــظا ال٣ــ٫ٓ طَــب ٖلــي بــً ؤبــي الشــاوي: ؤن الجــض ال ًحجــب ألازــ بــل ٣ًاؾــمِم فــي اإلايــرار، 

ْػٍــض بــً زابــذ مــً الحــحابت ْالحىابلــت مــً ألاثمــت (3)َالــب  ْالكــاُٞٗت،  ْاإلاال٨ُــت،  ْالهــاخبان مــً الحىُٟــت،   ،

ْ بظمــإ،، (4)ألاعبٗــت ٓة زابــذ بــىو ال٣ــغآن، ٞــال ًحجبــٓن بال بــىو ؤ ْلــم ًٓظــض  ْ جــتهم فــي طلــ٪ ؤن ميــرار ألازــ

ْطلـ٪ ألن ٪، ٦ما ؤن ؤلا ٍمليء مً طل ْْا فـي اإلايـرار،  ْْا فـي ؾـبب الاؾـخد٣ا١ ٞٓظـب ؤن ًدؿـا ْالجض ٢ض حؿـا ٓة  ز

ٓة، بــل عبمــا  ٓة ال جــى٣و ٖــً ٢غابــت ألابــ ٢ْغابــت البىــ ٓ ألار، ْألار ابــً ألار،  الجــض ْألار ًــضلُان بــاألر، ٞالجــض ؤبــ

، بضلُل بن الابً ٌؿ٣ِ حٗهِب ألار  .(5)ج٩ٓن ؤ٢ٔٓ

 
ً
 اللاجل:ميرار  -سابلا

 مً ؤلاعر؛            
ً
ٓعزّ ماوٗا ٓاعر م ٓلّ ٌٗخار ٢خل ال ٓلـّ (6): "لـِـ لل٣اجـل ٍـمليء" ل٣ ٢ْ  ،:  ال ًـغر ال٣اجـل "

"
ً
ٕٓ ال٣خـل الـظي ًمىـ٘ (7)قِئا ٓا فـي هـ م مـً اجٟـا١ ال٣ِٟـاء ٖلـى ؤن ال٣خـل مـاو٘ مـً اإلايـرار، بال ؤ هـم ازخلٟـ ْبالٚغ  .

ٓا٫ ؤعبٗت: ْطل٪ ٖلى ؤ٢  مً ؤلاعر، 

 ألا 
ً
ْ ٦ٟاعة  ؤ

ً
ٓ ما ؤْظب ٢هانا ْال٣خل اإلااو٘ مً ؤلاعر ٖىضَم َ  .(8)٫ْ: للحىُٟت، 

 ْ ـ٤ اإلاباقـغة ؤ ٓاء ٧ـان بٍُغ ْان ٣ٞـِ، ؾـ ٓ ال٣خـل الٗمـض الٗـض ْال٣خل اإلااو٘ مً ؤلاعر ٖىضَم َ الشاوي: للمال٨ُت، 

ْ بٗـظع، ٞـال ًمىـ٘ مـً اإلايـرار ، ؤ
ً
ْان، ٧ال٣خـل ٢هانـا ، ٦مـا ؤن ال٣خـل الخُـإ بالدؿبب، ؤما ال٣خل الٗمض بٛير ٖـض

 .(9)ال ًمى٘ مً ؤلاعر، بال في الضًت ٣ِٞ

ٓاء ٧ـان ال٣خـل  ٓا٫، ؾـ ٓ ؤن ال٣اجـل ال ًـغر اإلا٣خـ٫ٓ بـإي خـا٫ مـً ألاخـ َْـ ْاًت ًٖ الحىابلت،  ْع الشالض: للكاُٞٗت 

ٓم ٢ــــ٫ٓ الغؾــــ٫ٓ  ْان، لٗمــــ ْ ٚيــــر ٖــــض  ؤ
ً
ْاها ٓاء ؤ٧ــــان ٖــــض ْ ٚيــــر ٖمــــض، ْؾــــ  ؤ

ً
"،  ٖمــــضا

ً
: "ال ًــــغر ال٣اجــــل قــــِئا

 مــــً 
ً
ٓ جد٣ــــ٤ ْنــــ٠ ال٣خــــل، ٞــــةطا جد٣ــــ٤ َــــظا الٓنــــ٠ ٖلــــى ؤي اٖخبــــاع ٞةهــــّ ٩ًــــٓن ماوٗــــا ٞاألؾــــاؽ ٖىــــضَم َــــ

 .  (10)اإلايرار

 ْ ْ ٦ٟـاعة ؤ ٓ اإلاًـمٓن ب٣هـام ؤ َْـ ٓ ال٣خـل بٛيـر خـ٤،  ن ؤن ال٣خل اإلااو٘ مـً اإلايـرار َـ َْم ًْغ الغاب٘: للحىابلت، 

ْما ظٔغ مجٔغ الخُإ ْالخُإ  ْ بالدؿـبب،صًت؛ ٧ال٣خل الٗمض ْقبّ الٗمض  ـ٤ اإلاباقـغة ؤ ٓاء ٧ـان بٍُغ  ٢ْخـل ، ؾ

                                                             
ن (1
 ي769يوى" يوملتا"ا  م"جق  اب ا د 

(2) 
 ي9669ا دىنا " ى 992ا د5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،نبا بال مو جع  يوجى لباًا ج 

ن(3
 ي9669ا دىنا " ى 996ا د5لنظ" يوم"جق نة ها رتال يومن"يا ويوو،نبا بال مو  ا  باوماا مبا ج 
(4)
 ي  0985ا د5ي يومؽنصا ج526وما بعىااي يو" اوب يوةاهنبا وهان"وينصا د 909ا د5لنظ" يومه لا ج 

ن (5
  ي  0985ا د5يومؽنصا ج 

ن(6
 ي  0226ا دىنا " ى 696يومو لا رتال يوعاو ا بال ما جام فص من"يا يوعا  ويوتؽهنظ فنها د 
(7)

 ي9269ا دىنا " ى 999ىنا  ي ذضاما د  نو لبص ىيوىا رتال يوىنا ا بال
ن (8

 ي765يوى" يوملتا"ا  د
(9) 

 ي  292ا د9 "ح منر يوجهن  ذهو ملت،" يوعالمب لهن ا ج
ن (10

 ي   0202ا د5ي يومؽنص: ج917ا د5لنظ" يومه لا ج
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ٓه ْلِـ مًم ْالىاثم؛ ؤما ال٣خل بد٤  ْاإلاجىٓن  ْ  االهبي   ؤ
ً
ْ خـضا  ؤ

ً
بيمليء ٞال ًمىـ٘ مـً اإلايـرار؛ ٧ال٣خـل ٢هانـا

   .(1)بٗظع

 
ً
 ميرار روي الشد: -خامعا

يــــِم ٖىــــض ٖــــضم              ى اليؿــــبُت ب٣ــــضع ْٞغ ى ٖلــــى طْي الٟــــْغ ٓص بــــالغص نــــٝغ البــــاقي ٖــــً الٟــــْغ اإلا٣هــــ

ٕٓ زــالٝ (2)ٖهــبت ٍٓــت؛ لِــظا ٧ــان مٓيــ ْالؿــىت الىب م  ذ مــً ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ْاإلايــرار بــالغص لــم ًــغص ُٞــّ هــو نــٍغ  ،

الن: ْلِم في طل٪ ٢ ْالخابٗين ْألاثمت اإلاجتهضًً،   بين ال٣ِٟاء مً الححابت 

ـض بـً زابـذ مـً  َْـظا ٢ـ٫ٓ ٍػ ى ٩ًٓن لبِـذ اإلاـا٫،  ألا٫ْ: ال ٫ٓ٣ً بالغص، بل الباقي مً التر٦ت بٗض ؤ حار الْٟغ

ْالكاٞعي(3)الححابت ْمً ألاثمت اإلاجتهضًً مال٪  ْحٗـالى ٞـغى أل ـحار (4)،  ، ْ جـتهم فـي طلـ٪ ؤن هللا ؾـبداهّ 

ٓا ٢ْـــــا٫ حٗـــــالى بٗـــــض ؤن بُجهـــــا فـــــي آًـــــاث اإلا ى ؤههـــــبت م٣ـــــضعة،  ٓعة اليؿـــــاء: الٟـــــْغ آلا ةؾـــــ ِّ ـــــ
َّ
ُْص الل ـــــَ٪ ُخـــــُض

ْ
ـــــض: لِجل ٍع

ْص هللا، ٦مـا ؤن الغؾـ٫ٓ 13آلاًت  لحـض
ً
ـاصة ج٩ـٓن حٗـضًا يـِم بـالغص، ألن الٍؼ ٓٙ ؤن جـؼاص ْٞغ ٢ـا٫ بٗـض  [، ٞال مؿ

ــض: "بن هللا ؤُٖــ  ل٩ــل طي خــ٤ خ٣ــّ" ٓاٍع ْاعر ؤ٦رــر مــً خ٣ــّ، ٦مــا ؤن (5)ؤن هؼلــذ آًــاث اإلا ْبالخــالي ال ٌؿــخد٤   ،

ض ال  ٓاٍع ٓػ.اإلا ٓعٍض بالغؤي، ٞال ًج ٓعٍض بالغص ج ْالخ  ًم٨ً بزبا ها بالغؤي، 

ظين، بطا لــم ًٓظــض ٖانــب وؿــبي ًــغر مــا ب٣ــ  مــً التر٦ــت،  ى ٚيــر الــْؼ الشــاوي: ٣ًــ٫ٓ بــالغص ٖلــى ؤ ــحار الٟــْغ

ٓص مـً الحـحابت ْابـً مؿـٗ ْٖلي بً ؤبي َالـب،  ْالحىابلـت، (6)َْظا ٫ٓ٢ ٖمغ بً الخُار،  ْبـّ ؤزـظ الحىُٟـت،   ،

ن مــً اإلاال٨ُــت، ْاٖخمــضٍ ْاإلاخــإزْغ ٓلــّ حٗــالى: (7)لٗــضم اهخٓــام بِــذ اإلاــا٫ الكــاُٞٗت،  ٓم ٢ ، ْ جــتهم فــي طلــ٪ ٖمــ

ٓعة ألاهٟـا٫: آلاًـت آلا ةؾـ ِّ ــ
َّ
ٌٍ ِفـي ٦َِخـاِر الل

ْٗ ـىي ِبـَب
َ
ل ْْ
َ
ْم ؤ ُِ ـ ًُ ْٗ ْعَخـاِم َب

َ ْ
ٓ ألا ـ

ُ
ْل
ُ
ؤ َْ [ ٣ٞـض ههـذ آلاًـت ٖلـى ؤن ألا٢ــاعر 76ل

ال مؿـــخد٤ لـــّ مـــً الٗهـــبت، ٩ًـــٓن ألاْلـــى بـــّ  ى،  ى ؤ ـــحار الٟـــْغ بًٗـــِم ؤْلـــى بـــبٌٗ، ٞمـــا ػاص ٖلـــى ٞـــْغ

ٓلّ ؤ٢اعر اإلاخ ٢ْ ٓعزخـّ"ٓفي،   ٞل
ً
ٓعزـت، ِٞكـمل اإلاخب٣ـي مـً مـا٫  (8): "مـً جـغ٥ مـاال ذ فـي بُٖـاء ٧ـل اإلاـا٫ لل نـٍغ

٢ْـام  ي ٖـً ؾـٗض بـً ؤبـي  ٓعزت صْن بِـذ اإلاـا٫، ٦ـظل٪ ْع ى، ٩ُٞٓن لل ؤهـّ ٢ـا٫: ٢لـذ ًـا عؾـ٫ٓ  بٗض الْٟغ

ْاخـضة، ؤٞـا جهـض١ بشلىـي مـاليا ...  ال ًغزنـي بال ابىـّ  ْ مـا٫،  ْالشلـض ٦شيـر، بهـ٪ بن ٢ـا٫ هللا ؤها امغئ ط : "الشلـض 

م ٖالـــت ًخ٨ٟٟـــٓن الىـــاؽ" ْعزخـــ٪ ؤٚىُـــاء زيـــر مـــً ؤن جـــظَع ْْظـــّ الضاللـــت ؤن الغؾـــ٫ٓ (9)جـــظع   ،   ــــض مىـــ٘ ؤن جٍؼ

ال  ٓ الىهـ٠،  َْـ الٓنُت ًٖ الشلض، ٞض٫ َظا اإلاى٘ ٖلى ؤن للبيذ الحـ٤ فـي البـاقي مـً التر٦ـت بٗـض ؤزـظ ٞغيـِا 

٤ الغص ٖلحها.   ٩ًٓن طل٪ بال بٍُغ

 
ً
 ميرار روي ألاسخام: -ظادظا

ال ٖهبت               ب لِـ بظي ٞغى  ٓ ٧ل ٢ٍغ ْ الغخم َ ْالخـابٗين (10)ط ٢ْض ازخلـ٠ ال٣ِٟـاء مـً الحـحابت   ،

ٓلين: ٓعٍض طْي ألاعخام ٖلى ٢  ْألاثمت اإلاجتهضًً في ج

                                                             
ن(1
 ي  0202ا د5يومؽنصا ج 
(2)
 ي  597،اور بو فو يوا م"جق  اب ا د 
(3)
 ي9815ا دىنا " ى972ا د 5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،اناا بال يو"ىاج 
(4)
 ي  909ا د5وما بعىااي يومه لا م"جق  اب ا ج 29ا د09ينظ" يو لن" ا وها"يفصا ج 
(5)
ا رتاال يوو،ااناا باال ماا ي جاامق يوت"ما ي9262ا داىنا " اى992 نو لبص ىيوىا رتال يوبنوحا لباويل يإلجاا" ا باال فاص تضامنو يوعاو"ا د 

 ي5051ا دىنا " ى920جام ال و،نب ووي"اا د
(6)
 ي9819ا دىنا " ى972ا د5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،اناا بال يو"ىا  ج 
(7)
 ي909ا د5وما بعىااي يومه لا ج 29ا د09ي يو لن" ا ج0976ا د 5ي يومؽنصا ج766ينظ" يوى" يوملتا"ا د 
(8)
 ي  5598ا دىنا " ى991،دنر يوبلا"يا رتال يورةاوبا بال يوىنوا د 
(9)
 ي  0926ا دىنا " ى229يومو لا رتال يوو،نبا بال يوو،نب فص يو ها ال تتعىىا د 
(10)
 ي528،اور بو فو يوا م"جق  اب ا د 
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ال مــً  ى،   مــً ؤ ــحار الٟــْغ
ً
ْاعزــا ْْ ألاعخــام ال ًغزــٓن؛ ٞــةطا لــم ًتــر٥ اإلاُــذ  الٗهــباث، ج٩ــٓن جغ٦خــّ ألا٫ْ: ط

ــض بــً زابــذ ْ هــظا ٢ــا٫ ٍػ  لبِــذ اإلاــا٫، 

ْالكــاُٞٗت(1) ٓ مــظَب اإلاخ٣ــضمين مــً اإلاال٨ُــت  َْــ ٓا لــظل٪ (2)،  ْاؾــخضل  ،

ْحٗـالى ط٦ـغ  ٓعٍـض طْي ألاعخـام، ٞـاا ؾـبداهّ  ال هو فـي ج ض ال مجا٫ للغؤي ٞحها، ٞ ي جشبذ بالىو،  ٓاٍع بإن اإلا

ى  ــض ههـِب ؤ ــحار الٟـْغ ٓاٍع ٓ ٧ـان لِــم خـ٤ لبِىــّ، فـي آًـاث اإلا ْلــ  لــظْي الـغخم، 
ً
ْلـم ًــظ٦غ قـِئا ْالٗهــباث، 

اآلا ُأ ِؿ
َ
َ٪ و اَن َعبُّ

َ
َما ٧ َْ م: آلاًـت ٢ا٫ حٗالى: ل ٓعة مٍغ ي 64ةؾ ْمـا ْع ع٦ـب بلـى ٢بـاء، ٌؿـخسير هللا فـي   ن الغؾـ٫ٓ ؤ[. 

ْالخالت، ٞإهؼ٫ ٖلُّ: ال ميرار لِما  .(3)الٗمت 

ْْ ألاعخـــام ًغزـــٓن بطا لـــم ًتـــر٥  ْ هـــظا ٢ـــا٫ ٖمـــغ بـــً الشـــاوي: ط ْ ٖانـــب،  اإلاُـــذ نـــاخب ٞـــغى ممـــً ًـــغص ٖلـــحهم ؤ

ْالحىابلــــت ٓ مــــظَب الحىُٟــــت،  َْــــ ٓص،  ْابــــً مؿــــٗ ْٖلــــي بــــً ؤبــــي َالــــب،  ْؤٞتــــى بــــّ اإلاخــــإزغ 4الخُــــار،  ن مــــً ْ ، 

 
ً
ْاإلاال٨ُـت بطا لـم ٨ًـً بِـذ اإلاـا٫ مىخٓمـا ْم (5)الكاُٞٗت  ُِ ـ ًُ ْٗ ْعَخـاِم َب

َ ْ
ٓ ألا ـ

ُ
ْل
ُ
ؤ َْ ٓلـّ حٗـالى: ل ٓا لـظل٪ ب٣ ْاؾـخضل ـىي  . 

َ
ل ْْ
َ
ؤ

ٓعة ألاهٟــا٫: آلاًــت آلا ةؾــ ِّ ــ
َّ
ٌٍ ِفــي ٦َِخــاِر الل

ْٗ ْمــً زــم ألا٢ــاعر بًٗــِم ؤْلــى 76ِبــَب ــب،  [ ٞاآلًــت ٖامــت حكــمل ٧ــل ٢ٍغ

ي ٖـً الىبـي ٓا بمــا ْع ْاعر مــً ال   بـبٌٗ فـي اإلايـرار، ٣ُٞــضمٓن ٖلـى بِـذ اإلاــا٫، ٦مـا اؾـخضل ؤهــّ ٢ـا٫: "الخـا٫ 

 .(6)ْاعر لّ"

 
ً
 ميرار اإلافلىد: -ظابلا

ــ            ًُ ٓص: مــً اه٣ُــ٘ زاــٍر ْظِــل خالــّ، ٞــال  ٓص بــاإلا٣ٟ ٓ ؤم مُــذ ٔ ضع اإلا٣هــ ٓاعر (7)ؤحــي َــ ْالجِــل بدــا٫ الــ  ،

ٗت  ٢ْ٘ زالٝ بين ٣ِٞاء الكَغ ٓعزّ، لظا  ٓعر الك٪ في ميرازّ مً م ٓص،  ؤلاؾالمُتً خ٫ٓ مؿإلخين جخٗلـ٤ بـاإلا٣ٟ

 َْما:

ٓص: بمــا ؤن  -اإلاؿــإلت ألاْلــى ، لــظا اجٟــ٤ م٣ــضاع مــضة اهخٓــاع اإلا٣ٟــ
ً
ْما ْ مٗــض  ؤ

ً
ٓصا ٓهــّ مٓظــ ٓص متــرصص بــين ٧ خــا٫ اإلا٣ٟــ

ـت ٍـمليء ٖىـّ صلُـل ٖلـى ٖـضم  ها بـضْن مٗٞغ ـحُّ ًِ ٩ٍْـٓن ُم ٓص،  ال٣ِٟاء ٖلى يغر مـضة ٌٗـٝغ مـً زاللِـا خـا٫ اإلا٣ٟـ

ٓصٍ ٓلين:، ْظ ْطل٪ ٖلى ٢ ٢ْ٘ بين ال٣ِٟاء خ٫ٓ م٣ضاع جل٪ اإلاضة،   ْل٨ً الخالٝ 

ٓع ال٣ِٟــــاء مــــً الحىُٟــــت ْالكــــاُٞٗت ألا٫ْ: لجمِــــ ا بلــــى عؤي (8)ْاإلاال٨ُــــت  ْم٣ــــضاَع غظــــ٘ فــــي جدضًــــض اإلاــــضة  ًُ ُْٞــــّ   ،

ٓاء  ْ مـا فــي خ٨مـّ، ؾــ ال ًسـغط ٖـً َــظا ألانـل بال ب٣ُــين ؤ ٓص،  ْاظتهـاصٍ فــي طلـ٪؛ ألن ألانــل خُـاة اإلا٣ٟــ الحـا٦م 

 ٓ ٓا٫ ٌٛلــب ٖلحهــا ؾــالمت اإلا٣ٟــ ْؤخــ  ٝ ٓم بِىــ٧ــان ٣ٞــضٍ فــي ْــْغ ْ َال٦ــّ، ُٞيخٓــغ ختــى ج٣ــ ْ جم ــملي  تص ؤ ٓجــّ، ؤ بم

ا اإلاال٨ُـــت بــــ ٢ْـــض ٢ـــضَع ٢ِٓـــا،  ٢ُْـــل بــــ 70مـــضة ٌٛلـــب ٖلـــى الٓـــً ؤهـــّ ال ٌٗـــِل ٞ ، ؤمـــا الحىُٟـــت (9)ؾـــىت 80ؾـــىت، 

َا بـ  ٢ُْل بـ ٣ٞ90ضْع الصجّ ال مً ٣ٞضٍ. (10)ؾىت 120ؾىت،  ْحٗخار اإلاضة مً   ، 

ْبـين الٛالـ ٓص الٛالـب ٖلُـّ الِـال٥  ٓا بـين اإلا٣ٟـ ُّْٞ ٞغ٢ـ ب ٖلُـّ الؿـالمت، ٞالـظي ٩ًـٓن ٚالـب الشاوي: للحىابلت، 

ْلـــم ٌٗلـــم مـــً َلـــ٪ ممـــً هجـــا، ِٞـــظا   
ً
ْا ْ ٢اجـــل ٖـــض ٖلـــى ؾـــٍٟغ الِـــال٥، ٦مـــا بطا ؾـــاٞغ فـــي ؾـــُٟىت ٞاه٨ؿـــغث، ؤ

                                                             
(1) 

 ي   972ا د 5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا ج
(2) 

 ي909ا د5ه لا جوما بعىااي يوم 29ا د09ينظ" يو لن" ا ج
(3)
 ي    9779ا دىنا " ى 968ا د 5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،اناا بال من"يا  وي ي "داىا ج 
(4) 

 ي0987ا د 5ي يومؽنصا  ج768ينظ" يوى" يوملتا"ا د
(5)
 ي909ا د5وما بعىااي يومه لا ج 29ا د09ينظ" يو لن" ا ج 
(6)
 ي   5019ا دىنا " ى999جامق يوت"م يا رتال يوة"يبكا بال ما جام فص من"يا يولا ا د 
(7)
 ي  556،اور بو فو يوا م"جق  اب ا د 
(8) 

 ي59ا د6وما بعىااي نهانب يومدتاج إوو  "ح يومنهاجا ج 55ا د09ي يو لن" ا ج52ا د00ينظ" يومب و ا وه "ل صا ج
(9) 

 وما بعىااي  55ا د09يو لن" ا ج
(10)
 ي  52ا د00يومب و ا ج 
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ٓجــّ بٗــض م ــملي َــظٍ اإلاــضة، ؤمـــا بطا ٧ــان الٛالــب ٖلــى ؾــٍٟغ الؿـــالمت،  ًيخٓــغ ٍْد٨ـــم بم ؤعبــ٘ ؾــىين مىــظ ٣ٞــضٍ، 

ْ َلب ال ْ    ؤ الصج٧ّاإلاؿاٞغ في ؤمً لخجاعة ؤ  .(1)ٗلم، ِٞظا ًيخٓغ جمام حؿٗين ؾىت مً 

،  -اإلاؿــالت الشاهُــت ٍُ ْلــم ًدبــين ؤمــغ ٓص،  : بطا مًــذ مــضة اهخٓــاع اإلا٣ٟــ ٓص صْن اجًــاح ؤمــٍغ م ــملي مــضة اهخٓــاع اإلا٣ٟــ

ْطلـ٪  ٓجـّ، ال مـً مـاث فـي مـضة الاهخٓـاع،  ْعزخـّ ألاخُـاء خـين الح٨ـم بم ٓالـّ ج٣ؿـم ٖلـى  ٓ حي ؤم مُذ، ٞـةن ؤم ؤَ

٢ْـــذ  ؛(2)اءباجٟـــا١ ال٣ِٟـــ ٓاعر  ٍ ؤلاعر خُـــاة الـــ ْمـــً قـــْغ ْٞـــا هم،   ٖـــً 
ً
ٓص ظـــاء مخـــإزغا ألن الح٨ـــم بمـــٓث اإلا٣ٟـــ

ٓعزّ.   مٓث م

ٓعزـــّ فـــي مـــضة الاهخٓـــاع، ٣ٞـــض ازخلـــ٠ ال٣ِٟـــاء ٞـــُمً ٌؿـــخد٣ّ، ٖلـــى          ٓا٫ م ٓص مـــً ؤمـــ ٢ْـــ٠ للم٣ٟـــ ؤمـــا مـــا 

ٓلين: ٢ 

ٓ ٖلمذ خُاجّ بٗض مٓث ٓص ٦ما ل ٢ٓٝٓ للم٣ٟ ْعزخـّ؛ ألن ألانـل خُاجـّ،  ألا٫ْ: ٩ًٓن اإلاا٫ اإلا ٓعزّ، ُٞضٞ٘ بلـى  م

َْظا ما ٖلُّ مظَب الحىابلت ٓجّ بال ٖىض اه٣ًاء ػمً جغبهّ،   .(3)ال ًد٨م بم

ٓص؛ ألهىـــا ال وٗلـــم ؤيهمـــا  ٓعزـــت اإلا٣ٟـــ ْلـــِـ ُٞـــّ اؾـــخد٣ا١ ل ْعزـــت اإلاُـــذ ألا٫ْ،  ـــغص ٖلـــى  ًُ ٢ٓـــٝٓ  الشـــاوي: ؤن اإلاـــا٫ اإلا

َْظا ٫ٓ٢  ٓعٍض م٘ الك٪،  ال ج  ،
ً
ال ٓا٫ الحىابلت ماث ؤ ْؤخض ؤ٢ ْالكاُٞٗت،  ْاإلاال٨ُت،   .(4)الحىُٟت، 

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت الخىسٍث  اإلاعاةل اإلاخلللت بؼٍش

ٗت             ٍْغظــ٘  ؤلاؾــالمُت٢ْــ٘ الخــالٝ بــين ٣ِٞــاء الكــَغ ٓعثهم؛  ٓعزــت مــً جغ٦ــت مــ ٣ــت بعر بٗــٌ ال خــ٫ٓ ٍَغ

ٓعزــت مـــً ؤلاعر،  ٍٓـــت ًبــين مــضٔ ؤخ٣ُـــت َــاالء ال ْالؿــىت الىب م،  ٓص هـــو قــغعي مــً ال٣ـــغآن ال٨ــٍغ طلــ٪ لٗــضم ْظــ

ٓ آلاحي.  ْطل٪ ٖلى الىد ٓا ٞحها.  ٣ت التي ًغز  ْالٍُغ

  
ً
لت جىسٍث ألاخىة مم الجذ: -أوال    ػٍش

 بظـاػ            
ً
ْالكــاُٞٗت ؤْبـحىا ؾــاب٣ا ٓع ال٣ِٟــاء مـً اإلاال٨ُــت  ٓان هللا ٖلـحهم، ْظمِــ ة ظمــ٘ مــً الحـحابت عيــ

٣ـت ٖلـي  ا ٍَغ ٓعٍض بلى ٖضة َغ١، ؤقـَِغ ٣ت الخ ٓا في ٍَغ ْم٘ َظا ٣ٞض ازخلٟ ٓة م٘ الجض،  ٓعٍض ألاز ْالحىابلت ج

٣ت ٧ل مجهم.ا ْػٍض بً زابذ، ْؾىٓبح َىا بةًجاػ ٍَغ ٓص،  ْابً مؿٗ  بً ؤبي َالب، 

٣ــت ٖلــي بــً - ْالبــاقي للجــض، بال ؤن ًى٣هــّ (5)ؤبــي َالــب ٍَغ يــًِ،  ٓاث ؤزــظن ْٞغ : بطا ٧ــان مــ٘ الجــض ؤزــ

ْبن ٧اهـــذ ؤزخـــ ْالبـــاقي  اطلـــ٪ ٖـــً الؿـــضؽ، ُٟٞغيـــّ لـــّ،  ٓة ألر، ؤزـــظث ألازـــذ ٞغيـــِا،  ْبزـــ  ًٍٓ ألبـــ

ٓة ٧لِــــم  ْبن ٧ــــان ؤلازــــ ْالجــــض، بال ؤن جى٣هــــّ اإلا٣اؾــــمت ٖــــً الؿــــضؽ ُٟٞغيــــّ لــــّ،  ٓة  ًخ٣اؾــــمّ ؤلازــــ

ْلــــم  ٓة ألر،  ٓة ألر ؾــــ٣ِ ؤلازـــ ْبزـــ  ًٍٓ ٓة ألبــــ ْبن ٧ـــان مٗــــّ بزـــ ٖهـــبت ٢اؾـــمِم الجــــض بلـــى الؿــــضؽ، 

ٓة ألر مّٗ  ْبن اهٟغص ؤلاز ٓا في اإلا٣اؾمت،  ًًٍٓضزل ٓة ألب ٓا م٣ام ؤلاز  .(6)٢ام

                                                             
(1)
 ي  0258ا د5يومؽنصا  ج 
(2)
 ي0258ا د5وما بعىااي يومؽنصاج 59ا د6ي نهانب يومدتاجا ج961ينظ" يوى" يوملتا"ا د 
(3)
 ي  5520ا د6ر اؾ يواناح ذو متو يإل ناحا وهبهوتصا ج 
(4)
 ي0258ا د5ي يومؽنصا ج91ا د6هانب يومدتاجا جي ن711ا د9ي  "ح منر يوجهن  ذهو ملت،" يولهن ا ج960ينظ" يوى" يوملتا"ا د 

ن(5
 ي9680وما بعىااا دىنا " ى 990ا د 5يو نو يورب"ىا وهبنهاصا رتال يومن"يا ويوو،اناا بال مو  ا  باوماا مبا ج 
(6) 

 ي092،اور بو فو يوا م"جق  اب ا د
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ــض بــً زابــذ - ٣ــت ٍػ ٓة نــاخب ٞــغى، ؤُٖــَي الجــض ألاخــٔ لــّ مــً م٣اؾــمت (1)ٍَغ : بطا ٧ــان مــ٘ الجــض ْألازــ

ْبمـــا بطا لـــم ٨ًـــً مِٗـــم نـــاخب ْ ؤزـــظ ؾـــضؽ ظمُـــ٘ اإلاـــا٫،  ْ ؤزـــظ زلـــض مـــا ب٣ـــي، ؤ ٓة ُٞمـــا ب٣ـــ ، ؤ  ؤلازـــ

َْـ ٞغى، ْ زلـض اإلاـا٫،  ٓع ال٣ِٟـاء ٞةن الجض ٌُٗ  ألاخـٔ لـّ مـً اإلا٣اؾـمت ؤ ٣ـت ؤزـظ  هـا ظمِـ ظٍ الٍُغ

ْمدمض مً الحىُٟت ٓ ًٓؾ٠  ْؤب ْالحىابلت  ْالكاُٞٗت   .(2)مً اإلاال٨ُت 

ٓة ٣ٞـِ،  - ٓاث ٣ِٞ، ٞـةن ٧ـان مٗـّ بزـ ٓص: ٞةهّ ٫ٓ٣ً ٫ٓ٣٦ ٖلّي: بن ٧ان م٘ الجض ؤز ٣ت ابً مؿٗ ٍَغ

مِٗــم نــاخب ٞةهـّ ٣ًاؾــمِم بلـى الشلــض، َــظا بطا لـم ٨ًــً مِٗــم نـاخب ٞــغى فـي الحــالخين، ٞــةن ٧ـان 

 ْ ٓة ُٞمــا ب٣ــي بٗــض الٟــغى، ؤ ــض بةُٖــاء الجــض ألاخــٔ لــّ مــً اإلا٣اؾــمت ليزــ ٞــغى، ٞةهــّ ٣ًــ٫ٓ ٣٦ــ٫ٓ ٍػ

ْ ؾضؽ ظمُ٘ اإلاا٫  .(3)بُٖاثّ زلض الباقي ؤ

 
ً
لت جىسٍث روي ألاسخام: -زاهُا  ػٍش

ٓعٍــــض -ازخلــــ٠ ال٣ِٟــــاء             ْلِــــم فــــي طلــــ٪ َــــغ١ ٖــــضة،  -ال٣ــــاثلٓن بالخ ٓعٍــــض طْي ألاعخــــام،  ٣ــــت ج ٖلــــى ٍَغ

ل،  ٣ت ؤَل الخنًز ٍغ ٣ت ؤَل ال٣غابت َْ ا ٍَغ ٣خينؤقَِغ  .ْؾىٓبح َىا بةًجاػ ٦ال الٍُغ

ْ ـــي مـــظَب ؤبـــي خىُٟـــت - ٣ـــت ؤَـــل ال٣غابـــت:  خماصَـــا ٖلـــى ج٣ـــض(4)ٍَغ ٣ـــت بـــظل٪ اٖل ًم ، ْؾـــمُذ َـــظٍ الٍُغ

ْطلــ٪  ٓعٍــض ؤ ــحار الٗهــباث،  ٣ــت ج ٓعٍــض مشــل ٍَغ ٣خــّ فــي الخ ٓعٍــض طْي ألاعخــام، ٍُٞغ ألا٢ــغر فــي ج

ٓا مــــً ؤنــــىاٝ مسخلٟــــت  ٧ْــــاه ْْ الــــغخم،  ٓة ال٣غابــــت. ٞــــةطا حٗــــضص ط ٢ْــــ ٢ْــــغر الضعظــــت،  بمغاٖــــاة الجِــــت، 

ٓا مـً ٧ْاه ْبطا  ٓمت،  ٓة ٖلى الٗم ٓة، ْألاز ٓة ٖلى ألاز ٓة، ْألاب ٓة ٖلى ألاب ْاخـض  ٢ضمذ ظِت البى نـى٠ 

ْاؾـخٓث الضعظـت  ْاخـض،  ٓا مً نـى٠  ٢ضم ألا٢غر صعظت بلى اإلاُذ، صْن اٖخباع ألي ٍمليء آزغ، ٞةطا ٧اه

ْٓا فـــي  ٓاعر ؤْلـــى ممـــً ًـــضلي بـــظي عخـــم، ٞـــةطا اؾـــخ ٓة ؤلاصالء، ٞمـــً ًـــضلي بلـــى اإلاُـــذ بـــ ٩ًـــٓن الخ٣ـــضًم ب٣ـــ

ٓة ال٣غابــت، ٞمــً ٧ــان أل  ًٍٓ ؤْلــى بــاإلايرار ممــً ٧ــان الجِــت، ْفــي الضعظــت، ْفــي ؤلاصالء، ج٩ــٓن الٗاــرة ب٣ــ بــ

 مــً 
ً
ٓا ظمُٗــا ْمــً ٧ــان ألر ؤْلــى ممــً ٧ــان ألم، ٞــةطا لــم ًٓظــض مــغ ح مــً َــظٍ اإلاغ حــاث؛ ؤي ٧ــاه ألر، 

ْال٣غابـــت، ٟٞـــي َـــظٍ الحالـــت ٌكـــتر٧ٓن فـــي ؤلاعر  ٓة ؤلاصالء  ْبـــظاث ٢ـــ ْمـــً هٟــــ الضعظـــت،  ْاخـــض،  نـــى٠ 

 للظ٦غ مشل خٔ ألاهصُين. 

ْ ــي مـظَب ا - ـل:  ٣ـت ؤَــل الخنًز ْالكــاُٞٗت ٍَغ ً مــً اإلاال٨ُـت  ْاإلاخـإزٍغ ٓعٍــض -لحىابلــت،  ٓلــٓن بخ الـظًً ٣ً

٣ـــت بـــظل٪ أل هـــا جنـــز٫ طْي الـــغخم منزلـــت مـــً ًـــضلي بـــّ بلـــى اإلاُـــذ مـــً (5)-طْي الـــغخم ، ْؾـــمُذ َـــظٍ الٍُغ

ْبطا ٧ــان ألانــل  ْالٗهــباث، ِٞؿــخد٤ ٧ــل طي عخــم ههــِب مــً ًــضلي بــّ بلــى اإلاُــذ،  ى  ؤ ــحار الٟــْغ

 بٛيــر 
ً
ٓبــا ــل فــي اإلايــرار اإلاــضلى بــّ محج ٣ــت ؤَــل الخنًز ٍغ ــّ مــً طْي ألاعخــام، َْ ٓعزــت ٞــال ٍــمليء لٟٖغ ٍ مــً ال

 ٖلـى آزـغ فـي ؤلاعر، بـل ًحـح ؤن ًـغر ؤ٦رـر مــً 
ً
٣ـت ؤَـل ال٣غابـت، ِٞـم ال ٣ًـضمٓن نـىٟا جسخلـ٠ ٖـً ٍَغ

ٓعٍض ٦ما ًلي: ٣تهم في الخ ٍغ ْل٨ً ًسخل٠ ميراثهم بازخالٝ مً ًضلٓن بّ، َْ  نى٠ ٖىض اظخماِٖم، 

الص  - ْبىاث الابً(.ؤ الص بىاث ألابىاء بمنزلت ؤمِا هم )ؤي بمنزلت البىاث  ْؤ  البىاث 

                                                             
(1)
 ي9682وما بعىااا دىنا " ى  995ا د5جيو نو يورب"ى وهبنهاصا رتال يوموي"نا ويوو،اناا بال مو  ا  باواا مبا  
(2)
ومااا  0989ا د5ي يومؽنااصا ج769ومااا بعااىااي يوااى" يوملتااا"ا د 951ا د5ومااا بعااىااي يومهاا لا ج 60ا د09لنظاا" إوااو يواا لن" ا ج 

 بعىااي
(3)
 ي  092،اور بو فو يوا م"جق  اب ا د 

ن(4
 وما بعىااي  768لنظ" يوى" يوملتا"ا د 
(5) 

 ي5199ا د9ي  "ح بىينب يومجتهى ونهانب يومات،ىا ج909ا د5ي يومه لا ج0988دا 5ينظ" يومؽنصا ج
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، بمنزلت ألار. -
ً
ْالٗماث مُل٣ا  الٗم ألم 

٧ْل مً ؤصلى بّ، بمنزلت ألام. - ٓ ألام  ْؤب ْالخاالث  ٓا٫   ألاز

٧ْل مً ؤصلى بّ، بمنزلت ؤم ألار. - ٓ ؤمّ  ْؤب  
ً
ٓا٫ ألار ْزاالجّ مُل٣ا  ؤز

ٓا٫ ألام ْزاال ها م - ٧ْل مً ؤصلى بّ، بمنزلت ؤم ألام.ؤز ٓ ؤمِا  ْؤب  
ً
 ُل٣ا

ٓة  - ٓة ألم، بمنزلـــت ألازـــ الص ؤلازـــ ْؤ ْابـــً ألار(،  ْبىـــاث بىـــحهم، بمنزلـــت آبـــائهً )ؤي بمنزلـــت ألار  ٓة  بىـــاث ؤلازـــ

ٓاث.  ٓاث، بمنزلت ألاز الص ألاز ْؤ  ألم، 

ْابً الٗم( - ْبىاث بىحهم، بمنزلت آبائهً )ؤي بمنزلت الٗم  مام   .(1)بىاث ألٖا

 
ً
لت ميرار اإلافلىد: -زالثا  ػٍش

ٓعزــــّ فــــي مــــضة الاهخٓــــاع،               ْمــــاث م ٓاعر الٓخُــــض،  ٓ الــــ ٓص َـــ ال زـــالٝ بــــين ال٣ِٟــــاء فــــي ؤهــــّ بطا ٧ــــان اإلا٣ٟــــ

٢ْـ٘ الخـالٝ بـين  ؛ ِٞىـا  ْعزـت ٚيـٍر ٓص  ْ جم ملي اإلاضة، ؤما بطا ٧ـان مـ٘ اإلا٣ٟـ ٠٢ٓ ظمُ٘ اإلاا٫ بلى ؤن ًخضح ألامغ ؤ ً

ٓعر، ٖلى  ٣ت التي ٣ًؿم ٞحها ما٫ اإلا ٓا٫:ال٣ِٟاء خ٫ٓ الٍُغ  زالزت ؤ٢

ٓعزــــت مٗــــّ باأليــــغ؛ ُُٞٗــــ  ٧ــــل مــــجهم  ْاإلاال٨ُــــت: ؤهــــّ ٌٗامــــل ال ْالحىُٟــــت  ْالكــــاُٞٗت  ٓ ٢ــــ٫ٓ الحىابلــــت  َْــــ ألا٫ْ: 

ْطلــــ٪ بـــإن ج٣ؿــــم اإلاؿــــإلت ٖلـــى بهــــّ حـــي، زــــم ج٣ؿـــم ٖلــــى بهــــّ مُـــذ، ٞمــــً ٧ـــان ًــــغر فــــي  ٢ٓــــ٠ البـــاقي،  ٍْ ال٣ُـــين 

 
ً
ٍْا ْمً ًغر ٞحهما مدؿا  ٌُٗ  ألاه٣و، 

ً
ْمـً ًـغر فـي بخـضٔ اإلاؿـإلخين اإلاؿإلخين مخٟايال  ،

ً
ٌُٗـ  ههـِبّ ٧ـامال

ْ جم ملي مضة الاهخٓاع ٓص ؤ ٠٢ٓ الباقي بلى ؤن ًدبين ؤمغ اإلا٣ٟ ، زم ً
ً
 .(2)صْن ألازٔغ ال ٌُٗ  قِئا

ٓعزـّ؛  ٓص ٦إهـّ مـاث ٢بـل م َْٗخاـر اإلا٣ٟـ ٓعزـت،  ٓصًً مـً ال ٓجـّ ٣ٞـِ ٖلـى اإلآظـ الشاوي: ج٣ؿم اإلاؿإلت ٖلـى ج٣ـضًغ م

ٓ الٓـاَغ مــً ٓعزــّ ه٣ــٌ  ألن َـظا َــ ٓص ٍــمليء، ل٨ـً بن جبــين خُاجـّ بٗــض مـٓث م ٢ٓــ٠ للم٣ٟـ خالـّ، ٞٗلــى َـظا ال ً

َْظا ؤخض الٓظِين في مظَب الكاُٞٗت  .(3)الح٨م، 

ٓجـّ ٢بـل  ٢ٓـ٠ ههـِبّ، ٞـةطا ِْـغ م ٍْ ٓص ٣ٞـِ؛ ألن ألانـل خُاجـّ،  الشالض: ج٣ؿم اإلاؿإلت ٖلـى اٖخبـاع خُـاة اإلا٣ٟـ

َْظا ْظّ آزغ في مظَ ٓعزّ ه٣ٌ الح٨م،  ٓ ٫ٓ٢ في مظَب الحىابلتمٓث م َْ  .(4)ب الكاُٞٗت، 

 
ً
لت ميرار الخىث  اإلاشيل: -سابلا  ػٍش

٧ْــٓن اليــخو زىىــى ِٞــظا ًســال٠              ْ لــِـ لــّ ٍــمليء مجهمــا.  ْاإلاــغؤة، ؤ ٓ خــخو لــّ آلخــا الغظــل  الخىىــى َــ

ْلِــــظا بمــــا ؤ  ؤم ؤهىــــى، 
ً
ــــّ ط٦ــــغا ٓه ًٍٓ الُبُعــــي ليوؿــــان، ٞاألنــــل ؤلاوؿــــاوي ال ًســــغط ٖــــً ٧ ن ٌؿــــدبين ؤمــــٍغ الخ٩ــــ

ْ مـً  ٓعة ؤ ٓزـت، ْخُيئـٍظ ًلحـ٤ فـي ؤلاعر بمـً جغ حـذ ٖالمخـّ مـً الـظ٧ ْ ألاه ٓعة ؤ بترظُذ ٖالمـت مـً ٖالمـاث الـظ٧

 
ً
ْبما ؤن ال جتر ح ُّٞ ٖالمت مميزة بل ًٓل في خا٫ اقدباٍ ْخُيئٍظ ٩ًٓن زىىى مك٨ال ٓزت،   .(5)ألاه

ٗت         ٣ت  ؤلاؾالمُت٢ْض ازخل٠ ٣ِٞاء الكَغ ٓا٫:في ٍَغ ٓعٍض الخىىى اإلاك٩ل بلى ٖضة ؤ٢  ج

ْاعزـــا فـــي  ٓزخـــّ، ٞـــةن ٧ـــان  ْؤه ٓعجـــّ  ٓؤ الحـــالين ٖلـــى ج٣ـــضًغ ط٧ ُْٞـــّ ؤن الخىىـــى اإلاكـــ٩ل ٌٗامـــل بإؾـــ ألا٫ْ: للحىُٟـــت: 

ْبطا ٧ـان ههـِبّ ؤ٦رـر فـي  ال ٌُٗـ  لـّ ٍـمليء مـً التر٦ـت،  ٓبا في خالت، ٞةهـّ ٌٗامـل ٖلـى ؤهـّ محجـٓر،  ْمحج خالت 

                                                             
(1) 

 وما بعىااي  556وما بعىااي ،اور بو فو يوا م"جق  اب ا د  099وهم نى مو يومعهوما  ينظ" ذبى يوجهن  يوا"ن اويا م"جق  اب ا د
(2) 
ومااا  0258ا د5ي يومؽنااصاج91ا د6ي نهانااب يومدتاااجا ج711ا د9ي ماانر يوجهناا  ذهااو ملت،اا" يولهناا ا ج960ينظاا" يوااى" يوملتااا"اد 
 بعىااي

(3)
 وما بعىااي  516يوتدةب يولن"نب ذهو يوةويبى يو ن و"نبا وهباجو"يا د  

(4)
 ي0259ا د5ي يومؽنص: ج517ينظ" يوم"جق نة ها د  

(5)
 715ا د9  ذهاو  ا"ح ملت،ا" يولهنا ا جي مانر يوجهنا0998ا د5ي يومؽناصا ج90ا د6وهم نى مو يومعهوماا  ينظا" نهاناب يومدتااجا ج  

 وما بعىااي
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ْؤ٢ـــل فـــي خالـــت ٞةهـــّ ْالبـــاقي مـــً  خالـــت   ،
ً
ْبن اؾـــخٔٓ ههـــِبّ فـــي ٦ـــال الحـــالين ؤُٖـــي ههـــِبّ ٧ـــامال ًإزـــظ ألا٢ـــل، 

ٓعزت بيؿبت ؤههبتهم  .   (1)التر٦ت ٣ًؿم ٖلى ال

٢ٓـــ٠ بلـــى ؤن  ْمـــا ب٣ـــ  مـــً التر٦ـــت ً ٓعزـــت ؤ٢ـــل ألاههـــبت،  ْمـــً مٗـــّ مـــً ال ُْٞـــّ ٌُٗـــ  الخىىـــى  الشـــاوي: للكـــاُٞٗت: 

ْل ٓا ُٞمــا بُــجهم؛  ْ ًخهــالح ٓعزــت ال ًسخلــ٠ فــي ًخضــح ؤمــغ الخىىــى، ؤ ْمــً مٗــّ مــً ال ِــظا بطا ٧ــان ههــِب الخىىــى 

ٓعزـــت ًغزـــٓن  ْمـــً مٗـــّ مـــً ال ، ؤمـــا بطا ٧ـــان الخىىـــى 
ً
ٓا ههـــُتهم ٧ـــامال ٓزـــت؛ ؤُٖـــ ٓعة ٖىـــّ فـــي ج٣ـــضًغ ألاه ج٣ـــضًغ الـــظ٧

ٓا ُٞما بُجهم ْ ًخهالح ، ختى ًخضح ؤمغ الخىىى، ؤ
ً
ٓا قِئا  .(2)بخ٣ضًغ صْن ج٣ضًغ ٞال ٌُٗ

ْٞ ٓعزـت ٌُٗـ  ههـ٠ ههـُبي الـظ٦غ ْألاهىـى بط ٧ـان بعزـّ الشالض: للمال٨ُـت:  ْمـً مٗـّ مـً ال ُـّ ؤن الخىىـى اإلاكـ٩ل 

ْعر بإخــضَما ٣ٞـِ ٞلــّ ههـ٠ ههــِبّ مـً ظِـت بعزــّ، ؤمـا بطا ٧ــان ههـِبّ ال ًسخلــ٠ فـي ٦ــال  ْبطا   ،
ً
 همـا مسخلٟـا

ٓاء ٧ان ًغجى اجًاح ؤمٍغ ؤم ال ْطل٪ ؾ  ،
ً
ً ُُٞٗ  ههِبّ ٧امال  .(3) الخ٣ضًٍغ

ٓعزـــــت ؤ٢ـــــل الغابـــــ٘:  ْمـــــً مٗـــــّ مـــــً ال  ٓ ُْٞـــــّ ؤن الخىىـــــى بطا ٧ـــــان ًغجـــــى اجًـــــاح خالـــــّ، ٞةهـــــّ ٌُٗـــــ  َـــــ للحىابلـــــت: 

ْبن ٧ــــان ال ًغجــــى اجًــــاح خالــــّ، بــــإن مــــاث ٢بــــل  ٢ٓــــ٠ البــــاقي، ِٞــــم فــــي َــــظٍ الحالــــت ٧الكــــاُٞٗت،  ٍْ الىهــــِبين، 

ٓع   صْن ؤن جِٓــغ ٖلُــّ ٖالمــاث الــظ٧
ً
ْ بلــٜ مكــ٨ال ٓٙ، ؤ ْمــً مٗــّ ةالبلــ ٓزــت، ٞةهــّ  ْ ألاه ٓعزــت ٌُٗــ  ههــ٠  ؤ مــً ال

 .(4)ظ٦غ ْألاهىى، ِٞم في َظٍ الحالت ٧اإلاال٨ُت الههُبي 

 

 اإلابدث الثاوي

 
ً
م واللظاء اللُبي مً معاةل اإلايرار اإلاخخلف فيها ششكا  مىكف الدشَش

ٓصة                      ُٗت اإلآظ  ًىٓم ؤخ٩ام اإلايرار، ٞالىهٓم الدكَغ
ً
 زانا

ً
ٓها ما  ـي لم ًً٘ اإلاكٕغ اللُبي ٢اه

ٓوي، ِٞـل ال٣ًـاء اللُبـي َبـ٤ الـىو  ُت لـم ًـغص ٞحهـا هـو ٢ـاه بال ٖباعة ًٖ هو ٖام ًُب٤ ٖلى ٧ل مؿإلت قٖغ

ُٗت  ْبلـــى ؤي مـــضٔ الىهـــٓم الدكـــَغ ا 
ً
ا  فـــي مؿـــاثل اإلايـــرار اإلاسخلـــ٠ ٞحهـــا قـــٖغ

ً
  ـــحُدا

ً
عي الٗـــام جُب٣ُـــا الدكـــَغ

ٓم ُتا ليظابـــــت ٖلـــــى َـــــظٍ الدؿـــــائالث ؾـــــى٣ فـــــي َـــــظا اإلابدـــــض بضعاؾـــــت ههـــــٓم  الٗامـــــت زـــــضمذ الٗضالـــــت الكـــــٖغ

ْمً زم ؤخ٩ام ال٣ًاء اللُبي في اإلاُلب الشاوي. ٘ اللُبي اإلاخٗل٣ت باإلايرار في اإلاُلب ألا٫ْ،   الدكَغ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

م اللُبي اإلاخلللت بمعاةل اإلايرار  هصىص الدشَش

ٓاعصة مــــً اإلاكــــٕغ اللُبــــي بكــــإن جىٓــــُم ا             ٓهُــــت الــــ إلاؿــــاثل اإلاخٗل٣ــــت بــــاإلايرار، بــــالىٓغ بلــــى الىهــــٓم ال٣اه

م بكـإن بنــضاع ٢ـاهٓن هٓــام ال٣ًــاء، 1958( لؿــىت 10هجـضٍ ٢ــض جـضعط فــي ْيـِٗا، خُــض هـو فــي ال٣ــاهٓن ع٢ـم )

ٗت 17فــي اإلاــاصة ) ُت ؤخ٩ــام الكــَغ ٓا٫ مــً مـــظَب  ؤلاؾـــالمُت( ٖلـــى ؤن : "جُبــ٤ اإلادــا٦م الكـــٖغ  ألع ــح ألا٢ـــ
ً
َب٣ــا

ُت زانت ْظب اجباِٖا"، زم ٖض٫ َـظا الـىو بال٣ـاهٓن ؤلامام مال٪، ٖلى ؤهّ بطا هو ال٣اهٓن ٖلى ؤ خ٩ام قٖغ

( مىـــّ ٖلـــى ؤن: 17م بكــإن حٗـــضًل بٗــٌ ؤخ٩ـــام ٢ـــاهٓن هٓــام ال٣ًـــاء، ٞــىو فـــي اإلاــاصة )1964( لؿـــىت 13ع٢ــم )

ٗت  ُت ؤخ٩ــام الكــَغ ْمــا ظــٔغ بــّ، ٖلــى  ؤلاؾــالمُت"جُبــ٤ اإلادــا٦م الكــٖغ ٓع فــي مــظَب ؤلامــام مالــ٪   للمكــِ
ً
َب٣ــا

ُت زانت ْظب اجباِٖا".ؤهّ بطا هو ال٣  اهٓن ٖلى ؤخ٩ام قٖغ

                                                             
(1)
 ي  969ا د01بىيبق يو،نابقا وهرا انصا ج  

(2)
 وما بعىااي 90ا د6نهانب يومدتاجا ج  

(3)
 وما بعىااي  977يإلرهن   "ح ملت،" يولهن ا ومدمى ي من"ا د 
(4)
 ي  0998ا د5يومؽنصا ج 
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٦ــض ٖلــى َــظا الــىو فــي اإلاــاصة )            
ُ
م بكــإن بنــضاع ٢ــاهٓن 1976( لؿــىت 51( مــً ال٣ــاهٓن ع٢ــم )٢ْ159ــض ؤ

ْبلــى ؤن ًهــضع  ُت زانــت،  ٓاهين مــً ؤخ٩ــام قــٖغ هٓــام ال٣ًــاء، بىهــّ ٖلــى ؤهــّ: "مــ٘ مغاٖــاة مــا جــىو ٖلُــّ ال٣ــ

ٓا٫ اليخهــــُت، جُ ٗت ٢ــــاهٓن ألاخــــ ٓع مــــً مــــظَب ؤلامــــام مالــــ٪ فــــي  ؤلاؾــــالمُتبــــ٤ اإلادــــا٦م الكــــَغ  للمكــــِ
ً
َب٣ــــا

."٠٢ٓ ْاإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بإنل ال ٓا٫ اليخهُت   مؿاثل ألاخ

ٓا٫ ٢ْ160ـــض خـــضصث اإلاـــاصة )             ٓلِـــا: "ٌٗخاـــر مـــً مؿـــاثل ألاخـــ ٓا٫ اليخهـــُت ب٣ ( مـــً هٟــــ ال٣ـــاهٓن ألاخـــ

 اليخهُت ما ًإحي:

ْؤَلحهم. اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بدالت  -1  ألاخخام 

ْالُــال١   -2 ْْاظبا همــا اإلاخباصلــت  ظين  ْاإلاِــغ ْخ٣ــ١ٓ الــْؼ اط  ْالــْؼ اإلاؿــاثل اإلاخٗل٣ــت بىٓــام ألاؾــغة، ٧الخُبــت 

.٤ ْالخٍٟغ  ْالخُل٤ُ 

ْجحــــحُذ   -3 ْالحًــــاهت   ٕ ْالٟــــْغ ْالٗال٢ــــت بــــين ألانــــ٫ٓ  ــــا  ْبه٩اَع ٓة  ٓة ْؤلا٢ــــغاع بــــاألب اإلاؿــــاثل اإلاخٗل٣ــــت بــــالبى

 اليؿب.

 لأل٢اعر.الالتزام بالى٣ٟت   -4

5-  .
ً
ٓص مُخا ْاٖخباع اإلا٣ٟ ْالُٛبت  ْالحجغ ْؤلاطن با صاعة  ٓامت  ْال٣ ْالٓناًت  الًت   ال

اث اإلاًاٞت بلى ما بٗض اإلآث".  -6 ا مً الخهٞغ ْٚيَر ْالٓناًا  ض  ٓاٍع  اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باإلا

           ٓ ْهٓم ؤخ٩ام ٧ل مؿإلت مً َظٍ اإلاؿاثل ب٣اهٓن زام، ٞخـ لى جٟهـُل ؤخ٩ـام ْل٨ً اإلاكٕغ اللُبي عظ٘ 

ٓاعصة فــي ال٣ٟــغاث ) ْالُــال١ ع٢ــم )4.3.2اإلاؿــاثل الــ اط  ْ هــظا نــاعث ؤخ٩امــّ 1984( لؿــىت 10( فــي ٢ــاهٓن الــْؼ م، 

ٓاعصة فــي ال٣ٟــغاث ) ْاإلاؿــاثل الــ ٓا٫ 6.5.1ْاظبــت الخُبُــ٤ ٖلــى َــظٍ اإلاؿــاثل،  لى جٟهــُل ؤخ٩امِــا ٢ــاهٓن ؤخــ ( ٞخـٓـ

ْمً في خ٨مِم ع٢م )  ً ْ 1992( لؿىت 17ال٣انٍغ  م.1993( لؿىت ٢7اهٓن الٓنُت ع٢م )م، 

ْعص فــي ال٣ــاهٓن اإلاــضوي مــً ههــٓم           ؤمــا اإلاؿــاثل التــي جخٗلــ٤ بإخ٩ــام اإلايــرار، ٞلــم هجــض بكــإ ها ؾــٔٓ مــا 

ٓعزت في الٓنُت. ْالخهٝغ ألخض ال اث اإلاٍغٌ مغى اإلآث،  ْجهٞغ  جخٗل٤ بخهُٟت التر٦ت، 

ْعص في اإلااصة         ٓاهين  ي اإلاـضوي ؤهـّ "ٌؿـغ ( مـً ال٣ـاهٓن 32)٦ما  ْالٛاثـب ألاخ٩ـام اإلا٣ـغعة فـي ال٣ـ ٓص  بكـإن اإلا٣ٟـ

ٗت  ٓظض ٞإخ٩ام الكَغ  ".ؤلاؾالمُتالخانت، ٞةن لم ج

ٓص ُٞمــا               ٢ٓـٝٓ ٖلـى ؤخ٩ـام اإلا٣ٟـ ْمـً فـي خ٨مِـم؛ لل  ً ٓا٫ ال٣انـٍغ ْٖىـض الىٓـغ فـي ههـٓم ٢ـاهٓن ؤخـ

ْالتــي جــىو ٖلــى: "... ًيخ ــي ال٣ٟــضان بصبــٓث خُــاة 25اصة )ًخٗلــ٤ باإلاــضة التــي ًيخٓــغ ٞحهــا، لــم هجــض بال هــو اإلاــ   ،)

ْ الح٨ــم باٖخبــ ْٞاجــّ ؤ  ْ ٓص ؤ ٍْالخــٔ مــً َــظا الــىو اإلا٣ٟــ  ."
ً
ن اإلاكــٕغ اللُبــي لــم ًدــضص م٣ــضاع اإلاــضة التــي ؤاٍع مُخــا

.
ً
ت ٍمليء ٖىّ؛ ًد٨م ٖلُّ باٖخباٍع مُخا ْالتي باهتهائها صْن مٗٞغ ٓص،   ًيخٓغ ٞحها اإلا٣ٟ

ْمـــا ْٖ             ٢ٓـــٝٓ ٖلـــى خ٨ـــم الُـــال١ فـــي مـــغى اإلاـــٓث،  ٓا٫ اليخهـــُت؛ لل  بلـــى ٢ـــاهٓن ألاخـــ
ً
ىـــض الىٓـــغ ؤًًـــا

ْاخضا ًٟهل في اإلاؿإلت. ٓهُا   ًترجب ٖلُّ مً ؤخ٩ام جخٗل٤ با عر، ٞلم هجض هها ٢اه

 بلى ٧ل ما ؾب٤ ًخضح ؤن اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بـاإلايرار الًـؼا٫ ٌؿـغي فـي قـإ ها الـىو الٗـ          
ً
ٓاعص ْاؾدىاصا ام الـ

ْالــظي ًــىو ٖلــى ؤن: "159فــي اإلاــاصة ) ٗت  ( مــً ٢ــاهٓن هٓــام ال٣ًــاء،    ؤلاؾــالمُت... جُبــ٤ اإلادــا٦م الكــَغ
ً
َب٣ـــا

ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪... ".  للمكِ
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٢ٓـٝٓ ٖلـى الح٨ـم الكـغعي            ٓع مـً مـظَب ؤلامـام مالـ٪؛ لل ْلِظا ال مىام مـً الحـضًض ٖـً اإلاـغاص باإلاكـِ

ْٞـ٤ اإلاكـٕغ اللُبـي اإلاكٕغ اللُبي في ُاب٤  عاصة اإلا ْمً زم هبّين بلى ؤي مضٔ   ،
ً
ا مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

ٓويا ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪ ُٞما لم ًغص ُّٞ هو ٢اه  في الىو ٖلى ألازظ باإلاكِ

 
ً
ال ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪: -ؤ ٓص باإلاكِ  اإلا٣ه

ٓا٫:           ٓع ٖلى زالزت ؤ٢  ازخل٠ ؤ حار اإلاظَب اإلاال٩ي في حٍٗغ٠ اإلاكِ

ٓ ما ٢ٓي صلُلّ، ٩ُٞٓن بمٗنى الغا ح. ٓع َ  ألا٫ْ: اإلاكِ

ْهت. اًت ابً ال٣اؾم ًٖ مال٪ في اإلاض ٓ ْع ٓع َ  الشاوي: اإلاكِ

ض ه٣لخّ ٖلى زالزت ْٖلُّ ٞال بض مً ؤن جٍؼ ٓ ما ٦رر ٢اثلّ،  ٓع َ  .  (1)الشالض: اإلاكِ

ٓع بمـا ٢ـٓي صلُلـّ لـم          مً ؤ حار اإلاظَب اإلاال٩ي، ٞخٍٗغ٠ اإلاكـِ
ً
ْالشاوي ل٣ُا اٖترايا ٓلين ألا٫ْ  ل٨ً ال٣

ْعص م،  ٓاٞــ٤ ٖلُـــّ ؤ٦رــَر  ٖىــض ً
َ
ـــِغٝ ُٖ ٓع فـــي (2)٦رـــر الٗلمـــاء بــالغا حؤٍ بٗـــٌ ال٣ِٟـــاء، ألهــّ  ، ٦مـــا ؤن خهــغ اإلاكـــِ

ْهــت، اٖتـرى ٖلُـّ بٗـٌ ال٣ِٟــاء اًـت ابـً ال٣اؾـم فـي اإلاض ْهـت ٞـغص مـً ؤٞــغاص ْع ٓا: ٢ـ٫ٓ ابـً ال٣اؾـم فــي اإلاض ، ٣ٞـال

ٓع   .(3)اإلاكِ

ْاقـــتهغ فـــي اإلاـــظَب اإلاـــال٩ي ٖىـــض          ٓع: بإهـــّ مـــا ٦رـــر ٢اثلـــّ، ٣ٞـــض اٖخمـــض  ؤمـــا ال٣ـــ٫ٓ الشالـــض الـــظي ٌٗـــٝغ اإلاكـــِ

ٓع مـا ٦رـر ٢اثلـّ" ٓار ؤن اإلاكـِ ٢ْـا٫ الٗـضْي: "مـا ٦رـر ٢اث(4)ؤ٦رر ٖلماء اإلاظَب؛ ٢ا٫ ال٣ـاصعي: "الهـ  ، ٓ لـّ، َـظا َـ

ٓع" ٓ اإلاٗخمض"(5)اإلاكِ ٢ُْل: ما ٦رر ٢اثلّ َ ٢ْا٫ الضؾٓقي: "  ،(6). 

ٓاء ٖاــرْا ٖــً طلــ٪             ٓ ؤلٟــاّ الدكــِير فــي ٖبــاعاث ؤ ــحار اإلاــظَب، ؾــ ْالــظي ًــض٫ ٖلــى َــظا التــرظُذ َــ

ْاإلاـظَب ٦ـظ ْمـظَب ألا٦رـر ٖلـى ٦ـظا،  ٓع ٖلى ٦ـظا،  ٓلِم الجمِ ْ بما ًض٫ ٖلُّ، ٣٦ ـضْن (7)ابلٟٔ الدكِير ؤ ٍٍْغ  ،

 باإلاظَب ٫ٓ٢ ؤ٦رر ٖلماء اإلاظَب.

ٓع مـــً اإلاـــظَب ًـــضٞٗىا ٞـــةن ْبُبُٗـــت الحـــا٫               الخـــالٝ بـــين ٣ِٞـــاء اإلاـــظَب اإلاـــال٩ي خـــ٫ٓ اإلاـــغاص باإلاكـــِ

ٓع مً مظَب ؤلامـام مالـ٪ ُٞمـا لـم ًـغص ُٞـّ  ٤ْٞ اإلاكٕغ اللُبي في الىو ٖلى ألازظ باإلاكِ للدؿائ٫ بلى ؤي مضٔ 

ٓويا  هو ٢اه

 
ُ
ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪: -زاهُا  مضٔ  حت هو اإلاكٕغ اللُبي ٖلى ألازظ باإلاكِ

ْالـظي ًــغاص بـّ مـا ٦رـر ٢اثلــّ؛               ٓع مـً مــظَب ؤلامـام مالـ٪،   إلاـا ؾـل٠ ط٦ـٍغ ٖــً اإلاـغاص باإلاكـِ
ً
اؾخسالنـا

ٓوي، َــ ٓع مــً مــظَب ؤلامــام مالــ٪ ُٞمــا لــم ًــغص ُٞــّ هــو ٢ــاه ٓار؛ إلاــا ٞــةن ؤزــظ اإلاكــٕغ اللُبــي باإلاكــِ ٓ ٖــين الهــ

ٓا٣ٞت  عاصة ٣ِٞاء اإلاظَب اإلاال٩ي ؤهٟؿِم.  في طل٪ مً م

ٓ الــظي ٣ًــ٫ٓ فــي مشلــّ مالــ٪: الؿــىت التــي ال ازــخالٝ ٞحهــا ٖىــضها ٦ــظا          َْــ ْفــي َــظا ٣ًــ٫ٓ ْلــي هللا الــضَلٓي: "

ٓا٣ٞخــــّ ل٣ُــــاؽ ْ إلا ْؤع حِــــا، بمــــا ب٨رــــرة ال٣ــــاثلين بــــّ، ؤ ٓاَــــا  ْا بإ٢ ٓا ؤزــــظ ْبن ازخلٟــــ ج مــــً  ٦ْــــظا.  ْ جســــٍغ ٢ــــٓي، ؤ

ٓ الظي ٫ٓ٣ً في مشلّ مال٪: َظا ؤخؿً ما ؾمٗذ" َْ ْالؿىت،   .( 8) ال٨خار 

                                                             
ن(1
 ي   97ا د05ي يومعنا" يومع"لا وهون "ن صا ج51ا د0ينظ" دا نب يوى و ص ذهو يو "ح يوربن"ا وهى و صا ج 
(2)
 ينظ" يوم"يجق نة هاا يو،ةدب نة هاي  

(3) 
 ي2"فق يوعتال ويومالى ذمو  ا  يوعم  باوضعنؾ يلتنا"يً د"يىا وهااى"يا د 

(4)
 ي  9يوم"جق نة ها د  

(5)
 ي  96دا نب يوعىويا د  

(6) 
 ي   51ا د0دا نب يوى و ص: ج

(7)
 ي  59يوم"جق نة ه: د 
(8)
 ي  521ا د0دجب   يوباوؽبا وهىاهويا ج 
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ٓا٫            ْؤخمـــــض بـــــً خىبـــــل: "ب همـــــا ٧اهـــــا ًإزـــــظان بـــــإ٢ ـــــغة فـــــي خضًشـــــّ ٖـــــً ؤلامـــــام مالـــــ٪  ٓ َػ ٢ْـــــا٫ الٗالمـــــت ؤبـــــ

ْ ظِــت الــغؤي الــظي  ْ ؤٖمــالِم، ؤ ْ نــٟا هم، ؤ اهّ فــي ٖــضصَم، ؤ ال قــٍغ ٌكــتَر ْيهم مــً ٚيــر ٢ُــض  ْٞخــا الحــحابت 

 
ً
ا مـــً َـــظٍ آلاعاء مـــا ٩ًـــٓن ؤ٦رـــر ٖـــضصا ٓا ازخـــاْع ْبطا ازخلٟـــ ْ الٗمـــل ؤزـــغ ٖـــجهم،  ْؤ٢ـــغر بلـــى ؤن ج٩ـــٓن الجماٖـــت ؤ  ،

 .(1)ٖلُّ"

ٓع..."           ٦ْــظل٪ (2)ْممــا ًا٦ــض طلــ٪ مــا ه٣ــل ٖــً ؤلامــام اإلاــاػعي ؤهــّ ٧ــان ٣ًــ٫ٓ: "مــا ؤٞخِــذ ٢ــِ بٛيــر اإلاكــِ  ،

ٓلين فــي اإلاــظَب، ْؤماهخــّ ؤن ؤظــض ٢ــ ْؤهــا ال ؤؾــخدُل بن قــاء هللا فــي صًــً هللا   ؤلامــام الكــاَبي الــظي ٧ــان ٣ًــ٫ٓ: "

ٓ الـظي ؤط٦ـٍغ للمؿـخٟتي، ٞإٞت ْاإلاٗمـ٫ٓ بـّ، ِٞـ ٓع  ٓ اإلاكـِ ي بإخضَما ٖلى الخسُير م٘ بوـي م٣لـض، بـل ؤجدـٔغ مـا َـ

 ؤؤحٗـــغى لـــّ بلـــى ال٣ـــ٫ٓ آلازـــغ، ٞـــةن  ال
ً
ٓلين جغظُدـــا ٓر فـــي ؤخـــض ال٣ـــ ْلـــم ؤَع ألخـــض مـــً الكـــُ ٓع،  قـــ٩ل ٖلـــّي اإلاكـــِ

٢ٟٓذ"  .(3)ج

ٓع؛ إلاـــا ُٞـــّ مـــً َــظا با يـــاٞت بلـــى ؤن ٣ِٞـــاء اإلاـــظَب اإلاـــال٩            ْا ٖلـــى ٖـــضم مسالٟـــت اإلاكـــِ ي ؤهٟؿـــِم قــضص

٦ْشيــر مــً ًــضعي  ْالــخدٟٔ ٖلــى الضًاهــت،  ٓعٕ  زُــغ ٖلــى اإلاــظَب اإلاــال٩ي، ٣ٞــض ظــاء فــي اإلاُٗــاع اإلاٗــغر: "٢ــض ٢ــل الــ

ٓ ٞـخذ لِـ ٍْخجاؾغ ٖلى الٟخٔٓ ُّٞ بٛيـر بهـيرة، ٞلـ ٓع اإلاـظَب الالٗلم،   م بـار فـي مسالٟـت مكـِ
ّ
١ ٖلـى غْ ؿـ٘ الخـح

َْظا مً اإلاٟؿضاث التي ال زٟاء  ها"الغا٢٘،   .(4)َْخ٪  جار َُبت اإلاظَب، 

ْعص ُٞـّ زـالٝ بـين ٣ِٞـاء              ٓع مـً مـظَب ؤلامـام مالـ٪ ُٞمـا  بياٞت بلى ؤن ا٢خهاع اإلاكٕغ اللُبي باإلاكِ

ٓم لــِـ ٣٦ا ــملي ألامـــ الــظي ٓم ؤن ال٣ا ــملي الُــ ٓمىــا َــظا؛ ٞمــً اإلاٗلــ  اإلاــظَب، ًدىاؾــب مــ٘ خــا٫ ال٣ًــاة فــي ً

ُت  ْلضًـّ ال٣ـضعة ٖلـى اؾـخيباٍ ألاخ٩ـام الكـٖغ ٍٓت،  ْالؿىت الىب م،   بإخ٩ام ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
ال ها، ٧ان ُملما مـً مـضل

 للىٓــغ فــي ً ْفــي َــظا
ً
ٓاء ٧ــان ؤَــال ٓع ؤن ال ًســغط ٖىــّ، ؾــ نــملي: "ًلــؼم ال٣ا ــملي اإلا٣لــض بطا ْظــض اإلاكــِ ٓوكَغ ٣ــ٫ٓ ال

ٓة ٖلى بصعا٥ مضاع٦ِا، ؤم ال" ْلّ ٢  .(5)َغ١ الترظُذ 

ْلـض مدمـض ؾـالم بـً الكـُش: "ًيبغـي الخإ٦            ٓع مدمض ألامـين  ٓع، ٦مـا ُـ٫ٓ٣ٍْ الض٦خ ٓعٍت اإلاكـِ ض مـً مكـِ

ْ ٖلــــى ألا٢ــــل مــــً  ًيبغــــي الخإ٦ــــض مــــً ؤع حُــــت صلُلــــّ. ؤمــــا الخإ٦ــــض مــــً ؤع حُخــــّ، ٞ ــــي مــــً ازخهــــام اإلاجتهــــض، ؤ

ْآًــاث ألاخ ْٖلــى بإلاــام بإنــ٫ٓ ال٣ٟــّ،  ٓ ؤمــغ هــٔغ ؤهــّ مم٨ــً ٌؿــخُُ٘ ؤن ًميــز مــضاع٥ ألاخ٩ــام،  َْــ ْؤخاصًثهــا،  ٩ــام 

ٗت  ْالبـــاخشين اإلاخسههـــين فـــي الكـــَغ ٖٓـــت مـــً ألاؾـــاجظة الجـــامُٗين  ٓٞغ فـــي مجم ، ْفـــي ٖـــضص مـــً ؤلاؾـــالمُتؤن ًخـــ

 مــــا هجــــ
ً
ْال٣ًــــاء، ٞةهىــــا ٦شيــــرا ْ ال٣ِٟــــاء الــــظًً ًماعؾــــٓن الاقــــخٛا٫ بــــالٟخٔٓ  ْٞخــــا  

ً
ْؤبدازــــا  ٔ ض لِــــاالء حٗل٣ُــــاث 

ن ٓح. ْاظتهاصاث، جِٓغ ؤ هم ٢اصْع  ٖلى جمُيز الغا ح مً اإلاغظ

ا فــــي صعاؾــــتهم ٖلــــى الىهــــٓم              ْاإلادــــامين الــــظًً ا٢خهــــْغ ؤمــــا مــــً َــــم صْن َــــظٍ اإلاغجبــــت مــــً ال٣ًــــاة 

ٓا فــي  ْصْن ؤن ًخٗم٣ــ ْاإلاخـٓن،  ْجإنـُل جلــ٪ الىهــٓم  ٓا صعظــت الخٗلُــل  ْبٗــٌ اإلاخــٓن، صْن ؤن ًبلٛـ ُٗت  الدكـَغ

ٓاٖـــضَ ٢ْ ٗت  ْم٣انـــض الكـــَغ ٓا٫، مهــاصع ألاخ٩ـــام  ٓع مـــً ألاخ٩ـــام ْألا٢ـــ ا، ٞـــةن َـــاالء ًجــب ٖلـــحهم ج٣ـــضًم اإلاكـــِ

ال قــ٪ فــي ؤن ٦رــرة ال٣ــاثلين باليؿــبت   . ْؤنــٓن للكــٕغ ، ٞــةن طلــ٪ ؤخــٔغ للٗــض٫  ٓا الــىو ٖلــى ْــاٍَغ ْؤن ًِٟمــ

                                                             
ن(1
 ي999آ"يله وفاهها ىي" يوةر" يوع"بصا د-مدمى لبو  ا" ا ماوك دناته وذ،"ه  

(2)
 ي  26د و د نص ذبى يوواالا يإلماى يوما "يا ىي" يورتل يو " نبا تونطا د  

(3) 
 ي  076فتاوى يإلماى يو ا بصا د

(4) 
 ي52ا د05يومعنا" يومع"لاج 

(5)
 ي  09يوم"جق نة ها د  
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ٓع ٢ــض ال ًــضع٥ ع حاهــّ ٦شيــر مــً اإلاى  بــّ، بِىمــا الــغا ح ٚيــر اإلاكــِ
ً
٢ٓــا ٓز ٓع ججٗلــّ  ــحُذ الؿــىض م ؿــبين دللمكــِ

 .(1)ٗلم، ممً ال ًيؿبٓن للهى٠ ألا٫ْ"بلى ال

ٓع مــً مــظَب             ْٞــ٤ ٖىــضما هــو ٖلــى ألازــظ باإلاكــِ ْ ؤن اإلاكــٕغ اللُبــي ٢ــض   ل٩ــل مــا ج٣ــضم، ُٞبــض
ً
ْاؾــدىاصا

ْطلــ٪  م٩اهُــت الٓنـــ٫ٓ بلُــّ، صْن خاظــت ؤن ٩ًــٓن ال٣ا ــملي ٖلـــى  ٓوي،  ؤلامــام مالــ٪ ُٞمــا لــم ًــغص ُٞـــّ هــو ٢ــاه

َْـــظ ال ها،  ْمـــضل ُت،  ا مــــا ؤ٦ـــضث ٖلُـــّ اإلاد٨مــــت الٗلُـــا فــــي صعظـــت ٖالُـــت مــــً الخٗمـــ٤ فـــي مهــــاصع ألاخ٩ـــام الكــــٖغ

ٓم  ْلـــــِـ لِـــــا ؤن ج٣ـــــ ٓم بتـــــرظُذ عؤي فـــــي اإلاـــــظَب صْن مـــــغ ح،  خ٨مِـــــا الـــــظي ظـــــاء ُٞـــــّ: "لـــــِـ للمد٨مـــــت ؤن ج٣ـــــ

ٓا بالكِغة، بدُض ًِٓغ ؤ هم ٚالبُت ٣ِٞاء اإلاظَب" ٓا٫ مً ٢ال  .(2)بالكِغة مً ٖىض هٟؿِا، بل ٖلحها حٗضاص ؤ٢

ٓع مـً الدؿائ٫ َى ًشاع ْل٨ً               ٓا٣ٞت ؤخ٩ام ال٣ًاء اللُبـي  عاصة اإلاكـٕغ فـي جُبُـ٤ اإلاكـِ ا خ٫ٓ مضٔ م

ا 
ً
ا ٓوي، ْزانــت ُٞمــا ًخٗلــ٤ بمؿــاثل اإلايــرار اإلاسخلــ٠ ٞحهــا قــٖغ مــظَب ؤلامــام مالــ٪ ُٞمــا لــم ًــغص ُٞــّ هــو ٢ــاه

 َظا ما ؾيخدضر ٖىّ في اإلاُلب الشاوي.

 

 اإلاؼلب الثاوي

 أخيام اللظاء اللُبي اإلاخلللت بمعاةل اإلا
ً
 يرار اإلاخخلف فيها ششكا

ْاإلاسخلــــ٠ فــــي خ٨مِــــا الكــــغعي            اإلاُلــــ٘ ٖلــــى ٖمــــل اإلادــــا٦م اللُبُــــت ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بمؿــــاثل اإلايــــرار ٖامــــت، 

ٍْغظــ٘ طلــ٪ بلــى ؤن ؤخ٩ــام اإلايــرار ُظلِــا  ازانــت، ال ًجــض ٞحهــا ؤخ٩امــ ؛ 
ً
٢ًــاثُت ٞهــلذ فــي َــظٍ اإلاؿــاثل بال هــاصعا

ٓا بلــــى الح٨ــــم الكــــغعي ُٞمــــا  ٓبت فــــي ؤن ًهــــل ــــت، لــــظا ال ًجــــض ال٣ًُــــاة نــــٗ ٍٓ ْالؿــــىت الىب زابخــــت بــــالىو ال٣غآوــــي، 

جخمــ٘ اللُبــي، ٌٗــغى ٖلــحهم مــً مؿــاثل، ْزانــت جلــ٪ التــي ال زــالٝ ٞحهــا بــين ال٣ِٟــاء. بيــاٞت بلــى ؤن ز٣اٞــت اإلا

ٓع جخٗلــ٤ بــةعثهم  ــ٘ ٢ًــُت جٟهــل ُٞمــا ؤقــ٩ل ٖلــحهم مــً ؤمــ ْجــغابِ وؿــُجّ الاظخمــاعي، ٢ــض ًضٞٗــّ للحــغط مــً ٞع

ٓعثهم.  مً م

ْع بٖــــالم  -ُٞمــــا ًســــو مؿــــاثل اإلايــــرار -اإلادــــا٦م اللُبُــــت ي لِــــظا هجــــض الٗمــــل فــــ          ٣ًخهــــغ ٣ٞــــِ ٖلــــى نــــض

ُت،  ًـــت الكـــٖغ ْ ٦مـــا ٌؿـــمُّ الـــبٌٗ الٍٟغ ٓعزـــت، ؤ ـــ٤ ألامـــغ ال٣ًـــاجي، الـــظي ًهـــضع بهـــٟت ال ٩ٍْـــٓن ٖـــاصة بٍُغ

 مــا ٣ًخهــغ 
ً
، ٚالبــا

ً
ــا  بصاٍع

ً
ْججــغي اإلاد٨مــت جد٣ُ٣ــا ْْ الكــإن بُلــب،  ٓمت، ُٞخ٣ــضم ط ــت بــضْن زهــ ال٣ا ــملي ؤلاصاٍع

٢ْــض ًدؿـــ٘ بُلـــب  اط،  ْؤْػ  ،ٕ ْٞـــْغ ٓٞــاة، ْؾـــمإ قـــاَضًً ٖــً ٢غابـــت اإلاخـــٓفي مــً ؤنـــ٫ٓ،  ـــا١ قـــِاصة ال ٖلــى بٞع

ــا١ مؿــدىضاث جشبــذ  ُت ٖلــى يــٓء ؤخ٩ــام ٖلــم بٞع ًــت الكــٖغ ٓم ال٣ا ــملي بةنــضاع الٍٟغ ٖال٢ــتهم بــاإلاخٓفي؛ زــم ٣ًــ

ْ حٗلُل. ْصْن ؤن ٌؿب٤ الٍٟغًت ؤي حؿبِب ؤ  الٟغاثٌ، صْن ط٦غ للمحجٓر مجهم ْؾبب  جبّ، 

ٓ اإلادــا٦م اللُبُــت مــً ٢ًــاًا جخٗلــ٤ بمؿــاثل اإلايــرار؛ ٞبــالىٓغ بلــى ؤخ٩ــام اإلاد٨مــ          ت ْل٨ــً َــظا ال ٌٗنــي زلــ

خـ ْم٘ َظا ًب٣ـ  الدؿـائ٫ مُْغ  االٗلُا هجضَا ٢ض ٞهلذ في بٌٗ مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ في خ٨مِا الكغعي، 

ٓع مـــً مـــظَب ؤلامـــام مالـــ٪ فـــي  ٓا٣ٞـــت ؤخ٩ـــام اإلاد٨مـــت الٗلُـــا  عاصة اإلاكـــٕغ اللُبـــي فـــي جُبُـــ٤ اإلاكـــِ ٖـــً مـــضٔ م

ا
ً
ا  مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

                                                             
(1)
وإدناام يوتاا"ياا يإلمااا"ي   يإل ااالمنبم"يذاا  يولااالؾ فاص يوماا ال يوماااورص وذال تهاا باابعك ل،ااو  يوما ال و ويذااىها ىي" يوبداوا وهى"ي ااا   

 ااي وما بعى 909ىا د5115اـا 0959ا 0يوع"بنب يومتدى ا  
(2)
 ي9ا د8 5ىا يو نب وذىى يومجهب 0970 6 09بتا"نخ  07   9 عو  "ذصا " ى 
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ٓع مــــً مــــظَب ؤلامــــام مالــــ٪ فــــي مؿــــاثل اإلايــــرار ليظابــــت ٖلــــى َــــظا الدؿــــائ         : بُــــان اإلاكــــِ
ً
ال ٫ ًجــــب ٖلُىــــا، ؤ

 .
ً
ا : بُان ؤخ٩ام اإلاد٨مت الٗلُا في اإلاؿاثل اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

ً
. زاهُا

ً
ا  اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

 
ً
ال :  -ؤ

ً
ا ٓع مً مظَب اإلاال٨ُت في مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ  اإلاكِ

ٓص زالٝ بين ٣ِٞـاء اإلاـظَب اإلاـال٩ي خـ٫ٓ مؿـاثل مً زال٫ جدب٘ ٦خب ال            ٣ّٟ اإلاال٩ي اجضح لىا ٖضم ْظ

ْميـرار الجـضة،  ْالتـي جخٗلـ٤ بميـرار اإلاُل٣ـت فـي مـغى اإلاـٓث،   بين اإلاـظاَب ال٣ُِٟـت؛ 
ً
ا اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

ْالخىىـــى اإلاكـــ٩ل؛ ٣ِٟٞـــاء اإلاـــظَب اإلاـــ ٓص،  ٓعٍـــض ٧ـــل مـــً اإلا٣ٟـــ ٣ـــت ج ٍغ ٓص، َْ ْميـــرار اإلا٣ٟـــ ال٩ي مخ٣ٟـــٓن ْالجـــض، 

 
ً
ٓعٍثهم ٦مــا ؤْبــحىا ؾــاب٣ا ٣ــت جــ ٍغ ٓعٍــض طْي ألاعخــام، (1)خــ٫ٓ بعثهــم، َْ ٢ْــ٘ ُٞمــا بُــجهم خــ٫ٓ ج ْل٨ــً الخــالٝ   ،

ْمً زال٫ جدبٗىا ل٨خب ٣ِٞاء اإلاال٨ُت جبين لىا آلاحي: ى،   ْالغص ٖلى ؤ حار الْٟغ

ـــإ: "٢ـــا٫ مالـــ٪: ألامـــغ اإلاجخمـــ٘ ٖلُـــّ ٖىـــضها، الـــظي ال ازـــخ       ْالـــظي ؤصع٦ـــذ ٖلُـــّ ؤَـــل ظـــاء فـــي اإلآَ الٝ ُٞـــّ، 

ْابىـــت ألار  ْالجـــضة ؤم ؤبـــ  ألام،  ْالخـــا٫،  ْالٗـــم ؤزـــا ألار لـــألم،  ْالجـــض ؤبـــا ألام،  الٗلـــم ببلـــضها: ؤن ابـــً ألار لـــألم، 

"
ً
ْالخالت، ال ًغزٓن بإعخامِم قِئا ْالٗمت،   .(2)لألر ْألام، 

ٓلـّ: "... زـم ب          ملي ٖلـى مسخهـغ الخلُـل ٢ ْ ْظاء في قغح الخٍغ  ؤ
ً
ٓع مىخٓمـا ٓ ٖانـب ٖلـى اإلاكـِ ِـذ اإلاـا٫ ِٞـ

 ْ ى ؤ ْ البــاقي بٗــض طْي الٟــْغ الء، ُٞإزــظ الجمُــ٘ بن اهٟــغص ؤ ْ الــ ٚيــر مىــخٓم ٖىــض ٖــضم مــً ًــغر مــً اليؿــب ؤ

ال ًـضٞ٘ مـا ًٞـل ٖــً  ْؤَــل اإلاضًىـت ...  ْػٍـض  ى بلـحهم ٖىـض مالـ٪  ال ًـغص مـا ًٞـل ٖـً ؤ ــحار الٟـْغ الٟـغى، 

ى لظْي ألاعخام  ٓع"ؤ حار الْٟغ  .(3)ٖلى اإلاكِ

ْاعر         ـــضم ٞبِـــذ اإلاـــا٫ ٖانـــب  ُٖ ٓبت مـــً ال٣غابـــت ٞـــاإلاٗخ٤... ٞـــةن  ْظـــاء فـــي الـــظزيرة: "٢ـــا٫ بطا ٖـــضمذ الٗهـــ

ٓع"  .(4)ٖلى اإلاكِ

ال ًضٞ٘ لظْي ألاعخام"         ال ًغص   .(5)ْظاء في ؤلا٧لُل قغح مسخهغ الخلُل: "زم بِذ اإلاا٫، 

ْ ٚيـر مىـخٓم..."، ُٞإزـظ  ْظاء في خاقُت الضؾٓقي:            ؤ
ً
ٓع، ٧ـان مىخٓمـا ٓ اإلاكـِ َْـ "ؤن بِذ اإلاا٫ ٖانـب... 

ال ًـــضٞ٘  ال ًـــغص ٖلـــى طْي الؿـــِام ٖىـــض ٖـــضم الٗانـــب،  ى،  ْ البـــاقي بٗـــض طْي الٟـــْغ ظمُـــ٘ اإلاـــا٫ بطا اهٟـــغص، ؤ

 .(6)لظْي ألاعخام

ٓعٍــض طْي ألاعخــام،            ٓع مــً مــظَب ؤلامــام مالــ٪ ٣ً ــملي بٗــضم ج  بلــى مــا ؾــب٤ جبــين لىــا ؤن اإلاكــِ
ً
ْاؾــدىاصا

ٓع مــً مــظَب ؤلامــام مالــ٪ ُٞمــا ًخٗلــ٤  ى، ِٞــل ؤزــظث اإلاد٨مــت الٗلُــا باإلاكــِ ْٖــضم الــغص ٖلــى ؤ ــحار الٟــْغ

ا
ً
ا  بمؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قٖغ

 
ً
:أخيام اإلادىمت الللُا  -زاهُا

ً
 في معاةل اإلايرار اإلاخخلف فيها ششكا

؛ ْظـضها           
ً
ا بالىٓغ في ما ؤنضعجّ اإلاد٨مت الٗلُا مً ؤخ٩ام ُٞما ًخٗل٤ بمؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحها قـٖغ

ْلٗــل َـــظا ًغظــ٘ بلــى ؤهـــّ ال زــالٝ بــين ٣ِٞـــاء  ْطْي ألاعخـــام ٣ٞــِ؛  ؤن ؤخ٩امِــا ا٢خهــغث ٖلـــى ميــرار طْي الــغص 

 ٦م -اإلاظَب اإلاال٩ي
ً
، لِـظا  -ا ؤْبحىا ؾاب٣ا  بـين ٣ِٞـاء اإلاـظاَب ألازـٔغ

ً
ا خ٫ٓ مؿاثل اإلايرار اإلاسخل٠ ٞحهـا قـٖغ

َْظٍ ألاخ٩ام  ي: م،  ْطْي ألاعخام، صْن ٚيَر  ْظضث ؤخ٩ام للمد٨مت الٗلُا جخٗل٤ بميرار طْي الغص، 

                                                             
ن (1
 "يجق يومبدا ي و  مو ا ي يوبداي  

(2)
 ي  970وإلماى ماوكا م"جق  اب ا د  

(3) 
 وما بعىااي  518يول" ص ذهو ملت،" لهن ا د

(4) 
 ي  98ا د09يوا"يفصا ج

(5) 
  ي  975مدمى ي من"ا د

(6)
 ي  968ا د9يوى و صا ج 
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ــــــ"ؤن مبـــــضؤ الـــــغص ٖلـــــى ؤ ـــــحار   - ْصٍ، خُـــــض ٢ًـــــذ اإلاد٨مـــــت: بـ ٓاٍػ ْخـــــض ى ْظـــــ  الـــــغص ٖلـــــى طْي الٟـــــْغ

ٓ الــغص ٖلــى  ْبن مــا ظــٔغ بــّ الٗمــل فــي لُبُــا َــ ى ٧ــان مدــل زــالٝ بــين ٣ِٞــاء اإلاال٨ُــت ؤهٟؿــِم،  الٟــْغ

ْبال ٞٗلـــى طْي ألاعخـــام أل هـــم  ظـــت،  ْالْؼ ط  ى، بطا ٧ـــان َىـــا٥ مـــً ًـــغص ٖلُـــّ مـــجهم ٚيـــر الـــْؼ طْي الٟـــْغ

 . (1)ؤْلى ببٌٗ"

ٓعٍشّ لظْي ألاعخام-خ٨م    - ْبن ٧ان ألا  -ج نل فـي مـظَب اإلاال٨ُـت ال٣ـ٫ٓ بٗـضم ال مسالٟت لل٣اهٓن: "بهّ 

ْٖلـــى  ٓص التر٦ـــت بلـــى بِـــذ مـــا٫ اإلاؿـــلمين،  ْبهمـــا حٗـــ ٓعٍـــض طْي ألاعخـــام،  ْٖـــضم ج الـــغص ٖلـــى طْي الؿـــِام، 

ن مــجهم الــغص ٖلــى طْي الؿــِام،  طلــ٪ ؾــاع اإلاخ٣ــضمٓن مــً ٣ِٞــاء اإلاال٨ُــت، بال ؤن الــظي اٖخمــضٍ اإلاخــإزْغ

ْٖلــى طلــ٪ ٞــةن   ٞــةن لــم ٨ًــً ٞٗلــى طْي ألاعخــام، 
ً
ٓعٍــض الح٨ــم اإلاُٗــٓن ُٞــّ لــظْي ألاعخــام اؾــدىاصا  ج

ال مجـــا٫ لخُبُـــ٤ ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم ) لِـــظا الـــغؤي ال ( بال خُـــض 10مسالٟـــت ُٞـــّ لل٣ـــاهٓن )الح٨ـــم الكـــغعي( 

ْاعر"  .(2)ج٩ٓن التر٦ت قاٚغة مً ؤي 

ْالــــغص ٖلــــى طْي ؤمىــــام مــــً ال٣ــــ٫ٓ لــــظا ٞــــال             ٓعٍثهــــا طْي ألاعخــــام،  ى، ٢ــــض ن اإلاد٨مــــت الٗلُــــا بخ الٟــــْغ

ْبالخالي زالٟذ ما هو ٖلُّ اإلاكٕغ اللُبي فـي اإلاـاصة ) ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪،  ( مـً ٢ـاهٓن 195زالٟذ اإلاكِ

ٗت ...هٓــــام ال٣ًــــاء، الــــظي هــــو ٖلــــى ؤن: " ٓع مــــً مــــظَب ؤلامــــام  ؤلاؾــــالمُتجُبــــ٤ اإلادــــا٦م الكــــَغ  للمكــــِ
ً
َب٣ــــا

ى، زالٟــذ مــا ٢ًــذ بــّ؛ فــي  ْالــغص ٖلــى ؤ ــحار الٟــْغ ٓعٍثهــا لــظْي الــغخم،  مالــ٪"، ٦مــا ؤن اإلاد٨مــت الٗلُــا بخ

ٓع مــً 1973خ٨مِــا الــظي ؤنــضعجّ فــي   للمكــِ
ً
٣ْٞــا ُت ملؼمــت بــالح٨م  ْالــظي ٢ًــذ ُٞــّ: "ؤن اإلادــا٦م الكــٖغ م، 

ْمتـــى التزمـــذ اإلاد٨مـــ ٓع فـــي اإلاـــظَب ٞةهـــّ ال ًحـــح الُٗـــً ٖلـــى خ٨مِـــا مـــظَب ؤلامـــام مالـــ٪ ...  ت بخُبُـــ٤ اإلاكـــِ

ْ اإلاىُـ٤  ُت ؤ ْؤًـا ٧ـان صلُلـّ مـً الىهـٓم الكـٖغ ٓع فـي اإلاـظَب،  بمسالٟت ال٣اهٓن، ؤًا ٧ان الغؤي اإلا٣ابل للمكِ

ْ ال٣ٗل"  .(3)ؤ

؛ بطا زـ           ٓع ْ هظا الح٨م ج٩ٓن اإلاد٨مت الٗلُا ٢ض خ٨مذ ٖلى هٟؿـِا بـبُالن ؤي خ٨ـم جهـضٍع ال٠ اإلاكـِ

ْاإلاى٤ُ!! ٓ ٖين ال٣ٗل  ٓ ٧ان َظا الح٨م َ  مً مظَب ؤلامام مال٪، ختى ل

ى            ْالــغص ٖلــى ؤ ــحار الٟــْغ ٓعٍــض طْي ألاعخــام،  ْمــ٘ َــظا ٣ٞــض ظــٔغ الٗمــل فــي اإلادــا٦م اللُبُــت ٖلــى ج

 ألخ٩ام اإلاد٨مت الٗلُا، ِٞل ؤخ٩ام اإلاد٨مت الٗلُا ملؼمت للمدا٦م ألاصو  مجها صع 
ً
 ظتاَب٣ا

ٓع مـــً مـــظَب ؤلامـــام  –( مـــً هٓـــام ال٣ًـــاء 159بمـــا ؤن هـــو اإلاـــاصة )             الـــظي ًـــىو ٖلـــى جُبُـــ٤ اإلاكـــِ

ٓاعصة فــ(4)هــو ٖــام، ٞــةن خ٨ــم اإلاد٨مــت الٗلُــا ؤزــظ خ٨ــم جٟؿــير ال٣ــاهٓن  -مالــ٪ ْابــح مــً ألالٟــاّ الــ َْــظا  ي ، 

ْبن ٧ـــان ألانــل فـــي مـــظَب اإلاال٨ُــت ال٣ـــ٫ٓ  ْالـــظي ظـــاء ُٞــّ: "بهـــّ  ْٖـــضم  الح٨ــم،  بٗـــضم الــغص ٖلـــى طْي الؿـــِام، 

ْٖلى طلـ٪ ؾـاع اإلاخ٣ـضمٓن مـً ٣ِٞـاء اإلاال٨ُـت، بال  ٓص التر٦ت بلى بِذ ما٫ اإلاؿلمين،  ْبهما حٗ ٓعٍض طْي ألاعخام  ج

ْٖلـــى طلـــ٪ ٞـــةن  ن مـــجهم الـــغص ٖلـــى طْي الؿـــِام، ٞـــةن لـــم ٨ًـــً، ٞٗلـــى طْي ألاعخـــام،  ؤن الـــظي اٖخمـــضٍ اإلاخـــإزْغ

ٓعٍض الح٨م اإلاُٗٓن ُّٞ لظ  لِظا الغؤي ال مسالٟت ُّٞ لل٣اهٓن"ج
ً
 .(5)ْي ألاعخام اؾدىاصا

                                                             
ن(1
 ي  7ا د5 9ىا يو نب وذىى يومجهب 0966-6 -9تا"نخ يو عو  - 9    " ى  عو  "ذصا  
(2) 
 ي  91ا د01 5ىا يو نب وذىى يومجهب 0979-00 -02ا تا"نخ يو عو  51   5" ى  عو  "ذصا  

(3)
 ي  55دا 01 9يو نب وذىى يومجهب ا ى0979-9-08تا"نخ يو عو   ا   05 عو  "ذصا " ى  

ن(4
ن ماو نظااى يواضاام وانط فناه 029يوند يواانونص نة " ذنىما ن اوبه ل ال فاص يو،اناؼبا لو ؼماوكا لو يوانادا لو يوتعاا"كا وناد يومااى  ي 

" يواانوو لنظ" ذباى يواااى"  صم مو  وكا إضافب إوو  وك لو  ه ب يوااضص فص تة ن" يوند ون   م هاب؛ ب  مانى  بدىوى معننبي وهم نى دو  تة ن
 وما بعىااي 501ىا د5110ا 9مدمى  هالا ل ا نا  يواانوو ويود  فص يواانوو يوهنبصا من و"ي  جامعب  ا"نونطا بنؽا يا  

(5) 
   ىي0979-00 -02ا تا"نخ يو عو 51   5" ى  عو  "ذصا  
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ٓ الحــا٫ فــي الخٟؿـــير الْظــضًغ بالــظ٦غ ؤن              ْبن ٧ــان ٚيـــر ملــؼم مــً خُـــض اإلابــضؤ؛ ٦مــا َـــ خٟؿـــير ال٣ًــاجي، 

 لـىو اإلاـاصة )
ً
٣ْٞـا ْالتـي حٗخاـر ملؼمـت  عي، بال ؤهّ ٌؿدشنى مً طل٪ مباصت ؤخ٩ـام اإلاد٨مـت الٗلُـا،  ( مـً 28الدكَغ

ٓهُـــت التـــي ج٣غعَـــا اإلاد٨مـــت الٗلُـــا فـــي ؤخ٩امِـــا  ٢ـــاهٓن اإلاد٨مـــت الٗلُـــا، الـــظي هـــو ٖلـــى ؤن: "ج٩ـــٓن اإلابـــاصت ال٣اه

ْههــذ اإلاــاصة ) ْالؿــلُاث فــي اإلامل٨ــت اللُبُــت اإلاخدــضة"،  ( لؿــىت 6( مــً ال٣ــاهٓن ع٢ــم )31ملؼمــت لجمُــ٘ اإلادــا٦م 

( مـــً ٢ـــاهٓن اإلاد٨مـــت 28ام التـــي جًـــمجها اإلاـــاصة )م بكـــإن بٖـــاصة جىٓـــُم اإلاد٨مـــت الٗلُـــا ٖلـــى هٟــــ ألاخ٩ـــ1982

 الٗلُا.

ْالـــــغص ٖلـــــى ؤ ـــــحار            ٓعٍثهـــــا طْي ألاعخـــــام،  ْل٨ـــــً الؿـــــاا٫ الـــــظي ًُـــــغح هٟؿـــــّ: َـــــل اإلاد٨مـــــت الٗلُـــــا بخ

ُتا ى، خ٣٣ذ الٗضالت الكٖغ  الْٟغ

ْبن ٧اهـذ           ى،  ْالغص ٖلى ؤ حار الْٟغ ٓعٍثها لظْي ألاعخام،  ٢ـض زالٟـذ بعاصة اإلاكـٕغ  اإلاد٨مت الٗلُا بخ

َْـــظا مـــا ؤ٦ـــض ٖلُـــّ ٣ِٞــاء اإلاـــظَب اإلاـــال٩ي ؤهٟؿـــِم، ٞمســـالٟتهم  ْالٗضالــت؛  ٓار  اللُبــي، بال ؤ هـــا لـــم جســـال٠ الهـــ

ْٖضم ٖضالت الحا٦م.  لٟؿاص بِذ اإلاا٫، 
ً
ٓع ظاءث اؾخدؿاها  للمكِ

ٓلــّ: "اإلاــظَب )اإلاــال٩ي( ٌٗهــب              ٍٓــملي ٢ ي ٖــً الكــُش ؤبــي ب٨ــغ الَُغ بِــذ اإلاــا٫، بن ٧ــان ؤلامــام ٣ٞــض ْع

ْاعر لــــّ  ال  ْطْي ألاعخــــام. ْخ٩ــــ  ٖــــً ابــــً ال٣اؾــــم مــــً مــــاث   عص ٖلــــى طْي الؿــــِام 
ً
ْبن لــــم ٨ًــــً ٖــــضال  ،

ً
ٖــــضال

ْمـــً ٢ـــا٫: ؤن بِـــذ اإلاـــا٫ ال ًـــغر بهمـــا ٢الـــّ  ـــؼ... ٢لـــذ:  جهـــض١ بمـــا لـــّ، بال ؤن ٩ًـــٓن ؤلامـــام ٦ٗمـــغ بـــً ٖبـــض الٍٗؼ

ٓ ٧ان الٗض٫ في ألاثمت م ْل ٓاعر صْن طْي ألاعخـام... لٟؿاص الؼمان،  ٓ الـ ا ازخل٠ ؤَل اإلاظَب في ؤن بِذ اإلاا٫ َـ

 
ً
ٍٓ اؾخدؿــــاها ْال٣ـــاثلٓن بـــّ مـــً ؤَــــل اإلاـــظَب بهمـــا ٢ـــال ٢ْـــا٫ ابـــً ٖبـــض الؿــــالم: ؤَلـــ٤ اإلاهـــى٠ ال٣ـــ٫ٓ الشــــاوي، 

ٓع" ٓا اإلاكِ ٓ ٧ان الخهٝغ ٞحها بالٗض٫ ٞما زالٟ ْؤما ما ل ٓا٫،   .(1)ْمغاٖاة للخالٝ ٖىض ٞؿاص بُٓث ألام

              
ً
ْؤمـا خُـض ال ٩ًـٓن ٖــضال  ،

ً
ٓ ب٨ـغ: ٢ـا٫ ؤ ـحابىا: "َـظا فـي ػمــان ٩ًـٓن ُٞـّ ؤلامـام ٖـضال ٢ْـا٫ ألاؾـخاط ؤبـ

ْاعر  ْٖــً ابــً ال٣اؾــم مــً مــاث ال  ْؤن ًــغص مــا ًٞــل ٖــً طْي الؿــِام ٖلــحهم.  ٓعر طْي ألاعخــام،  ُٞيبغــي ؤن ًــ

ٓالي ًسغظّ، ٦ٗمغ بً ٖبض  ؼ، ُٞضٞ٘ بلُّ"لّ ًخهض١ بما جغ٥، بال ؤن ٩ًٓن ال  .(2)الٍٗؼ

ٓا ألاعخــام ؤْلــى، ال ؾــُما بن             ْل ْظــاء فــي مــىذ الجلُــل ٖلــى مسخهــغ الخلُــل: "...ٞــةن لــم ٨ًــً بِــذ مــا٫ ٞــإ

ْؤ ــــحابّ ع ــــملى هللا ٖــــجهم بطا ٧ــــان  ْبهمــــا ج٩لــــم مالــــ٪  ٓعٍثهم،  ٓم ٖلــــى جــــ ٓا طْي خاظــــت، ُٞجــــب ؤن ًخٟــــ٤ الُــــ ٧ــــاه

ْبطا لــم ٨ًــً بِــذ مــ  مــً ٣ِٞاثىــا للمؿــلمين بِــذ مــا٫، 
ً
ْبلــى َــظا عؤًــذ ٦شيــرا ا٫ ُٞجــب ٧ــٓن ميرازــّ لــظْي عخمــّ، 

ٓا اإلايـــرار لـــظْي ألاعخـــام، بطا  ْؤ ـــحابّ ع ـــملى هللا ٖـــجهم ػماهىـــا َـــظا، لجٗلـــ ٓ ؤصع٥ مالـــ٪  ـــ ْل ْمكـــاًسىا ًـــظَبٓن، 

ٓ بِـــذ ْلـــم،  ْبهمـــا َـــ ٓم بِـــذ مـــا٫،  ال ؤٖـــٝغ الُـــ ْ الـــغص ٖلـــى مـــً ًجـــب لـــّ الـــغص مـــً طْي الؿـــِام ...  ْا، ؤ اهٟـــغص

ْم في ػماهىا، ْهللا ؤٖلم"  .(3)٨ٞالمِم ًبين ؤن بِذ اإلاا٫ مٗض

ْالــــــغص ٖلــــــى ؤ ــــــحار             ٓعٍــــــض طْي ألاعخــــــام،    ل٩ــــــل مــــــا ج٣ــــــضم، ٞــــــةن خ٨ــــــم اإلاد٨مــــــت الٗلُــــــا بخ
ً
ْاؾــــــدىاصا

ْبن ٧ــان فــي ْــاٍَغ مســال٠  ى،  هــّ لــم ًســال٠ الٗضالــت، التــي ٌؿــعى ٧ــل ؤإلاــا هــو ٖلُــّ اإلاكــٕغ اللُبــي، بال الٟــْغ

ٓع مـً  ال ؾُما ؤن اإلاكٕغ اللُبي ٖىضما ْيـ٘ الـىو الخـام بخُبُـ٤ اإلاكـِ ْال٣ا ملي بلى جد٣ُ٣ِا،   ، مً اإلاكٕغ

ٓ هــو ٖــام ًُبــ٤ ٖلــى ٧ــل مؿــإلت  ْبهمــا َــ مــظَب ؤلامــام مالــ٪ لــم ٣ًهــض جُب٣ُــّ ٖلــى مؿــاثل اإلايــرار زانــت، 

                                                             
(1)

 وما بعىااي 518يول" ص ذهو ملت،" لهن ا دوما بعىااي  959ا د8دا نب يإلماى يو"اونص ذهو  "ح يو " انصا ج
ن (2

  ي  98ا د09يو لن" ا ج
(3) 

 ي  699ا د9منر يوجهن  ذهو ملت،" يولهن ا ج
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ٓوي، ْزيــر ص ُت لــم ًــغص ٞحهــا هــو ٢ــاه ٓاهين قــٖغ التــي نــضعث  –لُــل ٖلــى طلــ٪ ؤن اإلاكــٕغ اللُبــي ٖىــضما ْيــ٘ ال٣ــ

ـــا، لـــم ٣ًخهـــغ ٖلـــى  -بٗـــض َـــظا الـــىو ْٚيَر ْالى٣ٟـــت  ْالُـــال١،  اط  ْالخانـــت بـــالْؼ ٓا٫ اليخهـــُت،  اإلاىٓمـــت لألخـــ

ْبهما  ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪، بل لم ٣ًخهغ ٖلى اإلاظَب اإلاال٩ي،  ي جـزغظذ بلى ٚيٍر مً اإلاـظاَب، إلاـا ع اإلاكِ

ْْا٢٘ الحا٫.ٞح ْح الٗهغ،  ْع  ها مً الٗضالت التي جخالءم 

 

 

 الخاجمت

ْؤخ٩ـام ال٣ًـاء اللُبـي، جٓنـلىا بلـى   ٘  بـين ههـٓم الدكـَغ
ً
ا بٗض َظا الٗغى لضعاؾت مؿـاثل اإلايـرار اإلاسخلـ٠ ٞحهـا قـٖغ

 ما ًلي:

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٗت  - ٫ٓ بٗـــٌ الجؼثُـــاث التـــي  ؤلاؾـــالمُتمؿـــاثل اإلايـــرار اإلاسخلـــ٠ ٞحهـــا بـــين ٣ِٞـــاء الكـــَغ لِـــا بلـــى بقـــ٩الِم خـــ ًغظـــ٘ ظُّ

ٓعزـــّ،  ْبالخـــالي بزبـــاث بعزـــّ مـــً م ٓاعر؛  ٓاوٗـــّ فـــي الـــ ْمـــضٔ اهخٟـــاء م  ،َّ ٓاٞغ ؤؾـــبار اإلايـــرار، ْقـــْغ جخٗلـــ٤ بمـــضٔ جـــ

٣ت التي ًغر ٞحها. ٍغ َْ 

٫ٓ مؿـاثل اإلايـرار اإلاس  -  مـً زـال٫ جدبٗىـا ل٨خـب ال٣ٟـّ اإلاـال٩ي لـم هجـض زالٞــا بـين ٣ِٞـاء اإلاـظَب خـ
ً
ا خلـ٠ ٞحهـا قــٖغ

٢ْـــض ٧ـــان لِـــظا  ى،  ْالـــغص ٖلـــى طْي الٟـــْغ ، ؾـــٔٓ اإلاؿـــاثل التـــي جخٗلـــ٤ بميـــرار طْي ألاعخـــام،  بـــين اإلاـــظاَب ألازـــٔغ

ٓابح ٖلى ؤخ٩ام ال٣ًاء اللُبي.  الخالٝ ألازغ ال

ٓاعص في اإلاـاصة )  - ُٗت التي جىٓم مؿاثل اإلايرار م٣خهغة ٣ِٞ ٖلى الىو الٗام ال ٓ 195الىهٓم الدكَغ ن ( مـً ٢ـاه

ٓوي.  ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪ ُٞما لم ًغص ُّٞ هو ٢اه ْالظي ًىو ٖلى جُب٤ُ اإلاكِ  هٓام ال٣ًاء، 

ْا٢ـــ٘ خـــا٫ ال٣ًـــاة   - ْبن ٧ـــان ًدىاؾـــب مـــ٘  ٓع مـــً مـــظَب ؤلامـــام مالـــ٪،  الـــىو الٗـــام الـــظي ٣ً ـــملي بخُبُـــ٤ اإلاكـــِ

ُت، ٦مــــا ؤ  ْحٗلُــــل الىهــــٓم الكــــٖغ ٓٙ ؤٚلــــتهم صعظــــت الاظتهــــاص،  ْطلــــ٪ لٗــــضم بلــــ ٓم؛  ٓا فــــي مهــــاصع الُــــ هــــم لــــم ًخٗم٣ــــ

ْا٢ــ٘ خــا٫ مؿــاثل اإلايــرار اإلاسخلــ٠  ٓاٖــضَا، بال ؤهــّ ال ًدىاؾــب مــ٘   ٢ْ ُت  ْزانــت جلــ٪ ألاخ٩ــام الكــٖغ  ،
ً
ا ٞحهــا قــٖغ

٣ مل ًُ ْطْي الغص. ىالتي  ٓعٍض بِذ اإلاا٫، صْن طْي ألاعخام   ٞحها بخ

ى، ظـــاءث م  - ْالـــغص ٖلـــى ؤ ـــحار الٟـــْغ ٓعٍـــض طْي ألاعخـــام  سالٟـــت  عاصة اإلاكـــٕغ اللُبـــي ؤخ٩ـــام اإلاد٨مـــت الٗلُـــا بخ

ٓع مــــً مــــظَب ؤلامــــام مالــــ٪  ٓعٍثهم -الــــظي ًــــىو ٖلــــى جُبُــــ٤ اإلاكــــِ ْ ــــي  هــــظا الح٨ــــم لــــم  -ْالــــظي ٣ً ــــملي بٗــــضم جــــ

 ما ٢ًـذ بـّ فـي خ٨ـم ؤنـضعجّ  ـي هٟؿـِا؛ ٢ًـذ ُٞـّ بٗـضم مسالٟـت 
ً
جسال٠ بعاصة اإلاكٕغ ٣ِٞ، بل زالٟذ ؤًًا

ٓع مً مظَب ؤلامام مال٪، مِما ٧اهذ آلاعا  ٧ان صلُلّ!!. اإلاكِ
ً
ْؤًا  ء اإلا٣ابلت لّ، 

ْبن ٧اهــذ فــي خ٣ُ٣تهــا  - ى،  ْالــغص ٖلــى ؤ ــحار الٟــْغ ٓعٍــض طْي ألاعخــام،  ؤخ٩ــام اإلاد٨مــت الٗلُــا التــي ههــذ ٖلــى ج

ٓعر؛  ُت، ألن بِذ ما٫ اإلاؿـلمين ختـى ًـغر جغ٦ـت اإلاـ مسالٟت  عاصة اإلاكٕغ اللُبي، بال ؤ ها لم جسال٠ الٗضالت الكٖغ

ْلــــم ًتــــر٥  ْالٗهــــباث-ْعزــــت الـــظي مــــاث  ى   بِــــذ مــــا٫ للمؿــــلمين،  -مـــً طْي ؤ ــــحار الٟــــْغ
ً
ٓن خ٣ــــا ًجــــب ؤن ٩ًـــ

ُت التي خضصَا الكٕغ الح٨ُم. ِا ٖلى اإلاهاٍع٠ الكٖغ ٓا٫، صْن نٞغ ىت ججم٘ ٞحها ألام  ْلِـ مجغص زٍؼ

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

 ألخ              
ً
ـــض َب٣ـــا ٓاٍع ٓن للميـــرار فـــي لُبُـــا، جدـــضص ُٞـــّ ؤخ٩ـــام اإلا ٗت ؾـــً ٢ـــاه ٓة بالـــض٫ْ ؤلاؾـــالمُت٩ـــام الكـــَغ ، ؤؾـــ

ؿــت الخالٞــاث ال٣ُِٟــت ُٞمــا لــم ًــغص ؤلاؾــالمُتالٗغبُــت ْ ال ٣ًــ٘ َٞغ ٕٓ بلُــّ؛  ٓلت الغظــ ْطلــ٪ ختــى ًدؿــنى لل٣ا ــملي ؾــِ  ،

 ُّٞ هو قغعي ظؼجي.
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 الحذًث الشٍشف:مشاحم  –أوال

     ،  م.2010َـ، 1431، 1اإلا٨خب ؤلاؾالمي، بيرْث، ٍؤخمض بً الحؿين بً ٖلي البحه٣ي، الؿنن ال٨أر

    .ْلُت ْْص، بِذ ألا٩ٞاع الض  ؾلُمان بً ألاقٗض السجؿخاوي، ؾنن ؤبي صا

     ألاهــــضلـ ، ـــإ، جد٣ُــــ٤: نــــاري ٖبـــض الــــغئْٝ مالـــ٪ بــــً ؤوــــ بــــً مالــــ٪ بـــً ؤبــــي ٖـــامغ بــــً ٖمــــْغ بـــً الحــــاعر، اإلآَ

 م.2009َـ،1430، 1الجضًض، مهغ، ٍ

    ْلُت، مدمض بً بؾماُٖل ال  م.1998بساعي،  حُذ البساعي، بِذ ألا٩ٞاع الض

    .ٓعة الترمظي، ظام٘ الترمظي  مدمض بً ِٖنملى بً ؾ

 
ً
 اإلاشاحم اللذًمت في الفله ؤلاظالمي: –زاهُا

 .ْلُت  ابً ٢ضامت اإلا٣ضئملي، اإلاٛني، بِذ ألا٩ٞاع الض

  .ٓعٍت ٓاثض الكيك ت ٖلى الٟ ٓعي، الخدٟت الخيًر  ببغاَُم الباظ

  ًْػابــــاصي الكــــيراػي، اإلاِــــظر فــــي ٣ٞــــّ ؤلامــــام الكــــاٞعي، صاع ال٨خــــب الٗلمُــــت،  ببــــغاَُم بــــ ٖلــــي بــــً ًٓؾــــ٠ الٟير

 م.1995، 1بيرْث، ٍ

 ٍ،ٓوـ ٓ ألاظٟـــــان، جـــــ ٓئـــــملى ألاهضلنـــــملي، ٞخـــــأْ ؤلامـــــام الكـــــاَبي، خ٣٣ِـــــا، مدمـــــض ؤبـــــ ـــ1406، 2ببـــــغاَُم بـــــً م -َـــ

 م.1985

 ْلــــي هللا ابــــً ٖبــــض اعخــــُم الــــضَلٓي،  جــــت الب ٝ بكــــاٍ  ْعاظٗــــّ: الؿــــُض ؾــــاب٤، صاع ؤخمــــض اإلاٗــــْغ الٛــــت، خ٣٣ــــّ 

 م.2005َـ، 1426، 1الجُل، ٍ

  .ؤخمض بً بصَعـ ال٣غافي، الظزيرة، صاع الٛغر ؤلاؾالمي، بيرْث 

   ن ْالكــــْا ٢ْــــاٝ  ْػاعة ألا ْالجــــام٘ اإلاٛــــغر،  نــــملي، اإلاُٗــــاع اإلاٗــــغر  ٓوكَغ ـــالمُتؤخمــــض بــــً ًد ــــى ال ، اإلامل٨ـــــت ؤلاؾـ

 م. 1981َـ، 1401الغباٍ، -اإلاٛغبُت

   ْجد٤ُ٣: الِاصي خمٖٓبض ض ال٣يرْاوي، الغؾالت ال٣ُِٟت، بٖضاص  ٓ ألاظٟان، صاع الٛغر -هللا بً ؤبي ٍػ مدمض ؤب

 م.1986َـ، 1406، 1ؤلاؾالمي، بيرْث، ٍ

   ،ٓص ال٩اؾـــاوي، بـــضاج٘ الهـــىاج٘ فـــي جغجِـــب الكـــغاج٘، صاع ال٨خـــب الٗلمُـــت، بيـــرْث ٓ ب٨ـــغ بـــً مؿـــٗ ٖـــالء الـــضًً ؤبـــ

 م.2003، 2ٍ

  ـــ1404، 1ٖلــــى مسخهــــغ الٗالمــــت زلُــــل، جد٣ُــــ٤، مدمــــض ٖلــــِل، صاع ال٨ٟــــغ، بيــــرْث، ٍقــــغح مــــىذ الجلُــــل -َــ

 م.1984

  .مدمض ألامير، ؤلا٧لُل قغح مسخهغ الخلُل، م٨خبت ال٣اَغة، مهغ 

  ٍ ،ت، مهغ ملي ٖلى مسخهغ زلُل، اإلاُبٗت ال٨أر ألاميًر ملي، الخٍغ  َـ. 1317، 2مدمض الخٍغ

  ـــل ليمـــــام ـــى اإلاسخهـــــغ الجلُــ ـــملي ٖلــ ــ ؤبـــــي يـــــُاء ؾـــــُضي زلُـــــل، خاقـــــُت الٗـــــضْي، اإلاُبٗـــــت ال٨اـــــٔر  مدمـــــض الخٍغ

ت، مهغ،   َـ.1317ألاميًر

  ٍ ،3مدمـــض بـــً ؤبـــي الٗبـــاؽ ؤخمـــض بـــً خمـــؼة،  هاًـــت اإلادخـــاط بلـــى قـــغح اإلاجهـــاط، صاع ال٨خـــب الٗلمُـــت، بيـــرْث ،

 م.2003َـ،1424

  ،ت، بيرْث ، صاع اإلاٗٞغ  م.1993َـ، 1414مدمض بً ؤخمض بً ؤبي ؾِل الؿغزنملي، اإلابؿٍٓ
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   هاًـــــت اإلا٣خهـــــض، جد٣ُـــــ٤: ٖبـــــض هللا ْ مدمـــــض بـــــً ؤخمـــــض بـــــً مدمـــــض بـــــً ؤخمـــــض بـــــً عقـــــض، قـــــغح بضاًـــــت اإلاجتهـــــض 

 م.1995َـ، 1416، 1الٗباصي، صاع الؿالم، ٍ

   ،ت ٓوي ٖلى قغح الؼع٢اوي، اإلاُبٗت ألاميًر ٓوي، خاقُت ؤلامام الَغ مدمض بً ؤخمض بً مدمض ابً ًٓؾ٠ الَغ

 َـ.1306، 1مهغ، ٍ

  ٍ ،م.2002، 1مدمض بً ٖلي بً ٖبض الغخمً الحىٟي الحه٨ٟي، الضع اإلاسخاع، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث 

  .خغام 
ً
ْاإلاالم ٖمً ٢ا٫ الٗمل بال٠ًُٗ ازخُاعا ٘ الٗخار   مدمض بً ٢اؾم ال٣اصعي، ٞع

  .ت الضؾٓقي، خاقُت الضؾٓقي ٖلى الكغح ال٨بير، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت  مدمض ٖٞغ

    ٓ ــــ ــ ـــــــاى، مىهـ ٓحي، ٦كـــــــاٝ ال٣ىـــــــإ ٖـــــــً مـــــــتن ؤلا٢ىـــــــإ، صاع ٖـــــــالم ال٨خـــــــب، الٍغ ــــــــ التهـــــــ ٓوـ بـــــــً بصَع ع بـــــــً ًـــــــ

 م.2003َـ،1423

:  اإلاشاحم الحذًثت في الفله ؤلاظالمي:
ً
 زالثا

 َٓار، ؤلامام اإلااػعي، صاع ال٨خب الكغ٢ُت ٓوـ. -خؿً خؿني ٖبض ال  ج

   ٗت ٓ ؤلاؾالمُتٖبض الجلُل ال٣غوكاْي، صعاؾاث في الكَغ ٓوـ.، ميك  عاث ظامٗت ٢اٍع

  ٍ ،اى ٓػان، الخد٣ُ٣اث اإلاغيُت في اإلاباخض الٟغيُت، م٨خبت صاع اإلاجهاط، الٍغ ٓػان الٟ  َـ.1433، 2نالح بً ٞ

  ْٖهٍغ غة: مال٪ خُاجّ  ٓ َػ ٣ِّْٞ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي.-مدمض ؤب  آعاٍئ 
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لت   ؤلاظالمُتالصُاهت الذظخىسٍت ومياهت الشَش

 في الىزاةم الذظخىسٍت اللُبُت

Constitutional drafting and prestige of Islamic Sharia in Libyan constitutional Documents 

 أ. مدمذ كثمان مدمذ صىلت

 أظخار مداطش بلعم اللاهىن اللام بيلُت اللاهىن 

 )لُبُا(الخمغ  –حاملت اإلاشكب 

mosola@elmergib.edu.ly 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٗت        ْم٩اهـــت الكـــَغ ٓعٍت  ــــ: )الهـــُاٚت الضؾـــخ ٓم بــ ٓ  ؤلاؾـــالمُتفـــي َـــظا البدـــض اإلآؾـــ ٓزـــاث٤ الضؾـــخ عٍت فـــي ال

ْجدضًــــضَا إلا٩اهــــت اللُبُــــت(، ؾــــىٗال  ظملــــت مــــً ؤلا  ْمــــضٔ مٗالجتهــــا،  ٓعٍت،  قــــ٩الُاث اإلاخٗل٣ــــت بالهــــُاٚت الضؾــــخ

ٗت  ٗاث  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ْالدكـــَغ ٓاهين،  ْحكـــٕغ ال٣ـــ ٓئها جهـــاٙ  ـــا جمشـــل اإلاغظُٗـــت ألاؾـــاؽ، التـــي ٖلـــى يـــ باٖخباَع

ْٖلـى يـٓء طلـ٪ ٢ؿـم َـظا البدـض بلـى مبدشـين؛ خُـض جـم جسهـُُو اإلابدـض ألا٫ْ: للجاهـب الخإنـُلي.  الٗاصًت، 

ْآلُـاث نـ ـا فـي مُلـب ؤ٫ْ،  ْمٗاًيَر ْمخُلبا ها،  ٓعٍت،  ىاٖت ْنـُاٚت خُض جم الخُغ١ لخٍٗغ٠ الهُاٚت الضؾخ

ٗت  الضؾاجير في مُلب زاٍن، في خين جم جسهُو اإلابدض الشـاوي: للجاهـب الخُب٣ُـي مـً زـال٫ بُـان م٩اهـت الكـَغ

ٗت  ؤلاؾــالمُت ٓعٍت اللُبُــت، ؾــب٣ِا بُــان ؤَمُــت الكــَغ ٓزــاث٤ الضؾــخ ٓاهين  ؤلاؾــالمُتفــي ال ت ال٣ــ ٦مغظُٗــت إلاهــضٍع

ٓعٍت هــت ْؤلا ُــت مــً بــار اإلا٣اع الٗاصًــت، مــ٘ بٗــٌ الخُب٣ُــاث فــي بٗــٌ الضؾــاجير الٗغب ٓزــاث٤ الضؾــخ ؾــ٣اٍ ٖلــى ال

ٓع اللُبـي اإلاغج٣ـب مـً  ٓصة الضؾـخ ْجم جسهُو اإلاُلب الشاوي: مً الجاهـب الخُب٣ُـي إلاؿـ اللُبُت في مُلب ؤ٫ْ، 

ٗت  ــا ْنـُاٚتها إلا٩اهــت الكــَغ مــً بــين ههٓنـِا، زــم طًـل البدــض بــإَم الىخـاثج التــي جٓنــل  ؤلاؾـالمُتخُـض جإَيَر

ْالخٓنُاث بلحها الباخ  ض، م٘ ظملت مً اإلا٣ترخاث 

 اليلماث اإلافخاخُت:

ٗت   ت الكَغ ٓعٍت، مهضٍع ٓعٍت، نىاٖت الضؾاجير ؤلاؾالمُتالهُاٚت الضؾخ ٓزاث٤ الضؾخ  ، ال

Abstract: 

In this research relating to constitutional drafting and prestige of Islamic Sharia in Libyan 

constitutional documents, we will deal with a number of equivocalities concerning the 

constitutional drafting and its impact on the prestige of Islam, being the basic reference upon 

which the laws and ordinary legislations are built. 

Accordingly, this research was divided into two parts. The first one was allocated to fundamental 

side which discusses definition of constitutional drafting, its requirements, its norms, in one hand, 

plus constitutional drafting mechanism, in the other hand, meanwhile, the second one was 

allocated to the applicable aspect through displaying prestige of Islamic Sharia in Libyan 

constitutional documents, post reviewing importance of Islamic Sharia as a basic reference of 
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ordinary laws, in addition to some applications in some Arabic constitutions comparatively with 

Libyan constitutional documents (topic one), while the second topic of the applicable aspect was 

specified to of Islamic Sharia therein. Finally, the research was supplemented with the most 

important results, which it has achieved, as well as, a bundle of proposals and recommendations. 

Key Words:  

Constitutional drafting – Preferentiality of Islamic Sharia – Constitutional Documents – Wording of 

Constitutions. 

 

 ملّذمت

ْالؿــالم ٖلــى هبُــّ الــظي انــُٟ ؛ ؤمــا بٗــض  ْالهــالة  ٦ْٟــ ،  ْعاث البــض مــً: ٞةهــّ بؿـم هللا  ْالهــير َُاث 

سُت اإلاخٗاٝع ٖلحها، ؤن الض٫ْ خُىما جىا٫ اؾـخ٣اللِا بٗـض ؤن  ِٖٓاالخاٍع  مـً الـؼمً جدـذ الاؾـخٗماع،  خًـ
ً
عصخـا

 ْ ٓعي، ْفــــي بَــــاع ٖملُــــت الخدــــ٫ٓ الــــضًم٣غاَي، ؤ ٓعاث جُــــُذ بــــالح٨م الـــض٨ًخاج ْزــــ ْ بٗـــض ؤن حكــــِض اهخٟايــــاث،  ؤ

ـّ الحاظــ ْهٓــام الح٨ــم الاهخ٣ـا٫ الؿُائــملي، ججــض هٟؿــِا فــي ؤمــ ْلــت،  ٓع ًدــضص قــ٩ل الض ت بلــى وســ  ْنــُاٚت صؾــخ

ْالٟغصًـــت مـــ٘ مـــا ًجؿـــضٍ مبـــضؤ الٟهـــل بـــين الؿـــلُاث ٦ٗالمـــت  ـــاث الٗامـــت،  ْالحٍغ ْلـــت، ْيـــمان الح٣ـــ١ٓ  فـــي الض

ت  ٓع َــــٓ: الــــظي ٌِٗــــض بلُــــّ بخدضًــــض مهــــضٍع ْاإلااؾؿــــاث، ٦مــــا ؤن الضؾــــخ ْلــــت ال٣ــــاهٓن  ْمخمّيــــزة ل٣ُــــام ص ٞاع٢ــــت 

ٓاٖــض ال٣ ٓهُــت، بىــاًء ٖلــى ْمغظُٗــت ال٣ ٓلبتهــا ْنــُاٚتها فــي ههــٓم ٢اه ْمــً جــم ٢ ٍٓتهــا،  ْل ْؤ ُٗت،  ْالدكــَغ ٓهُــت،  اه

ٓعي ْ ال٣ُوي -اإلاُٗ  الضؾخ ْ الاظخماعي، ؤ ْ الٟلؿٟي، ؤ ْ طا٥؛ ٧ـي ٌؿـِل ٖلـى  -الضًني، ؤ الؿاثض في َظا البلـض، ؤ

ط ٖل ْصْن الخــــْغ ٓعي،  ْٞــــ٤ الؿــــُا١ الٗــــام للــــىو الضؾــــخ ا  ْجٟؿــــيَر ال قــــ٪ ؤن طلــــ٪ ال٣ًــــاء جُب٣ُِــــا،  ُــــّ، 

ٓعٍت  ْص٢ـــت الٗبـــاعة الضؾـــخ ٓح  ْالتـــي مـــً ؤَـــم م٣خًـــُا ها ْيـــ ٓعٍت الجُـــضة،  ٢ٓـــ٠ ٖلـــى مـــضٔ الهـــُاٚت الضؾـــخ ًخ

ٍْخٗلــ٤ ألامــغ َىــا بٗلــم  ٕ ال٣ــاهٓن،  ــان مِمــان مــً ٞــْغ ــّ ٖٞغ ٓعٍت ًدىاٖػ ٕٓ الهــُاٚت الضؾــخ ْؾالؾــتها، بن مٓيــ

؛ ٓعي مـً ظِـت ؤزـٔغ ْال٣اهٓن الضؾخ ْالخ٣ىُـاث  ؤن٫ٓ ال٣اهٓن مً ظِت،  ٓص الٗضًـض مـً اإلابـاصت  ْمـغص طلـ٪ ْظـ

، مـــا ًهـــٗب ٖلـــى  ٓعٍت مـــً ظِـــت ؤزــٔغ ْالهــُاٚت الضؾـــخ ُٗت الٗاصًـــت مـــً ظِـــت،  اإلاكــتر٦ت بـــين الهـــُاٚت الدكــَغ

ٓبت  ٍْــؼصاص ألامــغ نــٗ ٓبــت،  ٓع فــي ؤصاء مِامِــا اإلاىاَــت  هــا بال٨ُُٟــت اإلاُل الجِــت اإلال٣ــاة ٖلــى ٖاج٣ِــا نــُاٚت الضؾــخ

، خُىمـــــا ًـــــخ
ً
ٗت ْح٣ُٗـــــضا ت الكـــــَغ ٓعٍت ؤلاؾـــــالمُتم الحـــــضًض ٖـــــً مهـــــضٍع ٢ِٓٗـــــا فـــــي ؾـــــُا١ الهـــــُاٚت الضؾـــــخ ْم  ،

٢ٓـ٠ الــض٫ْ  ْالتــي الػالــذ جــخلمـ زُاَــا ألاْلــى فــي  ؤلاؾــالمُتْم ْمــً بــين َــظٍ الــض٫ْ بلـضها الحبِــب لُبُــا،  مجهــا، 

ٓع الهـاصعة ٖـً الُِـإة الخإؾِؿـُت لهـُاٚ ٓصة الضؾـخ ٓعَا اإلاغج٣ب، مً زـال٫ مؿـ ٕ وس  ْنُاٚت صؾخ ت مكـْغ

ٓع فــــي  ٢ٓــــ٠ 2017/ 29/7الضؾــــخ ْم ٓعٍت بكــــ٩ل ٖــــام،  ٓصة فــــي ؾــــُا١ الهــــُاٚت الضؾــــخ م، لنــــٔر مــــضٔ ص٢ــــت اإلاؿــــ

ٗت   مجها بك٩ل زام. ؤلاؾالمُتالكَغ

ْ ظلِـــا ؤَمُـــت زانـــت؛  ٓلُـــّ ٧ـــل الـــض٫ْ ؤ ٓايـــُ٘ الِامـــت، الـــظي ج ٓعٍت ؤيـــخى مـــً اإلا ٕٓ الهـــُاٚت الضؾـــخ بن مٓيـــ

ٓعٍت ٓاٖض الضؾخ ٓع ال٣ ْ جل٪. ألهّ ٨ٌٗـ مضٔ جُ ْلت ؤ ْؤؾالُب نُاٚتها لضٔ َظٍ الض  ، 
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ً
 أَمُت البدث:  -أوال

ْ ظلِـا ؤَمُـت زانـت؛ ألهـّ  ٓلُـّ ٧ـل الـض٫ْ ؤ ٓايُ٘ الِامت الظي ج ٓعٍت ؤيخى مً اإلا ٕٓ الهُاٚت الضؾخ بن مٓي

ْ جلــــ٪؛ ألامــــغ الــــظي ٌؿــــخضعي  ْلــــت ؤ ْؤؾــــالُب نــــُاٚتها لــــضٔ َــــظٍ الض ٓعٍت،  ٓاٖــــض الضؾــــخ ٓع ال٣ ٨ٌٗـــــ مــــضٔ جُــــ

ْ ؤَمُــت َــظا  ْبالخــالي جبــض ْالخى٣ُــب؛  ٕٓ بالبدــض  ٓاع َــظا اإلآيــ ْػ جمدــُو ْؾــار ؤٚــ ٕٓ ؤَمُــت ٖملُــت جخجــا اإلآيــ

 بمــا ًيــخج ٖــً طلــ٪ مــً بقــ٩الُاث ٖىــض جُبُــ٤ الىهــٓم 
ً
ــاع الىٓــغي لٗملُــت نــُاٚت الضؾــاجير ٢ُاؾــا مجــغص ؤلَا

ٓع.    ْالتي ٌؿتهضي الكإع ٖىض ْيِٗا بىهٓم الضؾخ ٓهُت الٗاصًت ؤمام ال٣ًاء،   ال٣اه

 
ً
 ئشيالُت البدث: -زاهُا

ْمد ٓعٍت  ٗت بن الحــــضًض ٖــــً الهــــُاٚت الضؾــــخ َْــــام ًخٗلــــ٤ بالكــــَغ ٕٓ خؿــــاؽ،  ْلــــت عبُِــــا بمٓيــــ  ؤلاؾــــالمُتا

ِٖـا، ًشيـر  ٓاهين الٗاصًـت بمسخلـ٠ ْٞغ ْ الغثِؿـت، لهـُاٚت ال٣ـ ْ ألاؾاؾـُت، ؤ ـا اإلاغظُٗـت الٓخُـضة، ؤ ْمضٔ اٖخباَع

ْآلُا هــا،  ٓعٍت  ْٞدــٔٓ الهــُاٚت الضؾــخ ٍْخٗلــ٤ ألامــغ َىــا بمًــمٓن،  ٓ جإنــُلي،  ظملــت مــً ؤلاقــ٩الُاث مجهــا مــا َــ

ٓعٍت باألؾــالُب الحضًشــت لهــُاٚت ْمجهــ ٓزــاث٤ اللُبُــت طاث الُبُٗــت الضؾــخ ٓ جُب٣ُــي ًخٗلــ٤ بمــضٔ ؤزــظ ال ا مــا َــ

ٗت  ْمــضٔ ؤزــظَا بالكــَغ ٓصة  ؤلاؾــالمُتالضؾــاجير،  ْهٟـــ ألامــغ وؿــ٣ُّ ٖلــى مؿــ ٓع،   ٢ِٓٗــا فــي الضؾــخ ْجدضًــض م

ٓع اللُبي اإلاغج٣ب الظي الػا٫ ًيخٓغ زُاٍ اإلا٣ضعة لّ ٖلى صعر الاؾخ  ٟخاء مً ٢ِبل الكٗب اللُبي.  الضؾخ

 
ً
 مىهج البدث: -زالثا

ْالخدلُلـــي ٖىـــض  :ٖلــى ٖـــضص مـــً اإلاىـــا   الٗلمُـــت لٗــل ؤبغػَـــا-بـــةطن هللا-ؾــىٗخمض فـــي بدشىـــا َـــظا اإلاـــى   الٓنـــٟي، 

ْاإلاد٨مــت، با يــاٞت  ٓعٍت الغنــِىت  ْمــضٔ مالءمتهــا للهــُاٚت الضؾــخ ٓعٍت،  ٓاص طاث الُبُٗــت الضؾــخ بدشىــا فــي اإلاــ

 للمى   اإلا٣اعن.

    
ً
 خؼت البدث: -سابلا

ٓ آٍث:                                ٤ْٞ ما َ ٤ْٞ زُت مى جُت ؾدخضح مٗاإلاِا   ؾى٣ؿم َظا البدض 

ْآلُت نىاٖت الضؾاجير. ٓعٍت   اإلابدض ألا٫ْ: الهُاٚت الضؾخ

ٓعٍت اللُ ٓزاث٤ الضؾخ ٗت اإلابدض الشاوي: ال ت الكَغ ْمهضٍع  .  ؤلاؾالمُتبُت 

 

 ٌ  اإلابدث ألاو

 الصُاهت الذظخىسٍت وآلُت صىاكت الذظاجير

،  ال بــــضبــــاصت طي بــــضء  
ً
ْانــــُالخا  

ً
ِٟــــا لٛــــت ٓعٍت مــــً زــــال٫ حٍٗغ مــــً بُٖــــاء ٨ٞــــغة ٖامــــت ٖــــً الهــــُاٚت الضؾــــخ

ٓ هـــا )اإلاُلـــب ألا٫ْ(، فـــي خـــين هسهـــو )اإلاُلـــب الشـــاوي( للحـــضًض ٖـــً آلُـــاث  ُْٖ ـــا  ْمٗاًيَر ْجدضًـــض مخُلبا هـــا 

ٓعي في َظا الؿُا١. ًْٖ آزغ ما جٟخ٤ ٖىّ ال٨ٟغ الضؾخ  نىاٖت ْنُاٚت الضؾاجير 
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ٌ اإلاؼلب   ألاو

ف بالصُاهت الذظخىسٍت ومخؼلباتها وكُىبها  الخلٍش

: الهــُاٚت فــي اللٛــت الٗغبُــت مكــخ٣ت مــً الٟٗــل الشالســي نــاٙ      
ً
ْالتــي مٗىاَــا التهُئــت ٖلــى  ،الهــُاٚت لٛــت

 نـُٛت خؿـىت: َُـإٍ ٖلـى -ظـل ظاللـّ -ْنـاٙ هللا    (1)بىاَـا مـً ٧لمـت ؤزـٔغ  :مشـا٫ مؿـخ٣ُم، ْنـاٙ ال٩لمـت
ً
ٞالهـا

م م: مً ؤنل ٦ٍغ ٓ مً نُٛت ٦ٍغ َْ خّ،  ْالهُاٚت خٞغ  (.2)مشا٫ مؿخ٣ُم، 

ْالخإَُـل   ًٍٓ الش٣ـافي،  ٟـاث ٖضًـضة بدؿـب الخ٩ـ ٓعٍت حٍٗغ : ؤُُٖـذ للهـُاٚت الضؾـخ
ً
الهُاٚت انُالخا

ٓج٣ت  جهب في ب
ً
با ْل٨جها ج٣ٍغ ٓوي أل حا ها؛  ْال٣اه ٓعي  ٢ْـُم مجخمـ٘  الضؾخ ْجُلٗـاث ، ْ ي: بٞـغاٙ آمـا٫،  ْاخضة 

ٓح   ْْيــ ْمغجبــت جغجِبــا ًٟتــرى ُٞــّ ؤهــّ ًمخــاػ بض٢ــت  ْمىٓمــت،  ٓبــت،  ٓهُــت مب ٓعة ههــٓم ٢اه مـً اإلاجخمٗــاث فــي نــ

ٓهـت إلاـاصة  ٍٓـل ال٣ـُم اإلا٩ ٓعٍت  ـي: ٖملُـت جد ٟـاث التـي ؤَل٣ـذ ٖلـى الهـُاٚت الضؾـخ ْمـً الخٍٗغ الٗباعة اإلاهاٚت، 

ٓاص  ٓع بلــى مــ ٓهُــت مــً ٨ٞــغة نــماء بلــى ٢اٖــضة الضؾــخ ْ ــي: التــي جدــ٫ٓ ال٣اٖــضة ال٣اه ٓعٍت نــالحت للخىُٟــظ،  صؾــخ

ْجهـــلح للخُبُـــ٤ الٗملـــي ـــ٠ الخـــالي للهـــُاٚت  -الباخـــض–، ْفـــي ؾـــُا١ طي نـــلت ٣ًتـــرح  (3)جيـــبٌ بالحُـــاة،  الخٍٗغ

ٍٓـت لكـٗب مـً الكـٗٓر آزـظة  ْاإلاٗى ٍٓـل ال٣ـُم اإلااصًـت،  ْٞـً بظـاصة جد ٓعٍت بإ ها:) ٖلـم  ٍٓـت الضؾخ َُ خبـاع  فـي الٖا

ــ٤  ٩ٍْــٓن طلــ٪ ٖــً ٍَغ ْالضًيُــت  ْالش٣اُٞــت،  ْز٣اٞــت َــظا الكــٗب مــ٘ يــمان ْخماًــت خ٣ــ١ٓ ألا٢لُــاث الٗغ٢ُــت، 

ْمضبجت( ْمىٓمت  ٓاص مغجبت  ْجىهُهِا ٖلى َُإة م ٍٓتها    . جب

  :مخؼلباث وملاًير الصُاهت الذظخىسٍت

ْالجُــضة جخُلــب      ٓعٍت اإلاد٨مــت،   البدــض  ال قــ٪ ؤن الهــُاٚت الضؾــخ
ً
ظملــت مــً اإلاٗــاًير؛ ألهــّ مــً الؿــِل ظــضا

ٓلبتهــــا فــــي ٢الــــب  ٢ْ ٓبت بم٩ــــان جهــــمُم جلــــ٪ ال٨ٟــــغة  ْل٨ــــً مــــً الهــــٗ ٓهُــــت مــــا نــــالحت للخُبُــــ٤،  ٖــــً ٨ٞــــغة ٢اه

ْالتــي جــاصي  ْعنــِىت،  ٓعٍت مد٨مــت  ْاإلاٗــاًير الالػمــت لهــُاٚت صؾــخ ٓوي مد٨ــم، بن مــً اإلاخُلبــاث  ٢ْــاه ٓعي  صؾــخ

ْاإلا٩ـان ؤي  بلى اؾدُٗار مسخل٠ الخىا٢ًاث ٓاٞـ٤ اإلاجخمعـي مجهـاإ ؤي اإلاٗـاًير إ مـا ًخهـل بالؼمـان  مً زـال٫ الخ

ٓع لـــّ ٝ الاظخماُٖـــت، ْالا٢خهـــاصًت،  ،مغاٖـــاة الخهٓنـــُت للكـــٗب اإلاـــغاص نـــُاٚت صؾـــخ ْمجهـــا مـــا ًخٗلـــ٤ بـــالْٓغ

ْطلـ٪ خُىمـا َلـب مىـّ جالمظجـّ ؤن ًًـ٘ لِـم صؾـ  ،
ً
ٓ جلخو ما جم ط٦ٍغ آهٟا  َْىا حؿخدًغوي ٖباعة ألعؾُ

ً
ٓعا خ

ٞـّ  ْغ ْم٩اهـّ، ْْ  مـ٘ جدضًـض ػماهـّ، 
ً
ٓعا  الكـٗب الـظي جُلبـٓن بلُـّ صؾـخ

ً
ال ٓا لي ؤ ٓلّ:) نٟ  ٞإظا هم ب٣

ً
ٓطظُا هم

ٓعٍت (4)الاظخماُٖــــــت، ْالا٢خهـــــــاصًت ٞإيــــــّٗ ل٨ـــــــم( ْاإلاخُلبــــــاث الالػمـــــــت للهــــــُاٚت الضؾـــــــخ ال قــــــ٪ ؤن اإلاٗـــــــاًير   ،

ٓام الهــــُاٚت ال٩لمــــت  خبــــاع الجاهــــب اللٛــــٓي فــــي الحؿــــبان؛ ألن ٢ــــ ٓٞاة صْن ألازــــظ فــــي الٖا اإلاد٨مــــت ال ج٩ــــٓن مؿــــخ

٢ٓـ٠ ٖلـى التر٦ُبـت الش٣اُٞـت،  ال قـ٪ ؤن طلـ٪ ًخ ْمجها ما ًدهل مىـّ ال٨ٗــ،  ْالٗباعة ٞمجها ما ًد٤٣ الٛاًت، 

ْالتـــي جغاعـــي الٓؾـــِ ْال ظؼة،  ْاإلاــٓـ ْاإلاٗاـــرة،  ْمـــضٔ اهخ٣اثـــّ لأللٟـــاّ الؿـــِلت،  ٓعي  ٍٓـــت للهـــاجٜ للـــىو الضؾـــخ لٛ

ٓعٍت اإلاهــاٚت ٖلــى َُـــإة  ْاإلاٟــاَُم الضؾــخ ْمــضٔ ٢ضعجــّ ٖلــى اؾــدُٗار اإلاٟــغصاث،  الش٣ــافي، ْالاظخمــاعي للكــٗب 

ْبالخـالي ٧لمـا ٧اهـذ َـظٍ الىهـٓم مهـا ٓعٍت مضبجـت بإع٢ـام ٖضصًـت،  ْمبؿـُت ههٓم صؾخ ٚت بٗبـاعاث ؾـِلت، 

                                                             
ن0ي

995ىا د5101جما  يوىنو يبو منظو"ا و او يوع"لا ىي" ،اى"ا بن"و ا -   
962ىا د0989-0989يو اا" يو يويا ملتا" يوااموطا يوىي" يوع"بنب وهرتالا   -

     

ن 9ي
با لي يومدامص لدمى ،ويوا يومباىئ يوى تو"نب ول،و  رتابب يوى اتن"ا ماا  فص ،دنةب رهنا  و"نوو يالورت"وننب ذهو  برب يومعهوما  يوىوون-

ى5150 5 7تا"نخ يو نا"  
 
  

-   
ا www.kitabat.com يالنت"نا لي  ان" يوماورصا رنؾ نرتل يوى تو"ا ماا  فاص ،ادنةب رتاباا  يالورت"ونناب ذهاو  ابرب يومعهوماا  يوىووناب 

  ى5150 5 05تا"نخ يو نا"  
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ْل٨ً ج٩ٓن في مخىا٫ْ ِٞم ؤٚلبُت ؤٞغاص الكٗب، ٧لمـا ٦ىـا بـظل٪ ؤ٢ـغر لهـُاٚت  ْبلٛت ال ؤ٫ٓ٢ ًِٟمِا الجمُ٘، 

ٍْم٨ـــــً بظمـــــا٫ ؤَـــــم اإلاٗـــــاًير  ْص الـــــضهُا مـــــً مٗـــــاًير نـــــُاٚت الضؾـــــاجير،  ٓٞغ ُٞـــــّإ ٖلـــــى ألا٢ـــــلإ الحـــــض ٓع جخـــــ صؾـــــخ

ٓ اإلابين ؤصهاٍْاإلاخُلباث الالػمت لهُاٚت الضؾاجير اإلاد٨  ٖلى الىد
ً
ْالجُضة، التي جم الخُغ١ لبًِٗا آهٟا  :مت 

ْه٣هــــض    ٓعي، الــــظي ٩ًــــٓن هخــــاط نــــُاٚت مد٨مــــت ْظُــــضة،  َْــــٓ: مــــً ؤَــــم نــــٟاث الــــىو الضؾــــخ ٓح:  ـــــ الٓيــــ ــ

ٍْــل الــظي ٢ــض ًٟ ــملي لىخــاثج ٢ــض ال  ْبالخــالي اؾــدبٗاص الخإ ٓعي؛   للــىو الضؾــخ
ً
ْاخــضا  

ً
ٓح الــظي ٌُٗــي ِٞمــا بالٓيــ

 .َاجدمض ٣ٖبا

ْٖلـى َـظا  - ْٖـضم الخ٨ـغاع،  َْظا ٣ًخ ملي ٖضم الخىا٢ٌ بُجهـا  ٓعٍت،  ْالخماؾ٪ بين الىهٓم الضؾخ الاوسجام 

ْعص فــي الضًباظــت، بدؿــبان ؤن الضًباظــت  ْعص فــي اإلاــتن مــ٘ هــو آزــغ  ٓعي  ٓػ ؤن ًخٗــاعى هــو صؾــخ اليؿــ٤ ال ًجــ

ٓاعصة في اإلاتن ٓعٍت للىهٓم ال  .لِا هٟـ ال٣ُمت الضؾخ

ٓعٍت ال ٖـضم اؾـخٗما٫ ا - ٓع؛ للضاللـت ٖلـى مٗـان مسخلٟــت بـين ههـٓم صؾــخ ٓاًَ مسخلٟـت للضؾــخ إلاهـُلح فــي مـ

ُٖٓت  .ججم٘ بُجها ْخضة مٓي

ْاإلاُالٗـت، ْؤلاإلاــام الٗملـي مــً -4 ْالخمــغؽ  ْالتـي جخُلــب الخمـغن  ٓلِا  ْؤنــ ٓعٍت،  ؤلاإلاـام بمبـاصت الهــُاٚت الضؾـخ

ْمضاعؾـت صؾـاجير ٖضًـضة فـي مسخلـ٠ الـض٫ْ، التـي  ْبؾـ٣اَّ ٖلـى ٖملُـت زال٫ مُالٗـت  ـ٤،  ٓعي ٍٖغ لِـا بعر صؾـخ

ْالضًيُــت، ْالاظخماُٖــت ألي  عة مغاٖــاة ٖامــل الخهٓنــُت الش٣اُٞــت،  ٓع اإلاــغاص نــُاٚخّ، مــ٘ يــْغ نــُاٚت الضؾــخ

 قٗب مً الكٗٓر.

ٍٓـــــــت فـــــــي الهـــــــاجٜ للـــــــىو -5 ٓاٞغ اإلال٨ـــــــت اللٛ ٓعٍت الجُـــــــضة جـــــــ ْاإلاخُلبـــــــاث اإلاِمـــــــت للهـــــــُاٚت الضؾـــــــخ مـــــــً اإلاٗـــــــاًير 

ٓعي ْالش٣اٞت. َْظا ،الضؾخ ٤ ال٣غاءة،  ْجدهُلِا ًٖ ٍَغ َٓبت التي جخم ن٣لِا   ؤمغ مىاَّ اإلا

 :كُىب الصُاهت الذظخىسٍت

      ْ  ؤ
ً
ْبالخـــالي: ٞـــةن ججاَلِـــا ٧لُـــا ْاإلاد٨مـــت،  ٓعٍت الغنـــِىت  ْمخُلبـــاث الهـــُاٚت الضؾـــخ جمـــذ ؤلاقـــاعة بلـــى مٗـــاًير 

ْْنـــ٠ الــىو  ــا ؾـــخترجب ٖلُـــّ هدُجــت مى٣ُُـــت جخمشـــل فــي ْنـــم  ًُ ٓاع ظؼث ٓعي اإلاهـــاٙ  هــظٍ ال٨ُُٟـــت بـــالٗ الضؾـــخ

ٓعي جالُٞـّ، ْفـي َـظا اإلا٣ـام وٗـغى ألَـم الُٗـٓر التـي   بهاجٜ الىو الضؾخ
ً
ا  ٧ان خٍغ

ً
ٓعي، مما ٌٗض ُٖبا الضؾخ

ْالتي مجها ٓعٍت،     (1):ًم٨ً ؤن جخسلل الهُاٚت الضؾخ

-  ،
ً
ٓهُــا ْ ٢اه  ؤ

ً
ٓعي ًم٨ــً ؤن ٩ًــٓن ماصًــا ٓ ٚيــر  الخُــإ: الــظي ٢ــض ًلحــ٤ بــالىو الضؾــخ ٓص بالخُــإ َىــا َــ ْاإلا٣هــ

َْــــظا الــــىمِ مــــً  ٓاٖــــض الٗامــــت ال ًم٨ــــً ؤن ًسامغهــــا الكــــ٪ فــــي ْظــــٓر جحــــحُدّ،   لل٣
ً
ْالــــظي َب٣ــــا ٓص،  اإلا٣هــــ

ٓهُت ْبُبُٗت الحا٫ ألازُاء ال٣اه ٍٓت،  ْاللٛ ٍٓ مخٗضصة مجها ألازُاء اإلاُبُٗت، ْؤلامالثُت،   .ألازُاء لّ ْظ

ٓص بّ-2  ْاإلا٣ه ْابـح الِضاللـت الـظي ال ٨ًٟـي بظاجـّ لِٟمـّ بال بةخالـت الىو ا ؤن ٩ًٓن  الٛمٓى:  ٓعي ٚير  لضؾخ

ٓع ٦بيـــر فــي الهـــُاٚت؛ هـــاجج باألؾـــاؽ  ال قـــ٪ ؤن َــظا ٢هـــ ٓعٍت اإلاهـــاٚت،  زاعظُــت، ؤي زـــاعط الىهـــٓم الضؾــخ

ٓع  ٓعٍت، ْفـي جهـ ٓايٗت لل٣اثمين ٖلى ٖملُت الهُاٚت الضؾخ ٍٓت اإلاخ ؤن َـظا ألامـغ -الباخـض-ًٖ ؤلام٩اهُاث اللٛ

ْ الخ٣لُل مً قإهّ، بالىٓغ إلاا ًترجب ٖلُّ مً هخاثج ٧ان با م٩ان جالٞحها مىظ البضءال   ًم٨ً الاؾتهاهت بّ ؤ

                                                             
ن0ي

يوجامعاب -ىنا رهناب يوااانوو5112ىي تؽ"نى ذبى يوااى" ذهصا إ راونب يو،ناؼب يوت "نعنب فص يوند يوى تو"ي يى"ي ب ذاو ى اتو" يوعا"ي  و انب - 
 .ى5150 5 02يوم تن،"نبا بجا من و" ذهو  برب يومعهوما  يوىوونب يالنت"ن ا تا"نخ يو نا"  



 
 
 

401 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ْاؾـخدالت الجمـ٘ بُجهـا، ممـا ًجٗـل اإلاـغء ًدـاع -3 ٓعٍت طا هـا  ْه٣هض بّ الخىا٢ٌ بين الىهٓم الضؾخ الخىا٢ٌ: 

ْم٣ضم ٖلى الىو آلازغ  .ؤيهما ؤْلى بالخُب٤ُ 

٣ٍْهـــض بـــّ-4 ٓعي، الـــظي  الـــى٣و:  ٓعي بدُـــض ًهـــٗب ألازـــظ  هـــظا الـــىو الضؾـــخ بٟٚـــا٫ لٟـــٔ فـــي الـــىو الضؾـــخ

ٓعي الىا٢و ْهّ، الظي ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًترا٤ٞ م٘ َظا الىو الضؾخ  .اٖتراٍ الى٣و بض

ْ ي ًم٨ً الىٓغ لِا مً ْظِين - اصة  ْالٍؼ َغاع 
ْ
 :الَخ٨

اصة في اإلاٗنى التي جدمـل مٗنـى الخإ٦ُـض  ْالٍؼ ٣ـت ٚيـر مدبـظة فـي نـُاٚت الـىو  ألا٫ْ: الخ٨غاع  ْ ـي: ٍَغ ْالدكـضًض، 

ٓعي ٖلى ْظّ الخدضًض  .الضؾخ

  فـــي 
ً
القـــ٪ ؤن طلـــ٪ ٌٗـــض وكـــاػا ٓعة مخخابٗـــت،  الشـــاوي: الخ٨ـــغاع اللٛـــٓي اإلاـــاصي مشـــل: ؤن ٨ًـــغع الهـــاجٜ ٧لمخـــين بهـــ

ٓعي   .نُاٚت الىو الضؾخ

 

 اإلاؼلب الثاوي

 آلُاث صىاكت وصُاهت الذظاجير

ٓع ٢بــل  ؤَمُــت نــىاٖت ْنــُاٚت  الضؾــاجير: لٗلــّ مــً اإلاُٟــض ؤلاقــاعة بلــى ؤَمُــت نــىاٖت ْنــُاٚت الضؾــخ

ٓعي، ٞــةن نــُاٚخّ جدخــاط ل٨خابــت مخإهُــت  ٓ الــىو الضؾــخ  لؿــم
ً
ْهٓــغا ــغ١ نــىاٖخّ؛  ٓط فــي جدضًــض آلُــاث َْ ٓلــ ال

ْجُلٗــــاث الىــــاؽ ْفــــي َــــظا الؿــــُا١ وكــــير بلــــى مؿــــإلخين َــــامخين ٖىــــض نــــُاٚت ؤي  ،جلبــــي فــــي خــــضَا ألاصوــــ  آمــــا٫ 

ٓعٍـــت ٢ًـــذ ٖلـــى ظمُـــ٘ مىـــاحي الحُــــاة صؾـــ ٓع، ال ؾـــُما الـــض٫ْ التـــي ج٩ـــٓن ٢ـــض هًٟـــذ ًــــضَا مـــً خ٣بـــت ص٦خاج خ

ْعاءَـــا جحـــحغ  ٓعٍت، ْزلٟـــذ  ْالضؾـــخ ـــاؾُاؾـــُ االؿُاؾـــُت،  ٨ٍْٞغ ٓاَىين  ا،  ًهـــٗب مٗـــّ ب٢ىـــإ الٗامـــت مـــً اإلاـــ

ٓع  ٓص صؾــخ ــاث ألا بإَمُــت ْظــضْٔ ْظــ ٍْهــٓن خ٣ــ١ٓ ْخٍغ ٓا٣ٞي ًدٟــٔ  ْؤظاهــبٞــجــ ٓاَىين  ٖلــى ٧ــٍل ْ ، غاص مــً مــ

 ِاجين اإلاؿإلخين َما: ٞ

ْبلـى  ٓع،  ْمدخـٔٓ الضؾـخ ْالشاهُـت: جخٗلـ٤ بمًـمٓن  ْجُب٣ُاجـّ الٗملُـت،  ٓع  ألاْلى: جخٗل٤ بمى جُت نُاٚت الضؾخ

ٓع  ٓاَىين مـــً زـــال٫ ٖملُـــت نـــُاٚت ْنـــىاٖت الضؾـــخ ٓع الباخـــض  ،ؤي مـــضٔ جـــم  بقـــغا٥ اإلاـــ عؤي زـــام -ْفـــي جهـــ

٣ــــت نــــىاٖخّ ؤن الشاهُــــت جخٟــــ١ٓ ٖلــــى ألاْلــــ -بالباخــــض ٓع ؤَــــم مــــً ٍَغ ْمدخــــٔٓ الضؾــــخ ى ٞــــال مــــغاء ؤن مًــــمٓن 

ٗت  ْبن ٧ان ل٩ـٍل ؤَمُخـّ، ال ؾـُما بطا حٗلـ٤ ألامـغ بمنزلـت الكـَغ ٓاص  ؤلاؾـالمُتْبًجاصٍ  ْالخىهـُو ٖلحهـا يـمً مـ

ْٖلــــى ؤًــــت خــــا٫ ٞــــةن ؤَمُــــت نــــُاٚت  م فــــي اإلابدــــض الشــــاويإ  ٓ الــــظي ؾــــُتراءٔ لل٣ــــاعت ال٨ــــٍغ ٓع إٖلــــى الىدــــ الضؾــــخ

ٓع  ْالتـــي ال قـــ٪ ؾـــخد٤٣ ظملـــت مـــً  الضؾـــخ ٓها هـــا،  ْم٩ جيبـــ٘ مـــً زـــال٫ ٖملُـــت اهســـغاٍ مجخمُٗـــت ب٩ـــل ؤَُاِٞـــا 

ْببٗـاص قـبذ الهـغاٖاث،  ٓاٞـ٤ اإلاجخمعـي،  ٓع ؤبغػَـا جد٣ُـ٤ الخ الىخاثج ؤلاًجابُت لٗملُت نُاٚت ْنىاٖت الضؾخ

ْجٓؾــــُ٘ صاثــــغة الُب٣ــــت الؿُاؾــــُت فــــي اإلاجخ ْ هُئــــت اإلاىــــار الؿُائــــملي،  ْة ٖلــــى زلــــ٤  مــــ٘ مــــً زــــال٫ اإلاكــــاع٦ت ٖــــال

ْاإلاكــــاع٦ت فــــي   مــــً اهخســــار الُِــــإة الخإؾِؿــــُت 
ً
ْطلــــ٪ بــــضءا ٓع،  ْالح٣ُ٣ُــــت فــــي ٖملُــــت نــــُاٚت الضؾــــخ الٟٗالــــت، 

ْاليخهـُاث البــاعػة  ْمـً ألاٞـغاص  ال ها مـً زـال٫ اإلا٣ترخـاث اإلاغؾـلت للُِـإة مـً ماؾؿـاث اإلاجخمـ٘ اإلاـضوي،  مـضا

ٓهُــــت  اليخهــــُاث التــــي جمخلــــ٪ اإلال٨ــــت ال٣اه
ً
ْ لــــم ج٨ــــً مــــً يــــمً  زهٓنــــا ْلــــم ًدالِٟــــا الحــــٔ ؤ ٓعٍت،  الضؾــــخ

ٓع  ْاهتهـاًء باالؾـخٟخاء ٖلـى الضؾـخ ٓع،  ٕ الضؾـخ ٓصة مكـْغ ؤًٖاء الُِإة الخإؾِؿُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ِـا بٖـضاص مؿـ

ٓ خانـل  ْالتـي جـإحي بـين مـغخلخين ٞـاع٢خين ٦مـا َـ الظي ٌٗخار اله٪ الكغعي لٗملُت الاهخ٣ـا٫ الؿُائـملي الؿـلوي، 
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ْمغخلــت صاثمــت ًخُلــ٘ لِــا اللُبُــٓن بكــفــي الحالــت ا ١ٓ للُبُــت مغخلــت اهخ٣الُــت حٗــضصث مغاخلِــا ؾــئمِا اللُبُــٓن ،

 .ْنار ٖؼ هٓيٍر لضٔ ؤي قٗب آزغ

ْالُـــغ١ التـــي جٟخـــ٤ ٖجهـــا الـــظًَ   ٓع لىيخ٣ـــل بلـــى ط٦ـــغ ؤَـــم آلالُـــاث  خؿـــبىا مـــا ٖغيـــىا لـــّ ألَمُـــت نـــُاٚت الضؾـــخ

ْالـظي ٖؼػجـّ  ٓعي ٖار ؤظُالّ اإلاسخلٟت،  ٟـت، الضؾخ ْلِؿـذ اإلاٍؼ اإلاماعؾـت الٗملُـت لهـُاٚت الضؾـاجير الح٣ُ٣ُـت، 

ش ٖــــــً صؾــــــاجير نــــــُٛذ فــــــي ْــــــل  ْلُاإلاــــــا خــــــضزىا الخــــــاٍع ٓعي،  ٓعٍت التــــــي جهــــــاٙ بم٣ــــــاؽ الحــــــا٦م الــــــض٦خاج ْالهــــــ

ٓ ها.  ل٣م٘ قٗ
ً
ٟت ؾخاعا ٓعٍاث اجسظث مً الضؾاجير اإلاٍؼ    ص٦خاج

ـــغ١ نـــُاٚت الضؾـــاجير: بن آلُـــاث نـــُاٚت ْنـــىاٖت الض ٝ الـــض٫ْ، آلُـــاث َْ ـــْغ ٓا٫ ْْ ؾـــاجير جسخلـــ٠ بدؿـــب ؤخـــ

ْ هُلِـــا الاؾـــخ٣ال٫ ٖـــً اإلاؿـــخٗمغ جٓنـــ٠  ٓعة ؤ ٟٞـــي خالـــت الـــض٫ْ التـــي ج٩ـــٓن ٢ـــض ٢ُٗـــذ نـــلتها باإلاا ـــملي ٣ٖـــب زـــ

ــــت  ْل ٓع بالؿــــلُت الخإؾِؿــــُت ألانــــلُت اإلايكــــئت للض ْالتــــي جملــــ٪(1)الؿــــلُت التــــي جباقــــغ ٖملُــــت نــــُاٚت الضؾــــخ  ، 

ْاؾـــٗت، ْألانـــل ؤن َـــظٍ ـــت  ُت  ؾـــلُت ج٣ضًٍغ الؿـــلُت ًمل٨ِـــا الكـــٗب فـــي الـــض٫ْ التـــي جخمؿـــ٪ بإَـــضار الكـــٖغ

ٓا٣ٞــــا مـــــ٘  ْمخ ٓوي ألاؾائــــملي الـــــظي ًــــغاٍ مىاؾـــــبا  ْالــــظي لـــــّإ الكــــٗبإ نـــــُاٚت هٓامــــّ ال٣ـــــاه ْخ٣ــــ١ٓ ؤلاوؿـــــان، 

ْآمالّ التي ـ٤ ممشلُـّ، ؤمـا بطا ٦ىـا بهـضص  جُلٗاجّ،  ٓع ٖـً ٍَغ ٌؿعى لخد٣ُ٣ِا مً زال٫ ٖملُـت نـُاٚت الضؾـخ

ٓع ظض ٓعٍت بنــــضاع صؾــــخ ْالتــــي لِــــا ججغبــــت صؾــــخ ٓع ٢ــــاثم ٦مــــا َــــٓ: الحــــا٫ فــــي الــــض٫ْ الغاجبــــت  ْ حٗــــضًل صؾــــخ ًــــض، ؤ

ٓص ْؤلاظـــغاءاث اإلاكـــضصة،  ٓع  ــي: الارإلاـــان هٟؿـــّ مـــ٘ بٗـــٌ ال٣ُـــ ٧ٓلـــت لِـــا نـــُاٚت الضؾـــخ مؿــخ٣غة، ٞـــةن الجِـــت اإلا

ٞٓ ٍٓذ وؿــــبت مٓنـــ ٓبـــت للخهـــ ْؤن ج٩ــــٓن اليؿـــبت اإلاُل ٓع،  ت فـــي الٗــــاصة ؤَمِـــا: خـــل الارإلاـــان بٗــــض نـــُاٚت الضؾـــخ

ْ بــــىٟـ الُــــغ١ ْآلالُــــاث التــــي وكــــإ  هــــا  ٓع ٖلــــى ؾــــلُت جإؾِؿــــُت ظضًــــضة، ؤ ٢ْــــض ًــــىو الضؾــــخ وؿــــبت الشلشــــين، 

ٍْهـىِٟا  ـغ١ نـُاٚت الضؾـاجير ٣ًؿـمِا  ْججضع ؤلاقـاعة َىـا ؤن آلُـاث َْ ْ حٗضًلّ،  ٓع ال٣اثم اإلاغاص بلٛاٍئ ؤ الضؾخ

ْ ـي: ألاؾـالُب ٚيـر  (2)ال٣ِٟاء ْؤؾـالُب مسخلٟـت  الضًم٣غاَُـت ْألاؾـالُب الضًم٣غاَُـت الحضًشـت التـي  بخ٣ؿُماث 

٦ْغامـــت ؤلاوؿـــان، ْفـــي َـــظا اإلا٣ـــام هخدـــضر ٖـــً َـــظٍ الُـــغ١ مـــ٘ التر٦يـــز ٖلـــى آلالُـــاث ْألاؾـــالُب  جخٟـــ٤ مـــ٘ ٢ـــُم 

 :الحضًشت لهُاٚت الضؾاجير

 
ً
ا ما ًلي: -أوال ىذسج جدث ئػاَس  ألاظالُب هير الذًملشاػُت لصُاهت الذظاجير ٍو

: َظا ألاؾلٓر مً ؤ٢ضم ؤؾالُب وكإة الضؾاجير، ْؾاص َـظا ألاؾـلٓر فـي ٞتـرة اإلال٨ُـت اإلاُل٣ـت، ؤؾلٓر اإلاىدت-1

٥ مــــً مُالبــــت ؤٞــــغاص الكــــٗب   إلاــــا إلاؿــــّ َــــاالء اإلالـــٓـ
ً
ْهٓــــغا ْلــــت؛  ْالتــــي ازخلُــــذ ٞحهــــا بعاصة الحــــا٦م اإلاُل٣ــــت بالض

٥ اإلاُل٣ــت، ْفــي ؾــبُل خٟــاّ َــا  ْاإلاخمــغصة ٖلــى ؾــلُت اإلالـٓـ ٥ ٖلــى َــظٍ الؿــلُت ْاهخٟايــاجّ اإلاخ٨ــغعة  الء اإلالـٓـ

ٓاء َُجــــان الكــــٗب،  ٓعٍت جسٟــــ٠ مــــً ٚلــــ ٓ هم بمــــىدِم صؾــــاجير نــــ ا بمِٓــــغ اإلاخًٟــــل ٖلــــى قــــٗ اإلاُل٣ــــت ِْــــْغ

ٓبــت ًخِٗــض  ْز٣ُــت م٨خ  مــا ًهــضع َــظا الــىمِ مــً الضؾــاجير فــي قــ٩ل 
ً
ْٚالبــا ــت ْالاوٗخــا١،  ْمُالبــّ اإلاخ٨ــغعة بالحٍغ

٥ بخ٣ُُــض بٗــٌ ؾــلُا هم لهــالح الكــٗب، ٓع ٞغوؿــا ٖــام  َــاالء اإلالـٓـ ٕٓ مــً الضؾــاجير صؾــخ ْمــً ؤمشلــت َــظا الىــ

ٓع الُابــــاوي لٗـــــام 1814 ْالضؾـــــخ َٓـ الشـــــامً ٖكــــغ   (3)م1889م فــــي ِٖـــــض لــــ
ً
ٓع ٢ــــض نـــــضع مىدـــــت ْمــــاصام الضؾـــــخ   ،

 مــً اإلالــ٪ لكــٗبّ، ٞــةن لــّ خــ٤ اــحبّ بىــاًء ٖلــى ال٣اٖــضة الٗامــت التــي ج٣ــ٫ٓ: "ؤن مــً ًملــ٪ اإلاــىذ ًملــ٪ 
ً
ْجًٟــال

 اإلاى٘".

                                                             
ن0ي

 -
-

   008ىا د0969وبناوا ما"ط -ىي إ ماذن  م"  ا يواانوو يوى تو"يا من و"ي  يوجامعب يوهنبنبا م ابق ىي" ،اى" بن"و 
ن0ي

ا 5ونبناااا  -ىي إباا"يانى لبااول يىا يوو اان  فااص يواااانوو يوى ااتو"يا يورتااال ي و  يوى اااتن" ويوىووااب ونظاااى يودرااىا ىي" يورتاال يوو ننااب بنؽااا ي- 
 96ىا د5115

 
  

ن5ي
 957ىا د5109ا 5ونبناا  -ىي من،و" منالى نونطا يووجن  فص يواانوو يوى تو"ي ويونظى يو نا نبا ىي" يورتل يوو ننب بنؽا ي - 
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ٓعَا الـضًم٣غاَي ؤؾلٓر ال-2 ْجد٣ُـ٤ صؾـخ ٓة مِمـت زُُتهـا الكـٗٓر فـي ٦ٟاخِـا  ٣ٗض: َـظا ألاؾـلٓر ٌٗـض زُـ

٥، ل٨جهــا لــم  ٢ْــض ؾــاص َــظا ألاؾــلٓر فـي الٟتــرة التــي يــٟٗذ ٞحهــا ؾــلُت اإلالـٓـ ْآمالِــا،  الح٣ُ٣ـي اإلاٗاــر ٖــً بعاص هــا 

ْ هـــظا الكـــ٩ل مـــً الضؾـــاجير بىـــ ْل٨جهـــا لـــم حؿـــُُغ،  ٓة الكـــٗب التـــي حٗاْمـــذ  ٢ْـــ اًء ٖلـــى بعاصحـــي اإلالـــ٪ جًـــمدل، 

ْبالخــــالي لــــم ًى٣ــــل َــــظا الخٗا٢ــــض الؿــــُاصة بلــــى اإلالــــ٪؛ ألهــــّ لــــِـ لــــّ الخدلــــل مــــً ؤخ٩امــــّ، بال بــــا عاصة  ْالكــــٗب، 

ش  ملـــخمـ الح٣ـــ١ٓ الهـــاصع بُٗـــض  سُـــت التـــي ٌســـجلِا لىـــا الخـــاٍع ْمـــً ألامشلـــت الخاٍع اإلاكـــتر٦ت بـــين َغفـــي الخٗا٢ـــض، 

ـت فـي ٖـام  ٓعة ؤلاهجليًز ْا(1)م1689الشـ  ، ٓ ْبـظل٪ ٌٗخاـر ؤؾـلٓر الخٗا٢ـض َــ لــظي ٢لـو مـً ؾـلُاث اإلالـ٪ اإلاُل٣ــت، 

ٓع مً ِٖض اإلال٨ُت اإلاُل٣ت بلى ِٖض اإلال٨ُت اإلا٣ُضة.  ٢ىُغة الٗب

ْؤؾــالُب نــُاٚت ْنــىاٖت  ْ ــي جمشــل آزــغ مىــخج لل٣ٗــل البكــٔغ فــي اٖخمــاص آلُــاث  : ألاؾــالُب الضًم٣غاَُــت: 
ً
زاهُــا

ْمٗاـــرة ٖـــً ٣ـــت صًم٣غاَُـــت،  ٓ  الضؾـــاجير بٍُغ ٓبين ابعاصة اإلاـــ ْجىدهـــغ فـــي ؤؾـــل ٓص،  ٓعَم اإلايكـــ َىين فـــي وســـ  صؾـــخ

 :َما

٢ْــض ًُلــ٤ -1 ْ ظمُٗــت جإؾِؿــُت،  ْ الُِــإة الخإؾِؿــُت: ٞدــٔٓ َــظا ألاؾــلٓر ؤن ٌِٗــض لُِــإة ؤ ؤؾــلٓر الجمُٗــت ؤ

ْجضبُجـّ ْنـُاٚخّ ٖلـى َُـإة ههـٓم ملؼمـت، ْفـي  ٓع،  ٖلحهـا فـي بٗـٌ ألاخـاًين اإلاجلــ الخإؾِنـملي بٓيـ٘ الضؾـخ

ْ بــإزٔغ خؿــب  ٣ــت ؤ ٢ْــض ًــخم حُُٗجهــا بٍُغ  مــً الكــٗب، 
ً
ْ اإلاجلـــ الخإؾِنــملي مىخسبــا الٗــاصة ج٩ــٓن َــظٍ الُِــإة ؤ

ٝ ْ طا٥،  بال ؤن ال٣ٟـــّ الٓـــْغ ْالؿُاؾـــُت الؿـــاثضة فـــي َـــظا البلـــض ؤ سُـــت،  ٌكـــتٍر ؤن ج٩ـــٓن َـــظٍ الُِـــإة  ( 2)الخاٍع

ْجمشـل الكـٗب   نـ -نـاخب الؿـلُت ألانـُل–مىخسبت؛ ل٩ـي حٗاـر  
ً
ٍْجـب ٖلُىـا ؤن هميـز بـين الارإلاـان جمشـُال  ،

ً
اص٢ا

ْالارإلاــان الٗـاصي الــظ ٓع  ٓاهين الٗاصًــت؛ ٌِٗــض لـّ بؿــً الدكـ يالخإؾِنـملي الــظي ٌِٗـض لــّ بٓيــ٘ الضؾـخ ْال٣ــ ٗاث  َغ

ٝ ؤن َـظا ألاؾـلٓر مـً ؤؾـالُب وكـإة  هما مىخسبحألن ٧ل ْمـً اإلاٗـْغ  ،
ً
ٓعٍا  صؾـخ

ً
٢ْض ًشير َظا لُٛـا مً الكٗب 

ٓص ٓعَا الضؾــــاجير، ًــــضًً فــــي ْظــــ الًــــت، ْفــــي صؾــــخ ٨ُــــت، ٣ٞــــض َب٣خــــّ فــــي بَــــاع ٧ــــل  الًــــاث اإلاخدــــضة ألامٍغ ٍ بلــــى ال

ـ٤ 1787الاجداصي الهاصع في الٗام  ٢ْـض ٧ـان طلـ٪ ٖـً ٍَغ ش بٗامين،  ْالظي صزل خيز الىٟاط بُٗض َظا الخاٍع م، 

٩ـي اإلاكـاع بلُـّ ٓع ألامٍغ ْالتي ِٖض لِا بهىاٖت ْنـُاٚت الضؾـخ ٨ُت    الجمُٗت الخإؾِؿُت ألامٍغ
ً
ٓهـذ مـً  ،آهٟـا ْج٩

ْال٣ًــاة 55 ٓهُين    زلـــثهم مــً ال٣ـــاه
ً
ٓا ، (3)مــً ال٣ًـــاة الٟـــضعالُين  ٨ُٞ10ٟـــي ال٣ــ٫ٓ ؤن مـــً بــين ؤًٖـــائها  ،ًٖــ

ٓعن َـــظا الٗـــضص بالُِـــإة الخإؾِؿـــُت اللُبُـــت اإلاىخسبـــت فـــي  ٓهـــذ مـــً 20/2/214ْبطا مـــا ٢ـــ ْالتـــي ج٩   60م، 
ً
ٓا   (4)ًٖـــ

ْاإلآيــــ سُــــت،  ٝ الخاٍع  مــــ٘ مغاٖــــاة الٓــــْغ
ً
ْل٨ــــً َىــــا٥ خــــضٌّ ُٖٓت اإلاخٗل٣ــــت بيَبٗــــا ؤصوــــ  مــــً  كــــإة ٦ــــال الُِــــإجين، 

ٓابذ ٖىض ْي٘ آلُاث نىاٖت ْنُاٚت الضؾاجير  ًجب مغ  ْلت. اؾم ًٖ اٖا ها بهٝغ الىٓغ الش  الض

ٓعي: ٣ًهض باالؾـخٟخاء بهـٟت ٖامـت ؤزـض عؤي الكـٗب خُـا٫ مؿـإلت مـا مـً اإلاؿـاثل -2 ؤؾلٓر الاؾخٟخاء الضؾخ

ْالــظي يهمىــا الِامــت ل٣ُــ٫ٓ ٧لمخــّ  ْ بــال،  ْ بــىٗم، ؤ ٌ، ؤ ْ الــٞغ ٓا٣ٞــت ؤ ٓعي  -َِىــا–ٞحهــا باإلا ٓ الاؾــخٟخاء الضؾــخ َــ

ٍٓذ هخــــاط َُــــإة  ٓع مدــــل الخهــــ ٕ الضؾــــخ ٢ْــــض ٩ًــــٓن مكــــْغ ْاخــــضة،  ٓع ٦دؼمــــت  ٍٓذ ٖلــــى الضؾــــخ اإلاخٗلــــ٤ بالخهــــ

ْ لجىــت م ْ َُــإة، ؤ ْ ٢ــض ٩ًــٓن مــً ْيــ٘ ٞــغص ،ؤ ال ؤَمُــت لــظل٪ لُاإلاــا ؤن مىخسبــت، ؤ غاٍع مــً ٖضمــّ مــغ ب٢ــؤُٗىــت، 

ٓ ؤخــضر ألاؾــالُب  ْالح٣ُ٣ــت ؤن َــظا ألاؾــلٓر َــ  ،ٌ ْ الــٞغ ٓا٣ٞــت، ؤ بُــض الكــٗب ل٣ُــ٫ٓ ٧لمــت الٟهــل ُٞــّ باإلا

ٓاٞغ  ْمٗاـرة ٖـً بعاصة الكـٗب؛ بُـض ؤهـّ ختـى ٩ًـٓن ٦ـظل٪ ًجـب ؤن ًخـ ٓ ٌٗض مـغآة نـاص٢ت  َْ لهُاٚت الضؾاجير، 

                                                             
ن9ي

 2ىا د0997ا 5ىي مدمى ف"ج يو يبىيا م ر"ي  فص يونظ"نا  يوعامب وهاانوو يوى تو"يا ىي" يورتل يوو ننب بنؽا يا  - 
ن0ي

 990منالى نونطا يووجن  فص يواانوو يوى تو"ي ويونظى يو نا نبا م"جق  با  يإل ا"  إونها د ىي من،و"- 
 
-   

 98ب"نا"ى  اا"ت ا يواانوو فص لم"نرا متا"نخ ما ت"جمب يوم ت ا" نا و  يوع ماويا ىي" يومعا"ؾا د
ن9ي

 .ى ب لو ينتلال يوهنبب يوتل ن نب و،ناؼب م "وح يوى تو"5109ن و نب 07مو يواانوو " ى ي 5ى- 
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ْالىض  الؿُائملي م٘ احؿإ الُب٣ت الؿ ٓعي  ْالتـي لِـا اَخمـام في ؤٞغاص الكٗب ال ْٚيـر الحؼبُـت،  ُاؾُت الحؼبُت 

٦ْــظل٪ ًجـــب ؤن ٌٗاـــر الاؾــخٟخاء ٖلـــى ٨ٞـــغة  ـــت ؤٞســـح،  ٓاء مــً الحٍغ ْؤن ًجـــٔغ الاؾــخٟخاء فـــي ؤظـــ بالكــإن الٗـــام، 

ٓهُـــت مـــا ٓع اللُبـــي  ،٢اه َْٗـــض الضؾـــخ ٍٓذ ٖلحهـــا،   للخهـــ
ً
ٓع مٗـــضة ؾـــلٟا ٓصة للضؾـــخ ؤي بمٗنـــي ؤن ج٩ـــٓن َىـــا٥ مؿـــ

 ٓ ْالظي نضعث مؿ ْلِـظا 29/07/2017صجّ في اإلاغج٣ب  ٓع؛  ْالتي لم ًهٓث ٖلحها بٗض ختى ٦خابت َـظٍ الؿـُ م، 

ٓعي  ــــ٤ الاؾــــخٟخاء الضؾــــخ  ٖــــً ٍَغ
ً
ٓع اللُبــــي اإلاغج٣ــــب ٌٗخاــــر نــــاصعا ٓا٣ٞــــت الكــــٗب –ٞالضؾــــخ  بطا خٓــــي بم

ً
َبٗــــا

ــ٤ الُِــإة الخإؾِؿــُت ْلــِـ ٖــً ٍَغ ــب فــي ألامــغ ؤن َــظا ا ،اللُبــيإ  ٓم،ْالٍٛغ ٚــغر ْألا  لــغؤي عاثــج بــين الٗامــت الُــ

ْالؿُاؾــُت ًــمىــّ ؤن  ٓهُــت  ْالىســب ال٣اه المُــت،  ْ ٖــً ظِــل ؤيهمــا ًُٟــض بٗــٌ اإلاىهــاث ؤلٖا ط لــّ ٖــً ٢هــض ؤ ْغ

ٓصة  ْ مؿــــ ٕ، ؤ ْالتــــي جىدهــــغ مِمتهــــا فــــي بٖــــضاص مكــــْغ اإلاش٣ٟــــت، ؤي وٗــــم اهخســــب الكــــٗب اللُبــــي َُــــإة جإؾِؿــــُت 

ٓع بالٟٗل  ْع الضؾخ ٓع ٣ِٞ، ؤما نض ٤ الاؾخٟخاء ٖلُٞالضؾخ ٓ ًٖ ٍَغ ْ هـظا ٌٗخاـر  ،ّ مً ٢بل الكٗب اللُبـيِ

ٓع،  ٕ الضؾــــخ ٓصة مكــــْغ ٓبي الاهخســــار باليؿــــبت للُِــــإة اإلا٩لٟــــت بةٖــــضاص مؿــــ ٓع اللُبــــي ٢ــــض ظمــــ٘ بــــين ؤؾــــل الضؾــــخ

 ،
ً
ٟـــا  ال مٍؼ

ً
 خ٣ُ٣ُـــا

ً
ـــب ؤن طلـــ٪ لخمشُـــل الكـــٗب جمشـــُال ال ٍع ٓصة مـــً ٢بـــل الكـــٗب اللُبـــي،  ْالاؾـــخٟخاء ٖلـــى اإلاؿـــ

ٓعي الجم ٓعٍت الٟغوؿُت الغابٗت لٗام ْ هظا ألاؾلٓر نضع صؾخ ْالخامؿت  لٗام 1946ِ  .(1)م 1958م، 

 

 اإلابدث الثاوي

لت  ت الشَش  ؤلاظالمُتالىزاةم الذظخىسٍت اللُبُت ومصذٍس

ٗت       تها ٌؿــخدب٘ الحــض ؤلاؾــالمُتالحــضًض ٖــً م٩اهــت الكــَغ ٓعي مــً زــال٫ مهــضٍع ًض ٖــً صاللــت الــىو الضؾــخ

ٓع اإلال٩ـــي اللُبـــي لٗـــام بْمـــضٔ  ـــاع ؾـــىدىا٫ْ الضؾـــخ ٓعٍت اللُبُـــت ْفـــي َـــظا ؤلَا ٓزـــاث٤ الضؾـــخ م، 1951لؼامُخـــّ فـــي ال

ٓعة ٖـام  ٓعي الهـاصع ٖـً مـا ٌٗـٝغ بمجلــ ٢ُـاصة الشـ الن الضؾخ ٗت 1969ْؤلٖا م، زـم هيخ٣ـل لبُـان م٩اهـت الكـَغ

ٓعي الهـاصع فـي  ؤلاؾالمُت الن الضؾخ ٓعة الؿـاب٘ ٖكـغ مـ2011في ؤلٖا ً ٞاراًـغ )اإلاُلـب ألا٫ْ(، فـي خـين م ٣ٖـب زـ

ْػ  ـــا حكـــ٩ل باع٢ـــت ؤمـــل لخجـــا ٓع اللُبـــي اإلاغج٣ـــب باٖخباَع ٓصة الضؾـــخ هسهـــو )اإلاُلـــب الشـــاوي( للحـــضًض ٖـــً مؿـــ

ــ
ّ
ْؤَ ْمــا ؾــب٣ِا مــً مغاخــل اهخ٣الُــت، لنــٔر ٦ُــ٠ نــاٚذ  ٗت اإلاغخلــت الغاَىــت  يـــمً  ؤلاؾــالمُتغث إلا٩اهــت الكــَغ

 ههٓنِا.

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت و  ت الشَش  جشاجبُتها في الىزاةم الذظخىسٍت اللُبُتمصذٍس

ٗت       ٓعٍت ؤلاؾـــالمُتفـــي َـــظا الحيـــز هدـــا٫ْ ببـــغاػ م٩اهـــت الكـــَغ ٓزـــاث٤ الضؾـــخ ٦ُْـــ٠ جمـــذ نـــُاٚتها فـــي مجمـــل ال  ،

ٓع الاؾــخ٣ال٫ ٖــام   مــً صؾــخ
ً
ٓعي الهــاصع فــي 1951اللُبُــت، بــضءا ــالن الضؾــخ م ٖــً اإلاجلـــ 3/8/2011م، بلــى ؤلٖا

ْل٨ـــً  ني الاهخ٣ـــالي؛  ٗت الـــَٓ ْؤَمُـــت الكـــَغ ْطا٥ همِـــض الحـــضًض بةًجـــاػ ٖـــً م٩اهـــت  ٓمـــا ؤلاؾـــالمُت٢بـــل َـــظا  ، ٖم

ْٖـــً م٩اهتهـــا فـــي بٗـــٌ صؾـــاجير الـــض٫ْ الٗغبُـــت  ٘ ْطلـــ٪ مـــً بـــار اإلا٣اعهـــت، (2)٦مهـــضع عثـــِـ مـــً مهـــاصع الدكـــَغ  ،

                                                             
ن9ي

 096ىي إ ماذن  م"  ا يواانوو يوى تو"يا من و"ي  يوجامعب يوهنبنبا م"جق  با  يإل ا"  إونها د- 
 
  

-    
ىا وونبناا 0995وها ى تو" مرتول م   يوممهرب يو اعوىنب  با  ذااىىو  ونط -ت،نؾ يوىو  يوع"بنب مو دنا وجوى يوى تو" إوو  الا ل را : ل 

ىو  وانط وهاا ى اتو" بااومعنو يوةناص وهرهماب ب ابل -ماو فب"ينا" واى نراو انااك ى اتو" رانا  انااك و نااب يذاالو  نااى  اه ب يو اعلي ل07 ب   او" 
فااص ،ااهل  يإل ااالمنبؾ فااص مااىى ت،ااى" يو اا"نعب وىو  ذ"بنااب وهااا ى ااتو" مااىوو واااص تلتهاا-ظاا"وؾ يالدااتال  ي جنبااص م اا  ىووااب فه اا نوي ج

يى"ي اب ماا"نابنا رهناب يوعهاوى  يإل االمنبى اتن"ااي وم نى مو يال الح ينظ" ىي مدمى لدمى مةتص وىي مدمى يو انى  اهنىا يإل االى فاص ى ااتن" يواىو  
     05ىا د0989-ه0919يوممهرب يوع"بنب يو عوىنبا -يإلىي"نب
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ٗت  ٓعٍت اللُبُـــت، ْفـــي َـــظا الؿـــُا١ ًم٨ـــً الاقـــاعة بلـــى ؤَمُـــت الكـــَغ ٓزـــاث٤ الضؾـــخ  ؤلاؾـــالمُتْالاؾـــ٣اَاث ٖلـــى ال

ٓحي ؤلال ــي، خُــض ٢ــا٫ ٖــؼ ْظــل:  ْالح٨ــم مــً زــال٫ الــ  ٘ ــا مهــضع زهــب للدكــَغ ــَجهم ِبَمــا باٖخباَع ُْ ــم َب
ُ
ؤُن ؤخ٨ َْ

ــَ٪  ُْ ٌِ َمــا ؤهــَؼ٫َ هللُا ِبل ــً َبٗــ َٖ  ٥َ ِخُىـٓـ ْٟ ًَ ْن 
َ
ْم ؤ َُ ْع

َ
ْخــظ

َ
ْؤ ْم  َُ آء َٓ ــ ََ ْ٘ ؤ ِبــ

ٌ
د
َ
 ج
َ
ال ؤهــَؼ٫َ هللُا 

ــ ٢ْــا٫ ٖــؼ مــً ٢اثــل: (،1) ا ؤُيَهــا ًَ

 ًَ ـِظً
ً
الغُ  ال َْ ٍ بلـى  هللِا  ُْ ــُغُص

َ
يٍء ٞ

َ
ُخم ِفـي ٍـمل ْٖ َىــاَػ

َ
ـةْن ج

َ
م ٞ

ُ
ِْلـي ألاْمـِغ ِمــى٨

ُ
َْ ؤ ٓا الٌغُؾــ٫َٓ  ـ ُٗ ُ َِ ْؤ ٓا هللَا  ــ ُٗ ُ َِ ٓا ؤ ُؾــ٫ِٓ بْن ءاَمُىـ

ِٓم آلاِزغ َُ ال َْ اِمُىَٓن ِبااِ 
ُ
ْىُخْم ج

ُ
٦

٢ْا٫ ٖؼ ْظل:(2) ،  
َ
يٍء َما ٞ  ٍـملِ

ًْ ٌغََىا ِفي ال٨َِخاِر ِم
٢ْـا٫ هللا حٗـالى: (3)   ، َٓم ـ َُ

ْ
ال

َع  َْ َمِتــي  ْٗ ْم ِو
ُ
٨ ٌُ ــ
َ
ل َٖ َمْمــُذ 

ْ
ج
ْ
ا َْ ْم 

ُ
ــْم ِصًــَى٨

ُ
٨
َ
َملــُذ ل

ْ
٦
َ
 ؤ

ً
َم ِصًىــا

َ
ــْم ؤلاْؾــال

ُ
٨
َ
ِيــُِذ ل

مــت جــض٫ صاللــت (4) ، ٧ــل َــظٍ آلاًــاث ال٨ٍغ

ٗت  ٓا٣ٞتهـا  ؤلاؾـالمُت٢اَٗت ٖلى نالخُت الكَغ ْم هتهـا،  ٓص إلاْغ ْاإلاغظـ٘ فـي طلـ٪ ٌٗـ ْم٩ـان،  للخُبُـ٤ فـي ٧ـل ػمـان 

غة:)بن ما اقخمل ٖلُّ ال٣ـغآن مـً ؤخ٩ـام  ٓ َػ للُٟغة التي ُٞغ هللا الىاؽ ٖلحها، ْفي َظا ٫ٓ٣ً الكُش مدمض ؤب

ْالٗضالــت لــ ْالغخمــت،  ٓصة،  ْب٢امــت الٗال٢ــاث بــين ؤخــاصٍ ٖلــى صٖــاثم مــً اإلاــ م ٌؿــب٤ فــي جخٗلــ٤ بدىٓــُم اإلاجخمــ٘، 

ٗت مـــً الكـــغاج٘ ألاعيـــُت( ٗت (5)قـــَغ ٘ ٢ـــض قـــِض  هـــا عظـــا٫ ال٣ـــاهٓن  ؤلاؾـــالمُت؛ بـــل ؤَمُـــت الكـــَغ ٦مهـــضع للدكـــَغ

ــضاء، ٟٞـــي الٗــام  ْالحـــ٤ مــا قــِضث بــّ ألٖا م ٣ٖــض مــاجمغ صْلــي لل٣ـــاهٓن 1932الٛغبُــٓن فــي مسخلــ٠ مــاجمغا هم، 

ْ بمـً مً عظـا٫ ال٣ـاهٓن  ااإلا٣اعن في )الَاي( ظم٘ لُٟٟ ٗت هجليـز،  ْاهخ ـى اإلاـاجمغ بلـى اٖخبـاع الكـَغ م،  ْٚيـَر ؤإلاـان 

ٓص الٗـــالم، ْفـــي ٖـــام  ؤلاؾـــالمُت ال جـــؼا٫ حؿـــ م، ٣ٖـــض طاث اإلاـــاجمغ 1937بخـــضٔ الكـــغاج٘ ألاؾاؾـــُت التـــي ؾـــاصث 

غ الخالي: ْاهخ ى بلى ج٣ٍغ ْعجّ الشاهُت   ص

ٗت -ؤ  ٘. مهضع  ؤلاؾالمُتؤن الكَغ  مً مهاصع الدكَغ

ٗت -ر ٓع.خ ؤلاؾالمُتحٗخار الكَغ  ُت ٢ابلت للخُ

ٗت -ط ا ؤلاؾالمُتحٗخار الكَغ ٓطة ًٖ ٚيَر ْلِؿذ مإز  .(6) ٢اثمت بظا ها 

ٗت  ًشيـر ٖضًـض ؤلاقـ٩الُاث مجهـا  ؤلاؾـالمُتْباالهخ٣ا٫ لبٌٗ صؾاجير الض٫ْ الٗغبُت ٞةن الحضًض ًٖ م٩اهت الكـَغ

ٗت  ْاإلاشـــا٫ ٖلـــى طلـــ٪ ؤلاؾـــالمُتمـــا ًخٗلـــ٤ بٗـــضم الـــىو ؤنـــال ٖلـــى منزلـــت الكـــَغ بط ا٦خٟـــ  الـــىو ببُـــان  ،لبىـــان، 

ٍٓــت لبىــان الٗغبُــت ٘، ممــا ٣ٌٗـــض اإلاؿــإلت التــي هدــً بهـــضص  (7)َُ ْ ؤلاقـــاعة بلحهــا ٦ــإي مهــضع مـــً مهــاصع الدكــَغ ، ؤ

ْصؾــاجير  َْىــا٥ مــً الضؾــاجير التــي ؤقــغث بلحهــا بكــ٩ل م٣خًــب،  ْٞهــلذ الض٫ْ الــالحــضًض ٖجهــا،  ٗغبُــت ْؾــٗذ 

ٗت  ْ  ؤلاؾــالمُتم٩اهـت الكــَغ ٓعَا،  ْ  ااإلاالخــٔ ٖلـى ههــٓم الضؾــاجير الٗغبُــت اؾــخسضامِا نــُٛفــي صؾــخ مخٗــضصة، 

ٗت  ٢ٓــــــ٘ َــــــظٍ ؤلاؾــــــالمُتمسخلٟـــــت للخىهــــــُو ٖلــــــى م٩اهــــــت الكــــــَغ  فــــــي جغجِــــــب م
ً
ْجغاٞــــــ٤ َـــــظٍ الازــــــخالٝ ٖــــــضصًا  ،

ــؼ م٩اهــت  ْطَبـذ بلــى ؤبٗــض مـضٔ مم٨ــً فـي حٍٗؼ ْمـً الضؾــاجير الٗغبُــت التـي ْؾــٗذ  ٓع،  الىهـٓم فــي نـلب الضؾــخ

ٗت  ٓصًت الهـــاصع فـــي الٗـــام  ُتؤلاؾـــالمالكـــَغ ٓ جهـــٟدىا َـــظا 1992الىٓـــام ألاؾائـــملي للمل٨ـــت الٗغبُـــت الؿـــٗ م، ٞلـــ

ْاإلاٟـــــغصاث   ـــــي الُاُٚـــــت ٖلُـــــّ بامخُـــــاػ، مـــــً مشـــــل: ؤلٟـــــاّ ال٣ُٗـــــضة  ؤلاؾـــــالمُتالىٓـــــام ألاؾائـــــملي لغؤًىـــــا الهـــــُٜ 

ْ ٦خــار هللا، ٨ُٟٞــي ؤن وكــير بلــى هــو  مؤلاؾــالمُت ْ ؤلاؾــالم، ؤ ْ هللا، ؤ ٓــام ألاؾائــملي التــي جــىو مــً َــظا الى 1، ؤ

ٗت  ٓلّ( لنـــــٔر ؤن الكــــَغ ٓعَا ٦خــــار هللا ْؾـــــىت عؾــــ جدخــــل م٩ـــــان الهــــضاعة فـــــي الىٓـــــام  ؤلاؾـــــالمُتٖلــــى ؤن: )صؾـــــخ

                                                             
ن5ي

   99 و"  يومابى  يآلنب - 
ن 9ي

 28 و"  يون ام يآلنب 
ن9ي 

 99 و"  يالنعاى يآلنب - 
ن2ي

 9 و"  يومابى  يآلنب - 
ن6ي

 922يوااا" ا بىوو تا"نخا د-و نخ مدمى لبو ا" ا يومعج   يورب"ىا ىي" يوةر" يوع"بصي- 
ن0ي

 8ا د0978ا 9ىي ذبى يوعظنى  "ؾ يوىنوا تا"نخ يوت "نق يإل المص ولدراى يومهرنب ويو ةعب ويوعاىا من و"ي  جامعب بنؽا يا  - 
ن5ي

 ىا فا"  ل5119ماىمب يوى تو" يوهبنانص يومعى  فص ذاى - 
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ٍٓـذ الهـاصع  ْلـت ال٩ ٓع ص ْؤقـاع صؾـخ ٓعَا الحـا٦م،  ْالظي ٌٗض بمشابت صؾـخ ٓصًت،  ألاؾائملي للممل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٗت   2م فـــي  م1963ٖـــام  ٓع ؾـــلُىت ٖمـــان ٖلـــى  ؤلاؾـــالمُتٖلـــى ؤن:)الكـــَغ ْهـــو صؾـــخ  ،)٘ مهـــضع عثـــِـ للدكـــَغ

ٗت  ٓع اإلاهـغي الهـاصع ٖـام  ؤلاؾالمُتؤن:)الكَغ ْهو الضؾخ  ،)٘ ٖلـى ؤن:) مبـاصت   2م فـي  م1971ؤؾاؽ الدكَغ

ٗت  ٓعة  ؤلاؾــالمُتالكــَغ ْبٗــض زــ  ،)٘ ٓع ظضًــض إلاهــغ فــي ٖــام 2011ًىــاًغ فــي  25مهــضع عثــِـ للدكــَغ م، نــضع صؾــخ

ٗت ٖلى ؤ 2م هو في  م2012 ْهـو فـي م ؤلاؾالمُتن:)مباصت الكَغ ٘(؛ زـم ٖـاص  :) 219 ي اإلاهـضع الـغثِـ للدكـَغ

ٗت  ا اإلاٗخاـرة فـي مـظاَب ؤَـل  ؤلاؾالمُتمباصت الكَغ ْمهـاصَع ْال٣ُِٟت  ٓلُت  ٓاٖضَا ألان ٢ْ حكمل ؤصلتها ال٩لُت 

ٓع اإلاهـغي الهـاصع فـي ٖـام ْالجماٖت(، زم ظـاء الضؾـخ ْاللٛـت :)ؤلاؾـالم صًـ2م لُـىو فـي م2014الؿىت  ْلـت،  ً الض

ٗت  ْمبـاصت الكـَغ ٓعي الُمنـي  ؤلاؾـالمُتالٗغبُت لٛتهـا الغؾـمُت،  ٘(، فـي خـين هـو الضؾـخ اإلاهـضع الغثِنـملي للدكـَغ

ٗت 3م في م1991الهاصع في الٗام  ٓع الُمنـي  ؤلاؾالمُت:)الكَغ ٢ْـض جـم حٗـضًل الضؾـخ  ،) ٘ اإلاهضع الغثِنملي للدكَغ

ٗت 3م، لُهـبذ هـو م1994في الٗام  القـ٪ ؤن َـظا الـىو ّْؾـمهـضع ظمُـ٘ ا ؾـالمُتؤلا :)الكـَغ ٗاث(،  ٘ لدكـَغ

ٗت   مــــً زــــال٫ مجمــــل الىهــــٓم ؤلاؾــــالمُتمــــً هُــــا١ الكــــَغ
ً
ٓع الُمنــــي، بطا ، لخدخــــل م٩ــــان الهــــضاعة فــــي الضؾــــخ

ٗت  ــــا فــــي بٗــــٌ الــــبالص الٗغبُــــت ًخضــــح ؤن بًٗــــِا ٢ــــض ْؾــــ٘ مــــً هُــــا١ الكــــَغ ٓعٍت التــــي ؤجِىــــا ٖلــــى ط٦َغ الضؾــــخ

ٗت  ؤلاؾــالمُت ْ ًســال٠ الكــَغ ٓع، بدُــض ال ٌٗخــض بــإي مهــضع آزــغ ًىــا٢ٌ ؤ اٖخار هــا  ، فــي خــينؤلاؾــالمُتفــي الضؾــخ

ٗت  ْالخـضعط إلا٩اهـت الكــَغ ْعٚـم َـظا الخٟــاْث   ،٘ ْ اإلاهـضع الــغثِـ للدكـَغ ٘، ؤ صؾـاجير ؤزـٔغ بخـضٔ مهــاصع الدكـَغ

 فـــي بٗـــٌ الضؾـــاجير الٗغبُـــت، ٣ٞـــض ظـــاءث الدكـــ ؤلاؾـــالمُت
ً
ْ اهدؿـــاعا ، ؤ

ً
ـــؼا ٓاهين الٗاصًـــت فـــي ظلِـــا حٍٗؼ ْال٣ـــ ٗاث  َغ

ٗت  ا مــً ؤن الكــَغ ْمهــاصمت إلاــا جــم الخىهــُو ٖلُــّ فــي نــلب صؾــاجيَر ٘، مــ٘  ؤلاؾــالمُتمىا٢ًــت  مهــضع الدكــَغ

ال ًدؿـ٘ اإلا٣ـام َىـا لؿـغص َـظٍ اإلاسالٟـاث؛ ألن الؿـُا١ َىـا  ٓعٍت بُجهـا،  خباع جٟاْث الهُاٚت الضؾخ ألازظ في الٖا

ٓعٍت اللُ ٓزاث٤ الضؾـخ ٗت جىا٫ْ ال ٦ُْـ٠ ؤَـغث إلا٩اهـت الكـَغ ْٖلـى َـظا اليؿـ٤ ًُالٗىـا  ؤلاؾـالمُتبُـت،  فـي نـلتها، 

ٓع الاؾــخ٣ال٫  الهــاصع فــي  ْالــظي 7/10/1951صؾــخ ٓعٍت لُبُــت ظامٗــت ل٩ــل اللُبُــين،  ْز٣ُــت صؾــخ م باٖخبــاٍع ؤ٫ْ 

٧ْـان َـ1963جم حٗضًلّ في الٗام  ْلـت مٓخـضة،  ْلت اجداصًت) ٞضعالُت( بلى ص ٓع مـً م لخخد٫ٓ لُبُا مً ص ظا الضؾـخ

ىُت لُبُت)لجىت  ْالتي جم حك٨ُلِا بىـاًء ٖلـى ٢ـغاع لجىـت 60٫ٖمل ظمُٗت َْ ت  21(،  اللجىـت الؿُاؾـُت الخدًـيًر

م ٖـً الجمُٗـت الٗامـت لألمـم اإلاخدـضة 21/11/1949( الهـاصع فـي 289التي ٧لٟذ بٓي٘ ٢غاع اؾخ٣ال٫ لُبُا ع٢ـم)

ٓع اإلامل٨ـــــت اللُب(1)مٓيـــــ٘ الخىُٟـــــظ ْباؾـــــخ٣غاء صؾـــــخ ٖلـــــى   2م، هجـــــضٍ ٢ـــــض هـــــو فـــــي  م1951ُـــــت اإلاخدـــــضة لٗـــــام ، 

 ؤن)
ً
َْظا الـىو ٌٗـض ٢انـغا ْلت(  ٗت  -عؤي زـام بالباخـض-ؤلاؾالم صًً الض ْبُـان م٩اهـت الكـَغ  ؤلاؾـالمُتلخدضًـض 

ٗت  ٗاث الٗاصًــــــت اإلاهــــــاٚت مــــــً ٢بــــــل الكــــــإع للكــــــَغ ْبالخــــــالي ٖــــــضم مسالٟــــــت الدكــــــَغ ٓعٍت؛  ٓمــــــت الضؾــــــخ فــــــي اإلاىٓ

ــــــت؛ ألن الــــــىو اؤلاؾــــــالمُت ْل ــــــت الضًيُــــــت للض ٍٓ ُِ ٗت  ،لؿــــــاب٤ ًخٗلــــــ٤ بال ٓعٍت للكــــــَغ ال قــــــإن لــــــّ بال٣ُمــــــت الضؾــــــخ

ٓص خشِشــت مـــً ٢بــل ألامـــم  ؤلاؾــالمُت ٓع اللُبــي ٧ــان هخـــاط ظِــ ؛ بدؿــبان ؤن الضؾـــخ
ً
 َبُُٗـــا

ً
٢ْــض ٩ًـــٓن طلــ٪ هخاظــا

ْبن جمـــذ نــُاٚخّ بإًـــض ْالـــضلُل ٖلـــى ؤن  اإلاخدــضة ختـــى  ْا٢ــ٘ ألامـــغ ب٣ٗـــ٫ٓ ألامــم اإلاخدـــضة،  ْل٨ىــّ ٧ـــان فـــي  لُبُـــت؛ 

ٗت  ٓع اللُبــــي لٗـــام  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ال جـــإَير فــــي الضؾـــخ ٓاهين 1951لــــم ٨ًـــً لِــــا جـــإزير  ْع الٗضًــــض مـــً ال٣ــــ م نـــض

ٓعص هــو م ٦ْمشــا٫: هــ ٓػ ا1953مــً ال٣ــاهٓن اإلاــضوي اللُبــي لٗــام  739ٝ2اإلاسالٟــت لِــا  ْمــ٘ طلــ٪ ال ًجــ ؾــترصاص م:)

ٓعص هــو م ٦ْــظل٪ هــ  ،)
ً
ــان بال بطا ٧ــان مــً ٢ــام بالــضٞ٘ ٢انــغا ْالَغ  ألصاء صًــٓن اإلا٣ــامغة 

ً
ٖٓــا مــً  541مــا صٞــ٘ َ

                                                             
ن0ي

 069ىا د5105ا 0ونبناا  -تل يوو ننب بنؽا يلي إب"يانى  هنماو يوض"ي ا جهاى ونبنا يوىبهوما ص فص ل"و ب ي مى يومتدى ا ىي" يور- 
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ٓاثــــض اإلاخٟــــ٤ ٖلحهــــا ٖىــــض خلــــ٫ٓ  ْالتــــي جبــــُذ الخٗامــــل الغبــــٓي:)ٖلى اإلا٣تــــرى ؤن ًــــضٞ٘ الٟ طاث ال٣ــــاهٓن الؿــــاب٤، 

ٓاثـض اٖخ ٓاُٖض اؾخد٣ا٢ِا، ٞةطا لم ٨ًً َىا٥ اجٟا١ ٖلى ٞ ال مـغاء ؤن َـظٍ الىهـٓم م اـر ال٣ـغى بٛيـر ؤظـغ(، 

ٗت  ْمٗىاَـا، ال بـل بن ال٣ـاهٓن اإلاـضوي اللُبـي الهـاصع فـي  ؤلاؾـالمُتجهاصم الكَغ م )ٖـام 28/11/1953فـي مبىاَـا 

ٗاث فــــــي لُبُــــــا( ٢ــــــض هــــــو فــــــي ماصجــــــّ ألاْلــــــى ٖلــــــى ؤن ال٣ا ــــــملي ًُبــــــ٤:  ٘.1الدكــــــَغ ٗت 2/ الدكــــــَغ / مبــــــاصت الكــــــَغ

ٓاٖـض الٗضالـت/ الٗٝغ مبا3.ؤلاؾالمُت ٢ْ م 2015؛ زـم جـم حٗـضًل اإلاـاصة الؿـاب٣ت فـي الٗـام (1)صت ال٣اهٓن الُبُعي 

ني الٗــام ٗت  (2)مــً ٢بــل اإلاــاجمغ الــَٓ  مبــاصت الكــَغ
ً
ْؤٖــاص نــُاٚتها ظــاٖال جدخــل اإلانزلــت ألاْلــى مــً بــين  ؤلاؾــالمُت، 

 ٓ ْباالهخ٣ـا٫ ليٖـالن الضؾـخ عي الهـاصع ٖـً مجلــ ٢ُـاصة اإلاهاصع التي ًخٓظب ٖلـى ال٣ا ـملي الح٨ـم بم٣خًـاَا، 

ٓعة الهـــــاصع فـــــي  ٓع اإلال٩ـــــي  الهـــــاصع فـــــي 11/12/1969الشـــــ ْالـــــظي بمٓظبـــــّ ؤٞـــــل هجـــــم الضؾـــــخ ْاإلاٗـــــض٫ 1951م،  م 

ٓعي لٗام (3)م1963في الن الضؾخ ٓع 33في م  -1969، بط هوإ ؤي ؤلٖا ٓعي اإلا٣ـغع فـي الضؾـخ لغى الىٓام الضؾـخ ًُ  (:

ْحٗضًالجـّ مــ٘ مـا ًترجـب7/10/1951الهـاصع فـي ْصزـ٫ٓ لُبُــا  م   بٗـض اهتهــاء الىٓـام اإلال٩ـي 
ً
ٖلـى طلــ٪ مـً ازـاع(، بطا

ٓعي لٗـام  ـالن الضؾـخ سِا ؤَغ لِـا ؤلٖا ْالـظي امخـض الـى ٖـام م1969إلاغخلت ؤزٔغ مً جاٍع بـان ِٖـض بم، ؤي 1977، 

ٓعٍـت اللُبُــت، ٢بــل صزــ٫ٓ لُبُــا إلاغخلـت ؤزــٔغ امخــضث لٗــام  ٓعة الؿــاب٘ ٖكــغ مــً 2011الجمِ م خُىمــا اهـضلٗذ زــ

ْالــظي يهمىــا فــي َــظٍ اإلاغخلــتٞا ٗت  راًــغ،  ٢ٓــ٘ الكــَغ ْبُــان م ٓعي  ــالن الضؾــخ ٓ ؤلٖا ْمــا جــالٍ مــً  ؤلاؾــالمُتَــ ُٞــّ، 

ٗت  ٗاث جخماٍـــملى مـــ٘ الكـــَغ ٣ـــت اهخ٣اثُــــت، ؤمـــا بـــاقي َـــظٍ اإلاغخلـــت ٞلُبُـــا لـــم ج٨ــــً ؤلاؾـــالمُتحكـــَغ  ْبن ٧اهـــذ بٍُغ

 ٓ ٓز٣ُـــت جد٨ـــم بضؾـــخ ْبن ٧اهـــذ َىـــا٥ مـــا ٌؿـــوى ب ْالتـــي 1977ٗب الهـــاصعة فـــي ٖـــامٖـــالن ٢ُـــام ؾـــلُت الكـــبع  م، 

 ،
ً
ٓها ال مًــــم  

ً
ٓع ال قــــ٨ال ْل٨جهـــا ال ًم٨ــــً ؤن جغقـــى ل٩لمــــت صؾـــخ ٗت اإلاجخمــــ٘؛  م قـــَغ ههـــذ ٖلــــى ؤن ال٣ـــغآن ال٨ــــٍغ

ٓعي لٗــام  ــالن الضؾــخ ٗت 1977ْباؾــخٗغاى ؤلٖا ْمــضٔ جىهُهــّ ٖلــى م٩اهــت الكــَغ فــي نــلبّ هــٔغ  ؤلاؾــالمُتم، 

ـت ال٣ُـام بكـٗاثغ ألاصًـان 2ؤهّ هو في م ْلـت خٍغ ْجدوـي الض ْاللٛـت الٗغبُـت لٛتهـا الغؾـمُت  ْلـت،  :)ؤلاؾـالم صًـً الض

ْاليؿــــ٤ الــــظي ؾــــاع ٖلُــــّ   مــــً زــــال٫ َــــظا الــــىو هــــٔغ ؤهــــّ ؾــــاع ٖلــــى هٟـــــ الــــى   
ً
ُــــت(، بطا َب٣ــــا للٗــــاصاث اإلاٖغ

ْبالخــالي لــ ْلــت؛  ٍٓــت الض ُِ ٓع اإلال٩ــي مــً بُــان ل ٗت الضؾــخ ْم٩اهــت الكــَغ ٓعي منزلــت  ــالن الضؾــخ  ؤلاؾــالمُتم ًبــين ؤلٖا

ْلـت ٦مـا ؤقـغها آهٟـا  ٘؛ ألن ط٦غ مٟغصة ؤلاؾالم صًـً الض  للدكَغ
ً
 ْخُضا

ً
ْ مهضعا  عثِؿا ؤ

ً
ا مهضعا مً خُض اٖخباَع

ٓعي لٗــــام  ــــالن الضؾـــــخ ٓع، بال ؤن ؤلٖا ٗت فـــــي الضؾــــخ ٢ٓــــ٘ الكــــَغ ْلـــــِـ بم ْلــــت  ٍٓــــت الض م ٢ــــض ؤقـــــاع 1969ًخٗلــــ٤  ُه

ٗت لخُب ْالتـــــــي ًجـــــــغي ههـــــــِا  8ُٞمـــــــا ًخٗلـــــــ٤ بـــــــا عر خُىمـــــــا اؾـــــــخضع٥ طلـــــــ٪ فـــــــي  جـــــــؼ م ؤلاؾـــــــالمُتُـــــــ٤ الكـــــــَغ

ٗت  ــــــالن ؤلاؾــــــالمُت٨َــــــظا:)...ْؤلاعر خــــــ٤ جد٨مــــــّ الكــــــَغ ٗت فــــــي ؤلٖا ٢ٓــــــ٘ الكــــــَغ م مــــــً ٖــــــضم جدضًــــــض م ــــــالٚغ ْب  ،)

م  ٗاث ججض مغظُٗتها في ال٣غآن ال٨ـٍغ ٓعي، بال ؤهّ ٢ض نضعث في ؤ٣ٖابّ ظملت مً الدكَغ ٍٓـت الضؾخ ْالؿـىت الىب

ْص ٗاث جخٗلـــ٤ بة٢امـــت الحـــض لؿـــىت 148ْفـــي َـــظا الهـــضص نـــضع ال٣ـــاهٓن  ،ْٖلـــى ْظـــّ الخدضًـــض ٧اهـــذ َـــظٍ الدكـــَغ

ْالحغابت خُض ههذ م1972 ، ٦مـا ههـذ 2م، في قإن ب٢امت خضي الؿغ٢ت 
ً
مىّ ب٣ُ٘ الُض الُمنى للؿـاع١ خـضا

ْالغظـــل الِؿـــٔغ ب5م طا اؾـــخٓلى ٖلـــى اإلاـــا٫ بٛيـــر ال٣خل(،٦ـــظل٪ ٝ ر ) ٌٗا٢ـــب اإلادـــاعر خـــضا ب٣ُـــ٘ الُـــض الُمنـــى 

٢ْـــغع فـــي م1973لؿـــىت 70نـــضع ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  ـــٍغ مـــ٘  2م، بكـــإن ب٢امـــت خـــض الؼوـــ   ْ حٍٗؼ ٓبخـــّ بماثـــت ظلـــضة ؤ ٣ٖ

                                                             
ن5ي 

 69ىا د5119ىي ذبى يوااى" مدمى  هالا مباىئ يواانوو يومىنص يوهنبصا يوم بعب يولض"يما - 
 
ن9ي

و يوم،اى" ي و  ذها يإل االمنبى ويوتاص جعها  يو ا"نعب 5102ى ويومعىوب مو  ب  يومالتم" يوعااى فاص يوعااى 0929مو يواانوو يومىنص وعاى  0ى- 
 .يوااضص ت بناها

ن9ي
بعاك يوةاهاام ناا"ى لو يو او" ا لو يالنااالل ال نت"تاال ذهناه  اااو  يوى اتو"؛ ووراو يواا"لي يوا"يجر فااص يوةااه يوى اتو"ي ناا"ى يناضاام يوى ااتو" - 

يونا اابنىيا تعاىن  يوى ااتو" بااو و" ا لو يالنااالل باذتبا"امااا نما الو  "ناااً ي اات نابناً الناضاام يوى ااتن" وم نااى ماو يال االح ينظاا": ىي لدماى يوعا ي 
 79ىا د5116ا 0ي "ىوا  -يى"ي ب ماا"نبنا مل  ب يوو"ي  وهن " ويوتو نق ذماو
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ْب٢امــت خــض الكــغر خُــض ههــذ م1974لؿــىت 89الجلــض، ٦ــظل٪ نــضع ال٣ــاهٓن ع٢ــم  م الخمــغ   5م،فــي قــإن جدــٍغ

ٗاث طاث اإلاغظُٗـت  بجلض ٧ل مؿلم قغر الخمغ خضا ؤعبٗـين ظلـضة ، ٖٓـت مـً الدكـَغ ؛ ل٨ـً ؤلاؾـالمُتَـظٍ مجم

ْلــ ٗت  ْص ْخــضَا ِمـا ًازـظ ٖلحهـا ؤ هـا جخٗلــ٤ بجـؼء مـً الكـَغ ْ ال٣ؿـم ألا٦اــر مجهـا، ٞلـِـ بالحـض ٗت ؤ ـ ٧ـل الكـَغ

ٗت ٓع ٖلــى  ؛ج٣ــام الكــَغ ٓ الجاهــب اإلاٗــامالحي، ْفــي َــظا الهــضص ٣ًــ٫ٓ الــض٦خ َْــ ْاخــض  ْص جخٗلــ٤ بجاهــب  ألن الحــض

كــت فــي  ٗت؛ ألن ظَغ ْص ْخــضَا ج٣ــام الكــَغ ْص ْخــضَا":) لــِـ بالحــض ٗت هللا خا٦مــت لــِـ بالحــض ٦خابــّ اإلاــاح٘ "قــَغ

ٗت ْ الغابــ٘ فــي بىــاء الكــَغ ْاإلاٗــامالث جمشــل الُــاب٤ الشالــض ؤ ْص ظــؼء مــً ؤخ٩ــام اإلاٗــامالث،   ٦شيــرة  ْالاصلــت  الحــض

ٗت  (، ٞٗلــى ؾــبُل اإلاشــا٫ ًم٨ــً 2011-٧1969ــان اهخ٣اثُــا ببــان الىٓــام الؿــاب٤ ) ؤلاؾــالمُتٖلــى ؤن جُبُــ٤ الكــَغ

ٓم اإلا٣ـــضاع  229ؤن وؿـــ١ٓ م ٧ْـــان مٗلـــ ٓص  ْالتـــي جـــىو)بطا ٧ـــان مدـــل الالتـــزام مبلٛـــا مـــً الى٣ـــ مـــً ال٣ـــاهٓن اإلاـــضوي 

ٓاثــض  ٌٍٓ ٖــً الخــإزغ ٞ ٓٞــاء بــّ، ٧ــان ملؼمــا بــإن ًــضٞ٘ للــضاثً ٖلــى ؾــبُل الخٗــ ْجــإزغ اإلاــضًً فــي ال ٢ْــذ الُلــب 

ا ؤعبٗــت فــي اإلااثــت فــي اإلاؿــا ش ٢ـضَع ٓاثــض مــً جــاٍع ْحؿــغي َــظٍ الٟ ـت،  ثل اإلاضهُـت ْزمؿــت فــي اإلااثــت فــي اإلاؿــاثل الخجاٍع

ٓاء -1ٖلـــى) 230اإلاُالبـــت ال٣ًـــاثُت  هـــا ...( ٦مـــا ههـــذ م ٓاثـــض ؾـــ ٓػ للمخٗا٢ـــضًً ؤن ًخ٣ٟـــا ٖلـــى ؾـــٗغ آزـــغ للٟ ًجـــ

ـــض َـــ ٓاثـــض، ٖلـــى ؤال ًٍؼ ٓٞـــاء ؤم فـــي ؤًـــت خالـــت ؤزـــٔغ حكـــتٍر ٞحهـــا الٟ ظا الؿـــٗغ ٖلـــى ؤ٧ـــان طلـــ٪ فـــي م٣ابـــل جـــإزير ال

ٓاثــض الخـــإزير  231ٖكــغة فــي اإلااثـــت...( ٦مــا جُغ٢ـــذ م ٓلِــا)ال ٌكــتٍر الؾـــخد٣ا١ ٞ ٓاثـــض ب٣ ٖلــى خــ٤ الـــضاثً فــي الٟ

ْبالخـالي ٞـةن اإلاـ ْ اجٟا٢ُت ؤن ًشبذ الضاثً يغعا لح٣ّ مً َظا الخإزير(؛  ٓهُت ٧اهذ ؤ ٓاص الؿـاب٣ت  حؿـمذ بـال  ٢اه

ٍٓــــت بطا ٧ــــان ابظــــغاء ؤصوـــ  قــــ٪  ْ ٧اهــــا إلاٗـــامالث الغب ؤخـــض َغفــــي ال٣ٗــــض بٟاثـــضة خــــخو َبُعــــي ْآلازـــغ مٗىــــٓي ؤ

ْٖلُّ خغم الكإع الخٗامل الغبٓي  ين  بين ألاخخام الُبُٗين ٣ِٞ، فـي خـين  -عبا اليؿِئت –خخهين اٖخباٍع

ال قـــ٪ ؤن َـــظا ٖـــين الاهخ٣اثُـــت،  ْ بطا ٧ـــان ؤخـــضَما َبُعـــي ْآلازـــغ اٖخبـــاعي  ـــت ؤ خباٍع ؤباخـــّ بـــين ألاخـــخام الٖا

الث ٦ــــظل٪ ًم٨ــــً ْاإلاى٣ــــ ٓاهين التــــي جدــــض مــــً ؤَلُــــت الٓظــــٓر فــــي جملــــ٪ ال٣ٗــــاعاث  ْاإلاشــــا٫ ٖلــــى طلــــ٪  ،بًــــغاص ال٣ــــ

ْ مغ٦بــــت 1978 لؿــــىت 4ال٣ــــاهٓن ع٢ــــم  ْاخــــض، ؤ ٓاَىين بخملــــ٪ ؤ٦رــــر مــــً منــــز٫  ْالــــظي ًمىــــ٘ اإلاــــ م ئــــمليء الهــــِذ، 

ٗت القــــ٪ ؤن طلــــ٪ ًهــــاصم الكــــَغ ٗت  ؤلاؾــــالمُت ْاخــــضة،  ؛ ألن الكــــَغ
ً
ْاخــــضا  

ً
ال ٢ضؾــــذ اإلال٨ُــــت،   ؤلاؾــــالمُت٢ــــ

ًْ ًخـــٌغًم الٌغَبـــا(  ً٘ ـــ ٌُ ْؤًخـــٌل هللُا الًب ـــت الخجـــاعة ٢ـــا٫ حٗـــالى:)  ْالؿـــبب (1)ْؤباخـــذ ليوؿـــان بالخملـــ٪، ْخٍغ فـــي اٖخ٣ـــاص -، 

ـ٠،  -الباخض ْلـِـ اإلاٍؼ ٓع بمٗىـاٍ الح٣ُ٣ـي  ْمٗىاٍ الح٣ُ٣ي، ٞةطا ٧ـان َىـا٥ صؾـخ ٓع في مبىاٍ  ٓ ُٚار الضؾخ َ

ٗت  ٓع للكَغ ٓاهين اإلاُٗبت. مُتؤلاؾال ْؤَغ َظا الضؾخ  ْؤُٖاَا اإلا٩اهت ألاؾوى ما ٧اهذ لخهضع جل٪ ال٣

ٓعة الؿـــاب٘ ٖكـــغ مـــً ٞاراًـــغ فـــي  ٓعي الهـــاصع ٣ٖـــب زـــ ْالـــظي ؤنـــابخّ ٖـــضْٔ 2011ْباالهخ٣ـــا٫ ليٖـــالن الضؾـــخ م، 

ٓعٍت ؤ٦رــر مــً مــغة فــي ٞتــرة ْظيــز  ٓزــاث٤ طاث الُبُٗــت الضؾــخ ض ل٣ــ  -ةالخٗــضًل ؤ٦رــر مــً مــغةإ فــي الٗــاصة ال حٗــض٫ ال

ٓعي اإلاـ الن الضؾخ ٗت ىهو ؤلٖا مىـّ: ) لُبُـا ...  1فـي  ـحُذ م ؤلاؾـالمُتٓم للمغخلـت الاهخ٣الُـت ٖلـى م٩اهـت الكـَغ

ٗت  ْالكــــــَغ ــــــت ال٣ُــــــام  ؤلاؾــــــالمُتصًجهـــــا ؤلاؾــــــالم،  ْلــــــت لٛيــــــر اإلاؿــــــلمين خٍغ ْج٨ٟــــــل الض  ،٘ اإلاهــــــضع الــــــغثِـ للدكــــــَغ

ٓح الكمـ في عابٗـت ْابح ْي م الضًيُت(، ٞالىو الؿاب٤  ْلـت  بكٗاثَغ ٍٓـت الض َُ ، ْفـي ؤلاؾـالمُتالجهـاع فـي بُـان 

ٗت  ـــــالن، بدُـــــض بطا نـــــضع ؤي ٢ـــــاهٓن ٖـــــاصي ًهـــــاصم  ؤلاؾـــــالمُتؤن الكـــــَغ ٢ٓـــــ٘ الهـــــضاعة فـــــي َـــــظا ؤلٖا ٢ٓـــــ٘ بم جخم

ٗت  ٓاء ؤلاؾــــــالمُتالكــــــَغ ْالٗــــــضم ؾــــــ  ٓ ٓعي الــــــظي ؤٖ ،ٞؿــــــ٩ُٓن َــــــ ٍٓــــــت الــــــىو الضؾــــــخ ٗت باٖخبــــــاع ٖل ُــــــ  الكــــــَغ

ا اإلا٩اهت ألا  ؤلاؾالمُت ْاٖخاَر ْبالخاؾوى  ٗاث الٗاصًت بإن جدىـاٚم ههٓنـِا ؤي لاإلاهضع الغثِـ؛  لؼم ظمُ٘ الدكَغ
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ٗت  ني الٗـــام 2013لٗـــام 1، ْفـــي ؾـــبُل طلـــ٪ نـــضع ال٣ـــاهٓن ع٢ـــمؤلاؾـــالمُتمـــ٘ الكـــَغ م الهـــاصع ٖـــً اإلاـــاجمغ الـــَٓ

ْال٣ـاهٓن ٢بـل الكـغعي الـظي خـظا بـاإلا ٓعي  ْالؿـىض الضؾـخ  ٙٓ ال قـ٪ ؤن اإلاؿـ ٍٓت،  اجمغ بكإن مى٘ اإلاٗامالث الغب

ني الٗـــام  نـــضاع ال٣ـــاهٓن  ٗت  الــَٓ ٓعي ٖلـــى ؤن "الكـــَغ ــالن الضؾـــخ  ؤلاؾـــالمُتاإلاكــاع بلُـــّ َـــٓ: الخىهـــُو فـــي ؤلٖا

٢ٓغة مـً زـال٫  ْٖلـى َـظا ألاؾـاؽ نـضع خ٨ـم خـضًض ٖـً اإلاد٨مـت الٗلُـا اللُبُـت اإلاـ ٘" ؛  اإلاهضع الـغثِـ للدكـَغ

ْالظي ؤ٦ض ٖلى جُب٤ُ ال٣اهٓن الؿاب٤ بكإن مى٘ الخٗامـل الغبـٓي (1)م 16/9/2019الضاثغة اإلاضهُت الشالشت في    ،

 ٢ـــض لحـــ٤ بـــّ بمـــا ٞاجـــّ مـــً 
ً
ـــا يـــغعا ْلـــت بدـــ٤ الـــضاثً بالٟاثـــضة باٖخباَع ْبن ٧اهـــذ ٢ـــض ٢ًـــذ اإلاد٨مـــت الٗلُـــا مخإ

ٍٓـت مىِٗـا الكـإع الؿـماْي ْألاع ـملي، ٦مـا ًم٨ـً ؤلاقـاعة بلـى ٓاثـض عب ـا ٞ ْما لح٣ّ مً زؿاعة، ال باٖخباَع  ٦ؿب 

٢ٓغة الهــاصع فــي  ٓعٍت باإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت اإلاــ ٓعي ع٢ــم 5/12/2013خ٨ــم الــضاثغة الضؾــخ م، فــي الُٗــً الضؾــخ

ٓعٍت هو م59/03 م بكـإن 1984لؿـىت 10م بخٗـضًل ال٣ـاهٓن ع٢ـم 1429لؿـىت 9مً ال٣اهٓن ع٢م١1 بٗضم صؾخ

ْالظي ههذ م ما،  ْؤزاَع ْالُال١  اط  ط مىّ اإلاٗضلت بال٣اهٓن اإلا 13ؤخ٩ام الْؼ كـاع بلُـّ ؤٖـالٍ بٗـضم ؤخ٣ُـت الـْؼ

ٓعٍت  ظـــت ألاْلـــى، خُـــض طَبـــذ الـــضاثغة الضؾـــخ ٓا٣ٞـــت الْؼ اط مـــً امـــغؤة زاهُـــت بال بم ْالـــظي بـــالْؼ مـــ٘ وعـــي الُـــاًٖ 

ٗت سًىعــــى ُٞــــّ بم ٗت  ؤلاؾــــالمُتالٟــــت ال٣ــــاهٓن آلاهــــ٠ الــــظ٦غ إلابــــاصت الكــــَغ دت؛ باٖخبــــاع ؤن الكــــَغ مسالٟــــت نــــٍغ

ظاث ؤلاؾالمُت ْبٗـضم  خُض ،ججيز حٗضص الْؼ  ،
ً
٧ان مى١ُٓ الح٨م ٧اآلحي) خ٨مذ اإلاد٨مت ب٣ب٫ٓ الًُٗ قـ٨ال

ٓعٍت هو اإلااصة الشالشت ٖكغة مً ال٣اهٓن ع٢م  ما ...( م10/1984صؾخ ْآزاَع ْالُال١  اط      (2)بكإن الْؼ

 

 اإلاؼلب الثاوي

لت   في معىدة الذظخىس اللُبي اإلاشجلب ؤلاظالمُتمياهت الشَش

ٗت       ْهٓمــــذ الكــــَغ ٦ُْــــ٠ ؤَــــغث،  ٓع اللُبــــي،  ٓصة الضؾــــخ بــــين ههٓنــــِا  ؤلاؾــــالمُتوؿــــتهل الحــــضًض ٖــــً مؿــــ

ٓع، ْفـي َـظا الؿـُا١  ٕ الضؾـخ ٍْخٗل٤ ألامغ بالُِإة الخإؾِؿُت لهُاٚت مكـْغ بالحضًض ًٖ ألاصاة التي ؤْظض ها، 

ش  ني الاهخ٣ـــالي بخـــاٍع ٓعي الهـــاصع ٖـــً اإلاجلــــ الـــَٓ ـــالن الضؾـــخ م، ٢ـــض ظٗـــل مـــً 3/8/2011ًم٨ـــً ال٣ـــ٫ٓ ؤن ؤلٖا

 فـي 
ً
ْالظي جم اهخسابـّ الخ٣ـا ني الٗام  ت باإلااجمغ الَٓ م ازخُـاع ؤًٖـاء الُِـإة الخإؾِؿـُت، 7/7/2012اإلاِام اإلاىَٓ

ٓمـــا مـــً ؤ٫ْ اظخمـــإ لـــّ  30ْطلـــ٪ فـــي م ْػ زالزـــين ً ني الٗـــام فـــي مـــضة ال جخجـــا ٓم اإلاـــاجمغ الـــَٓ ْالتـــي ههـــذ:) ... ٣ًـــ

ٓع، ازخُــاع َُئــت جإؾِؿــُت -2بــاآلحي:  ٓع للــبالص حؿــوى الُِئــت الخإؾِؿــُت لهــُاٚت الضؾـــخ ٕ صؾـــخ لهــُاٚت مكــْغ

 مــً او٣ٗــاص اظخماِٖــا ألا٫ْ(، 
ً
ٓمــا ْػ ؾــخين ً ٓع للمــاجمغ فــي مــضة ال جخجــا ٕ الضؾــخ ٖلــى ؤن جيخ ــي مــً ج٣ــضًم مكــْغ

ٍٓ ؤن  ْايــــٗ ٓع  ٓعي الــــظي جهــــ ــــالن الضؾــــخ ٓع لــــبالص ٖاقــــذ جحــــحغ َــــظا مــــا هــــو ٖلُــــّ ؤلٖا ا ٖملُــــت وســــ  صؾــــخ

ٓعٍ، اؾُاؾُ ني الٗام جغ٦ت ز٣ُلـت فـي  اْصؾخ ْعر اإلااجمغ الَٓ ْبالخالي  ْمِؿغة؛   ؾِلت 
ً
ٓ ًٖ ألاعبٗين ٖاما إلاضة جغب

ٍٓ ٖجهـا ؤٖـالٍ، 30ؾبُل حك٨ُل الُِإة الخإؾِؿُت التي ِٖض لـّ بدكـ٨ُلِا بم٣خ ـملى م ٓعي اإلاىـ ـالن الضؾـخ مـً ؤلٖا

ني يَٛٓ ْاظّ اإلااجمغ الَٓ ٢ْبلُت، ؤل٣ـذ ا٣ٞض  ني  بٖالمُت، ْؾُاؾُت،  بٓاللِـا ال٣اجمـت ٖلـى ٖمـل اإلاـاجمغ الـَٓ

 مـــً 
ً
ٓعي، هجـــم ٖىـــّ ؤن ٩ًـــٓن ازخُـــاع الُِـــإة الخإؾِؿـــُت باالهخســـار بـــضال الٗــام ممـــا ايـــٍُغ  ظـــغاء حٗـــضًل صؾـــخ
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ٓوي الهخســـــار الُِـــــإة  ني الٗــــام، ْفـــــي ؾـــــبُل ْيــــ٘ ألاؾـــــاؽ ال٣ــــاه الًـــــت اإلاــــاجمغ الـــــَٓ ْالـــــظي زــــغط ٖـــــً  الخُٗــــين، 

ٕ الض ٓع، نـــــضع ال٣ـــــاهٓن ع٢ـــــم الخإؾِؿـــــُت لهـــــُاٚت مكـــــْغ م، الـــــظي خـــــضص ٦ُُٟـــــت اهخسا هـــــا 2013لٗـــــام  17ؾـــــخ

ٓا بمٓظـــب م ٓصة، خُـــض يـــمذ الُِـــإة الخإؾِؿـــُت ؾـــخين ًٖـــ ٍٓتها ٖلـــى ههـــٓم اإلاؿـــ ْجهـــ ٣ـــت ٖملِـــا  ٍغ فـــي  2َْ

ٓع هٓن الؿال٠ الظ٦غ مِامِا بالىو:)مً ال٣ا 3خين خضصث م ٕ الضؾـخ ًىاٍ بالُِئت الخإؾِؿـُت نـُاٚت مكـْغ

ْمـــا صام الحـــضًض ٖـــً م٩اهـــت الـــضاثم للـــبالص،  ْالظمـــت اإلاالُـــت اإلاؿـــخ٣لت(،  ـــت  خباٍع ْجخمخـــ٘ فـــي طلـــ٪ باليخهـــُت الٖا

ٗت  ٓص ها ًم٨ـــً  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ ٓلـــذ الُِـــإة الخإؾِؿـــُت بٖـــضاص مؿـــ ْالتـــي ج ٓع اللُبـــي اإلاغج٣ـــب  ٓصة الضؾـــخ فـــي مؿـــ

ْالتــي عبُـذ ُٞــّ م بكـإن اهخسـار الُِــإة الخإؾ2013ِلٗــام 17مـً ال٣ــاهٓن ع٢ـم  1ٝ 15ؤلاقـاعة بلـى هــو م ؿـُت 

ٗت  ٓلِــا:) جسًــ٘ الحملــت الاهخسابُــت للمبــاصت ألاؾاؾــُت  ؤلاؾــالمُتمماعؾـت الحملــت الاهخسابُــت بــااللتزام بالكــَغ ب٣

ٗت -1الخالُــت:   ختــى ٢بــل اهخســار الُِــإة الخإؾِؿــُت -2ْالىٓــام الٗــام ْآلاصار.  ؤلاؾــالمُتالالتــزام بالكــَغ
ً
...(، بطا

مالِـــا ٧اهـــذ الكــــ ٗت ْمماعؾـــتها أٖل ٓع بـــين ههــــٓم  ؤلاؾـــالمُتَغ ْل٨ــــً الؿـــاا٫ َـــل جغاٞـــ٤ َــــظا الحًـــ خايـــغة؛ 

 ْ ٓا٣ٞتهـــا، ؤ ٓصة ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بم َْـــل ٧ـــان زمـــت جىـــا٢ٌ بـــين ههـــٓم اإلاؿـــ ٓع لُبُـــا اإلاغج٣ـــبا  ٓصة صؾـــخ ْزىاًـــا مؿـــ

ٗت  ْمكـــــاٖغ ؤلاؾـــــالمُتمٗاعيـــــتها للكـــــَغ ٓاَـــــ٠  ٓا ٖ ٓع اللُبـــــي اإلاغج٣ـــــب صٚـــــضٚ ٓصة الضؾـــــخ ْايـــــعي مؿـــــ ا ؤم ؤن 

ٓ مالكٗب اللُ َْ ْْخُض  ٗت  6بي مً زال٫ هو ًدُم  ْجُبُـ٤ الكـَغ ْلـت الضًيُـت  ٍٓـت الض َُ ٓا ُّٞ بين بُـان  زلُ

ْ ؤلاؾـــالمُت ٓا٣ٞتهـــا، ؤ ْمـــضٔ م ـــاث الٗامـــت  ْالحٍغ ْالح٣ـــ١ٓ،  ْلُـــت،  ٓصة مـــً اإلاٗاَـــضاث الض ٢ٓـــ٠ اإلاؿـــ ٓ م ْمـــا َـــ ا 

ٗت  ْصْن الاؾترؾــــا٫ فــــي َــــغح ألاؾــــئلتؤلاؾــــالمُتمهــــاصمتها للكــــَغ ٓع اللُبــــي  ،ا  ٓصة الضؾــــخ ًم٨ــــً ال٣ــــ٫ٓ ؤن مؿــــ

ٓع في  ْالتي عؤث الى ْالتـي جـم  74م بالجلؿت الٗامت للُِئت الخإؾِؿُت ع٢م29/7/2017اإلاغج٣ب  بمضًىت البًُاء، 

ٍٓذ ٖلحهــا بإٚلبُــت   مــً ؤنــل  43اٖخماصَــا بٗــض الخهــ
ً
ٓجا ٍٓذ  44نــ ْاخــض ٖلــى الخهــ  بٗــض امخىــإ نــٓث 

ً
ٓجا نــ

ْالتــي يــمذ بــين صٞخحهــا ٖــضص ٦بيــر وؿــبُا؛ ألن الجُــل الشالــض مــً الضؾــاجير الحضًشــت  ــي التــي ال -مــاصة 197 ٖلحهــا، 

 
ً
ال مسخهــــغة ظــــضا  

ً
ٓلــــت ظــــضا ٓاص لــــم جــــخم ؤلاقــــاعة -ج٩ــــٓن مُ ٗت  ْمــــً بــــين َــــظا الٗــــضص الِاثــــل مــــً اإلاــــ بلــــى الكــــَغ

ْ ي م ؤلاؾالمُت ْاخضة  ٓص 6بال في ماصة  ٓاًَ ٢لُلـت مـً َـظٍ اإلاؿـ ْلٗـل طلـ٪ م٘ بٌٗ ؤلاقاعاث الٗابغة فـي مـ ة، 

ٗت  بطا لـــِـ بمؿـــخٛغر ٓصة  ؤلاؾـــالمُتمـــا هٓغهـــا للترجِـــب الٗـــضصي للمـــاصة الٓخُـــضة الىاْمـــت إلا٩اهـــت الكـــَغ فـــي مؿـــ

ْلـــت م ٓاص جخٗلـــ٤ باؾـــم الض ٓ جغجِـــب لـــّ ؤَمُخـــّ ٖلـــى ألا٢ـــل مـــً الىاخُـــت الكـــ٩لُت ٣ٞـــض ؾـــب٣خّ مـــ َْـــ ٓع،   1الضؾـــخ

ْاللٛتم ٍٓت  ْلتم 3ْالٗانمتم 2ْالِ ْص الض  ٖل 4ْخض
ً
ا فـي مْؤزيرا ْلت ْقـٗاَع ٍٓـّ ؤهىـا ال 5م الض َْىـا ًجـب الخى  ،

ٓ الُِــــإة  َْــــ ٓعي   ٖلــــى الكــــإع الضؾــــخ
ً
ــــا ٓاص الؿــــالٟت الــــظ٦غ ٚاًــــت مــــا فــــي ألامــــغ ؤهــــّ ٧ــــان خٍغ ه٣لــــل مــــً ؤَمُــــت اإلاــــ

، ٧ــــــل الضؾــــــاجير 
ً
ٓعٍا َْــــــظا مُٗــــــب صؾــــــخ ٓصة  ْالتــــــي زلــــــذ مجهــــــا اإلاؿــــــ ٓع  الخإؾِؿــــــُت ْيــــــِٗا فــــــي صًباظــــــت الضؾــــــخ

ْاإلاٗاَــــضا ٓصة بال ٖلــــى ؾــــُغ ال ًهــــلح مٗــــّ ْالاجٟا٢ــــاث،  ِٓ اإلاؿــــ ــــم جدخــــ ْل  بَــــال١ث فــــي الٗــــاصة جهــــضع بضًباظــــت، 

ٓصة :)بؿــــم هللا الــــغخمً الــــغخُم  هدــــً ؤبىــــاء الكــــٗب اللُبــــي  ،ْنــــ٠ الضًباظــــت ٖلُــــّ ْعص فــــي نــــضع اإلاؿــــ خُــــض 

ٗت  ٓع(، َــظا مــً خُــض بُــان م٩اهــت الكــَغ ْاللُبُــاث ه٣ــغ َــظا الضؾــخ ٩لُت فــي مــً الىاخُــت الكــ ؤلاؾــالمُتاللُبُــين 

ُٖٓت ٓع اللُبي، ؤما ًٖ م٩اهتها مً الىاخُت اإلآي ٓصة الضؾخ ٓ اإلاِم ِٞؿخدؿً ٖغى هـو م ،مؿ مـً  6َْظا َ

ٗت  ٓصة لــخلمـ م٩اهــت الكــَغ ٓصة خُــض جــىو :)ؤلاؾــالم صًــً  ؤلاؾــالمُتاإلاؿــ ْايــعي اإلاؿــ َْــل خايــغة فــي ؤطَــان 

ٗت  ْالكــَغ ْلــت،  ٘(، ٞــةطا ْيــٗىا َــظا الــىو ؤلاؾــالمُتالض جدــذ مجِــغ البدــض الٗلوــي ًتــراءٔ ؤهــّ  مهــضع الدكــَغ

ٗت  ْجُبُـــ٤ الكـــَغ ْلـــت الضًيُـــت،  ٍٓـــت الض َُ ٓ ػاثـــض  ال ماـــرع لـــّؤلاؾـــالمُتزلـــِ بـــين  ٓ خكـــ َْـــ ِٞـــل َىـــا٥ ؤخـــض  ،، 

عة بًغاص ٨َظا هـو ٞـالُبُعي ٩ًـٓن  ٓ ؾلمىا بًْغ ْلت اللُبُت صًجها ؤلاؾالما! زم ل ًخُغ١ لّ ؤصو  ق٪ في ؤن الض
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ْ فـي ألاخ٩ــام الخخامُــت  -ضع الضؾــاجير ٖـاصةم٩اهـّ فــي الضًباظــت التـي جخهــ ْ اإلاــتن، ؤ ْعص فـي الضًباظــت، ؤ ٓاًء  الــىو ؾــ

ٓهُــــت ْال٣اه ٓعٍت  ْعص فــــي  جــــؼ م -ٞلــــّ هٟـــــ ال٣ُمــــت الضؾــــخ ٗت  6ْؤمــــا ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بمــــا   ؤلاؾــــالمُتمــــً ؤن الكــــَغ

ْ ألاؾاؽ، ِٞـظا الـىو ْ الغثِـ، ؤ ٘ بالٓخُض، ؤ ٘ صْن جٓن٠ُ َظا الدكَغ  -ام بالباخـضعؤي زـ -مهضع الدكَغ

ٗت  ْعص فــي  ؤلاؾــالمُتال ٌٗــؼػ م٩اهــت الكــَغ ْالُٗــام  ْْاعصة ختــى الحــ٤ فــي اإلاــاء  ْعصث ٞحهــا ٧ــل قــاعصة  ٓصة  فــي مؿــ

ٓان  47م ْالُٗـام ختـى للحُـ عة اإلااء  ْؤظل٨ـم هللا-َْل ٌك٨٪ ٖا٢ل في يْغ   -ؤ٦ـغم٨م 
ً
 ٖـً الاوؿـانا، بطا

ً
ًٞـال

ٗت    ؤلاؾــالمُتْالحالــت َــظٍ ٞالكــَغ
ً
 باإلا٩اهــت ألا للــىو الؿــا٣ْٞــا

َ
ْبالخــالي ٞــال ب٤ لــم جدــٔ ْالٗىاًــت ال٩اُٞــت؛  ؾــوى 

ٗت  ْمسالٟــت للكــَغ ٓاهين مهــاصمت  ْعص فــي  جــؼ م ؤلاؾــالمُتٚــْغ بطا مــا جــم بنــضاع ٢ــ  6ٞــال ًم٨ــً الاج٩ــاء ٖلــى مــا 

ٗت  ٘ مـــا ٌٗنـــي با م٩ـــان ؤن ٩ًـــٓن َىـــا٥  ؤلاؾـــالمُتالؿـــاب٣ت؛ أل هـــا ببؿـــاَت قـــضًضة ظٗلـــذ الكـــَغ مهـــضع الدكـــَغ

 بـّ الـىو الؿـاب٤ مـً زـال٫ هـو ممهضع آ
َ
ـ٠

ٌ
ٓعي الـظي ٚل م مـً الخدهـين الضؾـخ ٘، ٖلى الٚغ  195زغ للدكَغ

ٓم ٖلُـّ...اإلااصة الؿاصؾـت(، ِٞـظا جدهـين بٗـضم اإلاؿـاؽ2ٝ ٓػ اإلاؿاؽ باإلابضؤ الظي ج٣ باإلاـاصة الؿاصؾـت  )ال ًج

ٗت  ْبٖالًء إلا٩اهت الكَغ  
ً
ؼا ْلِـ حٍٗؼ ٓحي  تؤلاؾالمُبهُاٚتها اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ،  م ممـا ٢ـض ًـ ٓع ٖلى الٚغ في الضؾخ

ٓع  ٓصة الضؾـــخ ْلُـــت ٣ٞـــض ؤقـــاعث بلحهـــا مؿـــ بـــّ ْـــاَغ الـــىو، ؤمـــا ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بجاهـــب اإلاٗاَـــضاث ْالاجٟا٢ُـــاث الض

ْلُت اإلاهاص١ ٖلحها في مغجبـت ؤٖلـى مـً  13اللُبي اإلاغج٣ب في  حُذ م ٓلِا:) ج٩ٓن اإلاٗاَضاث، ْالاجٟا٢ُاث الض ب٣

 ٓ ْؤصوــــــ  مــــــً الضؾــــــخ ــــــت الخــــــضابير الالػمــــــت؛  هٟاطَــــــا بمــــــا ال ًخٗــــــاعى مــــــ٘ ؤخ٩ــــــام َــــــظا ال٣ــــــاهٓن،  ْل ْجخســــــظ الض ع، 

ٓاهين  ْلُــت فـي مغجبـت ؤٖلـى مـً ال٣ــ ٓع(، اإلاالخـٔ ٖلـى الـىو الؿــاب٤ ؤهـّ ظٗـل اإلاٗاَـضاث، ْالاجٟا٢ُـاث الض الضؾـخ

ٗت (1)الٗاصًت  ْاإلاهـاٚت ٖلـى يـٓء الكـَغ ٓاهين الٗاصًـت  ْبالخالي جخٗؼػ اإلاساْٝ مً ؤن ال٣ ؾـٝٓ ًـخم  ؾـالمُتؤلا ، 

ٍٓـــــت َـــــظٍ ألازيـــــرة ْلُـــــت؛ بؿـــــبب ٖل ٓاهين  حُُٗلِـــــا فـــــي خـــــا٫ حٗاعيـــــِا مـــــ٘ اإلاٗاَـــــضاث، ْالاجٟا٢ُـــــاث الض ٖلـــــى ال٣ـــــ

ْلُـت هٟؿـِا فـي مغجبـت ؤصوـ   ٗاث الٗاصًت؛ بُض ؤهّ ما ًس٠ٟ مً اإلاالخٓت الؿاب٣ت َٓ: ؤن اإلاٗاَضاث الض ْالدكَغ

ٓع الـــظي هـــو فـــي م ٗت  مـــً ؤن، 6مـــً الضؾـــخ ٓع َـــظا الـــىو، ٦مـــا ؤن  مُتؤلاؾـــال الكـــَغ ـــم ٢هـــ ٘ ٚع مهـــضع الدكـــَغ

ٓب ٓاعصة فـي اإلاٗاَـضاث،  اَىا٥ ؤؾل ٓوي  لـبٌٗ ألاخ٩ـام الـ ْلت بم٣خًـاٍ مـً اؾـدبٗاص ألازـغ ال٣ـاه آزغ حؿخُُ٘ الض

ٗت ْلُـــت التـــي ٢ـــض جخٗـــاعى مـــ٘ الكـــَغ ٢ْـــض  ْالاجٟا٢ُـــاث الض ـــ٤ الـــخدٟٔ،  ٢ـــغث اجٟا٢ُـــت ُٞىـــا ؤؤلاؾـــالمُت ٖـــً ٍَغ

ْلُــت اإلاارمــت فـي ل٣ـاهٓن اإلاٗاَــضاث ال ْ ٧ــان   (2)م 23/5/1969ض َــظا ألاؾــلٓر بال بطا ههــذ اإلاٗاَـضة ٖلــى مىٗــّ، ؤ

ــ٤ اإلاماعؾــت  ْلُــت ٖــً ٍَغ ٢ْــض حٗــؼػ  ؤؾــلٓر الــخدٟٔ ٖلــى اإلاٗاَــضاث الض ٕٓ اإلاٗاَــضة،  ْمٓيــ ًدىــافى مــ٘ ٚــغى 

ْالنـــي جدٟٓـــذ ٖلـــى م ٓصًت،  ٢ٓـــ٠ اإلامل٨ـــت الٗغبُـــت الؿـــٗ ش م َْىـــا وؿـــخضعي مـــً الخـــاٍع ْلُـــت،  ـــالن  18الض مـــً ؤلٖا

ـت ال٣ُٗـضة 10/12/1948الٗالوي لح١ٓ٣ الاوؿان الهاصع في  ْالتي ههـذ ٖلـى خٍغ ؛ بدؿـبان ؤ هـا جخٗـاعى (3)م، 

ٗت  ٍْالث للماصة ؤلاؾالمُتم٘ الكَغ ط مً اإلاإػ١ الظي ٢ض جشيٍر ؤي جإ ْللخْغ ٓع ٣ًتـرح  13،  ٓصة الضؾـخ –مً مؿ

ْبٖـــــاصة نــــــُاٚتها  -الباخـــــض ٓع اللُبـــــي اإلاغج٣ــــــب الاؾخٗايـــــت ٖـــــً َـــــظٍ اإلاـــــاصة  ٓصة الضؾـــــخ فـــــي خـــــا٫ ٖغيـــــذ مؿـــــ

ٓصة للُِـإة الخإؾِؿـُت  ٧ْاهذ هدُجت الاؾخٟخاء )بال( خُض ًخٓظب بٖاصة اإلاؿ لالؾخٟخاء مً ٢بل الكٗب اللُبي، 

 ٓ ْٖغيـــِا لالؾــــخٟخاء مــــغة ؤزـــٔغ ٖلــــى الكــــٗب اللُبـــي فــــي ًٚــــٓن قـــِغ  ٖلــــى الىدــــ  ظـــغاء الخٗــــضًالث اإلاىاؾــــبت، 

                                                             
    

ا وى اتو" يوجمهو"ناب يوة"ن انب يولام اب 99بعك يوى اتن" تجع  يومعااىي  فص م"تبب لذهو مو يوت "نعا  يوعاىنب م   يوى تو" يوهوونىي فص ى
ا 0ال الح ذو مرانب يومعااىي  فص يوى تو" ينظ": ىي ذهص ضويا يواانوو يوىووص يوعاىا ىي" يورتال يوو ننابا  ا وم نى مو ي22ى فص ى0928وعاى 
   29ىا د 5111

ن5ي
 68ىا د5119ىي لدمى يبويووفاا يواانوو يوىووص ويوعال ا  يوىوونبا ىي" يونهضب يوع"بنب يوااا" ا - 
ن 9ي

 099ىا د5116ا 0ا ىي" يورتل يوو ننب بنؽا يا  ىي منهوى يومه بصا مداض"ي  فص داو  يإلن او-
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ٓاهين الٗاصًـــت، ْفـــي مغجبـــت الخـــالي:) ج٩ـــٓن اإلاٗاَـــضا ٍْت لل٣ـــ ْلُـــت اإلاهـــاص١ ٖلحهـــا فـــي مغجبـــت مؿـــا ث، ْالاجٟا٢ـــاث الض

ٓع بمــا ٞحهــا  ْلــت الخــضابير الالػمــت؛  هٟاطَــا بمــا ال ًخٗــاعى مــ٘ ؤخ٩ــام َــظا الضؾــخ ْجخســظ الض ٓع،  ؤصوــ  مــً الضؾــخ

ٗت  ٓصة بسهــــٓم ؤلاؾــــالمُتالكــــَغ بُــــان م٩اهــــت (، َــــظا ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بــــبٌٗ ه٣ــــاٍ الًــــ٠ٗ التــــي ْنــــمذ اإلاؿــــ

ٗت  ْمــً ظاهــب آزــغ ًم٨ــً ؤلاقــاعة بلــى بٗــٌ الى٣ــاٍ ؤلاًجابُــت التــي اخخــٓث ٖلحهــا  ؤلاؾــالمُتالكــَغ ٓع،  فــي الضؾــخ

ٗت  ْالتــي جالمـــ الكــَغ ٓصة  ْالتــي جمشــل  ؤلاؾــالمُتاإلاؿــ ٓصة  ٓاص التــي اخخــٓث ٖلحهــا اإلاؿــ ، مــً اإلاــ
ً
نــغاخت، ؤْيــمىا

اطْالتي جدغم ٖلـى جإؾـِـ ألا  27ٖالمت مًِئت ٞحها هجض م القـ٪ ؤن طلـ٪ ًمشـل  ،ؾـغة فـي بَـاع ماؾؿـت الـْؼ

ٗت  ْ ـــي: خٟـــٔ اليؿـــل، خُـــض ههـــذ م: ؤلاؾـــالمُتؤخـــض  ؤَـــم م٣انـــض الكـــَغ ت  ٍع )ألاؾـــغة ال٣اثمـــت ٖلـــى 27الًـــْغ

ْاع بــين ؤٞغاصَــا ٢اثمــت  ْج٩امــل ألاص ٓامِــا الــضًً، ْألازــال١،  ْامــغؤة ؤؾــاؽ اإلاجخمــ٘، ٢ اط الكــغعي بــين عظــل،  الــْؼ

ْالغخمـت ٓصة،  ٓلـتٖلـى اإلاـ ْالُٟ ٓمـت  ْجدوـي ألام ْحيـج٘ ٖلُـّ،  اط  ْجغعـى الـْؼ ْلـت خماًتهـا،  ْج٨ٟـل الض ، ٦ـظل٪  )، 

ٓا٫ الؼ٧ـــاة خـــين مىـــ٘  ٓعي فـــي نـــُاٚتها  مـــا ًخٗلـــ٤ بـــإم ٓصة، التـــي ؤظـــاص الكـــإع الضؾـــخ ٓاعصة فـــي اإلاؿـــ ٓاص الـــ مـــً اإلاـــ

ٗت  ْٚاًـــت الكـــَغ ال قـــ٪ ؤن طلـــ٪ ًد٣ـــ٤ م٣هـــض  ُت،  ِا الكـــٖغ ْبهٟا٢ِـــا فـــي مهـــاٞع زلُِـــا بـــا ًغاصاث الٗامـــت،  

ْلــت ٖلــى جدهــُل الؼ٧ــاة، 25، خُــض هــو فــي مؤلاؾــالمُت ٓػ  :) حكــٝغ الض ال ًجــ ُت،  ِا الكــٖغ ْبهٟا٢ِــا فــي مهــاٞع

٢ٓـ٠، خُـض   ٓا٫ ال ٣ٞٓـت مـا ًخٗلـ٤ بـإم ٓاص التي ٧اهذ نُاٚتها نـُاٚت م  مً اإلا
ً
زلُِا با ًغاصاث الٗامت (، ؤًًا

ْص مـا حؿـمذ  26ؾُجخّ م بؿُاط مخين مً الًماهاث خُىما مىٗذ الخهٝغ ُّٞ بال بةطن مً اإلاد٨مت ْفـي خـض

ٗت  ٍْمىـــ٘ الخهـــٝغ  26ُـــض ههــذ م، خ ؤلاؾـــالمُتبــّ الكـــَغ ْلـــت،  ٓا٫  الض ال جسلــِ بـــإم ٢ْـــاٝ خغمتهـــا،  ٖلـــى) لأل

ٗت  ْص مــــا حؿــــمذ بــــّ الكــــَغ ٢ٓــــ٠، ْفــــي خــــض . جيكــــإ ؤلاؾــــالمُتٞحهــــا؛ بال بــــةطن مــــً اإلاد٨مــــت بمــــا ًد٣ــــ٤ مهــــلحت ال

ْجد٣ُــ٤ ؤَـــضاٞ ْالغ٢ابـــت ٖلحهــا، بمـــا ٨ًٟــل جىمُتهـــا،  ْجهـــٍغ٠ قــْا ها،  ٢ْــاٝ،  ِا، ب٣ــاهٓن َُـــإة زانــت بـــةصاعة ألا

ٓاهـب ؤلاًجابُـت التـي جمـذ نـُاٚتها فـي  ْمـاصام الحـضًض ٖـً بٗـٌ الج ْص ال٣ـاهٓن(،   ُت فـي خـض ْم٣انضَا الكٖغ

ْلِـا ؤَمُتهـا ٖلـى ألا٢ـ ٓع اللُبـي جاـرػ لىـا مـاصة مشيـرة لالهدبـاٍ  ٓصة الضؾخ ٍْخٗلـ٤ ألا مؿ مـغ ل مـً الىاخُـت الكـ٩لُت، 

ْالتـــــي ظٗلـــــذ جهـــــضًغ ألاخ٩ـــــام بالبؿـــــملت  190باإلاـــــاصة  بؿـــــم هللا  خُـــــض ههـــــذ:) جهـــــضع ألاخ٩ـــــام ال٣ًـــــاثُتمجهـــــا 

ْطلـــ٪ بم٣خ ـــملى  ٓم ؤن ألاخ٩ـــام ال٣ًـــاثُت فـــي الؿـــاب٤ ٧اهـــذ جهـــضع باؾـــم الكـــٗب  ْمـــً اإلاٗلـــ الـــغخمً الـــغخُم(، 

ٓعة  فــي   ٢ْخئــظ بمجلـــ ٢ُــاصة الشــ ٓعي الهــاصع ٖمــا  ٧ــان ٌٗــٝغ  ــالن الضؾــخ ْعص فــي 11/12/1969ؤلٖا مــً خُــض 

ْجىٟـظ باؾــممىـّ )جهـضع ألا  29م ْابـح مــً الىاخُـت الكـ٩لُت  بــإن جهـضع ألاخ٩ــام  خ٩ــام  ْ لٗـل الٟــغ١  الكـٗب(، 

ٗت  ـــالء الكـــ٨لي إلا٩اهـــت الكـــَغ م مـــً َـــظا ؤلٖا ْٖلـــى الـــٚغ ْ ؤن جهـــضع باؾـــم هللا الٗلـــي ال٣ـــضًغ،  باؾـــم الكـــٗب ، ؤ

ْالـظي  ال ًم٨ـً به٩ـاع ؤَمُخـّ إعؤي زـام بالباخـض ؤلاؾالمُت ٓع اللُبـي اإلاغج٣ـب،   ٓصة الضؾـخ ّ لـم بال ؤهـ  -فـي مؿـ

ٗت  ذ  ًبٗــض مٓىــت ؤي قــتهت ًم٨ـً بزاع هــا خُــا٫ م٩اهــت  ؤلاؾــالمُتًغا٣ٞـّ بٖــالء  م٩اهــت الكـَغ ْابــح ْنـٍغ بكــ٩ل 

ٗت  ٓع لُبُا اإلاإم٫ٓ. ؤلاؾالمُتالكَغ  في صؾخ
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 الخاجمت

      ًٖ ْالـــظي ؤزـــاع  افــي زخـــام َــظا البدـــض الـــظي يــم بـــين صٞخُـــّ مٓيــٓ ْالحؿاؾــُت،  ٖلـــى ٢ـــضع ٦بيــر مـــً ألاَمُـــت 

المُـــت بكـــ٩ل ٖـــام، ههـــل ألَـــم الىخـــاثج التـــي  اٍْشيـــر ٦شيـــرً  ٢ُٓـــت، ْؤلٖا ْالح٣ مـــً الجـــض٫ فـــي ألاْؾـــاٍ ألا٧اصًمُـــت، 

ْاإلا٣ترخاث:  بجملت مً الخٓنُاث 
ً
 جمسٌ ٖجها البدض مظًال

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ْالغنـــِىت-1 ٓعٍت الجُـــضة،  ْج٩املُـــت، جىُلـــ٤ مـــً الهـــاجٜ الـــظي  بن الهـــُاٚت الضؾـــخ  ـــي: هخـــاط ٖملُـــت جغا٦مُـــت، 

ْاإلاخُلبـاث،  ٓاٞغ بد٣ـّ ظملـت مـً اإلاٗـاًير،  َْظا ٌؿخلؼم ؤن جخ ٓعٍت،  ٌِٗض بلُّ نُاٚت ههٓم طاث ٢ُمت صؾخ

ْالخارة الٗملُت. ْة ٖلى الخجغبت،  ٓعي، ٖال ْالضؾخ ٓوي،  ًٍٓ ال٣اه ْالخ٩  التي مً ؤَمِا الخإَُل، 

ــــا ٖــــً بعاصة نــــُاٚت ْنــــىاٖت -2 ْجدؿــــ٘، فــــي مــــضٔ حٗبيَر ٕٓ بلــــى ؤؾــــالُب مسخلٟــــت، بدُــــض جًــــ٤ُ  الضؾــــاجير جدىــــ

ٓعي؛   ٖـً طلـ٪ الاؾـخٟخاء الضؾـخ
ً
ْؤخـضر ألاؾـالُب حٗبيـرا ْؤ٦رـر  ٓعَم اإلاإم٫ٓ،  مٓخا هم في وس  صؾخ الىاؽ، َْ

ٓعي.  باٖخباٍع ًمشل آزغ ما جٟخ٤ ٖىّ الظًَ الضؾخ

ٗت -3 ْبالخــــالي ٞــــال ٚــــْغ ؤن جدخــــل م٩ــــان  ؤلاؾــــالمُتجمشــــل الكــــَغ ٓع خُــــاة،  ٘، ٞ ــــي: صؾــــخ مهــــضعا زهــــبا للدكــــَغ

ٓع ًيس  في البالص   ْمجها بلضها الحبِب لُبُا. ؤلاؾالمُتالهضاعة في ؤي صؾخ

ٗت -4 ْاؾـــخضٖاء، ختـــى التـــي ؤٖلـــذ مـــً  ؤلاؾـــالمُتم٩اهـــت الكـــَغ فـــي الضؾـــاجير الٗغبُـــت ٧اهـــذ مخإع حـــت اؾـــدبٗاصا، 

 اؾدبٗ
ً
ْص، م٩اهتها جىهُها ٣ـت اهخ٣اثُـت، بدُـض خهـغ ها فـي الحـض ٓالِـا َب٣تهـا بٍُغ ْ في ؤخؿـً ؤخ ، ؤ

ً
ض ها جُب٣ُا

ْص ْخضَا ٣ِٞ. ٗت لِـ بالحض  ْجُب٤ُ الكَغ

ٗت -5 ٓعٍت اللُبُت اجضح: ؤن الكَغ ٓزاث٤ الضؾخ ْاإلانزلـت الالث٣ـت  هـا،  ؤلاؾالمُتمً زال٫ جدب٘ ال  باإلا٩اهت 
َ
لم جدٔ

ٓالِا اإلاه ٓع الاؾـخ٣ال٫ ٖلـى ؤن ؤلاؾـالم صًـً خُض اٖخارث في ؤخؿً ؤخ ٘، فـي خـين هـو صؾـخ ضع الـغثِـ للدكـَغ

ٗت  ال قإن لّ بخُب٤ُ الكَغ ْلت الضًيُت،  ٍٓت الض َْظا ًخٗل٤  ُه ْلت،   .  ؤلاؾالمُتالض

ٗت -6 ٓع اللُبي اإلاغج٣ب ؤٖلذ مً م٩اهت الكَغ ٓصة الضؾخ ٓ مـً  ؤلاؾالمُتمؿ ، في خين لم ًتراٞـ٤ طلـ٪ الٗلـ
ً
ق٨ال

 ٓ ُٖٓت. الىاخُت اإلا  ي

  
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ْج٣ــــضًم -1 ٓع،  ٓصة الضؾــــخ ــــغاٝ اللُبُــــت اإلاٗىُــــت بٗملُــــت الاؾــــخٟخاء، ٖلــــى ؤلاؾــــغإ باالؾــــخٟخاء ٖلــــى مؿــــ خــــض ألَا

ْالٟني لٗملُت الاؾخٟخاء.  ْحؿُِل الجاهب اللٓظؿتي، 

ٗت -2  ْجغؾــــُش م٩اهــــت الكــــَغ ــــؼ   فــــي ٧ــــل  ؤلاؾــــالمُتحٍٗؼ
ً
ٓعا ٓع اللُبــــي، بدُــــض ج٩ــــٓن ؤ٦رــــر خًــــ ٓصة الضؾــــخ فــــي مؿــــ

ْالخالٞاث الىاقئت بين ألاٞغاص، الؾُما في الجاهب اإلاٗامالحي.  الٗال٢اث، 

ٗت  6بٖـــاصة نـــُاٚت هـــو م-3 ٓع اللُبـــي اإلاغج٣ـــب بدُـــض ٩ًـــٓن ههـــِا:) الكـــَغ ٓصة الضؾـــخ  ـــي:  ؤلاؾـــالمُتمـــً مؿـــ

 ٧ل حكَغ
ً
٣ٍْ٘ باَال  ٘ ْ اإلاهضع الغثِـ للدكَغ ْلـت، ؤ ْ ٢اهٓن ًسال٠ ؤخ٩امِا(، خـظٝ ٖبـاعة ؤلاؾـالم صًـً الض ٘ ؤ

ْلِـ َىا٥ ؤخض لضًـّ مؿـ٨ت ٣ٖـل ٌكـ٨٪ فـي لُبُـا  ْلت الضًيُت  ٍٓت الض ظٗلِا في الضًباظت؛ أل ها ٖباعة جخٗل٤  ُه

 .  صًجها ؤلاؾالم
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 كاةمت بأَّم اإلاصادس واإلاشاحم

 
ً
م  -أوال  اللشآن الىٍش

 
ً
ت: -زاهُا    اإلالاحم اللوٍى

ٓع، لؿان الٗغر، صاع ناصع، بيرْث، -1  م2010ظما٫ الضًً ابً مىٓ

 م  1984-1983الُاَغ الؼاْي، مسخاع ال٣امٓؽ، الضاع الٗغبُت لل٨خار، -2

 
ً
  الىخب اللامت: -زالثا

ْلُت، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة،  ص.-1 ْالٗال٢اث الض ْلي  ٓن الض ٓٞا، ال٣اه ٓال  م2009ؤخمض اب

ٓعاث الجامٗت اللُبُت، مُاب٘ صاع ناصع بيرْثص. بؾماُٖل مغػة، -2 ٓعي، ميك ٓن الضؾخ  م1969لبىان، ماعؽ -ال٣اه

ْهٓـــام الح٨ـــم، صاع ال٨خـــب  -   ْلـــت  ْالض ٓعي، ال٨خـــار ألا٫ْ الضؾـــاجير  ٓن الضؾـــخ ٓزؼام، الٓؾـــُِ فـــي ال٣ـــاه ص. ببـــغاَُم ؤبـــ

ىُت بىٛاػي   م2002، 2لُبُا، ٍ-الَٓ

ىُـــت بىٛـــاػي ؤ. ببـــغاَُم ؾـــلُمان الًـــغاٍ، ظِـــاص لُب -  ٢ـــت ألامـــم اإلاخدـــضة، صاع ال٨خـــب الَٓ ٓمائـــملي فـــي ؤْع لُبُـــا،  -ُـــا الضبل

 م2012، 1ٍ

ش-5  ، بضْن جاٍع ش "، جغظمت اإلاؿدكاع ًا٢ٓث الٗكماْي، صاع اإلاٗاٝع ٩ا "جاٍع ٓن في ؤمٍغ  بغهاعص ق٣اعجؼ، ال٣اه

ٓن اإلاضوي اللُبي، اإلاُبٗت الخًغاء، -6   م2003ص. ٖبض ال٣اصع مدمض قِار، مباصت ال٣اه

ٓعاث ظامٗـت بىٛـاػي،  -  ْال٣ٗـض، ميكـ ْالكـٟٗت  ْؤخ٩ـام اإلال٨ُـت  ٘ ؤلاؾـالمي  ش الدكـَغ ص. ٖبض الُٗٓم قٝغ الضًً، جاٍع

 8، م1978، 3ٍ

َْبت، ٍ -  ْص ْخضَا، الىاقغ م٨خبت  ٗت هللا خا٦مت لِـ بالحض كت، قَغ  م1987، 2ص. ٖلي ظَغ

ى-9 ْلي الٗام، صاع ال٨خب الَٓ ٓن الض  م،2000، 1ُت، ٍص. ٖلي يٓي، ال٣اه

ىُت بىٛـاػي   -  ْالىٓم الؿُاؾُت، صاع ال٨خب الَٓ ٓعي  ٓن الضؾخ ٓظيز في ال٣اه ٓوـ، ال ٓع مُالص ً ، 2لُبُـا، ٍ-ص. مىه

 م2013

ىُـــــت بىٛـــــاػي، ٍ  -  ٓعي، صاع ال٨خـــــب الَٓ ٓن الضؾـــــخ ـــــاث الٗامــــت لل٣ـــــاه ، 2ص. مدمــــض ٞـــــغط الؼاثـــــضي، مـــــظ٦غاث فـــــي الىٍٓغ

 م1997

ْص. مدمــض الؿــُض ؾــلُم، ؤلاؾــالم فــي صؾــاجير الــض٫ْ   -  ٓم  ؤلاؾــالمُتص. مدمــض ؤخمــض مٟتــي  )صعاؾــت م٣اعهــت(، ٧لُــت الٗلــ

ت ٓصًت، -ؤلاصاٍع  م1989-1409ٌاإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓبــــاث اللُبــــي )ال٣ؿــــم الٗــــام( ط-12  ٓن ال٣ٗ ، ٢ــــاه ٓعاث  ألاخ٩ــــام الٗامــــت للجــــؼاء الجىــــاجي،2ص. مدمــــض عمًــــان بــــاٍع ميكــــ

ٓخت،  م1995الجامٗت اإلاٟخ

 
ً
لاث: -سابلا  الدشَش

لاث الذظخىسٍت -أ  :الدشَش

ٓع اإلال٩ي اللُبي الهاصع في   -  م7/10/1951الضؾخ

ٓعة في  -  ٓعي الهاصع ًٖ مجلـ ٢ُاصة الش الن الضؾخ  م11/12/1969ؤلٖا

ْحٗضًالجّ الهاصع في -   ٓعي  الن الضؾخ ني الاهخ3/8/2011ؤلٖا  .٣اليم ًٖ اإلاجلـ الَٓ

ٓع الهاصعة في -   ٕ الضؾخ ٓع اللُبي الهاصعة ًٖ الُِإة الخإؾِؿُت لهُاٚت مكْغ ٓصة الضؾخ  م29/7/2018مؿ

ٓن ع٢م )-5  ٓع 2013( لؿىت 17ال٣اه ٕ الضؾخ  .م بكإن اهخسار الُِئت الخإؾِؿُت لهُاٚت مكْغ

ٓصًت الهاصع في ٖام -6   م1992الىٓام ألاؾائملي للممل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓع -7  ٓام  الضؾخ  م2014م، 2012ْم، 1971ْاإلاهغي أٖل
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ٓع الُمني لٗامي  -   م1994م، 1991ْالضؾخ

ٍٓتي لٗام  -  ٓع ال٩  م1963الضؾخ

ٓع اللبىاوي اإلاٗض٫ في الٗام   -   م2004الضؾخ

لاث اللادًت)اللىاهين( -ب  :الدشَش

ٓن اإلاضوي اللُبي الهاصع في  -   .م28/11/1953ال٣اه

ٓن  -  ْالحغابت م، في1972لؿىت 148ال٣اه  .قإن ب٢امت خضي الؿغ٢ت 

ٓن ع٢م  -   م، بكإن ب٢امت خض الؼو .1973لؿىت 70ال٣اه

ٓن ع٢م -4 ْب٢امت خض الكغر.1974لٗام  89ال٣اه م الخمغ   م، في قإن جدٍغ

 
ً
 :أخيام اإلادىمت الللُا اللُبُت -خامعا

 م١16/6/2019 الهاصع في  467/64خ٨م اإلاد٨مت الٗلُا في الًُٗ اإلاضوي ع٢م -1

ٓعي ع٢م -2 ٓعٍت باإلاد٨مت الٗلُا)لُبُا( في الًُٗ الضؾخ  م١5/12/2013 الهاصع في 59/03خ٨م الضاثغة الضؾخ

 
ً
ْلُت)الاهترهذ(: -ؾاصؾا ٓماث الض  قب٨ت اإلاٗل

ْلُـت الاهترهـذ1 ٓمـاث الض ٓع، م٣ا٫ في  ـحُٟت ٦خابـاث الال٨ترْهُـت ٖلـى قـب٨ت اإلاٗل ير اإلاال٩ي، ٠ُ٦ ه٨خب الضؾخ  =ؤ. َػ

www.kitabat.com اعة ش الٍؼ  م12/2/2021، جاٍع

ٓع الٗـــغا١ لؿــــىت -2 ٓعي )صعاؾـــت ٖـــً صؾـــخ ُٗت فـــي الـــىو الضؾــــخ ـــض ٖبـــض ال٣ـــاصع ٖلـــي، بقــــ٩الُت الهـــُاٚت الدكـــَغ م. حٍٛغ

ٓن 2005 ــــاعة -م(، ٧لُــــت ال٣ــــاه ش الٍؼ ْلُــــت الاهترهــــذ، جــــاٍع ٓمــــاث الض ٓع ٖلــــى قــــب٨ت اإلاٗل ت، بجــــض ميكــــ الجامٗــــت اإلاؿدىهــــٍغ

 .م15/2/2021
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 اإلاعألت الذظخىسٍت وحذٌ اإلاشحلُت )الحالت اللُبُت أهمىرحا(

The constitutional issue and the marjaiya controversy 

لُب  مدمذ كبذ العالم كٍش

 مداطش بلعم اللاهىن اللام بيلُت اللاهىن 

 الخمغ  )لُبُا( –حاملت اإلاشكب 

Moh85mohmoh@gmail.com 
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ص:
ّ
 اإلالخ

ْلــت، ًجــض نــضاٍ اإلاــازغ فــي  ْعَــا فــي بىــاء ماؾؿــاث الض ْص ــت،  ٓلٓظُــت ال٨ٍٟغ بن الدؿــائ٫ ٖــً ٢ُمــت ألاًضً

ْلــــت، ْفــــي مجخمٗاجىــــا الٗغبُــــت، ْ ٍٓــــت الض ٓعٍت التــــي ح٨ٗـــــ َ ٓاٖــــض الضؾــــخ ٓمــــا، جدخــــل مؿــــإلت  ؤلاؾــــالمُتال٣ ٖم

ْلـت التـي ج٣ـ٠  ـت، ْفـي لُبُـا زهٓنـا الض ْلـت ال٣ٍُغ ٢ُْام الض اإلاغظُٗت نضاعة الى٣اقاث مىظ ٖهغ الاؾخ٣ال٫، 

ٓعٍت جإؾِؿـــُت، ججــــض هٟؿــــِا ٖلــــى ؤَــــغاٝ الٗال٢ـــت الحضًــــت، بــــين اإلاغظُٗــــت   ؤلاؾــــالمُتٖلـــى ؤٖخــــار مغخلــــت صؾــــخ

ْجل٪ الٛغبُت ال٣اثمت ٓعْر الضًني،  ٖلى ٢ُم الٗلماهُت ْالاهٟخاح، لـظل٪ ٨ٖٟـذ َـظٍ الضعاؾـت  اإلااؾؿت ٖلى اإلا

ٓاعصة ٞحهـا، للمؿـاٖضة فـي  ْجدلُـل الىهـٓم الـ ٓعٍت اللُبُـت،  ٓزـاث٤ الضؾـخ ٢ٓ٘ اإلاؿإلت اإلاغظُٗت في ال ٖلى بُان جم

ٓع اإلاغج٣ب، ٦مـا خللـذ َـظٍ الضعاؾـت اإلاٟـاَُم  ْلت، ٢ض ٌؿاَم في جغؾُش مٗالم الضؾخ الِٟم الض٤ُ٢ لخٓظّ الض

، اإلاد ْٖلى الخجغبت الؿُاؾُت الٛغبُـت مـً ظِـت ؤزـٔغ ٓابذ صًيُت مً ظِت،  ْالتي حؿدىض ٖلى ز ْاإلاخًاصة  كاب٨ت 

ٓعي مؿـــخ٣ل، ٨ٌٗــــ الخهٓنـــُت  ٓع صؾـــخ ٓاػهـــت بـــين الاججـــاَين، مـــً ؤظـــل نـــُاٚت جهـــ عة اإلا لـــىسلو بلـــى يـــْغ

ُت للضؾاجير الٛغبُت . ال ج٩ٓن ههٓنّ مدا٧اة خٞغ ىُت،   الَٓ

 اليلماث اإلافخاخُت:

ٓع   . الٟهل بين الؿلُاث –الؿُاصة  -الحا٦مُت   –اإلاغظُٗت  –الضؾخ

Abstract: 

The question about the value of intellectual ideology and its role in building state institutions 

is found its influential echo in the constitutional relues that reflect the identity of the state and in 

our Arab and Islamic societies.       

In general, the question of reference has occupied the forefront of discussions since the era of 

independence and the establishment of the Qatari state Libya, in particular is the country that is on 

the threshold of a founding constitutional stage and finds itself on the fringes the boundary 

relationship between the Islamic authority based on the religious heritage and the western one 

based on values of secularism and openness therefore, this study sought to clarify the location of 

the reference issue in the documents the Libya constitution and the analysis of the texts contained 

therein to help in accurate understanding of the state's orientation, it contributes to consolidating 

the features of the prospective constitution. This study also analyzed the interlocking and 

contradictory concepts, which is based on religious constants on the one hand, and on the western 
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political experience on  the other hand, to be saved the necessity of balancing the two trends in 

order to formulate an independent constitutional vision that reflects privacy patriotism and its text 

are not a literal simulation of western constitutions.  

Keywords:constitution-reference-governace-sovereignty-separationof powers. 

 ملذمت:

ٗت  ــت اإلاؿــخمضة مــً الكــَغ ٓجي ؤلاؾــالمُت  ْؤلا حكــ٩ل ٢ًــُت اإلاغظُٗــت ال٨ٍٟغ ٓل ْالــظي َــاع ألاًــضً ْلــت  للض

ٓعٍت بخــضٔ ال٣ًــاًا ؤلا ح٨ٗؿــّ ال ٓ ها ىهــٓم  الضؾــخ ، ؤلاؾــالمُتقــ٩الُت فــي ٖال٢ــاث ألاهٓمــت الحا٦مــت مــ٘ قــٗ

ْؤصًـان مخمـاًؼة قـ٩ا٫ ٨ًمـً فـي حكـاب٪ الٗال٢ـت ْلٗـل ؾـىض ؤلا  ،ْفي ٖال٢ا ها ؤخُاهـا مـ٘ ص٫ْ جيخوـي الـى ز٣اٞـاث،  

ْلت في اإلاجخمٗاث  ْالض ٓص مـً الاؾـخٗماع الٛغبـي، الـظي جـغ ، ؤلاؾالمُتبين الضًً  ٥ بهـماجّ فـي الـىٓم اإلاخإزغة ب٣ٗـ

ٓهُــــت ْؤلا  ْا٢خٟــــاء ألازــــغ الٛغبــــي فــــي ال٣اه ٓعٍت،  ــــت، ألامــــغ الــــظي مــــىذ ؤعيــــُت مىاؾــــبت الؾــــخيراص ألاهٓمــــت الضؾــــخ صاٍع

ْجغؾـُش ْ ٞهـل الؿـلُاث،  ْلت، بمٟانلِا ال٣اثمت ٖلى البىاء اإلااؾؿـاحي،  ْالض ٢ـُم  جىُٓم الٗال٢ت بين الضًً، 

ٓاػن بــــــين ؤنــــــالت الرــــــراث ال٣ٟ ــــــي طي الخهٓنــــــُت  نــــــي ًــــــ ــــــت بوكــــــاء ٣ٖــــــض َْ ْل ٓاَىــــــت،  صْن مدا ، ؤلاؾــــــالمُتاإلا

عة  ٓمِـــــا جـــــضٖم يـــــْغ ـــــت الٗاإلاُـــــت، بال ؤن الخجغبـــــت الٛغبُـــــت فـــــي ٖم ٓم ال٣ٍغ ٓا٢ـــــ٘ ال٣اثمـــــت ٖلـــــى مِٟـــــ ْم٣خًـــــُاث ال

ــت ال٣ُٗــ ٢ٓــذ الحٟـــاّ ٖلــى مبــضؤ خٍغ ْلــت، ْفــي هٟـــ ال ْالض ضة ،٦دــ٤ مــً خ٣ــ١ٓ ؤلاوؿـــان الٟهــل بــين الــضًً، 

ْب ٓطط الــظي ًدــا٧ي اإلا٣ابــل ٞــةن ألاػمــت فــي الٗــالم ؤلا ألاؾاؾــُت،  ؾــالمي هخجــذ بكــ٩ل ؤؾائــملي فــي ْــل ُٚــار الىمــ

ٓعٍت ممإؾؿت .  َُْٗض نُاٚتها بلى ٢ُم صؾخ ٓ ها،   ٍْجؿض ال٣ُم الضًيُت، التي حٗض ٢ُم ؤزال٢ُت في مًم

 لِــظٍ
ً
ٓطظــا ٓعي ؾــلم الاوكــٛاالث  ْفــي الحالــت اللُبُــت التــي وٗــضَا هم الضعاؾــت ًدخــل الاؾــخد٣ا١ الضؾــخ

ْع  ىُــت، الــظي ٌكــ٩ل ؤَــم مٟــغصاث اإلاغخلــت الاهخ٣الُــت، خُــض جشيــر مؿــإلت اإلاغظُٗــت حؿــائالث زــالر جخٗلــ٤ بــض الَٓ

ىُـت،  ٍٓـت الَٓ ٘، بلـى ظاهـب حؿـائ٫ الِ ْآمغة، ٌؿخمض مجهـا الدكـَغ ٗت خا٦مت، طاث ههٓم ملؼمت،  الاؾالم ٦كَغ

ــــت اإلاضهُــــت التــــي ًٟتــــرى ؤن ج٩ــــٓن ملخ٣ــــ  الــــظي ًخــــضازل الــــ ْل ضًً فــــي مٟانــــل مدــــضصا ها، با يــــاٞت إلاُلبُــــت الض

ٗت  ْلـت  ؤلاؾالمُتألاَضاٝ اإلا٣انضًت للكَغ ٓم الض ٓهُت الٓيُٗت، ب٩ل مـا ًدملـّ مِٟـ ٓاٖض ال٣اه ٓمت ال٣ م٘ مىٓ

ْ ال٨ٟغي . ْ الضًني، ؤ  اإلاضهُت مً مًامين جىا٢ٌ الخمُيز الٗغقي، ؤ

 فاَُم:جدذًذ اإلا -أوال

ٕٓ صعاؾــدىا حؿــخٓظب مىــا عؾــم بَــاع مٟــاَُوي، ًخدــضص مــً زاللــّ ٖلــى  ُــت إلآيــ بن الاخاَــت بــالبنى اإلاٗٞغ

ْمدــضصا ها، ً  ْظــّ الض٢ــت مٟــاَُم  الضعاؾــت  ٓع، بٓنــّٟ ألاؾــاؽ  :َمــا َْكــمل جدضًــض اإلاٟــاَُم مغج٨ــٍؼ الضؾــخ

ْاإلاٟاَُم اإلادُُت باإلاهاصع اإلاغظُٗـت بكـ٣حها ٓاة الجـض٫  الٗملي لِظٍ اإلا٣اعبت،  ْالٗلمـاوي، بٓنـِٟما هـ الاؾـالمي، 

 ال٣اثم :

 الذظخىس: – 1

ٓاهين،  ْلــت، بــل ؤؾــاؽ َــظٍ ال٣ــ ت فــي الض ٓاهين الؿــاٍع ْؤَــم ال٣ــ ــّ ال٣ــاهٓن ألاؾــوى، 
ّ
ٓع ٖلــى ؤه  الضؾــخ

ُ
ٌٗــّغٝ

ـــاع  ٓع ؤلَا ْ ًدـــضص  الضؾـــخ  ،
ً
ٓعٍا ٓاهين خ٨مـــا صؾـــخ ُٖت، بدُـــض ًجـــب  ؤال جســـال٠ ال٣ـــ ْالـــظي ًخهـــضع ٦خلـــت اإلاكـــْغ

ٓػَـ٘  ْج ْاث الح٨م ٞحهـا  ٣ت ازخُاع ؤص ٍغ ْلت، مً خُض ق٩لِا، َْ الازخهانـاث بـين الؿـلُاث الٟاٖلـت الٗام للض

ْْاظبــــاث، جلــــؼم ألاٞــــغاص،  ٍٓــــّ مــــً خ٣ــــ١ٓ،  ٓاَىــــت، بمــــا ًد ْلــــت، ٦مــــا ؤهــــّ ٌٗــــض اإلاغظــــ٘ ألاؾائــــملي ل٨ٟــــغة اإلا فــــي الض

ٓع ٖـــاصة  ٍْــخم ْيــ٘ الضؾــخ ٢ُٓــت،  ٓمــت الح٣ ْالجماٖــاث، با يــاٞت للــىو ٖلــى الًــماهاث التــي حٗـــؼػ َــظٍ اإلاىٓ
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ٍْــــخم حٗضًلــــ ــــ٤ الؿــــلُت الخإؾِؿــــُت،  ٓاهين ٖــــً ٍَغ ٣ــــت ؤقــــض ح٣ُٗــــضا مــــً ؤلاظــــغاءاث اإلاخبٗــــت لخٗــــضًل ال٣ــــ ّ بٍُغ

ْ ــي حٗنــي اؾــدىاص هٓــام الح٨ــم ال٣ــاثم ٖلــى  ٓعٍت،  ُت الضؾــخ ٓ الــظي ًيــخج مــا ٌٗــٝغ بالكــٖغ ٓع َــ ْالضؾــخ  ، ألازــٔغ

ُت إلاماعؾت الح٨م . ٓع،  الظي ٨ًؿبّ الكٖغ  الضؾخ

 اإلاصادس اإلاشحلُت:  – 2 

ْلت بلى مىٓ ْ عئٍـت الؿـلُاث الحا٦مـت، ًدخاط هٓام الح٨م في الض ْلـت، ؤ ٍٓـت الض ْلٓظُـت ح٨ٗــ َ ٓمـت ؤًض

 ْ ْ ـي ج٣ـ٘ فـي لـب الجـض٫،  ْجدلُـل ؤؾؿـّ،  ْ ي بمشابت مهاصع مغظُٗـت ًغظـ٘ بلحهـا لِٟـم َبُٗـت الىٓـام ال٣ـاثم، 

ْ ٖلماهُت :  حؿدىض في الٛالب ٖلى ؤخض ؤؾاؾين بما مغظُٗت صًيُت، ؤ

لت ( ؤلاظالمُتاإلاشحلُت  –أ   :) جدىُم الشَش

ُت   ؤلاؾـــــالمُت٣ًهـــــض باإلاغظُٗـــــت   ـــــت، ْؾـــــلُا ها لألخ٩ـــــام الكـــــٖغ ْل ٕٓ  الض ٓعي، زًـــــ فـــــي الؿـــــُا١ الضؾـــــخ

ُت، بدُـــض ج٩ـــٓن  1ؤلاؾـــالمُت  بظاجـــّ، بـــل مترظًمـــا لألخ٩ـــام الكـــٖغ
ً
ا مؿـــخ٣ال ًُ ٓع مهـــضعا مـــضه ، ٞـــال ٩ًـــٓن الضؾـــخ

ىُــت ماؾؿــت ٖلــى  ال٣ــُم  ٍٓــت الَٓ ،  ٞ ــي مغظُٗــت ٣ٖضًــت، ًغجــض بلحهــا مــا ًخدــا٦م بلُــّ الىــاؽ مــً ؤلاؾــالمُتالِ

ٛلـب الاؾــالم  ٌُ ْٞـ٤ مُٗـاع قـغعي،  ٓاهين  ْؤزــال١، جٟـغى التـزام اإلاكـٕغ بؿـً ال٣ــ ٢ْـُم ؾـل٥ٓ،  ْمٗـامالث،  هٓـم، 

ٍْــــضٞ٘ ؤههــــاع ألازــــظ باإلاغظُٗــــت   ، ٓمــــت مخ٩املــــت، ؤلاؾــــالمُتْحٗالُمـــّ ٖلــــى ؤي مغظُٗــــت ؤزــــٔغ ، بــــإن الاؾــــالم مىٓ

ت، ٞالـضًً حٗال  ظم ًّ ـت، ْالا٢خهـاص ُّ ـت، ْالاظخماٖ ُّ ت، ْألازال٢ ُّ ٓاهتهـا الّؿُاؾـ ُ٘ الاق٩االث الحُاجُت مً ٧اٞت ظ

ٓاجغة، ْالاظتهـــاصاث ال٣ُِٟـــت اإلاٗخاـــرة، ظمُِٗـــا  ٍٓـــت اإلاخـــ ْالؿـــىت الىب ٓحي الال ـــي اإلانـــز٫،  ْالـــ ٓ مهـــضع الؿـــلُاث  َـــ

غ٦ذ 
ُ
٣ٍْ٘ ما ًسالِٟا باَال، ل٨ً الخٟهُالث ج  ،٘ ُت، بدُض ًدـضصَا اإلاجخمـ٘ فـي مهضع الدكَغ للؿُاؾت الكٖغ

ْالخُـاعاث طاث الخٓظـّ الاؾـ ْجسخل٠ ألاخـؼار،  ٤ْٞ ما ًد٤٣ م٣انضٍ،  ْبدؿب مخٛيراجّ،   ،ّ المي، فـي ْل ْٞغ

٦ُُْٟـــــت  ٓا٢ـــــ٘ اإلاٗـــــاف، بال ؤ هـــــا ج٣ـــــ٠ ظمُِٗـــــا ٖىـــــض هٟــــــ بهٓغ هـــــا ألؾـــــالُب  ُت ٖلـــــى ال هـــــؼا٫ الىهـــــٓم الكـــــٖغ

ْْظا ٗت اإلاؿـخٔٓ فـي مـا ًخٗلـ٤ بدخمُـت  ــا، ؤلاؾـالمُتَـت جد٨ــُم الكـَغ ًً ْاٖخ٣اص ـا،  ًُ ْز٣اٞ ـا،   ٨ٞغًٍ
ً
ـا ؤنـال ؛ باٖخباَع

ٓلـــــــّ حٗـــــــالى: ْخَؿـــــــً ٍْـــــــضٖم ؤههـــــــاع َـــــــظا الاججـــــــاٍ ب٣
َ
ًْ ؤ َمـــــــ َْ ـــــــَٓن 

ُ
ْبٛ ًَ ـــــــت  َُّ ِل َِ َجا

ْ
ـــــــم ال

ْ
ُد٨

َ
ٞ
َ
ًْ  ؤ ٍم ال ِمـــــــ ْٓ ـــــــ

َ
ًمـــــــا ِل٣

ْ
ـــــــّ ُخ٨

َّ
ل

٢ُِٓىـــٓن  ًُ
:ٓلـــّ حٗـــالى: [ 50ةاإلااثـــضة ٢ْ  ،ْاِمُىـــ ًُ  

َ
َعّبـــ٪ ال َْ  

َ
ـــال
َ
ْا ِفـــي ٞ ِجـــُض ًَ  

َ
ـــمَّ ال

ُ
ـــجهْم ز ُْ ـــَجَغ َب

َ
َُمـــا خ ِٞ  ٥ ُمــٓـ ِ

ّ
َد٨ ًُ ـــى  َٓن َختَّ

ْؿـِلًُما 
َ
ٓا ح ُم ِ

ّ
َؿـل َُ َْ ذ  ِْ ًَ َ

ا ٢ ؿِْم َخَغًظا ِممَّ ُٟ هْ
َ
ْالضاللـت،  [65ةاليؿـاء: ؤ ْ ـي ههـٓم ٢غآهُـت آمـغة ٢ُُٗـت الشبـٓث 

ْص ألاخ٩ام جدهغ اإلاؿإلت  ْالؿُاؾُت، في خض ُٗت،   .   ؤلاؾالمُتالدكَغ

 ) مذهُت الذولت (: اإلاشحلُت الللماهُت -ب 

ْص الضاللــت،  secularismل٩لمــت ) الٗلماهُـت  ــي جغظمــت ٢ْــض اؾــخسضم َـظا اإلاهــُلح بضاًــت فــي مٗنــى مدــض  )

َْٗــ ٍْىا٢ًــّ،  ْعَـا  ْالــظي ٌٗــاصي ص ٥ٌكـير بلــى الُــٝغ اإلا٣ابـل لل٨ىِؿــت،  ٓلُـٓـ )  ض الُٟلؿـٝٓ ؤلاهجليــزي ظــٓن َ

ِا بإ ها: ) ؤلاًمان بةم٩اهُت بنالح خا٫ ؤلاوؿان؛ مً زـال٫  ( ؤبغػ  1906 – 1817 ْالظي ٖٞغ مىٓغي الٗلماهُت  

                                                             
0   نة،  انا بنو يوىووب وف  يوةهى  يال المص وبنو يوىووب يوىنننب بمةهومها يو نو "ي ص فا لن"  تعى نظ"نب  نا نب تااوى ذهاو لو  ا"ذنب نجل لو

ولناه فاص ت،ا"فه ومما" اته يو نا انب ن،اى" ذاو تةاونك  يودرى ويودارى تتل ط ذهو روو مو نمتهرها ونما" ها نةع   وك ين ال ا مو دا  إوهاصا
ويودرااى  ماو يإل"يى  يإلوهّناب ا إو يودرااى يو ناو "ي ص تبعاا واا وك ااو ب بنعتاه درااى م هَا ا نجعاا  وه اناى  م،اى"ي ويدااىي ااو يوداارى باالم"   وبا امه

ااؾ نظ"نااب ميوداا  يإلوهااصم مااو لجاا  مما" ااب درااى وضااعص م هاا ا نمنااق لي ناا وح مااو لنااويح يوم اااموب لو يو" اباابا ون،اااى"  ااناى  يو نااو "ي ص نوظِّ
ى يومعااوىا ويضار يوويجباا  ويوم الوونا ا واا و يو عل و ه ته وداه ي ،هص فص تةونك يودارى فص تىبن"  لونها بنام ذهاو تعا اى يجتمااذص مداىَّ

"وذنته مو  و  ؼنبنبا ب  او فا"ى ذااىي ن اتمى والنتاه ماو ما نلاوؾ تماما يومةهوى يال المص إلىي"  يوىووب ويودرى فاودارى فص يإل الى ال ن تمى م 
ص يآللا"  ي مب يوتص يلتا"ته ورنال ذنها بمدك إ"يىتها واو م لو  لمامها فص يوىنناا فضال ذاو م الوونته لمااى   ناوى يوانامابي وراو م الوونته فا

  .  ف"ىنب ال تناد فص  صم مو م لوونته يوىننونب يورامهب لماى  عل
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 ٌ ْ الـــٞغ ٓم للٗلماهُـــت 2الُـــغ١ اإلااصًـــت ْخـــضَا، صْن الخهـــضي ل٣ًـــُت ؤلاًمـــان بـــال٣ب٫ٓ ؤ  ( ٚيـــر ؤن َـــظا اإلاِٟـــ

َْٗ ْلــت،  ٓعص بإ هــا: ) اهدهــغ خــضًشا فــي صاللــت ٞهــل الــضًً، ٖــً الض ِــا معجــم ؤ٦ؿــٟ غؤي الــظي ٣ًــ٫ٓ بإهــّ ال الــٞغ

ْماؾؿـا ها  ٍٓل ممخل٩ـاث ال٨ىِؿـت  ْؤن الٗلمىت  ي جد ْال٣ُم،  ْالتربُت،  ًيبغي ؤن ٩ًٓن الضًً ؤؾاؾا لألزال١، 

ُاهُــت الٗلماهُــت بإ هــا: ) خغ٦ــت اظخماُٖــت،  هــضٝ  ْحٗــٝغ صاثــغة اإلاٗــاٝع الاًر ٓع الؼمىُــت (  ْلــت لخضمــت ألامــ بلــى الض

ٓعث باؾــخمغاع لحغ٦ــت مًـــاصة لهــٝغ الىــاؽ مـــً الاَخمــام بــاآلزغة ، بلـــى الاَخمــام  هــظٍ الـــضهُا ْخــضَا ... زــم جُـــ

ٖٓب مهـــُلح  ٓ ها الٟلؿـــٟي الكـــامل حؿـــخ ْالٗلماهُـــت بمًـــم ْالـــضًً اإلاؿـــُخي، ٖلـــى ْظـــّ الخهـــٓم (  للخــضًً، 

ت الكـــٗب للؿـــلُاث، 2اإلاضهُـــت ٓعي الـــظي ٨ًـــغؽ مهـــضٍع ْجلخ٣ـــي مٗـــّ  ٖلـــى الهـــُٗض الضؾـــخ بدؿـــب مىٓغيهـــا، 

ٓعٍت مكاع  ْلت، ْؾلُا ها .ْمد  ٦خّ في الح٨م، مً زال٫ ماؾؿاث الض

 أَمُت اإلاىطىق وأظباب دساظخه: -زاهُا 

ٕٓ الضعاؾــت ٖلــى بؿــاٍ البدــض فــي  ْالٗملُــت، الضاٞٗــت لُــغح مٓيــ ــت،  ُٖٓت، الىٍٓغ ج٨مــً ألاؾــبار اإلآيــ

ْاإلاُُٗاث الخالُت     :الٗىانغ 

ٓعٍت مً ْظِت هٓغ   - 1 ُت اإلاخٗل٣ـت  هـظا  مؿِـ الحاظت بلى بدض اإلاؿاثل الضؾخ ُت؛ لبُـان ألاخ٩ـام الكـٖغ قٖغ

ـــت مٗانـــغة، حٗـــال  ُّ ٓايـــُ٘ خ ْبزـــغاء البدـــٓر الٗلمُـــت بم  ،ٕٓ ٓع  اإلآيـــ ْمؿـــاثل خاصزـــت، مـــً مىٓـــ ٢ًـــاًا هاػلـــت، 

 .  قغعي 

ْبنــالخِا إلاٗــاف   - 2 ٓع ، ٓا٫ الىــاؽ ٖلــى ازـخالٝ الٗهــ ٗت ٖلــى اؾــدُٗار ؤخـ بًجـاص م٣اعبــت جِٓــغ م٣ـضعة الكــَغ

ْالؿــــٗت، ْالاؾــــدُٗار، إلاُُٗــــاث الٗهــــغ  الىــــاؽ، ْخُــــا هم، ٓة،  ْبُــــان مــــا ًخهــــ٠ بــــّ ال٣ٟــــّ ؤلاؾــــالمي مــــً ال٣ــــ

ْجىضٞ٘  ها اإلاًاع.  ْج٣ضًمّ الحل٫ٓ التي جخد٤٣  ها اإلاهالح 

 ؤلاشيالُت وجدذًذ مجاٌ البدث: -زالثا

ْبلــى ؤي مــضبَــظٍ الضعاؾــت مكــ٩لت اإلاغظُٗــت فــي  حٗــال  ٓع،  ٓوي  ًٔ ٖــضاص الضؾــخ ًم٨ــً ؤن ًــىجح ال٨ٟــغ ال٣ــاه

ْص  ٍْخدــــضص البدــــض بدــــض ُت،  ْلــــت، بمـــا ًدؿــــ٤ مــــ٘ ألاخ٩ــــام الكـــٖغ ٓم الض الاؾـــالمي فــــي بًجــــاص م٣اعبـــت ها حــــت إلاِٟــــ

ْص  ْبدــــض ْاو٩ٗاؾــــاث ظــــض٫ اإلاغظُٗــــت  فــــي نــــُاٚت ههٓنــــّ،  ٓعي،  ُٖٓت، جدىــــا٫ْ  صعاؾــــت الٓيــــ٘ الضؾــــخ مٓيــــ

ْلت اللُبُت .  م٩اهُت جخدضص بالض

 بدث:مىهجُت ال -سابلا

ْجيخ ـي  ٓاٞـ٤ مـ٘ َبُٗتهـا،  ٍْخ ْالخدلُلي، بما ًسضم ؤَضاِٞا  حؿدىض َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاى جين الٓنٟي، 

 جُت  : الخُت البدشُت الشىاثُت آلا بلى

ٓعي اللُبي . ٗت في الخىُٓم الضؾخ  اإلابدض ألا٫ْ : مغ٦ؼ الكَغ

ٓلٓظُت . ٓعي ْؾُا٢اجّ ألاًضً ٓع الضؾخ  اإلاُلب ألا٫ْ : الخُ

                                                             
5 ي 05ا ،ـ5111يوواال يوم ن"ي و ذ ن  يوعظمبا يوعهماننب تد  يومجه"ا ىي" يوةر"ا ىم  ا  ذبى 
0 هاى تجى" يال ا"  انا لو اناك  نؾ وي ق مو يومةر"نو يال المنو ال ن"وو تعا"ضا لو تضااىي بانو يومةهاوى يوماىنص وهىوواب ويومةهاوى يال االمص ف

ى مق تويف  ن ابص ماق يوم"جعناب يومىنناب يوتاص تعاى  يوىنما"ي ناب ذن،اٌ" ل ا اٌص ماو ذنا،ا"اا فاوىوواب  يومىنناب رمل  اا  وماوظةنو ُتماا"ط يودناا
 ل،ود ىنو وتىنو موي ننهاا وورو ا ي يودناى ال نتعا"ك مق يو يوىووب يومىننب  ى تت،ؾ وُتع"ؾ بمظااا" ىناو موي ننهاا فنراوو وهاا  اابق ىناوب

لؼهبنتهىا ذهو لالؾ نظا"تهى وهم"جعناب يوعهمانناب يوتاص تااؾ ذهاو يوناانك ماق يو ا"ح يواىننص وملىيااا ف،ا  يواىنو ذاو يوىوواب فهاص ت ار  تنا ضاا 
وهىنوا فبننما نع ص يوىنو يال المص يو اه ب لاو،اب    ابدانه فاص ت،ا"نؾ يوراوو ويإلن ااوا نجاى فاص يوماابا  يوعهمانناب تضاق  واك فاص ناى  ،"ندا

اى ذاو يإلن او نة ها فهو مو ن ّ"ح ونة ه ونضق وها يونظى ويوااويننوا وااو ماو نداىى ونة اه ِ اَنَى يولنا" ويو ا" ا ويوم،ااور ويومضاا" ا فاص ؼناو تا
ىه فاص ىنو ولب"  مو ينتاىاا ذهو ،عنى يوةر" يال المص جما  يوىنو ي فؽانص فص " اوته ي " اوب فص يو"ى ذهو يوىا"نو ن ور وك تهمن ه مدماى ذبايو

 ذى  مااال  ن "اا فص مجهته ي يوع"و  يوو او ن ي 
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ٓاءمتالشاوي :  اإلاُلب  ٗت  اإلا ٓعٍت ألخ٩ام الكَغ  .   ؤلاؾالمُتالضؾخ

ُت   ْالكٖغ ٓعٍت   اإلابدض الشاوي : الدكاب٪ الضاللي بين اإلاٟاَُم الضؾخ

ٓعٍت .   ٓع ؤلاؾالمي للمؿإلت الضؾخ  اإلاُلب ألا٫ْ  : مدضصاث الخه

ٓعٍت . ٓع الٛغبي للمؿإلت الضؾخ  اإلاُلب الشاوي :  مدضصاث الخه

ْجٓنُا ها . :الخاجمت   جخًمً هخاثج الضعاؾت 

 ٌ  اإلابدث ألاو
لت في الخىـُم الذظخىسي اللُبي  مشهض الشَش

ىُـت، التـي جىُلـ٤                   ٗاث الَٓ ْمىب٘ الدكـَغ ْلت،  ٓوي في الض ٓعي صٖامت البىاء ال٣اه ٌٗض الخىُٓم الضؾخ

ٗت  ْؤخ٩ـــام الكـــَغ ٓعي،  ٓ الـــىو الضؾـــخ ٓعٍـــت ْؾـــم ٍٓـــت ألامـــت ال ًم٨ـــً ؤن ججـــض ؤلاؾـــالمُتمـــً مد ، التـــي جدـــضص َ

ْالغيــا ٖلـى ال٣بــ٫ٓ  ٓاٞـ٤،  ٓعٍت صاٖمــت جمشـل الخ عي؛ بــضْن الاؾـدىاص ٖلــى ٢اٖـضة صؾـخ م٩اهـا لِـا فــي الـىو الدكـَغ

ٓعٍت  ٓزـــاث٤ الضؾـــخ ْال ٓم الضؾـــاجير الٗغبُـــت،  ٢ْــض ٖالجـــذ ٖمـــ ُٗت آلامـــغة،  ْمىدِـــا الهـــٟت الدكـــَغ ٓاٖـــض،   هــظٍ ال٣

ْالتــي لُاإلاــا مشلــذ ظضلُــت اللُبُــت زهٓنــا ٖال٢ــت الض ٓ هــا،  ْلــت بالــضًً، يــمً اإلابــاصت الٗامــت ْألاؾاؾــُت فــي مخ

ٗت  ْلـت  ؤلاؾالمُتبدضًً : ٞالكَغ ٓوي اللُبي، فـي ْـل الاعجباَـاث اإلادكـٗبت للض ا في الىٓام ال٣اه
ً
ْعا مغب٩ ج٠ًُ ص

ــت الهــٛيرة، با يــاٞت ل ْال٣ٍغ إلاــت  ٓمِــا الحــضًض اإلايســجم ظاــًرا مــ٘ مخُلبــاث الٗ ٓهُــت، بمِٟ خدــضي اليكــإة ال٣اه

 ٔ ْالتــي جمشــل لُبُــا خالــت مشالُــت لِـا مــ٘ ح٣ُٗــضاث ظاهبُــت ؤزــغ ٓعة،  ْلٓظُـت فــي صؾــاجير مــا بٗــض الشـ ٦خدضًــض  ْألاًض

ْالغئٔ . الجِت التي ؾدخٓلى جٟؿير ٗت، في ْل حٗضص اإلاٟاَُم   ْجُب٤ُ ألاخ٩ام الكَغ

ٗت  ال؛ جٟهـُل طلـ٪ فـي مُلبـين  ؤلاؾـالمُتْلِٟم مغ٦ؼ الكَغ ٓعي اللُبـي ًيبغـي ٖلُىـا ؤ فـي الخىٓـُم الضؾـخ

سُـــــــت، خُـــــــض ًغنـــــــض  ٍْـــــــت جاٍع ٓعٍت اللُبُـــــــت مـــــــً ػا ٓعي ْؾـــــــُا٢اجّ ٌٗـــــــال  ألا٫ْ اليكـــــــإة الضؾـــــــخ ٓع الضؾـــــــخ الخُـــــــ

ٓلٓظُـــت، بِىمـــا ًبدـــض الشـــاوي  ٓاءمـــتألاًضً ٗت  اإلا ٓعٍت ألخ٩ـــام الكـــَغ ٦ُُْٟـــت حٗامـــل اإلاكـــٕغ مـــ٘  ؤلاؾـــالمُتالضؾـــخ

ٓ آلاحي :هه ٓ ما ؾىٟهلّ ٖلى الىد َْ  ٓنِا، 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 الخؼىس الذظخىسي وظُاكاجه ألاًذًىلىحُت

ْازـــــغ الٗـــــام  ٓمِـــــا الحـــــضًض ؤ ىُـــــت بمِٟ ْلتهـــــا الَٓ ْحكـــــ٩ل ص م  بخجـــــاعر 1951مـــــغث لُبُـــــا مىـــــظ اؾـــــخ٣اللِا 

ْبٖــــاصة حكــــ٩ل  ْلٓظُــــت، التــــي نــــاخبذ حٛيــــر  ْصة وؿــــبُا، بال ؤ هــــا ٚىُــــت مــــً خُــــض الخلُٟــــت ألاًض ٓعٍت مدــــض صؾــــخ

ْالتي حؿعى في مجملِا لاله٩ٟـا٥ ٖـً الخجـاعر الٛغبُـت ْنـُاٚت  ٍٓـت الىٓام الؿُائملي ٞحها،  اللُبُـت مدـضصاث للِ

ْ التــــي لـــم جــــىج ــــا ٖلــــى راث اإلادـــُِ ؤلامـــً جــــإزي الىاقـــئت،  ْامخضاصاجـــّ الش٣اُٞــــت، التـــي ؤزبدــــذ ٖٓـــُم جإزيَر ٢لُوــــي، 

ــم بقـــ٩الُت (1)الــضازل اللُبـــي ٓعٍت اللُبُـــت  ٚع ٓع الحالـــت الضؾــخ ٓلٓظُــت فـــي ؾــُا١ عنـــض جُــ ْبزــاعة اإلاؿـــإلت ألاًضً  ،

                                                             
ن1ي

ص يور نا" يوتل ن" يولا"جص ذهو يلتالؾ يتجاااته وإو راو من انا وفاا وهظ"فنب يوتا"نلنب يوتاص ن ال  فنهاا ىوواب يال اتاال  إال لناه رااو متاىيلال فا 
 ي  يالنجابناب مو يومةا،  يوتل ن نب وهىووب يوهنبنب ي م" يوا ي نتعا " معاه ى"ي اب يونماو ج يوهنباص ىوو يال اا"  إوناه وااو ن ااذى لنضاا فاص فهاى يواةا

يوو نناب  وهند يوى تو"ي يوهنبص يو ي دوى ن،و،ا منةتدب وى تنتجها يوبنبب يوهنبنب وا ي يوىو" نهدظه ب ر  جهص فص يوناا ا  يوتص  اهىتها يوجمعناب
مراوو ماو  اتب ىو  يوتل ن نب يومور  وها ،ناؼب يوى تو" ويوتص ي"ترا   ب ار  ربنا" ذهاو يوتو،انا  يوماىماب ماو يومجهاط يال ت اا"ي ي مماص يو

عناب يوو نناب مل "  باإلضافب وهمم هنو مدهننو واو ما ل ا" إونه بوضوح  مبعوا ي مى يومتدى  فص ونبنا لى"ناو به  باووه ي إو يومتتباق وموي اؾ يوجم
 اار  ذاااى فدااوى ى نالدااظ لو ااا ه يوجمعنااب  ااى يدت"ماا  ب0920   9   09يوتل ن اانب بل،ااود يوتو،اانب يوتااص ل،ااى"اا يومجهااط يولاااد بتااا"نخ 

 ابا مهدا  يون،ود يووي"ى  فنها ن ا وهتة،ن  لنظ" يوتا"ن" يو نوي ومبعاوا ي ماى يومتداى  فاص ونبنااا يوجمعناب يوعاماب وألماى يومتداى ا يواىو"  يولام
تعىيه وهتال ن" ذهاو ا ويوتل ن" يولا"جص وى نات،" ذهو ،ناؼب ى تو" يال تاال  فد ل ب  52ىا يو بعب يوة"ن نبا ،ـ0921ن ا ننونو"ك 02" ى ي

رااو  يومنظوماب يو نا انب ويو انا ا  يوةر"ناب ويالجتماذناب يوو نناب يوا ي و،ا  داى يوتماااص ماق يوتجاا"ل يو نا انب ويوةر"ناب وهجاوي" يال هنماص يوا ي



 
 
 

421 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ْحٗــضص ُــت  ْالخدلُــل، اإلاهــُلح مــً الىاخُـــت اإلاٗٞغ ــا فــي الِٟـــم،  ٍَٓغ ٟاجــّ؛ ٌٗـــض ظ ْحٍٗغ ٓلٓظُا   مٟاَُمـــّ  ٞاألًـــضً

ْ جتــر٥ َابِٗــا  ح٨ٗـــ الىخــاط ال٨ٟــغي للُب٣ــت ْالٟلؿــٟت الاظخماُٖــت التــي جٓظــّ اإلاجخمــ٘،  الؿُاؾــُت الحا٦مــت 

ٓهُـــت، الؾـــُما ؤن  الشابـــذ الـــضًني ْـــل مكـــدب٩ا فـــي ٦شيـــر مـــً الحـــاالث مـــ ْال٣اه ٓعٍت  ٘ الحخوــي فـــي الىهـــٓم الضؾـــخ

ٓاث جم٨ــين  ْاإلاخهــاصم مــ٘ صٖــ ٓجي، البــل بن الخُــاع الغثِنــملي اإلاًــاص  ٓل ني، ٖاــر هاٞــظة الهــغإ ألاًــضً اإلادــضص الــَٓ

ٗت  ٢ٓــــ٘ الكــــَغ ْلخدؿـــــ م ٓلٓظُــــت مىاٞؿــــت،  ٓاٍ ٖلــــى ؤ٢ًــــار ؤًضً ٗت، ٚالبــــا مــــا ٌؿــــدىض فــــي صٖــــ جُبُــــ٤ الكــــَغ

ٓعٍ ؤلاؾـــــــالمُت ٓزـــــــاث٤ الضؾـــــــخ سُـــــــت، ْؤلافـــــــي ْـــــــل ال ٍْـــــــت جاٍع        ام بخ٣لبـــــــاث الـــــــىٓم الؿُاؾـــــــُت، إلاـــــــت اللُبُـــــــت، مـــــــً ػا

ٓ آلاحي :ْ سُت ٖلى الىد ٓص الخاٍع ت اإلاهاخبت لِا، هغحي جدلُل الِٗ ٓلٓظُا ال٨ٍٟغ    ألاًضً

 ٌ  كهذ دولت الاظخلالٌ: الفشق ألاو

 ْ ىُــــت فــــي لُبُــــا، ْالاه٩ٟــــا٥ مــــً الخبُٗــــت الترابُــــت، ؤ ْلــــت الَٓ ْلــــت الاؾــــخ٣ال٫ بلــــى وكــــٓء الض ٓم ص ٌكــــير مِٟــــ

ٓع اللُبـي  الـظي صزـل خيـز الخىُٟـظ فـي الؿـاب٘ مـً الٓناثُت  الؿُاؾُت، مـً ؤَـغاٝ زاعظُـت خُـض ؤؾــ الضؾـخ

ٓبغ ٖــام  ُت الٗاثلــت الؿىٓؾــُت الىاٞــظة فــي 1951ؤ٦خــ ٓعٍت جدــذ قــٖغ ٓمــت خ٨ــم ٢اثمــت ٖلــى اإلال٨ُــت الضؾــخ م مىٓ

ٓم ىُـــت ظامٗـــت، جاؾــــ ل٣ٗـــض اظخمـــاعي، ٣ًـــ ْز٣ُـــت َْ ٓع اللُبـــي بـــظل٪ ؤ٫ْ  ٓمـــت  خُىـــّ، ل٩ُـــٓن الضؾـــخ ٖلـــى مىٓ

ْعُٖـت، خُـض ههـذ اإلاـاصة  ٓامِا ملـ٪،  ْعازُـت،  2ؾُاؾُت ج٣لُضًت، ٢ ْلـت مل٨ُـت،  ٓع ٖلـى ؤن )لُبُـا ص مـً الضؾـخ

ْالٗغبـي، بـالىٓغ  ٓعٍت قـ٩لذ خـضزا فـي مدُُِـا الا٢لُوـي  ْز٣ُت صؾخ ْ ي  ْحؿوى  اإلامل٨ت اللُبُت (  ْهٓامِا هُابي 

ْاإلا٨دؿـــباث التـــي ؤؾؿـــذ لِـــا ٢ْتهـــا، م٣اعهـــت بالضؾـــاجير الٗغبُـــت التـــي ٦غؾـــذ فـــي ْالتـــي ٧اهـــذ ؾـــ ،للح٣ـــ١ٓ  ب٣ا فـــي 

٢ٓـــذ،  ىُـــت فـــي خـــض طاجـــّ ٌٗـــض مىجـــؼا فـــي طلـــ٪ ال ْلـــت اللُبُـــت الَٓ مٗٓمِـــا ٨ٞـــغة الحـــا٦م اإلاُلـــ٤، بـــل بن ٢ُـــام الض

 ٢ُاؾا ٖلى ص٫ْ اإلادُِ اإلاٛاعبي التي ج٩اٞذ لىُل الاؾخ٣ال٫  .

ٓع، ب٣ُـــاصة ـــا الضؾـــخ ٓمـــت الح٨ـــم اإلال٨ُـــت التـــي ؤ٢َغ ُتها مـــً مىُلـــ٤ صًنـــي  ْ مىٓ الؿىٓؾـــُت، ْظـــضث قـــٖغ

ُت  (1)بدض ٓطٍ، ألامـغ الـظي ؤ٦ؿـتها قـٖغ ُْم٨ىـت هٟـ ٍٓـت الؿىٓؾـُت صٖامخـّ،  ْاإلاغا٦ـؼ الضٖ ؛ خُـض قـ٩لذ اإلاىـاعاث 

ـا للضؾـاجير  ًُ ٓعا ٖلماهُـا، مدا٦ ٓع الاؾـخ٣ال٫ صؾـخ ٓة قـٗبُت، ؤْنـلِا لح٨ـم الـبالص لـظل٪ لـم ٨ًـً صؾـخ ٢ْ صًيُت، 

 ْ ٍٓـت الٛغبُت بك٩ل مُل٤،  ؼ الِ ْلـت، بـىو اإلاـاصة  الخامؿـت ا ؤلاؾـالمُتبهما ؾعى لخٍٗؼ ْعصث ) ؤلا للض ؾـالم لتـي ؤ

ْٞــــ٤ الــــى   الٛغبــــي  ــــت  ْل ْبصاعة الض ْل٨ــــً َــــظا الــــىو لــــم ًمىــــ٘ مــــً اإلاداٞٓــــت ٖلــــى همــــِ الحُــــاة  ــــت (  ْل صًــــً الض

ـــم ظملـــت مـــً الح٣ـــ١ٓ التـــي حٗـــض مـــً ٓع هٟؿـــّ ٢ـــض عؾَّ ْلـــت الاؾـــخٗماع، ال بـــل الضؾـــخ ٓعْر مـــً ص ْلـــت   اإلاـــ ٓاثم الض ٢ـــ

ْاة فــــــــــي ٦ْــــــــــظل٪ اإلاؿــــــــــا ْاة ؤمــــــــــام ال٣ــــــــــاهٓن،  الح٣ــــــــــ١ٓ اإلاضهُــــــــــت  الضًم٣غاَُــــــــــت بمى جِــــــــــا الٛغبــــــــــي،  مشــــــــــل اإلاؿــــــــــا

ْ اإلاٗخ٣ـض، ْج٩اٞا الٟغم ،ْالؿُاؾُت ٓاظباث الٗامت صْن جمُيز فـي الـضًً، ؤ ْال ٍْت في اإلاِام  لُت اإلادؿا ْ اإلاؿْا  ،

ْ الاظخ ْ آلاعاء الؿُاؾـــُت، ؤ ْ الرــرْة، ؤ ْ اللٛــت، ؤ ْ الٗــغ١، ؤ ْبن ٧اهــذ ٢ـــُم جــضزل فــي بَــاع اإلاكـــتر٥ ؤ ْ ــي  ماُٖــت  

                                                                                                                                                                                     
ونبناا ي  اب  فاص  وم،" تل ن"  اؼص فص م ا"يته واو ما ل ا" إونه بوضوح  لدى "يبىي ىوواب يال اتاال  ىي م،ا ةو لدماى باو دهانى "بانط و "يم

 ى ي0995م ر"ته يوتص ن "اا تد  ذنويو ،ةدا  م ونب مو تا"نخ ونبنا يو نا صا من و"ي  ي ا"يىا يوااا" ا 
ن 1ي

فاص تدظو يومهرنب ذموما بابو   عبص فص يوعاوى يوع"بص ويال االمص ال"تبا هاا بااومو"وا يو ااافص فنظا"ي وعاىى تبهاو" مةهاوى يوىوواب وؽاب و نا اب 
يودنا  يوع"بنب ذموما ظ  ي تلىيى م، هر مهاك وممهراب وهىالواب ذهاو مةهاوى يوىوواب ذناى  اوياى ماو ي ماى يوىوواب ماو دناا ااص ىوواب مجا"ى  وي ق 

 بؽك يونظ" ذو نظااى يودراى فنهاا مهرناا رااو لو ؼنا"  واك وال تعناص يومهرناب يوتاهنىناب دناا نتاوي"ا يودراى ماو يو ل،انب يومل  اب يوتاص تهعال فاص
"ي  ناىنا فص تودناى ي ماب وجماق  اتاتها ي ما" يوا ي نمندهاا دا  يودراى يواو"ي ص يوم ها  وإو ي،ا بػ ب،او"  ى اتو"نب  ارهنب ويال االى يوؽاول ىو

رماا فاص ذموما ننظ" وهمهرنب ب ر  إنجابص دنا وى ن تلىى يوا"آو وةظب مهك  وى وهىالوب ذهو يواو  لو يو،الح رما لو يو ؽاا  واى نو،اةوي بااومهوك 
"ذوو م،" يو ي دا"ل نبص   مو و بننما ل ه  يوهةظاب مهاك ذهاو نباص   نو اؾ يوا ي ي اتو "ه ف"ذاوو ورا وك و"ى  إ اا"ي   "آنناب  داوب ف

ن وتة،ن   واك لنظا" ىي مدماى جااب" ي ن،اا"يا  29ا يون ام  015فص آنا  ر"نمب به ي يومعنو إوو يمهك  هنماو ن و ي مهك آ  إب"يانى ن ي يوبا"  
ىا 0992يو نا ص ذناى يوعا"ل ومو اؾ يال االى ي مروناا  يوداواب يوم مناب ن يومل  اب يوع"بناب وهى"ي اا  ويون ا"ا بنا"و ا يو بعاب ي وواوا يوتل ى 
 ي 59 – 50،ـــ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5
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ـــت ؤلا ٓمـــت ال٨ٍٟغ ْلـــم ج٨ـــً هخـــاط اإلاىٓ ٍٓغ الٛغبُـــت،   التـــي ج٣ُـــض َــــظٍ   ؤلاؾـــالمُتوؿـــاوي، بال ؤ هـــا هخـــاط خغ٦ـــت الخىـــ

ْبهما جسًِٗا للًابِ الكغعي . ال حٗتٝر  ها بك٩ل مُل٤،   الح١ٓ٣ 

ـــت ببـــان ْل٨ــً ًشـــاع الدؿـــائ٫ َىــا، إلاـــاطا لـــم ًخهـــضع ؾــاا٫ اإلاغظ ْالخجاطبـــاث ال٨ٍٟغ ُٗـــت الضًيُـــت الى٣اقــاث 

ــــت اللُبُــــت، التــــي ٌٗــــض الشابــــذ الــــضًن ٍٓ ْجغ٦ُــــب مالمــــذ الِ ْلــــت الاؾــــخ٣ال٫، الؾــــُما مــــ٘ بٖــــاصة حكــــ٨ُل  ؤؾاؾــــا  يص

ٓعٍا ٞحها ا  مد

ْلـــــت الاؾـــــخ٣ال٫،  سُـــــت لض ُـــــت الخاٍع ـــــت ؤلاظابـــــت ٖلـــــى َـــــظا الدؿـــــائ٫ جاـــــرػ لىـــــا ألاَمُـــــت اإلاٗخاـــــرة للٓٞغ ْل مدا

ْبـغعث زٟـٓث الجـض٫ اإلاشـاع  ْالؿغصًاث ني،  ٍٓـاث ٖلـى الهـُٗض الـَٓ ْل ْالتـي عجبـذ ألا ت الؿاثضة في خُىّ،  ال٨ٍٟغ

ْالٟهــل  ٓع الاؾــخ٣ال٫، ٦إؾــلٓر بصاعة الح٨ــم،  ٓاعصة فــي صؾــخ ــت  اإلاؿــاثل الــ ٍَٓغ ــم ظ خــ٫ٓ اإلاغظُٗــت الضًيُــت، ٚع

ْ ـــ ْجم٨ـــين اإلاـــغؤة،  ٣ـــت الاهخســـار اإلاباقـــغ، ْخـــ٤ الا٢تـــرإ،  ٍغ ٓص جخهـــاصم فـــي مجملِـــا مـــ٘ بـــين الؿـــلُاث، َْ ي بىـــ

ٓمــت  ْمخىــاٞغة فــي ٦شيــر مــً الحــاالث مــ٘ اإلاىٓ ــت،  ٓاٍػ ٓمــت ٣ُِٞــت م ْمىٓ الِٟــم الــضًني، اإلاغج٨ــؼ ٖلــى عئٍــت مؿــخ٣لت، 

ْعٚــــم طلــــ٪ ٞــــةن اإلاجخمـــــ٘ اللُبــــي اإلادــــاٞٔ بكــــ٣ُّ  الكـــــٗبي،  الٛغبُــــت، فــــي بصاعة اإلااؾؿــــاث ْؾــــٓؽ اإلاجخمـــــ٘، 

ٓع الاؾــخ٣ال٫ ْؾــ ٓاٞــ٤ الجمعــي ٖلــى ههٓنــّ، ختــى مــ٘ الخٗــضًل الــظي َــغؤ ْالىسبــٓي، ٢ــض عخــب بضؾــخ ُاصة الخ

ْالــظي لــم ًدمــل َغًخــا اظخماُٖــ1963ٖلُــّ ٖــام  ٓلٓظُا الًٞخــا ؾــٔٓ خُضجــّ ٖــً الىٓــام الُٟــضعالي، ام  ْ ؤًــضً ، ؤ

ٍْم٨ىىا َىا ؤن هغظ٘ طل٪ لألؾبار آلاجُت : ْلت البؿُُت،   بلى هٓام الض

ال :  َبُٗــت  هٓــام الح٨ــم اإلال٩ــي بٗــض الا  ْالضًيُــت للٗاثلــت ؤ سُــت،  ُت الخاٍع ْاؾــدىاصٍ ٖلــى الكــٖغ ؾــخ٣ال٫، 

 ٓ ُــ٠ بؾــُت، التــي ٢ــاصث خغ٦ــت الؿى ْهجحــذ فــي جْٓ ىُــت،  امــت الَٓ ؾــالمُت بنــالخُت، جهــضعث مــً زاللِــا الٖؼ

ْالُاٖــــت لِــــا، ممــــا زلــــ٤ خالــــت مــــً   ،ٕٓ ْاظــــب الخًـــ ــــغ  ْجاًر ُٖتهما،  الءاث ال٣بلُــــت، لخشبُــــذ مكــــْغ ْالــــ الـــضًً، 

ٓؤمــــــت بــــــين ا ْمدخ٨ــــــغا الخ ْالــــــضًً، ظىبخــــــّ خالــــــت الهــــــغإ، خُــــــض ٌٗــــــض اإلالــــــ٪ ممــــــشال للؿــــــلُت الضًيُــــــت،  لىٓــــــام 

ــضاع  ًُ ْبــظل٪ بــاث الــضًً  ْمؿــاظضَا فــي ؤهدــاء الــبالص،  اًاَــا  ٣ــت الؿىٓؾــُت، التــي جىدكــغ ْػ إلااؾؿــا ها؛ ٖاــر الٍُغ

ْلت  ٖار ماؾؿاث الض
ً
ْٖـٔ، جٓظـببخُـض   عؾمُا  ْ ْ حٗـالُم صًيُـت، ؤ ّٗ مـً زـال٫  ن ؤي جش٣ُـ٠ لألثمـت، ؤ حكـَغ

ٓئملي ٓمُت، التي يهُمً ٖلحها ال٨ٟغ الؿى ٓاث الح٩  نالحي .ؤلا  ال٣ى

ْالؿُائـملي ؤلا  زاهُا : ٖضم ٕ ال٨ٟـغي  ٕ اإلاًـاص للُـغح الٛغبـي هض  اإلاكـْغ ُْٚـار اإلاكـْغ ؾـالمي فـي خُىـّ، 

ْابح ل٨ُُٟـت بصاعة جغ٦ـت الاؾـخٗماع، زهٓنـا بٗـض ؾـ٣ٍٓ هٓـام ال ٓع  ْلت، ٞلم ٨ًً َىا٥ جه خالٞـت لبىاء الض

ٓعٍــــت التر٦ُــــت الحضًشــــت مىــــظ ٖــــام  ْلــــت، فــــي الجمِ ٓلٓظُــــت الض ْبٖــــاصة بىــــاء اًضً م، ٖلــــى ؤؾــــــ 1923الٗشماهُــــت، 

ٓايـغ  ٓم الح ْالخٗلُمُت، ألامغ الظي ؤخـضر اعجبا٧ـا خ٣ُ٣ُـا فـي ٖمـ ٓهُت،  ، ؤلاؾـالمُتٖلماهُت، قملذ الىٓم ال٣اه

ْلــــــت، ْالض ٓح اإلاٟــــــاَُم خــــــ٫ٓ ٦ُُٟــــــت بىــــــاء اإلاجخمــــــ٘،  ٦ْــــــظل٪ الٗال٢ــــــت مــــــ٘  ٖــــــؼػٍ ٖــــــضم ْيــــــ ْنــــــُٛت الح٨ــــــم، 

ٓاٍ،  ْ ـــــي ظمُِٗـــــا بقـــــ٩االث ؤ٣ٞـــــضث ؤي ظـــــض٫ مدخـــــ ْمدـــــضصاث الٗال٢ـــــت مـــــ٘ آلازـــــغ ٚيـــــر اإلاؿـــــلم،  الضًم٣غاَُـــــت 

ٍٓـــت،  ْل ْلــت ٞحهـــا ؤ ْبىــاء ماؾؿـــاث الض ٓلُـــضة،  ْلـــت ال زهٓنــا فـــي الحالــت اللُبُـــت، التـــي ٧ــان جشبُـــذ الاؾــخ٣ال٫ للض

دُض ؤي 
ُ
ْج  نغإ ظاهبي .ج٣ٟض ظض٫ اإلاغظُٗت مارعاجّ، 

ٗاث  ْالدكــــ٨ُ٪ فــــي الدكــــَغ ٓطط الٛغبــــي،  ــــت اإلاخــــإزغة بــــالىم ، ْفــــي ؤلاؾــــالمُتزالشــــا :  َُٛــــان اإلاىــــا   ال٨ٍٟغ

ٓمُـــــــت،  ْاص اإلاـــــــضاعؽ ال٣ ْع ٓ اججـــــــاٍ ٖؼػجـــــــّ ٦خابـــــــاث اإلاؿدكـــــــغ٢ين،  َْـــــــ ٓاءمـــــــت الحُـــــــاة الحايـــــــغة  ٢ـــــــضع ها ٖلـــــــى م

ت الكاؾٗت، بين  ٓة الحًاٍع ْؤؾِمذ في اهدكاٍع الٟج ت،  ٓالم ْالِؿاٍع ْالٛغبُت، ْ جـم ال٣ُُٗـت  ؤلاؾالمُتالٗ
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 ٓ ــــت ال ْل ْهٓــــام الض ــــت الؿــــلُاهُت ال٣ضًمــــت،  ْل ذي للض ٓطط الخــــاٍع سُــــت الحانــــلت بــــين الىمــــ َىُــــت الىاٍــــملئ بٗــــض الخاٍع

 الٛغبي . ججغبت الاؾخٗماع 

ْلـت، بال ؤ هـا قـ٩لذ ؤعيـُت  ٓصاٖت ْالاؾخ٣غاع اليؿبي فـي الض ِٖٓا ق٩لذ خالت مً ال ٓامل في مجم َظٍ الٗ

ٓلٓظُـــــت الؿـــــلُت الحا٦مـــــت، لُيخ٣ـــــل الخىـــــاٞـ ٖلـــــى الؿـــــلُت مـــــً  ْؤًضً ٓمـــــت الح٨ـــــم،  ـــــت فـــــي مىٓ لخٛيـــــراث ظظٍع

ْلُخســظ الـضًً ؤبٗـاص ت  ٓعا ظــضًا ٖلـى الؿــاخت  ااإلااؾؿـت اإلال٨ُـت الخ٣لُضًــت، بلـى اإلااؾؿــت الٗؿـ٨ٍغ ، ْخًـ ؤزــٔغ

َْ  ٓ ما ؾنرنضٍ في اإلاغخلت آلاجُت .الؿُاؾُت، 

 لىمُتكهذ الذولت ال: الفشق الثاوي

ْمد ْمـــــت،  ْاإلا٣ا ٓ فـــــي مهـــــغ، َٛـــــذ ٖلـــــى الٗـــــالم الٗغبـــــي قـــــٗاعاث الٓخـــــضة،  ٓلُـــــ ٓعة ً اعبـــــت مىـــــظ هجـــــاح زـــــ

ْٚــ الُــت،  ٔالغظُٗــت، ْؤلاماًر
ّ
٢ُْــام ألاهٓمــت  ظ ٓع الجمعــي اإلاىــاصي بةؾــ٣اٍ ألاهٓمــت اإلال٨ُــت،  َــظا الخُــار الكــٗ

ٍْــت، لِؿــخٛل بٗــٌ مىدؿــبي اإلااؾؿــت ا ت فــي لُبُــا، َــظا ؤلاعبــا٥الٓخض ٓع ٞ، لٗؿــ٨ٍغ ْصؾــخ خُــُذ بالىٓــام اإلال٩ــي 

ْػث ألاعبٗــــين  ٍٓلــــت ظــــا ٓلٓظُــــت ظضًــــضة، خــــاػث مــــضة ػمىُــــت َ ْؤًضً ْلخبــــضؤ الــــبالص مغخلــــت ؾُاؾــــُت،  الاؾــــخ٣ال٫، 

ٍٓــت فــي اإلاكــِض الؿُائــملي، ْالا  ْؤخــضزذ حٛيــراث بيُ ٢ٓــٝٓ ٖلــى طلــ٪ ٞةهىــا ٖامــا،  ْلل عجإًىــا ج٣ؿــُم َــظا اظخمــاعي، 

ٓ آلاحي   :الِٗض إلاغخلخين ٖلى الىد

 اإلاشخلت الجمهىسٍت:  -والأ

ْع ؤلا 1969بخـــــضؤ ؾـــــبخمار ٖـــــام ْ ـــــي اإلاغخلـــــت التـــــي جلـــــذ ؾـــــ٣ٍٓ الىٓـــــام اإلال٩ـــــي فـــــي لُبُـــــا م ٖـــــالن م، ْنـــــض

ٓعٍـــــت؛ بمٓظـــــب  ت، التـــــي ؤٖلىـــــذ ٢ُـــــام الجمِ ٓلـــــذ خ٨ـــــم الـــــبالص اإلااؾؿـــــت الٗؿـــــ٨ٍغ ٓعي اإلاا٢ـــــذ، خُـــــض ج الضؾـــــخ

ْلـت باإلاـاصة  ٓعي اإلاا٢ذ، الـظي خـضص قـ٩ل الض الن الضؾخ ٓعي ( ْخـاػث ؤلٖا ألاْلـى مىـّ ٖلـى ؤ هـا طاث ) هٓـام ظمِـ

ُٗت،  ٓعة، الـــــظي جُلـــــ٘ باإلاِـــــام الدكـــــَغ ـــــ٤ مجلــــــ ٢ُـــــاصة الشـــــ ْلـــــت، ٖـــــً ٍَغ الؿـــــلُت الجضًـــــضة ٖلـــــى مٟانـــــل الض

ْعثاؾــــت  ــــت،  ْل ْْيــــ٘ الؿُاؾــــت الٗامــــت للض  ،٘ ْالدكــــَغ ْاؾــــٗت ،٦مباقــــغة ؤٖمــــا٫ الؿــــُاصة الٗلُــــا،  ْبهــــالخُاث 

ٓػعاء التـــــــي مشلـــــــذ الؿـــــــلُت الخى ت، ْخمـــــــل الىٓـــــــام الجضًـــــــض الـــــــ ٦ْالَمـــــــا ًـــــــضاعان بيخهـــــــُاث ٖؿـــــــ٨ٍغ ُٟظًـــــــت، 

ْٖـاصٔ مشُال هـا ٖلـى  ٓمت اإلال٨ُـت التـي هانـتها الٗـضاء صازلُـا،  ت، مٛاًغة جماما للمىٓ ٨ٍْٞغ ٓلٓظُت ؾُاؾُت،  ؤًضً

 ْ ٓاخــضة ٦بــضًل للض اعًخــا ٨ٞــغة ألامــت ال ٓمي الىانــغي  فــي مهــغ، َْ لــت الهــُٗض الٗغبــي، مخــإزغا فــي طلــ٪ باإلاــض ال٣ــ

َٓىا لّ في مٗغى صعاؾدىا . ْالظي ه ت، في امخضاص للخإزغ الُا ي بالخجاعر الخاعظُت،   ال٣ٍُغ

ٓعٍت التــــي خملِــــا ؤلا  ْعٚــــم الخٛيــــر الؿُائــــملي بال ؤن ٓعي الــــظي خــــل مدــــل الىهــــٓم الضؾــــخ ٖــــالن الضؾــــخ

٣ـت الىٓـغ بلـى اإلاؿـإلت الضًيُـت، بال ؤهـّ  ا فـي ٍَغ ٓع الاؾخ٣ال٫، لم ًدمل حٛيـرا ظـظٍع ٓح بلـى الخٓظـّ صؾخ ؤقـاع بٓيـ

 ٓ َْـــ ٓعٍـــت ٖغبُـــت صًم٣غاَُـــت خـــغة ، الؿـــُاصة ٞحهـــا للكـــٗب ،  ٓمي، فـــي هـــو ماصجـــّ ألاْلـــى )  لُبُـــا ظمِ الٗغبـــي ال٣ـــ

 ْ ْ ظؼء مً الامت الٗغبُت،  ٓعٍـت الٗغبُـت ب٢لُمِا ظؼء مً بَضّٞ الٓخضة الٗغبُت الكاملت،   ْحؿوى الجمِ ٣ُا  ٍٞغ

ْلِؿــخسضم فـي اإلاــاصة الشاهُــ ا ؤٚلــب الضؾـاجير الٗغبُــت طاث الخٓظــّ اللُبُـت (  ت طاث الٗبـاعة الىمُُــت التـي حؿــخٗيَر

ــت ال٣ُــام بكــٗاثغ  ْلــت خٍغ ْجدوــي الض ْاللٛــت الٗغبُــت لٛتهــا الغؾــمُت .  ْلــت ،  ٓمي، بىهــّ ٖلــى )الاؾــالم صًــً الض ال٣ـ

ُت فــي الــ ْبن لــم حكــغ بلــى جد٨ـُم الىهــٓم الكــٖغ َْـظٍ الىهــٓم  ُــت  (  بالص، بال ؤن ألاصًـان َب٣ــا للٗــاصاث اإلاٖغ

ــت  ٖلــى نــُٗض الــىمِ الاظخمــاعي، بمىــ٘  ٓعٍــت، خملــذ حٛيــراث ظظٍع ــت التــي ؤبغػ هــا  اإلاماعؾــاث الش الحالــت اإلآٍِغ

ٓعٍـت  ْعٚـم ز ُا،  ْالخًـ٤ُِ ٖلـى الجالُـاث ألاظىبُـت ٚيـر اإلاؿـلمت، ْخٓـغ اإلاماعؾـاث اإلادغمـت قـٖغ ٓع،  ججاعة الخمـ
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ْمىدِـــا ٢ـــضعا مـــً ال٣بـــ٫ٓ َـــظٍ الاظـــغاءاث بال ؤ هـــا جـــضزل مـــً ْظِـــت هٓغهـــا فـــي  ؾـــُا١ جشبُـــذ الؿـــلُت الحا٦مـــت، 

سُــت ٦مــا ط٦غهــا،  ْجاٍع ْزــاث صًيُــت،  ٓع ُخّ ٖلــى م الكــٗبي، الؾــُما ؤن الىٓــام اإلال٩ــي  اإلاُــاح بــّ ٧ــان ًاؾـــ قــٖغ

ُت، بــل ْابــحت لخد٨ــُم الىهــٓم الكــٖغ ٗاث اللُبُــت فــي َــظٍ الح٣بــت مــً بقــاعة  خاٞٓــذ  لــظل٪ زلــذ الدكــَغ

ٓاهين التـــي ـــا الىٓـــام اإلال٩ـــي، بال ؤن الخٛيـــراث التـــي جلـــذ َـــظٍ اإلاغخلـــت ٢ـــض ٦كـــٟذ ؤ هـــا لـــم ج٨ـــً  ٖلـــى طاث ال٣ـــ ؤ٢َغ

 ؾٔٓ مغخلت اهخ٣الُت إلاا بٗضَا .

ت:  -زاهُا  اإلاشخلت الجماَيًر

م بٗــــض مــــا ٌٗــــٝغ بــــةٖالن ؾــــلُت الكــــٗب، خُــــض اهخ٣ــــل 1977ًم٨ــــً عنــــض بــــضاًاث َــــظٍ اإلاغخلــــت ٖــــام 

ٓعي الـــــظي ؤؾــــــ اصاعة الح٨ـــــم، مخسلُـــــا ٖـــــً ؤلا ضي فـــــي الىٓـــــام الٗؿـــــ٨غي بلـــــى ؤؾـــــلٓر ٚيـــــر ج٣لُـــــ ٖـــــالن  الضؾـــــخ

ْالتـــي  ٦كــــٟذ ألاخــــضار الخالُـــت  ؤ هــــا لـــم ج٨ــــً ؾــــٔٓ مغخلـــت اهخ٣الُــــت، مِـــضث لح٨ــــم ؤ٦رــــر  ٓعٍـــت اللُبُــــت،  الجمِ

ٗت  ٢ٓـ٘ الكـَغ ٓ بُـان م ْما يهمىا في َظٍ اإلاغخلت َ ٓلُت،  ت، ٣ٞـض ؤلاؾـالمُتقم ٓاهين الؿـاٍع ْال٣ـ ٗاث  ، مـً الدكـَغ

ٗت  ههذ ال٣ٟغة ٓ قـَغ م َـ ٓع ؤن ) ال٣ـغآن ال٨ـٍغ الشاهُت مً بٖالن ؾلُت الكٗب، الظي خل ٖملُا مدل الضؾـخ

٢ُْمــت الؿــىت  ٢ٓـ٘  ـا، الؾــُما ٖــً م ْالدؿـائالث الجمــت التــي جشيَر ْعٚـم يــبابُت الٗبــاعة  ــت (  اإلاجخمـ٘ فــي الجماَيًر

ٍٓــــت، ْالاظتهــــ ٓز٣ُــــت الخًــــغاء مــــا ؤقــــ لؼامُــــت اإلاغظُٗــــت، بال ؤناصاث اإلاظَبُــــت ال٣ُِٟــــت فــــي ؾــــلم ؤلاالىب اعث لــــّ ال

ٗت 1988وؿــان الهــاصعة ٖــام لح٣ــ١ٓ ؤلا ٓلِــا ) بن ؤبىــاء اإلاجخمــ٘ الجمــاَيري ًدخ٨مــٓن بلــى قــَغ م فــي صًباظتهــا ب٣

ٓهُـــت  ُت ْ جـــت ٢اه ْ الٗـــٝغ ( مـــىذ قـــٖغ ْ ـــي الـــضًً ؤ ْ للخبـــضًل،  م٣ضؾـــت، طاث ؤخ٩ـــام زابخـــت، ال جسًـــ٘ للخٛيـــر ؤ

ا ًٟــ ًٓ ُٗت، ْؾــم ْ ؤلا غى هٟؿــّ ٖلــى ظمُــ٘ الُِئــالخد٨ــُم الىهــٓم الدكــَغ ْ ال٣ًــاثُت، ؤ ُٗت، ؤ ــت ث الدكــَغ صاٍع

ت الاؾدىاص ٖلى الىه1) ٓاٍػ ُت في بلٛاء ؤي ٖمل مىاٝ(٦ما ًمىذ ال٣ًاء ظ ألخ٩ام الكـإع الح٨ـُم،  ٓم الكٖغ

ذ  ٓص ؤخ٩ـــام ٢ًـــاثُت حؿـــدىض بكـــ٩ل نـــٍغ ْمبـــاصت اإلاد٨مـــت الٗلُـــا، ٩ًـــاص ًىـــضع ْظـــ ْبخدبـــ٘ ؤخ٩ـــام ال٣ًـــاء  بال ؤهـــّ 

ُت، زهٓنــا فــي بَــاع ال٣ًــاء ؤلا خ٩ــام الأل  ٓاهين لكــٖغ ْمــغص طلــ٪ ًغظــ٘ بكــ٩ل ؤؾائــملي لٗــضم مغاظٗــت ال٣ــ صاعي؛ 

٣ْٞــا لألخ٩ــام  ٗاث اإلاٗمــ٫ٓ  هــا  ْالتــي ْلــذ ٦مــا  ــي مىــظ خ٣بــت الاؾــخ٣ال٫ لــظل٪ ْلــذ َــظٍ ؤلاؾــالمُتْالدكــَغ   ،

ْلم جٟٗل بك٩ل خ ْع١،  ٗت خارا ٖلى  ْالىهٓم اإلاخٗل٣ت بخد٨ُم الكَغ  ٣ُ٣ي .اإلاباصت 

ٓع الخُــاعاث ْججــضع ؤلا  ْعٚــم ِْــ ْحكــ٩ل الجماٖــاث طاث اإلاغظُٗــت ؤلاؾــالمُتقــاعة َىــا، ؤهــّ   ؤلاؾــالمُت، 

ْ في اإلادُِ الٗغبي، بال ؤ هـا لـم ج٨ـً مـازغة فـي َـظٍ الٟتـرة،  ٓاء في الضازل اللُبي، ؤ ٗت، ؾ الضاُٖت لخد٨ُم الكَغ

ْبهمــا  ــا لِــظٍ الجماٖــاث،  َْــظا لــم ٨ًــً ازخُاٍع ٦مــا لــم ًغنــض لِــا ؤي مكــاع٦ت ؾُاؾــُت ٞاٖلــت فــي الكــإن الٗــام، 

ْال٣مـــ٘  ٓوي للٗمـــل الحؼبـــي،  م ال٣ـــاه ـــا، بؿـــب الخجـــٍغ الؿُائـــملي الـــظي لـــم ٌٗتـــٝر بالخٗضصًـــت الؿُاؾـــُت ٧ـــان ظاًر

ــــت ٓع ال٨ٟــــغ الؿُائــــملي ؤلا  ، (2)ْال٨ٍٟغ ْلــــت ٖلــــى جٓظِِـــــا لــــظل٪ لــــم ًخُـــــ ؾـــــالمي فــــي الــــضازل اللُبــــي، ْخاٞٓـــــذ الض

ٓمي اإلاٗاصي بك٩ل مُل٤ للخٗضًت الؿُاؾُ بي ال٣ ْ ليؾالم الؿُائملي بك٩ل زام .الْٗغ  ت، 
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 اللهذ الشاًَ:الفشق الثالث

ْا٢ٗـا ظضًـضا ٖلـى اإلاؿـخٔٓ الؿُائـملي، ْالاظخمـاعي، بٗـض ؤهـخج الخٛيـر  الؿُائـملي فـي الؿـاب٘ ٖكـغ مـً ٞاراًـغ 

ْٞـــخذ بـــار الى٣ـــاف ٖلـــى  ـــاث،  اخـــت بالىٓـــام الجمـــاَيري ْزلـــ٤ خالـــت بًجابُـــت ٖلـــى نـــُٗض اػصَـــاع مىـــار الحٍغ ؤلَا

ٓعي صًم٣غاَـي ْالخإؾِـ لىٓام مـضوي صؾـخ ْلت،  ٓلٓظُت الض ْؤًضً ٍٓت  ْٞـغىمهغاُّٖ لخدضًض مٗالم َ ْا٢ـ٘  ، 

ْع ؤلا  ٓط بهـــض ٓوي ظضًـــض، جـــ ٓعي فـــي الشالـــض مـــً ؤٚؿـــُـ ٖـــام ٢ـــاه ْالـــظي هـــو فـــي ماصجـــّ 2011ٖـــالن الضؾـــخ م، 

ــــت صًم٣غاَُــــت مؿــــخ٣لت، الكــــٗب ٞحهــــا مهــــضع الؿــــلُاث، ٖانــــمتها َــــغابلـ، ْل ْصًجهــــا  ألاْلــــى ٖلــــى ؤن ) لُبُــــا ص

ٗت  ؤلاؾـــالم، ْلـــت  ؤلاؾـــالمُتْالكـــَغ ْج٨ٟـــل الض  ٘ م اإلاهـــضع الـــغثِـ للدكـــَغ ـــت ال٣ُـــام بكـــٗاثَغ لٛيـــر اإلاؿـــلمين خٍغ

 . الضًيُت ....(

ت حكــ٩ل الىٓــام  الث التــي نــاخبْعٚــم خالــت الاهٟخــاح ، ْؾــٖغ ْٖمــ٤ الخدــ ٖملُــت الخٛيــر، لــم ذ الجضًــض 

ْ نــُٛت ظامٗــت، جى ـــي خالــت الهــغإ اإلادخــضم ٖلــى الؿـــلُت،  ٓعٍت، ؤ ْز٣ُــت صؾــخ ٓاٞــ٤ ٖلـــى  ٨ًــً مــً الؿــِل الخ

ٓاث الٗكــــغ اإلا ٧ْــــان الـــظي نــــبٜ الؿـــى ىُـــت ٖلــــى ازـــخالٝ مكــــاع ها،  ٓعَــــذ ُٞـــّ ٧ــــل ال٣ــــٔٓ الَٓ ْالـــظي ج ايــــُت، 

الجــض٫ خــ٫ٓ اإلاغظُٗــت فــي لــب طلــ٪ الهــغإ، خُــض اؾــخٛلذ اإلاؿــإلت الضًيُــت فــي حٛظًــت الخجاطبــاث الؿُاؾــُت، 

ْاؾخُٗاٝ الكإع اإلاداٞٔ، لظ٥ ًهٗب عنض الحالـت الضًيُـت فـي َـظٍ اإلاغخلـت الؾـُما فـي ْـل خالـت الاه٣ؿـام 

ٗاث الضاُٖــــت ْٖـــض ٢ْــــض نـــضعث فـــي َـــظٍ الٟتـــرة ٖضًـــض الدكـــَغ ْلـــت اإلاؿـــخ٣غة،  ٓم الض ْالبٗـــض ٖـــً مِٟـــ ٓاٞـــ٤  م الخ

ٗت  ني ٖلـــى ٢ـــغاع ٌٗخاـــر الكـــَغ ٍٓذ ؤًٖـــاء اإلاـــاجمغ الـــَٓ ٗت، ٖلـــى عؤؾـــِا جهـــ  ـــي مهـــضع  ؤلاؾـــالمُتلخد٨ـــُم الكـــَغ

ْؤن ٧ــل مــا ًســال٠ ؤخ٩امِــا ٣ًــ٘ بـاَال ٘ فــي لُبُــا،  مــً الىٓــام الــضازلي  20اصة ، مٗللــين طلــ٪ بمىُــ١ٓ اإلاــالدكـَغ

ٗت  ٓاٞــ٤ ؤخ٩ــام الكــَغ ٗاث بمــا ً ٍٓغ الدكــَغ ُٗت جُــ ني الٗــام، التــي ظٗلــذ مــً مِــام اللجىــت الدكــَغ للمــاجمغ الــَٓ

ٗت ؤلاؾــــالمُت ْما٦ــــضا ٖلــــى ؤن الكــــَغ ٘ فــــي لُبُــــا،   ــــي مهــــضع  ؤلاؾــــالمُت، لُدؿــــم الجــــض٫ خــــ٫ٓ مهــــاصع الدكــــَغ

٘ فــي الــبالص خُــض قــ٩لذ لجىــت بالخٗــاْن مــ ْالــىٓم الدكــَغ ٓاهين  ٓلــذ بظــغاء مغاظٗــت قــاملت لل٣ــ ْػاعة الٗــض٫، ج  ٘

ٗت  جِا بك٩ل ًجٗلِا  ؤ٦رر جُاب٣ا م٘ الكَغ ْجسٍغ ىُت،  ْع ال٣ـاهٓن ع٢ـم ؤلاؾالمُتالَٓ ٧ْان ٢ض ؾب٤ طل٪ نـض  ،

ْبيـــاٞت ٞهـــل زـــام 2005لؿـــىت  1م بكـــإن حٗـــضًل ؤخ٩ـــام ال٣ـــاهٓن ع٢ـــم 2012لؿـــىت  46  ، م بكـــإن اإلاهـــاٝع

ت  ْ ؤلاؾــــــــالمُتبالهــــــــيٞر ٗاث   وكــــــــاء صاع ؤلاٞخــــــــاء،بم بكــــــــإن 2012لؿــــــــىت  15ال٣ــــــــاهٓن ع٢ــــــــم ،  ٧ــــــــل جلــــــــ٪ الدكــــــــَغ

ٓا٤ٞ ْلم ج٨ً مدل ج ت، لم جسل٤ خالت عيا ظمعي،   :ٍم٨ً ؤن وٗلل طل٪ بالى٣اٍ آلاجُتْ  ،ْالخدضًشاث الجظٍع

ٗت ٧اهــذ لٛاًــاث  ٗاث بمــا ًدىاؾــب مــ٘ الكــَغ ال : ؤن ٧ــل الخدــضًشاث التــي اؾــتهضٞذ جحــحُذ الدكــَغ ــت، ؤ مٍِٓغ

ٍٓـاث  ْل ْلـم ٨ًخـب لِـا الىجـاح، بؿـبب مىُـ٤ ألا ْالهـغإ الؿُائـملي،  ٓجي  ٓل اهضعظذ جدذ َاثلت الاخخضام ألاًضً

ْب هـــاء  ال،  ْماؾؿـــاث عقـــُضة، جًـــمً ْنـــ٫ٓ الـــبالص بلـــى بـــغ ألامـــان ؤ ٓعٍت  ٓاٖـــض صؾـــخ الـــظي ًدـــخم الاعج٩ـــاػ ٖلـــى ٢

ٓلٓظُت، طاث الُاب٘ الجضلي  .خالت الاه٣ؿام ْالاخترار الضازلي، ٢بل الخٓى في اإلاؿاثل ألا   ًضً

ْؤخــؼار ْخغ٧ــاث ؤلا  ؾــالميزاهُــا : اخخ٩ــاع الخُــار ؤلا  ٕ ؾــالم امــً ٢بــل جُــاعاث  لؿُائــملي فــي لُبُــا، ظٗــل اإلاكـــْغ

ٓم الؿُاؾُين، في ْل ألاػمت التي حٗاوي مجها َـظٍ الجماٖـاث؛ مـً خُـض بيُـت ؤلا  ٓاظِت الخه ؾالمي بغمخّ  في م

ْجىٓيــــراث ؤزبدــــذ ٞكــــلِا،  ْاؾــــخيراص َــــظٍ الجماٖــــاث لــــغئٔ  ْآلُــــاث اقــــخٛالِا، با يــــاٞت الؾــــخٗاعة  ٍٓجهــــا،  فــــي ج٩

 ْ  ؾالمُت ؤزٔغ . بججاعر ازخار ها قٗٓر ٖغبُت، 
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ٓٞغ خــــضار ؤي بزالشــــا : ؤن  ٓص هسبــــٓي، ْخــــغا٥ مجخمعــــي، ًــــ حٛيــــر ظــــظعي صازــــل اإلاجخمــــ٘، ًجــــب ؤن ٌؿــــب٣ّ مجِــــ

 ٕ ٖٓب اإلاجخمــــــ٘ ؤي مكــــــْغ اإلاىــــــار اإلاىاؾــــــب ْألاعيــــــُت اإلاخِىــــــت لىجاخــــــّ، ْفــــــي الحالــــــت اللُبُــــــت الغاَىــــــت لــــــم ٌؿــــــخ

ٍْخٗـــاَ  بدـــظع مـــ٘  بـــت،  ٓاًَ ٌكـــٗغ بٍغ ٓاخـــض، ظٗلـــذ اإلاـــ ٍٓلـــت مـــً ال٨ٟـــغ ال ٓاث َ اؾـــب ؾـــى بنـــالحي، بؿـــبب ْع

 ٩اع اإلاؿخدضزت .ألاٞ

ــت، ٞخد٨ــُم  ٓابــت ٨ٍٞغ ْججــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤهىــا فــي صعاؾــدىا َــظٍ اٖخمــضها التر٦يــز ٖلــى اإلاؿــإلت الضًيُــت مــً ب

ٗت  ْاخـض مـً ؤْظـّ ٖـضة جخ٣ـاَ٘  ؤلاؾالمُتالكَغ ٓ بال ْظـّ  ْص، ما َ ْب٢امت الحض ت،  ٓاهين الؿاٍع ْجًمُجها في ال٣

ٗت  ـت مىاٞؿـت، ألامـغ الـظي، مـ٘ قـتى مىـاحي الحُـاؤلاؾـالمُتٞحها الكَغ ٓمـاث ٨ٍٞغ ٓأػ مـ٘ مىٓ ْجخـ  صٞـ٘ ٖضًـض ة، 

ْالبدار، بلى اؾدكٗاع ٖم٤ ألاػمـت التـي ٌِٗكـِا ال٨ٟـغ ؤلاؾـالمي  ،ً ْالتـي ٌْٗؼ هـا مـً ظملـت ألاؾـبار؛  (1)اإلا٨ٍٟغ

ْبَاعاث مدضصة .   اًا ي٣ُت،  ٗت في ْػ  بلى الخحجُم اإلاسل، ْخهغ الكَغ

ٓص  ْ الِٗــ ْالتــي لــم جــىجح ٖلــى ازــخالٝ ْبٗــض اؾخٗغايــىا للمغاخــل  ْلــت اللُبُــت،  سُــت التــي مــغث بالض الخاٍع

 ٓ ٓع خــضاسي إلاىٓ ٓلٓظُا ها، فــي بهخــاط جهــ ــت ؤًــضً ٓم بمــت ٨ٍٞغ ىُــت فــي ٖمــ ْلــت الَٓ ؾــالمُت، قــإ ها فــي طلــ٪ قــإن الض

ٓعي ءلٗــالم الاؾــالمي، خــغي بىــا ؤن هدؿــاا ْمــضٔ بلؼامُخــّ فــي الــىو الضؾــخ ٫ ٖــً َــغ١ نــُاٚت الــىو الكــغعي، 

ْ اللُب ٓ ما ؾىدللّ في اإلاُلب آلاحي : ي،  َ 

 اإلاؼلب الثاوي

لت   ) الىص _ اإلاياهت ( ؤلاظالمُتاإلاىاءمت الذظخىسٍت ألخيام الشَش

ٗت  ٓعٍت اإلاخٗــضصة للكــَغ ْالتــي ال ًم٨ــً ؤلاؾــالمُتْالحــضًض َىــا ٖــً صاللــت الهــُاٚاث  الضؾــخ ْم٩اهتهــا،   ،

ٓعي، الـــظي ٌٗـــض ال٣ـــاهٓن  ألاؾائـــملي، الـــظي ًدـــضص قـــ٩ل الىٓـــام الؿُائـــملي، عنـــضَا بال مـــً زـــال٫ الـــىو الضؾـــخ

ٓاٞــ٤ ٖلحهــا اإلاجخمــ٘، مــً زــال٫ ٣ٖــض اظخمــاعي بــين  ْلــت، ٖلــى ؤؾــاؽ اإلابــاصت اإلاتراــخت التــي ج ٍْد٨ــم ؾــل٥ٓ الض

م مــــً ازــــخالٝ الضؾــــاجير، ٞــــةن  ْٖلــــى الــــٚغ ْاإلاجخمــــ٘،  ْلــــت  ْآزــــغ ؾُائــــملي بــــين الض ٓهــــاث اإلاجخمُٗــــت،  مسخلـــ٠ اإلا٩

يـت ٖلـى ؤٚلتها ٌكخمل ٖلـى ْنـ٠ٍ ل٩ُِلـت  ٓص اإلاْٟغ ْال٣ُـ ْجىٓـُم ٖال٢ـت الؿـلُاث ببًٗـِا،  الىٓـام الؿُائـملي، 

٣ـــــت مماعؾـــــت ؾـــــلُا ها الؿـــــُاصًت،  ٍغ ْطلـــــ٪ مـــــً زـــــال٫ جدضًـــــض مـــــضٔ َْ ٓمُـــــت اإلاسخلٟـــــت،  ـــــاث٠ ؤلاصاعاث الح٩ ْْ

ٓلِا ٖلـــى آلُـــاث ماؾؿـــاجُت،  ْمماعؾـــاث الؿـــلُت الؿُاؾـــُت مـــً زـــال٫ قـــم ْص  ْح٨ٗــــ الضؾـــاجير الحضًشـــت خـــض

ْبظــاصة فــي لحماًــت مهــالح  ٍٓــّ مــً ص٢ــت فــي الخٗبيــر  ٓعي بمــا ًد َْٗــض الــىو الضؾــخ ٓاَىين،  ــاث ْخ٣ــ١ٓ اإلاــ ْخٍغ

ٓعٍت  ـــــي التــــي جدـــــضص مٗـــــالم  الخٓنــــ٠ُ اإلاُٗـــــاع الغثِنــــملي الـــــظي ًيبنـــــي ٖلُــــّ هٟـــــاط اإلاًـــــمٓن، ٞالهــــُاٚت الضؾـــــخ

ٗت ْٖلـى عؤؾـِا مؿـإلت جد٨ـُم الكـَغ خّ للمؿـاثل الكـاث٨ت  ْعٍئ ْالخٗـاَي مـ٘ ٣ُْٖضة الىٓام الؿُائملي ال٣اثم،   ،

ْالٗاـرة لِؿـذ  ٓعٍت،  ٓز٣ُـت الضؾـخ ـت فـي ال ٍَٓغ ـا ظ ْؤ٦رَر ٦ْـض ال٣ًـاًا  ْالتـي حٗـض مـً ؤ ىُت،  ٍٓت الَٓ مدضصاث الِ

ْالىســب الؿُاؾــُت فــي اختــرام  ْمــضٔ ظضًــت الؿــلُت الحا٦مــت  ٓع فــي خــض طاجــّ بــل فــي اإلاماعؾــاث  ٓص الضؾــخ فــي ْظــ

ٓع  ْهبـــظ الح٨ـــم الـــض٨ًخاج ْلـــت ال٣ـــاهٓن،  ْبعؾـــاء ص ٓصٍ،  ُت، بىـــ ٓعي جـــغجبِ بمهـــاصع الكـــٖغ ٓة الـــىو الضؾـــخ ٢ْـــ ي، 

ْهاججــ ٓا٣ُٞــا  ٓع ج لبُــت مــً صْن  ا٩ٞلمــا ٧ــان الضؾــخ ٖــً ٖملُــت ؾُاؾــُت حكــاع٦ُت ْقــاملت، ْيــمىذ مُالــب ألٚا

ْمــضٖاة  ُت  ٓز٣ُــت ؤ٦رــر قــٖغ ْ الؿُائــملي، ٧اهــذ ال ؤن ج٩ــٓن ٖلــى خؿــار ؤي ؤ٢لُــت  مِمــا ٧ــان  جمِــا اإلاجخمعــي ؤ

ٓعٍت، ؾِســـحب الخخ٩ـــام الجمُـــ٘ بلحهـــا، ٞة٢ هـــاء ؤي م٩ـــٓن مِمـــا ٧ـــان  جمـــّ مـــً اإلاكـــاع٦ت فـــي الهـــُاٚت الضؾـــخ

                                                             
ن1ي
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ٍٓاجـــّ) ٓصة مدخ ُت اإلاىـــخج الجهـــاجي، مِمـــا ٧اهـــذ ظـــ  مـــً قـــٖغ
ً
ْع 1ظـــؼءا ٓ ص ْمـــا يهمىـــا فـــي مٗـــغى َـــظٍ الضعاؾـــت َـــ  )

ْالِٟــــم الٗملــــي  للــــىو  ٓعٍت،  ٣ــــت الخٗامــــل مٗــــّ فــــي الهــــُاٚت الضؾــــخ ٍغ ْلــــت، َْ ٓعٍخــــّ فــــي الض ْمــــضٔ مد الــــضًً 

ٍٓــــت ألامــــت، التـــي حٗــــضُّ اإلا٩ــــٓن الضؾـــ ُٗت، خُــــض حكـــير ؤٚلــــب الضؾــــاجير بلـــى َ ْجغظمخــــّ فــــي الىهـــٓم الدكــــَغ ٓعي  خ

ٓعٍت اللُبُــت هجـــض ؤ هــا قـــضًضة الحـــغم  ٓزــاث٤ الضؾـــخ ْال ْباؾــخٗغاى ؤٚلـــب الضؾــاجير الٗغبُـــت،  ْلـــت  ألاؾائــملي للض

ٍٓـــت الٗغبُـــت  ٦ْىـــا ٢ـــض ؤقـــغها مـــً ا ؤلاؾـــالمُتٖلـــى ؤلاقـــاعة بلـــى الِ ٓ هـــا  ْلـــت الٗغبُـــت فـــي مخ لىاخُـــت الٗملُـــت، ؤن  الض

ٓعْر ٍٓــت هاججــت ٖــً اخخٟــاّ ؤٚلــب الــض٫ْ الٗغبُــت مىــظ حكــ٩لِا ٖلــى اإلاــ ْمجهــا لُبُــا حٗــاوي مــً ؤػمــت َ  اإلاٗانــغة  

بــــاث ٍٓاجُـــــت مؿــــخ٣لت جغاعـــــي  ٚع ٓمــــت َ ْلـــــم جيــــخج مىٓ ْمُالــــب الؿـــــ٩ان اإلادلُــــين، لـــــظل٪  الاؾــــخٗماعي الٛغبــــي، 

ٓعٍت اإلاخٗل ٗت جًاعبذ الىهٓم الضؾخ ْصالال ها الك٩لُت .ؤلاؾالمُت٣ت بالكَغ  ، مً خُض نُاٚتها 

ٓعٍت اللُبُــت  ؤ هــا ٓزــاث٤ الضؾــخ ْجدضًــض م٩اهــت ؤلا  ْاإلاالخــٔ ٖلــى ال ُٗت ٖىــض نــُاٚت  ؾــالم فــي البيُــت الدكــَغ

ٓ آلاحي :  ْ بمى جُت جدلُلُت ٖلى الىد  لم جسغط ًٖ زالر نُاٚاث  ؾىٓبحِا بك٩ل مخٗا٢ب 

 ٌ  دًً الذولت الشظميؤلاظالم :الفشق ألاو

ٍٓـــت  ْ ـــي عصة ٞٗـــل لترؾـــُش الِ ٓاجغة فـــي ؤٚلـــب الضؾـــاجير الٗغبُـــت،  ْمخـــ ج٩ـــاص َـــظٍ الٗبـــاعة ؤن ج٩ـــٓن همُُـــت 

ٖٓــا  ـم ؤن َـظٍ الٗبـاعة خملـذ ه ٓطط الٛغبـي، خُـض ميـزث صؾــاجير مـا بٗـض الاؾـخ٣ال٫، ٚع ٓاظِـت الىمـ ىُـت فـي م الَٓ

ْعصث فــــي الضؾــــاجير الٛغبُــــت ْال٨ىِؿــــت مــــً اإلادا٧ــــاة لىهــــٓم مكــــا هت  ْلــــت  ، (2)فــــي بَــــاع جىٓــــُم الٗال٢ــــت بــــين الض

٘ ٖلــــى ازــــخالٝ  ْ طاث ؤٚلبُــــت مؿــــلمت، صْن اقــــتراٍ اعجبــــاٍ الدكــــَغ ْلــــت مؿــــلمت ؤ ُْمُٗــــ  َــــظا الــــىو  ؤن الض

ٓاٖـــّ باألخ٩ـــام  ْلـــت ٖ ؤلاؾـــالمُتؤه ْلـــت التـــي حؿـــخسضم َـــظٍ الهـــُاٚت لِؿـــذ ص ْلـــت طاث ٞالض ْبهمـــا  ـــي ص لماهُـــت، 

ٍٓــــت  ْابَ هــــت، ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ باإلاؿــــاثل الجضلُــــت ؤبغػَــــا جلــــ٪ اإلاخٗل٣ــــت ؾــــالمُت مــــ٘ مجــــا٫  ْاإلاْغ ؾــــ٘ مــــً الدؿــــامذ 

ْآلُت بصاعة الح٨م . ت الضًيُت،   بمماعؾت الحٍغ

ٓاثـ٠  ـا؛ بؿـبب ُٚـار الُ ًُ ْ اخخـضاًما مجخمٗ ْلت التي ال جشير ٞحهـا اإلاؿـإلت الضًيُـت خؿاؾـُت ؤ ْفي لُبُا الض

ٓه ٓعٍت، خُـض ههـذ ْألا٢لُاث الضًيُت، ْالاوسجام اإلاظَبي إلا٩ ْزاث٣ـّ الضؾـخ ْعصث َظٍ الهـُاٚت فـي بٗـٌ  اجّ 

ــــت ( صْن ؤي بقـــاعة ؤزـــٔغ للـــضًً فـــي مـــتن  ْل ٓع الاؾـــخ٣ال٫ ٖلـــى ؤن : ) ؤلاؾـــالم صًـــً الض اإلاـــاصة الخامؿـــت مـــً صؾـــخ

ٓعي الهـاصع ٖـام  ـالن الضؾــخ ٦ْـغع ؤلٖا ٓع   ْلــت ( 1969الضؾـخ م  طاث الٗبــاعة فـي ماصجـّ الشاهُــت:  )الاؾـالم صًـً الض

                                                             
ن1ي

يوى ااتو"نب فااص  ااو"نب ي ماا"بااب  نا اانب نا من ااو" فااص يومو ااق يو" اامص وم"راا  ذماا"يو وهى"ي ااا  ىي نجناال يوؽضااباوا بدااا بعنااويو يوم االوب 
 ى ي5150- 9 – 05ا آل"  نا"  وهمو ق نوى  www.omrandirasat.org يال ت"يتنجنبا

ن2ي
لنىنوووجناب ذهمانناب إال لو يور نا" منهاا  اى لو"ى ن،و،اا تعراط يوهوناب يوىننناب وهىوواب "ؼى لو يوى ااتن" يوؽ"بناب فاص مجمههاا ى ااتن"  ي  لهةناب  

يوم الووب  دنا تة " فص يوؽاول بما نتويف  مق يوتوجه يوعهمانص وه ه يوىو  فةاص يوممهراب يومتداى  تعاى يومهراب يون يبناا يوا"بنط ي ذهاو وهرنن اب وااص
ن"فعها يونها "بنط يودروماب رماا لو مجهاط يوهاو"ىي  نة اه « ن،ندب»نن ب يالنجهنراننبا فص ضوم ذو تعننو "بنط ي  ا ةب و اب" ربا" "جا  يور

ل اةاً نما" وو ىو"يً ل ا ناً فص ذمهنا  يوت "نق و ّو يواويننو رما لنه بم اوعب ى تو" يوجمهو"نب يالن"ونىناب نجاى ىنباجاب   56نضى ضمو ذضونته
 ي منه ت،ى" ر  يو ه ا ا وإوناه تنتهاص دتماا را  لفعاا  يو"جاا  ويواىو مي وتمضاص يوىنباجاب منداو  اعل يوى تو" تاو  مبا ى يو اووا ي  ىطا يو

ونمرننا لو نجى م ا  تهاك يوعباا"ي  فاص  ."إن"ونىيا نى"ك فص تويضق ويجباتنا تجاه  نىنا يوماىط ن وح يوم نرا يو ي دةظ آبامنا ذب"  "وو مو يوةتو
د ذهو لنه نجل لو نروو يومهك مو لتباح يوما ال يإلنجنهاص يولااود ونجال لو نراوو لذضاام يومجهاط يواو نص يوتص تن 9يوى تو" يو ونىي يوماى  

 6وتند ذهو لنه نجال لو نراوو "لط يوىوواب ماو "ذاناا يورنن اب يورا وونرناب ويومااى   9مو لتباح يوم ال يإلنجنهص ور وك يوى تو" يإل بانص يوماى  
يوما ال 0نا  ومما" ب  عاب" يوم ال يورا وونرص باذتبا"ه يوم ال يو" مص وها ورا وك يوى اتو" يونوناانص يومااى  تند ذهو يوىووب " مًنا دمانب يذت

مو  ي  يوى تو" تند ذهو لنه  را  ماو نعتهاص ذا"ش يونونااو نجال لو  97يو" مص  مب يونوناو او م ال يورنن ب ي " و ر نب يو " نب ويوماى   
ناند ذهاو لناه نجال لو نراوو يومهاك ماو لتبااح يورنن اب يإلنجنهناب  2بنى 0 ر نب يو " نب وى تو" يوىينما"ك فص يوماى نروو مو لتباح يورنن ب ي " و

مو  ي  يوماى  نند ذهو لو يورنن ب يوهو "نب اص يورنن ب يومعت"ؾ بها فص يواىينما"ك لماا فاص يومجا" فنع اص يوى اتو" مراناب واىو"  9يوهو "نب ويوبنى
وتاا"  "ن،اؾ يومجا" بلنهاا مجا م ماو لو"وباا يوم اندنب 5100فاص ىنباجاب يوى اتو" يومجا"ي ذااى  بناام اوناب ي ماب يوهنؽا"ناب يوىنانب يوم اندنب فاص
فص يودةاظ ذهو ي ّمبما فص دنو لو يوماى  يو ابعب تند ذهو لنه منجل ذهو يوىووب يوتعاوو ماق يورناابط وتدانا  لااىيؾ يومجتماقمي  مبىو" يوم ندنب

ى ااتو" لنًضااا د"نااب يوااىنو ويوة،اا  باانو يوااىنو ويوىووااب وفااص ماو ااا تعهااو يوماااى  يو اننااب مااو ى ااتو" ماو ااا لّو مىنااو ماو ااا اااو ومااق  وااكا نضاامو يو
 ن  www.wikipedia.orgيمو وذب ونرنبنىنا يود"  رما ال نةوتنا يال ا"  وهةاتنراو يو ي نعى ىووب ذهو يونم  يو نو "ي ص ي "يورا وونرنب يو" وونب

http://www.omrandirasat.org/
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ٓز٣ُت الخًغاء لح١ٓ٣ الاوؿـان٦م ْعصث ال ْابـح ؤي مفـي ماص هـا الٗاقـغة ههـا ٖامـا، خ (1)ا ؤ ؾؿـت ا ٓـغ بكـ٩ل 

ٓ بالخـالي لـم ًسخلـ٠ ٞٗلُـا ٖلـى الـىو اإلا٣خًـب  ،ؾالميللحغا٥ ؤلا  َْـ ْلـت،  ٍٓـت الٗامـت للض ْا٢خهٍغ في بَـاٍع الِ

ٓز٣ُــــت ٖلــــى ؤن: ) ؤبىــــاء اإلاجخمــــ٘ الجمــــاَيري  ْههــــذ ال ْعصهــــاٍ فــــي الؿــــُا١،  ٓع الاؾــــخ٣ال٫ الــــظي ؤ ٓاعص فــــي صؾــــخ الــــ

ْ ــي الــ ْ الخبــضًل،  ٗت م٣ضؾــت طاث ؤخ٩ــام زابخــت، ال جسًــ٘ للخُٛيــر ؤ َْٗلىــٓن  ضًًًدخ٨مــٓن بلــى قــَغ ْ الٗــٝغ   ؤ

ٓ ٖال٢ــــت  ؤن الــــضًً بًمــــان خُــــت م٣ضؾــــت زانــــت ب٩ــــل بوؿــــان ٖامــــت ل٩ــــل الىــــاؽ ، ِٞــــ ٢ُْمــــت ْع مُلــــ٤ بالُٛــــب 

ْالخٗهــب ،  ْاؾــخٛاللّ  زــاعة الٟــتن  ٍْدــغم اإلاجخمــ٘ الجمــاَيري اخخ٩ــاع الــضًً  مباقــغة مــ٘ الخــال٤ صْن ْؾــُِ 

ٓ مـــا عصصٍ ٢ـــاهٓن حٗؼ  َْـــ ْالخدـــؼر ْالا٢خخـــا٫ (  ـــت ع٢ـــم ْالدكـــُ٘ ،   تمؿـــام فـــي ماصجـــّ الخ1991لؿـــىت  20ٍـــؼ الحٍغ

ْمدغم اصٖـاء اخخ٩ـاع الـضًً ْ اؾـخٛاللّ فـي ؤي  التي ههذ ٖلى: ) الضًً ٖال٢ت مباقغة م٘ الخال٤ صْن ْؾُِ   ؤ

ٓعي الهــاصع ٖـــام ٚــغى ( ْفــي ؤلا  َْـــظا 2011ٖـــالن الضؾــخ ْعصث اإلاــاصة ألاْلـــى هــو: ) لُبُــا صًجهـــا الاؾــالم ... (  م ؤ

 ٓ ٓوي فــي الخٗــاَي مٗــّ بلــى الــىو الــظي جــ ْاه٣ؿــم ال٣ٟــّ ال٣ــاه ٓعٍت اللُبُــت ٖلــى جغصًــضٍ،  ٓزــاث٤ الضؾــخ اجغث ٧ــل ال

ظؼ ٖلـــى  :اججـــاَين ٢ِٓا بكـــ٩ل مــٓـ ْؤؾـــبابّ التـــي هدـــا٫ْ ؤن وؿـــ ْل٩ـــل جُـــاع مارعاجـــّ  ْآزـــغ مٗـــاعى،  ـــض،  اججـــاٍ مٍا

ٓ آلاحي :  الىد

ال ْلت:  -ؤ ض إلابضؤ الاؾالم صًً الض  الاججاٍ اإلاٍا

ْاخــــضة  ًـــٔغ ؤههــــاع َـــظا ـــا ٦خلــــت  ٓعٍت ًجــــب ؤن جٟؿـــغ بــــالىٓغ بلحهــــا باٖخباَع الاججــــاٍ ؤن الىهــــٓم الضؾـــخ

، بـل ًجـب ؤن ٩ًـٓن الخٗامـل مـ٘  ، بدُض ال ًٟؿغ ؤي هو مجها بمٗؼ٫ ًٖ الىهٓم ألازٔغ
ً
٨ًمل بًِٗا بًٗا

ٓعٍت  ْػ الخٗــاعى، ٞاألنــل فـــي الىهــٓم الضؾـــخ ٍْخجـــا ٓاٞــ٤  ْاخــض ًًـــمً الخ ْٞـــ٤ وؿــ٤  ٓعٍت  الىهــٓم الضؾــخ

ْ ججٗــل مــً ؤخ٩امِــا وؿــُجا مخألٟــا مــاصاٍ ؤن ؤ  ٓلٓظُــت الؿــاثضة  ٍٓت  ح٨ٗـــ ألاًضً هــا حٗمــل فــي بَــاع ْخــضة ًٖــ

 ال ٌٗؼلِـا ٖـً بًٗـِا الـبٌٗ، 
ً
٩ًٓن ل٩ل هو مجها مًمٓن مدضص ٌؿخ٣ل بّ ًٖ ٚيـٍر مـً الىهـٓم اؾـخ٣الال

ٓعٍت بمــا ًبخٗـــض  هــا ٖــً الٛاًـــت الجها ٓػ بالخــالي ؤن جٟؿـــغ الىهــٓم الضؾـــخ ال ؤن ًىٓـــغ ال ًجــ ٓصة مجهــا  ثُــت اإلا٣هـــ

بلحها بٓنِٟا ٢ُما مشالُت مىٟهلت ًٖ مدُُِا الاظخماعي، لظل٪ ًجب ؤن ًِٟم  الـىو ٖلـى بُـان الاؾـالم صًـً 

ٓعٍت . ْلت بدؿب الؿُا١ الٗام للهُاٚت الضؾخ  الض

ْلـت التـي  ٓٞغ ٖلـى الض ٍْـ ٓمـاث  ـ٘ الحـغط ٖـً الح٩ جدـٓي ْمً ظِت ؤزٔغ ٞةن َظا اإلاؿل٪ فـي الهـُاٚت ًٞغ

ٓ مــا إلاؿــىاٍ  َْــ ْلــت،  ٓها هــا الــضز٫ٓ فــي خضًــت ْنــغإ مــ٘ الخُــاعاث الغاًٞــت ألؾــلمت الض ؤ٢لُــاث صًيُــت يــمً م٩

ٗت  ٓصاهُت التـــي اٖخمـــضث ؤخ٩ـــام الكـــَغ ـــا فـــي الخجغبـــت الؿـــ ًُ ـــا خ ًٗ ـــا عثِؿـــا فـــي  ؤلاؾـــالمُتْا٢ ًٗ ْمغظ ٓاهُجهـــا  فـــي ؾـــً ٢

ْلــض خؿاؾــُت مجخمُٗــت ؤصث بلــى الــضز٫ٓ  ٗا ها ألامــغ الــظي  ٓاظِــاث مؿــلحت ؤًٞــذ الهٟهــا٫ ظىــٓر  حكــَغ فــي م

ــــــــت مــــــــً  ْز ٓع ْصَا اإلا ٓصاهُت بدــــــــض ــــــــت الؿــــــــ ْل ْحكــــــــٓي الض ٓزيُــــــــت  ْ ؤلازيُــــــــاث ال لبُــــــــت اإلاؿــــــــُدُت  ٓصان طي ألٚا الؿــــــــ

ٓٚغاُٞـــا، ٦مـــا ؤ هـــا (    2)اإلاؿـــخٗمغ ٖٓـــت صًم ْلـــت اإلاخى عاث الٗـــِل اإلاكـــتر٥ فـــي الض ِٞـــظٍ الهـــُاٚت جًـــمً بطا يـــْغ

ْاإلاغ  ٓاػن  ْلت اإلاخجاوؿت صًيُا .ْهت جسل٤ خالت مً الخ  في الض

                                                             
ن1ي

تعااى يوو ناااب يولضاا"يم وداااو  يالن اااو و ااانوو تع ناا  يود"نااب و اااب  ى ااتو"نب  نهااا تتمتااق مااو يونادنااب يوموضااوذنب باا ي  ل،ااابد يواويذااى  
ى 5118   00   05  بجه اب 29 5  و25 5يوى تو"نب وا ي ما لرىته يومدرماب يوعهناا فاص لدرامهاا دناا  ضا  فاص يو عنانو يوى اتو"ننو " ماص 

و انب  0ى ب الو يوتالمنو يالجباا"ي ويومااى  يو امناب ماو يوااانوو " اى 0970و انب  58تو"نب ناد يومااى  يو اى اب ماو يوااانوو " اى فص إ "ي" ذىى ى 
ى ب لو م اامب يوهنبننو فص يو "را  يوعامب  نهماا ملااوةنو وهن،اود يواوي"ى  فاص يوو نااب يولضا"يم و اانوو تع نا  يود"ناب ناد يودرمانو 0986

 ن ي 06ا  05رمب يوعهناا يو نب يوويدى  وي "بعووا يوعىى يو"يبقا ،ـ ي من و" فص مدهب يومد
ن2ي

"يجااق فااص تة،اان   وااك ىي ذبااى يوه نااؾ يوبااونصا ى ااتو" يو ااوىيو ذهمااانص لى إ ااالمصا ىي" يوجهناا  وه باذااب ويون اا" ويوتو نااقا ىم اا ا يو بعااب  
 ي 0998ي وووا
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 ظالم دًً الذولت: الاججاٍ الشافع إلابذأ ؤلا  -زاهُا

ْؤ هـــا  ٗت  ًـــٔغ ؤههـــاع َـــظا الاججـــاٍ ؤن َـــظٍ الهـــُاٚت لِؿـــذ خاػمـــت ْظاػمـــت ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بخد٨ـــُم الكـــَغ

ْٞهــــل الــــضًً ٖـــــً الؿــــُا١ الؿ ْلـــــت  ٓاٞــــ٤ الخُــــاع الـــــضاٖم لٗلماهُــــت الض  ُائـــــملي، ٞاإلابــــضؤ بمــــا ًدملـــــّ مــــً مٗـــــاٍن ج

ْاؾــــٗت  ــــت  ٍْمــــىذ خٍغ ُٗت،  ْ ؤن ٩ًــــٓن قــــٗاًعا ٖاًمــــا ال ًدمــــل ؤي بلؼامُــــت مــــً الىاخُــــت الدكــــَغ ًٟٞايــــت ال ٌٗــــض

ٓا٣ٞـت  ٓاهين مخ ٤ْْٞ َـظا الِٟـم ٞبا م٩ـان ؾـً ٢ـ ْ لم ًلتزم،  ٓاء التزم  هضي الكٕغ ؤ ٓاهين ؾ للمكٕغ في ؾً ال٣

ٗت  ا مهضع  ؤلاؾالمُتم٘ ههٓم الكَغ ٓاهين جخٗـاعى مـ٘  اباٖخباَع  ؾً ٢ـ
ً
ْبا م٩ان ؤًًا  ،٘ مً مهاصع الدكَغ

ٗت  ْمــا ًشبــذ ٖــضم ؤلامــً صْن ؤن ج٩ــ ؤلاؾــالمُتؤخ٩ــام الكــَغ ٓعٍت،  ْعص ٓن ٚيــر صؾــخ لؼامُــت فــي الحالــت اللُبُــت مــا 

ش  ْالــظي هــو ٖلــى: ) ؤن بٚــال1970١ – 6 – 14فــي خ٨ــم اإلاد٨مــت الٗلُــا اللُبُــت  الهــاصع بخــاٍع بــار الخ٣ا ــملي  م 

خِـا ٖلـى ؤهـّ  ؤي ؤمام ٓمِـا ْفـي ْع ٓبـت فـي مِٟ ْٚيـر اإلا٨خ ٓبـت  ٓاًَ مسال٠ ل٩ل صؾاجير الٗـالم فـي ههٓنـِا اإلا٨خ م

ٓاًَ فــي الالخجــاء بلــى ٢ًــاء جــامً لــّ ُٞــّ خ٣ــ١ٓ الــضٞإ  ٓع م٨خــٓر مــً الــىو ٖلــى خــ٤ ٧ــل مــ بطا زـال ؤي صؾــخ

 ْ ْامـغ الٗلـي ال٣ـضًغ  ٍْبـين   (1)ن زلـ٤ ....(ؤوؿـان مىـظ مـً الح٣ـ١ٓ الُبُُٗـت ليٞةن َظٍ ال٣اٖضة مؿـخمضة مـً ؤ

ٗت  ٓبـت، زـم مبـاصت الكـَغ ْٚيـر اإلا٨خ ٓبـت  ْعص في الضؾـاجير الٓيـُٗت اإلا٨خ ٍٓت ألازظ ؤنالت بما  ْل  ؤلاؾـالمُتالح٨م ؤ

ْ اخخُاَُت . ٍٓت ؤ  بهٟت زاه

ٍٓــت  ٓاٞــ٤ مــ٘ الاججــاٍ الٗلمــاوي الــظي ًاــرع  ؤلاؾــالمُتبُــض ؤن الــىو ٖلــى ببــغاػ الِ ٓع ال ًخ ْلــت فــي الضؾــخ للض

ٓم ٖلحهــــا  ٓهُـــت، التــــي ٣ًـــ ْ ال٣اه ْالؿُاؾــــُت  ْلـــت( ججــــافي ألاؾــــ الٟلؿـــُٟت،  ٢ٟٓـــّ بـــإن ٖبــــاعة )ؤلاؾـــالم صًــــً الض م

ال نـٟت صًيُـت  ـت،  ٤ْٞ ِٞمِم لِؿذ خخهـا َبُُٗـا بـل  ـي خخهـُت اٖخباٍع ْلت  ْلت الحضًشت، ٞالض ٓم الض مِٟ

 ْ ٍٓخــّ َــضٝ ال ٌؿــخ٣ُم، لِــا،  ْجغؾــُش َ ٓاَىين  ٓ صؾــترة صًــً اإلاــ ال٣ــ٫ٓ بــإن الِــضٝ مــً بًــغاص مشــل َــظا الــىو َــ

ْة  ٣ْٖاثــضَم، ٖــال ْلــت الخــضزل فــي ْظــضان الىــاؽ  ٓز٣ُــت ألاؾــوى بالض ٓع باٖخبــاٍع ال ُٟــت الضؾــخ ألهــّ لــِـ مــً ْْ

ْلــت الضًم٣غاَُــت ا ٓ الؿــاثض فــي الض َْــ ٓاَىــت  ْالــظي ٌٗنــي ؤن الٟــغص ال ٖلــى اجٟــا١ َــظا ألامــغ مــ٘ مبــضؤ اإلا لحضًشــت، 

ٓاًَ، ؤي  ٓهُــا اظخماُٖــا بإهــّ مــ ٟــا ٢اه ٗــٝغ حٍٗغ ٌُ ْبهمــا  ْ بؿــلُخّ،  ْ بمالــّ ؤ ْ بة٢لُمــّ ؤ ْ بضًىــّ ؤ ٗـٝغ بمِىخــّ، ؤ ٌُ

َْــــظٍ الحجــــ  التــــي  ٓاَىين،  ٓ ًدؿــــأْ ٞحهــــا مــــ٘ ظمُــــ٘ اإلاــــ َْــــ ْاظبــــاث  ْٖلُــــّ  ٓ فــــي اإلاجخمــــ٘ لــــّ خ٣ــــ١ٓ  ؤهــــّ ًٖــــ

٢ِٓا ؤ ْ ؤن  ،الخىهـــُو ٖلـــى الـــضًً بـــإي نـــُٛت ٧اهـــذ ٌْالتـــي جـــٞغ ههـــاع الاججـــاٍ الٗلمـــاويٌؿـــ  ـــي  جـــ  ال حٗـــض

ــم الازــخالٝ اج٩ـٓن ؤ٩ٞــاع ؾــ ٓعة ٚع ٓاَىــت فــي مجخمــ٘ اإلاضًىــت اإلاىــ ٓم اإلا ب٣ُّ ال ٣ًُمِــا اإلاىُــ٤، ٞا ؾــالم عاــر مِٟــ

ْز٣ُــت اإلاضًىــت ٧ــل الخإ٦ُــضاث ٖلــى يــمان الح٣ــ١ٓ ؤلاوؿــاهُت اإلاكــتر٦ت  بــين مــً الىاخُــت الضًيُــت خُــض جًــمىذ 

ْالىهــــــغ ٖلــــــى مــــــً خــــــاعر ؤَــــــل َــــــظٍ  ــــــت مماعؾــــــت الكــــــٗاثغ الضًيُــــــت  ْالتــــــي قــــــملذ خــــــ٤ خٍغ ْاإلاؿــــــلمين،  ٓص  الحهــــــ

ٍْـــل  ْجـــضخٌ ألا٢ا ْلـــت اإلاضهُـــت  ْ ـــي فـــي مجملِـــا خ٣ـــ١ٓ جمشـــل لـــب الض ْالىهـــُدت  ْؤن بُـــجهم الىحـــح  الحـــحُٟت، 

ْجىاٞغ الا  ْلت .بكإن نضام   ؾالم م٘ ال٣ُم الحضًشت للض

لت اإلاجخمماللشآن :الفشق الثاوي م شَش  الىٍش

ضة ٖلى الهُٗض اإلا٣اعن  ٓزـاث٤ الض ،ْ ي مً الٗباعاث الٍٟغ ْعصث ْالتي ط٦غث فـي ال ٓعٍت اللُبُـت خُـض ؤ ؾـخ

ْط٦ـــغ بْز٣ُـــت  ـــت ..... (  ٗت اإلاجخمـــ٘ فـــي الجماَيًر ٓ قـــَغ م َـــ ٖـــالن ؾـــلُت الكـــٗب فـــي ماص هـــا الشاهُـــت: ) ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

٘ فــ ٓاٍ مــً مهــاصع الدكــَغ ٓ ال٣ــغآن لٟٓــا صْن ؾــ َْــ ْٖــضم ألازــظ  هــا،  ي ال٣ٟــّ الاؾــالمي ٌكــير نــغاخت بلــى ججىتهــا 

                                                             
ن1ي

 ي 9 نب يو ابعبا يوعىى ي و ا ،ـ ا مجهب يومدرمب يوعهناا يو09 0 عو ى تو"ي " ى  
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م الــظي ًدخــل اإلاغجبــت ألاْلــى  ،ؤمــغ ًشيــر الاؾــخٛغار ٘ اإلاٗخاــرة ٖىــض ؤَــل الؿــىت جبــضؤ بــال٣غآن ال٨ــٍغ ٞمهــاصع الدكــَغ

ٓلـّ ٖـؼ ْظـل   جُب٣ُـا ل٣
َ
ُّ ؤ

ُ
ٓل َعُؾـ َْ  ُّ ـ

َّ
ى الل  ــملَ

َ
ا ٢

َ
 ُمْاِمَىـٍت ِبط

َ
ال َْ  ًٍ ـْاِم

ُ
ـاَن إلِا

َ
َمـا ٧ ْم  َْ َِ ْمــِغ

َ
ًْ ؤ  ِمـ

ُ
ِخَيـَرة

ْ
ـُم ال ُِ

َ
ـَٓن ل

ُ
٩ ًَ ن 

َ
ْمـًغا ؤ

ِبًِىـــا   مُّ
ً
ال

َ
ـــْض َيـــلَّ َيـــال

َ
٣
َ
ٞ ُّ

َ
ٓل َعُؾـــ َْ  َّ ـــ

َّ
ـــِو الل ْٗ ٌَ َمـــً  َْ  : ٓلُـــت،  36ةألاخـــؼار ٍٓـــت بكـــ٣حها ال٣ [ زـــم جـــإحي الؿـــىت الىب

ْعص ْ ـي مهـاصع جإزـظ ؾـىضَا ممـا  ْال٣ُـاؽ الؿـضًض،  ت با يـاٞت ليظمـإ الشابـذ،  ٍغ ٖـً الغؾـ٫ٓ ْ ـح  ْالخ٣ٍغ

ْالــضاعمي ٖــً مٗــاط بــً ظبــل ْالترمــظي  ْص  ٓ صا نــلى هللا ٖلُــّ  بإلٟــاّ مسخلٟــت، ؤهــّ إلاــا بٗشــّ الىبــي  ٖىــّ ؤزــغط ؤبــ

 لــّ: ) ٦ُــ٠ ج٣ ــمليا ( ٢ــا٫: ؤ٢ ــملي بمــا فــي ٦خــار هللا. ٢ــا٫: ) ٞــةن لــم ٨ًــً فــي   بلــى الــُمً ؾــإلّ الىبــي ْؾــلم
ً
٢ــاثال

ٓ ٣ٞــا٫ ٦خــار هللاا ( ٢ــا٫: ٞبؿــىت عؾــ٫ٓ هللا. ٢ــا٫:  ال آلــ ) ٞــةن لــم ٨ًــً فــي ؾــىت عؾــ٫ٓ هللاا ( ٢ــا٫: ؤظتهــض عؤَــي 

ْٞــ٤ عؾــ٫ٓ عؾــ٫ٓ هللا إلاــا ًغيــاٍ عؾــ٫ٓ هللا ( ٦مــا ؤيــاٝ ال٣ٟــّ بٗــٌ اإلاهــاصع ) ): عؾــ٫ٓ هللا الحمــض ا الــظي 

بحجُتهـا ْ ـحت الاؾـخضال٫  هـا ٣٦ـ٫ٓ الحـحابي ، ْالاؾخدؿـان ، ْؾـض  حٗض مدـل زـالٝ مـً خُـض  ال٣ـ٫ٓ  التي

ا .الظعاج ْٚيَر  ، ْالٗٝغ  ٘ ، ْالاؾخححار ، 

ٓعٍت  ــا ؾــاب٣ت فــي الهــُاٚت الضؾــخ ًُ ٓعٍت ٞة هــا حٗــض ٖمل ْز٣ُــت صؾــخ ٓاعصة فــي  ْعٚــم ظضلُــت َــظٍ الٗبــاعة الــ

ْبن ا٢خهــغث ٖلــى اإلاهــضع الــغثِـ مــً مهــاصع  ٗت،  ٓ هــا ٖبــاعة مدــضصة جـــٟ ملي مأال هــا لخد٨ــُم الكــَغ اللُبُــت، ل٩

٘ في ال٣ّٟ الاؾالمي، ٖلى زال  ىُتٝ الهُاٚاث الؿاب٣ت التي ؤجذ في الدكَغ ٍٓت الَٓ  .ؾُا١ بُان مدضصاث الِ

لت اإلاجخمم:  -أوال  م شَش ذ إلابذأ اللشآن الىٍش  الاججاٍ اإلاٍإ

ٓلٓظُـــت التـــي ًغج٨ـــؼ  ٗت اإلاجخمـــ٘ جدؿـــ٤ مـــ٘ ألاًضً م قـــَغ ٌٗخاـــر ؤههـــاع َـــظا الاججـــاٍ ؤن ٖبـــاعة ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

٘ ؤلاؾــــالمي، ٣ٞــــض بُيـــــذ ُٞــــّ ؤؾــــــ ٖلحهــــا الىٓــــام الؿُائـــــملي الؾــــُما ؤن ال٣ـــــغآن ال٨ــــ ٓ ألانـــــل فــــي الدكـــــَغ م َــــ ٍغ

ٗت  ٓ فــــي الكــــَغ َْــــ ْالح٣ــــ١ٓ بظمــــاال  ْؤْبــــحذ مٗاإلاِــــا فــــي ال٣ٗاثــــض جٟهــــُال ْفــــي الٗبــــاصاث  ٗت،   ؤلاؾــــالمُتالكـــَغ

ٍٓـــت  ْع الؿـــىت الىب عة ص ٘ فـــي اإلاجخمـــ٘ ال ًىٟـــي بالًـــْغ ْاٖخبـــاٍع ؤؾـــاؽ الدكـــَغ ٓع فـــي الكـــغاج٘ الٓيـــُٗت ، ٧الضؾـــخ

ْجٟهـُل ال٨ُُٟـاث بال ْاإلاهاصع التر  ال ًخهضٔ للجؼثُاث  اجبُت ألازٔغ ٞال٣غآن ًدىا٫ْ  ألاخ٩ام بالىو ؤلاظمالي 

ٍٓــت لبُــان الخٟهــُالث ٣ُٞـ٫ٓ الحــ٤  ٍُ ٢لـُال، لــظل٪ ًدُــل ال٣ــغآن فــي طاجـّ للؿــىت الىب ْ
ُ
ــظ
ُ
س
َ
ُؾــ٫ُٓ ٞ ُم الغَّ

ُ
مــا آجــا٦ َْ

َّ ِبنَّ  ـ
َّ
ٓا الل ٣ُ اجَّ َْ ٓا  َتُه

ْ
اه
َ
ٞ ُّ ْى َٖ ْم 

ُ
ما َ ها٦ ٣ـاِر  َْ ِٗ

ْ
ـِضًُض ال

َ
َّ ق ـ

َّ
ٓ اإلاغظـ٘ ألا٫ْ،  7ةالحكـغ:الل [ ٞالشابـذ بطا ؤن ال٣ـغآن َـ

ْؤن صاللخــّ ٖلــى ألاخ٩ــام ٢ــض ج٩ــٓن ٢ُُٗــت بطا ٧ــان اللٟــٔ  ال ًلجــإ ؤخــض بلــى ٚيــٍر بال بطا لــم ًجــض مــا ًُلبــّ ُٞــّ، 

٢ْــض ج٩ــٓن ْىُــت بطا ٧ــان لٟٓــّ ًدخمــل الضاللــت ٖلــى ؤ٦رــر مــً  ال ًدخمــل ٚيــٍر  ْاخــض  ٓاعص ُٞــّ ًــض٫ ٖلــى مٗنــى  الــ

ْعص بٗــض طلــ٪ فــي اإلاــاصة الٗاقــغة مــً مٗنــى ٦مــ ٓعي الــظي  ٓز٣ُــت الخًــغاء لح٣ــ١ٓ ؤلاا ؤن الــىو الضؾــخ وؿــان ال

 ْ ٗت م٣ضؾـت طاث ؤخ٩ـام زابخـت ال جسًـ٘ للخُٛيـر ؤ ْالظي هو ٖلى ) ؤبىاء اإلاجخم٘ الجماَيري ًدخ٨مٓن بلى قـَغ

ٓ الىو الظي ظٗل مً الٗٝغ مهضعا مٗخاـرا ال  َْ ْ الٗٝغ (  ْ ي الضًً ؤ ْ ًًـاَُّ  الخبضًل  ٣ًـضح مـً الـضًً ؤ

ٓلـّ حٗـالى ْمىـّ ٢ ٝ اإلاإلٝٓ اإلاؿخدؿً الظي جخل٣اٍ ال٣ٗـ٫ٓ الؿـلُمت بـال٣ب٫ٓ  ٓ اليمليء اإلاْٗغ ـِظ   :ٞالٗٝغ َ
ُ
ز

ِليَن  َِ َجــــا
ْ
ًِ ال ــــ

َٖ ــــِغْى  ْٖ
َ
ؤ َْ  ِٝ ْغ

ُٗ ــــالْ ُمــــْغ ِب
ْ
ؤ َْ  َٓ ــــ ْٟ َٗ

ْ
ــــغاٝ: ال ٦مــــا ؤن مٗٓــــم الٗلمــــاء ٌؿــــخضلٓن ٖلــــى م٩اهــــت  [199ة ألٖا

ٓص الٗٝغ ال٣ُِٟت ف ُت بـإزغ ٖبـض هللا بـً مؿـٗ ٓ مـً ٦بـاع ٣ِٞـاء  ـحابت  -ع ـملي هللا ٖىـّ-ي بىاء ألاخ٩ام الكٖغ َْـ

ٓ ٖىــض هللا خؿــً ( لــظل٪ ٞــةن َــظا الــىو  -نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم-الغؾــ٫ٓ  ؤهــّ ٢ــا٫: )مــا عآٍ اإلاؿــلمٓن خؿــىا ِٞــ

ٗت  ضًـــــّ ًًـــــمً جد٨ـــــُم الكـــــَغ ٓعي فـــــي عؤي مٍا ْابـــــحت، جغاعـــــي ج٩ـــــ ؤلاؾـــــالمُتالضؾـــــخ ًٍٓ اإلاجخمـــــ٘ ْٞـــــ٤ ؤؾــــــ 

ْالٗٝغ الىاٍملئ مً ِٞم اإلاجخم٘ ألخ٩امّ . ٓا٤ٞ م٘ َبُٗخّ مؿدىضا ٖلى الىو ال٣غآوي الشابذ   ْجخ
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لت اإلاجخمم: -زاهُا م شَش  الاججاٍ الشافع إلابذأ اللشآن الىٍش

ٗت اإلاجخمــ٘ ْمجهــا نــٟت قـَغ م  ًــّ بىٟــي ؤي نـٟت ٖــً ال٣ــغآن ال٨ـٍغ ٓ الاججــاٍ الــظي ٖلـل ٞع ٦مــا ؤ هــا  (1)َْـ

ٗت  ُٗت بخد٨ـُم الكـَغ ٓا٢ـ٘ الٗملــي ؤزبـذ طلـ٪، ًًـاٝ بلــى ؤلاؾـالمُتنـُٛت ال جدمـل بلؼامـا للؿـلُت الدكــَغ ْال  ،

طل٪ ؤن الهُٛت في خض طا ها حٗض مً الكتهاث التي جضٞ٘ باالؾخٛىاء بال٣غآن ًٖ الؿىت ٞٗـً ٖبُـض هللا بـً ؤبـي 

ـا ؤمـْغُث بـّ  ال »عاٞ٘ ًٖ ؤبُـّ ٖـً الىبـي نـلى هللا ٖلُـّ ْؾـلم ٢ـا٫:  ِع٨ٍخـّ ًإِجُـّ ؤمـٌغ ِممَّ
َ
٨ًِئـا ٖلـى ؤ ـَينَّ ؤخـَض٦م ُمخَّ ِٟ

ْ
ل
َ
ؤ

ْ َ هُـــُذ ٖىـــّ ٣ُٞـــ٫ٓ: ال ؤصعي، مـــا ْظـــْضها فـــي ٦خـــاِر هللا اجبٗىـــاٍ ْص(،« ؤ ٓ صا اٍ ؤبـــ ْٖـــً اإلا٣ـــضاص بـــً مٗـــض ٨ًـــغر  )ْع

ْمش»ع ملي هللا ٖىّ ًٖ عؾ٫ٓ هللا نلي هللا ٖلُّ ْؾلم ؤهّ ٢ا٫:  ْجِـذ ال٨خـار   لـّ مٗـّ، ؤال ًٓقـ٪ عظـلؤال بوي ؤ

٨خـّ، ْمـا ْظـضجم ُٞـّ مـً خـغام  قبٗان ٖلي ؤٍع  ،ٍٓ ٣ًـ٫ٓ: ٖلـ٨ُم  هـظا ال٣ـغآن، ٞمـا ْظـضجم ُٞـّ مـً خـال٫ ٞـإخل

َم عؾــ٫ٓ هللا نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم ٦مــا خــغم هللا ْبنَّ مــا خــغَّ  ،ٍٓ ْص( . ٦مــا ؤن الــىو ال٣غآوــي « ٞدغمــ ٓ صا اٍ ؤبــ )ْع

ـــغ١ بـــين َاٖخـــّ ؾـــبداهّ َّٟ ًُ ْبـــين َاٖـــت هبُـــّ نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم، بـــل ظٗـــل َاٖـــت هبُـــّ َاٖـــت لـــّ  اإلانـــز٫  لـــم 

..ؾـــبداهّ، ٣ٞـــا٫ حٗـــالى:  َّ ـــ
َّ
َٕ الل ـــا

َ
َ
َ
ـــْض ؤ

َ
٣
َ
ُؾـــ٫َٓ ٞ ِ٘ الغَّ ـــ ُِ

ًُ  ًْ ْٚالـــب آلاًـــاث ال٣غآهُـــت ٢غهـــذ بـــين 80ةاليؿـــاء: َمـــ  ]

ّ الغؾــ٫ٓ نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم ممــا لــِـ ُٞــّ هــو مــً ٦خــا ْمــا ؾــىَّ اٖــت هبُــّ،  ر هللا ٞةهمــا َاٖخــّ ؾــبداهّ َْ

ٓع  م ْخــضٍ صْن ٚيــٍر ٢هــ ٗت فــي ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ْْخُــّ لــظل٪ ٌٗــض ا٢خهــاع الكــَغ ّ بــإمغ هللا  ْ  ا٦بيــر  اؾــىَّ فــي الِٟــم 

ٓز٣ُــــت  ٓاعصة فــــي اإلاــــاصة الٗاقــــغة مــــً ال ْ الٗــــٝغ ( الــــ مسالٟــــت إلاــــا اؾــــخ٣غ ٖلُــــّ ال٣ٟــــّ ٦مــــا ؤن ٖبــــاعة    ) الــــضًً ؤ

ْبــــين الٗـــــغ  ٓمــــّ  ْ الخًــــغاء حؿــــاْي بـــــين الــــضًً ٖلـــــى ٖم ٓ الخسُيــــر بـــــين ؤخــــض الكـــــِئين ؤ ْ " َــــ ٝ، ٞاألنــــل فـــــي " ؤ

ْ ألازــظ بــالٗٝغ الــظي ٢ــض ًخٟــ٤  ،ألاقــُاء خا بلــى ألازــظ بالــضًً ؤ ٣ٞهــض اإلاكــٕغ فــي َــظٍ الهــُاٚت ًىهــٝغ ْيـٓـ

 ٢ْض ال ًخ٤ٟ م٘  حُذ الضًً .    

لت : الفشق الثالث م ؤلاظالمُتالشَش  اإلاصذس الشةِغ الدشَش

ٓعي الهـــاصع ٖـــام  ـــالن الضؾـــخ ٗت 2011ْعصث َـــظٍ الهـــُاٚت فـــي اإلاـــاصة ألاْلـــى مـــً الٖا ْمهـــُلح الكـــَغ م  

ْز ؤلاؾــالمُت ْابــح ؤي  ــالن ٞلــم حكــغ لــّ بكــ٩ل  ٓعٍت لُبُــت ؾــاب٣ت لِــظا ْعص بكــ٩ل ؾــب٣ي فــي َــظا الٖا ٣ُــت صؾــخ

ٗت ٖـــالن، خُـــض ًدـــل ْنـــ٠ ؤلا ؤلا  ْ الـــضًً صْن ط٦ـــغ اإلاغ٦ـــب اللٟٓـــي الكـــَغ َْـــظٍ الٗبـــاعة  ـــي  ،ُتؤلاؾـــالمؾـــالم ؤ

ٓلٓظُـت الؿُاؾـُت للىٓــام،   ٓمِــا بدؿـب ألاًضً ْجدضًـض مِٟ ا   ْصا فـي الضؾـاجير الٗغبُــت، ًسخلـ٠ جٟؿـيَر ْع ألا٦رـر 

ٍٓــت فــي ؾــلم اإلاهــاصع  ْل ٓ هــا اإلاهــضع الغثِنــملي الــظي  ًمىدِــا ألا ِٞــظٍ الهــُاٚت خمالــت ؤْظــّ ٢ــض جٟؿــغ مــً بــار ٧

٘  صْن بٟٚـــا٫ ب٣ ُـــت اإلاهـــاصع، ٦مـــا ؤ هـــا ٢ـــض جٟؿـــغ فـــي بَـــاع بلؼامـــي ًـــضٞ٘  لخإؾـــِـ اإلاؿـــخ٣اة فـــي نـــُاٚت الدكـــَغ

٤ْٞ ؤؾـ الىٓام ؤلاؾالمي  ٓعي  ْمباصثّ بضءالىٓام الضؾخ ٓاٖضٍ  ٢ْ 
ً
بُٗـت هٓامِـا  ا ْلـت َْ مً جدضًـض قـ٩ل الض

ْالٗال٢ـــــت  ْالخىُٟظًـــــت  ُٗت،  ْازخهانـــــاث الؿـــــلُخين الدكـــــَغ  ًٍٓ ٦ْـــــظل٪ ُٞمـــــا ًخهـــــل بخ٩ـــــ الؿُائـــــملي ْقـــــ٩لّ، 

 ْ ٗاث بُجهما، ْخ١ٓ٣  ٓعي بلـى الدكـَغ ْع الىٓـام الضؾـخ ْٚيـر طلـ٪ مـً مدـا ْاإلاجخمـ٘  ْلت  ْاظباث ألاٞغاص ججاٍ الض

 الٗاصًت ألازٔغ .

ٗت  ٓص َىا باإلاغ٦ب اللٟٓي )الكَغ    (ا  ؤلاؾالمُتْل٨ً ما إلا٣ه

                                                             
ن 1ي

بتاا"نخ:  ل،اى" ىيبا"  يإلفتاام فاص يوممهراب ي "ىنناب ويوتاص تعتماى فاص يوةتاوى ذهاو يوما ال يودنةاص دناا ونلنى ا ي يالتجاه ما  ال إونه مجهط 
م  يومجتماق  ا"نعب ميواا"آو ذهناه رتال م،ادؾ تاىيو  ن  ب لو فتاوى داو  دراى95" ى: ي ى يوا"ي"0998  05  90اـا يومويف : 0909  9  09

"لى يومجهط لنه ال نجو  ذنى  باذب يوم،دؾ وضق لي ذبا"  تةنى د،ا" يواا"آو يورا"نى و" ااوته فاص نا اب دنا ن،  يوةتوى ذهو ما بنانه:  ي 
ماو إذااى   باق يوؽاالؾ رـ ميوا"آو  "نعب يومجتمقما يوعبا"  يوموجوى  ذهو ؼالؾ يوم،دؾ يوم ا" إوناه فاص يو الي  ووا وك ال باى   ا لو ،ةبمعننب

 بىوو يوعبا"  يوم رو" ؛ إ  ال نجو  تىيو  ا ه يو بعب فص يو و  إال بعى إ يوب يوعبا" ي و  تعاوو لذهى ن ي
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ْْابـح زـا٫ِ مـً الٛمـٓى  ٓ مدـضص  ْ ٧ـل مـا َـ ٣ـت اإلاؿـخ٣ُمت   حٗني الٍُغ
ً
ٗت لٛت ْالٗـغر ال حؿـمحها الكَغ

 
ً
ٗت ــَغ

َ
ْؿــ٣  بالّغِقــاِء  ق

ٌُ  ال 
ً
ُىــا ِٗ  َم

ً
٩ٍْــٓن ْــاَغا ا ال اه٣ُــإ لــّ  ــضأ ِٖ ختــى ٩ًــٓن اإلاــاء 

ْعصث فــي ال٣ــغآن بهــُٜ  (1) ٢ْــض 

ًٍْـمً الٟـالح  ْالظي ًىٓم الٗال٢ـاث الاوؿـاهُت اإلاسخلٟـت  مسخلٟت ٖىذ ظمُِٗا الى   الظي ازخاٍع هللا لٗباصٍ 

ًَ في الضهُا ْآلازغة ٢ا٫ حٗالى:  ْم ِم
ُ
٨
َ
َٕ ل َغ

َ
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ك ٌَ  ًْ ِّ َمـ ـ ُْ

َ
ْجَخِبـي ِبل ًَ ُء ُّ 

ِىِـُب  ًُ  ًْ ِّ َمــ ـ ُْ
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ال َْ :هللا ؾــــبداهّ 18ةالجازُــــت ّ ْمــــً الىاخُــــت الانــــُالخُت ٞيــــراص  هــــا مــــا قــــٖغ  ]

ْ  ْحٗالى ْامغ  ٍٍ لٗباصٍ مً ؤ ٓا ٓاء ٧ا ه وؿان بغبـّ فـي مؿـاثل ال٣ُٗـضة هذ َظٍ ألاخ٩ام مخٗل٣ت بٗال٢ت ؤلاْؤخ٩ام ؾ

ْ جلــ٪ اإلاخٗل٣ــت بدىٓــُم ٓمــت ًــٔغ   ْالٗبــاصاث ؤ ْ ــي مىٓ اث  ْجهــٞغ ْؤٞٗــا٫  ٓا٫  ْمٗاجكــِم مــً ؤ٢ــ مهــالح الىــاؽ 

ا بإ ها جًمً الٟ ْالهالح في الضهُا ْآلازغة .ؤههاَع  الح 

ذ إلابذأ  -أوال  م:الاججاٍ اإلاٍإ لت اإلاصذس الشةِغ للدشَش  الشَش

ٗت  ٗاث فـي  ؤلاؾـالمُتًٔغ ؤههاع َـظا الاججـاٍ ؤن اٖخبـاع الكـَغ ٘ ًجٗـل ٧ـل الدكـَغ مهـضعا عثًِؿـا للدكـَغ

ْميسجمت  م٘ ألاخ٩ـام  ٓا٣ٞت  ْلت ٖلى ازخالٝ صعظا ها مخ ، مـ٘ بم٩اهُـت اللجـٓء بلـى اإلاهـاصع ألازـٔغ ؤلاؾـالمُتالض

ٗت  ٓم ٖلحهـــا الكـــَغ ، ٞترجِـــب ؾـــلم اإلاهـــاصع ًدـــخم ؤلاؾـــالمُتالتـــي بكـــٍغ ٖـــضم مسالٟتهـــا للمبـــاصت الٗامـــت التـــي ج٣ـــ

ٗت  ٓ الكــــَغ َْــــ ٓأػ اإلاهــــاصع َاإلاــــا جــــم يــــبُِا باإلاُٗــــاع الغثِنــــملي  ْ جخــــ ٓع ؤن جخًــــاعر ؤ الاوســــجام بُجهــــا ٞــــال ًخهــــ

ْ  ؤلاؾــالمُت ْلــظل٪ ٞــةن ُٞاإلاــا ْنــٟذ  ٍٓــت،  ٓاَا مــً مهــاصع لِــا نــٟت زاه خــضَا بإ هــا مهــضع عثِنــملي ٩ًــٓن مــا ؾــ

ٗت  ٓ  ؤلاؾالمُتالكَغ ٓاٖضٍ، ؤما اإلاهـاصع ألازـٔغ  ين اإلاهضع ألا٫ْ الظي ًجب ؤن ٌؿخ٣ًجب ؤن ج٩ مىّ اإلاكٕغ ٢

ٗت ٓػ ؤن ٌؿــخمض مــً َــظٍ اإلاهــاصع مــا ًخٗــاعى مــ٘ مبــاصت الكــَغ ْمــً زــم ال ًجــ  ؤلاؾــالمُت ٞخــإحي فــي مغجبــت صهُــا، 

لى .  طاث اإلاغجبت ألٖا

ٓع اإلاهـغي ٖـام  ٍْسخهغ َظا الاججاٍ ما طَبذ لّ ـضاص لخٗـضًل الضؾـخ م ُٞمـا 1980اللجىـت الخانـت باٖ 

ٓع  ٗت 1971ًخٗلـ٤ بخٗـضًل اإلاـاصة الشاهُـت مــً صؾـخ ٘ بـإن َــظٍ  ؤلاؾـالمُتم لخهـبذ الكـَغ اإلاهــضع الغثِنـملي للدكـَغ

ٗت  للبدـض ٖــً بُٛخـّ ٞحهــا، مــ٘ بلؼامـّ بٗــضم الالخجــاء  ؤلاؾــالمُتاإلاـاصة: ) جلــؼم اإلاكـٕغ بااللخجــاء بلــى ؤخ٩ـام الكــَغ

ٗت  ــــا، ٞــــةطا لــــم ًجــــض فــــي الكــــَغ ، ٞــــةن ْؾــــاثل اؾــــخيباٍ ألاخ٩ــــام مــــً اإلاهــــاصع  ؤلاؾــــالمُتبلــــى ٚيَر
ً
دا  نــــٍغ

ً
خ٨مــــا

ٗت  ٗت ( . ؾالمُتؤلا الاظتهاصًت في الكَغ ْاإلاباصت الٗامت في الكَغ  الالػمت التي ال جسال٠ ألان٫ٓ 

م: -زاهُا لت اإلاصذس الشةِغ للدشَش  الاججاٍ الشافع إلابذأ الشَش

ْ خاؾـمت فـي  ًٔغ ؤههاع َـظا الاججـاٍ ؤن َـظٍ الهـُاٚت قـإ ها قـإن الهـُاٚاث الؿـاب٣ت لـم ج٨ـً خاػمـت ؤ

ٗت  ٗت ٦مـــــا ًـــــٔغ ؤ  ؤلاؾـــــالمُتمؿـــــإلت جد٨ـــــُم الكـــــَغ ٘  جـــــغا للكـــــَغ  ـــــحار الخٟؿـــــير الًـــــ٤ُ إلاهـــــُلح الدكـــــَغ

ُٗت اٖخمـاصا ٖلـى مـا صعط ٖلُـّ عظـا٫ ال٣ـاهٓن مـً  ؤلاؾالمُت ٘ الٗاصي الهاصع مً الؿلُت الدكـَغ في بَاع الدكَغ

                                                             
ن1ي

 ي902ظو"ا و او يوع"لا ىي" ،اى"ا بن"و ا يوج م يو انصا يو بعب يو او با ،ـيوةض  جما  يوىنو يبو من 
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ٓاٖــضَا،  ٓلُت ٢ ْبالخــالي ٖــضم بم٩ــان قــم ُٗت  ٘( للضاللــت ٖلــى مــا ًهــضع ٖــً الؿــلُت الدكــَغ جٟؿــير ٧لمــت )الدكــَغ

 ٓ ٗت ٦مـــا ؤهـــّ ال ً ٍٓـــت مـــ٘ الكـــَغ ٓٞـــت ٖلـــى ِٞـــم  ؤلاؾـــالمُتظـــض يـــامً ًمىـــ٘ حٗـــاعى اإلاهـــاصع الشاه ٢ٓ التـــي جٓـــل م

٧ٓــل لِــا الخٟؿــير، ْزيــر مشــا٫ ٖلــى طلــ٪ مــا طَبــذ لــّ   ْ الجِــت اإلا ٘، ؤ ْمأال هــا فــي الدكــَغ ْصَا  اإلاد٨مــت الٗلُــا لحــض

ٓع اإلاهـــغي لٗـــام  ت للضؾـــخ ٓص ْالتـــي اٖخاـــرث ؤن ألازـــظ اإلاُ 1971فـــي اإلاـــظ٦غة الخٟؿـــيًر لـــ٤  هـــظٍ الهـــُاٚت ٢ـــض ٣ًـــ

ْعصث مــا ههــّ )ؤن ْيــ٘ الــىو  هــظٍ الهــُٛت جٓظُــّ للمكــٕغ ْظِــت بؾــالمُت صْن مىٗــّ  اإلاكــٕغ للحــغط خُــض ؤ

ْ ٩ًــٓن مــً اإلاؿخدؿــً   لِــا ؤ
ً
ٓع لــم ًًــ٘ ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي خ٨مــا مــً اؾــخدضار ؤخ٩ــام مــً مهــاصع ؤزــٔغ فــي ؤمــ

عاث ا  مــ٘ يــْغ
ً
ٍٓغ ألاخ٩ــام فــي قــإ ها جماقــُا ٓع الُجُــ ْ لخُــ  ببُعــي ٖلــى مــغ الــؼمً بــل 

ً
ن فــي الــىو مــا ٌؿــمذ مــشال

ٗت  ْص في الكَغ ٓص الحض ٓاهين الجىاثُت الحضًشت م٘ ْظ ٓ ٢ُـل:  ،ؤلاؾالمُتباألزظ بال٣ ٧ْل طل٪ ما ٧ـان لِؿـخ٣ُم لـ

ٗت  ٓاػ ألازـظ ٖـً مهـضع آزـغ  ؤلاؾالمُت)الكَغ ٘ ( بط ؤن م٣خ ـملى َـظا الـىو ٖـضم ظـ  ـي اإلاهـضع الغثِنـملي للدكـَغ

ْا عاث الٗملُـــت ٖلـــى فـــي ؤي ؤمـــغ  ٢ٓـــ٘ اإلاكـــٕغ فـــي خـــغط بـــالٜ بطا مـــا خملخـــّ الًـــْغ ٗت بد٨ـــم ممـــا ٢ـــض ً ظِخـــّ الكـــَغ

 الخمِل في التزام عؤي ال٣ّٟ( .

ٓع  ذي ْؾـــُا٢اث الـــىو فـــي بُـــان جُـــ جإؾًِؿـــا ٖلـــى مـــا ج٣ـــضم، هسلـــو بلـــى هدُجـــت مِمـــت  جاـــرع الؿـــغص الخـــاٍع

٘ اللُبـــي ْلـــت اللُبُـــت التـــي ،اإلاؿـــإلت الضًيُـــت فـــي الدكـــَغ ىُـــت ؤػمـــت خ٣ُ٣ُـــت، جإؾؿـــذ ٞالض ٍٓـــت الَٓ  حٗـــاوي ٞحهـــا الِ

٧ْاهـــــــذ بِئتهـــــــا الؿُاؾـــــــُت مىـــــــظ الاؾـــــــخ٣ال٫ مغجبُـــــــت بمـــــــازغ زـــــــاعجي،  مدـــــــضصا ها ٖلـــــــى ْال٣بُلـــــــت ، زىاثُـــــــت الـــــــضًً 

ْالجمــــاَيري خُـــض ًــــغجبِ  ٓ الحـــا٫ فـــي الىٓــــام اإلال٩ـــي  ىُــــت ٦مـــا َــــ ٓلٓظُـــت ظمُٗـــت، ال حٗتــــٝر بالحالـــت الَٓ ْؤًضً

ىُــت، التــي ْلـــذ  ؤلاؾــالمُتالٞــت اإلاسُــا٫ الجــام٘ بدلــم الخ ٓ مــا ؤزــغ ؾــلًبا ٖلــى الــغئٔ الَٓ َْــ ْ الٓخــضة الٗغبُــت  ؤ

ني فــي اإلاجخمــ٘ ٖٓب الخٟاٖــل الــَٓ ٓطط مدلــي ٌؿــخ ٗت  ،ٖــاظؼة ٖلــى ج٣ــضًم همــ لــظل٪ ْــل مهــُلح جد٨ــُم الكــَغ

ْ الخُـاعاث الؿُاؾـ ْمجغص ؤصاة ؾُاؾـُت حؿـخٛل فـي الٛالـب لخضمـت ألاهٓمـت ؤ ْهمـا  ُت اإلاخىاٞؿـت،خبِـ الىو  ص

ٓمِـــا الاظخمـــاعي بال٣ـــضعة ٖلـــى  امـــت بمِٟ ْا٢ـــ٘، ٦مـــا ؤن َُٛـــان الٖؼ ٓمـــت مخ٩املـــت جدـــ٫ٓ الكـــٗاعاث بلـــى  هخـــاط مىٓ

ٓعٍتها فـي الحالـت اللُبُـت ؾـاَمذ فـي الحـض مـً ال٨ٟـغ الؿُائـملي  بٓنِٟا ؤخض صٖاماث ال٣بلُت التي ؤقغها ٖلى مد

ُم ال٣ـاصع ٖلـى  ؤلاؾالمُتْقلذ ٢ضعث الجماٖاث الؿُاؾُت ْ ٓعا ها لهـالح الـٖؼ ـغح جهـ ِٗا َْ ٖلى بهٟـاط مكـاَع

ْ الحغ٧ـــــاث  ٓ ٖـــــاث٤ ٞا٢مـــــّ ُٚـــــار الش٣اٞـــــت ألاَلُـــــت،  َْـــــ ـــــت،  ٓ خخهـــــِخّ اإلاغ٦ٍؼ ـــــ٪ الجمـــــاَير ْظـــــظ هم هدـــــ جدٍغ

٢لـــُم، ممـــا ٌٗنـــي ٣ٞـــض ال٣ـــضعة ٖلـــى جٓظُـــّ اإلاجخمـــ٘ ألَـــضاٝ ٖلـــت فـــي لُبُـــا ٦ىٓيرا هـــا فـــي ص٫ْ ؤلاالاظخماُٖـــت الٟا

ْج٩ ْجُغح البضًل ًٍٓ ماؾؿاث مدضصة   ٞاٖلت جيخج ال٨ٟغ 

 اإلابدث الثاوي

 الدشابً الذاللي بين اإلافاَُم الذظخىسٍت والششكُت

ٖٓــــــا مــــــً الاقــــــدبا٥ الــــــضاللي الــــــظي   ؤهــــــخج الخــــــضازل بــــــين اإلاٟــــــاَُم ْألا٩ٞــــــاع طاث اإلاغظُٗــــــاث اإلاخٗــــــضصة ه

ٓعي ٓاػي بـين ال٨ٟـغ َْـظٍ الضعاؾـت جٟـغى ٖلُىـا بُـان ػ  ،ٌؿخٓظب ًٞـّ ٖاـر آلُـاث ِٞـم مٓيـ ْالخـ ْاًـا الخ٣ـاَ٘ 

ٓاٞــــــ٤ بُجهمـــــا، ٞٗىــــــض  ْالخ ْالخًـــــاص  ْالؿــــــلُت  ْال٨ٟـــــغ الٛغبــــــي،  ُٞمـــــا ًخٗلــــــ٤ بإؾـــــالُب بصاعة الح٨ـــــم،  الاؾـــــالمي 

ْالؿُائــملي فــي ؤلا الا٢تــرار مــً مؿــإلت ال ْا٦دكــاٝ اإلاؿــاخت ٗال٢ــت بــين الــضًني  ؾــالم جاــرػ ؤَمُــت بُــان اإلاهــُلح 

ْمــــا ًمازلِــــا مــــً هخاظــــاث ال٣ٗــــل ؤلا بًجــــابي بــــين اإلاكــــتر٦ت التــــي جيكــــإ مــــً الخٟاٖــــل ؤلا  هخاظــــاث ال٣ٗــــل بؾــــالمي، 

ْ جــضاع٥ ؤلا ٓمــت الح٨ــم ٖلــى ٢اٖــضة اؾــدُٗار الجــام٘ الــضًني فــي بىِخــّ  ْالؿــعي  بلــى بٖــاصة جإؾــِـ مىٓ وؿــاوي، 

ْالضًيُــت للمجخمٗــاث  ــا فــي ْــل ؤلاؾــالمُتسٛــغة الاهٟهــا٫ ٖــً ألانــ٫ٓ الش٣اُٞــت  ْ ظاًر َْــظا الؿــعى ًبــض  فــي آن، 
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ـــــت  (1)اعجـــــضاصاث ٨ٞـــــغ الحضازـــــت ْل ٓهُـــــت الحا٦مـــــت للض ْال٣اه الـــــظي قـــــ٩ل خل٣ـــــت مٟهـــــلُت فـــــي الٗال٢ـــــاث الؿُاؾـــــُت 

ٓاػاة مجخمٗـــاث بؾـــالمُت مى٨ٟئـــت مىـــظ  ْالتـــي ؤهخجـــذ مٗاصلـــت ٢ًـــبحها مجخمٗـــاث ٚغبُـــت هاًَـــت فـــي مـــ الحضًشـــت، 

ْالخدـــــضًض  ْالخىمُـــــت  عاث الجهًـــــت  ال٣ـــــغن الشـــــامً ٖكـــــغ ألامـــــغ الـــــظي ًُـــــغح ظملـــــت مـــــً الدؿـــــائالث؛ خـــــ٫ٓ يـــــْغ

ٍٓـــت اإلاخهـــلت  هـــا ٣٦ًـــُتْال٣ًـــاً ْ ـــي ظملـــت حؿـــائالث ال  الضًم٣غاَُـــت ا الحُ ْهٓـــام الح٨ـــم،  ْلـــت  ْالض ْالٗلمىـــت 

ْالؿُاؾــــــت، مــــــ٘  ْج٨ُٟــــــ٪ الٗال٢ــــــت بــــــين الــــــضًً  ْاإلاٟــــــاَُم   ًم٨ــــــً خؿــــــمِا بال مــــــً زــــــال٫ يــــــبِ اإلاهــــــُلحاث 

سُـــت  ـــغة الاؾـــخٗاهت باإلا٣اعبـــاث الخاٍع ٝ وكـــإة ؤلاؾـــالم فـــي الجٍؼ ْالتـــي ٞغيـــتها ْـــْغ التـــي عبُـــذ الاؾـــالم بالؿُاؾـــت 

ٓة فـي طلـ٪ ْلت ٦إؾاؽ جىُٓوـي ليكـغ الـضٖ ْالض ْلت ؤًٞذ بلى جؼامً وكٓء الضًً   الٗغبُت في مجخم٘ ما ٢بل الض

 لٛيــــٍر مــــً
ً
ْلــــت زالٞــــا ْص ٢ٓــــذ، ٞا ؾــــالم صًــــً  ، بال ؤن َــــظٍ الحالــــت الٗلماهُــــت ألاصًــــان الخٓخُضًــــت التــــي ج٣بــــل ال

ذي ْخؿــب ؤلاؾــالمُت ْ ؤن  باٖخبــاع  ،الخانــت ًًــِٗا الــبٌٗ فــي الؿــُا١ الخــاٍع صاعة الح٨ــم لِؿــذ مــً بؾُاؾــت 

ٖٓب  ٓم الؿُاؾـت، بدُـض ًم٨ىـّ ببؿـاَت ؤن ٌؿـخ م احؿإ مِٟ ْ مً نلب ماَُخّ ال٣ٗضًت، ٚع َٓغ ؤلاؾالم ؤ ظ

ْمٗامالث.ظمُ٘ ألاوكُت   مً ٖباصاث 

ْجدلُـل ؤبـغػ اإلاؿـاثل الحضًـت  ْٖلى اإلاؿـخٔٓ الىٓـغي، بُـان  ٦ِغ، ٞةهّ ْظب ٖلُىا، 
ُ
ٓصة بلى ٧ل ما ط ْبالٗ

ٓعٍت طاث اإلاغظُٗــت  َٓغ الاقــدبا٥ بــين اإلاٟــاَُم الضؾــخ ــا ٖلــى نــُٗض ال٨ٟــغ  ؤلاؾــالمُتالتــي حكــ٩ل ظــ ْمــا ًىاَْغ

ْٖلــى عؤؾــِا مؿــإلت الحا٦مُــت  َْمــا ْؾــُاصة ألامــت بٓنــِٟما ؤلا ؤلالُِــت الٛغبــي  ٓعٍت  َــاع ال٨ٟــغي لل٣اٖــضة الضؾــخ

ْالخدلُــــــل فــــــي مُلبــــــين مخخــــــابٗين هىــــــا٢ل ٞحهمــــــا  ْمخًــــــاصان ؾــــــىدُُِما بالكــــــغح  ٓعٍــــــان  ــــــان مد مغج٨ــــــؼان ٨ٍٞغ

ٓ آلاحي : ٓعٍت ٖلى الىد ْالٛغبي للمؿإلت الضؾخ  الُغخين الضًني 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 الذظخىسٍتمدذداث الخصىس الاظالمي للمعألت 

ٓم الحا٦مُــت ؤلا لُِــت مــً ؤ٦رــر اإلاٟــاَُم الًــضًت بزــاعة للجــض٫ الؾــُما ؤن اإلاهــُلح ًمشــل  جــغ ٌٗــض مِٟــ

ــت  ٓمــت ال٨ٍٟغ ٍْــت فــي اإلاىٓ ْ خُــض جيبنــي ٖلُــّ الؿــُا٢اث ا ؤلاؾــالمُتالؼا ــت لٗملُــت مماعؾــت الؿــلُت  صاعة بلخىٓيًر

ٓصان  ،الح٨ــم، ٖلــى ه٣ــٌُ مبــضؤ ؾــُاصة ألامــت ٓمين ٣ًــ لىخــاثج مسخلٟــت خُــض جغاــر الحا٦مُــت الالُِــت ٨ٞــال اإلاِٟــ

ٗت  عي ألخ٩ــام الكــَغ ْالدكــَغ ٓوي  ٕٓ ال٣ــاه ُت  ؤلاؾــالمُتالخًــ ْٞــ٤ عئٔ قــٖغ ٓع  ْالضؾــخ ــت الح٨ــم  ْجإؾــِـ هٍٓغ

ان ما جيخج جهاصما خ٣ُ٣ُ ُت لهالح الغئٍـت  ابدشت، ؾٖغ ٓم ؾُاصة ألامت الظي ًدُض ًٖ ألاخ٩ام الكٖغ م٘ مِٟ

ٓع  ت التــي ًد٨مِــا صؾــخ ٓمين فــي حٛظًــت ال٨شيــر مــً البكــٍغ ٢ْــض اؾــخٛلذ َــظٍ الٗال٢ــت الحضًــت بــين اإلاِٟــ ٓا٣ٞي،  جــ

ٓع اإلاىــا٢ٌ لخٓظــّ  ٢ٓــ٠ ٖــضاجي مــً الحالــت اإلاضهُــت التــي ًيخجِــا الضؾــخ ٢ْٟــذ م ــت التــي  ْاإلاىــا   ال٨ٍٟغ الخُــاعاث 

ْالشابــذ الــضًني اإلااؾـــ لِــا ،الحا٦مُــت ٍٓــت  نــي ب٣ــضع مــا ي ٞالحا٦مُــت لِؿــذ مجــغص بَــاع صً ،ْبالخــالي ًىــا٢ٌ الِ

ٓهُــت خا٦مــت ل٨ُــان اإلاجخمــ٘ ٓمــت ٢اه ٓطط الح٨ــم ؤلاؾــالمي مىٓ ْاإلاــضاٞٗين ٖجهــا للٓنــ٫ٓ بلــى همــ ، يهــضٝ مىٓغيهــا 
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ذهو ،عنى يوةر" يوؽ"بص يو ي ل م" ظهو" فه ةب ما بعى يودىي اب لويلا" يواا"و يوع ا"نوا وتمنا   ووى ت هى يونظ"نب مو يوناى دنا ال   "ىي  فع  

فاص ملواؾ يودى اب وماا  باوت رنك يووي قا ويون بنبا ويو ك باومن   و ى ينتاى بعك يوةر" يوع"بص يودىي ب دنا لو"ى يوىرتو" ذباى يووااال يوم ان"ي
"بنب تتهلد فص لو يوماى  اص ل ااط يوةرا" وم،اى" يومعناو ويوانمابا وفاو لو يوترنوووجناا يوعهمنابا ااص بعى يودىي ب  لو ي لاى ل،ابد يودىي ب يوؽ

معناو  يوتص تم   معنا" يوانمب وتعم  ذهو يو ن "  ذهو يو بنعبي ومو لال  ا ه يودىي ب يوؽ"بناب ناتى يونظا" إواو يوؽا"ل ذهاو لناه م"را  يوراوو وال
 وإلن اننب مو ىونه ن ي

 

https://hafryat.com/ar/node/4312
https://hafryat.com/ar/node/4312
https://hafryat.com/ar/node/5390
https://hafryat.com/ar/node/5390
https://hafryat.com/ar/node/4644
https://hafryat.com/ar/node/4644
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ْال٣ــــاثم ٖلــــى ٨ٞــــغة )الخالٞــــت  م  هللا  خا٦مُــــت (، التــــي  ــــي بمشابــــت الىُابــــت ٖــــًؤلاؾــــالمُتاإلاشــــالي مــــً ْظِــــت هٓــــَغ

ٓلّ في ألاعى .  ْعؾ

ْٞــــ٪ الاقــــدبا٥ الــــضاللي بــــين  ْجدــــغي  ٓم  ٕ ال٨ٟــــغي اإلااؾـــــ ٖلــــى ؾــــُا٢اث اإلاِٟــــ ــــت ِٞــــم اإلاكــــْغ ْل إلادا

ٓعٍت  ـت الضؾـخ ٓعٍخّ فـي الىٍٓغ ْبُان مد  ؤلاؾـالمُتاإلاٟاَُم اإلاخىاْغة ٞةهّ ْظب ٖلُىا جدلُل مهُلح الحا٦مُت 

 ٦ما ؾُإحي بُاهّ :

 ٌ  مفهىم الحاهمُت ؤلالهُت وظىذَا الششعي: الفشق ألاو

ْاإلاجخمــــ٘ فــــي الٗــــالم  ْلــــت  ْالؿُاؾـــُت التــــي خ٨مــــذ الٗال٢ــــت بـــين الض ٓلٓظُا الضًيُــــت  ٌٗـــض الاؾــــالم ألاًــــضً

ُت ألا٫ْ ْخغنــــذ مــــً زاللــــّ همــــاطط الح٨ــــم اإلاخٗا٢بــــت ٖلــــى  ٍٓلــــت خُــــض ٖــــض مهــــضع الكــــٖغ ن َ الاؾــــالمي ل٣ــــْغ

ْبن ٧ــــان قــــ٩لُا بٓنــــ٠ طلــــ٪ ؤخــــض م٣خًــــُاث الٓنــــ٫ٓ بلــــى الؿــــلُت الحٟــــاّ ٖ لــــى الُــــاب٘ ؤلاؾــــالمي للح٨ــــم، 

ْلـــت ْفـــي ٚمـــغة  ٓلٓظُا عؾـــمُت للض ـــ٠ الـــضًً فـــي نـــىاٖت ؤًـــضً ٓمـــت الحا٦مـــت خُـــض ًْٓ ْاؾـــخ٣غاع ألامـــغ ٞحهـــا للمىٓ

ْ مغاخــل حٛيــراث  ٓعي الــظي ًهــاخب ٧ــل ٖملُــت جدــ٫ٓ صًم٣غاَــي ٌكــِضَا ٢ُــغ بؾــالمي ؤ ــت الجــض٫ الضؾــخ ظظٍع

ٓمـا مدـل بظمـإ بـين  ًشاع في ال٨ٟغ الؿُائملي الاؾالمي  ْمدـضصا ها التـي لـم ج٨ـً ً ٓم الحا٦مُـت  الخـالٝ خـ٫ٓ مِٟـ

ً الاؾالمين سُت للمهُلح ًخضح لّ بجالء الاعجباٍ ال٨بيـر بـين الحا٦مُـت  (1)اإلا٨ٍٟغ ْاإلاخمًٗ في الؿُا٢اث الخاٍع

ْصي ْم٨ٟــغي الاؾــالم الؿُائــملي مــً ؤمشــا٫ اإلا٨ٟــغ الِىــضي ؤبــ ٓص لــى اإلاــ ْاخــض مــً ؤَــم (  1979 – 1903)ٓ الٖا  ٓ َْــ

ٓعٍ  ٢ْــضم جهــ ٓم الحا٦مُــت فــي ٖضًــض اإلاالٟــاث  ٓم فــي ال٨ٟــغ الــضًني اإلاٗانــغ خُــض ؤَــغ إلاِٟــ ٓا لِــظا اإلاِٟــ ــل مــً ؤنَّ

٦ْظل٪ ؾُض ٢ًب ٓع الاؾالمي  ْالظي هدـ للضؾخ ْصي  ٓص ْ  ااإلاخإزغ ب٨ٟغ اإلا بمهـُلح الحا٦مُـت مىخـى ؤ٦رـر حكـضص 

 . (2)خضًت

م ؤ٦رـر  ْعص فـي ال٣ـغآن ال٨ـٍغ ْمكـخ٣اجّ  ْالٟٗـل "خ٨ـم"   مكخ٣ت مـً مـاصة الٟٗـل )خ٨ـم(، 
ً
ْالحا٦مُت لٛت

ٓلــّ حٗــالى:  م ٣٦ ْالخدــٍغ  ٘ ْلــظل٪ حكــ٩لذ مىــّ مٗــاٍن مخٗــضصة، مجهــا مــا ًُٟــض: الدكــَغ ــُم  مــً ماثــت مــغة، 
ْ
ُح٨

ْ
ِبِن ال

 ٍُ ـا ًَّ  ِب
َّ
ْا ِبال ُبـُض ْٗ

َ
 ح
َّ
ال
َ
َمـَغ ؤ

َ
ِّ ؤ

َّ
 ِلل

َّ
ٓ  ِبال ْمىـّ ٢ـ٫ٓ هللا حٗـالى: 40ؾـ٠:ة ً ين،  ْالٟهـل بـين اإلاخىـاٖػ ْ مـا ٌٗنـي ال٣ًـاء  [ ؤ

  ْض٫ِ َٗ
ْ
ٓا ِبال ُم

ُ
ْد٨

َ
ْن ج

َ
اِؽ ؤ ْمُخْم َبْيَن الىَّ

َ
ا َخ٨

َ
ِبط َْ : ٓلـّ حٗـالى: 58ة اليؿـاء ْال٣ـضع ٣٦ ْمجهـا مـا ٌٗنـي ال٣ًـاء   ]  ِبْن

 
َ
ٞ ِّ ُْ

َ
ل َٖ َْ ُذ 

ْ
ل
َّ
٧ َٓ
َ
ِّ ج ُْ

َ
ل َٖ  ِّ

َّ
 ِلل
َّ
ُم ِبال

ْ
ُح٨

ْ
ـَٓن ال

ُ
ل
ّ
٧ِ َٓ َخ

ُ ْ
ْل اإلا

َّ
٧ َٓ َخ َُ

ْ
ة؛ 67ة ًٓؾـ٠: ل ّٓ ْالىبـ ْال٣ٟـّ  ْمجهـا مـا ًُٟـض مٗنـى الٗلـم   ]

ٓلّ حٗالى:  َم  ْمىّ ٢
ْ
ُح٨

ْ
ٍُ ال َىا ِْ

َ
آج َْ ٍة  َّٓ ٨َِخاَر ِب٣ُ

ْ
ِظ ال

ُ
ْدَ ى ز ًَ ا  ًَ :م  [ . 12ة مٍغ

ْؤّن ٖلــى  ْالؿــلُت الٗلُــا فــي ًــض هللا ْخــضٍ،  ٧ــل اإلاؿــلمين جُبُــ٤ ؤمــا انــُالخا ٞ ــي حٗنــي ؤّن الؿــُاصة 

ن الؿُاؾــت ْبـاألزو فــي قـْا ْالــضهُا،  ن الـضًً  ٞـال خا٦مُــت للبكـغ، مِمــا اعج٨ـؼث ٖلــى  ،خ٨ـم هللا، فــي ٧ـل قــْا

ٓػة ا ْخــــضٍ ، ب٩ــــل مٗاهحهــــا  ٓاَــــإ ٖلحهــــا البكــــغ ظمــــُِٗم، ٞالحا٦مُــــت محجــــ ٓ ج ْلــــ ٓعٍت،  ْههــــٍٓم صؾــــخ ٓاهين  ٢ــــ

ْآِمــغ ٓ خــا٦م  ٓ لــِـ مجــغص زــال٤ ٣ٞــِ، بــل َــ ٗاث الاظخماُٖــت  ليوؿــان ، ٞلــِـْججلُا هــا، ِٞــ مجــا٫ٌ فــي الدكــَغ

ِـــا ؾـــلُت ال فـــي
ّ
ٓهُـــت، بـــل لـــِـ لألمـــت ٧ل ْال٣اه ٘ ْالؿُاؾـــُت  ٓ مهـــضع الؿـــلُاث  الدكـــَغ ال فـــي الخ٣ىـــين؛ ٞـــاا َـــ

                                                             
ن1ي

ي إّو ماووب يودارمّنب فص فر" يولاوي"ج  يإل المنبناو  ىي مدمى ذما"  فص مع"ك ناىه وةر"  يودارمنب فص رتابه لبو ي ذهو يوموىوىي ويو،دو   
نوا يواىماما وفص رّ  رتابا  لبو ي ذهو يوموىوىي اص فرا"  نا اص إ االمصا لي يجتهااىي  إ االمّنبا إّو لو ما  ل،ادابها فهاص ؼنا" مه ماب و لا"

مناه ونا"ى رماا لّو   ّنها ون   ىنًنا  ابًتا فال اص باوبالغ يوا"آنص وال اص باوبناو يونبوي وهبالغ يوا"آنص وإّنما فص فاه  نا ص نابا  مناه ونا"فكا نللا 
  .نا  ل،اًل نا ي يوةر" ذو يودارمّنب وه معا"ضوو ر ن"وو فال ذال ب وه باإلجماح مق يفت"يك إمرانّنب يإلجماح فص يوةاهنا  ويو نا 

ن2ي
 ل اى  نى   ل فص رتابه معاوى فص يو "ن  باودارمنب يوتص "تل ذهنها نتابج ل ن"  دناا رااو نا"ى ي لّو راّ  دراى ال نااوى ذهاو ل ااط إفا"يى   

لو دما  ذنوينااً إ االمناً؛ فاا  وداىه واه يودراى وي ما"ا وماا ىوو  واك جااهنابا  اىننناب تعاوو باودارمنبا او درى ؼن" إ المصا ووو  ام  ذهنه انباب
مناب   ويذتىيم ذهو  ه او   تعاوو فص ي "كا ومو  ى فهو يذتىيم ذهو ذبااىها فلّناب دروماب ال تتداا  وهاا  ا"ذنب  نا انب إال إ ي يوت ما  بدار

 تعاوون ي

https://hafryat.com/ar/node/3344
https://hafryat.com/ar/node/3344
https://hafryat.com/ar/node/4777
https://hafryat.com/ar/node/4777
https://hafryat.com/ar/node/2281
https://hafryat.com/ar/node/2281
https://hafryat.com/ar/node/672
https://hafryat.com/ar/node/672
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ـــً  ٣ًـــ٫ٓ حٗـــالى :  ظمُِٗـــا ال ألامـــت َٖ  ٥َ ِخُىــٓـ ْٟ ًَ ن 
َ
ْم ؤ َُ ْع

َ
اْخـــظ َْ ْم  َُ اَء َٓ ـــ َْ

َ
ْ٘ ؤ ِبـــ

َّ
د
َ
 ج
َ
ال َْ  ُّ ـــ

َّ
هـــَؼ٫َ الل

َ
ـــَجُهم ِبَمـــا ؤ ُْ ـــم َب

ُ
ِن اْخ٨

َ
ؤ َْ

ِٓ ِهْم  ـــ
ُ
ه
ُ
ٌِ ط

ْٗ ِهـــَُتُهم ِبـــَب ًُ ن 
َ
ُّ ؤ ـــ

َّ
ِغٍـــُض الل ًُ َمـــا  هَّ

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٖ ـــا

َ
ا ٞ ْٓ ـــ

َّ
ل َٓ
َ
ـــِةن ج

َ
ـــَ٪  ٞ ُْ

َ
ُّ ِبل ـــ

َّ
هـــَؼ٫َ الل

َ
ٌِ َمـــا ؤ ـــ ْٗ بِ  َب ـــاِؽ َْ ًَ الىَّ ـــ ِشيـــًرا ّمِ

َ
نَّ ٦

اِؾـــ٣َُٓن 
َ
ٟ
َ
٢ُِٓىـــَٓن  ل ًُ ٍم  ْٓ ـــ

َ
٣ ِ
ّ
ًمـــا ل

ْ
ِّ ُخ٨ ـــ

َّ
ًَ الل ًُ ِمـــ ْخَؿـــ

َ
ًْ ؤ َمـــ َْ ـــَٓن  

ُ
ْبٛ ًَ ـــِت  َُّ ِل َِ َجا

ْ
ـــَم ال

ْ
ُد٨

َ
ٞ
َ
[ ٞا ؾـــالم  50. 49ة اإلااثـــضة:  ؤ

ْع  ْٞـ٤ َـظا الِٟـم لــِـ ْ فــي ص مجـغص اعقـاصاث ؤزال٢ُـت ظامــضة بةم٩ـان ٧ـل خـخو مماعؾــتها بمٟـغصٍ فـي منزلـّ ؤ

ٓوي  ٓ ٖبــاعة ٖــً هٓــام ٢ــاه ٓعٍت ٢اثمــت بدــض طا هــا ِٞــ ٓ ماؾؿــت صؾــخ ٓ ٖبــاعة ٖــً ٧ــٌل مخجــاوـ ِٞــ الٗبــاصة بــل َــ

ٓع الغباه ٓمـــت بؾـــالمُت جُبـــ٤ َـــظٍ ألامـــ ٓص خ٩ ٓع هجاٖخـــّ صْن ْظـــ ْاظخمـــاعي مخ٩امـــل ال ًخهـــ ُـــت ٖلـــى ْا٢خهـــاصي 

ْبال ؤي جميـز  ْٖاما  ٘ في اإلاجخم٘ الاؾالمي قامال  ْالدكَغ ٓم ال٣اهٓن  ْبظل٪ ٩ًٓن مِٟ ٓا٢٘  ٞـال ؾـُاصة  (1)ؤعى ال

٢ٓاجــّ ٞ ـي ؾــُاصة ؤبضًــت  ْبهمــا الؿـُاصة ال٩املــت ٖلـى ال٩ــٓن ْؤلاوؿـان  ــي ا نـاخب الؿــُاصة ٖلـى مسل للكـٗب 

ــّ ٞحهــا ؤخــض ٢ــا٫ حٗــالى :  ــِظي  ْؤػلُــت  ال ًىاٖػ
َّ
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ْ
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ْاإلاكــِئت الالُِــت ٢ــض جمــذ ٖلــى َــظا ألاؾــاؽ  2ة الٟغ٢ــان :  ِفــي اإلا [ ْالاعاصة 

ْ الح ــــت فــــي َــــظا الهــــضصخُــــض بن الاوؿــــان ال ًملــــ٪ خــــ٤ الازخُــــاع ؤ ألاهبُــــاء  ألن الِــــضٝ ألاؾائــــملي مــــً بعؾــــا٫ ؛ٍغ

ٓا ؾـــُاصة الُـــاٚٓث خُـــض بن  ْؤن ًجخيبـــ ْا هللا  ْؤن ٌٗبـــض ْببالِٚـــم بد٨ـــم ْؾـــُاصة هللا  ٓ بَـــإل الىـــاؽ  ْبٗـــثهم َـــ

ٓمت  ٓخُض ْؤلاًمان بّ ٌك٩ل ؤؾاؽ الح٩  . ؤلاؾالمُتمبضؤ الخ

ْصي الحا٦مُــــت بإ هــــا ) ٧لمــــت  ٓص لــــى اإلاــــ ٓ ألٖا ْالؿــــلُت اإلاُل٣ــــت ٖلــــى َْٗــــٝغ ؤبــــ جُلــــ٤ ٖلــــى الؿــــلُت الٗلُــــا 

ْ َُئــت مالٟــت  ٖٓــت مــً ألاٞــغاص ؤ ْ مجم ٓم فــي ٖلــم الؿُاؾــت ل٩ــٓن ٞــغص مــً ألاٞــغاص ؤ خؿــب مــا ًهــُلح ٖلُــّ الُــ

ْصة لُىٟــظ خ٨مــّ فــي  ْالؿــلُاث ال٩لُــت ٚيــر اإلادــض ْلــّ الهــالخُاث الخامــت  ٓ ال٣ــاهٓن  مــجهم خا٦مــا بال ؤن خ٨مــّ َــ

ْلــت ْمــا َىــا٥ مــً ٍــمليء زــاعجي ًدــض نــالخُاجّ فــي الح٨ــم َْــم مًــُ ،ؤٞــغاص الض ــا  ْ ٦َغ ٖٓــا ؤ ن بلــى َاٖخــّ َ ْغ

ٓ هٟؿـّ ( ْمكـُسخّ َـ ٓػة بكـ٩ل ٧امـل ا ْخـضٍ ال ًىـإػ ؾـلُاهّ  (2)ٚير بعاصجّ  ْٞـ٤ َـظا الِٟـم محجـ ْالحا٦مُـت 

ٓ الحامــل ْصي خُــض ٣ًــ٫ٓ فــي مٗــغى عصٍ ٖــً ؾــاا٫ إلاــً الحا٦مُــت ) ؤن هللا ْخــضٍ َــ ٓص ْٞــ٤ ٨ٞــغ اإلاــ لِــظٍ  ؤخــض 

لــى  ٓ الٛالـــب اإلاُلـــ٤ ألٖا ْؤهـــّ َـــ ِغٍـــُض  الحا٦مُــت  ًُ ـــا 
َ
ِ
ّ
ـــا٫ٌ إلا َّٗ

َ
ٞ  : ٫ ٖـــً  16ة الاـــرْط ٓ ْخـــضٍ ٚيـــر مؿـــْا ْؤهــّ َـــ  ]

َٓن  ؤٖمالــّ 
ُ
ل
َ
ْؿــإ ٌُ ــْم  َُ َْ ــُل  َٗ ْٟ ًَ ــا  مَّ َٖ  ٫ُ

َ
ْؿــإ ٌُ  

َ
ــؼ  23ة ألاهبُــاء :  ال ٓ اإلا٣خــضع ال٣ــٓي الٍٗؼ ْؤهــّ َــ  ]  ــِظي

َّ
ُؿــْبَداَن ال

َ
ٞ

ـــ
ُ
٩
َ
ٍِ َمل ـــِض

َُ ـــَٓن ِب ُٗ ْغَظ
ُ
ِّ ج ـــ ُْ

َ
ِبل َْ ْيٍء 

َ
ـــّلِ ٍـــمل

ُ
ٓ ْخـــض 23ة ألاهبُـــاء :  ُٓث ٧ ْؤهـــّ َـــ  ] ٔ ٓة مـــً ال٣ـــٓ       ٍ الـــظي الجدـــض ؾـــلُخّ ٢ـــ

  ُمــَٓن
َ
ل ْٗ
َ
ىــُخْم ح

ُ
ِّ ِبن ٦ ــ ُْ

َ
ل َٖ َجــاُع  ًُ  

َ
ال َْ ِجيــُر  ًُ  َٓ ــ َُ َْ ْيٍء 

َ
ــّلِ ٍــمل

ُ
ــُٓث ٧

ُ
٩
َ
ٍِ َمل ــِض

َُ ــْل َمــً ِب
ُ
٢  : ْخــضٍ  88ة اإلاامىــٓن ٓ ْؤهــّ َــ  ]

ُم  اإلانٍز ًٖ الخُإ 
َ
ال ُْؽ الؿَّ ٣ُضُّ

ْ
ِلُ٪ ال

َ ْ
َٓ اإلا َُ  

َّ
َّ ِبال

َي
 ِبل

َ
ِظي ال

َّ
ُّ ال

َّ
َٓ الل َُ  : (3)[ ( 88ة اإلاامىٓن    

 دالالث الصُاهت الذظخىسٍت إلابذأ الحاهمُت:الفشق الثاوي

ٓم الحا٦مُــت ؤلالُِـت ٦مبــضؤ  ْلــت التــي جــغص بطا اٖخمـضها ٖلــى مِٟــ ٓعي لكــ٩ل الض ٓع صؾـخ ٖــام ًد٨ــم ؤي جهــ

ــم ظضلُــت ال٨ٟــغة ْآلاعاء الىا٢ــضة التــي اٖخاــرث الحا٦مُــت مجــغص  الًــت ٚع صاثمــا فــي ال٣ٟــّ الاؾــالمي جدــذ مؿــوى ال

ً، ألّ هــا لِؿــذ صًًىــا زابًخــا ٞــال  ــي بــالباٙل ال٣غآوــي  ت، بّن ؤلؼمــذ ؤ ــحا ها ٞ ــي ٚيــر ملؼمــت لرزــٍغ ُّ اظتهــاصاث بؾــالم

ٌ ال  ٍْـــٞغ مـــا فـــي ٣ٞـــّ ؾُائـــملي ٣ًبـــل مىـــّ 
ّ
ْبه ـــا (4) ـــي بالبُـــان الىبـــٓي للـــباٙل ال٣غآوـــي  ـــت بال ؤن ؤلَا ع الٗـــام للىٍٓغ

ٓعٍت فــي ؤلا  ْلــت الخالٞــت الضؾــخ ٓعْر لض ٓع اإلاــ ْالتــي حكــ٩ل الحا٦مُــت الالُِــت  ،ؤلاؾــالمُتؾــالم ال ًســغط ٖــً الخهــ

                                                             
ن 1ي

 ي 56ىا ،ـ0995م"ر  يون " تودنىا  ىا  ايإل المنبجعة"  بدانصا ل ط يودرومب 
ن2ي

 ي09ىا ،ـ0980لبو ي ذهو يوموىوىيا تىونو يوى تو" يال المصا مل  ب يو" اوبا بن"و ا يو بعب يولام با  
ن3ي

 ي 51لبو ي ذهو يوموىوىيا تىونو يوى تو" يال المصا يوم"جق يو اب ا ،ـ 
ن4ي

 ي 59ا م"جق  اب ا ،ـيإل المنبىي مدمى ذما" ا لبو ي ذهو يوموىوىي ويو،دو   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya50.html
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٣ْْٞــــا لِــــظا ا ٓعا عثِؿــــا فــــي جىُٓمِــــا ْنــــىاٖت ماؾؿــــا ها لــــظل٪  ٓع مدــــ ٓع ٞةهىــــا ؾــــى مدــــضصاث الهــــُاٚت  صلخهــــ

ـت  ٓمـت ال٨ٍٟغ ٓاٞـ٤ صازـل اإلاىٓ ٓابذ التي حك٩ل الحـض ألاصوـ  مـً الخ ٤ْٞ الش ْلت في الاؾالم  ٓعٍت ل٨ٟغة الض الضؾخ

ٓ آلاحي :  ؤلاؾالمُت  ْالتي حؿدىض ٖلى زالر ؤع٧ان وٗضصَا ٖلى الىد

لت(: -أوال   الحىم بما أهٌض هللا ) جدىُم الشَش

ٓ اإلابـــ ٓم الحا٦مُـــت ؤلاضؤ الـــظَْـــ ٍْاؾــــ ال٨ٟـــغ ؤلا ي ًتـــرظم مِٟـــ اإلابـــضؤ مـــً مىُلــــ٤ ؤن  ؾـــالمي لِـــظالُِــــت 

ْهٓــام ؾُائــملي ؤلا  ٓ صًــً  ْالحُــاة، ِٞــ ٗت خُاجُــت، جاؾـــ لىٓــام ٦لــي ْقــامل ليًمــان  ؾــالم ٣ُٖــضة صًيُــت، ْقــَغ

ٗت  ْلـــت، ٞب٣ـــضع مـــا هٓمـــذ الكـــَغ ْص ْٖال٢ـــاث ؤٞـــغاصٍ ٖلـــى الهـــٗض  ؤلاؾـــالمُتؤي صًـــً  ْؤخ٩امِـــا، خُـــاة اإلاجخمـــ٘ 

ن  لـــت  صاعة قــــْا الضًيُـــت ْالاظخماُٖـــت، ٞة هــــا ٢ـــض هٓمــــذ ؤًًـــا خُــــا هم فـــي ٧لُا هـــا ْظؼثُا هــــا، ممـــا ًجٗلِــــا مَا

ْجٟانـُلِا) ْجىُٓم خُاجّ في قتى مٟغصا ها  ٓعا فـي ب٢امـت 1اإلاجخم٘ الاؾالمي  ْالح٨ـم بمـا ؤهـؼ٫ هللا لـِـ مدهـ  ،)

ٓاهين ٓمــــت ال٣ــــُم  ال٣ـــ ْجُبُــــ٤ مىٓ ٓم ٖلـــى جد٣ُــــ٤  ْمــــى   للحُــــاة ٣ًــــ ٓ هٓــــام  ٓاثذ الخىُٟظًــــت؛ بــــل َـــ ْبنــــضاع اللــــ

ْاإلابــــاصت  ؤلاؾــــالمُت ْٚيــــر طلــــ٪ مــــً ال٣ــــُم  ْاة ْألاماهــــت ،  ْاإلاؿــــا ــــت  ْالحٍغ ْالٗــــض٫  ٓعٔ  الخانــــت بــــالح٨م؛ ٧الكــــ

 ْ م  ٓ ال٣ـغآن ال٨ـٍغ ٘ َـ ْاإلاهضع ألاؾائملي للدكـَغ ،الٗامت للىٓام الؿُائملي ؤلاؾالمي،  ْٞـخذ  ظـاءث الؿـىت لخٟؿـيٍر

 ٝ ْاإلابـــاصت ألاؾاؾـــُت جـــغ٥ الخٟهـــُل للٓـــْغ ٓاهين الٗامـــت  ٓص َـــظٍ ال٣ـــ ٓعٍ اإلاسخلٟـــت ٞمـــ٘ ْظـــ بـــار الاظتهـــاص بهـــ

ْمبـــضؤ الاظتهـــاص فـــي خـــض طاجـــّ ٦مهـــضع مٗخاـــر  ـــ٤ الاظتهـــاص ُٞمـــا ال هـــو قـــغعي ُٞـــّ،  الخانــت ل٩ـــل مجخمـــ٘ ٖـــً ٍَغ

 ٓ ٓمخّ ب ٍْد٤٣ صًم هت الاؾالم  ٘ ًسخهغ مْغ ْم٩انللدكَغ  . (2)نّٟ نالح ل٩ل ػمان 

 ؤلامامت ) مىصب الشةاظت (: -زاهُا

ْ الغثِـ ألٖا ٍُْلـ٤ ٖلـى الحـا٦م ؤلا ْحؿخسضم للضاللت ٖلى مىهب الخلُٟت ؤ ْ اإلالـ٪  ألهـّ  ؛مـام وؿـبتلـى ؤ

ْع الامــام فــي الهــالة ْحكــبحها لــض ْ الٗٓوــى جميــزا لِــا ٖــً  ،ًــاجم بــّ  ْبن ٧ــان ًُلــ٤ ٖلحهــا الــبٌٗ ؤلامامــت ال٨اــٔر ؤ

ٓم  هـــا هاثـــب الخلُٟـــت ْ ؤلامامـــت الهـــٛٔغ التـــي ٣ًـــ ُمـــا صًيُـــا ْفـــي هٟــــ  ،(3)بمامـــت اإلاهـــلين ؤ خُـــض ٌٗخاـــر الامـــام ٖػ

َٓغ الىٓــام الؿُائــملي ٌؿــعى للمداٞٓــت ٖلــى ألانــ٫ٓ  ُمــا ؾُاؾــُا ًجؿــض ظــ ٢ٓــذ ٖػ   ؤلاؾــالمُتال
ً
ْعيــا  ْبــضٖم 

ٓلــّ حٗــالى ْْعصث ؤلا  ،مــً الجماٖــت ْ للكــغ، مــً طلــ٪ ٢ ٓاء ٧ــان للخيــر ؤ ٕٓ، ؾــ ْة اإلاخبــ مامــت فــي ال٣ــغآن بمٗنــى ال٣ــض

   :ٖـً الاهبُـاء 
َ
ٓا ل ٧ـاه َْ ٧ـاِة  بًخـاَء الؼَّ َْ ـالِة  ِب٢ــاَم الهَّ َْ يـراِث 

َ
ٗـَل الخ ِٞ ـحِهم 

َ
َْخُىـا ِبل

َ
ؤ َْ مِغهــا 

َ
 َيهـضَْن ِبإ

ً
ـت ِثمَّ

َ
م ؤ َُ لىـا َٗ َظ ىــا َْ

 ًَ ٢ْا٫ ًٖ ال٨ٟاع  73ألاهبُاء :  ة ٖاِبضً  ]  
َ
ـت ِثمَّ

َ
ٓا ؤ ٣ـاِجل

َ
م ٞ

ُ
ٓا في صًِى٨ ى َٗ

َ
َ َْ م  َِ ِِض

َٖ ًماَ ُهم ِمً َبِٗض 
َ
ٓا ؤ ش

َ
٨
َ
ِبن ه َْ

ىَتهــــَٓن  ًَ ــــم  ُِ
َّ
ل َٗ
َ
ــــم ل ُِ

َ
ًمــــاَن ل

َ
ُهــــم ال ؤ ٟـــِغ ِب َّ

ُ
ٓبــــت :  ال٨ ٓاٞــــ٤ بمــــا [ ْؤلا  12ة الخ ُت بٗــــض الخ مامــــت جى٣ٗــــض بالبُٗــــت الكــــٖغ

 ْ ْ بِٗض مً ٢بلّ (4)ال٣ٗضبازخُاع ؤَل الحل  ْ ٣ٖـض  ،ؤ ٓم ٢اثمت ٖلى ؤؾـاؽ حٗا٢ـض ؤ ْاإلاد٩ ٞالٗال٢ت بين الحا٦م 

ْال٣ٗــض مــً ألامــت  ْؤَــل الحــل  ْ الحــا٦م  ْْاظبــاث مخباصلــت جــىٓم  ؤلاؾــالمُتمباٌٗــت بــين ؤلامــام ؤ ٢ٓــا  ًخًــمً خ٣

                                                             
ن1ي

ىي ذام" د و فناكا ىي ذهص ذباط م"يىا ماىل  إواو يوةرا" يو نا اص يوااىنى ويوو ان ا من او"ي  جامعاب  اا"نونطا بنؽاا يا يو بعاب ي وواوا  
 ي996ا ،ـ5119

ن2ي
 ي069ا ،ـ0999ااا" ا يو بعب يو او با ىي دو"نب توفن  مجااىا يوةر" يو نا ص مو لفال وو إوو مدمى ذبىها مرتبب ي نجهو م،"نبا يو 
ن3ي

 ي989ا ،ـ0977وم نى مو يومعهوما  لنظ" : ىي م، ةو دهمصا نظاى يولالفب فص يوةر" يال المصا ىي" ي ن،ا"ا يوااا" ا  
ن4ي

"و"  لو نروناوي ماو لا  يود  ويوعاى لو لا  ياللتنا" رما  مااى يومااو"ىي وي ات"  فانهى  االا  ا"و  وااص يوعىيواب يوجامعاب و ا"و هاا وضا 
 وي يوعهىا وض"و"  لو نرونوي مو ل،دال يودرمبا رص ند نوي يلتناا" يإلمااىا رماا ي ات"  يومااو"ىي فاص يالمااى  ابعب  ا"و  وااص يوعىيواب فاص 

نااد نمناق   "و ها يوجامعبا ويوعهى يوملىي إوو يالجتهاى فص يونوي   وي دراىا و المب يودويط ماو  امق وب،ا" وو ااوا و االمب ي ذضاام ماو
جهااى مو ي تنةام يود"رب و "ذب يونهوكا ويو"لي يومةضص إوو  نا ب يو"ذنب وتىبن" يوم،اورا ويو جاذب ويونجى  يوملىنب إوو دماناب يومتعهااا  و

"ىيا ي درااى يوعىوا ويون ل لو نروو  " ناا واو فص مجم  آ"يبه نلرى ذهو ض"و"  لو نجمق يودارى بنو يواو  ويوعى ا وتة،ن   وك "يجق يومااو
 2ىا ،ـ5105يو ه اننب ويووالنا  يوىنننبا مل  ب يورتل يو اافنبا 
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ْاظباجــــّ ٍْخِٗــــض ٞحهــــا الُــــٝغ ألا٫ْ بخد٣ُــــ٤ ؤَــــم  ٓ فــــي  ،جلــــ٪ الٗال٢ــــت  َْــــ ٓ خغاؾــــت الــــضًً ْؾُاؾــــت الــــضهُا  َْــــ

ْلــت ْلـِـ ب٣ٗــض اظخمـاعي ًييـملئ الض ٓم  ْاإلاد٩ــ ٓمي ًـىٓم الٗال٢ــت بـين الحـا٦م  ْاإلاالخـٔ فــي ، (  1)َبُٗخـّ ٣ٖـض خ٩ــ

ٓعٍـض الح٨ـم التـ ْج جـا مـً ًؤمُـت ال جل٣ـ  جإ ٓ ي ابخـضِٖا بىـؾُا١ ال٨ٟغ الاؾـالمي ؤن ٨ٞـغة الاؾـخسالٝ  ْ جسٍغ ُـًضا ؤ

ْال٣ِٟاء ٖ ُت .الٗلماء  ا ال جضٖمّ آلاعاء الكٖغ
ً
ا َاعث

ً
٧ٓ ٓما باٖخباٍع ؾل  م

ْال ٓ خــ٤ ًـإحي ٦ىخـاط ل٣ُــام ؤلا ْليمـام خ٣ـ١ٓ ٖلـى ألامــت جخمشـل فـي الُاٖــت  َْـ ْٞــغى ىهـغة  ٓاظباجـّ  مـام ب

م ٣ًــ٫ٓ حٗــالى :  ُؾــ قــغعي هــو ٖلُــّ ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ٓا الغَّ ــ ُٗ ُ َِ
َ
ؤ َْ  َّ ــ

َّ
ٓا الل ــ ُٗ ُ َِ

َ
ٓا ؤ ًَ آَمُىــ ــِظً

َّ
َهــا ال يُّ

َ
ــا ؤ ْمــِغ ًَ

َ ْ
ِْلــي ألا

ُ
ؤ َْ  ٫َٓ

 
ْ
ِم آلا ْٓ ــ َُ

ْ
ال َْ  ِّ ــ

َّ
ْاِمُىــَٓن ِبالل

ُ
ىــُخْم ج

ُ
ُؾــ٫ِٓ ِبن ٦ الغَّ َْ  ِّ ــ

َّ
ــى الل

َ
ٍُ ِبل ْ ــُغصُّ

َ
ْيٍء ٞ

َ
ُخْم ِفــي ٍــمل ْٖ َىــاَػ

َ
ــِةن ج

َ
ْم  ٞ

ُ
ًُ ِمــى٨ ْخَؿــ

َ
ؤ َْ ْيــٌر 

َ
ِلــَ٪ ز

َي
ِزــِغ  ط

 
ً
ٍال ِْ

ْ
ـــإ
َ
٢ْـــ 59ة اليؿـــاء :  ج ٓاػ مباٌٗـــت بمـــامين فـــي  ٍْجمـــ٘ ال٣ٟـــّ ٖلـــى ٖـــضم ظـــ ْاخـــض[  ْطلـــ٪ جد٣ُ٣ـــا إلاهـــالح  ،ذ 

ٓ حٗبير ظمعي ًساَب بّ ال٣غآن اإلاؿلمين ْحٗبير ألامت َ ْجغابُِا  م ٢بُلت مشـل بنـي  ،ألامت  ٞلم ًساَتهم باٖخباَع

م قـٗب ْلم ًساَتهم باٖخبـاَع ْلـم ًيؿـتهم بلـى م٩ـان ٦مـا وؿـب ٢بُلـت ٖـاص بلـى  ابؾغاثُل  ٌؿـ٨ً ب٣ٗـت مـً ألاعى 

ٓص بلــــى الحجــــغ بــــل زــــا ْزمــــ ً ألاخ٣ــــاٝ  م ؤمـــــت ؤي ظماٖــــت بوؿــــاهُت لِــــا عؾــــالت مٓظِــــت بلــــى آلازـــــٍغ َتهم باٖخبــــاَع

ٓصَم بمام ٖاص٫ جتر٦ؼ مِمخّ ألاْلى في بهٟاط قٕغ هللا ٖلى ألاعى ٢ا٫ حٗـالى :  ٣ً  ا
ً
َؾـُ َْ  

ً
ـت مَّ
ُ
ْم ؤ

ُ
َىـا٦

ْ
ل َٗ ِلَ٪ َظ

َي
ـظ
َ
٦ َْ

اِؽ  ى الىَّ
َ
ل َٖ َضاَء  َِ

ُ
ٓا ق

ُ
ٓه
ُ
َخ٩ ِ
ّ
    [ . 143ة الب٣غة:  ل

 الشىسي ) ئداسة الحىم (: -زالثا

ٓع  ٓ ؤَـل لـّ، ٔ الغ٦ً الشالـض فـي بىـاء الح٨ـم ؤلا حٗض الك ٓعٔ بإ هـا َلـب الـغؤي ممـً َـ ٗـغَّٝ الكـ
ُ
ْح ؾـالمي 

ٓع الٗامت اإلاخٗل٣ـت  هـا ْ مً ًىٓر ٖجها في ألام ْ  ي اؾخُإل عؤي ألامت ؤ ٓعٔ( 2)ؤ ؤنـل َـام فـي هٓـام الح٨ـم،  ٞالكـ

ْمالبؿــاث   ــ٤ ؤْيــإ ألامــت 
ْ
ٞ َْ ٍٓغ  ْالخُــ ٍٓغ  ٓع ٢ابلــت للخدـ ْالٓؾــُلت التــي جخد٣ـ٤  هــا، ِٞــظٍ ؤمــ ٓعٔ  ؤمـا قــ٩ل الكــ

ٓعٔ لــــِـ  ْالكــــ٩ل الٗــــام الــــظي جــــخم بــــّ الكــــ ٓار مــــً عؤي الٟــــغص،  الحُــــاة ٞــــغؤُي الجماٖــــت ؤصوــــ  بلــــى بصعا٥ِ الهــــ

ٓ متر٥ْ للهـ ًٓبا في ٢الب خضًضي، بل َ ْالـىٓم  اإلاالءمـتٓعة مهب ْل٩ـل ػمـان،  ٧لِـا لِؿـذ  ؤلاؾـالمُتل٩ـل بِئـت 

ْؤهٓمخـــــّ،  ٓاهِىـــــّ  ٓعٔ فـــــي ؤلاؾـــــالم ٢اٖـــــضة ًغج٨ـــــؼ ٖلحهـــــا فـــــي ٢ ُـــــت، ٞالكـــــ ْلِؿـــــذ ههًٓنـــــا خٞغ  ظامـــــضة، 
ً
ؤقـــــ٩اال

ْٞـــاة الىبـــي  ٓان هللا ٖـــجهم بٗـــض  م -ْاؾـــخسضمِا الّحـــحابت عيـــ
ّ
؛ خُـــض جـــّم ازخُـــاع ؤبـــي ب٨ـــٍغ  - نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــل

ـ ْع ُٞمــا بُـجهمالِهّ ْٞـاة الغؾــ٫ٓ بالدكـا  لِـم بٗــض 
ً
ٍْجـب مالخٓــت ؤن  ،ض٤ً زلُٟــت ْاؾــخمغ ألامـغ ٦ــظل٪ ُٞمـا بٗــض 

ٓعٔ ال حؿل٪ بال في ُٚار الىو ٓلّ ،الك ْعؾ ٓعٔ م٘ ٦الم هللا  ٓعٔ،  ،ٞال ق ٞةطا خ٨مـذ اإلاؿـإلت بـىو ٞـال قـ

ْالؿـــــىت خُـــــض زاَـــــب ال٣ـــــغآن ال ٓعٔ زابخـــــت بـــــال٣غآن  ْالكـــــ غؾـــــ٫ٓ بٓنـــــّٟ بمامـــــا خا٦مـــــا ال اظتهـــــاص مـــــ٘ الـــــىو 

ٓلـــّ حٗـــالى : ِلـــَ٪ للمؿـــلمين فـــي ٢ ْٓ ًْ َخ ٓا ِمـــ ـــ ًُّ
َ
هٟ

َ
ـــِب ال

ْ
ل
َ
٣
ْ
 ال
َ
ِلـــُٔ

َ
ـــا ٚ

أ
ٓ
َ
ىـــَذ ٞ

ُ
٦ ْٓ ـــ

َ
ل َْ ـــْم  ُِ

َ
ِّ ِلىـــَذ ل ـــ

َّ
ًَ الل ـــ ِبَمـــا َعْخَمـــٍت ّمِ

َ
ٞ

ــــى
َ
ل َٖ ــــْل 

َّ
٧ َٓ َخ

َ
َؼْمــــَذ ٞ َٖ ا 

َ
ــــِةط
َ
ْمــــِغ ٞ

َ ْ
ْم ِفــــي ألا َُ ْع ِْ ــــا

َ
ق َْ ــــْم  ُِ

َ
ْغ ل ِٟ

ْ
اْؾــــَخٛ َْ ــــْجُهْم  َٖ  

ُ
٠ ْٖ ــــا

َ
ِليَن  ٞ ِ

ّ
٧ َٓ َخــــ

ُ ْ
ِدــــبُّ اإلا ًُ  َّ ــــ

َّ
ِّ  ِبنَّ الل ــــ

َّ
ة آ٫  الل

ٓاعص في الىو ال٣غآوي ًً٘ ألاؾاؽ لبىاء ٦ُان ًمشل ألا  159ٖمغان :  ٓعٔ التـي [ ْألامغ ؤلال ي ال مت ٢اٖضجـّ الكـ

ُت ( ُٞما ًخٗل٤ بمهلحت ألامت ٞ ـي جمىـحٗني ؤلا ْالكٗب ) الٖغ ٓاع بين الحا٦م ) ؤلامام (  ٘ اهٟـغاص لؼام بةظغاء خ

م فــــي مٗــــغى خهــــغ زهــــاثو  ْعصَــــا ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ ْجمشــــل نــــبٛت اإلاجخمــــ٘ الاؾــــالمي خُــــض ؤ الحــــا٦م بالؿــــلُت 

ْمٗاإلاـــــّ ٢ـــــا٫ حٗـــــالى:  ـــــا  اإلاجخمــــ٘ اإلاؿـــــلم  ِممَّ َْ ـــــَجُهْم  ُْ ٔي َب َٓع ـــــ
ُ
ْم ق َُ ْمـــــُغ

َ
ؤ َْ  
َ
ة
َ
ـــــال ٓا الهَّ ـــــاُم

َ
٢
َ
ؤ َْ ِهْم  ٓا ِلــــَغّ ِ  اْؾـــــَخَجاُب

ًَ ـــــِظً
َّ
ال َْ

٣ُـــــَٓن  ِٟ ى
ًُ ْم  َُ َىـــــا

ْ
ٓعٔ :  َعَػ٢ ْ ـــــي جإزـــــظ ؤًًـــــا ْنـــــ٠ الىهـــــُدت جد٣ُ٣ـــــا ل٣ـــــ٫ٓ عؾـــــ٫ٓ هللا ) الـــــضًً  38ة الكـــــ   ]

                                                             
ن1ي

 ي558ىي دو"نب توفن  مجااىا يوةر" يو نا ص مو لفال وو إوو مدمى ذبىها م"جق  اب ا ،ـ  
ن2ي

 .099جعة" ذبى يو الىا نظاى يوىووب فص يإل الىا وذال تها باوىو  ي ل"ىا ،ـ 
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ْٖلــى  ْٖــامتهم (  ألثمــت اإلاؿــلمين  ٓلّ،  ْلغؾــ ْل٨خابــّ،  ٓ : إلاــً ًــا عؾــ٫ٓ هللا ا ٢ــا٫ ) ا ٖــؼ ْظــل،  الىهــُدت ( ٢ــال

م مـــــً ازـــــخالٝ ْ الٓظـــــٓر ْؤلالـــــؼام، ل٨ـــــجهم  ال٣ِٟـــــاء الـــــٚغ خـــــ٫ٓ آلُـــــاث جىُٟـــــظ َـــــظا اإلابـــــضؤ مـــــً هاخُـــــت الازخُـــــاع ؤ

ٓمــــت الح٨ــــم  ٓعٔ فــــي مىٓ ــــت الكــــ ٍَٓغ ْعٚــــم ظ ٣ِــــا بــــين اإلاؿــــلمين  َد٣ُّ
َ
عة ج ــــٓن ٖلــــى يــــْغ ُٗ ْحٗــــضص  ؤلاؾــــالمُتُمْجِم

ْالخالٞت الغاقضة بال ؤ ها لم جىل م٩اهتها الجضًغة في ال٣ّٟ الاؾالمي بل ه٩اص ال هـٔغ لِـا  ٓة  جُب٣ُا ها في ِٖض الىب

ــٍغ بدــضة الهــغإ ٖلــى الؿــلُت التــي ٚلــب ٖلحهــا الاؾــدُالء  ٓ مــا ًم٨ــً جاًر َْــ ْالخٟؿــير  ؤزــًغا مٗخاــرا فــي ٦خــب ال٣ٟــّ 

ْجغاظ٘ مبضؤ ٓة  ٓعٔ ْاإلاٛالبت بال٣ ْالك  .   (1)البُٗت 

 

 اإلاؼلب الثاوي

 مدذداث الخصىس الوشبي للمعألت الذظخىسٍت

ٖٓـــــت مـــــً الحلـــــ٫ٓ  ن بُـــــغح مجم ش ٢ـــــام اإلا٨ٟـــــْغ مىـــــظ ؤن ؤزـــــظث الؿـــــلُاث الؿُاؾـــــُت قـــــ٩لِا ٖاـــــر الخـــــاٍع

ْال٣ـــاصة الؿُاؾـــُين م مـــً ؤن َـــظٍ الحلـــ٫ٓ حٗرـــرث  ،ْألاؾـــالُب مـــً ؤظـــل الحـــض مـــً ؾـــلُت الحـــا٦م  ْٖلـــى الـــٚغ

ٓعة ٨ٞـغة الؿـُاصة فـي مغخلـت جالُـت ْٞكلذ في ْعا بـاعػا فـي بلـ  ،اإلاًماع الٗملي في ٦شير مً ألاخُان بال ؤ ها لٗبذ ص

ْلــت  ٣ِــا الؿـلُاث الغثِؿـُت فـي الض خُـض جـىو مٗٓـم الضؾــاجير الحضًشـت ٖلـى ٨ٞـغة الؿــُاصة التـي ًدـضص ٖـً ٍَغ

سُــا ٦شمــ ٓم جاٍع ْلــت الضًم٣غاَُــت الحضًشــت خُــض حكــ٩ل اإلاِٟــ غة للهــغإ بــين الؿــلُاث الؿُاؾــُت ْ ــي ٖمــاص الض

ٓعٍــــت  التــــي  ْبــــين ال٣ــــٔٓ الش ين ،  ٓاٍػ ْالارظــــ ْال٨ىِؿــــت   ٥ ْاإلاخمشلــــت فــــي اإلالـــٓـ ْبــــا  ْع ٓطة ٖلــــى الؿــــلُت فــــي ؤ اإلاؿــــخد

ط ؤلاعاصة الكـٗبُت الٗامـت  ا في اإلاجخم٘ لُيخج ًٖ ٧ل طل٪ زْغ ْاؾخُاٖذ بهٟاط ؤ٩ٞاَع ْبا  ْع ْنلذ للح٨م في ؤ

 لؿلُاث . مىخهغة مً النزإ بين جل٪ ا

ــاث التــي ازخلٟــذ خــ٫ٓ ؤنــل  ٟــاث خُــض ِْــغث مىــظ ال٣ــضم ٖضًــض الىٍٓغ ٓم مخٗــضص الخٍٗغ ْالؿــُاصة مِٟــ

ٓمـــت ٓم الح٩ ٓع مِٟــ ش بــالتزامً مـــ٘ جبلــ ٓع ٖاـــر الخــاٍع ْمٗنـــى ؾُائــملي جُــ َٓغ الؿــُاصة الــظي ٧ـــان لــّ مًــمٓن   ،ْظــ

ْاو٩ٗاؾــِا ٖلــى الىهــٓم  ْجشيــر مؿــإلت الؿــُاصة الٗضًــض مــً ألاؾــئلت التــي جٟــغى ٖلُىــا ابخــضاء جٓيــُذ ماَُتهــا 

ٓعٍت ٦ما ؾُإحي البُان :  الضؾخ

 ٌ  اإلافهىم الذظخىسي للعُادة: الفشق ألاو

٢ٓا مـً  ْؤ٦رر جٟ ْالخ١ٟٓ خُض الؿلُت الحا٦مت ؤ٢ٔٓ  ظمُـ٘ ال٣ـٔٓ ألازـٔغ الؿُاصة لٛت حٗني ألاًٞلُت 

ْع فـــي ا لـــ٪ الؿـــلُت ْفـــي جغجِـــب الؿـــلُاث الحا٦مـــت  ـــي الؿـــلُت الٗلُـــا التـــي ٩ًـــٓن لِـــا الحـــ٤ فـــي بنـــضاع ٞلتـــي جـــض

ٓعي حٗنــــي الؿــــُاصة الؿــــلُت الٗلُــــا التــــي بُــــضَا نــــالخُت اجســــاط ال٣ــــغاع  ْالى ــــي ٖجهــــا ْفــــي ال٣ــــاهٓن الضؾــــخ ْامــــغ  ألا

ال جٓظــض ؾــلُت ؤزــغ  ْالؿــلُت التــي جتربــ٘ ٞــ١ٓ الجمُــ٘  ْالحاؾــم  ْاإلاســ٫ٓ بالؿــُاصة لــّ خــ٤ الجهــاجي  ٔ ؤٖلــى مجهــا 

ْٞـــغى جىُٟــظَا ْالى ــي ٖجهــا  ْامــغ  ْمــً خُــض البٗــض الـــضْلي ٞالؿــُاصة حٗنــي جلــ٪ الؿــلُت الؿُاؾـــُت  ،بنــضاع ألا

ْ جخســظ ال٣ــغاعاث بالىُابــت ٖجهــا ــا ؤ ْامَغ ْلــت ْظِــان،   (2)التــي ال جسًــ٘ ألي ؾــلُت ؤزــٔغ جملــي ٖلحهــا ؤ ْلؿــُاصة الض

ْؤزٔغ زاع  ْلت ٖلـى ؾـ٩ان ظُت، حٗؾُاصة صازلُت،  ال حؿـخُُ٘ بني ألاْلى ؾلُت الض ٧ْامـل  ٢لُمِـا بكـ٩ل قـامل 

ْ فــي جىٓــُم  ْصَا ؤ ْالُِئــاث صازــل خــض ْ جىاٞؿــِا فــي ٞــغى بعاص هــا ٖلــى ألاٞــغاص  ٓ ٖلحهــا ؤ ؤًــت ؾــلُت ؤزــٔغ ؤن حٗلــ

ْ ؾـلُت ؤظى ْلــت ؤزــٔغ ؤ ْلــت ألًـت ص ٕٓ الض ن ب٢لُمِــا، ؤمـا الشاهُــت ٞ ــي زاعظُـت حٗنــي ٖــضم زًـ ْجمخِٗــا قـْا بُــت، 
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ْجدمــل  ْاة فــي الخمخــ٘ بــالح١ٓ٣  ْحٗاملِــا مِٗــم ٖلــى ٢ــضم اإلاؿــا ٓاظِــت ب٣ُــت ص٫ْ الٗــالم  باالؾــخ٣ال٫ ال٩امــل فــي م

ٓصان"  ٓ مــا طَــب لــّ ال٣ُٟــّ "ظــٓن بــ ــ٠ للؿــُاصة مــً ْظِـت هٓغهــا َــ ْؤ ــح حٍٗغ ْلٗــل ؤ٢ــغر  ْلُــت،  الالتزامـاث الض

ْٖضم ال ْ الخاعطالظي ًٔغ ؤن الؿُاصة حٗني الاؾخ٣ال٫ اإلاُل٤  ٓاء في الضازل ؤ ْمـً زـال٫  ،خبُٗت ألي ؾلُت ؾ

ْلــــت ْمماعؾــــتها مــــً ٢بــــل الض ٓمُــــت  ٓوي للؿــــُاصة، ٞ ــــي امــــخال٥ الؿــــلُاث الح٩ ٓم ال٣ــــاه ألن الؿــــُاصة  ؛َــــظا اإلاِٟــــ

ٓاء باليؿــــبت إلاماعؾــــت الؿــــلُت  ْٖلــــى قــــٗتها ؾــــ ــــت بــــإن جمــــاعؽ ازخهانــــا ها لٓخــــضَا ْفــــي ب٢لُمِــــا  ْل حؿــــمذ للض

ْ جىٓــــُم اإلا ٓمُــــت ٦مــــا ٌؿـــمذ لِــــا بمماعؾـــت ازخهانــــا ها بكــــ٩ل مؿـــخ٣ل ٖــــً ؤي ؾــــلُت ال٣ًـــاثُت ؤ غاٞـــ٤ الٗم

 ٔ ْبهمــــا جخإؾـــــ ببٗـــض مجخمعــــي (1)ؤزـــغ ٓم ال جخإؾـــــ ببٗــــض صًنـــي  ْالؿــــُاصة  هــــظا اإلاِٟـــ ْ ــــي فـــي ال٨ٟــــغ الٛغبــــي  ،، 

ٓ مــا ًدخــاطاؤزــظث اججاَــ َْــ ْ للكــٗب   ن ًخدــضص مــً زاللِمــا نــاخب الؿــُاصة ٞةمــا ؤن ج٩ــٓن الؿــُاصة لألمــت ؤ

ٓ آلاحي :    مىا جٟهُال ٖلى الىد

 ظُادة ألامت: -أوال

ـــــا ٧اثىـــــا مجـــــغصا ٖـــــً ألاخـــــخام  ْبهمـــــا لألمـــــت باٖخباَع ٓم ؤن الؿـــــُاصة لِؿـــــذ للملـــــ٪  ٓام َـــــظا اإلاِٟـــــ ٢ْـــــ

ٖٓـت اإلاؿـخ٣لت التـي جمشـل حِٗـض ْبهمـا جب٣ـ  مل٩ـا للمجم ْٖلُّ ٞةهـّ ال ًم٨ـً ججؼثتهـا بـين ألاٞـغاص  ٓهين لِا ، بلـى  ااإلا٩

ْلِـــظا ٞـــةن ؾـــُاصة َُئــت حؿـــخسضمِا  لهـــالح ال٩ـــل ٞـــا عاصة الٗامـــت  ـــي ملـــ٪ لألمــت ظمٗـــاء لِؿـــذ مل٩ـــا للحـــا٦م ،

ْج٩ــٓن  ْ الخىــاػ٫ ٖجهــا  ال ًم٨ــً الخهــٝغ ٞحهــا ؤ ْاخــضة ٚيــر ٢ابلــت للخجؼثــت  ألامــت مــً ؤَــم زهاثهــِا ؤ هــا ْخــضة 

ْص ْبن ٧اهـــذ ،مُل٣ـــت ْقـــاملت ال ًـــخم ج٣ُـــضَا بدـــض ِـــا فـــي الؿـــلُت ؤي جىٓـــُم آزـــغ ، جسًـــ٘ ل٣ُـــض مبـــضؤ  ال ًىاٖػ

ْالخ٣الُــض الاظخماُٖــت ْألامــت ْخــضَا  ــي اإلاال٨ــت ْجغاعــي الٗــاصاث  ْبالخــالي ال  ،ؾــُاصة ال٣ــاهٓن فــي ٖهــغها الحايــغ 

ا لِــا،  ًٗ ٓػ ؤن ًدــض مــً جلــ٪ الؿــُاصة، بــل ًجــب ؤن ٩ًــٓن زايــ ال ًجــ ٓع بال مهــضًعا لؿــُاصة ألامــت،  ٩ًــٓن الضؾــخ

ٍَٓغ  ٓ في ظ ٓاَنبال ٣ٖض يمنيٌّ بـين ظمُـ٘ ْما َ ْ ٖلـى اإلاـ ٓا٣ٞـت ألامـت الٗامـت، ؤ ٓجـّ بال مـً م ٓ ال ٌؿـخمض ٢ َْـ ن، 

ٓم  ْؤال ٣ًـ ْطلـ٪ الغيـا،  ْؤعاصجّ ًجب ؤن ًىٟظ َظا الاجٟـا١  ٓا٣ٞت ؤٚلبُتها، ٞةطا اج٣ٟذ ألامت ٖلى هٓام  ألا٢ل م

ْ مداعبــت الىٓــام الاؾــدبضاصي  ــت ٖلــى اه٣ــاى اإلال٨ُــت اإلاُل٣ــت  ْجــٔغ فــي ؾــبُل طلــ٪ ؤي ٖــاث٤ ِْــغث َــظٍ الىٍٓغ

ــــت ٓاَىــــإبــــ َــــظٍ الىٍٓغ ٓاَىين هُابــــت ٖــــً ألا  ن ٧اٞــــت بـــــل  ــــي ملــــ٪ٓ ن الؿـــــُاصة ال ًمخل٨ِــــا اإلا مـــــت ظماٖــــت مـــــً اإلاــــ

ا ٦ُاه ْ ًٖ ألا  اْمخميز  مؿخ٣ال  اباٖخباَع ْلُـضة الخىا٢ًـاث التـي  ،ٗاظؼ ًٖ الخٗبير ًٖ هٟؿِاالٞغاص  ٞ ـي بالخـالي 

ــــض  ــــت جٍغ ٓاٍػ ــــت مــــً ظِــــت ؤزــــٔغ خُــــض ٧اهــــذ الارظ ٓاٍػ ْمهــــالح الارظ ٧اهــــذ ٢اثمــــت بــــين مهــــالح اإلالــــ٪ مــــً ظِــــت 

ْببٗاص  غ ؾُاصة ألامت  الاؾدُالء ٖلى الؿلُت ، ْطل٪ بخ٣ٍغ  .الًٟٗاء مً مماعؾت خ٤ الاهخسار 

 ظُادة الشلب: -زاهُا

ــت بالؿــُاصة ْحٗــض مــً الاججاَــاث الحضًشــت  ْج٣ــغ َــظٍ الىٍٓغ ْلــضث ٦ــغص ٞٗــل ٖلــى مبــضؤ ؾــُاصة ألامــت  التــي 

ٖٓــّ ، ب ٞــغاص الكــٗب ، ًملــ٪ ؤن الؿــُاصة مجــؼؤة بــين ؤي ؤدُــض ج٩ــٓن الؿــُاصة ل٩ــل ٞــغص ُٞــّ . للكــٗب ، بمجم

 ٧ــل ٞــغص مــجهم ظــؼء
ً
ٍْا مــ٘  ا ْاإلاظــؼاء بــاقي ألا ؤمجهــا ، ٩ًــٓن مدؿــا ٓم   ْاإلاد٩ــ ْبــال جٟغ٢ــت بــين الحــا٦م  ٓص ٞــغاص ،  ٣هــ

ٓمــــّ الؿُائــــملي ، الــــظي  ٓ الكــــٗب بمِٟ ٓمــــّ الاظخمــــاعي، بــــل َــــ بالكــــٗب نــــاخب الؿــــُاصة ، لــــِـ الكــــٗب بمِٟ

ْمباقــــــغة الترقــــــُذ  ٓاَىين اإلاخمخٗــــــين بـــــالح١ٓ٣ الؿُاؾــــــُت ٖامــــــت اإلا٣ُـــــضًً فــــــي ظــــــضا٫ْ الاهخســـــار،   ٌكـــــمل اإلاــــــ

ٍٓذ فــــي مسخلــــ٠ الاؾــــخد٣ا٢اث الىُابُــــت ْالخهــــ ٓ فــــي ال٣ٗــــض ْ َــــظا مــــا ٖاــــر ٖىــــّ ظــــٓن ظــــا ،ْالاهخســــار  ؾــــ ٥ ْع

ٓ ا ٓلّ ) ل ْلت جخ٩ٓن مً ٖكغة الاظخماعي ب٣ ٓاًَ ًملـ٪ ظـؼءآٞتريىا ان الض ٓاًَ ٞةن ٧ـل مـ  الٝ م
ً
مـً ٖكـغة  ا

                                                             
ن1ي

 ي 91ىا ،ـ5119إونه ىي لن" إوه ب"ونوا يوو ن  فص يواانوو يوى تو"ي يإلن"ينصا من و"ي  يودهبص يوداو نبا بن"و ا يو بعب ي وووا ل ا"  



 
 
 

441 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ْالؿُاؾـُت اإلاخـإزغة  ٓعٍت  آالٝ ظؼء مً الؿلُت طاث ؾُاصة ( لظل٪ اججِذ الٛالبُت الٗٓوـى مـً الـىٓم الضؾـخ

ــت  م مـــ٘ ؾــُاصة الكـــٗب، ٖلــى ألا٢ـــل ل٩ــٓن جُب٣ُا هـــا جيســجال٨ٟــغ الٛغبــي فـــي مسخلــ٠ ص٫ْ الٗـــالم بلــى جبنـــي هٍٓغ

ٓعة  ــت ؾـــُاصة ألامـــتؤالٓؾــاثل الضًم٣غاَُـــت بهـــ ْ ـــي بن ٧اهـــذ جمـــىذ الؿـــُاصة  ،٢ـــٔٓ باإلا٣اعهـــت مـــ٘ جُب٣ُـــاث هٍٓغ

ٓهــت مــً ٖــضص مــ ــا م٩ ٓهين لِــا، بــل باٖخباَع ٖٓــت مؿــخ٣لت ٖــً ألاٞــغاص اإلا٩ــ ً للجماٖــت بال ؤ هــا ال جىٓــغ بلحهــا ٦مجم

ْحٗخاـــر  جهم ظـــؼءألاٞـــغاص ل٩ـــل مـــ ـــت ج٣ ـــملي ٖلـــى ٨ٞـــغة ٖـــضم ٢ابلُـــت الؿـــُاصة للخجؼثـــت  مجهـــا، لـــظل٪ ٞـــةن َـــظٍ الىٍٓغ

ُٟـــت ْلـــِـ ْْ ٖٓـــت ؤٞـــغاص فـــي م٣الُـــض الح٨ـــم،  ،الاهخســـار خ٣ـــا  ْ مجم ْجد٨ـــم ٞـــغص ؤ ٞبـــضال مـــً خخهـــىت الح٨ـــم 

ٓعازــــت، جٟهـــل الضً ْ ال ْ اؾـــدىاص الؿــــلُت بلــــى مبـــضؤ الاؾــــخسالٝ ؤ ـــت الحــــ٤ ؤلال ــــي ؤ م٣غاَُــــت بــــين ْبـــضال مــــً هٍٓغ

ٓاٖـض اإلاجالين ٢ْ ْؤؾــ  ُٟـت لِـا مبـاصت  ْجد٫ٓ الح٨ـم بلـى ْْ ْالخام،  الَـا  الٗام  ْلِـظا الؿـلُت ًخ ٓابِ.  ْيـ

ٓاَىين ٕٓ اإلا ْجسخاٍع ظم ْاإلاِاعاث الالػمت  ٍْمخل٪ اإلاٗاٝع   .   مً ًٔغ في هٟؿّ ال٣ضعة ٖلى الح٨م 

 مبذأ الفصل بين العلؼاث: الفشق الثاوي

ٓهُـــــــتٌٗـــــــض مبـــــــضؤ الٟهـــــــل بـــــــين  ـــــــت ال٣اه ْل ٓ مبـــــــضؤ عثِنـــــــملي ًاؾــــــــ  ،الؿـــــــلُاث مـــــــً ؤَـــــــم ٖىانـــــــغ الض َْـــــــ

ْ الكـــٗب ٓ ًمازـــل فـــي طاث ألاَمُـــت مبـــضؤ ؾـــُاصة ألامـــت  ـــا ، جمامـــا ٖلـــى هدـــ ََٓغ ْ ٌٗـــض اإلا٨ٟـــغ  ،للضًم٣غاَُـــت فـــي ظ

اص َــــــظا اإلابــــــضؤ خُـــــض ؤؾـــــــ إلابــــــضؤ  الٟهـــــل بــــــين الؿــــــلُاث الــــــشالر :  ٓ "  مـــــً ْع ٓهخِؿــــــ٨ُ الٟغونـــــملي الكــــــِير " م

ُٗ ٓاهين " ، الظي ؤلّٟ ٖام الدكَغ ح ال٣ ْ ال٣ًاثُت ، في ٦خابّ " ْع م خُـض ًـٔغ ؤن ٧ـل مـً 1748ت ، الخىُٟظًت 

ٖٓــــت  ْاؾــــٗت ٞةهــــّ ؾــــٝٓ ٌؿــــخٛلِا ؾــــلبُا لــــظل٪ ًجــــب ؤن ال حؿــــلم الؿــــلُت ال٣ًــــاثُت بلــــى مجم ًملــــ٪ ؾــــلُت 

ْبالخىــاْر ٓاٖــض ْطلــ٪ بٗــض اهخســا هم  ،ؤخــخام بكــ٩ل صاثــم بــل ًجــب ؤن حِٗــض بلــى ؤخــخام مسخلٟــين  ٣ْٞــا لل٣

ٓاهين اإلاٗمـــ٫ٓ  هـــا ْلـــِـ زاعظـــا ٖىـــّ بدُـــض جلٗـــب ٧ـــل  (1)ْال٣ـــ ٦مـــا ًجـــب ؤن حٗمـــل ٧ـــل ؾـــلُت فـــي بَـــاع ال٣ـــاهٓن 

 ٔ ْحكضص الؿلُت ألازغ ْعا ع٢ابُا ًمى٘ جُٝغ  ْلـت ال٣ـاهٓن  ازابخـ ٚـضا َـظا الخٓظـّ ؤنـال ْبـظل٪ ، ؾلُت ص ل٣ـُم ص

ٓاهين َُئـــت مىٟهـــلت ٖـــً الُِئـــت ا ُٟـــت ؾـــً ال٣ـــ لى ْْ ُٗت بدُـــض ًخــٓـ هـــلذ اإلااؾؿـــخان الدكـــَغ
ُ
لتـــي جىٟـــظ، ٦مـــا ٞ

ْالُِئـاث  ْبـين ألاٞـغاص  اث بين ألاٞغاص  ْالخىُٟظًت ًٖ ماؾؿت زالشت  ي ال٣ًاء الظي ؤهُِ بّ الٟهل في اإلاىاٖػ

ت ْألامىُـــت للماؾؿـــاث ْعؾـــم فـــي بٖـــالن خ٣ـــ١ٓ  الحا٦مـــت طا هـــا. ٦مـــا جـــم بزًـــإ اإلااؾؿـــاث الٗؿـــ٨ٍغ اإلاىخسبـــت 

ٓاًَ الهـــاصؤلا ْاإلاـــ ْالـــظي هـــو فـــي ماصجـــّ 1989ع فـــي ٞغوؿـــا ٖـــام وؿـــان  ٖلـــى ؤن ) ٧ـــل ظماٖـــت ؾُاؾـــُت ال  16م 

ٓعٍت (  ـاث  ـي ظماٖـت بٛيـر صؾـخ ْالحٍغ ٓٞغ الًماهاث ألاؾاؾُت للح١ٓ٣  ال ج جإزظ بمبضؤ الٟهل بين الؿلُاث 

. 

ُٗت  ْلـــــــت الـــــــشالر الدكـــــــَغ ٓعي ل٩ــــــل ؾـــــــلُت مـــــــً ؾــــــلُاث الض ٍْالخــــــٔ ؤهـــــــّ ٖىـــــــضما عؾــــــم اإلاكـــــــٕغ الضؾـــــــخ

ْاظبا هــا ٞلــِـ لِــا الحــ٤ فــي  ْص  ُٗت خــض ُٟتهــا ٞــةطا مــا زالٟــذ الؿــلُت الدكــَغ ْص ْْ ْال٣ًــاثُت خــض ْالخىُٟظًــت 

ْمجهــا ا ْلــت  ْعابظبــاع الؿــلُاث ألازــٔغ فــي الض َــا فــي َــظٍ اإلاسالٟــت بــل بن مــً ءلؿــلُت ال٣ًــاثُت ٖلــى ؤن جيؿــا١ 

ٓع ْالالتـزا ا مً الؿلُاث ؤن حٗمل ٖلى اخترام ههٓم الضؾـخ ْص الٓبـحت لِـا ُٞـّ ٞـةطا مـا ْاظب ٚيَر م بالحـض

ــٌ جُبُــ٤  ٓع ٧ــان للؿــلُت ال٣ًــاثُت خــ٤ ٞع ُٗت الىُــا١ اإلادــضص لِــا ْزالٟــذ الضؾــخ ْػث الؿــلُت الدكــَغ ججــا

ُت مــً اإلابــضؤ فــي طاجــّ ٞالخــضزل ال٣ًــاجي ال  َْؿــخمض ال٣ًــاء َــظٍ الكــٖغ ٓعٍت  ٓز٣ُــت الضؾــخ ٓاهين اإلاسالٟــت لل ال٣ــ

ٓعٍا ٦مــا ًخًــمً ؤي اٖخــضاء مــً ظاهــب الؿــلُت ال٣ ُٗت اإلادــضصة صؾــخ ًــاثُت ٖلــى ازخهانــاث الؿــلُت الدكــَغ

                                                             
ن1ي
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ٓع الخُبُـ٤ ألامشــل إلابـضؤ الٟهـل بـين الؿـلُاث الــظي  الًـت ال٣ًــاء ٌٗـض ؤخـض نـ ط ؤٖمـا٫ الؿـُاصة ٖـً  ؤن زـْغ

ٓاػهــــ لى ٧ــــل مــــً َــــظٍ الؿــــلُاث  اص٣ُ٢ــــ آًظــــب ج ْال٣ًــــاثُت بدُــــض جخـــٓـ ْالخىُٟظًــــت  ُٗت  بــــين الؿــــلُاث الدكــــَغ

ْص التـــي عؾـــمِانـــالخُا ها التـــي ؤ ٓع ْفـــي الحـــض ْمـــً زـــال٫ طلـــ٪ ًدبـــين ؤن مبـــضؤ الٟهـــل بـــين  ،ؾـــبِٛا ٖلُـــّ الضؾـــخ

ٓوي :ْآلازـغ ،ؤخضَما جىُٓوـي :الؿلُاث ًخ٩ٓن مً بٗضًً بدُـض ٌٗاـر البٗـض الخىُٓوـي ٖـً ج٣ؿـُم الٗمـل  ،٢ـاه

ُٟــي ُٞمــا  ْٞهــل ْْ ْلــت بمــا ًــاصي بلــى ٞهــل ًٖــٓي بــين َــظٍ اإلااؾؿــاث مــً هاخُــت  ًخهــل بــين ماؾؿــاث الض

ٓاٖـــض اإلاىٓمـــت لٗال٢ـــاث جلـــ٪  ٖٓـــت ال٣ ٓوي مخمـــشال فـــي مجم بازخهانـــا ها مـــً هاخُـــت ؤزـــٔغ زـــم ًـــإحي البٗـــض ال٣ـــاه

ٓلــّ ْٖلـى ْيــ٘ ًحـح مٗـّ ال٣ــ٫ٓ بـإن مبـضؤ الٟهــل بـين الؿـلُاث ٌٗنــي فـي مضل اثِٟـا  ْ ـي جمــاعؽ ْْ  اإلااؾؿـاث 

ْلـت ُٞمـا بُجهـا ٓوي َـظا جىٓـُم الٗال٢ـاث بـين ؾـلُاث الض بـضؤ الٟهـل بـين الؿـلُاث الٗضًـض مـً ٍْد٣ـ٤ م(1)ال٣اه

ْجخلخو ؤَمِا في الى٣اٍ الخالُت  : اإلاؼاًا 

 جشظُخ ظُادة اللاهىن: -أوال

ْاإلااـرع ألاؾائـملي لألزـظ  هـظا جغؾُش ال٣اهٓن مً ؤَم الىخاثج ؤلا ٌٗض  ًجابُـت  إلابـضؤ الٟهـل بـين الؿـلُاث ، 

ْاخــض ًدــُذ الٟغنــت  ؾــاءة  ــاث اإلابــضؤ ، ٞجمــ٘ الؿــلُاث بُــض خــخو  ْاهتهــا٥ خ٣ــ١ٓ ْخٍغ اؾــخٗما٫ الؿــلُت ، 

ــا هم ؤمــام ظِــت ؤزــٔغ  ؤمــا  ٢ِٓم ْخٍغ ْصْن بُٖــاء ٞغنــت لألٞــغاص بالــضٞإ ٖــً خ٣ــ ٓص ع٢ُــب ،  ألاٞــغاص ، صْن ْظــ

ٓػَـــ٘ الؿـــلُاث بـــين ٖـــضة َُئـــاث مـــ٘ الٟهـــل بُجهمـــا ٞاهـــّ ًٟســـح اإلاجـــا٫ ل٩ـــل َُئـــت فـــي مغا٢بـــت ؤٖمـــا٫ الُِسخـــين  ج

ين بمـــا ًــاصي بلـــى مىِٗــا  ْ الازــٍغ ْػ ؤ ـــاث ألا  مـــً الخجــا ْاهتهـــا٥ خ٣ــ١ٓ ْخٍغ إلابـــضؤ ٞمـــً اإلاؼاًــا الِامـــت  ،ٞــغاصؤلاؾـــاءة 

ْلــــت ، بدُــــض هًــــمً ؤالٟهــــل بــــين الؿــــلُاث الــــشالر  هــــّ ًــــاصي بلــــى يــــمان اختــــرام مبــــضؤ ؾــــُاصة ال٣ــــاهٓن فــــي الض

ْال٣ــــــاهٓن  ٓع  ٕٓ الؿــــــلُاث الحا٦مــــــت للضؾــــــخ ْجغ٦ــــــؼث الؿــــــلُت  ؛ْلــــــِـ ٣ٞــــــِ ألاٞــــــغاص ،زًــــــ ألهــــــّ بطا اظخمٗــــــذ 

ْالؿــــلُت الخىُٟظًــــت فــــي َُئــــت ال ُٗت  ٓم بٓيــــ٘ أل  ؛ْاخــــضة ٞــــال يــــمان الختــــرام ال٣ــــاهٓن دكــــَغ ن َــــظٍ الُِئــــت ؾــــخ٣

ْحٗضًلِا بىاء ٖلى اخخُاظا ها الٟغصًت الُاعثت مما ٣ًٟـض ال٣ـاهٓن نـٟت الٗضالـت ٓاهين  ٓاٖـض  ؛ال٣ ألهـّ لـً ًهـبذ ٢

ْمجغصة ، (2)ٖامت 
ً
٘ ؤًًا ٓ ماعؽ ال٣ًاة ؾلُت الدكَغ  ٞان ط ٦ْظل٪ ل

ً
ْؤًًـا لـ٪ ًـاصي بلـى ٖـضم ٖضالـت ال٣ـاهٓن 

ْمــا ًهــاخبّ مــً ع٢ابـت مخباصلــت بُجهــا ، ًــاصي بلــى يــمان   ٖـضم ٖضالــت ألاخ٩ــام لــظل٪ ٞــان الٟهـل بــين الؿــلُاث 

ْاخترامِـــا ٓعٍت  ْصَا الضؾـــخ ٓاٖـــض ال٣ـــاهٓن ، با يـــاٞت بلـــى  اختـــرام ٧ـــل ؾـــلُت لحـــض ن الٟهـــل بـــين الؿـــلُاث ؤل٣

ٕٓ ٢ــــــغاعاث الؿــــــلُت ى الؿــــــلُخين ألا ًجٗــــــل الؿــــــلُت ال٣ًــــــاثُت ع٢ُبــــــت ٖلــــــ ًٍْــــــمً بٓظــــــّ زــــــام زًــــــ ين  زــــــٍغ

ْبلٛائها ٖىض مسالٟتها لل٣اهٓن .  الخىُٟظًت لغ٢ابت ال٣ًاء 

 خعً أداء اإلاإظعاث:طمان  -زاهُا

ْالخسهــو ، الــظي مــً هــّ ًد٣ــ٤ مبــضؤ ج٣ؿــُؤهُــت إلابــضؤ الٟهــل بــين الؿــلُاث  ــي اإلايــزة الشا   م الٗمــل 

ُٟتهــا ْخؿــً ؤصائهــان ًد٣ــ٤ بج٣ــان ٧ــل َُئــت ؤقــإهّ  ْج٣ؿــُم الٗمــل ًــاصي بلــى ؤٞمــً الشابــذ  ،لْٓ ن الخسهــو 

ْ  ،بج٣ان الٗمل لِـ ٣ِٞ في مجا٫ ٖلم ؤلاصاعة  فـي اإلاجـا٫ الؿُائـملي 
ً
م ٣ُؿـج ٞـةنم٣خ ـملى طلـ٪ اإلابـضؤ ببل ؤًًـا

ٕٓ الخسهــو ل٩ــل ظــؼء مجهــا ، زــم ٌِٗــض ب٩ــل ظــؼء مىــّ بلــى الخاــراء اإلاخسههــين  الٗمــل بلــى ٖــضة ؤظــؼاء خؿــب هــ

ٓا ؤصاءَا بال٨ٟاءة التـي جدىاؾـب مـ٘  اههجس ٓل لُاث التي ًخًمجها طل٪ الجؼء لُخ ْاإلاؿْا ُٖٓت اإلاِام   في ه
ً
ص٣ُ٢ا

ْالض٢ــــت ْبــــظل٪ ًــــضاع الٗمــــل ٧لــــّ بــــإ٦ار ٢ــــضع مم٨ــــً مــــً ال٨ٟــــاءة  ْبخُبُــــ٤ مبــــضؤ الخسهــــو  ،جسههــــِم ٞحهــــا ، 

                                                             
ن1ي

 ي587ي586ىا ،ـ5107يو نىا مبىل يوموي نب فص يواانوو يوى تو"يا ىي" يورتل ويوى"ي ا  يوع"بنبا يوااا" ا ىي مدموى ذبى يومن،ؾ ذهص  
ن2ي

 .275ـ ي 270ـ د 0970ىي لىموو "با  ـ يوو ن  فص يواانوو يوى تو"ي يوعاى ـ يوج م يو انص ـ ىي" يوعهى وهمالننو ـ بن"و  ـ  
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ْلت ، هجض  ْج٣ؿُم الٗمل ٖلى اث٠ الغثِؿُت للض ـاث٠ جخًـمؤالْٓ ْمخباٖـضة ن جل٪ الْٓ ٓإ مسخلٟـت  ً زالزـت ؤهـ

لُت ب٢امـــــت ال٣ًـــــاء الٗـــــاص٫ بـــــين  ْمؿـــــْا لُت الح٨ـــــم ْؤلاصاعة  ْمؿـــــْا  ٘ لُت الدكـــــَغ ْ ـــــي مؿـــــْا لُت   مـــــً اإلاؿـــــْا

ٖٓــت مــً الخسههــاث بمــا ٌؿــخلؼمّ  (1)الىــاؽ ٖٓــت اإلاخى ْاخــض مــً الجمــ٘ بــين جلــ٪ اإلاجم ٢ْلمــا ًــخم٨ً خــخو   ،

لُاجّ ٖلـى الٓظـّ اإلاُلـٓر ، ٟٞـي ْـل َـظا الٟهـل بـين ٧ل مجها مً زاراث مسخلٟت ، زم ًخم٨ً مً بهجاػ  مؿـْا

ُٟتهــــا ْص ْْ ْ ؾــــلُت مــــً الؿــــلُاث الــــشالر خــــ٤ الخ٣ــــضًغ فــــي خــــض ْمــــً َىــــا ٧ــــان  ،الؿــــلُاث ٩ًــــٓن ل٩ــــل َُئــــت ؤ

ٖٓـت مـً الخاـراء اإلاخسههـين ٞحهـا  ٓ ؤن ٌِٗض ب٩ل ؾلُت مً جلـ٪ الؿـلُاث بلـى مجم ألاؾلٓر ألاًٞل للٗمل َ

ْالض٢ت الالػمخين .ْالظًً ًم٨جهم بال٨ٟاءة ا ت  ْبالؿٖغ ٓبت   إلاُل

ٓعٍتا ٘ اللُبي مً حٗضص اإلاغظُٗاث الحا٦مت للمؿإلت الضؾخ ٠٢ٓ الدكَغ  ْل٨ً ًشاع الدؿائ٫ َىا ًٖ م

ٓع الاؾــخ٣ال٫  ٓعٍت اللُبُــت بــضؤ مــً صؾــخ ٓزــاث٤ الضؾــخ ٓبغ 7فــي اإلاــخمًٗ فــي ال ًلحــٔ ُٚــار ؤي       ؤ٦خــ

ٓعٍت ٓزــ ،بقــاعة ٖلــى الؿــل٥ٓ مؿـــل٩ا ٚيــر ج٣لُــضي فــي الهـــُاٚت الضؾــخ ٓعٍت ٖبـــاعة خُــض خملــذ ٧ـــل ال اث٤ الضؾــخ

ــت ؾــُاصة الكــٗب ْٞــ٤ هٍٓغ ْلــت ْؾــُاص ها  ٓعي الهــاصع ؤلا خُــض هــو  ،ؤ٦ــضث ٖلــى جغؾــُش صٖــاثم الض ٖــالن الضؾــخ

٣ـت 1969ٖام  ْبهٝغ الىٓغ ٖلـى ٍَغ ٓعٍت ٖغبُت صًم٣غاَُت خغة، الؿُاصة ٞحها للكٗب ( م ٖلى ؤن ) لُبُا ظمِ

ٓ بصاعة الح٨ــــم فــــي الِٗــــض الجمــــاَيري ٞــــةن الهــــُاٚت الضؾــــ ٓح فــــي ؤلا خ عة للؿــــُاصة قــــاعٍت لــــم ج٨ــــً قــــضًضة الٓيــــ

ال الؿـلُت للكـ م الظي هو في ماصجّ الشالشت ٖلـى )1977ٖالن ؾلُت الكٗب ٖام بالكٗبُت ٦ما ٧اهذ في  ٗب 

ٓاٍ (  ٦مــا ؾـــل٪ ؤلا  ٓعي الهــاصع ٖـــام ؾــلُت لؿـــ ْلـــى خُـــض هــو فـــي ماصجــّ ألا  ،م طاث اإلاؿــل٪2011ٖــالن الضؾـــخ

ــــت ْل ٓعٍت  مؿــــخ٣لت، صًم٣غاَُــــت ٖلــــى ؤن ) لُبُــــا ص ٧ْــــل َــــظٍ الىهــــٓم الضؾــــخ الكــــٗب ٞحهــــا مهــــضع الؿــــلُاث ( 

ٓاجغة ٖلـــى ازـــخالٝ الـــىٓم الؿُاؾـــُت التـــي حٗا٢بـــذ ٖلـــى خ٨ـــم الـــبالص ججمـــ٘ ٖلـــى الؿـــُاص ة الكـــٗبُت ب٩ـــل مـــا اإلاخـــ

ْهما الغ٧ٓن ل لبُت ص ٓص لّ مً هخاثج جًمً جمشُل ألٚا ْما ج٣ ؾالمُت ٚيـر ج٣لُضًـت فـي بىماطط جدملّ مً مًامين 

ٍٓـــــت صْن ؤن ب ُت لهــــ٣ُت مجالِــــا الكـــــ٨لي اإلاٗاــــر ٖــــً مدــــضصاث الِ صاعة الح٨ــــم، خُــــض ْلــــذ الىهـــــٓم الكــــٖغ

ٓم الؿـــُاصة الكـــ ـــت إلاِٟـــ ٓاٍػ ـــت ؾُاؾـــُت م ْعٍئ ٓم  ٓع إلاِٟـــ ٓعٍت اللُبُـــت مـــً ًدبلـــ ٓزـــاث٤ الضؾـــخ ٗبُت، خُـــض زلـــذ ال

 ٓ ْزــت مــً مىٓ ٓع ٓعٍت م ْمٟــاَُم صؾــخ ْ بقــاعة لخم٨ــين الــىو مــت الح٨ــم ؤلا بقــاعة إلاهــُلحاث  سُــت ؤ ؾــالمي الخاٍع

هـــا ٖلـــى  ٓعي فـــي لُبُـــا خٍغ ٓعي لـــظل٪ ٧ـــان اإلااؾــــ الضؾـــخ ٓمـــا فـــي ؾـــُا٢اث الُـــغح الؿُائـــملي الضؾـــخ الـــضًني ٖم

ْ ٚيــــر الــــى   اإلاــــضوي ٖلــــى ازــــخالٝ الخُب ٓ الــــظي ًمــــاعؽ الؿــــُاصة بكــــ٩ل مباقــــغ ؤ ٣ُــــاث الؿُاؾــــُت، ٞالكــــٗب َــــ

ٓعٍت  ْلـــم حســـجل الخجغبـــت الضؾـــخ ْٖلـــى الكـــٗب هٟؿـــّ مماعؾـــت جلـــ٪ الؿـــُاصة،  مباقـــغ، ٞ ـــي مغجبُـــت بالكـــٗب 

ت ؤزٔغ للؿُاصة مً ٚير الكٗب .   اللُبُت ؤي نُاٚت حكير بلى مهضٍع

 

 

 

                                                             
ن1ي
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 الخاجمت

ٓايـــُ٘ خؿاؾـــُت  ْلـــذ َـــظٍ الضعاؾـــت حؿـــلُِ الًـــٓء ٖلـــى ؤخـــض ؤ٦رـــر اإلا ٓ خا َْـــ ٓعي،  ٖلـــى نـــُٗض ال٨ٟـــغ الضؾـــخ

ْالـــظي ًشـــاع بـــالتزامً مـــ٘ ٧ـــل حٛيـــر فـــي الـــىٓم الؿُاؾـــُت ؤلا  ٓعٍت  ٓاٖـــض الضؾـــخ ْبٖـــاصة نـــُاٚت  ؤلاؾـــالمُتَـــاع اإلاغظعـــي لل٣

ٓعٍت صازلِـــــا، خُـــــض ع٦ـــــؼث الضعاؾـــــت ٖلـــــى بُـــــان الؿـــــُا٢اث ا ـــــاث٤ اإلااؾؿـــــاث الضؾـــــخ ٓز ٓعاث الهـــــُاٚت لل ْجُـــــ سُـــــت  لخاٍع

ٓمــت  ٓطط َــظٍ الضعاؾــت مــ٘ حؿــلُِ الًــٓء ٖلــى مدــضصاث الح٨ــم فــي اإلاىٓ ٓعٍت اللُبُــت، التــي حٗــض ؤهمــ ، ؤلاؾــالمُتالضؾــخ

٢ٓٝٓ ٖلى ظملت مً الضال  ْالتي اؾخُٗىا مً زاللِا ال غة في ال٣ّٟ ؤلا ْبُان ؤبغػ صٖاثمِا  ْالٗالثم الٍٛؼ ْالتي ثل  ؾالمي 

ٓعٍت ٩احكـــير  م ٓمـــت خ٨ــــم صؾـــخ ٓمـــت الٛغبُــــت اإلاغج٨ـــؼة ٖلــــى بهُـــت نــــُاٚت مىٓ ْمؿــــخ٣لت  ٖـــً جلــــ٪ اإلاىٓ ؾــــالمُت مخميـــزة 

ٓعٍت   . ْجبيخّ مٗٓم الض٫ْ في نُاٚتها الضؾخ ٓم الؿُاصة الكٗبُت، التي اؾخ٣غ ٖلحها الى   الؿُائملي الٛغبي   مِٟ

ْالتــي ؤزغ  ْجإؾِؿــا ٖلــى مــا ج٣ــضم،  ٓايــٗت َــظٍ  ٕٓ ْفــي زخــام صعاؾــدىا اإلاخ هــا ٞحهــا بٗــٌ ألا٩ٞــاع اإلاخٗل٣ــت بمٓيــ

ْالخٓنُاث آلاجُت :  الضعاؾت ًم٨ىىا ؤن هسلو بلى ؤَم الىخاثج 

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ْال٣ــُم ألازال٢ُــت لكــٗب مــا، لـــظل٪  – 1 خ٣ــاصاث  ٖٓــت مــً اإلاخُلبــاث ْالٖا ْزمــغة مجم ٓ خهــُلت  ٓع َــ ؤن الضؾــخ

ْعٚبخـّ ٓن الِـضٝ مجهـا جإَُـل  مً خ٤ الكـٗب اإلاؿـلم ؤًًـا ؤن ًسخـاع بمـلء بعاصجـّ  ٓاهين الخانـت التـي ٩ًـ ٖٓـت ال٣ـ مجم

 ْجىُٓم ؤْياّٖ الاظخماُٖت .

ٓن َىا٥ ازخالٝ ملحّٓ – 2 ٓن في اإلاجخم٘ ؤلا  ؤهّ مً الُبُعي ؤن ٩ً ٓاهين بين بيُت ال٣اه ْبين بيُـت ال٣ـ ؾالمي 

ٓمت ال٣ُمُت . ْطل٪ لالزخالٝ الجظعي في اإلاىٓ  اإلاُب٣ت في اإلاجخمٗاث الٛغبُت، 

ٍ اإلاىاؾـبت مـً  ؤلاؾالمُتؤن ظل الضؾاجير  - 3  ْالكـْغ  ٝ ٓعٍت اللُبُـت زهٓنـا لـم  هُـإ الٓـْغ ٓزـاث٤ الضؾـخ ْال

ٗت  ٕٓ مً البيُت اإلااؾؿُت طاث الؿماث الخانت اإلاؿخ٣اة مً حٗالُم الكَغ  . ؤلاؾالمُتؤظل بًجاص ه

ْهٓير هـا  – 4 ٓعٍت اللُبُت  ٓزاث٤ الضؾخ ٓطط ؤلاًغاوـي الـظي ًهـٗب الاعج٩ـان لـّ ) ٌؿـدشنى َىـا الى ؤلاؾـالمُتؤن ال مـ

ٗت  ٓع للؿـُاصة يـمً ؤخ٩ـام الكـَغ ْالخباًً اإلاظَبي الحاص ( ٢ض ٞكلذ في بًجاص جه ٧ْاهـذ ؤلاؾـالمُتبؿبب الازخالٝ   ،

ٓعٍت الٛغبُت .  ههٓم مدا٧اة للىماطط الضؾخ

ُت،  – 5 ْخـــضة الكـــٖغ ٓعٍا مدـــضصا جخد٣ـــ٤ ُٞـــّ  ْصؾـــخ ٓهُـــا  ْبهمـــا الٗاـــرة بخُبُـــ٤ ؤن الاؾـــالم ال ٌكـــتٍر قـــ٨ال ٢اه

ٓعٔ، فــــي ؤي قــــ٩ل مــــً ؤقــــ٩ا٫ ؤهٓمــــت  ْالكــــ ْالبُٗــــت ليمــــام الٗــــاص٫،  ٗت،  ْ ــــي جد٨ــــُم الكــــَغ اإلابــــاصت الــــشالر الحا٦مــــت 

 الح٨م .

ٕ نملي لألػمت التي ٌِٗكِا الٗالم ؤلا ؤن اإلاؿبب الغثِ – 6 ٍٓت مـ٘ اإلاكـْغ ؾالمي جغظ٘ فـي ألاؾـاؽ للٗال٢ـت ٚيـر الؿـ

ْؤٚال٫ الخبٗ  . ؤلاؾالمُتُت التي حك٩ل الخدضي الغثِـ للغؾالت الحًاعي الٛغبي 

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ْطل٪ لخلـ٤ ؤعيـُت مكـتر٦ت جد٣ـ٤ الحـض  – 1 ٓعي،  ٓع صؾخ ٓاع مجخمعي ٌؿب٤ ؤي جه عة ب٢امت خ ًٓصملي الباخض بًْغ

ٓاٖــــض ا ٓظُا الحا٦مــــت ل٣ ٓل ْٖلــــى عؤؾــــِا مؿــــإلت اإلاغظُٗــــت ْألاًــــضً ٫ٓ اإلاؿــــاثل الجضلُــــت  ٓاٞــــ٤ خــــ ٓع، ألاصوــــ  مــــً الخ لضؾــــخ

ٓاظّ ؤلا لخمِض ُٞما بٗض ل غ ٣ٖض اظخماعي ظضًض ً ٗت الٛغاء .خ٣ٍغ خّ مً ؤخ٩ام الكَغ  ق٩االث الاظخماُٖت ٌؿخمض ْع

ْع  – 2 ْاإلاٟـــــــاَُم طاث الجـــــــظ ْجٟؿـــــــير اإلاهـــــــُلحاث  ـــــــ٠  ٫ٓ حٍٗغ ٓاٞـــــــ٤ خـــــــ ٓص ؤػمـــــــت خ٣ُ٣ُـــــــت فـــــــي الخ ْظـــــــ الخـــــــٔ الباخـــــــض 

ْالحيرة ٖىضؤلاؾالمُت ٖٓا مً الغب٨ت  بهؼالِا مدل الخُب٤ُ الٗملي، لظل٪ ًٓصملي الباخض بخإؾـِـ  ، ألامغ الظي ًسل٤ ه

ٓلى ٖملُــــت  ؾـــالمي مخٗـــضصبمغ٦ـــؼ ٣ٞ ـــي  ْال٨ٟـــاءاث ًخـــ ًـــت إلاؿــــإلت بالخاـــراث  ٓع قـــامل ًغؾـــم الخُـــٍٓ الٍٗغ ٖـــضاص جهـــ

ٗت  ٓاٖض ؤخ٩ام الكَغ ٤ْٞ ٢ ْبصاعة الح٨م،   . ؤلاؾالمُتالؿلُت 
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ٓاءم مـــ٘ – 3 ٗاث بمــا ًخــ ٓم  ًٓصــملي الباخــض بمغاظٗــت ٧اٞــت الدكــَغ نــي قــغعي إلاِٟـــ ٓع َْ ْزلــ٤ جهــ ٗت،  ألاخ٩ــام الكــَغ

ٓاهِىّ ٪ ٞٗا٫ في زضمت اإلاجخم٘ ْنُاٚت ٢ ٓن قٍغ ؼ ٢ضع ها، لخ٩ ْحٍٗؼ ْبقغا٥ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي    .الؿُاصة 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

ٓع الاؾالمي، ماؾؿت الغؾالت، بيرْث، الُبٗت الخامؿت،  - 1 ًٍْ الضؾخ ْصي، جض ٓص لى اإلا ٓ ألٖا  م .1981ؤب

ٓعي الٗام ـ الجؼء الشاوي ـ صاع الٗلم للمالًين ـ بيرْث ـ  – 2 ٓن الضؾخ ٓن  عباٍ ـ الٓؾُِ في ال٣اه  م ـ 1971ؤصم

ٓمت  - 3 ٓخُض، ٢م، ؤلاؾالمُتظٟٗغ ؾبداوي، ؤؾـ الح٩  م .1992، مغ٦ؼ اليكغ ج

ٓن بلـى مدمــض ٖبـضٍ، م٨خبــت ألا  - 4 ُٓٞـ٤ مجاَــض، ال٨ٟـغ الؿُائــملي مـً ؤٞالَــ ٓعٍـت ج ت، ال٣ـاَغة، الُبٗــت خ ٓ مهــٍغ هجلـ

 . 1999الشالشت، 

٢ُٓــت، بيــرْث، الُ - 5 ٓعاث الحلبـــي الح٣ ٓعي ؤلاًغاوــي، ميكــ ٓن الضؾــخ ًٍ، الٓؾــُِ فـــي ال٣ــاه ْلـــى، زيــر بلــّ بــْغ بٗــت ألا

 .م2009

ْالىٓم الؿُاؾـُت اإلا٣اعهـت، الجـؼء الشـاوي الـىٓم الؿُاؾـُت، َبٗـت الشال - 6 ٓعي  ٓن الضؾخ ٓ الكٗير، ال٣اه شـت ؾُٗض ب

ٖٓاث الجامُٗت، الجؼاثغ ،  ٓان اإلاُب  م .1999مى٣دت، صً

ٓعٍـــت  - 7 ْاإلااؾؿـــاث فــي الجمِ ٓعي  ٓن الضؾــخ ٓعاث باًـــضاع، الُبٗـــت ؤلاؾـــالمُتؾــُض ظـــال٫ الــضًً مـــضوي، ال٣ـــاه ، ميكــ

 م .2001الؿاصؾت، 

ٓعاث ظامٗت - 8 ْالٓؾُِ، ميك ٓوـ،  ٖامغ خؿً ُٞاى، ٖلي ٖباؽ مغاص، مضزل بلى ال٨ٟغ الؿُائملي ال٣ضًم  ٢ـاٍع

ْلى،   . 2004بىٛاػي، الُبٗت ألا

ٓػَـــــ٘، صمكـــــ٤،  - 9 ْالخ ْاليكـــــغ  ٓصان ٖلمـــــاوي ؤم بؾـــــالمي، صاع الجلُـــــل للُباٖـــــت  ٓع الؿـــــ ٓوي، صؾـــــخ ٖبـــــض اللُُـــــ٠ البـــــ

ْلى،  . 1998الُبٗت ألا

ؼ الٗٓمت، الٗلماهُت جدذ اإلاجِغ، صاع ال٨ٟغ، صمك٤،  - 10 ْ ٍٖؼ َٓار اإلاؿيري   ،2000ٖبض ال

ْعصي، - 11 الًاث الضًيُت، ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت،  اإلاا ْال  م .2012ألاخ٩ام الؿلُاهُت 

ٓخُــض صعاؾــت فــي ؤػمــت الخُــار الؿُائــملي الاؾــالمي، الكــب٨ت الٗغبُــت لألبدــار  - 12 ٓة الخ م،  ــح مدمــض الٗبــض ال٨ــٍغ

 م .2013ْاليكغ، 

ٓهـــــاث  - 13 ٢ٓـــــ٠ الاؾـــــالم ) م٩ ْم ـــت ( اإلااؾؿـــــت مدمـــــض ظـــــابغ ألاههـــــاعي، الخـــــإػم الؿُائـــــملي ٖىـــــض الٗـــــغر  الحالـــــت اإلاؼمىــ

ْلى،  ْاليكغ، بيرْث، الُبٗت ألا  م .1995الٗغبُت للضعاؾاث 

ْاثـــــــغ ال٣ًـــــــاء ؤلاصاعي (،  - 14 ٓن اللُبـــــــي ) ع٢ابـــــــت ص مدمـــــــض ٖبـــــــض هللا الحـــــــغاعي، الغ٢ابـــــــت ٖلـــــــى ؤٖمـــــــا٫ الاصاعة فـــــــي ال٣ـــــــاه

ٍْت، الُبٗت الخامؿت،  ٓعاث اإلا٨خبت الجامُٗت، الؼا  م .2010ميك

 م.        2007عة، ؤػمت ال٨ٟغ الاؾالمي اإلاٗانغ، صاع الكغ١ ألاْؾِ لليكغ، ال٣اَغة، مدمض ٖما - 15

ـــاث  - 16 ٕٓ، الحغ٧ـ ٓص مدمـــــض الىـــــا٧ ـــالمُتمدمــــ ـــا  ؤلاؾــ ـــا  -الحضًشـــــت فــــي لُبُـــــا: مىُل٣ا هــ ـــا، صاع  –ججاع هـــــا  -٢ُاصا هـ مأال هــ

 . 2010لىضن،  الح٨مت،

ش ل - 17 ٍٓت مً جاٍع ٓعاث ألاَغام، ال٣اَغة، مهُٟ  ؤخمض بً خلُم، نٟداث مُ  م .1992ُبُا الؿُائملي، ميك

 م .1977مهُٟ  خلوي، هٓام الخالٞت في ال٨ٟغ الاؾالمي، صاع ألاههاع، ال٣اَغة،  - 18

ٓاهين، اإلاجلض ألا٫ْ، ال٨خار الحاصي ٖكغ، جغظمت ٖلي ؤ٦ار مِخضٔ، الُبٗت الخاؾٗت . - 19 ح ال٣ ٓهخِؿ٨ُٓ، ْع  م

ٓص ٖبــــض اإلاىهــــ٠ ٖلــــي   - 20 ْالضعاؾــــاث الٗغبُـــــت، مدمــــ ٓعي، صاع ال٨خــــب  ٓن الضؾــــخ ٓاَىــــت فــــي ال٣ــــاه الؿــــُض، مبــــضؤ اإلا

 م .2017ال٣اَغة، 
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 ئشيالُت كذم اشتراغ البلىن لخؼبُم كاهىن اللصاص والذًت

The problem of not requiring puberty to apply (Al-Qisas) the law of Parity(Lex 

talionis) and blood money . 

 كبذالعالم الىُالوي أ . فىصي

وهُل الىُابت اللامت بيُابت هشب مصشاجه الابخذاةُت ، وباخث دهخىساٍ بيلُت الحلىق حاملت  جىوغ اإلاىاس ، 

غ مخلاون بيلُت اللاهىن حاملت اإلاشكب  كظى َُأٍ جذَس

fawzikelani@gmai.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
 اإلالخ

ْ ـي صعاؾـت  عاؾت مىا٢كت بق٩الُت مِمتاؾتهضٞذ َظٍ الض ٓوي  جُغح ٖلى بؿاٍ البدض في اإلاجـا٫ ال٣ـاه

ٗت  ٓٙ فــــي الكــــَغ ْالضًــــت، خُــــض  ؤلاؾــــالمُتؾــــً البلــــ ْؤزــــغ طلــــ٪ ٖلــــى اهُبــــا١ ٢ــــاهٓن ال٣هــــام  ٦مىــــاٍ الخ٩لُــــ٠ 

ٓاٖــض ا ٓٙ ، طلــ٪ ؤن ال٣ ٢ٓــ٠ اإلاكــٕغ اللُبــي لؿــً البلــ ْلــذ َــظٍ الضعاؾــت ج٣ُــُم م لٗامــت فــي ال٣ــاهٓن الجىــاجي خا

ْال٣ـــــاهٓن ع٢ـــــم خ٩ـــــام مسٟٟـــــت باليؿـــــبت لىا٢ىـــــملي ألا إظـــــاءث ب ْالضًـــــت   1423لؿـــــىت  6َلُـــــت ،  بكـــــإن ال٣هـــــام 

ٓٙ الكــــغعي لخُبُــــ٤ ؤخ٩امِــــا ، ٞمــــا ال٣ــــاهٓن الــــظي ًُبــــ٤ْحٗضًالجــــّ لــــ ْ  ،م ٌكــــتٍر البلــــ ٓبــــاث ؤ َــــل ٢ــــاهٓن ال٣ٗ

ْالضًــت ْلِــا لبدــض ؤعاء الٗلمــاء مــً  ا٢ــاهٓن ال٣هــام  ٢ْــض جُلــب َــظا البدــض ج٣ؿــُمّ بلــى مبدشــين زهــو ؤ  ،

 ٓ ٢ٓــ٠ اإلاكــٕغ اللُبــي لؿــً البلــ ْالضًــت ، ْزلــو الشــاوي لبُــان م ٓٙ لخُبُــ٤ ال٣هــام  عة البلــ ٢ْــض يــْغ ٙ ، َــظا 

ْالضًت . ْالخٓنُاث في جُب٤ُ ٢اهٓن  ال٣هام  ٖٓت الىخاثج   عنضث الضعاؾت مجم

ٓٙ ـ ال٣هام ـ الضًت اليلماث اإلافخاخُت:  (    )البل

 

Abstract: 

This study aimed at discussing an important problem that arises on the basis of research in 

the legal field, which is the study of the age of puberty in Islamic law, such as a condition of 

assignment, and its impact on the applicability of the law of the Qisas/ retribution and blood 

money law, as this study attempted to assess the position of the Libyan legislator for the age of 

puberty, as the general rules in the criminal law came with reduced provisions for those who lack 

the capacity/ eligibility. 

The Law No. 6 of 1423 and its amendments did not require legal                               maturity   to 

implement its provisions, so what law is applied is it the penal code or the law of the Qisas/ 

retribution and blood money. 

This research required dividing it into two topics, the first of which was devoted to examining the 

scholars ’opinions of the necessity of puberty in order to implement the Qisas/ retribution and 

blood money punishment, and the second concluded for explanation of the Libyan legislator’s 

position on the age of puberty.  
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The study also monitored a set of results and recommendations regarding the application of the 

law of the Qisas/ retribution and blood money. 

Keywords  ( Blood money  - Puberty ــ   Qisas)               

 

 ملذمت

ٗت  ٓاهين الجىاثُــــت ،  ؤلاؾــــالمُتاججــــّ اإلاكــــٕغ اللُبــــي مىــــض مــــضة بلــــى بصزــــا٫ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٓمــــت ال٣ــــ فــــي مىٓ

ْع  ْص  مىـض نـض ٓاهين الحـض ٓمـت ٢ـ ٗت الٛـغاء، ٞإنـضع  مىٓ ٓاهين اإلاىبش٣ـت ٖـً ؤخ٩ـام الكـَغ ْؤنضع الٗضًض مً ال٣

ْالحغابت 1972لؿىت  148ال٣اهٓن ع٢م   ْالظي  (1) في قإن ب٢امت خضي الؿغ٢ت  لؿـىت  13لغي بال٣ـاهٓن ع٢ـم ؤ، 

ْالحغابـــت  1425 ـــا بال٣ـــاهٓن ع٢ـــم (1)م فـــي قـــإن ب٢امـــت خـــضي الؿـــغ٢ت  ْالـــظي ٖـــض٫ ٖضًـــض اإلاـــغاث ٧ـــان ؤزَغ  ،12 

ْال٣ـــاهٓن ع٢ـــم (2) 2016لؿـــىت  فـــي 1974لؿـــىت  52ْال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  (3)فـــي قـــإن ب٢امـــت خـــض الؼهـــا  1973لؿـــىت  70، 

ن إفــــي قــــ 1423لؿــــىت  4ْال٣ــــاهٓن ع٢ــــم (، 5) 2016لؿــــىت  14اإلاٗــــض٫ بال٣ــــاهٓن ع٢ــــم  (4)قــــإن ب٢امــــت خــــض ال٣ــــضٝ 

م الخمغ ْاإلاٗض٫ بال٣اهٓن ع٢م (6)جدٍغ  .     2016لؿىت  21، 

ْالخُـــإ بال٣ـــاهٓن ع٢ـــم  م بكـــإن ؤخ٩ـــام  1423لؿـــىت  6ْؤزـــض اإلاكـــٕغ بإخ٩ـــام ال٣هـــام فـــي ال٣خـــل الٗمـــض 

ْالضًت،  ا بال٣اهٓن ع٢م آْالظي ٖض٫ ٦ظل٪ ٖضًض اإلاغاث ٧ان ال٣هام   .  (7) 2016لؿىت  18زَغ

ٓاه  بين مً ْمً اإلاُٟض ؤلاقاعة بلى ما ًد٣٣ّ جُب٤ُ َظٍ ال٣
ً
ال هـؼا٫ خ٨ـم هللا ٖلـى الجـغاثم اإلاغج٨بـت، ْنـ

ٓاهين جِٓــــغ بقـــــ٩الُاث ٖملُــــت جدخـــــاط  ْالخـــــام، بال ؤهــــّ مــــً زـــــال٫ جُبُــــ٤ َـــــظٍ ال٣ــــ بلــــى جد٣ُــــ٤ الـــــغصٕ الٗــــام 

ْ مــــً اإلاد٨مــــت الٗلُــــا بهــــٟتها مد٨مــــت ٢ــــاهٓن  ٕٓ متــــي ٌؿــــمذ لــــّ ال٣ـــاهٓن بــــظل٪، ؤ مٗالجـــاث مــــً ٢ا ــــملي اإلآيــــ

ْ ــي ملؼمــت لجمُــ٘ اإلادــا٦م مِمتهــا الؿــِغ ٖلــى الخُبُــ٤ الؿــلُم  لل٣ــاهٓن مــً زــال٫ اإلابــاصت الٗامــت التــي جغؾــحها 

 ْالجِاث في لُبُا. 

ٓصة بلـــى ٢ـــاهٓن  ْمـــ٘ طلـــ٪ ٢ـــض ًخُلـــب ألامـــغ جـــضزال  ْبـــالٗ ْمـــً َـــظا اإلاىُلـــ٤  مـــً اإلاكـــٕغ لٓيـــ٘ خلـــ٫ٓ لِـــا، 

ٓان ْالضًــــــت جــــــم ازخُــــــاع َــــــظا الٗىــــــ ٓٙ لخُبُــــــ٤ ؤخ٩ــــــام  +ال٣هــــــام  ٢ــــــاهٓن لبدــــــض بقــــــ٩الُت ٖــــــضم اقــــــتراٍ البلــــــ

ْحُٗين مدضصاجّ. ْالضًت، ألامغ الظي ٌؿخضعي جىا٫ْ مهُلحاث البدض،   ال٣هام 

ت البدث في اإلاىطىق: ُّ   ـأَم

ٓم البدـــض ٖلـــى  صعاؾـــت ؾـــً  ٗت  ٣ًـــ ٓٙ فـــي الكـــَغ ْؤزـــغ طلـــ٪  ؤلاؾـــالمُتالبلـــ ٖلـــى اهُبـــا١ ٦مىـــاٍ الخ٩لُـــ٠ 

ْالضًت  ٓاٖض ا٢اهٓن ال٣هام  خ٩ـام مسٟٟـت باليؿـبت لىا٢ىـملي إظاءث بلٗامت في ال٣اهٓن الجىاجي ، طل٪ ؤن ال٣

ْال٣ـــاهٓن ع٢ـــم ألا  ْحٗضًالجـــّ لـــم ٌكـــتٍر ا  1423لؿـــىت  6َلُـــت ،  ْالضًـــت  ٓٙ الكـــغعي بكـــإن ؤخ٩ـــام ال٣هـــام  لبلـــ

 ْ اإلاٗــض٫ لل٣ـاهٓن ع٢ــم  2016لؿـىت  18مــً ال٣ـاهٓن ع٢ــم  2/  4ن ٧ـان اإلاكــٕغ هـو فــي اإلاـاصة بلخُبُـ٤ ؤخ٩امِــا ، 

ٓعها ؤن خخهـمً ٖضم بلؼام  ال٣اجل ٖمضا ٚي  6 ٓ جهـ ْجخدملِـا الٗا٢لـت ،  ٞلـ لـم ًبلـٜ ؾـً  ار البالٜ  مـً الضًـت 

                                                             
ن(1
 ي  0992و نب  6يوج"نى  يو" منب ح  

ن (2
 ي  550د  9يوج"نى  يو" منب ح   

(3)
 ي   0979و نب  99ـاوج"نى  يو" منب ح  

ن(4
 ي  0979و نب  25يوج"نى  يو" منب ح  

ن (5
 ي  552د  9يوج"نى  يو" منب ح  

ن (6
 ي  0999و نب  2وج"نى  يو" منب ح  

(7)
 ي  595د  9يوج"نى  يو" منب ح  
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 ٙٓ ْٞــــ٤ مٓــــاَغ البلــــ ٓٙ الكــــغعي  ٓبــــاث الٗــــام  فــــي خــــين ؤهــــّ ًخمخــــ٘ بــــالبل   ل٣ــــاهٓن ال٣ٗ
ً
٣ًْٞــــا لُت الجىاثُــــت   اإلاؿــــْا

ٓبــاث ا ْالضًــت، ؤم ههــٓم ٢ــاهٓن ال٣ٗ مــت ٢خــل ٖمــض َــل جُبــ٤ ٖلُــّ ؤخ٩ــام ال٣هــام  ْؤعج٨ــب ظٍغ   الكــغعي، 

 ْمً َىا هدبين بق٩الُت البدض. 

 ئشيالُت البدث:

ٓم ٖلى الؿاا٫ آلاحي :   ْجدخاط بلى مٗالجت  ي بق٩الُت البدض التي ج٣  مً اإلاؿاثل التي ِْغث 

ٕٓ ها٢ىــــملي ألاَلُــــت الجىاثُــــت لِــــظا ال٣ــــاهٓنا ٦ــــم جخٟــــٕغ ٖــــً َــــظٍ ؤلاقــــ٩الُت الٗضًــــض مــــً  مــــا مــــضٔ زًــــ

ْالتي ؾـخٗخني َـظٍ الضعاؾـت  َْـظا ًدخـاط مى جـالدؿائالث   لـظل٪، 
ً
ْالض٢ـت ؾـبُال  ابا ظابـت ٖجهـا مخسـظًً الحُـاص 

 ٖىض ال٨خابت. اؾضًض

 مىهج البدث:

ٗت  اإلاــى  ىــا٫ْ َــظٍ ؤلاقــ٩الُت مــً زــال٫ هد ْٞــ٤ زُــت مى جُــت جىاثُــّ  ؤلاؾــالمُتالخدلُلــي اإلا٣ــاعن بالكــَغ

 هغاَا ألاوؿب. 

ت البدث: 
ّ
 خؼ

ٓ آلاحي :   ْج٣ؿُمّ بلى مبدشين ٖلى الىد    ٕٓ  ٣ًخ ملي بدض َظا اإلآي

ٓٙ لخُب٤ُ ال٣هام . عة البل  اإلابدض ألا٫ْ: آعاء الٗلماء مً يْغ

.  ٙٓ ٠٢ٓ اإلاكٕغ مً اقتراٍ البل  اإلابدض الشاوي: ـ م

 

 ٌ  اإلابدث ألاّو

 أساء الللماء مً طشوسة البلىن لخؼبُم اللصاص

ْالـضز٫ٓ فـي مغخلـت ظضًـضة جدؿـم  ٓلـت  ت ٧اهذ جدؿم بدُاة الُٟ ٓ ٖباعة ًٖ اهتهاء مغخلت ٖمٍغ َ   ٙٓ البل

ٓط ْالاجـؼان  ْالىًــ ٓٙ مــً ؤَـم اإلاؿــاثل ال٣ُِٟــت فـي بــار الح(1)بـالخ٨ٟير  ْل٣ــض ، ْؾــً البلـ جـغ فــي ال٣ٟـّ الاؾــالمي، 

ٓٙ )اإلاُلـب ألا٫ْ( ، بال ؤ هـم اجٟازخل ٓٙ لخُبُـ٤ ال٣هـام٠ ال٣ِٟاء في جدضًض ؾـً البلـ عة البلـ ٓا ٖلـى يـْغ ( 2)٣ـ

 .    (اإلاُلب الشاوي )

 ٌ  اإلاؼلب ألاّو

 الاخخالف خٌى العً

ٓاء ٧ــــان اإلا٣خــــ٫ٓ َٟــــال   ٟــــا٫ ؾــــ ٓاػ ال٣هــــام بدــــ٤ الَا   مؤ ال ًٓظــــض زــــالٝ خــــ٫ٓ ٖــــضم ظــــ
ً
، بال ؤن 3بالٛــــا

ال ظىاثُـا ًسًـ٘ لل٣هـاما ليظابـت ٖلـى الؿـاا٫ ؤٔع ٖـغى ؤخ٩ـام  ىالخالٝ ِْغ خ٫ٓ مت ٩ًٓن الُٟـل مؿـْا

ْالؿىت )زاهُا( . ال(،  ٓٙ في ال٣غان )ؤ  البل

                                                             
ن 8 (

 ي099ا  د  9ط  9مةتاح جعة"  عى ذبى يوجويى ا نظ"  يالدتجاج باواناط فص م اب  يودىوى ويوا،اد ا مجهب يوعهوى يواانوننب ا ح ـ
ن 9ي

مو يوجانص وتراوو ذاوبتاه مت ابااب تمامااً وجانط ذمهاه ا ونعا ال بم ا  فعهاه ا فناتا  رماا  تا  ذماىيً ونجا"ح رماا معنو يوا،اد او: لو ناتد  
يو بعابا جا"ح ذماىيً ي وهم ناى لنظا" فاص  واك : ذباىيوااى" ذاوى  ا يوت ا"نق يوجناابص يإل االمص ا ج ي و  ا مل  اب يو" ااوب  بنا"و  ـ باىوو تاا"نخ 

 ي 009ور وك فص يوج م يو انص ا د 669د
ن 01ي

ا  5150ا  0ا لدرااى يوج"نماب ا    0لنظ" م نى مو يوتة،ن  م، ةو يب"يانى يوع"بص ا  "ح ي درااى يوعاماب وااانوو يوعاوباا  يوهنباص ا ج   
 ي   561ـ  528م بعب يوودى   ا د 
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ً
 أخيام البلىن في اللشان:  -أوال

ٓٙ الغقـض  ٓٙ الى٩ـاح )ؤ(، بلـ ْبٗـضة مٗـاوي مجهـا بمٗنـى بلـ م في ٖضًض آلاًـاث  ٓٙ في ال٣غان ال٨ٍغ ْعص لٟٔ البل

 ٙٓ ٓٙ الؿعي )ص( .)ر( ، بل ْبل  الحلم )ط( ، 

مـت  ٓٙ الى٩ـاح فـي آلاًـت ال٨ٍغ ْعص بلـ  ؤ ـ ل٣ض 
ً
ـضا

ع
ُهمع ُعق ـجع ـُخم ّمِ

ؿع
َ
ـِةنع َءاو

َ
ـاَح ٞ

َ
٩  ٱلّىِ

ْ
ٓا ـ
ُ
ٛ
َ
ا َبل

َ
 ِبط

ـىيٓ َوـىي َختَّ
ي
َخ َُ
ع
 ٱل
ْ
ٓا ـ
ُ
َخل ٱبع َْ

ن 
َ
ِبـَضاًعا ؤ َْ  

ً
ــَغاٞا  ِبؾع

ٓ
ـا ََ ٓ

ُ
ل
ُ
٧
ع
إ
َ
 ج
َ
ال َْ  

معن ُِ
َ
ل َٓي ــ مع

َ
ِهمع ؤ ـحع

َ
 ِبل
ْ
ا ٓٓ ُٗ

َ
ٞ ـدصع

َ
ٞ 

ً
٣ِيـرا

َ
ــاَن ٞ

َ
َمـً ٧ َْ  

عن
٠ ِٟ

ٗع ــَخ ؿع َِ لع
َ
ٞ 
ً
ـا ُّ ِى

َ
ــاَن ٚ

َ
َمـً ٧ َْ  

ْؤ
َاــُرْا

ع
٨ ًَ ٓعة .}ؾــ

 { .6اليؿاء آلاًت 

ِ ر ــــــ 
ْ
اإلا َْ ـَل  ُْ

َ
٨
ْ
ل
ُل
 ا
ْ
ٓا ـ
ُ
ٞ ْْ
َ
ؤ َْ فن  ٍُ ـضَّ

ُ
ق
َ
 ؤ
َ
ـٜ
ُ
ْبل ًَ ـيي  ًُ َختَّ ْخَؿـ

َ
ِِ ِ ـَي ؤ  ِبـال

َّ
ِدـُِم ِبال َُ

ْ
ل
َل
 َمـا٫َ ا

ْ
ٓا ٣َْغُبـ

َ
 ج
َ
ال َْ 

َ
٩
ُ
 ه
َ
 ال
ن
ِِ ٣ِْؿـ

ْ
 يـَزاَن ِبال

ُ
ـ٠ ِ

ّ
ل

ــْم 
ُ
ِل٨
َي
 ط
ْن
ٓا ــ
ُ
ٞ ْْ
َ
ِّ ؤ ــ

َّ
لل
ل
ــِض ِا ِْ َٗ ِب َْ  

ْغَبــيين
ُ
ا ٢

َ
ــاَن ط

َ
٧ ْٓ ــ

َ
ل َْ  
ْ
ٓا
ُ
ــِضل ْٖ ا

َ
ــُخْم ٞ

ْ
ل
ُ
ا ٢

َ
ِبط َْ  

ن
ا َِ َٗ ْؾــ ُْ  

َّ
 ِبال

ً
ؿــا ْٟ  هَ

ن
ُغَْن

َّ
٦
َّ
ــظ
َ
ــْم ج

ُ
٨
َّ
ل َٗ
َ
ك ل ِّ م ِبــ

ُ
٨ ُي ــ نَّ َْ

 {.

ٓعة الاوٗام آلاًت   {  152ؾ

ٓٙ بمٗنــى الحلــم  ْعص ط٦ــغ البلــ   ط ــــــــ ل٣ــض 
َل
َهــا ا يُّ

َ
إ  ًَي

ْ
ٓا ــ
ُ
ٛ
ُ
ْبل ًَ ــْم 

َ
ًَ ل الــِظً َْ ْم 

ُ
ــُى٨ َمي ًْ

َ
ــْذ ؤ

َ
٨
َ
ًَ َمل لــِظً

ُل
ُم ا

ُ
ِظه٨

ئ
ْؿــَخ َِ  ِل

ْ
ٓا ًَ َءاَمُىــ لــِظً

ث
 َمغَّي

َ
ض
َي
ل
َ
ْم ز

ُ
َم ِمى٨

ُ
ُحل
ْ
ل
ُل
ٓع آلاًت  ا ٓعة الى  { . 56.}ؾ

مت  ٓعص في آلاًت ال٨ٍغ ٓٙ بمٗنى الؿعي ٞ ٍم َخِلُمص .  ؤما البل
َي
ل
ُ
ُّ ِبٛ

َي
ْغه
َّ
َبك

َ
ا)101(ٞ مَّ

َ
ل
َ
ـْعَي ... ٞ لؿَّ

ُل
ُّ ا ـ َٗ  َم

َ
ٜ
َ
ٓعة  َبل }ؾـ

 { .102ـ  101الهاٞاث آلاًخين 

ٓٙ ب٨شير مً الخٟهُل .    ْلذ البل  ؤما ًٖ الؿىت ٣ٞض جىا

 
ً
  البلىن في العىت: –زاهُا

ْ ازخلــــ٠ ال  ،  ٙٓ ٓا ٖلــــى ؤن الهــــبي ًبلــــٜ بط ِْــــغث ٖلُــــّ بخــــضٔ ب٣ِٟــــاء خــــ٫ٓ  جدضًــــض ؾــــً البلــــ ن اج٣ٟــــ

ٓلــض ،الاخــخالم :الٗالمــاث الخالُــت ط اإلانــي مــً ال ٓ زــْغ  ؤن الاخــخالم جلــؼم بــّ الٗبــاصاث ، (1)ظمــ٘ ال٣ِٟــاءؤ٣ٞــض  ،َْــ

ْص ، ٓع قـٗغ الٗا (2) ْال٣هام ، ْؾاثغ الاخ٩ام ْالحض ٓ ِْـ َْـ ٓ ًدخـاط بلـى ،  ؤلاهبـاث  َْـ  
ً
ٓعا َبُُٗـا ػالـت بهـت ِْـ

ْ ألاهىى .   ٓاء للظ٦غ ؤ  بالحل٤ ؾ

ٓٙ اإلاخ٤ٟ ٖلحهـا بـين الٗلمـاء  ْ ي مً ٖالماث البل ْالحمل لألهىى  ْازخلـ٠ ال٣ِٟـاء ٖىـض ٖـضم  (3)الحٌُ   ،

ٓٙ َــل ًٓـــل َٟــال ختـــى جِٓــغ الٗالمــاث ؤم ؤن َىـــا٥ ؾــىّ  ٓع ٖالمــاث البلـــ ٓع  اِْــ ٓٙ مـــ٘ اجٟــا١ الجمِـــ مُٗىـــت للبلــ

 ْ  ٙٓ ٓ آلاٖلى ؤن ؾً البل  حي: اخضة للظ٦غ ْألاهىى ٖلى الىد

٢ْـا٫ بـالغؤي ألا٫ْ  ٓٙ زمؿت ٖكغ ؾىت  ْالحىابلـت  ؾـىضَم : ؾً البل ْالكـاُٞٗت ،  اًـت ،  ّ اإلاال٨ُـت فـي ْع

اٍ ابً ٖمغ  ٓم ؤخـض  -هللا ٖلُـّ ْؾـلم  ىنـل-ؤهّ ٢ـا٫ ٖغيـذ ٖلـى عؾـ٫ٓ هللا   -ع ملي هللا ٖجهما  -في طل٪ ما ْع ًـ

ْٖغيــذ ٖلُــّ ٖــام ؤْؤهــا ابــً  ْلــم ًغاوــي بلٛـــذ ،  ْؤهــا ابــً زمـــ ٖكــغة ؾـــىت عبــ٘ ٖكــغة  ؾــىت ٞغصوــي  الخىــض١ 

ٓٙ  ــي الخامؿــت ٖكــغ ؾــىت ٓا مــً طلــ٪ ؤن ؾــً البلــ ْاؾــخيخج ًــت الجِــاص  ؛ٞإظــاػوي (  مــً الغؾــ٫ٓ  ث٢ــغ ؤألن ٍٞغ

م في َظٍ الؿً .  ال٨ٍغ

                                                             
(1) 
 ي 092يوم"جق يو اب  ا د ذبىيوااى" ذوى  ا يوت "نق يوجنابص يإل المص ا 
ن    
 ي 025مةتاح جعة"  عى ذبى يوجويى ا يوم"جق يو اب  ا د  

ن09ي
و ا ط م، ةو إب"يانى يوع"بص  ا يوبهوغ ر "  وهم لوونب يوجنابنب فص يوةاه يإل المص  ويوت "نعنو يوهنبص ويإلما"يتص ا مجهب يو ا"نعب ويوااانو 

 ي   052ـ  055يوعهمص ا جامعب يإلما"ي  يوع"بنب يومتدى  ا  د  ا مجهط يون "  5151ا نوونو ا  89ا ح  99
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ي ٖــً ؤوـــ بــً مالــ٪  ٓا بمــا ْع  :٢ــا٫ – هللا ٖلُــّ ْؾــلم ىنــل -ؤن الغؾــ٫ٓ  - ع ــملي هللا ٖىــّ -٦مــا اؾــخضل

ٓص زمــــ  ٓلـــ ْٖىـــضٍ مـــً زـــال٫ َـــظٍ )بطا اؾـــخ٨مل اإلا ْص(،  ْؤزـــظث مىـــّ الحـــض ْمـــا ٖلُـــّ  ٖكـــغة ؾـــىت ٦خـــب مـــا لـــّ 

ٓٙ  ي ؾً الخامؿت ٖكغة ؾىت.  ألاخاصًض ؤن ؾً البل

ٓع ٖىـــــضَم ،  ْاإلاال٨ُـــــت فـــــي اإلاكـــــِ ٢ْـــــا٫ بـــــّ الحىُٟـــــت  ٓٙ  ـــــي الشامىـــــت ٖكـــــغ ؾـــــىت  الـــــغؤي الشـــــاوي : ؾـــــً البلـــــ

ي ٖــً ابــً ٖبــاؽ ع ــملي هللا ٖىــّ فــي جٟؿــيٍر لرًــ ٓا بمــا ْع مــت ْاؾــخضل ِِ ِ ــَي ت ال٨ٍغ  ِبــال
َّ
ِدــُِم ِبال َُ

ْ
ل
َل
 َمــا٫َ ا

ْ
ٓا ٣َْغُبــ

َ
 ج
َ
ال َْ

 ٍُ ضَّ
ُ
ق
َ
 ؤ
َ
ٜ
ُ
ْبل ًَ يي  ًُ َختَّ ْخَؿ

َ
ٓعة ألاوٗام آلاًت  ؤ ّٓٚ ؾً الشامىت ٖكغ ؾىت .154.}ؾ ْؤقض الهبي ٖىضٍ  ي بل  ، } 

ٓٙ  ةالــغؤي الشالــض: حؿــ٘ ٖكــغ  ٓا ؤن بلــ ٢ْــال ــت  ْالٓاٍَغ ْبٗــٌ اإلاال٨ُــت  اًــت  ٓ خىُٟــت فــي ْع ٢ْــا٫ بــّ ؤبــ ؾــىت 

 َظٍ الؿً ُّٞ بظمإ مخ٣ًُ .

 

 

 اإلاؼلب الثاوي

 الاجفاق خٌى طشوسة البلىن لخؼبُم اللصاص

ال ًجــب ال٣هــام ٖلــى  ٓع ال٣ِٟــاء لٓظــٓر جُبُــ٤ ال٣هــام ٖلــى ال٣اجــل ؤن ٩ًــٓن بالٛــا،  اجٟــ٤ ظمِــ

ْا  ٙٓ  ٖىـــض ال٣خـــل الهـــٛير صْن البلـــ
ً
ٓهـــا مُب٣ـــا ْصلُـــل طلـــ٪ خـــضًض الىبـــي نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم )  (1)إلاجىـــٓن ظى  ،

ْاإلاجىٓن ختـي ًُٟـ٤ ) ْ ًبلٜ ،   ْالهبي ختى ًدخلم ؤ ٘ ال٣لم ًٖ زالر ًٖ الىاثم ختى ٌؿد٣ُٔ   ٓا  (  2ٞع ْازخلٟـ

. ٙٓ  في جدضًض ؾً البل

 اإلابدث الثاوي

 مىكف اإلاششق مً اشتراغ البلىن

ٓٙ لخُبُــ٤ ال٣هــام )اإلاُلــب ألا٫ْ( ، ألامــغ الــظي  ْالضًــت البلــ لــم ٌكــتٍر اإلاكــٕغ فــي ٢ــاهٓن ال٣هــام 

ٓٙ في جُب٤ُ ال٣اهٓن )اإلاُلب الشاوي(.  عة الىو ٖلى قٍغ البل ٓ بلى يْغ  ًضٖ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 كذم الىص كلى ششغ البلىن

ْالضًت  ٓٙ في نلب ٢اهٓن ال٣هام  ٓ ٖـغى في يٓء ٖضم الىو ٖلى قٍغ البل ٌٗـغى ؤلاقـ٩ا٫ الخـالي لـ

٦ُْـــل الىُابـــت اإلاد٣ـــ٤ بخدـــغي  ٧ْـــان نـــٛير الؿـــً، َـــل ًلـــؼم  ٦ُْـــل الىُابـــت الٗامـــت مـــتهم ب٣ًـــُت ٢خـــل ٖمـــض  ٖلـــى 

َْـل ٖلُـّ ْبشبـذ طلـ٪ فـي مدًـغ الخد٣ُـ٤ ،  ٓٙ لضٔ اإلاـتهم  اإلاـتهم بلـى الُـب  تخالـببا يـاٞت لـظل٪   ٖالماث البل

ٓ ٚي ّٓٚ مً ٖضمّا ؤم َ ٓٙا  الكغعي  زباث بل عة البل  ر ملؼم بظل٪ في ُٚار الىو ٖلى يْغ

ْالضًــــت هجــــض ؤن اإلاــــاصة ألا٫ْ مــــً ال٣ــــاهٓن ع٢ــــم   ٕٓ بلــــى ٢ــــاهٓن ال٣هــــام  ٗــــض٫ اإلا 2016لؿــــىت  18بــــالغظ

ــضام ٢هانــا ٧ــل مــً إبكــ 1423لؿــىت  6لل٣ــاهٓن ع٢ــم  ْالضًــت ههــذ ٖلــى ؤهــّ "ٌٗا٢ــب باٖ  ن ؤخ٩ــام ال٣هــام 

ْٖلــى طلــ٪ لــ ٓمت ٖمــضا."   ٓٙ الجــاوي لخُبُــ٤ ال٣هــام ممــا ًُــغح اؾــئلت ٢خــل هٟؿــا مٗهــ م ٌكــتٍر اإلاكــٕغ بلــ

                                                             
ن 09ي

 ي  2662ىي" يوةر" ىم    و"نب ا د   5115ا  9يوةاه يوعاى      7لنظ" وابب يو دنهصا يوةاه يال المص ولىوته ا  ج  
ن02ي

ا من او"ي  جامعاب  اا"نونط بنؽاا ي   0ي اتنبا  ي درااى ا جذبى يومجنى ذبى يودمنى يوىنبانص ا يومنهاج يوويضر فص ذهاى ل،او  يوةااه  و ا"   
 ي 099ا د  0992ا  0 
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مـــا٫ ههـــٓم ال٣هـــام   ٖ ٙٓ ٦ُْـــ٠ ًم٨ـــً جدضًـــض ؾـــً البلـــ ٓٙ التـــي جٓظـــب ال٣هـــام    ؤزـــٔغ مـــا ي ؾـــً البلـــ

 ْالضًتا  

ْالضًـــت ع٢ـــم  ْحٗضًالجـــّ هالخـــٔ ٖـــضم الـــىو ٖلـــى اقـــتراٍ  6مـــً زـــال٫ ٢ـــغاءة  ههـــٓم ٢ـــاهٓن ال٣هـــام 

ٓٙ لخُبُــ٤ ال٣ــاهٓن  ٓٙ فــي اإلاــاصة  بلــى ْهجــض بقــاعة (1) البلــ ال٣ٟــغة الشاهُــت مــً ال٣ــاهٓن   4ؤن اإلاكــٕغ ج٩لــم ٖــً البلــ

(فــي ال٣خـل الٗمــض بطا ٧ــان ال٣اجـل ٖمــضا ٚيــر  3( بــضٞ٘ الضًـت)2)ْالتــي الؼمـت الٗا٢لــت 6اإلاٗــض٫ لل٣ـاهٓن ع٢ــم  18ع٢ـم 

ٓٙ لخُبُــ٤ ال٣هــام ٖلــى ال٣اجــ ْ مجىــٓن ، ممــا ًِٟــم مىــّ اقــتراٍ البلــ ا ، ُٞمــا ٖــضا طلــ٪ ال جٓظــض  ل ٖمــضبــالٜ ؤ

ْؤن زـــــخم اإلاكـــــٕغ ال٣ـــــاهٓن فـــــي اإلاـــــاصة الؿـــــابٗ يؤ  ، ٙٓ ٌؿـــــغ ؤبةخالـــــت ال٣ا ـــــملي بلـــــى جُبُـــــ٤  تبقـــــاعة القـــــتراٍ البلـــــ

ْمــ٘ طلــ٪ حٗــض ؤلاخالــت ٚيــر ٧اُٞــت  ُٞمــا لــم ًــغص  بكــإهّ ؤلاؾــالمُتاإلاــظاَب  ٓٙ  ؛هــو فــي ال٣ــاهٓن ، بال ؤهــّ  ألن البلــ

ْمـــا   ٓ َْـــ ُت ،  ٕٓ لألخ٩ـــام الكـــٖغ ْالخًـــ ْ ـــي مىـــاٍ الخ٩لُـــ٠  ـــت لخُبُـــ٤ ال٣ـــاهٓن  ٍَٓغ ٍ الج ْال٣ٗـــل مـــً الكـــْغ

فـــي  1425لؿــىت  13بكــإن حٗــضًل ال٣ـــاهٓن ع٢ــم  2016لؿــىت  12مــً ال٣ــاهٓن ع٢ـــم  ىجبىــاٍ اإلاكــٕغ فــي اإلاـــاصة ألاْلــ

ْال٣ٗــ  ٙٓ ذ البلــ ْالتــي اقــتَر ْالحغابــت  خّ اإلاــاصة قــإن ب٢امــت خــضي الؿــغ٢ت  ْمــا اقــتَر  2ل لخُبُــ٤ خــض ال٣ُــ٘ ، 

ْ ظاإلاٗض٫ ل٣اهٓن خض ال٣ 2016لؿىت  14مً ال٣اهٓن ع٢م   ٙٓ عة البل ٓ مـا ٝ مً يْغ َْـ ال٣ٗل في خ٤ الجـاوي ، 

ْمــً َىــا  1423لؿــىت  4اإلاٗــض٫ لل٣ــاهٓن ع٢ــم   2016لؿــىت  21لُــّ ال٣ــاهٓن ع٢ــم ٖهــو  م الخمــغ   فــي قــإن جدــٍغ

 ٙٓ  (4)ًجب الىو ٖلى قٍغ البل

 اإلاؼلب الثاوي

 طشوسة الىص كلى ششغ البلىن

ْؤن اإلاد٨مـت  ،هغاَـا ٚيـر ٧اُٞـت 18بن ؤلاخالت اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة الؿابٗت مـً ال٣ـاهٓن ع٢ـم  زانـت 

ٓ ؤن خـضز الٗلُا لم جغؽ مـت ٢خـل ٖمـض امبـضؤ بلـى ألان فـي َـظا الكـإن، ٞلـ ٕٓ  ااعج٨ـب ظٍغ ٢ْـضم بلـى مد٨مـت اإلآيـ

ْٖلـــــى اؾـــــاؽ اإلاــــاصة  ٓبـــــت اإلاجغمــــت لل٣خـــــل الٗمـــــض  ْجبـــــين لُِئـــــت صاثـــــغ  81َب٣ــــا لىهـــــٓم ٢ـــــاهٓن ال٣ٗ ٓبـــــاث،  ة ٣ٖ

ٓٙ اإلاتهم  ٓٙ الٓـاَغة، َـل ًـإمغ بخٗـضًل ال٣ُـض ؤالجىاًاث اإلاسخهت بل مـت مـً زـال٫ ٖالمـاث البلـ زىاء اعج٩ار الجٍغ

ْالضًــت ،  فــي  ٓٙ ا ــملل٣ُٚــار الــىو الــظي ًلــؼم اْالٓنــ٠ َب٣ــا ل٣ــاهٓن ال٣هــام  ، ؤم ًــخم  5ي بخدــغي ؾــً البلــ

ٓباثا  مدا٦مخّ َب٣ا ل٣اهٓن ال٣ٗ

ْالتــــي  (6) بن اعج٩ـــار الحــــضر مــــت ال٣خــــل الٗمــــض ٌٗــــغى الٗضًـــض مــــً الٟغيــــُاث اإلاخٗل٣ــــت بٗمــــغ اإلاــــتهم  لجٍغ

ْجخمشل في آلاحي:   جدخاط بلى مٗالجت 

                                                             
 
ن 06ي

  لن ا" لر اا" تة،اانال  اا"  مدمااى  اااا" يوجمهاص ا إ ااراونا  يوا،اااد ويوىناب فااص يواااانوو يوهنباص ا ى"ي ااب تدهنهنااب ماا"ناب باوت اا"نعنو يونمنااص   
 ي  095ـ  059ا  5118ط  0ويو وىينص ا ىي" يو ا نب وهن " بنؽا ي ا   

ن07ي
 هاب  نهاى نمنعاوو ذاو ـاوعا هب اص : مو ندم  يوعا  ا ويوعا  ااو يوىناب ا و امن  ذااالً  نهاا تعاا  و ااو وواص يوماتاو  ا و نا  لنهاا  امن  ذا 

ا  و  ا جا"يبى ي  الادن ا يوجا م يلبوبر" لدمى يالن،اا"يا  ا"ح  اانوو يوعاوباا  يوهنباص ييوا اى يولاادويوعا  او يومنق م ي ناال مو: يواات  ا 
 ي 5109ا 0ىي" يورتل يواانوننب ا بنؽا ي ا  

 
 ن08ي

 واك : ذباىيوااى"  ىى ذو يوا،اد ي وهم نى لنظ" فص  يوىنب: فص  انوو يوا،اد ويوىنب اص يوما  يوويجل بات  لىمص ذمىيً فص داوب ذةو ووص يو
 ي  670ذوى  ايوم"جق يو اب  ا  يوج م ي و  ا د

ن 09ي
 ي 099ـ  091م، ةو إب"يانى يوع"بص ا  يوبهوغ ر "  وهم لوونب  يوجنابنب فص يوةاه يإل المص  ويوت "نعنو  يوهنبص ويإلما"يتص ا د  

ن51ي 
 ي 562ـ  569وهم نى مو يوتة،ن  م، ةو إب"يانى يوع"بص ا   "ح ي دراى يوعامب واانوو يوعاوبا  يوهنبص ا م"جق  اب  ا د  

                                                                                                                                                                   
        
 
ن 50ي

ى نع"ؾ يودىا بهؽب يواانوو ااو ماو ت ااب   انهى يوةباب يوعم"ناب يوتاص نداىىاا يوت ا"نق يوجناابص يونافا  فاص يوىووابي وبتعبنا" لر ا" تل،ن،ااً نا،ا
با نابناباودىا  وك يو لد يو ي ن"ترل ج"نمب جنابنب باوملاوةب  دراى  انوو يوعاوبا ا ويواويننو يومرمهب واه فاص م"دهاب ت اب   او يوم الوونب يوج
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ٓم ٖىـضما ٩ًـٓن مغج٨ـب  ْلـم جِٓـغ ٖلُـّ ــــ الٟغيُت ألا٫ْ  : ج٣ مـت ال٣خـل الٗمـض لـم ًبلـٜ الغابٗـت ٖكـغ  ظٍغ

ٓٙ اإلا ٫ ظىاثُٖالماث البل ْالتي ههـذ ٖلـى ؤهـّ " ال ٩ًـٓن  80َب٣ا للماصة  اٗخمضة، َىا ٩ًٓن ٚير مؿْا ٓباث  ٣ٖ

 .ٙٓ ال ظىاثُا الهٛير الظي لم جبلٜ ؾىّ الغابٗت ٖكغة ......"  با ياٞت بلى ؤهّ لم ًهل ؾً البل  مؿئ

ِــــغث ٖلُــــّ ـــــــ الٟغ  مــــت ال٣خــــل ٢ــــض بلــــٜ ؾــــً الغابٗــــت ٖكــــغ ْْ يــــُت الشاهُــــت : ؤن ٩ًــــٓن الحــــضر مغج٨ــــب ظٍغ

ٓٙ اإلاٗخمضة َىا ًسًـ٘ ل٣ـاهٓن ا ٓهـٖالماث البل ْالضًـت باٖخبـاٍع ٢اه   ازانـ ال٣هـام 
ً
ْالخـام ٣ًُـض الٗـام َب٣ـا

ٓم اإلاسالٟت في اإلااصة  ْالضًت.  4إلاِٟ  مً ٢اهٓن ال٣هام 

ٓٙ الٓـــاَغة َىـــا ــــــ الٟغيـــُت الشالشـــت: ؤن ًب ٓص ٖالمـــاث البلـــ ْمـــ٘ ٖـــضم ْظـــ لـــٜ الحـــضر ؾـــً الغابٗـــت ٖكـــغة 

ٓبــاث مــ٘ اٖمــا٫ اإلاــاصة  ٓبــاث، مــالم ًبلــٜ ؾــً الشامىــت ٖكــغ ٞمتــى بلــٜ 81ٌٗا٢ــب َب٣ــا لىهــٓم ٢ــاهٓن ال٣ٗ ٣ٖ 

ٓٙ اٖمـاال للمـاصة  ؾً ٓص ٖالمـاث البلـ ْالضًـت ختـى مـ٘ ٖـضم ْظـ لُت الجىاثُـت زًـ٘ ل٣ـاهٓن ال٣هـام   81اإلاؿـْا

ٓبا  .   ث٣ٖ

ط مً ٧ل َـظٍ ؤلاقـ٩الُاث ؤٔع حٗـضًل اإلاـاصة ألاْلـ بدُـض ٩ًـٓن ههـِا ٧ـاآلحي  18مـً ال٣ـاهٓن ع٢ـم  ىللخْغ

 ٧ل ٖا٢ل بالٜ "
ً
ضام ٢هانا  بلى الخاجمت.  ٌٗا٢ب باٖ 

ً
ال  ... " ْن

ً
ٓمت ٖمضا  مٗه

ً
 ٢خل هٟؿا

 

 الخاجمت

ْجدلُل ههٓم ال٣اهٓن ؤنل بلى   :مً زال٫ ٖغى آعاء ال٣ّٟ الحى٠ُ 
ً
ْالخٓنُاث زاهُا ال،   الىخاثج ؤ

 
ً
 الىخاةج  -أوال

ْٖـــغى ؤعاء ال٣ِٟـــا ْجدلُـــل ههـــٓم ال٣ـــاهٓن ًهـــل الباخـــض  ءمـــً زـــال٫ البدـــض   ٙٓ فـــي جدضًـــض ؾـــً البلـــ

 للىخاثج آلاجُت : 

1 ٙٓ ْؤن للبلـــ ْال٣هـــام،  ْص  ْالحـــض ٓٙ  ـــي ؾـــً الخ٩لُـــ٠ بالٗبـــاصاث  ٓع ال٣ِٟـــاء ؤن ؾـــً البلـــ ـــ اجٟـــ٤ ظمِـــ ـ

ْالحمــــل باليؿــــبت لألهىــــى، مؿــــخمضًً طلــــ٪ مــــً ال٣ــــغآن  ْالحــــٌُ  ٖالمــــاث ْــــاَغة جخمشــــل فــــي الاخــــخالم ْؤلاهبــــاث 

ٍٓت.  ْالؿىت الىب م   ال٨ٍغ

ٓع  2 ٓٙ ٖىـض ٖـضم ِْـ اًـاث ْألا الٗال ـ ازخل٠ ال٣ِٟاء في جدضًض ؾً البلـ  صلـتمـاث، ْؾـىضَم فـي طلـ٪ الْغ

ِْٞمِم لِا، ٞمجهم مً  ٓٙ بالخامؿت ٖكغ ؤاإلاسخلٟت  ْمجهم مً ٚال٢غ ؾً البل ـ٘ ؾـً  ىؾىت للظ٦غ ْألاهىى،  في ٞع

ْالخاؾٗت ٖكغ.  ٓٙ بلى الشامىت ٖكغة   البل

ٓٙ لخُب٤ُ ال٣اهٓن ب٨ٗـ مـا  ـ ٖضم هو اإلاكٕغ في ٢اهٓن ال٣هام ٖلى قٍغ 3 ٓاهين زـض ؤالبل بـّ فـي ٢ـ

ٓٙ لخُب٣ُِا.   ْص مً اقتراٍ البل  الحض

 
ً
 الخىصُاث  –زاهُا

ٓ آلاحــــي " 2016لؿــــىت  18ـــــ حٗــــضًل هــــو اإلاــــاصة ألا٫ْ مــــً ال٣ــــاهٓن ع٢ــــم  1  بدُــــض ٩ًــــٓن ههــــِا ٖلــــى الىدــــ

 ٧ل ٖا٢ل بالٜ
ً
ضام ٢هانا  ...... "   ٌٗا٢ب باٖ 

ً
ٓمت ٖمضا  مٗه

ً
 ٢خل هٟؿا

                                                                                                                                                                                     
مةهاوى مما ن توجل إلضاذه ونظاى ملةؾ وهم لوونب يوجنابنب لو ي تبعاى م اموته رهنب ي لنظ" فص  وك: ذبى يو"دمو يباو توتاه ي داىيا يوجااندوو ي

 ا  0998ـ يوعويم  ـ يوتىيبن"نا من و"ي  يومن يوا بن"و ا وبناوا 
 ي  59د 
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لُت الجاهُـــت  ــــــــــــــــ2 ٓٙ ـ اٖخمـــاص ؾـــً اإلاؿـــْا ٓع ٖالمـــاث البلـــ ْ ـــي ؾـــً الشامىـــت ٖكـــغ ٖىـــض ٖـــضم ِْـــ ال٩املـــت 

 اإلاٗخمضة ٖلى الجاوي لخُب٤ُ ٢اهٓن ال٣هام الضًت. 

ٓٙ الجــاوي با يــاٞت بلــى عؤي اإلاد٨مــت مــً زــال٫ جصبتهــا مــً 3 ــغ الُــب الكــغعي لخدضًــض بلــ خمــاص ٖلــى ج٣ٍغ ـــ الٖا

ٓٙ باٖخباع ال٣ا ملي زبير الخاراء .   ٓص ٖالماث البل  ْظ

 

 

 بأَّم اإلاشاحم كاةمت

 
ً
 هخب الحذًث ومشاحم الفله ؤلاظالمي: -أوال

  ذ ٘ الجىـــاجي ؤلاؾـــالمي ، ط ألا٫ْ ، ماؾؿـــت الغؾـــالت ، بيـــرْث ـــــــــــــــــ بـــضْن جـــاٍع ٓصة ، الدكـــَغ ٖبـــضال٣اصع ٖـــ

 الُبٗت .

  ، ـــغ١ اؾــخيباٍ ألاخ٩ـــام ٓابـــح فــي ٖلــم انـــ٫ٓ ال٣ٟــّ َْ ٖبــض اإلاجُــض ٖبـــض الحمُــض الـــضًباوي ، اإلاجهــاط ال

ٓعاث  1ط ٓوـ ، ٍ، ميك  . 1995،  1ظامٗت ٢اع ً

  ْال٣هــام ، مجلــت ْص  ٓاص ، هٓــغة فــي الاخخجـاط بال٣ُــاؽ فــي مؿـاثل الحــض مٟخـاح ظٟٗــغ ؾــُٗض ٖبـض الجــ

ٓهت ، ٕ  ٓهُت ، ٧لُت ال٣اهٓن جَغ ٓم ال٣اه  . 2016ـ  4ؽ  9الٗل

 ْؤصلخـــــّ ، ط ٓعٍت ، ٍ  7َْبـــــت الؼخُلـــــي  ، ال٣ٟـــــّ الاؾـــــالمي  ،  4، ال٣ٟـــــّ الٗـــــام ، صاع ال٨ٟـــــغ صمكـــــ٤ ؾـــــ

2002  . 

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوّي: -زاهُا

  ٓبـــــاث اللُبـــــي )ال٣ؿـــــم الخـــــام ( ، الجـــــؼء ألا٫ْ ، ظـــــغاثم ٓب٨غ ؤخمـــــض الاههـــــاعي، قـــــغح ٢ـــــاهٓن ال٣ٗ ؤبـــــ

ٓهُت ، بىٛاػي ، ٍ  . 2013، 1ألاخخام ، صاع ال٨خب ال٣اه

  ْالضًــــت فــــي ال٣ــــاهٓن اللُبــــي صعاؾــــت جدلُلُــــت م٣اعهــــت َــــاع١ مدمــــض َــــاَغ الجملــــي، بقــــ٩الُاث ال٣هــــام 

ٓصاوي ، ٍ ْالؿ ٗين الُمني   ، الؿا٢ُت لليكغ  ، صْن .ؾىت . 2008،  1بالدكَغ

 ٍ ، ٓعاث صاع اإلايـزان، َـغابلـ ، لبُـا ٓجّ، الاخـضار الجـاهدين، ميكـ ٓ ج  1998، 1ٖبض الغخمً مدمض اب

 م .  

   :مهُٟ  ببغاَُم الٗغبي 

  ٓباث اللُبي ، ط مـت ، ٍ، ؤ 1قغح ألاخ٩ام الٗامت ل٣اهٓن ال٣ٗ ، م٨خبـت  2021،  1خ٩ام الجٍغ

 الٓخضة َغابلـ.

  ٗين اللُبــي ْؤلامــاعاحي ، مجلــت ْالدكــَغ لُت الجىاثُــت فــي ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي  ٓٙ ٦كــٍغ للمؿــْا البلــ

ْال٣ـــاهٓن ، ؽ  ٗت  ٓ  83، ٕ  34الكـــَغ ٓلُـــ ، مجلــــ اليكـــغ الٗلوـــي ، ظامٗـــت ؤلامـــغاث  2020، ً

 الٗغبُت اإلاخدضة .
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ت كلى الهىٍت   للاهىن الظمان الاحخماعي اللُبي ؤلاظالمُتأزش الجىذٍس

The Impact of Gender on the Islamic identity of the Libyan Social Security Law 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ص:
ّ
 اإلالخ

ْلُــــت خكــــٍغ فــــي ٢ــــ ْلــــذ بٗــــٌ اإلاىٓمــــاث الض ْالــــظي خا ــــت،  ٕٓ الجىضٍع ْلــــذ َــــظٍ الضعاؾــــت مٓيــــ اهٓن جىا

ٗت  ْالكــَغ ــت جخٗــاعى  ْجغظــ٘ ؤَمُــت َــظٍ الضعاؾــت فــي ؤن الجىضٍع ، باٖخبــاع ؤلاؾــالمُتالًــمان الاظخمــاعي اللُبــي، 

ٓامت الغظل ٖلى اإلاغؤة. يؤن مً ًىاص ْه٨غان ٢ ْاإلاغؤة،  ْاة اإلاُل٣ت بين الغظل    ها ًُالب باإلاؿا

ُٖٓــــت اإلاجخمــــ٘ اللُبــــي، ْزهٓنــــا  ٓ ج اإلاــــغؤة إلاشــــل َــــظٍ ألا٩ٞــــاع ْالحــــ٤ ؤن الِــــضٝ مــــً َــــظٍ الضعاؾــــت َــــ

ِغي ُّٞ. ُٗ ْال ْالتي ٩ًٓن الٛغى مجها َضم اإلاجخم٘ مً زال٫  وكغ الاهدال٫   الٛغبُت، 

ــت ، ألامــغ  ٓم  الح٣ُ٣ــي للجىضٍع ْفــي زخــام َــظٍ الضعاؾــت جٓنــلىا بلــى ٖــضة هخــاثج  مــً ؤَمِــا : بُــان اإلاِٟــ

ُٖٓــت اإلاجخمــ٘ ل ــت فــى مجخمٗىــا اللُبــي الــظي صٖاهــا هُلــ٤ جٓنــُت للجِــاث التــي لِــا ٖال٢ــت بخ خُــغ جُبُــ٤ الجىضٍع

 ؤلاؾالمي.

 اليلماث اإلافخاخُت:

  ْالٗال٢ــاث بــين الــظ٦غ ْاع  ــغاٝ ْألاص ْالغظــا٫، مشــل ألٖا ــت : الخهــاثو اإلابيُــت اظخماُٖــا لليؿــاء  الجىضٍع

 ْألاهىى.

  ال٣ــــاهٓن  ع٢ــــم ٓ ٓاثدــــّ 1980لؿــــىت  ٢13ــــاهٓن الًــــمان الاظخمــــاعي: َــــ ْل م بكــــإن الًــــمان الاظخمــــاعي 

 غاعاث الهاصعة بم٣خًاٍ.ْال٣

Abstract: 

This study deals with issue of gender, which some international organizations have tried to 

include in the Libyan social security law ,the importance of this study is due to the fact that gender 

is  inconsistent with Islamic law, considering that those who advocate it are calling for absolute 

equality between the sexes, and the denial of the guardianship of men over women.                                                                                              

The aim of the aim of  this study is to educate the Libyan community, especially women to 

such western ideas, which are the purpose of demolishing society through the deployment of the 

disease and nine . 

At the end of this study, reaching several results of the most imp0rtant of  which were: the 

statement of the true immoral of the soldier, which we called for a recommendation to the ayntroit  

of awareness of the community in the Libyan Islamic society . 
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Keywords:  

Genetics: are socially built characteristics for women and man, such as customs, roles and 

relationships between male and fantasy.                          

Social Security Act: is the law of No 13 of 1980 on social security, its regulations and decisions 

issued by its decree.       

 

 ملذمت

 
ً
ْالؿـــالم ٖلـــى ؾـــُضها مدمـــض نـــلى هللا ٖلُـــّ ْؾـــلم هدمـــضٍ خمـــضا ْالهـــالة  بؿـــم هللا الـــغخمً الـــغخُم  

ْمـً ؤٖٓــم جلـ٪ الـىٗم وٗمــت ؤلاؾـالم؛ ٞالحمـض ا ٖلــى وٗمـت ؤلاؾــالم .  دىــملى، 
ُ
ال ج ٗـُض 

ُ
ِّ التـي ال ح  ٖلـى وٗمــ

ً
٦شيـرا

 ؤما بٗض:

ْعٞ٘ مً قإ ها؛ ٞالح٤ ؤن ؤلاؾالم        ْ ٦غم اإلاغؤة  ْبين الغظل بٗـض ؤن ٧اهـذ فـي ٖهـغ الجاَلُـت  ٔ ؿا بُجها 

م  ـــا هبِىـــا ال٨ــــٍغ ْلٗٓـــم قــــإ ها ط٦َغ  ، كــــتٔر
ُ
ْح ْؤْصــــملى  - نـــلى هللا ٖلُــــّ ْؾـــلم -ؾـــلٗت جبـــإ  ٓصإ،  فـــي زُبــــت الـــ

ْمــً جــم ال وؿــخٛغر ؤن جدٓــ  اإلاـغؤة اإلاؿــلمت باَخمــام ٦ب  ،
ً
ي الًــمان الاظخمــاعي طيــر فــي ٢ــاهٓن الغظـا٫  هــً زيــرا

ْلـــماإلايكـــإ ؤلاؾـــالمي ظـــت؛ ٞـــاإلاغؤة فـــي ٢ـــاهٓن الًـــمان الاظخمـــاعي ٖلـــى ٢ـــضم  ،  ْالْؼ ال ا ٞ ـــي ألام ْالابىـــت ْألازـــذ 

ْ فــــــي صٞــــــ٘ الاقــــــترا٧اث الًــــــم ٓاء فــــــي الحهــــــ٫ٓ ٖلــــــى اإلاىــــــاٞ٘ الًــــــماهُت )الح٣ــــــ١ٓ(، ؤ ْاة بالغظــــــل، ؾــــــ اهُت اإلاؿــــــا

ْمــ٘ـ ٧ـــل طلـــ٪ جـــم  ٓاظبـــاث(،  بُعـــي ؤن جخـــإزغ اإلاـــغؤة بـــظل٪، ٓ خ٣يهـــام اإلاـــغؤة ؤن ب)ال ٢ِـــا الجـــؼا٫ ؤ٢ـــل مـــً الغظـــل، َْ

ْاهتزاِٖـــا  ٢ِٓــــا  ٓصَـــا اإلاــــغؤة حؿــــعى لىُــــل خ٣ ٍٓت ج٣ ٓع خغ٧ــــاث وؿــــ ٓلًِ  –ٍْم٨ـــً حٗلُلــــّ بِٓــــ مــــً  –ٖلــــى خــــض ٢ــــ

ـــا  َغ
ُ
٦ْ  

ً
ْلؿـــٓء الُـــال٘ ؤن ٩ًــٓن ؤٚلـــب ٢ُــاصاث َـــظٍ الحغ٧ـــاث وؿــاء ٚغبُـــاث ًدملــً خ٣ـــضا ٓة،  ٓ بــال٣ ْلـــ الغظــا٫ 

 ٓ ْمـً اإلاضـح٪ اإلاب٩ـي ؤن ًُـالان بد٣ـ١ٓ اليؿـاء الٗغبُـاث ليؾالم؛ ل٩ ْاإلابـاصت ،  هـّ الـضًً الـظي ًىـاصي بـال٣ُم 

ا هً بال٩امل. ٢ًِٓ ٣ِٞ ؛ بل خ١ٓ٣ ؤَْ ْوؿين ؤ هً مً ؾلان لِـ خ٣  اإلاؿلماث 

ْمـــً زـــم ٞـــال هجـــض مـــً        ٢ِٓـــا ،  ٍٓـــّ بلُـــّ ؤن الٗا٢ـــل مـــً الغظـــا٫ ٣ًـــ٠ مـــ٘ اإلاـــغؤة لىُـــل خ٣ ْمـــا ًجـــب الخى

ْبـين الخُـٝغ فــي  ًىـاصي ٢ِٓـا  ْمـ٘ طلـ٪ ًجــب ؤن هٟـغ١ بـين خ٣ ٓ مهــار بـضاء فـي ٣ٖلـّ،  ْبن ْظـض ِٞـ بٛيـر طلـ٪ ، 

ٓصهــا بلــى  ِ فــي بُٖائهــا الح٣ــ١ٓ ٣ً ْالخٟــٍغ ْالٟٓ ــملى،  ٓص بلــى الجىــٓن  اإلاُالبــت بخلــ٪ الح٣ــ١ٓ؛ ٞــا ٞغاٍ ٞحهــا ٣ًــ

 ٓ ْلالؾـــخٟاصة مـــً جلـــ٪ ال٣ـــ ت فـــي اإلاجخمـــ٘ ٖلـــى ألا٢ـــل،  ٓة البكـــٍغ ت فـــي مجـــا٫ الًـــمان ٣ٞـــضان ههـــ٠ ال٣ـــ ة البكـــٍغ

ْلـــ الاظخمـــاعي، صٖمـــذ جلـــ٪ الحغ٧ـــاث اإلاـــغؤة لـــضز٫ٓ  ْمـــً َىـــا ال وؿـــخٛغر جىا ّ مـــً ٢بـــل مىٓمـــت الٗمـــل الٗمـــل، 

ــغظم للٗغبُــت ؾــىت 
ُ
ْالــظي ج ٓع الًــمان الاظخمــاعي"  ً: جُــ ْالٗكــٍغ ٓاخــض  ٓ ال٣ــغن ال ْلُــت: "هدــ ْالــظي 1998الض م، 

عة ج ًـاء بًـْغ ْاإلاـغؤة؛ ظـاء ُٞـّ ج٣ـضًم جٓنـُت للـض٫ْ ألٖا ْاة  فـي الح٣ـ١ٓ الًـماهُت بـين الغظـل  ـغ مبـضؤ اإلاؿـا ٣ٍغ

 
ً
اط قـــغعي  -بدُـــض ج٣ـــغ ٧ـــل الـــض٫ْ بدـــ٤ اإلاـــغؤة التـــي حٗاقـــغ عظـــال ٢ِٓـــا الًـــماهُت،  -صْن ْػ فـــي الحهـــ٫ٓ ٖلـــى خ٣

ْلذ  ٣ت جىا ٓ الـغص ٖلحهـا  -ْبىٟـ الٍُغ  ٖىـضما ه٣ـ٫ٓ ؤن ؾـبب َـظا البدـض َـ
ً
صعاؾـت خضًشـت خـ٫ٓ  -ال هظٌ٘ ؾـغا

ٓم  ــت فــي ٢ــاهٓن الًــمان الاظخمــاعي ع٢ــم مِٟــ ــت فــي 1980لؿــىت  13الجىضٍع ٓاًَ الجىضٍع ْلــذ بُــان مــ ْالتــي خا م، 

ـــ٘ ؾـــً  ْاإلاـــغؤة فـــي ؾـــً الخ٣اٖـــض؛ بدُـــض ًٞغ ْاة بـــين الغظـــل  عة اإلاؿـــا َـــظا ال٣ـــاهٓن، ْزلهـــذ فـــي زخامِـــا بلـــى يـــْغ

خ٣اٖـــض ٢بـــل الغظـــل مـــ٘ ٖـــضم ؾـــىت، مـــ٘ الٗلـــم ؤن اإلاكـــٕغ ؤُٖـــ  اإلاـــغؤة ميـــزة ال 65ؾـــىت بلـــى  60ج٣اٖـــض اإلاـــغؤة مـــً 
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ْاة اإلاـــغؤة بالغظـــل ْفـــي  َْىـــا وؿـــخٛغر مـــً َـــظٍ الخٓنـــُت التـــي جىـــاصي بمؿـــا ٢ِٓـــا الًـــماهُت !،  الاهخ٣ـــام مـــً خ٣

ْاة . ٓاًا مً ًُالب  هظٍ اإلاؿا ٓصها للك٪ في نض١ ه ٢ٓذ هٟؿّ جًغ بمهلحتها، ألامغ الظي ٣ً  ال

ْلــــت        ٓاة الض ٓ هــــا جخٗلــــ٤ بىــــ ْلــــت  ْللضعاؾــــت ؤَمُــــت ٖٓوــــى؛ ل٩ ْ ــــي ألاؾــــغة، لــــظا حٗخاــــر َــــظٍ الضعاؾــــت مدا

ْٖلــى ألاؾــغة ٩٦ــل؛ ٞاألؾــغة  ــي الــضٕع  ٓعة مشــل َــظٍ اإلاٟــاَُم الٛغبُــت ٖلحهــا  ُٖٓــت اإلاــغؤة اللُبُــت بسُــ نــاص٢ت لخ

ْؤن مـــا  ٓعي بإَمُـــت الجيؿـــين،  ْجؼصَـــغ، ٞمتـــى ٧ـــان ؤٞغصَـــا ٖلـــى ٢ـــضع الـــ ْلـــت  ٓ هـــا ج٣ـــٔٓ الض ْب٣ الحـــامي ألٞغاصَـــا، 

، ْفــي ظــىذ الٓــالم لخد٣ُــ٤ مــأعر زبِشــت، ٢ــض حكــٗل ٞخُــل النــزإ ٖلــى مشــل َــظٍ اإلاٛالُــاث، ًدــا٥ لِــم بالخٟــاء

ْالُـــابـ زهٓنـــا بطا مـــا جدـــ ٓص فـــي جإ٧ـــل ألازًـــغ  ْلــــت. ٫ٓ طلـــ٪ النـــزإ بلـــى ٖىـــ٠ ٣ًـــ  هاًـــت اإلاُـــاٝ بلـــى صمـــاع الض

ح صْن جٟانـُل، ْاإلاالخٔ ٖلـى ٧ـل مـً ًىـاصي بخلـ٪ الح٣ـ١ٓ، ؤهـّ فـي البضاًـت ًدـا٫ْ ؤلاقـاعة بلحهـا ٣ٞـِ ٦مهـُل

ٓاهين  ْ ــــي: " ٢ــــ ــــت ، ٧الضاعؾــــت الؿـــاب٣ت التــــي ؾــــِىُل٤ مجهــــا الباخــــض  ىــــّ خــــ٤ اإلاٗٞغ َْــــً ال ٌٗٞغ ُٞـــضاًٞٗ ٖلُــــّ 

ْع مكــــ٩لت  ْجــــض ــــت صْن بُاهــــّ،  َْــــظٍ الضعاؾــــت هــــاصث بالجىضٍع ٓع ظىــــضعي "،  الًــــمان الاظخمــــاعي فــــي لُبُــــا : مىٓــــ

ٓم الضعاؾــت فــي َــغح حؿــائ٫ مٟــاصٍ : َــل جــىجح الىهــٓم الحالُــت ل ٣ــاهٓن الًــمان الاظخمــاعي فــي الخهــضي إلاِٟــ

ْلـــت ليظابـــت ٖلـــى َـــظا الدؿـــائ٫، ؾـــىدب٘ اإلاـــى    ْمدا ْبن ٧اهـــذ ؤلاظابـــت بـــالىٟي ، ٞمـــا الحـــل ا  ـــت  ؤم الا،  الجىضٍع

ٓ الخالي: ٤ْٞ زُت زىاثُت الخ٣ؿُم ٖلى الىد  ٕٓ   الخدلُلي في جىا٫ْ َظا اإلآي

 ٌ  اإلابدث ألاو

ت وكالكتها بلاهىن   الظمان الاحخماعي اللُبي ماَُت الجىذٍس

َْٗــؼ زـاع ظــض٫ ٦بيـر ٖىــض قـغاح ٖلــم الاظخمـا  ـت،   ؤٚلـب َــظا الجـض٫ لٗــضم  ٔ ٕ فــي بُـان مهــُلح الجىضٍع

ــــت بكـــ٩ل نـــاص١، لــــظا ٖاعيـــّ ٦شيــــرْن لـــِـ ٣ٞـــِ فــــي اإلاجخمـــ٘ ؤلاؾـــالمي؛  بــــل فـــي الٗــــالم  ٓم الجىضٍع بُـــان مِٟـــ

ٓم  ــت فــي )ؤظمــ٘،  ألامــغ الــظي صٖاهــا لٗــغى بُــان مِٟــ ــت ب٣ــاهٓن اإلاُلــب ألا٫ْ(، زــم الجىضٍع جىــا٫ْ ٖال٢ــت الجىضٍع

 الًمان الاظخماعي اللُبي في )اإلاُلب الشاوي(.

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

ــــت  مــــــاَُت الجىذٍس

ب بٌٗ اليمليء زهٓنا مـً خُـض        ت ٦مهُلح ٍٚغ َٓلت ألاْلى ٢ض ٣ًٟؼ للظًَ ؤن مهُلح الجىضٍع لل

ٝ للجمُـ٘  للخٗبيـر  ٓ مهـُلح )الجـيـ( ، ؤي ؤلاوؿـان ٩ًـٓن بمــا اللٟٓـت؛ ٞاإلاهـُلح اإلاٗـْغ ٕٓ ؤلاوؿـان، َـ ٖـً هــ

ٓ مهـــُلح  خـــضًض الاؾـــخسضام؛ ٞد ، ِٞـــ ْمـــً هاخُـــت ؤزـــٔغ ْبمـــا ؤهىـــى، َـــظا مـــً هاخُـــت ،   
ً
ؿـــب ٢ـــ٫ٓ بٗـــٌ ط٦ـــغا

ن الكـــغاح ؤهـــّ اؾـــخسضم َْؿـــخض٫ آزـــْغ  ،
ً
بـــا ٓاث ج٣ٍغ ٓهـــّ ِْـــغ ؾـــىت ) (1)مـــً ٖكـــغ ؾـــى م( فـــي 1975ٖلـــى خضازخـــّ ٧

ْاإلاـــغؤة  اإلاـــاجمغ الـــضْلي للمـــغؤة، ُٖٓـــت ال٣اثمـــت مـــا بـــين الغظـــل  ٓة الى فـــي ٧اٞـــت اإلاجـــاالث ٖىـــضما اؾـــخسضم لؿـــض  الِـــ

ْمً  ب  .زاإلاسخلٟت،   م ٞةهىا ًم٨ىىا الاصٖاء بإن اإلاهُلح ٍٚغ

َْــظا عاظــ       ٓ ؤهــّ ال هجــض لــّ مــا ٣ًابلــّ فــي اللٛــت الٗغبُــت،  ــت ْمــغص َــظا الاصٖــاء َــ ٘ ل٩ــٓن  مهــُلح الجىضٍع

ــب ـي ٧لمــت  ــب لل٩لمــت ؤلا ت فــي هجليًز ــت )ألانــل؛ ٞ ـي حٍٗغ ٕٓ Genderهجليًز ٕٓ إلاٗىـاٍ هجــضَا جــض٫ ٖلــى الىــ ْبــالغظ  ،)

ْاإلاـــغؤة فـــي ٧ـــل ٍـــمليء؛ بِىمـــا ًُلـــ٤ ٖلُـــّ  عة الخمازـــل بـــين الغظـــل  ٓم يـــْغ ْجٟهـــُال ٣ًخ ـــملي َـــظا اإلاِٟـــ الاظخمـــاعي، 

ْالظي ٌٗخار اقخ٣ا٢ ت،  ٓ مغاصٝ إلاهُلح الجىضٍع َْ جُني، بِىمـا عبـِ مً ؤنل ال االبٌٗ )مهُلح الجىٓؾت(، 

                                                             
ن 0ي
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ٓ هـــا خـــغة فـــي ٧ـــل ٍـــمليء، خـــغة فـــي الٗمـــل، ـــغ اإلاـــغؤة؛ ل٩ ٍٓت التـــي هـــاصث بخدٍغ ْالحغ٧ـــاث اليؿـــ ـــت   الـــبٌٗ بـــين الجىضٍع

ـــت مُل٣ـــت صْن ٢ُـــض؛ ختـــى بلـــٜ بةخـــضاًَ ال٣ـــ٫ٓ بـــإن ٧ـــل ٦ةوؿـــان  لباؾـــِا، ْخـــغة فـــي ْظؿـــضَا؛ ٞ ـــي جمخلـــ٪ خٍغ

ى ؤن جمخل٪ اإلاغؤة ظؿضَا؛ أل ها بوؿ ْاإلاْٟغ َْظا ؤ٫ْ الح١ٓ٣ ليوؿانًمخل٪ ظؿضٍ،   .(1)ان، 

ٍْغظ٘ طل٪ في ج٣ضًغي  بلى ؾببين َما :         ت الًؼا٫ ٚامًا،  ٓم الجىضٍع  ْم٘ طل٪ ٞمِٟ
 

ــــت بكــــ٩ل   -ألا٫ْ        ش ؤن ؤ٫ْ مــــغة ط٦ــــغ ٞحهــــا مهــــُلح الجىضٍع ٍْدٟــــٔ لىــــا الخــــاٍع ٓعٍ،  بؿــــبب خضازــــت ِْــــ

ْبن ٦ىــا ال 1994ْابـح فــي مــاجمغ ال٣ــاَغة للؿـ٩ان ؾــىت  ش بال ؤ هــا ٧اهــذ م،  ٓع مالمــذ لــّ ٢بــل َـظا الخــاٍع هى٨ــغ ِْـ

ْعاء مهُلحاث ؤزٔغ .  مدؿترة 

ْا بــّ، -ْالشــاوي        ٓح هُــت مــً ًىــاص ٓا٢ٗــت خهــلذ بٗــض اهتهــاء  لٗــضم ْيــ ٖمــا٫ مــاجمغ ال٣ــاَغة، ؤْوؿــخض٫ ب

ْبٗــض ؾــىت ٣ٖــض فــي مــاجمغ ب٨ــين مــاجمغا آزــغ للؿــ٩ان ؾــىت  ــغح اإلاهــُلح مــغة ؤزــٔغ صْن 1995خُــض  بُــان  م، َْ

ٓا باؾــــــدبضالّ بمهــــــُلح آزــــــغ ٦مهــــــُلح  ــــــالب ٓمــــــّ، ألامــــــغ الــــــظي ٖاعيــــــّ بٗــــــٌ اإلاكــــــاع٦ين فــــــي اإلاــــــاجمغ، َْ مِٟ

ْٖلـــى َـــظا ٞـــال خاظـــت  ـــت حٗنـــي الجـــيـ،  ٓا طلـــ٪ بحجـــت ؤن الجىضٍع ًـــ )الجـــيـ(، بال ؤن ال٣ـــاثمين ٖلـــى اإلاـــاجمغ ٞع

ْمً جم ٞال وؿخٛغر ؤن ًىا ٍْم٨ً الؾدبضالّ،  تراى،  بٌٗ جل٪ الاهخ٣ـاصاث لخـضازل  إعظب٫ ٧ل الاهخ٣اص ْالٖا

ٓهـــــّ ًخــــإزغ باإلا٩ـــــان  ــــت؛ ل٩ ـــــ٠ الجىضٍع ْحٍٗغ ٓعة  ْالٗامـــــل الؼمنــــي فـــــي بلــــ ْالُب٣ــــاث  الش٣اٞــــاث ْؤلازيُــــاث ْألاصًـــــان، 

ٓا٢ــــ٘ الش٣ـــــافي للمجخمــــ٘  ْال ــــت بإ هـــــا: " (2)ْالؼمــــان  ـــــ٠ الجىضٍع ْمــــً َىـــــا جهــــضث مىٓمـــــت الحــــحت الٗاإلاُــــت لخٍٗغ  ،

ْالٗال٢ـاث بـين الـظ٦غ ْألاهىـى، ٦مـا جسخلـ٠ الخهاثو اإلابيُت اظخماُٖا لليؿاء  ْاع  ـغاٝ ْألاص ْالغظـا٫، مشـل ألٖا

ٓ اإلاهــُلح الــظي ًُٟــض اؾــخٗمالّ ْنــ٠ الخهــاثو ْ َــ ْاإلاــغؤة ٖلــى  مــً مجخمــ٘ بلــى آزــغ " ؤ التــي ًدملِــا الغظــل 

ٓجي.ؤ ٓل ْالتر٦ُب البُ ٍٓت    ها نٟاث اظخماُٖت مغ٦بت، ؤي ال ٖال٢ت لِا باالزخالٞاث الًٗ

ٓم ٖلــــى        ْٞـــ٤ َــــظا اإلاِٟـــ ـــت بكـــ٩ل ٖــــام  ٓم الجىضٍع ٓم ، ج٣ــــ  ٖـــً الخٟانــــُل بسهـــٓم َــــظا اإلاِٟـــ
ً
ْبُٗـــضا

ـٍ ٖضة ؤؾ
ْالتي مً ؤَمِا: (1)  ، 

ْاإلاـغؤة  -1 ْبالخـالي ٞالغظـل  ْؤهىـى(،  ْلِـ ٖلـى الجـيـ )ط٦ـغ  ٕٓ الاظخماعي،  ٓم ٖلى الى ت ٖىضَم ج٣ ٞالجىضٍع

٢ــاث  ْؤن الْٟغ ْْن فــي ٧ــل ٍــمليء ،  ْمــً جــم ٞــال ًم٨ــً  ، ــي مــً نــى٘ البكــغخؿــب َــظا اإلاهــُلح مدؿــا

ٓلِا.  ٢ب

 ؤن اإلاغؤة ْنُت ٖلى هٟؿِا . -2

ْ ــي مـــً  -3 ُٟـــت ًم٨ــً الاؾـــخٛىاء ٖجهــا، ٞـــاإلاغؤة  ــي مـــً جملــ٪ ظؿـــضَا  ين  ــي ْْ ٓمــت ٖىــض الجىـــضٍع ؤن ألام

ٟا٫ ؤم ال.  ج٣غع ؤ ها ؾدىجب ألَا

ْلُت ٖىض اإلاغ  -4 ٓ جد٤ُ٣ طا ها ال ؤن جىجب ألا ؤن ألا ٓ ؤة َ ْالظًً ؾ٣ُُٗ   ها ًٖ جد٤ُ٣ ؤَضاِٞا.َٟا٫، 

٢ِٓم فــي ب٢امــت ٖال٢ــا هم الكــاطة  -5 ْجــامً بد٣ــ ْلــِـ َــظا ٣ٞــِ؛ بــل جــضٖمِم،  ٓاط،  ــت الكــ حٛــاػ٫ الجىضٍع

.
ً
 ٖلىا

 

 

                                                             
ن 0ي

 ي599نوي  يو عىيويا يووجه يوعا"ي وهم"ل  يوع"بنب يومل  ب يوع"بنب وهن "ا د 
ن5ي

نب يودرومنب وؼن" يودرومنب فص مىننب ل"بى ماو وجهاب نظا" ،ةو  مدموى ىل    يو"و اوا يوجنى" ييونوح يالجتماذصن فص يومل  ا  ي "ىن  
 ي51ىا د5119يوعامهنو فنهاا جامعب يون"موكا 

ن0ي
 ىي5150 9 9ماا  م عوى ،ب"ي  بعنويو : يوجنى"نب يي "لنب  "ذنبا من و" ذهو يالنت"ن ا تى يإل الح ذهنه بتا"نخ  
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 اإلاؼلب الثاوي

ت بلاهىن الظمان الاحخماعي اللُبي  كالكت الجىذٍس

ٓة        ٓح فـي ألاٞـ٤ ؾـاا٫ مِـم ًُـغح هٟؿـّ ب٣ــ ٓم ٖلحهــا، ًلـ ـت ؤؾؿـّ التـي ٣ًـ ْمٗٞغ بٗـض بُـان َـظا اإلاهـُلح 

ت ب٣اهٓن الًمان الاظخماعيا  ٓ ما ٖال٢ت الجىضٍع َْ  في َظٍ الضعاؾت، 

ــت الاظخماُٖــت ٣ٞــِ؛        ــت، ِٞــم ال ًُــالبٓن بالجىضٍع ليظابــت ٖلــى الؿــاا٫ ًغظــ٘ ل٨اــر ؤخــالم صٖــاة الجىضٍع

ٓا فـي مـا ْختى الؿ ـت اللٛـت؛ بدُـض ًـخم بلٛـاء 1997مغ لِـم فـي الـُمً ؾـىت جُاؾُت ْالا٢خهاصًت؛ بل صٖ م بجىضٍع

ٕٓ بلــــى ؤنــــل َــــظا  ٍْــــت ؤزــــٔغ ًجــــب الغظــــ ْمــــً ػا ْالخإهِــــض فــــي اللٛــــت؛ ختــــى جدؿــــأْ ألالٟــــاّ !.  يــــماثغ الخــــظ٦ير 

ْلُت التي  ـي  ٓاز٤ُ الض سّ بلى اإلا مهـضع عثِنـملي لـّ ؛ خُـض  ـي مـً ال٣اهٓن؛ ٣ٞاهٓن الًمان الاظخماعي ًغظ٘ جاٍع

َْـظٍ اإلاىٓمـاث  ٓاهين الًمان الاظخماعي لِـ فـي لُبُـا ٣ٞـِ؛ بـل فـي ٧ـل ص٫ْ الٗـالم صْن اؾـخصىاء؛  جخد٨م في ٢

ا فـي اإلاجخمٗـاث  َغ ْجىتهؼ الٟغم لخمٍغ ٣ٍِٓا لض٫ْ الٗالم،  ٓم بدؿ ت؛ بل ج٣ ٓة ٨ٞغة الجىضٍع ،  ؤلاؾـالمُتجضٖم ب٣

ْالتي مً ؤَمِاْفي بالصها ؤ٢غث الٗضًض مً الاج ْلُت   :(1)ٟا٢ُاث الض

ٍٓاث الضهُا للًمان الاظخماعي.102الاجٟا٢ُت ع٢م ) .1  ( بكإن اإلاؿخ

ٓمت.إ( بك103ت ع٢م )الاجٟا٢ُ .2  ن خماًت ألام

ىُين في الًمان الاظخماعي.إ( بك118الاجٟا٢ُت ع٢م ) .3 ْٚير الَٓ ْاة في اإلاٗاملت بين   ن اإلاؿا

 خالت بنابت الٗمل.ن اإلاؼاًا في إ( بك121الاجٟا٢ُت ع٢م ) .4

ٓٞاة.128الاجٟا٢ُت ع٢م ) .5 ْال ْالكُسٓزت   ( بكإن جإمين العجؼ 

ًٍٓاث اإلاغ ملى.130الاجٟا٢ُت ع٢م ) .6 ْحٗ  ( بكإن الٗالط الُبي 

 صو  لل٣ب٫ٓ في الاؾخسضام.( بكإن الؿً ألا 138جٟا٢ُت ع٢م )الا .7

ْلت اللُبُت بال٣اهٓن ع٢ـم )       ْؾـاَم طلـ٪  (2)م 1975( لؿـىت 37ْظمُ٘ َظٍ الاجٟا٢ُاث نض٢ذ ٖلحها الض

ـــت مشـــل َـــظٍ  ٍٓت اإلاُالبـــت بالجىضٍع ْمـــ٘ طلـــ٪ ازتر٢ـــذ الحغ٧ـــاث اليؿـــ ض لـــّ بـــالخميز بلـــى آلان،  َِ كـــ ٌُ فـــي زلـــ٤ ٢ـــاهٓن 

ْلُــت فــي ٦شيــر مــً ا غ التــي حٗــضَا اإلاىٓمــت الض اط ْيــ٘ مهــُلح الاجٟا٢ُــاث مــً زــال٫ الخ٣ــاٍع ــ٠ الــْؼ لى٣ــاٍ حٍٗغ

ٓالـــض( ْ ٚ(3))ؤؾـــغ ؤخاصًـــت ال ْجٓصـــملي ؤًًـــا بمـــىذ ألاخـــخام الـــظًً ٌِٗكـــٓن مـــ٘ بًٗـــِم الـــبٌٗ متـــزْظين ؤ يـــر ، 

٢ِٓم الًــماهُت، ْؤلا  ــا مــً الخٓنــُاث متــزْظين خ٣ــ ْٚيَر ه٩ــاع ألًــت مىــاٞ٘ جهــٝغ للغظــل بكــإن بٖالخــّ للمــغؤة، 

ْاة خ١ٓ٣  ا اإلاُالبت بمبضؤ مؿا ْ ي جسال التي في ْاََغ ْاإلاغؤة  ٠ ههٓم ٢ـاهٓن الًـمان الاظخمـاعي بين الغظل 

ٍٓت  يط  .(4)ؤلاؾالمُتالِ

 

 

 

                                                             
ن 0ي

 ي561ىا د0978ماذصا يوهنبب يوعامب وهضماو يالجتماذصا ن "  ا ه يالتةا نا  فص مجموذب ت "نعا  يوضماو يالجت
ن5ي

 ىي0976 9 9يو نب يو"يبعب ذ " بتا"نخ   51ن " ا ي يواانوو فص يوج"نى  يو" منب  فص يوعىى   
ن9ي

 ي92ىا د0998تا"ن" وهمنظمب يوعم  يوىوونب بعنويو: نجو يوا"و يوويدى ويوع "نو: ت و" يوضماو يالجتماذصا جننؾ مرتل يوعم  يوىووصا  
ن9ي

 وهم نى ن"يجق  هنماو ندةونصا يوضاماو يالجتمااذص فاص يإل االى ول ا"ه يوو اابص ضاى يوج"نمابا يواىي" يوعاومناب وهن ا" ويوتو ناقا باىوو  را"  انب  
 وما بعىااي 7يون "ا د 



 
 

 

460 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

 

 اإلابدث الثاوي

لت واللاهىن  ت مً خُث الشَش  ألازــاس اإلاترجبت كلى الجىذٍس

ٓاء ٖلـــى مجخمٗاجىـــا        ـــت  ؤن لِـــا آزـــاع ؾـــلبُت ؾـــ ؛ ٞ ـــي ؤلاؾـــالمُتجبـــين لىـــا مـــً زـــال٫ بُـــان ماَُـــت الجىضٍع

ــت جدملــّ مــً ؤ٩ٞــاع جيكــغ الاهدــال٫ ألا زُــغ صاَــم ٖلــى اإلاجخمــ٘ إلاــا  ٢ٓــذ هٟؿــّ ٞــةن للجىضٍع ْالٗــغي، ْفــي ال زالقــي 

ٍٓــت ي ا ٖلــى ٢ــاهٓن الًــمان الاظخمــاعي طآزــاع ؾــلبُت ؤًًــ ٓ هــا جخهــاصم مــ٘ الىٓــام الٗــام لِــظا ؤلاؾــالمُتالِ ، ل٩

ْلّ في اإلاُلبين الخالين ٖلى الى ٓ ما ؾىدىا َْ ٓ الخالي: ال٣اهٓن،   د

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت  ت كلى الشَش  ؤلاظالمُتأزش الجىذٍس

ْل٨ىّ في البـ       ٓ زير للمغؤة؛  ت  َ َٓلت ألاْلى ٢ض ٣ًٟؼ للظًَ ؤن ما جإحي بّ الجىضٍع اًَ قـغ ٦بيـر،  ٞـةن لل

٢ِٓــا التــي ب٧ــان فــي ْــاٍَغ  ٓم  -عظــإ خ٣ ٓص  ؾــلتها الغظــل، بال ؤن َــظا اإلاهــُلح -٦مــا ًــضعي ؤههــاع َــظا اإلاِٟــ ٣ًــ

ال ٌُٛـب ٖلـى  ْوؿـاًء ،   
ً
ْاإلاغؤة صْن مغاٖاة خ٨مت الخال٤ ٖؼ ْظل مً البكـغ عظـاال ْاة اإلاُل٣ت بين الغظل  للمؿا

ٓعة فـــي ٖهـــغ الجاَلُـــت؛ خُـــض خُٓـــذ  ٢ٓـــت بٗـــض ؤن ٧اهـــذ م٣ِـــ ٖا٢ـــل ؤن اإلاـــغؤة فـــي ؤلاؾـــالم ٢ـــض هالـــذ م٩اهـــت مغم

، ٞؿـــأْ ؤلاؾـــ ْاة بإزحهـــا الغظـــل لـــم ج٨ـــً فــــي قـــغاج٘ ؤزـــٔغ ٓار، ْفــــي باإلاؿـــا ْالشـــ الم بُجهمـــا مــــشال فـــي م٣ـــضاع ألاظـــغ 

ٓ باَـل ــت ِٞـ ــا،  ؤمـا مـا جـإحي بـّ الجىضٍع ْٚيَر ْالخملـ٪،  ْال٨ؿـب  ٓاظبـاث،  ْال ْاة اإلاُل٣ــت  ،الح٣ـ١ٓ  ًىـاصي باإلاؿـا

ٓلــت ٓم ٖلــى ٞغيــُت ٚيــر م٣ب ْالغظــل مخمــازال  التــي ج٣ــ ٓ اوٗــضام ْ ــي ؤن اإلاــغؤة  ْاة بُجهمــا ٖلــى الخمــام َــ ن؛ ألن اإلاؿــا

 .الحُاة !

         ١ ال ًم٨ــً الاصٖــاء بــإي ٞــْغ ْؤمــا ٖــً الٗــض٫ بُجهمــا ٞــال ًٓظــض ازىــان ٖــا٢الن ًى٨ــغان ٖلــى اإلاــغؤة طلــ٪، 

ٓلٓظُــت جمىــ٘ لــ٤ بُ
ُ
ْلــم الا ٨ٞالَمــا ز ْا ها بالغظــل،  ٌ  اإلاــغؤة مــً مؿــا ٢ٓــذ طاجــّ هــٞغ ْاخــضة، ْفــي ال مــً هٟـــ 

ٓ ٧اهـا  ْلـ ٓلٓظُـت بـين الجيؿـين،  ْازخالٞـاث بُ ٢اث  ٓص ْٞغ ْالغظل؛ ألهّ مً الُبُعي ْظ اإلامازلت الخامت بين اإلاغؤة 

ٓ حؿـاْث ظمُـ٘  َْعجبنـي حكـبُّ طلـ٪ ألامـغ بإنـاب٘ الُـض؛ ٞلـ ْلهاع الِٗل في الحُـاة الـضهُا بـال مٗنـى،  مدكا هين 

ْحُٗلــذ الُــض، َــظا مــً ظاهــب، ْفــي َــظٍ ألانــاب٘ مــً خُــ ٓة مجهــا،  ْالكــ٩ل، الوٗــضمذ الٟاثــضة اإلاغظــ ض الُــ٫ٓ 

ٓامـت الغظـل ٖلـى اإلاـغؤة، ألامـغ  ٢ 
ً
 مُل٣ـا

َ
ًـا ٌ ٞع ٓم ٖلى ؤ٩ٞاع  هضم ألاؾـغة؛ ٞ ـي جـٞغ ت ج٣ الجاهب آلازغ ٞالجىضٍع

ٗت  ٟت ججــــؤلاؾـــالمُتالـــظي ًخٗــــاعى مـــ٘ الكــــَغ ٍٓــــت الكـــٍغ ْالؿـــىت الىب م   مــــً آلاًــــاث ؛ ٟٞــــي ال٣ـــغآن ال٨ــــٍغ
ً
ض ٦شيـــرا

ٗت  ــت للكــَغ ٟت الضالــت ٖلــى مسالٟــت الحىضٍع ٓلــّ ظــل قــإهّ : ؤلاؾــالمُتال٣غآهُــت ْألاخاصًــض الكــٍغ ٢  ــَغث َ هللَا
ْ
ُ ِٞ

ٓن  لُمــ ْٗ ٌَ  
َ
رــُر الَىــاؽ ال

ْ
٦
َ
ًً ؤ ٨ِــ

َ
ل َْ ــُم 

َ
ًُ ال٣ ِلــَ٪ الــِضً

َ
ــ٤ِ هللِا ط

ْ
ل
َ
ْبــِضًَل ِلخ

َ
 ج
َ
 ال
َ
ْحهــا
َ
ل َٖ ــَغ الًىــاَؽ 

َ
ُ
َ
ٓعة      الِتــي ٞ م، آلاًــت  ة  ؾــ الــْغ

(30]). 

ْاإلاـغؤة ؛ ٨ُٞـ       ٓاع١ بـين الغظـل  ٓص ٞـ ـت الُٟـغة الؿـلُمت ، بـال٫ٓ٣ بٗـضم ْظـ ٠ مــشال ْ هـظا جسـال٠ الجىضٍع

 ِْ ْاإلاغؤة مدؿا يْ ٩ًٓن الغظل  ْاإلاـغؤة مسخلٟـين الن صْن الىٓـغ الزخالِٞـا مـً ٍَ ٓلٓظُـت؛ ٞـاا زلـ٤ الغظـل  ٓاحي البُ ىـ

ٗخىا الؿــمداء ؤ٢ــ ٓلــّ حٗــالى:مــً خُــض الجــيـ ْقــَغ ى غث بــظل٪ الازــخالٝ فــي ٢
َ
ى
ْ
ه
ُ
ــاأل
َ
٦ُغ ٧

َ
ـَ الــظ ــِ

َ
ل َْ  ٓعة آ٫ ة ؾــ

 ([ .36ٖمغان، آلاًت )

ْاة بــــــين        ٓة للمؿــــــا ــــــت( التــــــي ال حٗنــــــي الــــــضٖ ــــــت بمــــــا ٌؿــــــوى بـــــــ )الٗضالــــــت الجىضٍع ْمــــــ٘ طلــــــ٪ جىــــــاصي الجىضٍع

ٓ ٧ـــان الجيؿـــان مسخلٟـــ ٓة بلـــى بػالـــت اإلاٟايـــلت بُجهمـــا؛ ختـــى لـــ مـــا ْنـــٟا هما ٞـــالالجيؿـــين؛ بـــل الـــضٖ ْاَع  ان فـــي ؤص
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ٓلــض ٓص لجــيـ ً  ٖــً آلازــغ ْظــ
ً
ْمخميــزا  

ً
٢ٓــا َْؿــ(1)مخٟ ــا الــضٞإ ٖــً  خٟاص مــً َــظا اإلاهــُلح جبنــي ؤ٩ٞــاع ،  فــي ْاََغ

ٓاع١  ٗــت بلٛــاء الٟــ ْط الجينــملي بضَع ٓة زبِشــت لخ٨ــَغـ الكــظ  فــي هٟـــ ٣ٌٗــٓر؛ ٞ ــي صٖــ
ً
اإلاــغؤة ْفــي باَجهــا ؤٚغايــا

ْاإلاغؤة.  بين الغظل 

٢ِٓـا ٖلـى َبـ٤   -ال هبـالٜ  -ْزمذ خ٣ُ٣ت ًجب الخإ٦ُض ٖلحها ؤن اإلاغؤة في الٗالم ؤلاؾـالمي ٢ـض        هالـذ خ٣

ْحٗـــالى زلـــ٤ ؤلاوؿـــان  مـــً طَـــب، ْخ٣٣ـــذ ٧ـــل م٩اؾـــتها الاظخماُٖـــت ْالا٢خهـــاصًت صْن حٗـــب؛ ألن هللا ؾـــبداهّ 

ٗت  ــــت ًســــال٠ الكــــَغ مــــاع ال٩ــــٓن، بال ؤن مــــا جــــإحي بــــّ الجىضٍع ْؤهىــــى ٖ   
ً
٢ْــــض جهــــضث صاع الاٞخــــاء ؾــــالمُتؤلا ط٦ــــغا  ،

ْالتــي حٗنــي الدؿــاْي اإلا ْاة الجىــضع  ٓع: )ٖلــي ظمٗــت( مٟاصَــا ؤن " مؿــا ت  فــي ٞخــٔٓ نــاصعة ٖــً الــض٦خ ُلــ٤ اإلاهــٍغ

ًـــــِا ؤلا  ْاإلاـــــغؤة ًٞغ ٓاء اإلاؿـــــ ،ؾـــــالمبـــــين الغظـــــل  ْػْظخـــــّ خـــــ ٓاظبـــــاث ْفـــــي ْالكـــــإن بـــــين آصم  ْال ْاة فـــــي الح٣ـــــ١ٓ  ا

ْلـوؿاهُت ْفـي الخ٩ؤلا ـاث٠،  ْالْٓ ـ٤ بـاآلزغ الدكـبّ الـظي ظا هـٔغ الكـٕغ ؤلا لُـ٠  ؾـالمي ٢ـض ه ـى ٖـً حكـبّ ٧ـل ٍٞغ

ْبمغاص هللا مـً زل٣ـّ"، ْفـي الؿـُا١ طاجـّ ًًـ٠ُ مجمـ٘ البدـٓر  ٓاػن ال٩ٓن  غ الكـٍغ٠  ؤلاؾـالمُتًسل بخ بـاألَػ

ٓاع١ بــ ــت جغمــي بلــى بلٛــاء الٟــ ٕٓ )ظىــضع( ٖكــغاث اإلاــغاث بمٗــان مدٞغ ين فــي بُاهــّ بــال٫ٓ٣ ؤهــّ: " حؿــخسضم ٧لمــت هــ

 ٓ ٍٓــل ؤلاوؿــان بلــى مســر ال َــ ْجد ٓع ْالاهــار،  ْطلــ٪ مــ٘ ؤلا الــظ٧ ال بــاألهىى ،  يهــام باــراءة ال٣هــض ْؾــالمت بالــظ٦غ 

ٓلــّ حٗــالى: (2)الِــضٝ" ٓ مــا ٌٗــاعى ٢ َْــ ٓامــت الغظــل ٖلــى اإلاــغؤة ،  ــت بٗــضم ألازــظ ب٣ الِغَظــا٫ُ ا.٦مــا جىــاصي الجىضٍع

ل هللا  ًً
َ
ؿاء ِبَما ٞ

َ
ى الي

َ
ل َٖ َٓن  اُم َٓ

ُ
ْم ٢ ِِ اِل

َٓ ْم
َ
ًْ ؤ ٓا ِم ٣ُ َٟ

ْ
ِبَما ؤه َْ  ٌ ْٗ ى َب

َ
ل َٖ م  ُِ ًُ ْٗ َب

ٓعة اليؿاء، آلاًت )   ([ .34ة  ؾ

ٓامـــت فـــي البِـــذ، ْألاؾـــغة فـــي ؤلاؾـــالم  ـــي ماؾؿـــت          ٓامـــت جغظـــ٘ بلـــى ال٣ ال ٌُٛـــب ٖـــً البـــا٫ ؤن ٨ٞـــغة ال٣

بُعـــي ؤن ٩ًـــٓن لِـــظٍ ألا ا ٫ ٖجهـــا، ًلبـــ -٧اإلااؾؿـــت  -ؾـــغة ظخماُٖـــت، َْ ْ مـــضًغ مؿـــْا ٍْغعـــى قـــْا ها،  ي خاظا هـــا، 

ٓهــــّ عر ألاؾــــغة  -خاــــر الغظــــل ٌٗ ٓ ٧ــــان للمــــغؤة ؤن جــــضًغ ألاؾــــغة مــــ٘ الغظــــل لٛــــغ١  مــــً -٧ ْلــــ ًــــضًغ جلــــ٪ اإلااؾؿــــت، 

ــاع ٣ًــ٫ٓ ٖــؼ ْظـل :  ، ْفــي َــظا ؤلَا
ً
ْالشـاوي ٌؿــاعا  

ً
ــَجُهم ٦مغ٦ـب ًغؤؾــّ ازىــان، ًــظَب بــّ ألا٫ْ ًمُىــا ُْ  َب

َ
َؿــْمىا

َ
٢ ًُ ْدــ

َ
ه

ـــَتُهم ِفـــي الَح 
َ
ِك ِٗ يـــٌر ِمًمـــا َم

ً
َعخمـــذ َعبـــ٪ ز َْ  

ً
ا ـــِم َبًٗـــا ُاـــخٍغ ًُ ْٗ  َب

َ
ُخســـظ

َ
ٌٍ َصَعظـــاث ل ـــ ْٗ ١َ َب ْٓ ـــ

َ
م ٞ ُِ ـــ ًَ ْٗ  َب

َ
ىـــا ْٗ

ْ
َعٞ َْ  

َ
ُا
ْ
ـــاِة الـــُضه َُ

ٓن  ُٗ ْجم ًَ
، آلاًت )  ٓعة الؼزٝغ ٗت 32ة ؾ ت مـ٘ الكـَغ ْالتـي  ؤلاؾـالمُت([، ٦ما جخهاصم الجىضٍع  ، ٓاهـب ؤزـٔغ فـي ظ

٢ِٓــا، ْفــي با ــا خماًــت للمــغؤة ْخ٣ ْم٣انــض ؤزــٔغ ٦ةباخــت الاظِــاى، ٦مــا جىــاصي باَخمــام فــي ْاََغ َجهــا ٚاًــاث 

ْمـً جـم  ْالحمـل ْالاهجـار،  الص  ٓة لٗـضم الخ٣ُـض بـاأل ْمـً زـم ٞ ـي صٖـ الصَـا،  ٓا ؤ ٓ ٧ـاه ْلـ ـا  اإلاغؤة بـظا ها صْن ٚيَر

ماع ال٩ٓن. ْالخ٩ازغ ٖ  ٓ ليهجار  ٗت التي جضٖ  ٞخخٗاعى م٘ الكَغ

ــــت        م فـــي بوكــــاء ٖــــاإلاِم  –٦مـــا ؤؾــــلٟىا  –ْجـــضٖم الجىضٍع ْج٣بـــل ؤ٩ٞــــاَع ٓاط(،  مـــا ٌؿــــوى بــــــ  )خ٣ـــ١ٓ الكــــ

ٓص ظـيـ زالـض  م  ًجـضَا جـامً  بٓظـ ْاإلاُل٘ ٖلى ؤ٩ٞاَع ٓاخض( ؛  ْ ما ٌٗٝغ بـ )ؤؾغة الجيـ ال اط اإلاشلُين، ؤ ٦ْؼ

ٓاع( ٓٞـ ـت فـي الٗـالم الٟغوؿـُت )ؾـُمٓن صي ب غاٝ الاظخماُٖت، ْفي طل٪ وؿدكِض ب٫ٓ٣ عاثضة الجىضٍع  جدضصٍ ألٖا

ٓ مـً ًجِٗـا ؤهىـى ْل٨ـً جهـير ؤهىـى خُـض اإلاجخمـ٘ َـ ٓلـض ؤهىـى ،  ْبهمـا  ـي  ،في ٦خا ها: )الجيـ آلازـغ(، ؤن اإلاـغؤة ال ج

ٓهـّ  ًـّ ؤلاؾـالم؛ ل٩ َْـظا ٧لـّ ًٞغ ْْن ،  ْاإلاغؤة ٦ظل٪ ِٞـم بطا مدؿـا ٓلض ظىضع ؤي مجغص اوؿان، ٞالغظل ظىضع  ج

ْ ي ال جسـغط ؤن ج٩ـٓن الٗال٢ـت بُـجهم ٖـً ػهـا،  ٍْسال٠ الُٟغة الؿلُمت التي ُٞغ هللا الىاؽ ٖلحها،  يهضم ألاؾغة 

ٓاخل التـي  ٓهّ مً الٟـ ٓلـّ حٗـالى :ْالؼها مدغم في الاؾالم ل٩ ـَغ  ه ـى هللا ٖـً ٞٗلِـا ل٣ َِ
َ
اِخل  َمـا ْ َٓ ـ َٟ ٓا ال ٣َْغُبـ

َ
 ج
َ
ال

ً
َ
َما َبُ َْ ٓعة ألاوٗام، آلاًت ) ِمْجَها   ([ .151ة ؾ

                                                             
ن0ي

 ي00ىي ذ،م  مدمى دو وا م"جق  اب ا د 
ن5ي

 ىي5150 9 01ا بتا"نخ يوةتوي ويوبناو من و"تاو باإلنت"ن  تى يال الح ذهنه 
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ٗت         ٓابـذ الكـَغ ٗت الٗـام  ؤلاؾـالمُتْمً َىـا  جخهـاصم الجىضًـت مـ٘ ز ْ مـا ٌؿـوى بىٓـام الكـَغ خُـض  (1)ؤ

ْص التـــــي ٓم ًخٗـــــاعى مـــــ٘ الحــــض ٓلّ بٗـــــض  ان َــــظا اإلاِٟـــــ ْعؾـــــ ْالتـــــي ؤمغهـــــا هللا  ْالٟٓ ــــملى،  ـــــت  عؾـــــمِا هللا بـــــين الحٍغ

ْمً ًخٗضَا ٣ٞض ْلم هٟؿّ. ْػَا   ججا

 اإلاؼلب الثاوي

ت كلى كاهىن الظمان الاحخماعي  أزش الجىذٍس

ــــت ٖلـــــى ال٣ـــــاهٓن، ٞ       ٓص ؤلا ْؤمــــا بسهـــــٓم ؤزـــــغ الجىضٍع ٕٓ هـــــ قـــــاعة بلـــــى ؤن ٣بـــــل الخــــٓى فـــــي نـــــلب اإلآيــــ

ٓص بال٣ـــاهٓن فــي  ٓاؾـــ٘، ؤي ال٣ــاهٓن ع٢ـــم )اإلا٣هــ ( لؿـــىت 13َـــظا اإلا٣ــام َـــٓ: ٢ـــاهٓن الًــمان الاظخمـــاعي بمٗىــاٍ ال

ْال٣ــغاعاث الهــاصع 1980 ٓاثدــّ،  ْل ــت ٢ــض  ةم،  ٓم ٣ًتــرر مــً الجىضٍع ٍْم٨ىىــا ال٣ــ٫ٓ بــإن جبنــى ؤي مِٟــ بم٣خًــاٍ، 

َْــــ ٓهــــّ ؾــــِخٗاعى مــــ٘ ؤَــــم مهــــضع لِــــظا ال٣ــــاهٓن،  ٗت ًــــاصي بلــــى ا هُــــاع ٢ــــاهٓن الًــــمان الاظخمــــاعي؛ ل٩ ٓ الكــــَغ

 . ؤلاؾالمُت

ٗت         لــــظل٪ ، ٞالكــــَغ
ً
مــــً مهــــاصع ٢ــــاهٓن الًــــمان الاظخمــــاعي؛ بط بــــالىٓغ بلــــى  مهــــضع  ؤلاؾــــالمُتْجٟهـــُال

ْالتــي ظــٔغ ههــِا بــإن : 2016( لؿــىت 6اإلاــاصة ألاْلــى مــً ال٣ــاهٓن ) م بكــإن حٗــضًل بٗــٌ ؤخ٩ــام ال٣ــاهٓن اإلاــضوي 

ُٗت ٖلـــى ظمُـــ٘ اإلاؿـــاثل التـــي ٓاَـــا بمـــا ال  "حؿـــغي الىهـــٓم الدكـــَغ ْ فـــي ٞد ْلِـــا َـــظٍ الىهـــٓم فـــي لِٟٓـــا ؤ جدىا

ٗت  عي ًم٨ــً جُب٣ُــّ خ٨ــم ال٣ا ــملي بم٣خ ــملى ؤخ٩ــام ؤلاؾــالمُتًســال٠ ؤخ٩ــام الكــَغ . ٞــةطا لــم ًٓظــض هــو حكــَغ

ٗت  ٗت  ؤلاؾـــالمُتالكـــَغ َْٗـــض مـــً الىٓـــام الٗـــام ؤخ٩ـــام الكـــَغ ال٣ُُٗـــت ال٣اثمـــت ٖلـــى  ؤلاؾـــالمُتْؤصلتهـــا اإلاٗخاـــرة. 

ْ بظمـــا ْ ٢اٖـــضة ٣ُِٞـــت"هـــو ٢ُعـــي ؤ ْ ٢ُـــاؽ ظلـــي ؤ ْالىـــاْغ بلـــى َـــظا الـــىو ًهـــل بلـــى هدُجـــت مٟاصَـــا ؤن  ،(1)ٕ ؤ

ٗت   ل٣ـــاهٓن الًـــمان الاظخمـــاعي بمـــا حكـــملّ مـــً مبـــاصت الخ٩اٞـــل  ؤلاؾـــالمُتؤخ٩ـــام الكـــَغ
ً
ْمباصئهـــا حٗخاـــر مهـــضعا

ْٞٗـــال ؤ٦ـــض اإلاكـــٕغ اللُبـــي فـــي هـــو اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً  ْْالًـــت مـــً ألاْلـــّي لـــّ،  ْالتـــراخم، ْؤلاهٟـــا١ فـــي ؤْظـــّ الاـــر، 

ٗت 1980( لؿــــىت 13ال٣ــــاهٓن )  ؤلاؾـــــالمُتم بكــــإن الًـــــمان الاظخمــــاعي ؤن ؤي هٓــــام ًٓيــــ٘ ٖلـــــى ؤؾــــاؽ الكــــَغ

ال ٚغابـت فـي ؤن حؿـخمض ؤخ٩ـام ٢ـاهٓن الًـمان الاظخمـاعي  ٓ مـً ؤهٓمـت الًـمان الاظخمـاعي،   إلاباصئها َـ
ً
ْاؾخلِاما

ٗت  ؛ خُـــض ب هـــا ْا الحمـــض جـــضًً بالـــضًً ؤلاؾـــالمي الحىُـــ٠ الـــظي ظٗـــل ؤلاؾـــالمُتفـــي بالصهـــا مـــً مبـــاصت الكـــَغ

 .(2)الًمان الاظخماعي بخضٔ ع٧اثؼ اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي

ْاة  اكٕغ اللُبي في َظا ال٣ـاهٓن ٢ـض زُـال ًسامغها ؤصو  ق٪ في ؤن اإلا       ٓاث خ٣ُ٣ُـت لخ٨ـَغـ اإلاؿـا زُـ

ٗت  ْاإلاـغؤة اهُال٢ـا مـً ؤن ٢ـاهٓن الًـمان الاظخمـاعي مهـضٍع الكـَغ ْ (1) ؤلاؾـالمُتبين الغظل   ؤهـّ ط
َ
ِنـ٠ ُْ ؛ ختـى 

ٍْالخـــٔ الباخـــض فـــي َـــظا ال٣ـــاهٓن الٗضًـــض مـــً اإلآـــ ْاة  بـــين الغظــــل نـــبٛت بؾـــالمُت ،  اَغ التـــي جـــض٫ ٖلـــى اإلاؿـــا

ٓ 16ْاإلاـغؤة فــي مجـا٫ الًــمان الاظخمــاعي ٦ـىو اإلاــاصة ) ( مـً الثدــت مٗاقــاث الًـمان الاظخمــاعي؛  بـل الخــٔ ٖلــ

ْعها الخـــٝٓ ٖلـــى ٢ـــاهٓن الًـــمان  ْل٨ـــً الؿـــاا٫ إلاـــاطا ٌؿـــا ٦ٗـــب خ٣ـــ١ٓ اإلاـــغؤة ٖلـــى الغظـــل فـــي بٗـــٌ ألاخُـــان، 

ٍْم٨ىىــــا ؤلاظابــــت فــــي  ــــا الاظخمــــاعي ا   ٓاهين الًــــمان الاظخمــــاعي مــــً زــــال٫ جإزَغ ْلُــــت ٢ــــ ٓ ص ؤن م٨مــــً الخــــٝٓ َــــ

ْبازخهــاع ٣ٞــاهٓن الًـــمان   ،ٕٓ ًٍْــ٤ُ اإلا٣ــام َىــا ٖــً الحــضًض ٖــً َــظا اإلآيــ ْلُــت،  اإلاباقــغ باالجٟا٢ُــاث الض

ٓوي لـّ؛ ٞـال ًم٨ـً ؤن جخٗـاعى ْ ـي حٗخاـر ألاؾـاؽ ال٣ـاه ْلُـت  ههٓنـّ  اللُبي ظاء بٗض الخهض٤ً ٖلـى اجٟا٢ُـاث ص

                                                             
ن0ي

 وما بعىااي 690ىا د5109-5108ا مجهب يواانوو ذىى لادا يوج م يو انصا يإل المنبفر"  يونظاى يوعاى فص يو "نعب   
ن 0ي

 وما بعىااي 90ا د5150ىي ذهص لدمى  رو"فو وذهص مدمى يو ونتنصا  انوو يوضماو يالجتماذص يوهنبصا تد  يو بق ا  
ن5ي

 ي90ى ا د0997ؾ دمىيوا لدراى يوضماو يالجتماذصا يوىي" يوجامعنب ا د نو ذبى يوه ن 
ن0ي

 ي78ىا د5106ن"يجق ملوؾ وهبادا :  يومب   فص  انوو يوضماو يالجتماذصا ،نىو  يوضماو يالجتماذصا  وي وه باذبا  



 
 
 

463 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ــت ل٣ـــاهٓن الًـــمان  مــ٘ ٓع٢ـــت البدشُــت مـــا ًىٓـــغ لــّ صٖـــاة الجىضٍع ْمــا يهمىـــا فـــي َــظٍ ال ههـــٓم جلــ٪ الاجٟا٢ُـــاث، 

ْلــِـ فــي ــت فــي لُبُــا  -َْــاالء   الٗــالم، الاظخمــاعي اللُبــي فــي لُبُــا  ٓا ٢ــاهٓن  -ؤ٢هــض صٖــاة الجىضٍع ْبن ْنــٟ ختــى 

ْالغ  ــــــت فــــــي الخمُيــــــز بــــــين اإلاــــــغؤة  ٓا َــــــظا الخمُيــــــز بــــــالخمُيز الًـــــمان الاظخمــــــاعي بمسالٟخــــــّ للجىضٍع ظــــــل ٞــــــة هم ْنــــــٟ

 . (2)ؤلاًجابي

ْمجها:       ت  ْالتي جٟىض اصٖاءاث مً ًىاصي بالجىضٍع  ْهًغر ؤمشلت لخميز ٢اهٓن الًمان الاظخماعي اللُبي 

ْالضة ال٣هغ: خُض مىذ ٢اهٓن الًمان الاظخماعي ألام خ٤ الٓنـاًت ٖلـى  .1 ٓص  خ٤ الٓناًت في خالت ْظ

ٕٓ ؤبىائهـــا ال٣هـــغ،  ٫ بلـــى ألابىـــاء؛ ٞبـــالغظ ٓهُـــت التـــي مٟاصَـــا خًـــاهت ألام جـــْا اهُال٢ـــا مـــً ال٣اٖـــضة ال٣اه

ٓاػ نــــــٝغ اإلاٗاقــــــاث 140لــــــىو اإلاــــــاصة ) ( مــــــً الثدــــــت مٗاقــــــاث الًــــــمان الاظخمــــــاعي ههــــــذ ٖلــــــى  ظــــــ

لي  ٓالـضة ، ٞخهـٝغ مٗاقـا هم بلـى مخٓـ ْالض هم صْن ٢غاع ْناًت ، ٞةطا لـم جٓظـض ال اإلاؿخد٣ت لل٣هغ بلى 

ٓ الٓصملي الظي جشبذ نٟخّ ب٣غاع مً اإلاد٨مت اإلاسخهت". قْا هم ، َْ 

م مــــً جبنـــخالـــت ٖلــــى الخ٣اٖـــض ٢بـــل المـــىذ اإلاـــغؤة الحـــ٤  فـــي ؤلا  .2 ْاة بــــين  ؤاإلاكـــٕغ مبـــض يغظـــل : بـــالٚغ اإلاؿـــا

( مــــً الثدــــت مٗاقــــاث الًــــمان 16الجيؿــــين فــــي اؾــــخد٣ا١ مٗــــاف الكــــُسٓزت، خُــــض ههــــذ اإلاــــاصة )

ْاة بين ٓاَىين ْألا ألا الظ٦غ ْ الاظخماعي ٖلى ؤهّ : " اإلاؿا ٦ْـظل٪ بـين اإلاـ ٍ هىـى،  ٓا قـْغ ٞٓ ظاهـب اطا اؾـخ

ْاهُال٢ــــا مــــً زلُٟخــــّ  عاعــــى اإلاــــغؤة بــــإن عؤٔ مــــً اإلاىاؾــــب اخالتهــــا  ؤلاؾــــالمُتاؾــــخد٣ا١ اإلاٗــــاف الا ؤهــــّ 

ْ 3للخ٣اٖض في ؾً ؤب٨غ مً الغظل ٞىو في اإلااصة ) ( مً هٟـ الالثدت ٖلى ؤن  جيخ ي زضمـت اإلاكـتر٥ ؤ

ٓٚـــّ  ْالؿــــخين ؾـــىت مُالصًـــت ٧املـــت، ْفــــي اإلاـــاصة )ٖملـــّ ببل (  عؤٔ ؤن ج٩ـــٓن ؾـــً اهتهــــاء 4ؾـــً الخامؿـــت 

ْ الٗمل ؾخين ؾىت مُالصًت ٧املت لليؿاء الٗامالث ؤًا  ْ زـضمتهً، ْفـي طلـ٪ عؤالخضمت ؤ  ٧ٔان ٖملًِ ؤ

ْ الٗمـــــل ؾـــــخين ؾـــــىت مُالصًـــــت للمـــــغؤة مغاٖـــــاة  اإلاكـــــٕغ ؤهـــــّ مـــــً الٗـــــض٫ ؤن ج٩ـــــٓن ؾـــــً اهتهـــــاء الخضمـــــت ؤ

م مـً لُب ت بخٗضًل َظا الـىو اإلاخٗلـ٤ بؿـً الخ٣اٖـض، بـالٚغ ْم٘ طل٪ َالب مً ًىاصي بالجىضٍع ُٗتها، 

ٗت  -ؤن اإلاكـــــٕغ عاعـــــى ْالؿـــــخين  - ؤلاؾـــــالمُتمخـــــإزغا بالكـــــَغ َبُٗـــــت اإلاـــــغؤة؛ بدُـــــض خـــــضص ؾـــــً الخامؿـــــت 

م مــً ؤهــّ ؾــأْ بُجهمــ ْ زــضمتهً، بــالٚغ ا فــي للغظــا٫، ْؾــً الؿــخين لليؿــاء الٗــامالث ؤًــا ٧ــان ٖملِــً ؤ

ٍٓت التــــي  ال ٖغبُــــت جخــــإزغ بمُالبــــاث الحغ٧ــــاث اليؿــــ ْمــــً َىــــا وؿــــخٛغر ؤن هــــٔغ ص اؾــــخد٣ا١ اإلاٗــــاف،  

ــ٘ ؾــً ج٣اٖــض  ٓصًت زــم ٞع ْاة فــي الخ٣اٖــض، ٞمــشال فــي الؿــٗ َالبــذ بخٗــضًل مشــل َــظا الــىو بــضاعي اإلاؿــا

ْبحجـــت ؤن ج٣اٖـــض اإلاـــغؤة فـــي َـــظ60( ؾـــىت بلـــى )55اإلاـــغؤة مـــً ) ا الؿـــً ٢ـــض ( ؾـــىت ختـــى جدؿـــأْ بالغظـــل، 

ٍْدٟٔ خ٤ اإلاغؤة ٖىضما جدؿأْ بالغظل  .(1)٠ًًٗ مً مؿاَمتها في ؾ١ٓ الٗمل، 

بــا جدــضص ؾــً الخ٣اٖــض مــً زــال٫ اإلاكــٕغ الــظي ًدــضص         ؤمــا ٖلــى اإلاؿــخٓي الــضْلي ٞــةن ؤٚلــب الــض٫ْ ج٣ٍغ

ٓٙ ؾــً ) ْٚالبــا مــا ًخدــضص ببلــ ْمــً جــم اؾــخد٣ا١ اإلاٗــاف،  ( ؾــىت باليؿــبت 65ؾــىا مُٗىــت ليخالــت ٖلــى الخ٣اٖــض، 

ٓ ؤن مهضع ؤٚلب الد(2)( ؾىت باليؿبت لليؿاء60للغظا٫، ْ) ٗاث اإلاخٗل٣ـت بالًـمان ، ْؾبب طل٪ الاجٟا١ َ كَغ

ْلُـت ع٢ــم ) ْلُــت إلاىٓمــت الٗمــل الض ( 26م؛ خُــض ههــذ فــي اإلاــاصة )1952( لؿــىت  102الاظخمـاعي  ــي الاجٟا٢ُــت الض
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ض الؿً اإلادضص ًٖ زمـ ْؾخين ؾـىت ..." ٓػ ؤن جٍؼ ٓلِا " ال ًج ،  ْفـي ج٣ـضًغي ؤن بخالـت اإلاـغؤة فـي ؾـً ؤ٢ـل (3)ب٣

لُ ٓامــل ٖــضة، ٦مؿــْا بُٗتهــامــً الغظــل جدــضصٍ ٖ ٓمــت َْ الجؿــماهُت،  ا ها الاظخماُٖــت التــي جخٗلــ٤ باألؾــغة ْألام

ٗاث الاظخماُٖــت فــي ؤٚلتهــا خ٣ّــ ْحُٗــي  الدكــَغ
ً
خالــت ٖلــى اإلاٗــاف مب٨ــغا ٢بــل الغظــل ألؾــبار جخٗلــ٤ للمــغؤة فــي ؤلا  ا

 ب٣ضعة اإلاغؤة ٖلى الاؾخمغاع في الٗمل م٣اعهت بالغظل . 

ٗت         خــضصث ؾــىا مُٗىــت ًخ٣ــغع ٖىــضَا اٖخبــاع اليــخو مــا مــً  ؾــالمُتؤلا ال ٌُٛــب ٖــً بالىــا ؤن الكــَغ

ىــــت لٓنــــ٫ٓ  ٓ ٢ٍغ ْالًــــ٠ٗ، ٦مــــا ؤن الٛاًــــت مــــً جدضًــــض ؾــــً مُٗىــــت َــــ  ًَٓ ٓ الــــ اإلاؿــــىين؛ ألن مُٗــــاع الؿــــً َــــ

ت جدخاط ٞحها بلى الغاخت  . (1)ؤلاوؿان بلى مغخلت ٖمٍغ

 مىذ اإلاغؤة الح٤ في الجم٘ بين مٗاقين: .3

ــت ٓع ظىــضعي ًِٓــغ  بــإن (2) هــاصٔ صٖــاة الجىضٍع مــً م٩ــامً الخلــل فــي ٢ــاهٓن الًــمان الاظخمــاعي مــً مىٓــ

ْاإلاـغؤة ألؾـبار جخٗلـ٤  َْىـا ه٣ـ٫ٓ ؤن َـظا اإلاىـ٘ ًُـا٫ الغظـل  في ٖضم بُٖاء اإلاغؤة الحـ٤ فـي الجمـ٘ بـين مٗاقـين، 

ْاة خُــــض ظـــاءث ٧لمـــاث ههــــذ اإلاـــاصة ) ال ٖال٢ـــت لــــّ باإلاؿـــا ْام نـــٝغ اإلاٗاقــــاث،  م الجمـــ٘ بــــين 39بـــض (  بخدــــٍغ

ٓػ ؤن ًجمــ٘ اإلاكــا ْابــحت جُٟــض طلــ٪ بــال٫ٓ٣ ؤهــّ  ال ًجــ ْاإلاكــتر٥ َىــا تإلاٗاقــاث بلٛــت  ر٥ بــين ؤ٦رــر مــً مٗــاف، 

ْل٨ـً ٚـار ٖـجهم هـو اإلاـاصة ) ْ بمـغة،  ٓاء ٧ان عظـال ا ٓاػ الجمـ٘ بـين 133ؾ ْالتـي ؤظـاػث ظـ ( مـً الثدـت اإلاٗاقـاث 

الص ْألاعامل؛ بدُض  حؿدشنى مً ؤخ٩ـام اإلاـ ٓػ ألي مـً اإلاٗاقاث باليؿبت بلى ألا اصة الخانـت بٗـضم الجمـ٘ ، ُٞجـ

الص ْ بهازــا -ألا ٓعا ؤ ْ  -ط٧ــ ْالــضًً جــٓفى ٧ــل مجهمــا بٗــض ؤن ٧ــان مكــتر٧ا ؤ ؤن ًجمــ٘ بــين مٗاقــين مؿــخد٣ين لــّ ٖــً 

ٓػ لألعملـــت الجمــ٘ بـــين  ٩ٍْـــٓن الجمــ٘ بـــين اإلاٗاقــين فــي َـــظٍ الحالــت بـــضْن خــض ؤ٢ىــملى، ٦مـــا ًجــ نــاخب مٗــاف، 

ظِا ٣ْٞـا ل٣ـاهٓن الًـمان  اإلاٗاف اإلاؿخد٤ لِا ًٖ ْػ ْبين ؤي مٗاف آزغ ٌؿخد٤ لِا بهٟتها مكـتر٦ت  اإلاخٓفى، 

ْ العجؼ ال٨لي.  الاظخماعي بؿبب الكُسٓزت ؤ

م بكـــــإن الًـــــمان الاظخمـــــاعي 1980( لؿـــــىت 13ْبمُالٗـــــت ههـــــٓم ٢ـــــاهٓن الًـــــمان الاظخمـــــاعي ع٢ـــــم )      

ْال٣غاعاث الهاصعة بم٣خًاٍ وؿخيخج الخالي: ٓاثدّ   ْل

ْاإلاــغؤة مــ٘ مغاٖــاة َبُٗــت اإلاــغؤة فــي مــاصة )ؤن ٢ــاهٓن الًــ -1 ْاة بــين الغظــل  ( 16مان الاظخمــاعي ٦ــغؽ اإلاؿــا

ْ ٖملــّ  ٍ اإلا٣ــغعة فــي ال٣ــاهٓن ؤًــا ٧اهــذ مــضة زضمخــّ ؤ ٓاٞغ الكــْغ ْاة فــي اؾــخد٣ا١ اإلاٗــاف ٖىــض جــ اإلاؿــا

ْ ؤ ْؤًا ٧ان ظيؿّ ط٦غا  ٧ان ؤ ْ ؤظىبُا   ْ ٖغبُا ؤ ٓاَىا ٧ان ؤ ْؤًا ٧اهذ ظيؿِخّ م ٓبت   هىى.اإلادؿ

ْبٖاهـــــت  -2 مــــىذ اإلاكـــــٕغ فـــــي ٢ـــــاهٓن الًــــمان الاظخمـــــاعي اللُبـــــي ميـــــزاث للمــــغؤة صْن الغظـــــل ٦ةٖاهـــــت الحمـــــل 

ْلــِـ يــضَا، ألامــغ  ــت بًجابُــت ؤي لهــالح اإلاــغؤة  ــت اٖتــٝر بإ هــا ظىضٍع الصة؛ ٞدتــى مــً هــاصٔ بالجىضٍع الــ

 الــظي  ًجٗــل  مــً  اإلاُالبــت بخُبُــ٤ َــظا اإلاهــُلح ْخكــٍغ فــي  ٢ــاهٓن الًــمان الاظخ
ً
مــاعي اللُبــي ؤمــغا

. 
ً
با  مٍغ

ْالتــي        ــت ًســال٠ الىٓــام الٗــام ْآلاصار،  ــت جخهــاصم مــ٘ ال٣ــاهٓن؛ بدُــض مــا ج٣ضمــّ الجىضٍع لــظا ٞالجىضٍع

ْالخدلـل،  ْ ها ًخٗغى َظا اإلاجخمـ٘ لخُـغ الخ٨ٟـ٪،  ْالتي بض جدوي ألاؾـ ْألان٫ٓ ألازال٢ُت الٗامت للمجخم٘، 

                                                             
ن9ي

 ىي0922 9 57 ه يالتةا نب ىو" يوتنةن  فص ىله  ا 
ن0ي
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ن5ي
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ْمـً (1)ْالا هُـاع ٓ بٗــاص زُـغ بم ًجـب زـ،  ـؼ ألا َـظا اإلاِٟـ ْحٍٗؼ مـغ الـظي ٌٗــؼػ ألا  ،زـال١ الٗامــت ٞحهـام خماًــت لألؾـغة 

.
ً
ْمخدضا  

ً
ٍْجٗلّ مخماؾ٩ا ٢ُْمت   ٦ُان اإلاجخم٘ الازالقي 

ـ٘ صعظـت ال٣ُٓـت        ٓلـّ ؤهـّ ٖلُىـا ٞع ـض ٢ ْمـا هٍغ ٓعي بمشل َـظٍ اإلاهـُلحاث،  َْىا في ج٣ضًغي جارػ ؤَمُت ال

ٓاث مـــً مىٓمـــاث ال٩املـــت فـــي خـــا٫ بظـــغاء ؤي حٗـــضًل ٖلـــى  ٢ـــاهٓن الًـــمان الاظخمـــاعي، زهٓنـــا بن ٧اهـــذ الـــضٖ

ـــت َـــ ؤظىبُـــت ٗاجىا؛ ألن الخُـــغ فـــي الجىضٍع ٍٓغ حكـــَغ ْ بحجـــت مؿـــاٖضجىا فـــي جُـــ ٓأع جدـــذ صٖـــا  ٔ ٓ ؤ هـــا ٚالبـــا مـــا جخـــ

ـت ٚاًـاث َـظٍ  -بدؿً هُت  -لحها ٧الخدغع حؿتهٔٓ اليؿاء ٞخىضٞ٘ ب زضاٖت، ْقٗاعاث بغا٢ت ٓة صْن مٗٞغ ب٩ـل ٢ـ

ْ اإلاهُل ْهخاثجّ،  ٓ ما ح  ت في  صعاؾـت زَ مكـاع بلحهـا ؾـاب٣ا  –بذ  بالضلُل ال٣اَ٘ ٖىضما َغخذ مؿإلت الجىضٍع

ْماَُخــــّ  – ٟــــّ  ٓم صْن ٖــــغٍى لخٍٗغ ْجــــم بدــــض َــــظا اإلاِٟــــ ٓع ظىــــضعي ،  ٓاهين الًــــمان الاظخمــــاعي اللُبــــي مىٓــــ ٢ــــ

ٓصهــــا بلــــى الح٨ــــم ٖلــــى َــــظا الٟٗــــل بٗــــضم نــــض ــــت، ألامــــغ الــــظي ٣ً ش وكــــٓء الجىضٍع ٓاًــــا فــــي جُبُــــ٤ َــــظا ْجــــاٍع ١ الى

ٓوـ ْلت جـ  في ص
ً
ْعة زير ٖارة ، ٞمشال ْلىا في ص٫ْ مجا ٓم،   ٕ  (2)اإلاِٟ ٍٓت َىـا٥ مكـْغ خُـض ٢ـضمذ الحغ٧ـاث اليؿـ

ٕ ال٣ــــاهٓن ألاؾائــــملي ع٢ــــم ) ٓ "مكــــْغ َْــــ ٓػاعاث بلــــى الارإلاــــان  م 2016( لؿــــىت ٢60ــــاهٓن ٢ــــضم مــــً ٢بــــل بخــــضٔ الــــ

ْاخ ـــت(، اإلاخٗلــ٤ بال٣ًــاء ٖلــى الٗىـــ٠ يــض اإلاــغؤة " ،  ٕٓ الاظخمــاعي )الجىضٍع خـــٔٓ َــظا ال٣ــاهٓن ٖلــى مهـــُلح الىــ

ً 15ْج٨ـــغع ط٦ـــٍغ فـــي َـــظا ال٣ـــاهٓن ؤ٦رـــر مـــً ) ـــ٠ لِـــظا اإلاهـــُلح، ألامـــغ الـــظي  صٖـــا ال٨رـــًر ( مـــغة صْن ْيـــ٘ حٍٗغ

ٗت  ٕٓ الاظخمــاعي الــظي ًســال٠ الكــَغ ٓم الىــ ٓم ٖلــى مِٟــ ٓهــّ ٣ًــ ٓع ؤلاؾــالمُتللخهــضي لِــظا ال٣ــاهٓن، ل٩ ْالضؾــخ  ،

ٓونملي.  الخ

ْبـــإن ًـــخم جدضًـــض ٧ـــل  ال بـــضْمـــً َىـــا ٧ـــان        ًـــا جامـــا،  ٌ َـــظا اإلاهـــُلح ٞع ؤن هـــض١ هـــا٢ٓؽ الخُـــغ لـــٞغ

ٓاع  ْالخٗامــل بــالح ٍْــل ،  ــبـ ُٞــّ، بدُــض ال ٣ًبــل َــظا الــىو بلــى الخإ
ُ
ْابــحا ال ل بن  –مهــُلح جدضًــضا ص٣ُ٢ــا 

ٓاًاَا  ْ  م٘ اإلاغا٦ؼ البدشُت التي -خؿيذ ه ْا٢ىاِٖا بمؿا ت  ْ  ت جىاصي بالجىضٍع ٓم  ٓلـت،  َـظا اإلاِٟـ ٢ِٓـا م٨ٟ ؤن خ٣

ٓاػي   ٓاٞــــ٤ بــــْبــــالخ ْؤن ٩ًــــٓن َــــظا ال٣ــــاهٓن يــــامىا لح٣ــــ١ٓ اإلاــــغؤة اللُبُــــت بمــــا ًخ ٢ِٓــــا  إن ج٩ــــٓن للمــــغؤة ٧ــــل خ٣

ٗت  ٓا٢ــ٘ فــي ٢ــاهٓن الًــمان الاظخمــاعي ال ًــض٫ ٖلــى ؤن بٗــٌ مكــا٧ل اإلاــغؤة  ؤلاؾــالمُتْالكــَغ ْ ــي  -، ٦مــا ؤن ال

ت  ٓ  - ج  صٖاة الجىضٍع ْبهمـا ٢ـض ج٩ـٓن  -٦مـا ؾـب٤ بُاهـّ -ن فـي ال٣ـاهٓن؛ بـل بهـّ ٢ض ال ج٩ـ ٢ِٓـا،  ؤُٖاَـا ٧ـل خ٣

ا بُٗضة ٖلى ال٣اهٓن . ْٚيَر ْماؾؿاث ٧اإلاهاٝع  ْجىُٟظًت مخٗل٣ت بجِاث  ت   ؤؾبا ها بصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن0ي

" ىي ذبااى يو ااالى ذهااص يوم وؼااصا يونظ"نااب يوعامااب وعهااى يواااانوو ا يورتااال يالو  ا يومااىل  وعهااى يواااانووا يوجاا م يالو ا نظ"نااب يواااانووا يوااىي  
 وما بعىااي 092ىا د0988ا 5و نق ويالذالوا   يوجماان"نب وهن " ويوت

ن5ي
 ىي 5150 9 05ىا تى يإل الح ذهنه بتا"نخ 5107 5 6ماا  من و" ذهو يالنت"ن  فص ج"نى  يوةج" بتا"نخ   



 
 

 

466 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

 الخاجمت

 فـــِي  بؿـــم هللا الـــغخمً الـــغخُم     
َ
مـــا َْ اث  َْ ُّ َمـــا ِفـــي الَؿـــَما ــ

َ
ٓ الَحْمـــُض لِلـــّ الـــِظي ل ـــ َُ َْ ِزـــغة 

َ
ُّ الَحمـــض فـــِي ألا ـــ

َ
ْل ألاعى 

ِبير
َ
ٓعة ؾبإ ، آلاًت ) الَح٨ُِم الخ ـت ٖلـى ٢ـاهٓن الًـمان الاظخمـاعي 1ة  ؾ ([ . ْفـي زخـام صعاؾـدىا ٖـً ؤزـغ الجىضٍع

 اللُبي ههل بلى هخاثج مً ؤَمِا  :

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

، ٞؿـأْ بُجهمـا فـي الح٣ـ١ٓ بن الاؾالم ظٗل مً اليؿاء ق٣اث٤ الغظا٫، ٞال ٞغ١ بُجهمـا بال بـال -1 خ٣ٔٓ

ٓاظباث.  ْال

ت ) -2 ب لل٩لمت الاهجليًز ت  ي: حٍٗغ ٣ٍْخ ـملي َـظا Genderؤن الجىضٍع ٕٓ الاظخمـاعي،  ْ ي جض٫ ٖلـى الىـ  ،)

ٓم اإلاــغؤة فــي ٖــضاء صاثــم  ْاإلاــغؤة فــي ٧ــل ٍــمليء؛ بــل ًجٗــل َــظا اإلاِٟــ عة الخمازــل بــين الغظــل  ٓم يــْغ اإلاِٟــ

ْٖلحهــا ؤن جبـــظ٫ ٧ـــل ٚــا٫ ْبٞؿـــاص  مــ٘ الغظـــل،  ْٖٟتهـــا  ِا  ٓ ٧لِٟـــا قــٞغ ْلــ تهـــا مىـــّ،  ْعزـــُو لىُــل خٍغ

ٓلـــض ؤهماَـــا  ٕٓ ٢ـــض ً ١ بُجهمـــا مـــً خُـــض الىـــ ْط؛ ألن بلٛـــاء الٟـــْغ ْ الكـــظ ٓصَـــا للٗـــغي ؤ اإلاـــغؤة بإ٩ٞـــاع ج٣

.
ً
ْط الجينملي )اإلاشلُت الجيؿُت( مشال  ظضًضة لألؾغة ٦إؾغة الكظ

3- ٟ الث حٍٗغ م مدا ٟا ًٟٞايا ًسخل٠  ّٚع ْاإلا٩ان.بال ؤهّ الًؼا٫ حٍٗغ  مً خُض الؼمان 

ْالحهـــــ٫ٓ ٖلـــــى  -4 ٓمي للمـــــغؤة بحجـــــت ؤن طلـــــ٪ ٣ٌُِٗـــــا ٖـــــً ٖملِـــــا  ْع ألامـــــ ـــــت بلٛـــــاء الـــــض ٓ الجىضٍع جـــــضٖ

٢ِٓا.  خ٣

ْٖلــى  -5 ٓعة مشــل َــظٍ اإلاٟــاَُم الٛغبُــت ٖلحهــا  ْ ــي ألاؾــغة، بسُــ ْلــت  ٓاة الض ــت  هــضص  هــضم بىــ ؤن الجىضٍع

 اإلاجخم٘ ٩٦ل .

٢ِٓــا الًــماهُت مشلِــا مشــل الغظــل، بــل بهــّ ٦ٟــل لِــا ؤن ٢ــاهٓن الًــمان الاظخمــاعي خٟــٔ للمــغؤة  -6 خ٣

٢ٓا بياُٞت ج١ٟٓ خ١ٓ٣ الغظل.  خ٣

  
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ْصاع الاٞخـاء،      ٢ْـاٝ،  َُْئـت ألا ْفي زخام بدخىا هٓصـملي الجِـاث اإلاسخهـت ٦هـىض١ْ الًـمان الاظخمـاعي، 

ٓعي بجمُــ٘  عة الــ ٗاث الًــماهُت بًــْغ بــت الضزُلــت ٖــً ْالجِــاث التــي لِــا ٖال٢ــت بؿــً الدكــَغ اإلاهــُلحاث الٍٛغ

ـــــت ، ٞالحـــــظع الحـــــظع مـــــً ا ْمـــــً بُجهـــــا مهـــــُلح الجىضٍع ْٚيـــــر الغؾـــــمُت مجخمٗىـــــا ؤلاؾـــــالمي،   إلاىٓمـــــاث الغؾـــــمُت 

ْالٗمــل اإلاكــتر٥ مــ٘ مكــاظىبُـت ألا  ٓم ًْالٗغبُــت،  ٢ِٓــا بُٗــضا ٖــً اإلاِٟــ ُٖٓــت اإلاــغؤة بد٣ ْاإلاش٣ٟــين لخ سىا ألاٞايــل 

ْاث ٞدؿب ؤلاؾالمُتْزٍُغ ال ٖلى الض٫ْ  ْ فـي الىـض الم اإلاسخلٟـت ؤ ٓاء في ْؾاثل ؤلٖا ، ؾ ؛ بل ٖلى الٗالم بإؾٍغ

ْالش٣اُٞت .  الٗلمُت 

ْٖلـــى َـــظا ٞٗلحهـــا ؤن جبخٗـــض ٖـــً ٓ ٦مـــا ه٣ـــ٫ٓ للمـــغؤة اللُبُـــت بـــإن خ٣       ٓلـــت  هـــظا الـــضًً الحىُـــ٠،  ٢ِـــا م٨ٟ

وــى   -ج٣لُــض اإلاــغؤة الٛغبُــت ؛ ألن ج٣لُــضَا لِــا  ٢ٓــذ طاجــّ  ًبٗــضَا ٖــً صًجهــا، -زهٓنــا ألٖا ٍٓتهــا، ْفــي ال ًٍْــُ٘ َ

ْؤن ًخ٣ــ -ؤًــا ٧ــان  -ٞةهىــا ه٣ــ٫ٓ إلاــً ْلــي ؤمــغا ٖلــى اإلاــغؤة  ٢ِٓــا صْن ؤصوــ  مكــ٣ت،  هللا ٞحهــا،  يؤن ٌُٗــي للمــغؤة خ٣

٫، ْخؿابّ ٖىض هللا ٖؼ٫ ْظل. ْالغاعي مؿْا ٓ عإ  ِٞ 
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 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –أوال

 .م  ال٣غآن ال٨ٍغ

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

  ،م.1986ص. ؤخمض خؿً الارعي، الٓظيز في الخإمُىاث الاظخماُٖت 

  ،ٗاث الًمان الاظخماعي، الُِئت الٗامت للًمان الاظخماعي ٖٓت حكَغ  م.1978الاجٟا٢ُاث في مجم

 ٓع الًـــــمان الاظخ ً: جُــــ ْالٗكـــــٍغ ٓاخــــض  ٓ ال٣ـــــغن ال ٓان: هجـــــ ْلُـــــت بٗىــــ ــــغ للمىٓمـــــت الٗمــــل الض مـــــاعي، ج٣ٍغ

 م.1998ظى٠ُ م٨خب الٗمل الضْلي، 

  ، م .1997خؿين ٖبض الل٠ُُ خمضان، ؤخ٩ام الًمان الاظخماعي، الضاع الجامُٗت 

  مــــت، الــــضاع الٗاإلاُــــت لليكــــغ ٢ٓــــاجي يــــض الجٍغ ْؤزــــٍغ ال ٓوي، الًــــمان الاظخمــــاعي فــــي ؤلاؾــــالم  ؾـــلُمان ًدٟــــ

ٓػَ٘، بضْن ط٦غ ؾىت اليكغ.  ْالخ

 ؾــان ٓص صزــل هللا الْغ ْٚيــر نــٟٓث مدمــ ٓمُــت  ٕٓ الاظخمــاعي( فــي اإلااؾؿــاث ألاعصهُــت الح٩ ، الجىــضع ) الىــ

ٓمُت في مضًىت اعبض مً ْظِت هٓغ الٗاملين ٞحها، ظامٗت اليرم٥ٓ،   م.2003الح٩

  ، ٘ٓػَــــ ْالخ ْاة بلــــى الجىــــضع، صاع ال٣لــــم لليكــــغ  ــــغ اإلاــــغؤة مــــً اإلاؿــــا مشنــــى ؤمــــين ال٨غصؾــــخاوي، خغ٧ــــاث جدٍغ

 م.2004

 ؾـــــــان ٓص صزـــــــل هللا الْغ ْٚيـــــــر مدمـــــــ ٓمُـــــــت  ٕٓ الاظخمـــــــاعي( فـــــــي اإلااؾؿـــــــاث الاعصهُـــــــت الح٩ ، الجىـــــــضع ) الىـــــــ

ٓمُت في مضًىت اعبض مً ْظِت هٓغ الٗاملين ٞحها، ظامٗت اليرم٥ٓ،   م.2003الح٩

  ،ٗاث الًمان الاظخماعي، الُِئت الٗامت للًمان الاظخماعي ٖٓت حكَغ  م.1978مجم

 ٓا٫ الؿٗضاْي، الٓظّ الٗاعي للمغؤة الٗغبُت اإلااؾؿ ش وكغ.ه  ت الٗغبُت لليكغ، بضْن ط٦غ جاٍع

  ٓع ظىــضعي( ، ماؾؿــت ٓاهين الًــمان الاظخمــاعي فــي لُبُــا ) مىٓــ ْ ص. ؤم الٗــؼ الٟاعئــملي، ٢ــ ص. ٖبيــر ؤمىِىــت 

َغل اًيرث ش اليكغ. -ٍٞغ  م٨خب لُبُا، بضْن ط٦غ جاٍع

  هٓن، صاع الجهًـــت ص. ٖبـــض هللا ماـــر٥ْ الىجـــاع، خ٣ـــ١ٓ اإلاؿـــىين ألاصبُـــت فـــي ال٣ٟـــّ ؤلاؾـــالمي م٣اعهـــا بال٣ـــا

 م.2002-2001الٗغبُت، 

  ،ـــت الٗامـــت لٗلـــم ال٣ـــاهٓن ، ال٨خـــار الا٫ْ ، اإلاـــضزل لٗلـــم ال٣ـــاهٓن ص. ٖبـــض الؿـــالم ٖلـــي اإلاْؼ ـــي، الىٍٓغ

الن،  ٍ ٓػَ٘ ْالٖا ْالخ ت لليكغ  ت ال٣اهٓن، الضاع الجماَيًر  م.1988، 2الجؼء الا٫ْ، هٍٓغ

 الجىــضع: ألابٗـاص الاظخماُٖــ ، ١، ٖمــان ألاعصن، ص. ٖهـمذ مدمــض خٓؾٓـ ْالش٣اُٞـت، صاع الكــْغ  -2008ت 

 م.2009

  ، ْٖ٘لي مدمض الؼلُخني، ٢اهٓن الًمان الاظخماعي اللُبي، جدذ الُب  ٓ ٓعٞ  ،.2021ص. ٖلي ؤخمض ق٩

  ٓا للُباٖـت ٖلي مدمض الؼلُخني، اإلابؿِ في ٢اهٓن الًمان الاظخماعي، نىض١ْ الًمان الاظخماعي، ؾـ

الن،   .2016ْالٖا
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لت   في اللاهىن اإلاذوي اللُبي ؤلاظالمُتؤلاخالت كلى أخيام الشَش

لت باللاهىن سكم  لذَّ
ُ
 م"06/2016"كشاءة لىص اإلاادة ألاولى اإلا

 ًىظف مخخاس اإلاعخيري 

 ملُذ بلعم اللاهىن الخاص بيلُت اللاهىن 

 حاملت مصشاجه  )لُبُا(

yusufaboshala@gmail.com. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ

ص:
ّ
 اإلالخ

ٓن  2016لؿىت  6ل٣ض ؤٖاص اإلاكٕغ اللُبي بمٓظب ال٣اهٓن ع٢م   في قإن حٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اه

ا ازخاع ُّٞ خهغ َظٍ اإلاهاصع في مهضع 
ً
ى مؿل٩ ْجبنَّ ٓاعصة في اإلااصة ألاْلى،  ٓغ في مهاصع ال٣اهٓن ال اإلاضوي، الىَّ

ٗت  َْٓ "ؤخ٩ام الكَغ َا مً الىٓام الٗؤلاؾالمُتْخُض ؤال  ٢ّٟٓ الؿاب٤ الظي " التي ٖضَّ ام، لُ جغ بظل٪ م

ٓم ٖلى حٗضصًت مهاصع ال٣اهٓن. ٣ً 

٠٢ٓ الجضًض للمكٕغ اللُبي، مً زال٫   ْلت ل٣غاءة ه٣ضًت لِظا اإلا ٍْإِث َظا البدض بٓنّٟ مدا

ٓاء ٖلى اإلاؿخٓٔ   ًٖ ما ؾُترجب ٖلُّ مً آزاع ؾ
ً
ّ مً ُٖٓر في الهُاٚت، ًٞال الخٗٝغ ٖلى ما ٢ض ٌٗتًر

ٖ ْ ٓغي، ؤ ٤ُٞٓ اإلاكٕغ اللُبي في اهتهاط الىَّ ُب٤ُ ال٣ًاجي، لىسلو بلى ج٣ضًم هدُجت جبين مضٔ ج لى مؿخٔٓ الخَّ

٤ُٞٓ في جبني  دالّٟ الخ ًُ ٣ترخاث اإلام٨ً ج٣ضًمِا في خا٫ جم الخٓنل بلى ؤن اإلاكٕغ لم 
ُ
ْما اإلا َظا اإلاؿل٪، 

ٗت   ".ؤلاؾالمُتاإلاهضع ألاخاصي ْخهٍغ في "ؤخ٩ام الكَغ

 ت:اليلماث اإلافخاخُ

ٗت  –ال٣اهٓن اإلاضوي  ٗت  – ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ ٓاٖض  –الٗٝغ  –م٣انض الكَغ ٢ْ مباصت ال٣اهٓن الُبُعي 

 ال٣ا ملي. –الٗضالت 

مت  ُملّذِ

ْع ال٣ا ملي بهما ٣ًخهغ ٖلى جٟؿير  م ال٣اهٓن اإلاضوي( ؤن ص
ُ
ٓ
ُ
م الالجُيُت )ه

ُ
ٓ ؿخ٣غ في ْل الىُّ

ُ
مً اإلا

 ٌُ ْجُب٣ُِا ٖلى ما  ُٗت  َْٓ الٟهل بين الىهٓم الدكَغ اث، جُب٣ًُا إلابضؤ ؤؾائملي  ٗغى ٖلُّ مً مىاٖػ

لُت  ٓم الؿُّ ُٗت، بِىما ج٣ لُت الدكَغ ٓهُت َٓ ازخهام الؿُّ ٓاٖض ال٣اه ْبوكاء ال٣  ٘ لُاث، ٞالدكَغ الؿُّ

 ٌ٘ ٓ ْي َْظا الٓي٘ َ ُٗت،  ْجُب٤ُ الىهٓم الدكَغ  في اإلادا٦م ٖلى ازخالٝ صعظا ها بخٟؿير 
ً
لت
َّ
ال٣ًاثُت ُممش

كٕغ  ُمؿخ٣غ 
ُ
٣ّ ٖلى النزإ، بال ؤن اإلا ُّبِ

ًُ ؿ٠ٗ ال٣ا ملي بالحل ل٩ي 
ُ
ْح ْابحت   ٘ في خا٫ ٧اهذ ههٓم الدكَغ

٣و. ْللىَّ ٓع، بل   لل٣ه
ً
غيت ُٖ ٗاث ٢ض ج٩ٓن  ُْملًما، ٞةن ما ًهضع ٖىّ مً حكَغ ا 

ً
 مِما ٧ان خاط٢

م٨ً ال٫ٓ٣ بإن هو اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي اللُبي َٓ بمشابت  ًُ كّغِٕ ْمً َىا 
ُ
تراٝ مً اإلا الٖا

خباع ؤن ال٣ا ملي  ا في الٖا
ً
ْؤزظ  ، عي، ٢ض ًجض ال٣ا ملي مّٗ هٟؿّ في خيرٍة مً ؤمٍغ ٍٙ حكَغ بةم٩اهُت خه٫ٓ ٞغا

ضَّ ُمى٨ًغا للٗضالت، ٧اهذ اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي جىوُّ ٖلى  ُٖ ْبال  ُمجاٌر للٟهل في النزإ الظي ؤمامّ، 

 ؤهّ:
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ٓاَا. حؿغي الىهٓم الدكغ  -1" ْ في ٞد ْلِا َظٍ الىهٓم في لِٟٓا ؤ َُٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿاثل التي جدىا

ٗت  -2 عي ًم٨ً جُب٣ُّ، خ٨م ال٣ا ملي بم٣خ ملى مباصت الكَغ ، ٞةطا لم ؤلاؾالمُتٞةطا لم ًٓظض هو حكَغ

ٓاٖض الٗضالت". ٢ْ ، ٞةطا لم ًٓظض، ٞبم٣خ ملى مباصت ال٣اهٓن الُبُعي   جٓظض، ٞبم٣خ ملى الٗٝغ

ٓ (1)م2016لؿىت  6اللُبي ٢ام بمٓظب ال٣اهٓن ع٢م بال ؤن اإلاكٕغ  هبذ ٖلى الىد ُُ ، بخٗضًل َظا الىو ل

 الخالي:

ٓاَا  -1" ْ في ٞد ْلِا َظٍ الىهٓم في لِٟٓا ؤ ُٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿاثل التي جدىا حؿغي الىهٓم الدكَغ

ٗت  عي ًم٨ً جُب٣ُّ، خ٨م ال٣ا ملي  -2. ؤلاؾالمُتبما ال ًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ ٞةطا لم ًٓظض هو حكَغ

ٗت  ٗت  -3ْؤصلتها اإلاٗخارة.  ؤلاؾالمُتبم٣خ ملى ؤخ٩ام الكَغ  ؤلاؾالمُتٌٗض مً الىٓام الٗام: ؤخ٩ام الكَغ

ْ ٢اٖضة ٣ُِٞت." ْ ٢ُاؽ ظلي ؤ ْ بظمإ، ؤ  ال٣ُُٗت ال٣اثمت ٖلى هو ٢ُعي ؤ

لت للىو مً قإ ها ٗضَّ
ُ
ُٛت اإلا  للبدض  بن َظٍ الّهِ

ً
ْحؿائالٍث ٦شيرة، ؾخ٩ٓن مدال شير بق٩الُاٍث 

ُ
ؤن ج

ٗت  ٓص بإخ٩ام الكَغ ي في َظٍ الضعاؾت، لٗل ؤَمِا: ما اإلا٣ه ِ
ْما الٟغ١ بُجها  ؤلاؾالمُتْالخ٣ىملّ ٗخارةا 

ُ
ْؤصلتها اإلا

سالٟ ًُ ُٗت بما ال  ان الىهٓم الدكَغ وُّ ٖلى ؾٍغ َْل الىَّ ُٛت ألانلُت للىوا  ٤ْٞ الّهِ ِا ْبين اإلاباصت 

ْما  جِغ ج٣ىُجها ُّٞا  ًَ ْبن لم  عي ختى  كَغ
َّ
ا مً الىٓام الٗام مً قإهّ ؤن ًغقى  ها إلاغجبت الىو الد ْاٖخباَع

عي بلى هُا١  ْعٍ مً هُا١ جُب٤ُ الىو الدكَغ ْع ال٣ا ملي، َل ؾُمخض ص ٓ  حَّ ٖلى ص او٩ٗاؾاث طل٪ ُٞما ل

ْما ؤزغ اؾدبٗاص اإلاكٕغ للمهاصع ألا  ٓهُت ظضًضةا  ٓاٖض ٢اه ُٛت ألانلُت للىو زل٤ ٢ زٔغ التي ٧اهذ في الّهِ

٣ًا في اهتهاط مؿل٪ 
َّ
ٞٓ لت ُم دّهِ

ُ
َْل ٧ان اإلاكٕغ في اإلا ٓاٖض الٗضالتا  ٢ْ ْمباصت ال٣اهٓن الُبُعي  ْ ي الٗٝغ 

صةا خّٗضِ
ُ
خاصًت اإلاهضع ْ جغ اإلاهاصع اإلا

ُ
 ؤ

٣ُت الاهُال١ للخٓى في ٢غاءة ه٣ضًت لىو اإلااصة ألا 
ُ
ل ه ِ

ّ
ك٩

ُ
لت، ٧ل َظٍ ألاؾئلت ح ٗضَّ

ُ
٤ْٞ نُٛتها اإلا ْلى 

ٗت  ت ٖلى ؤخ٩ام الكَغ ُّ مً بخالٍت خهٍغ َىخ مَّ ًَ
َ
٦مهضع ْخُض لل٣اهٓن، ْؾدخم ُمىا٢كت َظٍ  ؤلاؾالمُتْما ج

خماص ٖلى اإلاى   الخدلُلي بالضعظت ألاْلى في ٧امل البدض، م٘ الاؾخٗاهت باإلاى   اإلا٣اعن في  ؤلاق٩الُاث بااٖل

٠٢ٓ الى٣ضي في ٧ل ُظؼثُاث البدض. اإلابدض الشاوي جدضًًضا، م٘ ْلت الالتزام باإلا  ُمدا

ن مً مبدشين عثِؿين: َّٓ ٕٓ مً زال٫ زُت زىاثُت، جخ٩  َظا ْؾدخم صعاؾت اإلآي

خاصًت اإلاهضع.
ُ
صًت اإلاهاصع بلى ؤ  اإلابدض ألا٫ْ/ ال٣اهٓن اإلاضوي مً حٗضُّ

ٗت              لل٣اهٓن اإلاضوي.مهضًعا ْخًُضا  ؤلاؾالمُتاإلاُلب ألا٫ْ/ ؤخ٩ام الكَغ

            .  اإلاُلب الشاوي/ ؤزغ اؾدبٗاص مهاصع ال٣اهٓن اإلاضوي ألازٔغ

عي ْزل٣ّ. ْع ال٣ا ملي بين جُب٤ُ الىو الدكَغ  اإلابدض الشاوي/ ص

ْع ال٣ا ملي في ْل الُح٨م ؤلاؾالمي.               اإلاُلب ألا٫ْ/ ص

ْع ال٣ا ملي في خالت الى٣و ا              عي الٓيعي.اإلاُلب الشاوي/ ص  لدكَغ

ٓلُت  مُّ ؤَم اإلاغاظ٘ ال٣ُِٟت ْألان ًُ
َ
ْالخٓنُاث، م٘ جظًُل البدض ب٣اثمت ج ً الىخاثج  ْزاجمت جخًمَّ

غا ها ؤلاًًاخُت ْألاخ٩ام ال٣ًاثُت، ٣ٞض جم الا٦خٟاء با قاعة بلحها  ِ
ّ
ُْمظ٦ ٗاث  كَغ

َّ
ْالد ٓهُت، ؤما اإلاٗاظم  ْال٣اه

ما جغص.
ُ
ٓامل خُش   في الِ

                                                             
ن(1
 .059ا د5ا ح2ا ط5106 19 19ُن " يواانوو فص يوج"نى  يو" منبا بتا"نخ: 
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 ٌ  اإلابدث ألاو

خادًت اإلاصذس
ُ
دًت اإلاصادس ئلى أ  اللاهىن اإلاذوي مً حلذُّ

ُغ اهتهاط اإلاكٕغ اللُبي إلاؿل٪ ظضًض في  ِِ ٓ
ُ
بن الهُاٚت الجضًضة لىو اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي ج

ل في اهخ٣الّ مً حٗضصًت َظٍ اإلاهاصع في ْل الهُاٚت ألانلُت، بلى ألاخاصًت 
َّ
ت مهاصع ال٣اهٓن، جمش هٍٓغ

ْالتي جشير بق٩الُاث ٦شيرة ج٣خ ت بمٓظب الهُاٚت الجضًضة،  ٓاء اإلاهضٍع ْمىا٢كتها، ؾ ٢ٓٓٝ ٖىضَا   ملي مىا ال

ٗت  " مهضًعا ْخًُضا لل٣اهٓن اإلاضوي )اإلاُلب ألا٫ْ(، ؤْ ُٞما ًخٗل٤ ؤلاؾالمُتُٞما ًخٗل٤ بجٗل "ؤخ٩ام الكَغ

ْمضٔ ظضْٔ َظا الاؾدبٗاص )اإلاُلب الشاوي(.  بإزغ اؾدبٗاص اإلاهاصع ألازٔغ في ْل الهُاٚت الجضًضة 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

لت   مصذًسا وخًُذا لللاهىن اإلاذوي ظالمُتؤلا أخيام الشَش

ٗت  خاصًت اإلاهضع خهًغا في "ؤخ٩ام الكَغ
ُ
ٓص ؤلاؾالمُتبن جغ٦يز ؤ  جدضًض اإلا٣ه

ً
" ٣ًخ ملي بضاًت

٠٢ٓ اإلاكٕغ مً َظٍ الهُاٚت )ال٣ٟغة الشاهُت(. م٨ً بىاًء ٖلُّ ج٣ُُم م ُُ  بـاألخ٩ام )ال٣ٟغة ألاْلى(، ل

لت الفلشة ألاولى/ جدذًذ اإلالصىد بأخيام   :ؤلاظالمُتالشَش

ٗت  ٓص بإخ٩ام الكَغ ْبين  ؤلاؾالمُتبن جدضًض اإلا٣ه ضح بال في يٓء اإلا٣اعهت بُجها  ال ًخَّ غ  ال ًخِؿَّ

ٗت  ٓص مً ٖباعة الىو ألانلُت "مباصت الكَغ ٠٢ٓ ٖلحها مؿاثل ؤلاؾالمُتاإلا٣ه   ي التي ًخ
ً
ٛت
ُ
ْاإلاباصت ل  ،"

ْ ي  غ اإلاظاَب،...  ْج٣ٍغ غ اإلاباخض  اث الٗلم ٦خدٍغ ٍع ْالحج  بلحها مً الًْغ اإلا٣ضماث التي جيخ ي ألاصلت 

ان ال٣اَ٘ ان بسالٝ اإلاؿاثل، ٞة ها جخصبذ بالاَر ْ ي التي ال جدخاط بلى الاَر ماث... 
َّ
ؿل
ُ
ْٖىض الالهض (1)ْاإلا  ،

ٓة الخضا٫ْ، ظٔغ اؾخٗما ْب٣ ؛ ل٨ً ُٞما بٗض، 
ً
ال لّ ٞاإلابضؤ مغاصٝ للبضاءة؛ ْفي َظٍ الضاللت ظٔغ اؾخٗمالّ ؤ

ر  ٓح، ُمٗاَّ ْ مُٗاع ٖمل مازل لل٨ٟغ بٓي ٓ باإلاٗنى اإلاُٗاعي: ٢اٖضة ؤ َْ ْصْن عبُّ بإ٩ٞاع...  ا، بد٨م الٗاصة  ًُ آل

، ؤما الُح٨م، ِٞٓ بؾىاص ؤمغ بلى آزغ بًجاًبا ؤْ ؾلًبا، ٞسغط  هظا ما لِـ بد٨م ٧اليؿبُت (2)ٖىّ بهُٛت

م 
ْ
َْٓ ْي٘ اليمليء في مٓيّٗ، ؤما الُح٨ م هللا حٗالى اإلاخٗل٤ بإٞٗا٫ الخ٣لُضًت...، 

ْ
الكغعي: ٖباعة ًٖ ُخ٨

 .(3)اإلا٩لٟين

ٗت  ؤن الاؾم الٗلوي الض٤ُ٢ لِا  (4)"، ًٔغ البٌٗؤلاؾالمُتؤما في الانُالح، ٞةن ٖباعة "مباصت الكَغ

ٗت  م ْألاؾبار، التي ظاءث الكَغ
َ
ْالِح٨ ْالٗلل  ْاإلاٗاوي ْألاَضاٝ  ْاإلاهالح  ْ ي الٛاًاث  ٗت  ٓ م٣انض الكَغ َ

٦ْظل٪  ْال٩لُت،  ٗت الٗامت  َْٓ مً م٣انض الكَغ ْمً ؤَم َظٍ اإلا٣انض الٗض٫،  لخد٣ُ٣ِا في صهُا الىاؽ، 

ٗت  ٕٓ بلى مباصت الكَغ ا، ٞالغظ ْٚيَر ت التي ُٞغ هللا الىاؽ ٖلحها...،  ٓ  ؤلاؾالمُتالُٟغة ؤي الُبُٗت البكٍغ َ

ٗت  تها الكَغ َُّ
َ
ٛ
َ
ْالتي ح ْالٛاًاث،  ٕٓ بلى ٧ل َظٍ اإلاٗاوي  اعظ

ً
٢ٓ َْظا  ْعاٖتها بٓنِٟا مهالح ْخ٣ مُل٣ت، 

                                                             
ن(1
يوج"جانصا ذهص بو مدمى يو نى يو "نؾا معجى يوتع"نةا ا تدان  وى"ي ب: مدمى ،ىن  يومن اويا ىي" يوةضنهب وهن " ويوتو نق ويوت،ىن"ا  

 ي062نا د0229ا 0228يوااا" ا بال يومنىا " ى ي
(2)
ا 5110ا 5ا  H-Qا 5لنى"نه الالنىا مو وذب الالنى يوةه ةنبا تع"نل: لهن  لدمى لهن ا من و"ي  ذونىي ا بن"و ا با"نطا يومجهى 
 ي0199ا 0190د

ن9(
 ي85ا 80نا د728-726يوج"جانصا يوتع"نةا ا  ب   ر"ها بال يوداما " ى ي 

 ن9(
 98ا 91ا د5109ا 5وبناوا   -يو و"ي ا يو برب يوع"بنب وألبداا ويون "ا بن"و جا " ذوى ا بنو يو "نعب ويو نا ب ل بهب وم"دهب ما بعى 
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ٕٓ  في ٧ل ملت"  الغظ
ٌ
ْاإلا٣انض ميزجّ ؤهّ ال ًسخل٠ ُّٞ ال٣ٗالء؛ هًٓغا بلى ؤن َظٍ اإلا٣انض "ُمغاٖاة بلى اإلاباصت 

ال ًجاص٫ ٞحها.(1)ٖلى خض حٗبير الكاَبي  
ً
٣ٍْبلِا ال٣ٗل الؿلُم بضاَت  ، 

ٗت  ْاإلا٣انض الٗلُا التي  ؤلاؾالمُتْلظل٪؛ ٞةن مباصت الكَغ ٓامِا الح٨مت   ي اإلاباصت ال٩لُت التي ٢

ْمؿخ٣غة ٓ ها زابخت  ٓص بمباصت (2)جدؿم ب٩ ت لل٣اهٓن اإلاضوي اإلاهغي: "ؤن اإلا٣ه ما٫ الخدًيًر ْعص في ألٖا ٢ْض   ،

ٓاٖض ال٩لُت اإلاكتر٦ت بين ال ٗت  ي ال٣ ٗت ٧لُا ها التي لِؿذ مدل زالٝ بين ال٣ِٟاء، ٞمباصت الكَغ ٣ّٟ الكَغ

ٗت (3)ؤلاؾالمي..." ٓص بمباصت الكَغ ا  ي اإلاباصت ال٩لُت التي ال ًٓظض زالٝ بكإ ها بين  ؤلاؾالمُت، ٞاإلا٣ه
ً
بط

ٗت  ت ألاؾاؾُت في الكَغ ٍَٓغ ْ ي ال حٗضْ ؤن ج٩ٓن ألا٩ٞاع الج ٕٓ ال٣ا ملي ؤلاؾالمُتاإلاظاَب اإلاخٗضصة،  ْعظ  ،

ْل٨ ٓهُت جٟهُلُت،  ٓاٖض ٢اه ِاث ْألا٩ٞاع بلحها ال ٌٗخار جُب٣ًُا ل٣ ْللُمّٓظِ ىّ اؾخلِاٌم للمباصت الٗامت ال٩لُت، 

ٗضُّ مً اإلاباصت الٗامت لل٣اهٓن 
ُ
ْ ي  هظا الٓن٠ ح ٗت،  ٓم ٖلحها الكَغ ْبالخالي ٞ ي ٢ُُٗت (4)ألاؾاؾُت التي ج٣  ،

ْال٣ُاؽ ا مً مهاصع ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ٧ا ظمإ  ْالؿىت صْن ٚيَر ْصَا في ال٣غآن  ٓع ْصاللتها ل ٓ ها  التي  في زب

ٓم ٖلى الاظتهاص البكغي  ت في ؤخض ؤخ٩امِا بإن: "... ٞال (5)ج٣ ٓعٍت الٗلُا اإلاهٍغ ٢ْض ٢ًذ اإلاد٨مت الضؾخ  ،

ْصاللتها، باٖخباع ؤن َظٍ ألاخ٩ام ْخضَا  ٓ ها  ُت ال٣ُُٗت في زب عي، ؤن ًىا٢ٌ ألاخ٩ام الكٖغ ٓػ لىو حكَغ ًج

ا؛ أل ها جمشل مً ال ًٗ ٗت  ي التي ٩ًٓن الاظتهاص ٞحها ممخى ٓلِا الشابخت التي ال  ؤلاؾالمُتكَغ ْؤن مباصئها ال٩لُت، 

ْاإلا٩ان، بط  ي ٖهُت ٖلى  ا لخٛير الؼمان  ًٗ ٓمِا جب ٓع بالخالي ؤن ًخٛير مِٟ ْمً ٚير اإلاخه  ،
ً
ْ جبضًال  ؤ

ً
ٍْال جدخمل جإ

ٓاء  ها ًٖ مٗىاَا..." ْ الالخ ط ٖلحها، ؤ ٓػ الخْغ ال ًج  .(6)الخٗضًل 

ٗت  ، ٣ٞض ٖغَّٝ ال٣ِٟاء الح٨م الكغعي بإهّ: "ألازغ الظي ٣ًخًُّ زُار ُتؤلاؾالمؤما ؤخ٩ام الكَغ

ْالحغمت ْؤلاباخت" ّٞ ٖلماء ؤن٫ٓ ال٣ّٟ بإهّ: "زُار هللا اإلاخٗل٤ (7)الكإع في الٟٗل، ٧الٓظٓر  ، في خين ٖغَّ

ا" ًٗ ٟين ؤن الح٨م ٖىض ال٣ِٟاء(8)بإٞٗا٫ اإلا٩لٟين َلًبا ؤْ جسُيًرا ؤْ ْي َٓ ألازغ الظي  ، ٞالٟغ١ بين الخٍٗغ

ٓلُين  ٓ ٖىض ألان ْالحغمت، بِىما َ ْ الهٟت التي  ي ؤزغ طل٪ الخُار، ٧الٓظٓر  ُت ؤ ج٣خًُّ الىهٓم الكٖغ

ُت  ي ألاخ٩ام  .(9)زُار الكإع هٟؿّ، ٞالىهٓم الكٖغ

ْصاللتها جى٣ؿم بلى ٢ؿمين: ؤخ٩ام ٢ُُٗت الشبٓث  ٓ ها  ُت مً ظِت زب ال ًسٟ  ؤن ألاخ٩ام الكٖغ

ٓابحت التي ال زالٝ ٞحها ٧ٓظٓر ْالضاللت،  ال اظتهاص مِٗا؛ أل ها زبدذ بالىهٓم ال ْ ي التي ال ق٪ ٞحها 

ال مجا٫   
ً
ٍْال ال ًدخمل جإ ْاخض مخٗين ِٞمّ مجها  ذ ٖلى مٗنى 

َّ
ٓ ها صل ْ ي ٢ُُٗت الضاللت ٧ ْالؼ٧اة...،  الهالة 

ْؤخ٩ام ٚير ٢ُُٗت الشبٓث ؤْ الضاللت ؤْ ٧لحهما،  ؛  ٦إخاصًض آلاخاص ٞ ي ْىُت الشبٓث ًٖ لِٟم مٗنى ٚيٍر

                                                             
ن2(

 يو ا بصا لبص إ د  إب"يانى بو مو و يوهلمصا يومويفاا  لو ذنويو يوتع"نؾ بل "ي" يوترهنؾا تدان : مدمى م"يبصا مق تعهناا  يو نخ ذبى 
 ي999ا د5109ا 0ا  5ا 0ا ج0 و"ناا يومجهى  -ى"ي ا مل  ب يو" اوب نا "ووا ىم  

ن0ي
ا تى  www.masress.comينظ": تهانص يوجباوصا  ،ب يوماى  يو اننب مو يوى تو"ا ماا  ُن " فص ج"نى  يوتد"ن"ا وُمتاح ذهو يو"يب :  

 ي08:02ا ذنى يو اذب: 5150 19 19يوىلو  بتا"نخ: 
ن5ي

 ي090ا 089ا 089ا د0يوتدضن"نب وهاانوو يومىنص يوم،"يا جمجموذب ي ذما  
ن9ي

ا ذبى يومنعى ف"ج يو،ى ا ل،و  562ينظ":  من" ذبىيو نى تناؼوا يونظ"نب يوعامب وهاانووا من ل  يومعا"ؾ باإل رنى"نبا ىي ا ىي ا د
ا ونةط يو"لي: يورونص ذهص يذبوى ا 098ا د0962يواانووا يوا ى ي و ا  "رب ومرتبب وم بعب م، ةو يوبابص يودهبص ولوالىها م،"ا 

 ي521ا د5119ا 9ل ا نا  يواانوو يووضعص يوهنبص ييواانوونا يوم"ر  يواومص وهبدوا ويوى"ي ا  يوعهمنبا  "يبهطا  
ن9ي

 وما بعىااي 097ا د5109ا ىي" يوجامعب يوجىنى ا يإل رنى"نبا يإل المنبينظ":  امص جما  يوىنوا تى"ج يواويذى يواانوننب ومباىئ يو "نعب  
ن2ي

ا متاح ذهو يو"يب : 0999 12 02 ا بتا"نخ 8و نب  7درى يومدرمب يوى تو"نب يوعهنا يوم،"نب فص يواضنب " ى  
www.hrlibrary.umn.edu  :ي59:51ا ذنى يو اذب: 5150 19 02ا تى يوىلو  بتا"نخ 

ن6ي
 ي006ا د5119ذبىيوواال لالؾا ذهى ل،و  يوةاها ىي" يودىناا يوااا" ا  
ن7ي

 ي000يوم"جق يو اب ا د 
ن8ي

 ي92ا د5111ا 0وبناوا   -ا مل  ب يو" اوب نا "ووا بن"و يإل المنبينظ": إ ماذن  رور ا ا تؽن" ي دراى فص يو "نعب  

http://www.masress.com/
http://www.hrlibrary.umn.edu/
http://www.hrlibrary.umn.edu/
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ْما ٣ًخًُّ  ْجدخاط بلى اظتهاص خؿب ألان٫ٓ  ْجدخمل ؤ٦رر مً جٟؿير  ْ ؤ ها جدخمل ؤ٦رر مً مٗنى،  الغؾ٫ٓ، ؤ

ْلظل٪ ًٔغ البٌٗ ٗت )مباص ؤهّ ججب (1)الؿُا١؛  ٗت )ؤخ٩امِا(،ئالخٟغ٢ت بين ههٓم الكَغ ٣ّْٞ الكَغ  ها( 

ْالؿىت، ؤما ال٣ّٟ ؤما ال٣ّٟ ٞٛير  ٞالىهٓم ملؼمت، ُت  ي ما ج٣غعث في ال٨خار  ْالىهٓم الكٖغ ملؼم، 

ا لح٨م 
ً
ْ اؾخيباَ  لىو ْني الضاللت، ؤ

ً
ٍْال ٓاء ٧ان اظتهاصَم جإ ِٞكمل ٧ل ألاخ٩ام التي اظتهض ٞحها الؿل٠، ؾ

 مؿإلت لم ًغص ٞحها هو ٢ُعي الشبٓث.

ٗت  ن الٟغ١ بين مباصت الكَغ ٩امِا، خُض بن اإلاباصت جىهٝغ بلى ْبين ؤخ ؤلاؾالمُتْمما ؾب٤، ًدبيَّ

ٓ مخٛير ْزاي٘ لالزخالٝ ال٣ٟ ي في اؾخيباَِا،  اإلا٣انض الٗلُا الشابخت، ب٨ٗـ ألاخ٩ام التي ًضزل ٞحها ما َ

ٗت  "  ي بخالت بلى ال٣ّٟ ؤلاؾالمُتألامغ الظي ًم٨ً ؤن وؿخيخج مىّ ؤن بخالت اإلاكٕغ اللُبي بلى "ؤخ٩ام الكَغ

ص َظٍ ألاخ٩ام بإ ها "ال٣اثمت ٖلى هو ٢ُعي ؤْ بظمإ، ؤْ ٢ُاؽ ظلي ؤْ ٢اٖضة ؤلاؾالمي، زانت ؤهّ خضَّ 

٣ْٖلُت ح٨ٗـ الاظتهاص ال٣ٟ ي، ٧ا ظمإ  ت  ٣ُِٞت"، ِٞٓ ٢ض ؤخا٫ ٖلى ؤصلت  ي في خ٣ُ٣تها آلُاث بكٍغ

.
ً
َْظا ما هىا٢كّ خاال ْال٣اٖضة ال٣ُِٟت،   ْال٣ُاؽ الجلي، 

 الفلشة الثاهُت/ جلُُم مىكف اإلاششق:

ٗت  ْ  ؤلاؾالمُتل٣ض هو اإلاكٕغ ٖلى ؤن ؤخ٩ام الكَغ ال٣ُُٗت ال٣اثمت ٖلى هو ٢ُعي ؤْ بظمإ ؤ

ُٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿاثل التي  ان الىهٓم الدكَغ ْؤن ؾٍغ ٗضُّ مً الىٓام الٗام، 
ُ
ْ ٢اٖضة ٣ُِٞت، ح ٢ُاؽ ظلي ؤ

ٗت  ْلِا َظٍ الىهٓم ٩ًٓن بما ال ًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ ال ق٪ ؤن ؤلاؾالمُتجدىا مشل َظٍ الهُاٚت جضٞ٘ ؛ 

ْلِا  عي ٖلى اإلاؿاثل التي ًدىا ان الىو الدكَغ بلى َغح ٖضص مً الدؿائالث، لٗل ؤبغػَا: َل الىو ٖلى ؤن ؾٍغ

ْبن لم  عي ختى  ٗت مً قإهّ ؤن ًغقى بمغجبت َظٍ ألاخ٩ام بلى مغجبت الىو الدكَغ بما ال ًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ

ْؤن حٗضًل اإلااصة ٓاص ألازٔغ في ال٣اهٓن بما  ًجِغ ج٣ىُجها ُّٞ، زانت  ًٓبا بخٗضًٍل لٗضٍص مً اإلا ألاْلى ظاء محح

ٗت مً الىٓام  َْل اٖخباع ؤخ٩ام الكَغ ٓعا  ٤ْٞ اإلاى٤ُ الؿلُم لألم ٟترى  ًُ ْ ٨َظا  ٓا٤ٞ م٘ َظٍ ألاخ٩ام ؤ ًخ

ٓعيا ـ الضؾخ ٓ مً نمُم ازخهام اإلااّؾِ ٓ مً ازخهام اإلاكٕغ الٗاصي، ؤم َ  الٗام َ

ُْمدا٢بل ُمىا٢كت َظٍ ال ؿائالث، 
َّ
ٝ د ت بظابا ها، مً اإلاْٗغ ٗاث لِؿذ ؤْلت مٗٞغ ن نُاٚت الدكَغ

ٓابُِا  ُغصُّ الىهٓم بلى ي ًَ ٓوي  ٢ْبل ٧ل ٍمليء ٨ٞغ ٢اه  
ً
ال ٓالب ق٩لُت، بل  ي ؤ ص بٞغاٙ للىهٓم في ٢ ُمجغَّ

ٓهُت  ٓوي بهما ؤُملتزًما باألن٫ٓ اإلاى٣ُُت؛ طل٪ ال٣اه ًغجبِ بخماؾ٪ البيُت ن جماؾ٪ البيُت الضاللُت للىو ال٣اه

ىخجّ، ؤي بخماؾ٪ َظٍ اإلاٟاَُم الح٨مُت في طًَ اإلاكٕغ
ُ
ت إلا ْبخُب٤ُ طل٪ ٖلى نُاٚت اإلاكٕغ (2)ال٨ٍٟغ  ،

ْمى٣ُّ  ْايِٗا  ْابًحا في ٨ٞغ  ا 
ً
ُ اللُبي لىو اإلااصة ألاْلى بٗض حٗضًلِا، هجض ؤ ها نُاٚت ح٨ٗـ جسبُّ

ٓوي، خُض بن ٖباعة "بما ال ًسال٠ ؤخ٩ام الك ٗت ال٣اه ا ٧ان ألاْلى ؤلاؾالمُتَغ ًٓ ًضا ْخك ْ ؤن ج٩ٓن جؼٍُّ " ال حٗض

ِيٗذ لٛغٍى  ُْ ْل٨ً ًبضْ ؤ ها ٢ض  ٓام الٗام،  ؤن ًخم جالٞحها، َاإلاا ؤن اإلاكٕغ ٢ض اٖخار َظٍ ألاخ٩ام مً الّىِ

ب ٖلُّ بق٩الُاث زُيرة  ن ؾخترجَّ ًاٝ بلى طل٪ ٞةن ٖباعة "هو -ؾِخم الخٗغُّى لِا الخ٣ًا –ُمٗيَّ ًُ ٢ُعي"  ، 

ازظ ٖلى  ًُ ُل٤ 
ُ
ٓم ؤن اإلا ْمٗل ٗت بَال٢٢ض ظاءث ُمُل٣ت،  ٓص ؤخ٩ام الكَغ ْبالخالي ٩ًٓن اإلا٣ه  ؤلاؾالمُتّ، 

ا الىو  ب ٖضم ظضْٔ ب٣ُت ألاصلت ألازٔغ التي ط٦َغ ِ
ّ
غج ًُ ٓ ما  َْ ا،  ًٗ ْالضاللت م ال٣اثمت ٖلى هو ٢ُعي الشبٓث 

                                                             
ن9ي

م،ىً"ي وهت "نقا مجهب  يإل المنبينظ": ذوك مدمى ذوكا مهمب يوم "ح يوع"بص فص ضوم يون،ود يوى تو"نب يوتص تجع  يو "نعب  
 ي55ا د0979ا نوننو 9ى"ي ا   انوننبا رهنب يواانووا جامعب بنؽا يا ح

ن0ي
ون،صا ىي" يورتل يواانوننبا م،"ا ىي"  تا  وهن " ينظ":  عنى لدمى بنومصا وؽب يواانوو فص ضوم ذهى وؽب يوندا ى"ي ب فص يوتما ك ي 

 ي26ا 92ا د5101ا 0ويوب"مجنا ا م،"ا  
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ْال٣اٖضة ال٣ُِٟت، بِ  ْال٣ُاؽ الجلي  ْ ي ؤلاظمإ  ٓ ها ْفي صاللتها، بل ب ها في ؤال  ُد٨ِم ؤ ها ؤصلت ْىُت في زب

ْاؾخيباٍ الح٨م مىّ، ٦ما بن ٖباعة "هو ٢ُعي" ججٗل مً مهاصع  ت في ِٞم الىو  خ٣ُ٣تها  ي آلُاٌث بكٍغ

ت الغؾ٫ٓ  ٓاجغ ٣ِٞ مً ُؾىَّ خ
ُ
ْاإلا م ٢ُُٗت الضاللت،   نلى هللا–الح٨م الكغعي جىدهغ في آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

 
َّ
ٓ ها ْخضَا ٢ُُٗت الشبٓث  -مٖلُّ ْؾل ٍْىضع ؤن  ل٩  ٖملُت، 

ٌ
ت ٓ في ؤٚلبّ ُؾىَّ ت َ ىَّ ٓاجغ مً الؿُّ خ

ُ
ْاإلا ْالضاللت، 

ٓلُت ت ٢ ْال٣ٗلي اؾدبٗاص (1)جىضعط جدخّ ُؾىَّ م اإلاى٣ُي  ْمً زم باللْؼ ب اؾدبٗاص ؤخاصًض آلاخاص،  ِ
ّ
غج ًُ ٓ ما  َْ  ،

 عي.ألاصلت ألازٔغ التي  ي مدٌ اظتهاٍص بكغي في الىو الكغ 

ْال٣اٖضة  ْال٣ُاؽ الجلي  ٓصها بلى اؾدبٗاص ألاصلت ألازٔغ )ؤلاظمإ  بطا ٧اهذ نُاٚت اإلاكٕغ ج٣

ْ ي ؤن اإلاكٕغ في الح٣ُ٣ت لم ًإِث  ٓصها بلى هدُجت مى٣ُُت  ال٣ُِٟت( ْالا٦خٟاء بالىهٓم ال٣ُُٗت، ِٞظا ٣ً

ْاإلاباصت ٓص  بجضًض ٖلى نُٗض مهاصع ال٣اهٓن؛ ألن الا٦خٟاء بالىهٓم ال٣ُُٗت  ْاإلا٣انض ال٩لُت َٓ اإلا٣ه

ٗت  ٤ْٞ الخدضًض التي جم في ال٣ٟغة الؿاب٣ت، مما ٌٗني ؤن اإلاكٕغ في حٗضًلّ ؤلاؾالمُتمً ٖباعة "مباصت الكَغ  "

ْل٨ً ختى ٖلى ٞغى  للماصة ألاْلى لم ًإِث بجضًض ُٞما ٖضا مدٌ حٗضًل اللٟٔ مً مباصت بلى ؤخ٩ام، 

، ٞةن ؤلاخالت ٖلى ٗت  ؾالمت نُاٚت اإلاكٕغ ْ  ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ ال٣اثمت ٖلى ؤلاظمإ ؤْ ال٣ُاؽ الجلي ؤ

ْال٣ُاؽ الجلي ؤصلت  ِٓن ؤلاظمإ 
َ
 في ٧

ً
ل بظماال

َّ
ْاإلاىا٢كت، جخمش ال٣اٖضة ال٣ُِٟت، ٢ابلت ألْظّ ٖضًضة مً الى٣ض 

ٓاٖض ال٣ُِٟت ٞخضزل في بَاع اإلاباصت ؤ٦رر مً  ْحٗتريِا ٖضًض ؤلاق٩الُاث، ؤما ال٣ اظتهاصًت ُمسخل٠ ٖلحها 

 ألاخ٩ام.

بت با اٍ ؤ٦رر اإلاظاَب ٖلى ؤهّ مهضع ٢ُعي، ٞةهّ ًىُٓي ٖلى ُمٟاع٢ٍت ٍٚغ ْالظي جخبىَّ ليؿبت ليظمإ، 

ٓا٢٘ ٨ًك٠ ًٖ ٖكغاث  ت ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ؤلاظمإ خ٫ٓ حٍٗغ٠ ؤلاظمإ، بل بن ال مَّ
َ
ْ ي ؤهّ لِـ ز

ٓاخض، زم ما بطا ٧ان ٍ لحضْر ؤلاظمإ، ختى صازل اإلاظَب ال ْالكْغ ٟاث  ؤم  ًجب ؤن ٩ًٓن جاًما ِٞل الخٍٗغ

ت، ٦ما  م ٢ض ؤؾِم في الخالٝ في ؤ٨ًٟي ُّٞ عؤي ألا٦رًر ْٚيَر ٍت ْقُٗت  ن اٞترا١ اإلاظاَب الخ٣لُضًت بين ُؾىَّ

، ْفي ه٣ض ابً خؼم إلآِٟم ؤلاظمإ ٫ٓ٣ً بإن ؤلاظمإ ال ًم٨ً بزباجّ ٖلى (2)الغؤي خ٫ٓ مؿاثل ؤلاظمإ

ٓ ا٢خهغ ٖلى الححابت؛ ألن ٖضصَال١ؤلا  ْل ْمى٣ُّ في طل٪ (3)َم باأللٓٝ،  ْلِا ؤلاظمإ ؤ،  ن ال٣ًاًا التي ًدىا

ْ ؤن ج٩ٓن ٢ًاًا جسخل٠ ٞحها آلاعاء خ٫ٓ  ٓاجغ، ؤ ْ في خضًض مخ ٓح في ال٣غآن ؤ ٦ِغث بٓي
ُ
ال ُبضَّ ؤن ج٩ٓن ٢ض ط

ًٓصا في ال٣غ  آن ِٞم الىو ؤْ خ٫ٓ خضًض مً ؤخاصًض آلاخاص، ٟٞي الحالت ألاْلى: بىاًء ٖلى ٧ٓن الح٨م مٓظ

ْالؿىت َما اإلاهضع ألانلي  ُُّٗ الحجُت؛ ألن ال٣غآن  ُُ ٓاجغ، ٞةهّ ال ًدخاط بلى بظمإ ل ْ في خضًض مخ م ؤ ال٨ٍغ

 ٣ًُيُت
ٌ
ْلِـ لّ خ٣ُ٣ت ْؤما الحالت الشاهُت: ٞةن ؤلاظمإ صٖٔٓ  ُت.  غ ابً جُمُت(4)لألخ٩ام الكٖغ

َ
٦
َ
٢ْض ط ؤن  (5)، 

ٓص ؤلاظمإ ابً خؼم ه٣ل في مغاجب ؤلاظمإ ٖضًصا مً ألامشل ت التي لم ٨ًً ال٣ِٟاء ص٣ُ٢ين في اصٖائهم ْظ

ٕٓ الظي  ص آلاعاء خ٫ٓ اإلآي ٓايُ٘ اظتهاصًت، صْن ُمالخٍٓت مجهم ِلَخٗضُّ ْطل٪ في مٗغى زٓيِم في م ٓلِا،  خ

ْبالخالي بُالن صٖٔٓ ؤلاظمإ. ٓهّ،   ًبدش

                                                             
ن0ي

 ي92ينظ": ذبىيوواال لالؾا م"جق  اب ا د 
ن5ي

ينظ" وهم نى دو  ناى يإلجماح بو،ةه م،ىً"ي   عًنا: جا " ذوى ا ماا،ى يو "نعب رةه ةب وهت "نق يإل المصا "لنب منظومنبا تع"نل:  
 وما بعىاا 085ا د5105ا 0نؾ يولنا ا يومعهى يوعاومص وهةر" يإل المصا يووالنا  يومتدى  ي م"نرنبا  ذبىيوه 

ن9ي
 019ا د0989ا 0ا ىي" يودىناا يوااا" ا  8ينظ": يبو د ىا ذهص بو لدمى بو  عنىا يإلدراى فص ل،و  ي دراىا يومجهى  
ن9ي

 ي088"يجق: جا " ذوى ا يوم"جق يو اب ا د 
ن2ي

 ي0998ا 0: يبو تنمنبا لدمى بو ذبىيودهنىا ناى م"يتل يإلجماحا ىي" يوةر"ا بن"و ا  ينظ" 
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٘، بل َٓ  ا مً مهاصع الدكَغ ًُ ْ ْٖلُّ، ٞةن ؤلاظمإ لِـ مهضًعا ٢ُٗ ص آلُت لخجمُ٘ آلاعاء، ؤ ُمجغَّ

٦ْخب ال٣ّٟ   ، ِؾ َئ اؾخسضامّ الخخ٩اع الٟخٔٓ
ُ
بلٛت انُالخُت مٗانغة بهّ آلُت الجساط ٢غاع ظماعي، ٚير ؤهّ ؤ

ْطل٪ ُبُٛت الاهخهاع لغؤٍي ما  ،ٝ ْمْٗغ ْابح  غيت لخالٝ  ُٖ  .(1)جؼزغ باصٖاءاث ٦شيرة ليظمإ في ؤخ٩ام  ي 

 

دت ؤما باليؿبت لل٣ُاؽ الجلي، ٓهّ ُمؿدىٌض بلى ٖلت نٍغ جّ ج٨مً في ٧ َّٓ
ُ
م ؤن ه٣ُت ٢  (2)ٞةهّ بٚغ

َّ
، بال

َْٓ ٦ظل٪ لِـ مدل اجٟا١ ٓا٢٘ لِـ بال آلُت ٣ٖلُت ًخٓنل مً زاللِا ال٣ُّٟ بلى خ٨م ٣ٞ ي،   ؤهّ في ال

ء ألهّ لم ج٨ً ؤي ٦مُت مً الاظتهاص البكغي ٢اصعة بمٟغصَا ٖلى بعؾاء  جُت ْ حت ؤي ظؼ ٢ُُٗخّ، خ٫ٓ 

ْمىخجِا اإلاباقغ ؤي ؤلاظمإ غ ال٣ُاؽ ٖار اإلاهاصع اإلانزلت  ٗت التي ؤمغ   ها هللا؛ ٞةهّ بالىدُجت جم جاًر  .(3)مً الكَغ

، ؤْ  ي ٫ٓ٢ مٓظؼ بلُٜ في (4)ؤما ال٣اٖضة ال٣ُِٟت، ٞ ي ٢ًُت ٧لُت ُمىُب٣ت ٖلى ظمُ٘ ُظؼثُا ها

ْ ي  هظا اإلاٗنى بهما (5)ٖلى ؤخ٩ام ما ال ًىدهغ مجها٢ًُت ٧لُت جىضعط جدتها ؤ٦رر ُظؼثُا ها ًخٗٝغ مً زاللِا   ،

َمت ؤ٦رر مً ألاخ٩ام. َِ
ْ
ؿَخل

ُ
٣ّغِ ها مً اإلاباصت اإلا

ًُ ْجٓظحهُت ؤ٦رر مجها ؤخ٩اًما جٟهُلُت، مما  غئملي مباصت ٖامت 
ُ
 ج

ا  ٓص مىّ به٩اَع ْال٫ٓ٣ بٗضم ٢ُُٗتها، لِـ اإلا٣ه ٍْيبغي ؤلاقاعة َىا، بلى ؤن ُمىا٢كت َظٍ ألاصلت 

ٓ بُان ؤن َظٍ ألاصلت  ي ؤصلت ٦أل ْل٨ً ال٣هض َ ُت، ِٞظا مىخى آزغ ال ه٣هضٍ،  ُاث الؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ

َا  ْٖضُّ ال ًم٨ً ْنِٟا بال٣ُُٗت ْؤلالؼام  ها  ْاظتهاصًت،  ؿخيبُت مجها  ي ؤخ٩ام ْىُت 
ُ
ْؤن ألاخ٩ام اإلا ت،  بكٍغ

ْبالخالي ٩ًٓن اإلاكٕغ اللُبي بالىو ٖلحها ٢ض ؤخا٫ ال٣ا ملي ٖلى ؤخ٩ام ٣ُِٞت هاججت ًٖ  مً الىٓام الٗام؛ 

ٓ ما مً  َْ ٗت،  ْال٩لُت للكَغ ْ اإلا٣انض الٗامت  ل اإلاباصت ؤ ِ
ّ
ك٩

ُ
اظتهاصاث ال٣ِٟاء في الىهٓم ال٣ُُٗت التي ح

ْص، ْؤلاق٩الُت  ًٍٓ الكغعي اإلادض ٣ُُّ ال٣ًُاة طْي الخ٩ ًُ قإهّ ؤن ًاصي بلى ٞخذ بار ٦بير  ْقا١ ٢ض ال 

٣ض  ي اٖخباع " ٗت ألٖا ا مً الىٓام ؤلاؾالمُتؤخ٩ام الكَغ " مً خُض  ي ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ٦ما اهتهُىا؛ اٖخباَع

م مً حٗضًل اإلاكٕغ  ْطل٪ ٖلى الٚغ ن ُّٞ، 
َّ
٣ن
ُ
ْبن لم ج جبت ختى  عي في الغُّ الٗام، بمٗنى ؤ ها ج١ٟٓ الىو الدكَغ

َْظٍ  ي اإلاٟاع٢ت ٣ًا م٘ َظٍ ألاخ٩ام!  ِٞ ٓا ٓاص ألازٔغ في ال٣اهٓن اإلاضوي بما ًغاٍ ُمخ ب ٖلى ل٨شير مً اإلا ؛ م٘ ما ًترجَّ

 ْ ٍْإِث باظتهاص ٣ٞ ي مبني ٖلى بظمإ ما ؤ ذ  ٍغ عي الهَّ طل٪ مً بم٩اهُت ؤن ًسال٠ ال٣ا ملي الىو الدكَغ

ْا٢ٗت  ٣ّ ٖلى  ُّبِ
٢ُاؽ ظلي مٗين ًغاٍ ألا٢غر لحؿم النزإ، زم ًإِث ٢اٍى آزغ باظتهاٍص ٣ٞ ي مٛاًغ ٍُْ

ُب ٧لٌّ مجهما ُخ٨مّ بإن الىو ا ؿّبِ
 للح٨م الكغعي الظي ازخاعا جُب٣ُّ؛ ألن ُمكا هت، َُْ

ٌ
عي ُمسال٠ لدكَغ

ْٖضم اؾخ٣غاع  ال ًسٟ  ما ؾُاصي بلُّ طل٪ مً بعبا٥  ٗت ٢ض ؤبحذ مهضًعا ْخًُضا لل٣اهٓن،  ؤخ٩ام الكَغ

ٗت  ا ؤن مؿإلت الىو ٖلى اٖخباع الكَغ ًُ ْلظل٪ ؤٔع مبضث ٓهُت؛  مً الىٓام الٗام  ي  ؤلاؾالمُتلل٣اٖضة ال٣اه

 ٓ ٓ ما ؾُإحي جٟهُلّ الخ٣ًا.مؿإلت صؾخ ْلِؿذ مً ازخهام اإلاكٕغ الٗاصي، ٖلى هد  عٍت بالضعظت ألاْلى، 

خباع ؤن  ا في الٖا
ً
ْؤزظ غجب٨ت للىهٓم، 

ُ
ُاٚاث اإلا ب ٞحها الّهِ ا ل٩ل َظٍ ؤلاق٩الُاث التي جدؿبَّ ًُ ْجالٞ

 ال ؤزال٢ُ
ً
ُت ٓلُت، خٞغ ٗت ٦شيًرا ما ج٩ٓن ازتزالُت ال قم ٓاث جُب٤ُ الكَغ صة ؤٚلب صٖ خاصًت الُبٗض ال ُمخّٗضِ

ُ
ت، ؤ

                                                             
ن6ي

 -"يجق فص ناى يإلجماح: دماىي  ونلا م"يجعب ناىنب وإلجماح بنو يونظ"نب ويوت بن ا يوم"ر  يوع"بص وألبداا وى"ي ب يو نا ا ا يوىودب 
 ي5109ا 0  "ا  

ن0ي
ينظ": ويب  دال ا تا"نخ يونظ"نا  يوةاهنب فص يإل الىا ماىمب فص ل،و  يوةاه يو نصا ت"جمب: لدمى مو،ههصا م"يجعب: فهى بو ذبىيو"دمو  

 092ا د5117ا 0وبناوا   -يودموىيا ىي" يومىي" يإل المصا بن"و 
ن5ي

 وما بعىااي 092وهم نى "يجق: يوم"جق يو اب ا د 
ن9ي

 ي099نا د0969 ب   ر"ها بال يوااؾا " ى ي يوج"جانصا يوتع"نةا ا 
ن9ي

 ي6ا د0997ا 0ينظ": مدمى بر" ي ماذن ا يواويذى يوةاهنب بنو ي ،اوب ويوتوجنها ىي" يومنا" وه باذب ويون " ويوتو نقا   
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سُت ال  ٣ت ججٍؼ ٕٓ، بٍُغ ٓاهب اإلآي ص ظ ٓص ٞدؿب صْن اٖخباع حٗضُّ ٓع بمىٓاع ألابٌُ ْألاؾ غ لألم
ُ
ألابٗاص، جىٓ

ٗت ْالٛاًاث زل٠ ؤخ٩ام الكَغ ؛ ٞةهني ؤ٢ترح ؤن جخم (1)جغ٦ُبُت، حٗخمض ٖلى ؤلاقاعاث ْألالٟاّ ال اإلا٣انض 

ٗت  عي م٘ ؤلاؾالمُتؤلاخالت ٖلى "م٣انض الكَغ ٓاءمت الىو الدكَغ ُْم ْؤْؾ٘ في جُب٤ُ  ُاء آٞا١ ؤعخب  "؛ ٖ 

٘ ؤْ ُمٗٓمِا بدُض ال  ٓا٫ الدكَغ ت للكإع في ظمُ٘ ؤخ ُم اإلالحْٓ
َ
ْالِح٨ ٗت، التي  ي اإلاٗاوي  م٣انض الكَغ

ٗت ٕٓ زام مً ؤخ٩ام الكَغ ٗت بٓن(2)جسخو ُمالخٓتها بال٩ِٓن في ه ْ هظا الى   ٞةن م٣انض الكَغ ِٟا مً ، 

ٓاءم ْجخ ُمِا ٣ِٞ، بل  ْل٨جها جخ٣ضَّ لٛحها، 
ُ
ال ج مِٗا،  اإلاباصت الٗامت لل٣اهٓن، ال حؿخٛغ١ مهاصع ال٣اهٓن ألازٔغ 

ٓصها ْمباصت ال٣اهٓن الُبُعي  مما ٣ً لت في الٗٝغ  ِ
ّ
خمش

ُ
إلاىا٢كت ؤؾبار ْظضْٔ اؾدبٗاص اإلاهاصع ألازٔغ اإلا

 ٣ًٞٓ َْل ٧ان اإلاكٕغ اللُبي ُم ٓاٖض الٗضالت،   ا في طل٪ ؤم الا.٢ْ

 اإلاؼلب الثاوي

 أزش اظدبلاد مصادس اللاهىن اإلاذوي ألاخشي 

ٗت  مهضًعا ْخًُضا  ؤلاؾالمُتبن جٓظّ اإلاكٕغ اللُبي هدٓ ؤخاصًت اإلاهضع ْالا٦خٟاء بإخ٩ام الكَغ

ْحٗتريّ ٖضًض  ن مً زال٫ اإلاُلب الؿاب٤ ؤهّ جٓظّ ُمىخ٣ض  َا مً الىٓام الٗام، جبيَّ ْٖضُّ لل٣اهٓن، 

٤ْٞ الهُٛت ؤلا   
ً
 خ٫ٓ مضٔ ظضْٔ اؾدبٗاص اإلاهاصع ألازٔغ التي ٧اهذ ُمٗخارة

ً
ال
ُ
شير حؿائ ًُ ق٩الُاث، ألامغ الظي 

ٓاٖض الٗضالت )ال٣ٟغة  ٢ْ ْمباصت ال٣اهٓن الُبُعي  ْ ي الٗٝغ )ال٣ٟغة ألاْلى(،  ألانلُت لىو اإلااصة ألاْلى، ؤال 

 الشاهُت(.

 الفلشة ألاولى/ مذي حذوي اظدبلاد اللشف:

ْ ٦ما ٌُ  ًٓها ٚير م٨خٓر، ؤ ّٟ البؿُِ ٢اه ٓهّ في حٍٗغ ٓاهين، مً خُض ٧ ْال٣ ٗاث   للدكَغ
ً
ٗضُّ الٗٝغ ؤنال

 ٓ ٦ِٓم ٖلى هد ٓوي بإهّ اَغاص ؤٞغاص الجماٖت ؤْ ٞئت مجهم ٖلى اجبإ ٢اٖضة مُٗىت في ؾل ّٞ ال٣ّٟ ال٣اه ٖغَّ

ع ها لحُا هم ٓعَم بةلؼام جل٪ ال٣اٖضة لًْغ َْظا ما (3)ًاصي بلى قٗ ز الٗٝغ ًٖ الٗاصة في الانُالح ،  مّيِ
ًُ

ّ الىاؽ  ْبين الٗاصة، ِٞٓ ما حٗاٞع ّٟ لضٔ ٖلماء ؤن٫ٓ ال٣ّٟ خُض ال ٞغ١ بِىّ  ٓوي، بسالٝ حٍٗغ ال٣اه

ْ جغ٥ ْ ٞٗل، ؤ ا ٖلُّ، مً ٫ٓ٢، ؤ ْمً َىا ٞةن الٗٝغ ٧ان في اإلاا ملي قبّ اإلاهضع الٓخُض لل٣اهٓن، (4)ْؾاْع  ،

ٓص ا ٓصٍ ٖلى ْظ ٓ ؾاب٤ في ْظ ٢ٓذ الحايغ بؿبب ِٞ ْبن لم حٗض لّ الهضاعة في ال ْلت بمٗىاَا الحضًض،  لض

٘ ٓ الدكَغ َْ ْلت الحضًشت ؤال  ٍٓت اإلاهضع ألا٫ْ في ْل الض ْل ْؤ  .(5)اػصَاع  

ْؤخض ألاصلت  ْؤن٫ٓ ال٣ّٟ ٌٗخار الٗٝغ مهضًعا مً مهاصع الح٨م الكغعي  ْفي ال٣ّٟ ؤلاؾالمي 

ُت الؾخيباٍ ألاخ٩ام، ٞالٗٝغ  ٘ الكٖغ ْاظًبا ًجب مغاٖاجّ في الدكَغ بُل  ًُ ال  الححُذ الظي ال ًدل مدغًما 

ْ ال٣ًاء، (6)ْال٣ًاء ٘ ؤ ٓاء في الدكَغ ْع الٗٝغ ؾ ٓاٖض ال٣ُِٟت التي جا٦ض ص ، ٦ما جم اؾخيباٍ الٗضًض مً ال٣

ٗت مد٨مت"، "الشابذ بالٗٝغ  ا"، "الٗاصة قَغ
ً
ٍ قَغ ا ٧اإلاكْغ

ً
ٝ ٖٞغ ٓاٖض: "اإلاْٗغ ٧الشابذ ْمً بين َظٍ ال٣

ْالٗاصة اإلاخجضصة، ْفي طل٪ ٫ٓ٣ً ال٣غافي: "بل  ر ٖلى يٓء الٗٝغ  ٛيُّ بالىو"، بل بن الح٨م الكغعي ٢ابل للخَّ

                                                             
ن2ي

 ي57ينظ": جا " ذوى ا ماا،ى يو "نعب رةه ةب وهت "نقا م"جق  اب ا د 
ن0ي

ا ىي"  دنوو وهن " ويوتو نقا تونطا ىي" يو الى وه باذب ويون " ويوتو نق ويوت"جمبا يإل المنبيو "نعب  ينظ": يو اا" يبو ذا و"ا ماا،ى 
 ي22ا د5105ا 2يوااا" ا  

ن5ي
 ي529ينظ": يورونص يذبوى ا م"جق  اب ا د 
ن9ي

 ي99ينظ": ذبىيوواال لالؾا م"جق  اب ا د 
ن9ي

 ي529ينظ": يورونص يذبوى ا م"جق  اب ا د 
ن2ي

 ي011ينظ": ذبىيوواال لالؾا م"جق  اب ا د 
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ال  ٓاثض: ًخٛير الح٨م ُّٞ ٖىض حٛير الٗاصة بلى ما ج٣خًُّ الٗاصة اإلاخجضصة،... بل  ِٗت ًدب٘ الٗ ٓ في الكَغ ٧لُّ ما َ

ِٝ ٖاصة البلض الظي ٦ىا ُّٞ  ٌكتٍر حٛير الٗاصة، بل لٓ زغظىا مً بلض ٓاثضَم ٖلى زال بلى بلٍض آزغ، ٖ

ْلم وٗخار ٖاصة البلض الظي ٦ىا ُّٞ..."  .(1)ؤٞخِىاَم بٗاصة بلضَم، 

 ؤن ال٣اهٓن 
ً
ٓاهين اإلاضهُت في بٌٗ الض٫ْ الٗغبُت، هجض مشال ٗاث، ٞةهّ باؾخ٣غاء ال٣ ْٖلى نُٗض الدكَغ

ْال٣اهٓن  ٍٓتي في ماصجّ اإلاضوي اإلاهغي في ماصجّ ألاْلى،  ْال٣اهٓن اإلاضوي ال٩ اإلاضوي الٗغاقي في ماصجّ ألاْلى ٦ظل٪، 

٘ ْؾاب٣ًا للٗٝغ ا للدكَغ ًُ ْج٣ضًم ؤخ٩ام ال٣ّٟ ؤلاؾالمي مهضًعا جال ذ ظمُِٗا (2)ألاْلى ٢بل حٗضًلِا  ، ٢ض ههَّ

، بٓنّٟ اإلاهضع الشاوي عي مباقغة بلى الٗٝغ هٓم بٗض ه ٖلى بخالت ال٣ا ملي في خالت الى٣و الدكَغ

٢ْض  ،٘ َي َظا الخٓظّ بترخُب بٌٗ ال٣ّٟ الدكَغ ِٓ َخ
ٓا٢٘ الٗملي،  (3) ٓ مالط ال٣ًاء في ال بحجت ؤن الٗٝغ َ

ا  ًُ ْج٣ضًم الٗٝغ مهضًعا جال ٢ّٟٓ الؿاب٤  ٍٓتي بلى م ٕٓ اإلاكٕغ ال٩ عة عظ ْلظل٪ صٖا هٟـ ال٣ّٟ بلى يْغ

٢ْض ظاء في اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت لل٣اهٓن اإلا ٘ في اإلاغجبت،  ٍٓتي بسهٓم اإلااصة ألاْلى ٢بل حٗضًلِا: للدكَغ ضوي ال٩

 مباقًغا 
ً
ٓهّ اإلاهضع الكٗبي ألانُل الظي ًخهل اجهاال ٘ جغظ٘ بلى ٧ ْم٩اهت الٗٝغ مً خُض ؤهّ ًلي الدكَغ "

ْلِا  ٘ ًٖ جىا ٓماث اإلاٗاًير التي ٌعجؼ الدكَغ ْم٣ ت لخىُٓم جٟانُل اإلاٗامالث  َْٗخار ْؾُلتها الٍُٟغ بالجماٖت 

ْلظل٪ ًٓل َظا اإلاهضع  بؿبب حكٗتها ٘–ؤْ اؾخٗهائها ٖلى الىو،  ا   -بلى ظاهب الدكَغ ًُ مهضًعا ج٨مُل

ٗت  ٓا٢٘ ؤن ج٣ضًم مباصت الكَغ ْال ٓاٖض ال٣اهٓن اإلاضوي...  زهًبا ًدىا٫ْ اإلاؿاثل التي حؿغي في قإ ها ٢

اإلاهاصع التي جٓظب  ٖلى الٗٝغ ال ًخ٤ٟ جماًما م٘ مى٤ُ جغجِب مهاصع ال٣اهٓن، ألن الٗٝغ مً ؤَم ؤلاؾالمُت

ٗت  ْ ؤن٫ٓ الكَغ ْاٖخماص مباصت ؤ ْال٣ّٟ ؤلاؾالمي اٖخماصَا،  ٗت  ماصاٍ اٖخماص الٗٝغ الظي  ؤلاؾالمُتالكَغ

ٗت اٖخباع ؤؾائملي في بىاء ألاخ٩ام، ٞاألنل في اإلاٗامالث َٓ ما جغا ملى ٖلُّ الىاؽ ؤْ ظٔغ بّ  لّ في الكَغ

ٓا ٖل ْ ًخٗاٞع ٓا ؤ م خال٫... مً زم الٗٝغ بُجهم، بال ؤن ًتراي ْ جدٍغ ى ما ًسال٠ خ٨م الكٕغ مً جدلُل خغام ؤ

ٗت  ض، ما صام ؤن الٗٝغ ٌٗخار مً ؤَم اإلاهاصع في الكَغ ٗت مً ٢بُل التًز ٩ًٓن ط٦غ الٗٝغ بٗض مباصت الكَغ

 .(4)الٛغاء."

ٓهُت ٓم ألاهجلٓؾ٨ؿ َْٓ ؤبغػ الىُّ ُاوي  ٓوي الاًر ؤْ ما  ْٖلى نُٗض ال٣اهٓن اإلا٣اعن، هجض الىٓام ال٣اه

ٓح  ن بٓي بّيِ
ًُ َْظا  ًٓيا،  ْ مٞغ  ؤ

ً
ال ُٗي اإلاد٨مت ؾلُت بٖالن ٧ٓن ٖٝغ ما م٣ب ٌُ م ال٣اهٓن الٗام، 

ُ
ٌٗٝغ بُىٓ

ت بكإهّ، ٌؿخمض ؾلُخّ  ْمِما ٧اهذ الىٍٓغ ا،  ًً ا لل٣اهٓن ٞدؿب، بل َٓ ؤً ؤن الٗٝغ لِـ مهضًعا زاهًٍٓ

ْما لم جً٘ اإلا ْلِـ مً جل٣اء هٟؿّ،  ٓهِخّ مً اإلادا٦م  ًْما٢ْاه ، (5)د٨مت زاجمِا ٖلى  حخّ ٞةهّ ٌٗخار مٗض

ٓ الٗٝغ الٗملي  ا الىابٌ َ ََٓغ ُاوي ْظ ٓاب٤ ال٣ًاثُت في الىٓام الاًر ْبن ٧ان البٌٗ ًٔغ ؤن خ٣ُ٣ت الؿ

ُاوي ٍٓخّ ٦مهضع لل٣اهٓن في الىٓام الاًر ْل ْؤ ىبئ ًٖ م٩اهت الٗٝغ  ًُ ٓ ما  َْ ٓا٢ٗت في بِئتها،   .(6)٢ْغاثً ال

                                                             
ن 6ي

و يوا"يفصا  هال يوىنو لبص يوعباط لدمى بو إى"نط يوم،"ي يوماورصا يإلدراى فص تمنن  يوةتاوى ذو ي دراى وت،"فا  يوااضص ويإلماىا يذتن
 ي509ا 508ا د0992ا بن"و ا 5بدهلا   يإل المنببه: ذبىيوةتاح لبوؼى ا مرتل يوم بوذا  

ن0ي
 بإ،ىي" يواانوو يومىنصي 0981و نب  67ا بتعىن  بعك لدراى يوم" وى باواانوو " ى 0996و نب  02بموجل يواانوو " ى  
ن5ي

ينظ": من،و" ذبىيو الى يو،"ين" ا "ناك من،و" يولهنةصا م"يجعب ناىنب ب لو م،اى" يواانوو يومىنص يو" منبا ى"ي ب فص يوت "نعنو  
 ي98ا د5109ا 9ا ح2"ىننب فص يواانوو ويوعهوى يو نا نبا جامعب ملتبا مجهى ي "ىنص ويورونتصا يومجهب ي 

ن9ي
 ي07ا 06يوم ر"  يإلنضادنب وهاانوو يومىنص يورونتصا د 
ن9ي

ينظ": ىنننط وونىا فر"  يواانووا تع"نل:  هنى يو،وندا م"يجعب:  هنى ب ن وا  ه هب ذاوى يومع"فبا يومجهط يوو نص وه اافب ويوةنوو  
 ي556ا د0980ا نوفمب" 97ىيلا يورون ا حويآل
ن2ي

 ي96ينظ": من،و" يو،"ين" ا "ناك يولهنةصا م"جق  اب ا د
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ٗاث،  ت مهاصع ال٣اهٓن في ؤٚلب الدكَغ ٓ مهضع ُمٗخار في هٍٓغ ْبالخالي ٞةهّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن الٗٝغ َ

ْعٍ؛ طل٪ ؤهّ في ْل الهُاٚت ألانلُت للماصة ألاْلى اخخل  ل مً ص ِ
ّ
٣ل ًُ  ْ ض ؤ ْبن ازخلٟذ ُعجبخّ ٞحها، مما ٢ض ًٍؼ

ُٗت،  ْٞغة الىهٓم الدكَغ ْبالخالي ٞةن  ٗت الٗٝغ اإلاغجبت الشالشت،  ٓبت مباصت الكَغ ، ججٗل ؤلاؾالمُتْزه

ٓوي اللُبي الظي   ظًضا، زانت في ْل الىٓام ال٣اه
ٌ
عي هاصعة ْع في ؾض الٟغاٙ الدكَغ ٞغيُت ٢ُام الٗٝغ بض

ْعٚم طل٪ ٞةن ال٣اهٓن اإلاضوي ٢ض ؤخا٫ في ُمىاؾباث ٖضًضة ٖلى الٗٝغ بخاالث  عي،  ه٠ با ؾِا٫ الدكَغ ًخَّ

: الاؾخٗ
ً
ٓاص زانت، مً طل٪ مشال (، 421، 148/2اهت بالٗٝغ في جدضًض اإلاٗاًير اإلاغهت التي ًلجإ بلحها ال٣ا ملي )اإلا

ٓا٫ التي ٣ًغع ٞحها اإلاكٕغ 125/2، 95ْالاؾخٗاهت بالٗٝغ في جٟؿير هُت اإلاخٗا٢ضًً )اإلااصجين  ٦ْظل٪ في ألاخ  ،)

عي )مشل اإلااصة  ًُ 446/1بم٩اهُت مسالٟت الٗٝغ للىو الدكَغ م مسالٟخّ (، ٟٞي َظٍ الحاالث  ازظ بالٗٝغ ٚع

عي في  ْل٨ً طل٪ ال ٌٗني بلٛاء ألازير باأل٫ْ، بل ٧ل ما َىال٪ اؾدبٗاص جُب٤ُ الىو الدكَغ عي،  للىو الدكَغ

ٓػ مسالٟت دت ٞةهّ ال ًج ٓا٫ الهٍغ ْ الٗٝغ اإلاسال٠؛ ْفي ٚير َظٍ ألاخ ٓص الاجٟا١ ؤ الٗٝغ ألي هو  خا٫ ْظ

 
ً
ْ م٨مال عي آمًغا ٧ان ؤ ٢ًْذ بىاًء ٖلُّ في ؤخض ؤن  ، ٦ما(1)حكَغ  ، اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت ٢ض اخخ٨مذ للٗٝغ

ٕٓ بلُّ لٌٟ النزإ ٖىض  ٍْجب الغظ  حؿخمض مىّ ألاخ٩ام 
ً
ؤخ٩امِا بإن: "مً اإلا٣غع ؤن الٗٝغ ٌٗخار ؤنال

ٗت  َْظا ال٣ضع مخ٤ٟ ٖلُّ بين الكَغ ْ في خالت ما بطا ٧ان َىا٥ هو ًدُل بلى الٗٝغ الجاعي  ٣ٞضان الىو ؤ

ا لىو في ال٣غآن ؤْ الحضًض ْا ًٟ ٗت الٗٝغ ٦إنل ًدخ٨م بلُّ ما لم ٨ًً مسال ل٣اهٓن، ٣ٞض ؤ٢غث الكَغ

ٓا٫ ٞىو في  ٢ْض وس  اإلاكٕغ الٓيعي ٖلى هٟـ اإلاى ٗت مد٨مت.  الححُذ ختى ٢ُل في قإن الٗٝغ ؤهّ قَغ

ٓاي٘ ٢ْض ؤخا٫ اإلاكٕغ في ٦شير مً اإلا ت  اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي ٖلى ؤهّ...  ْالٗاصة الجاٍع ٖلى الٗٝغ 

ت"  .(2)ْزانت في اإلاؿاثل الخجاٍع

٣ًٞٓا في اؾدبٗاص الٗٝغ مً ٢اثمت مهاصع ال٣اهٓن،  بىاًء ٖلُّ، ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن اإلاكٕغ اللُبي لم ٨ًً ُم

ْع الظي ٧ان ًلٗبّ الٗٝغ في ْل الهُاٚت ألانلُت لىو اإلااصة ألاْلى مً  ْٞٗالُت الض ضعة 
ُ
م مً ه ٖلى الٚغ

خباع ال٣ا ْاإلاؿخ٣بل، زانت لٓ ؤزظها في الٖا ٓا٢٘ في الحايغ  م٨ً ؤن ٩ًٓن ٖلُّ ال ًُ هٓن اإلاضوي، بسالٝ ما 

ْلت اللُبُت مىظ ٖام  راث التي خضزذ في الض ٛيُّ ٓاصع  2011الخَّ خمشلت في ب
ُ
ْاإلا انا ها التي ؾب٣تها،  ْبٌٗ بَع

ع ْع الىو الدكَغ ط مً الى   الاقترا٧ي الظي ٧ان ًارػ ُّٞ ص ْع الٗٝغالخْغ ٓح م٣ابل اهدؿاع ص  .(3)ي بٓي

ٓاٖض الٗضالت: ٢ْ  ال٣ٟغة الشاهُت/ مضٔ ظضْٔ اؾدبٗاص مباصت ال٣اهٓن الُبُعي 

ٓص ال٣اهٓن الٓيعي،  َْٓ الٗض٫ اإلاُل٤ الظي ًارع ْظ َٓغ ال٣اهٓن  ٗغَّٝ ال٣اهٓن الُبُعي بإهّ: "ظ ٌُ

ْال٣ٗلي الظي ٌؿدىض بلُّ ال٣اهٓن الٓيعي ُٞ ٓاٖض ملؼمت  عاصة ألاٞغاص... ْألاؾاؽ ألازالقي  ما ًخًمىّ مً ٢

ٓحي الحل  ٓ ٌؿخ ٓاٖض ال٣اهٓن الٓيعي، ِٞ ْال٣ا ملي ٖىضما ًد٨م بالٗض٫ في هؼإ ال ًٓظض بكإهّ خ٨م في ٢

٧ٓلِـ ٖلى لؿان (4)مً ال٣اهٓن الُبُعي الظي َٓ الٗض٫ اإلاُل٤..." ٞٓ ، ْظاء في مؿغخُت ؤهدُجٓن لؿ

ْلم ؤٖخ٣ض  ْػ ال٣اهٓن الظي ؤنضٍع بمى٘ صًٞ ؤزحها: "... ؤث ٖلى ججا ٓن لِا بإ ها ججغَّ ؤهدُجٓن عًصا ٖلى ا هام ٦ٍغ

                                                             
ن0ي

 وما بعىااي 569ينظ" وم نى مو يوتة،ن : يورونص يذبوى ا م"جق  اب ا د 
ن5ي

 ي22ا د0ا ح08ا ىيىيحا ط0980 19 02ا بتا"نخ: 52 017 عو مىنص " ى  
ن9ي

 بًبا فص تاها" ىو" يوع"ؾ ماا"نب باوند يوت "نعص: يورونص يذبوى ا م"جق  اب ا  - ابًاا–ينظ" فص يذتبا" يوتوجه يال ت"يرص وهىووب يوهنبنب  
ق: ا واو ما ُنةهى منه لو تبنِّص توجه مؽان" وهتوجه يال ت"يرصا  نت"ّتل ذهنه ي ىاا" ىو" يوع"ؾا ووم نى يوتة،ن  دو  ىو" يوع"ؾ "يج571د

نا مجهب يومدا  يودهص وهعهوى يواانوننب ويو نا نبا يإل المنب ا"  ذبىيو" ي   عنىا ىو" يوع"ؾ فص  ى يوة"يغ يوت "نعص يبدا ماا"و باو "نعب 
 ي5107ا 5ا ح9ط
ن9ي

 ي591 من" تناؼوا م"جق  اب ا د 
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ٓاهين  ٢ ، ٓاهين ؤزٔغ ٓة بدُض حؿمذ ل٩اثً ٞاٍن بإن ًخسُ  ٢ ا ؤهذ  ي مً ال٣ ْامغ الحٓغ التي جهضَع ؤن ؤ

ٓبت،  ال ؤخض ٌٗلم ٚير م٨خ ال بيذ ألامـ،  ٓم  ٓاهين لِؿذ بيذ الُ تها آلالِت. بن َظٍ ال٣ ٓاهين ؾىَّ ٢ ، ٕؼ ال جتٖز

ٓا٤ٞ للُبُٗت، زالض ؤبضي... ٢اهٓن زابذ ال (1)متى ِْغث..." ن بإهّ: "٢اهٓن خ٣ُ٣ي، م ٢ْض ْنّٟ قِكْغ  ،

ال ًدخاط بلى ؤخ ْ حٗضلّ،  ُٗت ؤن جلُّٛ ؤ ال حؿخُُ٘ ؤي َُئت حكَغ ، ٦ما ؤهّ ٢اهٓن ًخٛير  ْجٟؿيٍر ض لكغخّ 

ا في ٧اٞت ألاػمىت..." ًٗ جُٓؽ ؤَم زهاثو مباصت ال٣اهٓن الُبُعي (2)ًساَب البكغ ظمُ ٓ ظْغ ٚٓ ص َ ٢ْض خضَّ  ،

ال جدباًً بدباًً اإلاجخمٗاث، ؤؾاؾِا الُبُٗت،  ر  ْزابخت ٖلى مغ الؼمً، ال جخٛيَّ ٓبت ٖامت  بإ ها مباصت ٚير م٨خ

 ْ ْما ٨ًكِٟا ال٣ٗل الؿلُم،  ٓ ٧اثً  ح٨ٗـ الُاب٘ ألازالقي الظي ًمى٘ ٧ل اهٟها٫ في ٨ٞغة ال٣اهٓن بين ما َ

ٓا٣ًٞا لِا ْبالخالي ْظٓر ؤن ًإحي ال٣اهٓن الٓيعي م  .(3)ًيبغي ؤن ٩ًٓن، 

٘ مدُا ها ال جدبُّ ش وكإة ٨ٞغة ال٣اهٓن الُبُعي  ي جاٍع ِ
، ٞظل٪ مما ًسغط ًٖ (4)ْلِـ الٛغى َىا ج٣ىملّ

ْل٨ً ا ْٖلى ٢ضعة ال٣ٗل ٖلى هُا١ البدض،  ٓ ؤن ٨ٞغة ال٣اهٓن الُبُعي اإلابني ٖلى الُباج٘ اإلاكتر٦ت  ٓص َ إلا٣ه

ٟاث  ٍٓت لِا في الٗضًض مً ُمهىَّ ًْعا ٢ ِجُض ظظ
َ
ْالخٓنل بلى مباصت ألازال١ ألاؾاؾُت،  ي  هظا اإلاٗنى ه ا٦دكاّٞ 

ْمً طل٪ ٓلّ الٗؼ بً  ؤن٫ٓ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، مما ججضع ؤلاقاعة بلى بًّٗ في َظا اإلا٣ام،   ما ٣ً
ً
مشال

٦ْظل٪ مٗٓم الكغاج٘، بط ال ًسٟ  ٖلى ٖا٢ل  ٞت بال٣ٗل،  ْمٟاؾضَا مْٗغ ٖبضالؿالم: "مٗٓم مهالح الضهُا 

ْص الكٕغ– ْع ٌٓص  -٢بل  ًْٖ ٚيٍر مدم ْصعء اإلاٟاؾض اإلادًت ًٖ هٟـ ؤلاوؿان  ؤن جدهُل اإلاهالح اإلادًت 

 ُّ
َّ
ِما خش

َ
ً ْقٞغ ْمً ٖٝغ مهالح الضاٍع  ... ًٌ ْؤًٞلِا ٞإًٞلِا، ٦ما  ْخؿ ُّ ٖلى َلب ؤخؿجها ٞإخؿجها،  ُٗ َب

ْبن هللا حٗالى زل٤ في ؤ٦رر الىاؽ مً ألازال١ ما ًدثهم ٖلى  ْؤعطلِا ٞإعطلِا.  ًدشّ ٖلى صٞ٘ ؤ٢بدِا ٞإ٢بدِا، 

ٓا الح٨مت ُٞما ظاءث بّ  َْٗٞغ ٓا بظل٪ في الٟتراث بين الغؾل،  م ًٖ ٧ل ٢بُذ، لُيخٟٗ ٍْؼظَغ ٧ل خؿً، 

ٓ اإلاٗار ٖىّ بالخٗبض، الغؾل، ل ْاإلاٟاؾض، ِٞ ْؤما ما ال حؿخ٣ل ال٫ٓ٣ٗ بةصعا٦ّ مً اإلاهالح  ا ٖلى طل٪...  ك٨ْغ ُِ

ْمٟاؾضٍ..." ذ مهالحّ  ٓ ٢لُل باليؿبت بلى ما ٖٞغ َْ(5). 

ُت ألازٔغ  ٓ خىبلي اإلاظَب، بلى ج٣ضًم اإلاهلحت ٖلى ؾاثغ الىهٓم ْألاصلت الكٖغ َْ ٍْظَب الُٓفي، 

ْ ي الؿبب اإلااصي بلى الهالح ٧ا ظمإ، بن  ي حٗا اًت،  عيذ م٘ اإلاهلحت، ل٩ٓن ألازيرة  ي ألاْلى بالٖغ

ٓص الكإع انُالًخا ْالؿبب اإلااصي بلى م٣ه  ،  .(6)ْالىٟ٘ بدؿب الٗٝغ

ْاإلاٗامالث  ْص  ْالحض ْال٨ٟاعاث  ّٖ مً الٗباصاث  ْْٞغ ٍٓم ألاصلت: "بن ؤنل الضًً  ٓئملي في ج٣ ٫ٓ٣ٍْ الضب

إلاا زبذ  ْبهما ألامغ  لؼام ؤصاء ما ْظب ٖلُىا بؿببّ...  ذ ؤؾباًبا لِا بضلُلِا ؾٔٓ ألامغ،  ٖت بإؾبار ٖٞغ مكْغ

                                                             
ن2ي

ا يومل  ب يوع"بنب وهى"ي ا  ويون "ا 0نا  يونوناننبا ج وفو هنطا يوت"يجنىنا ا م "دنب لنتنجوناا ت"جمب: ذبىيو"دمو بىويا يوت"يجنى 
 ي072ا د0996ا 0وبناوا   -بن"و 

ن6ي
ا مجهب م،" يومعا،" ا يوجمعنب يوم،"نب وال ت،اى يو نا ص ويإلد،ام 9لو"ىه: مدموى يو ااا ى"ي ب فه ةنب ونظ"نب يواانوو يو بنعصا ج 

 ي559ا د0977ا لب"ن  968ا ح68ويوت "نقا مجهى 
ن0ي

نظ" فص  وك:  مدمى  "نؾ لدمىا فر"  يواانوو يو بنعص ذنى يوم همنوا ى"ي ب ماا"نبا من و"ي  منتىى يوةر" يإل المص فص إ هنى رو"ى تاو ي 
 ي001ا د5119ا فان  مدمى د نوا فه ةب يواانووا ىي" يوم بوذا  يوجامعنبا يإل رنى"نبا 008ا د5100ا 5نا ل"بن ا  59يوع"ي  ي

ن5ي
و يوتة،ن  دو  يواانوو يو بنعص: مدموى يو ااا ى"ي ب فه ةنب ونظ"نب يواانوو يو بنعص فص يوع،" يوو ن ا مجهب م،" ينظ" وم نى م 

ا  مط يوىنو يوورن ا نظ"ي  فص فه ةب يواانووا مجهب رهنب يوداو  وهبدوا يواانوننب 57ا د0976ا لرتوب" 966ا ح67يومعا،" ا مجهى 
ا مهدى  "باوا  ضانا يوةر" يو نا ص: يواانوو يو بنعصا يومل  ب يوجامعنب 99ا د0969ا 9ا 9ا ح05طويال ت،اىنبا جامعب يإل رنى"نبا 
 وما بعىااي 09ا د0985ا 0وبناوا   -وهى"ي ا  ويون " ويوتو نقا بن"و 

ن9ي
: ن نه رما  دماىا ذ ماو جمعب بو ذبىيو الىا ذ  يوىنو ذبىيوع ن ا يواويذى يورب"ى يومو وى بـ   ويذى ي دراى فص إ،الح ي ناىا تدان  

 ي062ا 069ا 7ا د5111ا 0ا  0ضمن"نبا ىي" يواهىا ىم  ا ج
ن9ي

ا 0يو وفصا يبو ذباط يودنبهص نجى يوىنوا " اوب فص "ذانب يوم،هدبا تدان  وتعهن : لدمى ذبىيو"دنى يو انرا يوىي" يوم،"نب يوهبناننبا   
 ي97ا 92ا 96ا 99ا 52ا 59ا د0999
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ْلؼم الٗمل بّ ٦م  ، ْبؿاثغ الحج  بطا ؤن بال٣ٗل ٦ٟاًت ٧ان بىٟؿّ  جت بضْن الكٕغ ا ًجب بالكٕغ 

ْالتربُت (1)٢امذ..." م ُمباخاث ال٫ٓ٣ٗ للحُاة الضهُا ٖلى ؤؾاؽ الُب٘ ال الىو، مشل الحُاة  ، ٦ما ؤهّ ٢ؿَّ

ْالؿّٟ ْالٗبض،  ْالٓلم،  ْ ي الجِل،  ا للضهُا  ًٗ ماث ال٣ٗل ٢ُ ل بلى ُمدغَّ ْجٓنَّ ْاؾخمغاع اليؿل،   .(2)ْالخٗلُم 

ً هجض الُا ٓع، ْمً اإلاٗانٍغ ت، في َٞغ بً ٖاق
َّ
ْؤنل الِجِبل  ًٍٓ ؿخد٤ بالخ٩

ُ
٣ض ظٗل الح٤ ألانلي اإلا

ٗت ٖلى  ؿخد٣ِا، ٦ما ؤهّ ًٔغ "ابدىاء م٣انض الكَغ
ُ
ٓة مٓظب الاؾخد٣ا١ ٞحها إلا ؤْلى مغاجب الح١ٓ٣ خؿب ٢

ْالىٓام الظي ؤْظضٍ هللا في ٧ل مسل١ٓ، ُٟٞغة  ٓ الُٟغة التي  ي الِخل٣ت،  َْ ٓم  ٗت ألٖا ؤلاوؿان ْن٠ الكَغ

ْهدً بطا ؤظضها الىٓغ في اإلا٣هض الٗام   ...
ً
٣ْٖال ْباًَىا ؤي ظؿًضا  ِل٤َ ٖلُّ ؤلاوؿان ْاًَغا 

ُ
َغ، ؤي ز ُِ

ُ
 ي ما ٞ

ْازخاللِا..." ْالحظع مً زغ٢ِا  ْ ؤن ٌؿاًغ خٟٔ الُٟغة  ٘ هجضٍ ال ٌٗض  .(3)مً الدكَغ

مداث مً ؤن٫ٓ ال٣ّٟ
َّ
م٨ً ال٫ٓ٣ بإن َظٍ الل ًُ م جُب٣ًُا إلابضؤ  مً زال٫ َظا الٗغى،  ٣ّضِ

ُ
ْبن لم ج

ن مً زاللِا ٢ضعة ال٣ٗل ٖلى الخٓنل بلى   إلاى٤ٍُ هٓغّيٍ ٌؿمُذ بّ، ٣ٞض جبيَّ
ـُ ال٣اهٓن الُبُعي، بال ؤ ها جاّؾِ

ٍْٔغ البٌٗ  ْالح١ٓ٣ الُبُُٗت،  ْمً زم ٢ضعجّ ٖلى الخٓنل بلى ال٣اهٓن الُبُعي  مباصت ألازال١ ألاؾاؾُت، 

ْاإلاباصت( مً اإلام٨ً ؤن ؤن ٨ٞغة م٣انض الك (4)َىا  لألخ٩ام 
ً
ْمهضًعا" بضًال  

ً
٢ْض ا٢ترخىاَا "نُٛت ٗت ) َغ

ْ الح٤ الُبُعي ْألاخ٩ام الٓيُٗت ال٣اثمت. لت بين ال٣اهٓن ؤ ل خل٣ت الّهِ ِ
ّ
ك٩

ُ
 ح

ْبٓنِٟا ال٣ُمت ألازال٢ُت ال٩امىت في  ٓهُت،  ْع في ؤوؿىت ال٣اٖضة ال٣اه ٨ْٞغة الٗضالت بما جلٗبّ مً ص

ْٚاًتها الًمير ؤلاوؿ ٓ ال٣ٗل الؿلُم،  ٤ الٓن٫ٓ بلحها َ ْؤن ٍَغ ض  ْالخجٍغ ٓمت  اوي الاظخماعي، التي جخميز بالضًم

ْال٠ُٗ ْالغخمت  ٓاٖض الخير  ًْعا مًِما في خالت (5)بُٖاء ٧ل طي خ٤ خ٣ّ م٘ مغاٖاة ب ، ٞ ي ألازٔغ جاصي ص

ٓع ال ْؤن ال٣ا ملي َىا مُالب باالظتهاص في ْل الخه عي، زانت  ْلِـ بدؿب الٟغاٙ الدكَغ جمعي للٗضالت، 

ٓعٍ اليخىملي  .(6)مىٓ

ٍَٓغ لل٣اهٓن، ٌؿخلِمِما   ٓاٖض الٗضالت ٦ج ٢ْ ْع ال٣اهٓن الُبُعي  م٨ً بٟٚا٫ ص ًُ ْبالخالي ٞةهّ ال 

ًَٓغا لل٣اهٓن  ْؤن اؾدبٗاصَما بٓنِٟما ظ  ، ال٣ا ملي لحل النزإ في خالت ٖضم ٦ٟاًت مهاصع ال٣اهٓن ألازٔغ

ْما ٧ان َظ ٓ ٧ان مً بين ؤًٖاء لجىت نُاٚت الخٗضًل ٖلى ال٣اهٓن ٧ان في ٚير مدلّ،  ا الاؾدبٗاص لُخم ُٞما ل

ص مهاصع  ٣ًا في  جٍغ لخٗضُّ
َّ
ٞٓ ْمً زم هسلو بلى ؤن اإلاكٕغ لم ٨ًً ُم ُهٓن في ٖلم ؤن٫ٓ ال٣ّٟ،  اإلاضوي ُمخسّهِ

خاصًت اإلاهضع، ْخهغ َظا اإلاهضع في "ؤخ٩ام الكَغ
ُ
ُّ لخٓظّ ازخاع ُّٞ ؤ ِ

ّ
ْجبي ال ق٪ ؤلاؾالمُتٗت ال٣اهٓن   ،"

ْع ال٣ا ملي ألاؾائملي في  ٢ٓٝٓ ٖلى او٩ٗاؾاجّ ٖلى ص ٓبّ، ٣ًخ ملي مىا ال ٦ْك٠ ُٖ ٠٢ٓ بٗض ه٣ضٍ  ؤن َظا اإلا

ْع ٦بير ْزُير في زل٤ ال٣اٖضة  ْع بلى صعظت لٗب ص ْػٍ لِظا الض ْمضٔ بم٩اهُت ججا عي،  جُب٤ُ الىو الدكَغ

ُٗت.  الدكَغ

 
                                                             

ن2ي
 -يوىبو صا لبص  نى ذبنى   بو ذم" بو ذن وا تاونى ي ىوب فص ل،و  يوةاها تدان : لهن  مدنص يوىنو يومنطا ىي" يورتل يوعهمنبا بن"و  

 ي999ا 60ا د5110ا 0وبناوا  
ن 6ي

 ي922ا 999يوم،ى" يو اب ا د
ن 0ي

 ي068وما بعىااا  61يو اا" بو ذا و"ا  ب   ر"ها د
ن5ي

 ي955ا د5106ا 0ا م"ر  يورتال وهن "ا يوااا" ا  يإل المنبىا نظ"نب يود ا ى"ي ب فص ل ط فه ةب يواانوو ويود  ينظ": ر"نى يو،نا 
ن9ي

وما    ينظ"  فص  وك: يورونص ذهص يذبوى ا يوعىيوب فص يواانوو يومىنصا مجهب يواانوو يومىنص يومعم ا ىوو بنانا  ن " لل"ى متادبا د
 بعىااا و ى ينتاى ،ناؼب يوم "ح يو ي وى نداوةه يوتوفن  فص "ب ه يواويذى باوعىيوبي

ن9ي
اانوو وهم نى دو  فر"  يوعىيوب ولامنتها فص يواانوو يومىنصا ينظ": ذابى فانى ذبىيوةتاحا يوعىيوب فص يواانوو يومىنصا ى"ي ب ماا"نب بنو يو 

ا     ا ىن مب"  يوم،"ي ويواانوو يوة"ن صا مجهب يوداو  وهبدوا يواانوننب ويال ت،اىنبا رهنب يوداو ا جامعب يإل رنى"نبا ذىى لادا مجهى
 وما بعىااي    د
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 اإلابدث الثاوي

عي وخلله دوس اللاض ي بين جؼبُم  الىص الدشَش

ٗت  اهتهُىا في اإلابدض ألا٫ْ بلى ؤن بخالت اإلاكٕغ اللُبي في اإلااصة ألاْلى بٗض حٗضًلِا ٖلى "ؤخ٩ام الكَغ

 لل٣ا ملي ٖلى ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، طل٪ ؤلاعر مً ؤلاؾالمُت
ٌ
" التي  ي مً الىٓام الٗام،  ي في خ٣ُ٣تها بخالت

ُّ ٖلى  ب ج٣ّهِ ُٗ ْع ال٣ا ملي مً الاظتهاص البكغي الظي ًه ٓع ص ٓ ما ًُغح بالخالي ٞغيُت ؤن ًخُ َْ ؤلاظما٫، 

ة مً ال٣ّٟ ؤلاؾالمي  ُٗت ظضًضة ُمؿخمضَّ ٓاٖض حكَغ ن، بلى ٞغيُت زل٤ ٢
َّ
٣ن
ُ
عي اإلا ُٟت جُب٤ُ الىو الدكَغ ْْ

ْع ال٣ا ملي في ْل الح٨م ؤلاؾالمي )اإلاُلب ألا٫ْ(، زم  سُت ٖلى ص ن، مما ٣ًخ ملي بل٣اء هٓغة جاٍع
َّ
٣ن
ُ
ٚير اإلا

عي الٓيعي )اإلاُلب الشاوي(. ْع ال٣ا ملي اإلاٗانغ في خالت الى٣و الدكَغ ْع ٖلى ص ت مضٔ او٩ٗاؽ َظا الض  مٗٞغ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 دوس اللاض ي في ؿل الحىم ؤلاظالمي

ٓ ؤهّ بطا لم  َْ  ،١
َّ
ْاثل خال ْع ال٣ا ملي في ْل الح٨م ؤلاؾالمي مً ؾاا٫ َغخّ  ؾيىُل٤ في ٖغيىا لض

ٗت مً ٖمل الحا٦ ْمًاج٨ً الكَغ ١ ًٖ َظا الؿاا٫ بإن ألامت، (1)م ؤلاؾالمي، ٞما الظي نىِٗا 
َّ
جُب خال ًُ  ،

ٓهُت  اث٠ ٢اه لٓن  هجاػ ْْ َْم ؤٞغاٌص مَا ٓهُين،  ا زاراءَا ال٣اه ؤي الٗالم الاظخماعي اإلاكتر٥، ؤهخجذ ًًٍٖٓ

ْال٣ًاة ٣٦ ٓوي ؤلاؾالمي، ٣ٞض بغػ ال٣ِٟاء  َؿذ في ُمجملِا الىٓام ال٣اه صة ؤؾَّ ْا ُمخّٗضِ اصة مضهُين ْظض

لُت ججاٍ  ا باإلاؿْا ٢ْض قْٗغ ن اإلاضهُت،  ٓمُت للكْا ؤهٟؿِم، بد٨م َبُٗت "مِىتهم" مكاع٦ين في ؤلاصاعة الُ

ٖٓاث  ٓعًٍ مً صْن الخماٍؽ عؾوي مً َظٍ اإلاجم  ًٖ اإلا٣ِ
ً
ا بالخدغ٥ هُابت ٦ْشيًرا ما باصْع البكغ الٗاصًين، 

ْبد٨م بِئتهم الاظخما ٓعة ال ٩ٞا٥ مجها م٘ الاظخماُٖت ؤْ ؤٞغاصَا،  تهم للٗالم به ْعٍئ م  ُٖت ج٣اَ٘ مهيَر

 مهالح مجخمٗا هم.

ْلِـ  ا ججاٍ اإلاجخم٘ الظي ٖاف ُّٞ،  ًُ ْؤزال٢ ا  ًُ ٓه  ٢اه
ً
ال ا زاًنا مؿْا ًُ ٓه  ٧ان زبيًرا ٢اه

ً
ٟتي مشال

ُ
ٞاإلا

ُت ل ، ؤي ؤلاظاباث الكٖغ ْمهالحّ، ِٞٓ مً ًدضص ال٣اهٓن مً زال٫ بنضاع الٟخأْ لمؿاثل ججاٍ الحا٦م 

ْبن لم ج٨ً ُملؼمت َْظٍ الٟخأْ  اث في اإلادا٦م، خُض ٧اهذ (2)التي جُغح ٖلُّ،  ، ٣ٞض ؤ هذ ٦شيًرا مً اإلاىاٖػ

ٟؿغ ٖضم  ًُ َْظا ما  ا ًٖ ال٣اهٓن،  ًُ ا حٗبيًرا عؾم ٓعة اٖخُاصًت باٖخباَع ُب٤ في اإلادا٦م به
ُ
ْج ٗخمض 

ُ
الٟخأْ ح

ب ٓ ُمخَّ ا ٦ما َ ْ وكَغ ٖٓت الاخخٟاّ بإخ٩ام ال٣ًاة ؤ ن في مجم َّْ ا، ٞال٣اهٓن ُمض ًُ ٘ في مدا٦م ال٣اهٓن الٗام خال

٨َْظا ٧اهذ  ٓمت بحج  ٦شيرة،  اإلاهىٟاث ال٣ُِٟت التي وكإث ؤؾاًؾا في ؤلاظاباث التي ناِٚا اإلاٟخٓن مضٖ

ما٫ يكغ، ٚير ؤن ؤٚلب ألٖا
ُ
ْج جم٘ 

ُ
ٓهُت ال ؤخ٩ام اإلادا٦م  ي التي ج  الٟخأْ الىابٗت مً ٖالم اإلاماعؾت ال٣اه

ٓهُت  ٟخين الباعػًٍ،  -لم ٨ًختها ُمٟخٓن، بل مالٟٓن  ؤلاؾالمُتال٣اه
ُ
ْا بالضعظت ألاْلى ٖلى ٞخأْ اإلا ٣ِٞاء اٖخمض

ألن ؾلُت ال٣اهٓن  ًبا، 
َّ
ال
ُ
ٓا َ َٓا ٖىضما ٧اه ما٫ ؤنبذ ٦شيٌر مجها مغاظ٘ ؤؾاؾُت لل٣ًاة الظًً صعؾ َظٍ ألٖا

ْعؾاثل اإلاالٟين ل٣ِٟاء، ٞةهّ لم ٨ًً ًٟترى بال٣ا ملي ؤن ًبلٜ اإلاؿخٔٓ طاجّ ا –٧اهذ جغج٨ؼ ٖلى آعاء ال٣ِٟاء 

                                                             
ن0ي

 اب" ينظ" باوتة،ن  وبتو ق لر ": ويب  دالَّ ا يوىووب يوم تدنهبا يإل الى يو نا ص ومل   يودىي ب ي لال صا ت"جمب: ذم"و ذ ماوا م"يجعب:  
باوى"جب ي ووو  وما بعىااا و ى يذتمىنا فص يوع"ك 005ا د5102ا 9  "ا   -ىنلا يوم"ر  يوع"بص وألبداا وى"ي ب يو نا ا ا يوىودب

 -ا مل  ب يو" اوبا بن"و يإل المنبذهو ما لو"ىه يوملوؾ باول،ودا وفص نةط يإل ا" "يجق: ذبىيور"نى  نىيوا نظاى يواضام فص يو "نعب 
الىا وما بعىااا ن،" ف"نى مدمى وي، ا يو ه ب يواضابنب ونظاى يواضام فص يإل  59ا د0989ا 5ي "ىوا   -وبناوا مرتبب يوب اب"ا ذماو
 يومرتبب يوتوفنانبا ىي ي

ن 5ي
 وما بعىااي 96ينظ" فص  وك: يوا"يفصا  هال يوىنوا   ب   ر"ها د
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ا ًٟ ْ مال ا ؤ ًُ ٓ هٟؿّ ُمٟخ خسههت بال بطا ٧ان َ
ُ
ٓهُت اإلا ت ال٣اه ٢ٓذ طاجّ، -مً اإلاٗٞغ ْمٗنى طل٪ ؤهّ  ٣ٞحًها في ال

ٟتي ؤْ اإلاال٠
ُ
ُٟخّ جدذ ُؾلُت  –٧ان في اؾخُاٖت اليخو اإلا ٓم بْٓ ٣ً َْٓ ا،  ًُ ال٣ُّٟ ؤن ٌٗمل ٢اي

ْلِـ جدذ ُؾلُتالكَغ ْمً ؤظل طل٪ الٗالم  الحا٦م، ٗت ٞدؿب  ٓا ًٟٗلٓن طل٪ في ٖاإلاِم الاظخماعي  ٧ْاه

ْاإلاجخم٘، ٞال٣اهٓن في الىٓام ؤلاؾالمي ْاَغة اظخماُٖت في  ْز٣ُت بين ال٣اهٓن  الظًً َم ظؼء مىّ، ٞالٗٔغ 

ٓمِا  ْلت" في مِٟ ْلِـ بـ "الض ٓ مغجبِ باإلاجخم٘  ْلِؿذ ؾُاؾُت، ِٞ  الحضًض.ألاؾاؽ، 

ْاإلاخ٣ايٓن ٣ًٟٓن ؤمام ال٣ا ملي مً صْن مغاؾم  ٓم  ْٖلى نُٗض اإلاماعؾت ال٣ًاثُت، ٣ٞض ٧ان الخه

ٓعٍة ٚير  ٧ْان اإلاخ٣ايٓن ًخدضزٓن به َْٗغيٓن ٢ًاًاَم مً صْن الحاظت بلى ْؾاَت اختراُٞت "مدامٓن"، 

ٓن، مً صْن لٛت انُالخُت، ٞلم ج٨ً ٓا ٌٗغيٓن ٢ًاًاَم ٦ما ٌٗٞغ ٧ْاه ٓة بين اإلاد٨مت  عؾمُت،  َىا٥ ٞج

ا، ٞاإلاجخم٘ مغجبِ بال٣ُم  ًُ مين حٗلُم ا ؤْ مدْغ ًً ٓا ُمٗضمين ا٢خهاص ْاإلاخ٣ايين، مِما ٧اه ٦ُِئت ٢ًاثُت 

 ّ ا ٌٗٞغ ًُ ا ْخ
ً
ا مِٗك

ً
ُت ب٣ضع ججظع اإلاد٨مت هٟؿِا في الٗالم ألازالقي للمجخم٘، ٩ٞان ال٣اهٓن جغاز الكٖغ

ٓمت لل٣ا ملي مشلما ٧اهذ لٛت الىاؽ، الظًً ٖىضما ًمشلٓن ؤمام اإلاد٨م ٓهُت" مِٟ  "٢اه
ً
ٓا ًخ٩لمٓن لٛت ت ٧اه

ٓهُت ْألازال١  ٓاٖض ال٣اه ٓمت للىاؽ، ٞلم ٨ًً َىا٥ اهٟها٫ بين ال٣ ال٣ا ملي "ألازال٢ُت" اإلادلُت مِٟ

ْب٣ضع ما ٧اهذ اإلاد٨مت  ٓهُت، ٞة ها ٧اهذ ؤؾاًؾا هخاط اإلاجخم٘  ؤلاؾالمُتالاظخماُٖت،  ٢ْاه ماؾؿت اظخماُٖت 

ْحٗمل ُّٞ. هٟؿّ  الظي ٧اهذ جسضمّ 

٢ًْا ها،  ٗت  ٓم  ها مدا٦م الكَغ ْاخضة ٣ِٞ مً اإلاِماث التي ٧اهذ ج٣  
ً
اث ٧ان مِمت ْالح٨م في اإلاىاٖػ

ْاهخوى بلى َاثٟت  ٟخين، 
ُ
٢ْض جضعر ٖلى ًض اإلا ا في اإلاجخم٘ الظي ٧ان ًسضمّ،  ًٓ ٟتي، ٧ان ًٖ

ُ
ٞال٣ا ملي مشل اإلا

 إلاىهبّ، ًجب ؤن ًخضعر الٗلماء التي وكإث مً ْؾِ اإلاغاجب الا 
ً
ال ظخماُٖت الٗاصًت، ٞال٣ا ملي ٧ي ٩ًٓن مَا

غاث٤ خُاة اإلاجخم٘ الظي ًسضمّ، ٩ٞان ال٣ا ملي  ٓاثض اإلادلُت َْ لٟت ٖم٣ُت بالٗ
ُ
٩ٍْٓن ٖلى ؤ ٗت،  ٖلى الكَغ

ْعٖاًت ألاْنُا غر، 
ُّ
ْؤؾِبلت الك  ، ٓإع ْالك ٓع ٦شيرة في خُاة َظا اإلاجخم٘ ٦بىاء اإلاؿاظض،  كٝغ ٖلى ؤم ء ٌُ

اث آزظًً في  ٓا خل اإلاىاٖػ ْل ، ٞال٣ًُاة ٚالًبا ما خا ن اإلاجخم٘ ألازٔغ ا ال٨شير مً قْا ْٚيَر ْال٣ٟغاء،  للُخام  

ا ٖلى 
ً
ين، بمى٘ ا هُاع َظٍ الٗال٢اث خٟاْ ْاإلاؿخ٣بلت للمخىاٖػ خؿبا هم ظملت الٗال٢اث الاظخماُٖت الحايغة 

 ًٗ ا ْا٢٘ اظخماعي ًم٨ً ُّٞ لألَغاٝ اإلاخ٣ايُت ؤن حِٗل م
ً
ٓ ما اؾخٓظب ؤن ٩ًٓن ال٣ا ملي مدُُ َْ ٓثام،  ا ب

ْمؿخًٗضا الؾخ٣هائها، ٞلم ج٨ً اإلادا٦م  ين  ش الٗال٢اث بين اإلاخىاٖػ ا ٞدؿب، بل  ؤلاؾالمُتبخاٍع ًُ ٓه ملخ٣ً  ٢اه

ا. ًُ ْؤزال٢ ا  ًُ ا اظخماٖ ًٗ ٢ٓ  ٦ظل٪ م

ٍْلي جغا٦وي ممخض  ٕ جإ ٓ هخاط مكْغ ٣ّ ال٣ا ملي َ ُّبِ
ًُ ن ايُل٘ بّ ْلظل٪ ٞةن ال٣اهٓن الظي  ٖار ال٣ْغ

ْا مىا   للخ٨ٟير في ال٣اهٓن  ع َّٓ ٓاء، ٣ٞض َ ٦ْإًٖاء في ألامت ٖلى الؿ ال٣ِٟاء ؤهٟؿِم، ٦مامىين ؤٞغاص 

ٓم اإلاخ٣ضمت، مشل  ٖٓت مً الٗل ٍِ مجهجي مجم ْ ي متٌن هٓغي ًجم٘ في زلُ ذ بـ"ؤن٫ٓ ال٣ّٟ"،  ٞغ ُٖ ْجٟؿيٍر 

اث الخ ْهٍٓغ ٓمِا  ْٖل ْاللٛت  ْٖلم ال٨الم  ْاؾدىاًصا بلحها ٖمض اإلاى٤ُ  ٓهُت،  ْالحج  ال٣اه ْالىهُت  ٍْل ال٣ٗلُت  إ

ْح مً ٢ًاًا الٗباصاث  ٓهُت جترا ٩اث للٓن٫ٓ بلى خل٫ٓ إلاك٨الث ٢اه
َ
ل
َ
َاالء ال٣ِٟاء بلى اؾخسضام َظٍ اإلا

ٌٍٓ ًٖ ألايغاع مما ًضزل في مجا٫  ْالخٗ ٓص  ْالخ٣ُٗض مشل ال٣ٗ ٍْت لِا في التر٦ُب  ٓع مؿا ض بلى ؤم ٓاٍع ْاإلا

ْابحت اإلا مت التي حكخمل ٖلى ؤخ٩ام 
َ
ْد٨

ُ
ٍٓت اإلا ْباؾخصىاء بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت ْألاخاصًض الىب ٗامالث، 

 
ً
ْبالخالي مجاال ر الاؾخضال٫  ْمدضصة، ٞةن ما ب٣ي مً ال٣اهٓن ٧ان هخاًظا لالظتهاص الظي ًىُٓي ٖلى يْغ

ُاث. ّىِ
َّ
 للٓ
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ٓاٖضَا،  ي بلى خض  ٢ْ ٗت  ٍْل ْمً طل٪، ٞةن ؤٚلب ؤخ٩ام الكَغ ٓ مجا٫ للخإ َْ ٓط لالظتهاص،  بُٗض مىخ

٢ْض ًهل ازىان ؤْ ؤ٦رر بلى هخاثج مسخلٟت َْؿخُُ٘ ٧ل ٣ُّٞ مخم٨ً مماعؾت الاظتهاص،   ٌٗخمض ٖلى الًٓ، 

ٍٖٓت  ْل٩ل مجم ْ ٢ًُت،  ٓ اإلاجتهض الظي ؤنار الح٤، ٞل٩ل خاصزت ؤ ال ٌٗلم بال هللا مً َ  للمك٩لت هٟؿِا، 

اٍ ٣ُّٞ مميزة مً الح٣اث٤، ًم٨ً ؤن ٩ً ْ ؤ٦رر مً آلاعاء الحهُٟت، ٧لٌّ مجها ًخبىَّ ٓن َىا٥ مً عؤًين بلى ٖكغة ؤ

ْلت  ٓ خا٫ ال٣اهٓن الظي جًّٗ الض ت، ٦ما َ ْ الحهٍغ ه٠ باالخخ٩اع ؤ ْاخض ًخَّ مسخل٠، ٞال ًٓظض عؤي ٣ٞ ي 

 ْ غاٝ اإلادلُت  ٓهُت، لِـ ألهّ ٌٗتٝر باأٖل خباع الحضًشت، ٞال٣ّٟ ؤلاؾالمي ًخه٠ بالخٗضصًت ال٣اه ٍإزظَا بااٖل

ْاخضة مً الح٣اث٤  ٓمت  ٖٓت مً آلاعاء ٖلى ؤؾاؽ مىٓ ا ألهّ ًُغح مجم ًً ٍْدملِا مدمل الجض ٞدؿب، بل ؤً

 هٟؿِا.

صٍ  ْلت ؤْ خضَّ صجّ ال٣ٔٓ اإلاؿُُغة في ص ًؾا لخُب٤ُ ٢اهٓن خضَّ ْبالخالي لم ٨ًً ال٣ًاء ؤلاؾالمي ُم٨غَّ

ٗت التي ِ، بل م٨غًؾا لحماًت الكَغ ِ
ّ
اَخمامِا ألا٫ْ جىُٓم الٗال٢اث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ٖلى  خا٦م مدؿل

م ؤهّ ٌٗين ال٣ًاة  -ؤؾـ ؤزال٢ُت، ٞلم ٨ًً للحا٦م  ْع ٖلى ؤلا  –ٚع في ٖمل ال٣ا ملي مىظ حُِٗىّ  َال١ؤي ص

ْازخهام ال٣ا ملي ٧ان  ْبظغاءا ها ٧اهذ مً ازخهام ال٣ا ملي،  ختى بٖٟاثّ مً مىهبّ، ٣ٞاهٓن اإلاد٨مت 

ٓ في طل٪ ممشل لألمت، بإ٦ملّ جُب٤ُ  َْ ا،  ًُ ْز٣اٞ ا  ًُ ٓه ٢ْاه ا  ًُ ٧ْان ؤمًُىا ٖلحها ؤزال٢ ر ٖلحها  ٗت التي جضعَّ الكَغ

ٓاء، اخترام  ام ٖلى خض ؾ
َّ
ْالُح٩ ٗت ٢ض ٞغيذ ٖلى ال٣ًُاة  ٓطظُت للكَغ ٓة ألازال٢ُت الىم ٢ْض ٧اهذ ال٣

ا مً الش٣اٞت، خُض ًىٓغ زُار ا ًُ ٓطجي بلى ال٣ا ملي اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء، الظي ٧ان ظؼًءا ؤؾاؾ ٗت الىم لكَغ

٩ٍْٓن   لألمت َٓ آلازغ، 
ً
بهٟخّ اإلآٟى ألاؾوى ٞدؿب ال اإلآٟى الح٣ُ٣ي للحا٦م، الظي لِـ بال ممشال

ٓ ؾبب ٖضم اهتهاء مضة ٖمل ال٣ا ملي  َْظا بالخدضًض َ  مجغص هدُجت لِظا الخمشُل، 
َ
ْب٢هاٍئ ال٣ًاة حُِٗىّ 

ْ جىاػلّ ًٖ الح٨ ىّ ؤ َُّ ْٞاجّ.بسل٘ الحا٦م الظي ٖ  ْ  م ؤ

ٓا ًاصْن مِماث  ُٟت، لم ٨ًً ال٣ِٟاء اإلاؿلمٓن ًخسههٓن في مجالِم أل هم ٧اه ْمً هاخُت الْٓ

ن  ْاخًضا ٞدؿب مً مهاصع الغػ١، ٟٞي ال٣ْغ ٓعة اٖخُاصًت، بمٗنى ؤن صزلِم مً ال٣ًاء ٧ان  ؤزٔغ به

ٍت باألؾاؽ، ْف َُّ ، ِخٞغ ْاإلاٟخين مِماث ؤزٔغ اث٠ ألاْلى ليؾالم، ٧اهذ لل٣ًاة  ٓا ًاصْن ْْ ي مغخلت الخ٣ت عاخ

اث، ٦ما ٖمل بًِٗم ٨٦خار  ْوسر اإلاسَُٓ ـ الخهٓصملي  مخٗضصة في مجا٫ الخٗلُم، بما في طل٪ الخضَع

٧ْان ٖضص ؤ٢ل ججاًعا ٦باًعا، ٞلم ٌٗخمض  ن مً نٛاع الخجاع،  ْؤمىاء ؾغ ْخاٞٓي اجالث، بِىما ٧ان آزْغ

ْ ختى اإلاِم لضزلّ الا٢خهاصي.ال٣ا ملي في ْل الح٨م ؤلاؾالمي ٖلى ال٣ًاء بٓنٟ  ّ اإلاهضع الٓخُض ؤ

ْلت  ٗت لم ج٨ً مً بهخاط الحا٦م ؤلاؾالمي، بسالٝ ال٣اهٓن الحضًض الظي َٓ مً نى٘ الض بن الكَغ

ُٗت، ْفي بَاع الٟهل بين الؿلُاث ْع ال٣ا ملي في ْل الح٨م (1)ْجدضًًضا ؾلُتها الدكَغ ْبالخالي ٞةن ص  ،

ْٚير م٣ُ ْاؾ٘  ْع  ٓ ص ْمؿاخت الاظتهاص اإلامىٓخت لّ ٦بيرة، ألامغ الظي مً قإهّ ؤن ٌؿمذ بال٫ٓ٣ ؤلاؾالمي َ ض 

ٓ لِـ ٣ِٞ  ْعٍ ًمخض بلى زل٤ الح٨م الكغعي الظي ًُب٣ّ ٖلى النزإ، ِٞ ٤ْٞ اإلاهُلحاث اإلاٗانغة بإن ص

ا  ًٗ  ًسل٤ ٢اٖضة ظضًضة ٖىض الحاظت، ظام
ً
٣ْٖال ٓصة، بل  نٟتي  -بالخٗبير اإلاٗانغ –لؿاًها ًى٤ُ ب٣اٖضة مٓظ
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كّغِٕ
ُ
ْاإلا ٓهّ ٢ض جم بىاًء ٖلى اظتهاص ال٣ا ملي في الىو (1)ال٣ا ملي  ْع بالخل٤ ٧ ال ًمى٘ مً ْن٠ َظا الض  ،

 ٓ ْالضلُل َ ٓ في خ٣ُ٣خّ ٖمل بكغي زالو،  ْاؾخيباٍ الح٨م مىّ، بط ؤن َظا الاؾخيباٍ َ الكغعي ال٣ُعي 

ٓاخضة، بل بن الح٨ ت ال ص الاظتهاصاث بهضص اإلاىاٖػ ْحٗضُّ  ٕ ُّٓ تجى هضٍع ال٣ا ملي بهضص مىاٖػ ًُ ما  م الكغعي الظي 

كّغِٕ اللُبي لل٣ا ملي 
ُ
ٓصها بلى ؤن بخالت اإلا َْظا ٣ً ٢ْذ الخ٤،  ت مكا هت في  غيذ ٖلُّ مىاٖػ ُٖ  ٓ ر ُٞما ل ٢ض ًخٛيَّ

ٗت  ٖلى "ؤخ٩ام ٗضُّ  -التي اهتهُىا بلى ؤ ها بخالت لل٣ّٟ ؤلاؾالمي -" ؤلاؾالمُتالكَغ
ُ
 ْالىو ٖلى ؤن َظٍ ألاخ٩ام ح

ٓوي  ب ٖلُّ في ْل الىٓام ال٣اه ُٗت ٩ًٓن بما ال ًسالِٟا؛ ؾُترجَّ ان الىهٓم الدكَغ ْؤن ؾٍغ مً الىٓام الٗام 

ْع ال٣ا ملي  م ال٣اهٓن اإلاضوي التي ٣ًخهغ ٞحها ص
ُ
ٓ
ُ
ْالظي ًيخوي بلى ه ْلت الحضًشت،  ٓم الض ٣ًْٞا إلاِٟ اللُبي ال٣اثم 

عي ٣ِٞ ٦إنٍل ٖام؛ ؤن ًمخض ص ن ٖلى جُب٤ُ الىو الدكَغ
َّ
٣ن
ُ
عي اإلا ْع ال٣ا ملي مً هُا١ جُب٤ُ الىو الدكَغ

ْطل٪ اؾدىاًصا بلى خ٨م في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ٢ض ال  ْجُب٣ُِا ٖلى النزإ،  ٓاٖض ظضًضة  ٓ زل٤ ٢ َْ بلى هُا١ٍ ؤْؾ٘ 

ب ٖلُّ هخاثج زُيرة ٖلى نُٗض اإلاؿاؽ  م ؤنلّ الاظتهاصي، مما ٢ض ًترجَّ ْبٚغ عي،  ًىا في هو حكَغ ٩ًٓن ُم٣ىَّ

 ًٖ بإخض اإلا
ً
َْٓ مبضؤ الٟهل بين الؿلُاث، ًٞال ْلت الحضًشت ؤال  ٓم ٖلحها الض ٓعٍت التي ج٣ باصت الضؾخ

ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه ْاؾخ٣غاع ال٣ ٓوي  ٓ مبضؤ ألامً ال٣اه َْ ٓهُت ؤال  م ال٣اه
ُ
ٓ اإلاؿاؽ بمبضؤ باث ٌؿخ٣غ في ؤٚلب الىُّ

ٓمت الش٣ت ٞحها ْصًم لب ال٣ًُاة، ، هاَُ٪ ًٖ مضٔ ٢ابلُت طل٪ للخُب٤ُ (2)ال٣اثمت  ًٍٓ الحالي أٚل في ْل الخ٩

ٓوي ؤ٦رر مً الكغعي.  ْالظي ٌٛلب ٖلُّ الُاب٘ ال٣اه

ـ ٖلى نُٗض بهخاط ْزل٤ الُح٨م  ْماّؾِ ٓعي  ْع مد ٓ ص ْع ال٣ا ملي في ْل الح٨م ؤلاؾالمي َ ْبطا ٧ان ص

ْعٍ ٖلى مجغص  ْص الىُا١، صْن ؤن ٣ًخهغ ص ا مً الىو الكغعي ال٣ُعي مدض
ً
الخُب٤ُ الكغعي اؾخيباَ

ْع في يٓء نُاٚت اإلاكٕغ اللُبي الجضًضة للماصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي،  اإلادٌ لىو ٢اثم، ٞةن َظا الض

ٓ ما هخٗغى لّ  َْ عي الٓيعي،  ْع ال٣ا ملي في خالت الى٣و الدكَغ ْٖال٢خّ بض ت مضٔ او٩ٗاؾّ  ٣ًخ ملي مٗٞغ

.
ً
 خاال

 

 اإلاؼلب الثاوي

عي   الىطعيدوس اللاض ي في خالت الىلص الدشَش

ين  ٗاث الٓيُٗت،  ي الُح٨م بالٗض٫ بين خخهين مخىاٖػ ُٟت ال٣ا ملي ألانلُت في ْل الدكَغ بن ْْ

عي ال بسل٣ّ،  ٦ْظل٪ ال٣ًاء في مجمّٖٓ ٣ًٓم ؤؾاًؾا بخُب٤ُ الىو الدكَغ َب٣ًا لل٣اهٓن، ٞال٣ا ملي الٟغص 

٘ ٧ان ٧ام ًٓعا بزاعة ٞغيُت زل٤ ال٣ا ملي لل٣اهٓن لٓ ؤن الدكَغ ٓ ْلم ٨ًً ُمخه ٓبّ ؤي ه٣و، ٞل  ال ٌك
ً
ال

٘ ٘ ًدخٓي ٖلى خل ل٩ل هؼإ ٌٗغى ؤمام ال٣ًاء، إلاا ٧ان َىا٥ (3)اٞتريىا ٦ما٫ الدكَغ ، بمٗنى ؤن الدكَغ

ْ ي  ُٟخّ ألانلُت  ٓاؾُت ال٣ًاء، بل ال٢خهغ  ال٣ًاء ٖلى مماعؾت ْْ ٓهُت ظضًضة ب ٓاٖض ٢اه مارع لخل٤ ٢

ٓاٖض ال٣اهٓن ٖلى ما ٌٗغى ٖلُّ مً مىا اث جُب٤ُ ٢ ٓاظِت ظمُ٘ اإلاىاٖػ ٓاٖض ج٨ٟي ل٨مالِا إلا ْ ي ٢ اث،  ٖػ
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ٓوي  ْم٘ طل٪ ٣ٞض ؤصع٥ ال٨ٟغ ال٣اه ْٚير اإلاخىاَُت،  ٓعة  ما الالْيعي –اإلاخه َُّ ٘ ال ًم٨ً ؤن  -(1)ال ِؾ ؤن الدكَغ

ٓبّ الى٣و خخًما ، بل ال بض ؤن ٌك
ً
ٓع ل٩اٞت النزاٖاث،(2)٩ًٓن ٧امال ْْي٘ جه ٓا٢٘،   ، ٞلً ٌؿخُُ٘ ُمجاعاة ال

ٓهُت بالخىُٓم  ابِ ال٣اه ذ نُاٚتها، جٓل ٢اٖضة ٢انغة ًٖ بخاَت ٧ل الْغ
َ
خِؿي

ُ
ٓهُت مِما ؤ ْال٣اٖضة ال٣اه

ٓهُت ظضًضة لم جسُغ ببا٫  ابِ ٢اه ٓع ْع ث لِٓ ٓعاث الاظخماُٖت ؤصَّ الض٤ُ٢، بياٞت لظل٪ ؤن ٦شيًرا مً الخُ

٘ ٢ْذ ْي٘ الدكَغ  .(3)اإلاكٕغ 

ٓع مبضؤ الٟهل بين الؿلُاث ْع ال٣ا ملي في جُب٤ُ الىو (4)ْمىظ ِْ ، اؾخ٣غ الغؤي ٖلى ٢هغ ص

ْبا ياٞت  ٓهُت ظضًضة،  ٓاٖض ٢اه ْبًجاص ٢ عي  ْع في زل٤ الىو الدكَغ عي ٣ِٞ، صْن ؤن ٩ًٓن لّ ؤي ص الدكَغ

ٓوي لدؿىض َظا  ٓاٖض الٗلم ْالاؾخ٣غاع ال٣اه إلابضؤ الٟهل بين الؿلُاث، ٢امذ  ج  ٞىُت ؤزٔغ جيب٘ مً ٢

ٓهُت، ٧ي ٨ًخمل ؤؾاؾِا ألازالقي، ًجب ؤن ج٩ٓن ٢اٖضة ٖامت، الغؤي، ٞالىو الدكَغ عي ؤْ ال٣اٖضة ال٣اه

ا بك٩ل مباقغ  ٍْجب ؤن ٌؿغي ؤزَغ  ، ْ بإزٔغ ٣ت ؤ ا بٍُغ ا ٢بل ٢ُام النزإ، بيكَغ ًٟ تها ؾل غ للىاؽ مٗٞغ ًخِؿَّ

ٓاٍٞغ ل٣اٖضة ًسخل٣ِا ال٣ا ملي بهضص مىاػ  َْٓ ما ًهٗب بن لم ٌؿخدل ج ٓعي ال بإزغ عظعي،  ٖت مُٗىت، ْٞ

خت ٞخ٣ٟض بظل٪ نٟت  ت اإلاُْغ ِٖٓا بض٢اث٤ اإلاىاٖػ ْمٓي غ نُاٚتها 
َّ
خُض بن َظٍ ال٣اٖضة ؾٝٓ جخإز

ْمً زم  ْلم جٓظض ٢بل ٢ُام النزإ،  غاٝ مً ٢بل، بط ؤ ها لم جيكغ بل  ٓمُت، زم  ي بُٗضة ًٖ ٖلم ألَا الٗم

ل٣ذ 
ُ
ٓ بٖما٫ ألزغ ٢اٖضة ز ا بهضص َظا النزإ َ  .(5)آلان ٖلى هؼإ وكإ في اإلاا مليٞةن في بٖما٫ ؤزَغ

ْ هٓام ال٣اهٓن اإلاضوي، بما ٞحها اإلاكٕغ اللُبي،  ىخمُت بلى الىٓام الالجُني ؤ
ُ
ٗاث اإلا ْبطا ٧اهذ ؤٚلب الدكَغ

ْطل٪ مً زال٫ اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي، التي جىو في نُٛتها  عي،  ذ بٟغيُت الى٣و الدكَغ ٢ض اٖتٞر

لت في ٣ٞغ ها الشاهُت، ٖلى ؤن: "ٞةطا لم ًٓظض هو  ٗضَّ
ُ
َم ال٣ا ملي بم٣خ ملى..."، بال اإلا

َ
عي ًم٨ً جُب٣ُّ، خ٨ حكَغ

ْجُب٤ُ  م ًىدهغ ٣ِٞ في جٟؿير 
ُ
ٓ عي في ْل َظٍ الىُّ ْع ال٣ا ملي في خالت الى٣و الدكَغ ٓ ؤن ص اثض َ ؤن الؿَّ

ْع  ْالخٟؿير لُخضازل م٘ ص ص الخُب٤ُ  ٔ ُمجغَّ ْع ٢ض ًخٗضَّ ٓا٢٘ ٨ًك٠ ًٖ ؤن َظا الض م ؤن ال ال٣اهٓن، ٚع

غئملي اإلاكٕغ في زل٤ ٢
ُ
ْمباصت ٢ًاثُت ج َْظا ما ًخضح مً زال٫ بعؾاء مدا٦م الى٣ٌ ألخ٩ام  ٓهُت،  ٓاٖض ٢اه

ْعَا صاثًما  دضص اإلادا٦م ص
ُ
ْم٘ طل٪ ج ُٗت ال٣اثمت،  ٓصة في الىهٓم الدكَغ ٓهُت ظضًضة ٚير مٓظ ٓاٖض ٢اه عبما ٢

عي، ٦ما ؤن ال٣ّٟ ًا٦ض صاثًما ْالخُب٤ُ للىو الدكَغ ْع  بإهّ ال ًسغط ًٖ مدٌ الخٟؿير  ٖلى ا٢خهاع ص

ٓاٖض مؿخ٣غة، ٞال٣ا ملي  ْؤن ابخضاّٖ لحل٫ٓ ظضًضة لِـ ؾٔٓ ٦ك٠ ل٣ ال٣ا ملي ٖلى جُب٤ُ ال٣اهٓن، 

، ٞةهّ ًسل٤ لىٟؿّ  ٍَٓغ  مً مباصثّ الٗامت ْظ
ً
ْ ُمؿخلِمت ٓهُت في مهاصع ال٣اهٓن ؤ ٖىضما ال ًجض ٢اٖضة ٢اه

ٓحي في َظا الخل٤ ٓ ٌؿخ َْ ى ؤمامّ،  ٓ ؤهّ  الحل الٗاص٫ للنزإ اإلاْٗغ هٟـ ألا٩ٞاع التي ٧ان ٌؿخٓخحها اإلاكٕغ ل

ٓص الؿاثضة في  ْلت بلى ؤزٔغ بازخالٝ ال٨ٟغة الٗامت للٓظ َْظٍ ألا٩ٞاع جسخل٠ مً ص جهضٔ لحل َظا النزإ، 

٘، ٞةهّ ال  ٓص الى٣و في الدكَغ ْال٣ا ملي ٖىضما ًسل٤ َظا الحل الٗاص٫ للنزإ في خالت ْظ الض٫ْ اإلاسخلٟت، 

هضٍع ال ٩ًٓن لّ  جُت بال ًسل٤ بظل٪ ٢اٖضة ٢ ًُ ْالح٨م الظي  ا،  ًً  ٞغص
ً
ْل٨ىّ ًسل٤ خال ٓهُت ظضًضة،  اه

ْ ؤمام ؤي ٢اٍى آزغ ٚيٍر في هؼإ  ٓػ الخمؿ٪ بّ ؤمام َظا ال٣ا ملي هٟؿّ ؤ ال ًج باليؿبت لِظا النزإ بالظاث، 

                                                             
ن 9ي
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ن9ي
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ن ال٣ َّٓ ًعا مً الىاخُت الٟىُت ؤن جخ٩ َّٓ ْبن ٧ان ُمخه ٓهُت الٗامت مً آزغ ٚير َظا النزإ بالظاث،  ٓاٖض ال٣اه

 .(1)الحل٫ٓ الجضًضة التي جهضع ًٖ اإلادا٦م

ٓوي، ٞالٓي٘ ٞحها ُمٛاًغ ، طل٪ ؤن  ىخمُت بلى الىٓام ألاهجلٓؾ٨ؿ
ُ
ْ اإلا ؤما باليؿبت لض٫ْ ال٣اهٓن الٗام ؤ

ا مؿخ ٢ت اإلادا٦م، التي ٧ان ؤًٖاَئ ٕغ ٦خ٣لُض منهي في ؤْع ْجٖغ ٓع  ُاوي جُ غفي الاًر ُٗ إمىين ٖلى هٓام ال٣اهٓن ال

ٕٓ اإلابضؤ  ٗخارْن ًيب ٌُ ٓع ٧ان ال٣ًُاة اإلال٨ُٓن  تها اإلاِىت، ٞمىظ ؤ٢ضم الٗه
َّ
ٓهُت التي جخُل ٧ل الخٗالُم ال٣اه

٤ بين لُت، صْن جٍٟغ ْالؿُّ ْهت جخمخ٘  هُبت جغقى بلى صعظت ال٣ضاؾت  ض
ُ
٧ْاهذ ال٣غاعاث ال٣ًاثُت اإلا ٓوي،   ال٣اه

ًاٝ بلى ألاخ٩ام في ؤلالؼامُت، بلى ؤن ؤنبدذ بٌٗ  ًُ ا في ال٣ًاًا اإلامازلت الالخ٣ت،  ًُ ال٣غاعاث حٗخار ملؼمت ٧ل

ٓوي ٢ض نبٜ الؿل٥ٓ الكامل  طل٪ ؤن ٦ْإ ها بٖالن ٢اه الخ٣لُض الغاار الظي ٧ان ٌٗامل آلاعاء ال٣ًاثُت 

م 
ُ
ٓ ْبالخالي ٞةن ال٣ا ملي في ْل الىُّ ٓوي،  ٓع الٗلوي ال٣اه ُاهُا بهبٛت الخُ ْاإلادامين في بٍغ للمدا٦م 

ٓ الظي ألا  ٗغى ؤمامّ، ٞال٣ا ملي َ
ُ
ْا٢٘ ال٣ًاًا التي ح ْع ألاؾائملي في خل النزإ مً  ٓم بالض ٓهُت ٣ً هجلٓؾ٨ؿ

ٓهُت ٓ ها ؤؾاؽ ال٣اٖضة ال٣اه ٧ْ ٓاب٤ ال٣ًاثُت  ٓهُت في بَاع بلؼامُت الؿ ًٍْ٘ ال٣اٖضة ال٣اه ٓ ما (2)ًسل٤  َْ  ،

 ٌُ ٓهُت ًٖ هٓير ها الالجُيُت التي  م ألاهجلٓؾ٨ؿ
ُ
ز الُىٓ عي َٓ اإلاهضع ألا٫ْ لل٣اهٓن، ميَّ ٗخار ٞحها الىو الدكَغ

ٓهُت ظضًضة. ٓاٖض ٢اه ْجُب٣ُّ، صْن زل٤ ٢ عي ال٣اثم  ْع ال٣ا ملي بال جٟؿير الىو الدكَغ  ْما ص

ٗت الالجُيُت،  ىخمُت بلى الكَغ
ُ
م ال٣اهٓن اإلاضوي اإلا

ُ
ٓ
ُ
ٓوي اللُبي الظي ًيخوي بلى ه ْٖىضما هإحي للىٓام ال٣اه

ْما ٞةهىا هجض ؤن ُمِمت  ُٗت،  لُت الدكَغ ٓهُت ظضًضة  ي مً نمُم ازخهام الؿُّ ٓاٖض ٢اه ٘ ْزل٤ ٢ الدكَغ

ْالىهٓم  ٓاٖض  َْٓ ال٣ا ملي، ؾٔٓ ْي٘ جل٪ ال٣ ٓها ها  ْمً زم ؤخض ؤَم م٩ لُت ال٣ًاثُت  ْع الؿُّ ص

ْٖ عي  يت ؤمامّ، ْفي خالت الٟغاٙ الدكَغ ٓا٢ٗت اإلاْٗغ ُٗت مٓي٘ الخُب٤ُ، مً زال٫ بهؼالِا ٖلى ال ضم الدكَغ

َْؿخلِم مجها  ٓص الىو، ٖلُّ ؤن ًغظ٘ للمهاصع التي ؤخالّ ٖلحها اإلاكٕغ في اإلااصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي،  ْظ

ٓهُت ظضًضة؛ ألن هُا٢ّ لً  ٗضُّ زل٣ًا ل٣اٖضة ٢اه ٌُ ٣ّ ٖلى النزإ ال  ُّبِ
ْما ٌؿخلِمّ ٍُْ الحل للنزإ الظي ؤمامّ، 

٢ٓا ا مً ال خت لٛيَر ٓا٢ٗت اإلاُْغ ٔ ال لؼم ٚيٍر مً ًخٗضَّ ًُ ْلً  لؼمّ في اإلاؿخ٣بل  ًُ ّ لً 
َّ
، ٦ما ؤن خل ج٘ ألازٔغ

ٓاءمت 
ُ
 ًٖ ؤن َظا الاؾخلِام مً ال٣ا ملي للحل مً اإلاهاصع ألازٔغ بهما ًخم في بَاع اإلا

ً
ً، ًٞال ال٣ًُاة آلازٍغ

.٘ ْعاء ْي٘ َظا الدكَغ كّغِٕ مً 
ُ
٢ْهض اإلا  ٘ ْح الٗامت للدكَغ ْبين الغُّ  بِىّ 

م٨ً ؤن ًسل٤ ٚير ؤن ما ؤزاع ؤلا 
ُ
َغَح بالخالي ٞغيُت ؤن ال٣ا ملي مً اإلا

َ
ٓوي اللُبي، َْ ق٩ا٫ في الىٓام ال٣اه

ذ ٖلُّ اإلااصة  ٓ ما ههَّ ٓهُت ظضًضة، َ ٓاٖض ٢اه مً ؤهّ:  (3)م1982لؿىت  6مً ٢اهٓن اإلاد٨مت الٗلُا ع٢م  ٢31
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 وما بعىااي 69ا د5102ا 0رتابه: لل  يوداو  ذهو مدم  يوجىا ت"جمب: منن" يور وا ىي"  ننات"يا يوم"ر  يوو نص وهت"جمبا تونطا  

ن5ي
 ي55ا ح51ا يوج"نى  يو" منبا ط0985 12 58ُن " يواانوو بتا"نخ:  
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ٓهُت التي ج٣غعَا اإلاد٨مت الٗلُا في ؤخ٩امِا ملؼمت لجم ٧ْاٞت الجِاث ألازٔغ في "ج٩ٓن اإلاباصت ال٣اه ُ٘ اإلادا٦م 

ت   زاعط بَاع اإلاىاٖػ
ً
ٓهُت  ٢اه

ً
ٓة ت ..."؛ ٞبمٓظب َظا الىو ؤُٖ  اإلاكٕغ إلاباصت اإلاد٨مت الٗلُا ٢ الجماَيًر

٧ْاٞت الجِاث ألازٔغ في  يت مً زال٫ ؤلالؼام الظي ؤيٟاٍ ٖلحها، لخ٩ٓن ُملؼمت لجمُ٘ اإلادا٦م، بل  اإلاْٗغ

ْلت اللُبُت، ِٞظا ؤلال ُٗي للمد٨مت الٗلُا الض ٌُ َْٓ ما  ٓ ها مً طا ها،  ٔ بلى ؤن حؿخمض َظٍ اإلاباصت ٢ ؼام ؤصَّ

ٓة الىهٓم  ٓهُت ٢ ٓ ها ال٣اه ٓاػي في ٢ ٓهُت ظضًضة ج ٓاٖض ٢اه ْع زُير في ْي٘ ٢ نالخُت ال٣ُام بض

ُٗت ٗ(1)الدكَغ ْع الخٟؿيري للمد٨مت الٗلُا بهضص الىهٓم الدكَغ ب، بل بن َظا ؤلالؼام ْفي بَاع الض  ُت، عجَّ

غة ّٟؿِ
ُ
ٓ ما  ؤن ج٩ٓن اإلاباصت اإلا َْ صٍ اإلابضؤ،  اع الظي خضَّ ٤ْٞ ؤلَا ٤ بال  ُبَّ ًُ ٓة َظا الىو، ٞال  عي في ٢ لىو حكَغ

اصة الىٓغ في َظا  ٓوي اللُبي صٖذ البٌٗ بلى جىبُّ اإلاكٕغ اللُبي ٖ  ت في الىٓام ال٣اه َُّ ٢اص بلى بق٩الُاٍث ٖمل

ًٟ  ٖلى مباصت اإلاد٨
ُ
ْبلٛاثّؤلالؼام اإلا ٤ْٞ الىخاثج التي اهتهُىا (2)مت الٗلُا، بل  َْظا الغؤي ظضًٌغ بالخإًُض   ،

ٗت  ٕٓ ال٣ا ملي لح٨م ٣ٞ ي في الكَغ ب ٖلى عظ
بلحها في اإلاُلب ألا٫ْ مً َظا اإلابدض؛ ألن ؤلاعبا٥ الظي ؾُترجَّ

ذ، ؤلاؾالمُت ٍغ عي الهَّ ْمسالٟت الىو الدكَغ ُاٚت الجضًضة للماصة ألاْلى مً ال٣اهٓن اإلاضوي،  ، في ْل الّهِ

 ْ َْٓ في الحالخين ًيكإ مً بُٖاء ال٣ا ملي ؤ ًٟ  ٖلى مباصت اإلاد٨مت الٗلُا، 
ُ
شيٍر ؤلالؼام اإلا ًُ ُمكابّ إلاا 

 ْ ٓهُت ظضًضة،  ٓاٖض ٢اه  اإلاد٨مت الٗلُا )مً زال٫ ؤلالؼام( ُم٨ىت زل٤ ٢
ُّ
ٓعة َظا ؤلاعبا٥ ؤز٠ بن ٧اهذ زُ

٨ىت ُمخاخت ٞحها ل٩ل 
ُ
ا للحالت ألاْلى ٞاإلا

ً
ٌٓع ٞحها ْخضَا، زالٞ إة باليؿبت للمد٨مت الٗلُا، ٞاألمغ مده َْ

ٓصها بلى الخإ٦ُض ٖلى  ا، مما ٣ً ٓعة ؤْؾ٘ مًضٔ في آزاَع ُ
ُ
ال٣ًُاة ْفي ُمسخل٠ صعظاث الخ٣ا ملي؛ لظل٪ ٞةن الخ

ٗت ؤن بيٟاء ؤلالؼام مً ٖضم ٦ْظل٪ الىو ٖلى اٖخباع "ؤخ٩ام الكَغ " ؤلاؾالمُتّ ٖلى مباصت اإلاد٨مت الٗلُا، 

-  ٔ ُٜ ألازغ ا مً الّهِ ـ  -ؤْ ٚيَر مً الىٓام الٗام،  ي ؤ٩ٞاع جضزل في نمُم الازخهام ألانُل للماّؾِ

ّٖٓ ٓوي في مجم ُـّ الىٓام ال٣اه ا جم كّغِٕ الٗاصي؛ ألن آزاَع
ُ
ْلِؿذ مً ازخهام اإلا ٓعي،  بٓنّٟ  الضؾخ

ْاخضة.  ْخضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن9ي

ي  ا"ل وه،اويل ااو ذاىى  ُاى"  يواضاام يوهنباص ذهاو لها  ا دناا نا"ى لو 589ذرط ا ي يوةهى وا ي يو"لي: يورونص يذباوى ا م"جاق  ااب ا د
ى"  ذاو يوم ا"حا يواويذى يواانوننبا ب"ؼى إ ا"ته إوو لو يإلو يى يوُمضةو ذهو مباىئ يومدرمب يوعهنا  ى ُنةهاى مناه لو وهاا  او  يواويذاى يواانونناب يو،اا

 ن"ي وهاانووا يو ي ال دنا  فنه إال باوت بن  يواضابص وهيوننتهص إوو يوتلرنى ذهو لو لامنب يواضام تند،" فا  فص ىو"ه رم،ىٍ" تة 
ن 0ي

مب ورهنب  يواانووا ينظ" فص تة،ن   وك يو" اوب يوانِّمب: من " ضو مدمى  انىا إو يمنب مباىئ يومدرمب يوعهنا فص يومن يوا " اوب ماج تن" ُماىَّ
 ي5150جامعب  "يبهطا ونبناا ُنو    فص 
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 الخاجمت

ْج٣ضًم بٌٗ الخٓنُاث بالخهٓم. ل بلحها في البدض،   ؾدخًمً الخاجمت ؤَم الىخاثج التي جم الخٓنُّ

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٗت -1 ٓص بٗباعة "ؤخ٩ام الكَغ ال٣اثمت ٖلى هو ٢ُعي ؤْ بظمإ ؤْ ٢ُاؽ ظلي ؤْ ٢اٖضة  ؤلاؾالمُتبن اإلا٣ه

ْبالخالي ٞةن ؤلاخالت بلحها  ي بخالت  ْزاي٘ لالظتهاص ال٣ٟ ي في اؾخيباَِا،  ٓ ُمخٛير مً ألاخ٩ام  ٣ُِٞت" ًمخضُّ بلى ٧ل ما َ

 بلى ال٣ّٟ ؤلاؾالمي.

ص جبضًٍل لأللٟاّ ال ؤ -2 ٓظتها الخٗضًل  ي ُمجغَّ ٦رر، مً مباصت بلى ؤخ٩ام، ٞخدضًض بن الهُاٚت التي جم بم

 ْ ُا١ بلى ؤلاظمإ ؤْ ال٣ُاؽ الجلي ؤ ب ٖضم ظضْٔ امخضاص الّىِ ِ
ّ
غج ًُ هُا١ ألاخ٩ام بإ ها ال٣اثمت ٖلى هو ٢ُعي، 

ْصاللت،  ًٓجا  ٓظب الىو ال٣ُعي ٣ِٞ زب عة بم ٣غَّ
ُ
ٓص باألخ٩ام في جل٪ اإلا ْبالخالي ًىدهغ اإلا٣ه ال٣اٖضة ال٣ُِٟت، 

ُٛت ألانلُت للىو.لُدهل الخُاب٤ با ٤ْٞ الّهِ ٓص مً لٟٔ اإلاباصت،   لخالي م٘ اإلا٣ه

ٓن ؤلاخالت ٖلى ؤخ٩ام  -3 ْلى ج٩ ا، ٞةهّ جإ٦ًُضا للىدُجت ألا ًُ ٓه ٢ْاه ا  ًُ كٕغ ٞى
ُ
ْختى باٞتراى ؾالمت نُاٚت اإلا

ٗت   ٖلى ؤخ٩ام ا ؤلاؾالمُتالكَغ
ً
ْ ال٣اٖضة ال٣ُِٟت، بخالت ْ ال٣ُاؽ الجلي ؤ ل٣ّٟ ؤلاؾالمي؛ ألن ال٣اثمت ٖلى ؤلاظمإ ؤ

ٓاؾُتها  ي ؤخ٩اٌم  ؿخيبُت ب
ُ
ْمدٌ آلُاٍث ٣ٖلُت في ِٞم الىو، ٞاألخ٩ام اإلا ت  َظٍ ألاصلت  ي في الح٣ُ٣ت ؤصلت بكٍغ

ٓام الٗام. َا مً الّىِ
ال ٖضُّ ال ؤلالؼام  ها  م٨ً ْنِٟا بال٣ُُٗت  ًُ ال  ْاظتهاصًت،   ْىُت 

ي ه   اإلا -4 ٣ًٞٓا في جبّنِ كٕغ ُم
ُ
ً اإلا

ُ
ٗت"، ْ جغ الخٗضصًت لم ٨ً ْخهٍغ في "ؤخ٩ام الكَغ ٓن  ٓخُض لل٣اه هضع ال

ت  ن ؤن الٗٝغ مهضٌع ُمٗخار في هٍٓغ ٓاٖض الٗضالت، ٣ٞض جبيَّ ٢ْ ٓن الُبُعي  ْمباصت ال٣اه ْاؾدبٗاص الٗٝغ  ت  اإلاهضٍع

ٓن  ن ؤن إلاباصت ال٣اه ٫ٓ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ٦ما جبيَّ ٗخارة في ؤن
ُ
َْٓ ؤخض ألاصلت اإلا ٓن،  ٓاٖض  مهاصع ال٣اه ٢ْ الُبُعي 

ـ إلاى٤ٍُ هٓغي ٌؿمذ بّ. اّؾِ
ُ
ٍٓ جُب٣ُي بال ؤ ها ج ْبن لم ٨ًً ٖلى هد ٫ٓ ال٣ّٟ،  ٟاث ؤن ٌْع في ُمهىَّ  الٗضالت ظظ

ْالىو  -5 ٗت، التي  ي بخالت ٖلى ال٣ّٟ ؤلاؾالمي،  ْاو٩ٗاؾاث ؤلاخالت ٖلى ؤخ٩ام الكَغ ي آزاع  ِ
ْلت ج٣ىملّ في مدا

ْمً زال٫ ْعٍ في خالت الى٣و  ٖلى ؤ ها مً الىٓام الٗام،  ْص ْع ال٣ا ملي في ّْلِ الح٨م ؤلاؾالمي  ٣اعهت بين ص
ُ
اإلا

ْع ال٣ا ملي )في  ٓوي اللُبي ؤن ًمخض ص ب ٖلحها في ْل الىٓام ال٣اه ن ؤن َظٍ ؤلاخالت ؾُترجَّ عي الٓيعي؛ جبيَّ الدكَغ

 ْ ، بلى هُا١ٍ ؤْؾ٘  ْجٟؿيٍر ٓن  َْٓ جُب٤ُ ال٣اه ل في زل٤ ُمسخل٠ صعظاث الخ٣ا ملي( مً هُا٢ّ ألانلي 
َّ
ؤزُغ ًخمش

ْبعبا٧اٍث  اصي بلى بق٩الُاٍث  ًُ ٓ ما  َْ ا،  ًُ ٗ َىٍت حكَغ ْٚير ُم٣ىَّ  مً ؤخ٩ام ال٣ّٟ ؤلاؾالمي 
ٌ
ة ٓهُت ظضًضة ُمؿخمضَّ ٓاٖض ٢اه ٢

ٓظب  ْع الظي جًُل٘ بّ اإلاد٨مت الٗلُا اللُبُت بم ٌّ للض َْظا الامخضاص ُمكاب ٓوي ال٣اثم،  زُيرة في ْل الىٓام ال٣اه

 
ُ
ْبن ؤلالؼام اإلا عي،  ٓة الىو الدكَغ ٓاػي ٢

ُ
ٓهُت ج ٓة ٢اه ٘ َظٍ اإلاباصت ب٣ اصي بلى ؤن جخمخَّ ًُ ْالظي  ًٟ  ٖلى مباصئها، 

ٓ ما ٣ًخ ملي بٖاصة الىٓغ في بيٟاء  َْ ٌٓع ٣ِٞ في مباصت اإلاد٨مت،  ؛ ألن ؤلالؼام مده
ً
إة َْ 

ُّ
ٓعة َىا ؤز٠ ٧اهذ الخُ

ٗت مً الىٓام الٗام؛ أل  ٓعي ؤلالؼام ْفي اٖخباع ؤخ٩ام الكَغ ـ الضؾخ ن َظا مما ًضزل في الازخهام ألانُل للماّؾِ

ْاخضة.ين ال٨ٟغجيْلِـ اإلاكٕغ الٗاصي، بد٨م ؤن َاج  
ً
ْخضة ٓوي بإ٦ملّ بٓنّٟ  ان الىٓام ال٣اه  ن جمؿَّ
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ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

ْلى مً ال-1 لت لىو اإلااصة ألا ّٗضِ
ُ
ُاٚت اإلا ٓغ في الّهِ ُٗض الىَّ ٌُ كٕغ اللُبي بإن 

ُ
ٓصملي اإلا

ُ
ْطل٪ ه ٓن اإلاضوي،  ٣اه

ُٛخين ألانلُت  ٓلِا ؤلاق٩ا٫ في الّهِ ْع خ ٍٍٓغ بؿُِ في الٗباعة التي ًض ُٛت ألانلُت للىو م٘ جد ٕٓ بلى الّهِ بالغظ

ٗت  ْطل٪ بةصزا٫ ٖباعة "م٣انض الكَغ لت،  ٗضَّ
ُ
ٓن، ٖىضما ؤلاؾالمُتْاإلا " ْؤلاخالت ٖلحها بٓنِٟا مً اإلاباصت الٗامت لل٣اه

ؿ٠ٗ الىو الدكغ  ٌُ ْالخىاٚم م٘ ال  م 
ُ
ٓائ ٤ُ الخ د٣ِّ

ٍْخالفى ؤلاق٩الُاث ٍُْ ى ي الجض٫  ًُ َعي ال٣ا ملَي ٖىض هٓغ النزإ؛ بما 

ٓن ألازٔغ صْن بلٛائها.  مهاصع ال٣اه

دا٧ي ؤخضر  -2 ًُ ٓاهين؛  ٖاث ال٣ ضاص ْنُاٚت مكْغ ْػاعة الٗض٫ بلى الٗمل ٖلى ْي٘ صلُل ٖ  ْهضٖٓ 

ل بلحها في بٖضاص ُاٚت  ي مً  ألاؾالُب التي جم الخٓنُّ غاعي ؤن ُمِمت الّهِ ًُ ْبما  ْلي،  ُٗت ٖلى اإلاؿخٔٓ الضَّ كَغ
َّ
ت الد

َّ
ألاصل

جغص اإلاِاعة اليخهُت.
ُ
تر٥ إلِا

ُ
ْالض٢ت مً ؤن ج ٓعة   الخُ

هين  -3 خسّهِ
ُ
ْحٗضًال ها، ٖلى اإلا ٗاث  كَغ

َّ
ٍٓت لجان نُاٚت ْؾً الد ً ُٖ عة ؤن ال ج٣خهغ  ٓ بلى يْغ ٦ما هضٖ

٣ٞ ْ ٓن ؤ ٗت ٣ِٞ مً ٣ِٞاء ال٣اه ٫ٓ ال٣ّٟ؛ أل هم ؤلاؾالمُتِاء الكَغ هين في ٖلم ؤن خسّهِ
ُ
، بل ال ُبضَّ مً بقغا٥ اإلا

ْٞلؿٟخّ. ٘ ؤلاؾالمي  ْبمهاصع الدكَغ ُاٚت  ٫ٓ الّهِ  بإن
ً
ْصعاًت  ألا٦رر ٖلًما 

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي وأصىله: –أوال

٫ٓ ألاخ٩ام، اإلاجلض ابً خؼم، ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض، ؤلاخ٩ام في  ●  .1983، 1، صاع الحضًض، ال٣اَغة، 8ٍؤن

 .1998، 1ابً جُمُت، ؤخمض بً ٖبضالحلُم، ه٣ض مغاجب ؤلاظمإ، صاع ال٨ٟغ، بيرْث، ٍ ●

ٗت  ● ٦ٓؿا٫، حٛير ألاخ٩ام في الكَغ ن، بيرْثؤلاؾالمُتبؾماُٖل ٧ ، 1لبىان، ٍ -، ماؾؿت الغؾالت هاقْغ

2000. 

ٓاٖض ألاخ٩ام في بنالح ألاهام، جد٤ُ٣: بً ٖبضالؿالم، ٖؼ الضًً ٖبضا ● ٓم بـ  ٢ ٓاٖض ال٨أر اإلآؾ ؼ، ال٣ لٍٗؼ

ت، صاع ال٣لم، صمك٤، ط ّ ٦ما٫ خماص، ٖشمان ظمٗت يميًر  .2000، 1، 1ٍهٍؼ

ْاليكغ،  ● ٓعاث، الكب٨ت الٗغبُت لألبدار  ْالؿُاؾت ؤؾئلت إلاغخلت ما بٗض الش ٗت  ٓصة، بين الكَغ ظاؾغ ٖ

 .2013، 2لبىان، ٍ -بيرْث

٘ ؤلاؾالمي، عئٍتــ ● ٗت ٦ٟلؿٟت للدكَغ ب: ٖبضالل٠ُُ الخُاٍ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، م٣انض الكَغ ٓمُت، حٍٗغ مىٓ

٨ُت، ٍ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ  .2012، 1اإلاِٗض الٗالوي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي، ال

ٍْب، مغاظٗت ه٣ضًت لي  ● ْصعاؾت الؿُاؾاث، خماصي ط ْالخُب٤ُ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار  ت  ظمإ بين الىٍٓغ

ْخت  .2013، ٢1ُغ، ٍ -الض

٫ٓ ال٣ّٟ، جد٤ُ٣: زلُل مد ي الضًً  ● ٍٓم ألاصلت في ؤن ض ٖبُض هللا بً ٖمغ بً ِٖنملى، ج٣ ٓئملي، ؤبي ٍػ الضب

 .2001، 1لبىان، ٍ -اإلاِـ، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث

ٓان الخٍٗغ٠ بإؾغاع الخ٩ل٠ُ، جد٤ُ٣: الكاَبي، ؤبي باح٤ ببغا ● ٓا٣ٞاث ؤْ ٖى ٓئملى اللخوي، اإلا َُم بً م

ن، صمك٤ ٓعٍا، اإلاجلض  -مدمض مغابي، م٘ حٗل٣ُاث الكُش ٖبضهللا صعاػ، ماؾؿت الغؾالت هاقْغ ، 1، ط1ؾ

2ٍ ،1 ،2013. 
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ٗت  ● ٓع، الُاَغ، م٣انض الكَغ ٓوـ، صاع اؤلاؾالمُتابً ٖاق ٓػَ٘، ج ْالخ ٓن لليكغ  لؿالم للُباٖت ، صاع احى

ْالترظمت، ال٣اَغة، ٍ ٓػَ٘  ْالخ  .2012، 5ْاليكغ 

ْحٗل٤ُ: ؤخمض ٖبضالغخُم  ● اًت اإلاهلحت، جد٤ُ٣  الُٓفي، ابً ٖباؽ الحىبلي هجم الضًً، عؾالت في ٖع

ت اللبىاهُت، ٍ  .1993، 1الؿاًذ، الضاع اإلاهٍغ

ٗت  ● م، هٓام ال٣ًاء في الكَغ ضان، ٖبضال٨ٍغ لبىان، م٨خبت البكاثغ،  -، بيرْث، ماؾؿت الغؾالتؤلاؾالمُتٍػ

 .1989، 2ألاعصن، ٍ -ٖمان

٫ٓ ال٣ّٟ، صاع الحضًض، ال٣اَغة،  ● َٓار، ٖلم ؤن  .2003زالٝ، ٖبضال

ال٣غافي، قِار الضًً ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً بصَعـ اإلاهغي اإلاال٩ي، ؤلاخ٩ام في جمُيز الٟخأْ ًٖ ألاخ٩ام  ●

اث ال٣ا ملي ْؤلامام، اٖخنى بّ: ٖبضالٟخاح  ٖٓاث ْجهٞغ ٓٚضة، م٨خب اإلاُب ، بيرْث، 2بدلب، ٍ ؤلاؾالمُتؤب

1995. 

ْالح٤  ● ٓن  ت الح٤، صعاؾت في ؤؾـ ٞلؿٟت ال٣اه م الهُاص، هٍٓغ ، مغ٦ؼ ال٨خار لليكغ، ؤلاؾالمُت٦ٍغ

 .2016، 1ال٣اَغة، ٍ

ٓػَ٘،  ● ْالخ ْاليكغ  ٓظُّ، صاع اإلاىاع للُباٖت  ْالخ ٓاٖض ال٣ُِٟت بين ألانالت  ، 1ٍمدمض ب٨غ اؾماُٖل، ال٣

1997. 

٣ُُٞٓت، ص.ث. ● ْهٓام ال٣ًاء في ؤلاؾالم، اإلا٨خبت الخ ْانل، الؿلُت ال٣ًاثُت  ض مدمض   ههغ ٍٞغ

٫ٓ ال٣ّٟ الؿني، جغظمت: ؤخمض مٓنللي،  ● اث ال٣ُِٟت في ؤلاؾالم، م٣ضمت في ؤن ش الىٍٓغ ْاثل خال١، جاٍع

ٓصي، صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي، بيرْث  .2007، 1ٍ لبىان، -مغاظٗت: ِٞض بً ٖبضالغخمً الحم

ْمإػ١ الحضازت ألاز ● ْلت اإلاؿخدُلت، ؤلاؾالم الؿُائملي  القي، جغظمت: ٖمْغ ٖشمان، مغاظٗت: زاثغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الض

ْخت ْصعاؾت الؿُاؾاث، الض  .2015، ٢3ُغ، ٍ -صًب، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار 

ـــ ● ـــــــ ٗت ـــــ ـــ، مضزل بلى الكَغ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ، جغظمت: َاَغة ٖامغ، مغاظٗت: ِٞض خؿىين، مغ٦ؼ هماء للبدٓر ؤلاؾالمُتـ

 .2017، 1لبىان، ٍ -ْالضعاؾاث، بيرْث

ـــــــــ، وكإة ا ● ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ٓصي، ـــــ اى اإلاُالصي، مغاظٗت: ِٞض بً ٖبضالغخمً الحم ٓعٍ، جغظمت: ٍع ْجُ ل٣ّٟ ؤلاؾالمي 

 .2007، 1لبىان، ٍ -صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي، بيرْث

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زاهُا

ٓهُت ْالا٢خهاصًت، ٧لُت الح١ٓ٣،  ● ٓم ال٣اه ببغاَُم خحاجت، في اظتهاص ال٣ا ملي "هٓغة م٣اعهت"، مجلت الٗل

 .1962، 4، مجلض2ٖين قمـ، ٕظامٗت 

ٓن ؤلاهجليزي الحضًض، مجلت ٧لُت  ● ٓلِا في ال٣اه ْؤٞ ام مدمض ُٖا هللا، ٢اٖضة بلؼامُت الؿاب٣ت ال٣ًاثُت  بَغ

ت، ؽ ٓهُت ْالا٢خهاصًت، ظامٗت الاؾ٨ىضٍع  .1970، 1، 15ٕالح١ٓ٣ للبدٓر ال٣اه

كغ في ظغ  ●
ُ
ٓع، م٣ا٫ و ْمخاح ٖلى الغابِ:  هاوي الجبالي، ٢هت اإلااصة الشاهُت مً الضؾخ غ،  ٍضة الخدٍغ

www.masress.com  :ش ٫ٓ بخاٍع  .18:15، ٖىض الؿاٖت: 03/03/2021، جم الضز

ٓوي، مجلت الح١ٓ٣، اإلاجلض ● ْع الاظتهاص ال٣ًاجي في جد٤ُ٣ ألامً ال٣اه ٓص الُاجي، ص ، 31، 2ٕخامض قا٦غ مدم

ش:  www.iasj.netمخاح ٖلى الغابِ:  ٫ٓ بخاٍع  .23:50، ٖىض الؿاٖت: 20/03/2021، جم الضز

http://www.masress.com/
http://www.masress.com/
http://www.iasj.net/
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ت،  ● ٍٓو، مغاظٗت: ؾلُم بؿِؿٓ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ ب: ؾلُم اله ٓن، حٍٗغ ٍٓض، ٨ٞغة ال٣اه صًىِـ ل

ٍٓذ، ٕ ٓن ْآلاصار، ال٩ ْالٟى ني للش٣اٞت  ٓٞمار 47اإلاجلـ الَٓ  .1981، ه

ها ● ْْع٦ين،ْع ني للترظمت،  لض ص ١ٓ ٖلى مدمل الجض، جغظمت: مىير ال٨كٓ، صاع ؾِىاجغا، اإلاغ٦ؼ الَٓ ؤزظ الح٣

ٓوـ، ٍ  .2015، 1ج

ٗت  ● ْمباصت الكَغ ٓهُت  ٓاٖض ال٣اه ت، ؤلاؾالمُتؾامي ظما٫ الضًً، جضعط ال٣ ، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

2013. 

ٓن في يٓء ٖلم لٛ ● ٓمي، لٛت ال٣اه ٓهُت، ؾُٗض ؤخمض بُ ت الىو، صعاؾت في الخماؾ٪ الىىملي، صاع ال٨خب ال٣اه

ْالارمجُاث، مهغ، ٍ  .2010، 1مهغ، صاع قخاث لليكغ 

ت، ص.ٍ، ص.ث ● ٓن، ميكإة اإلاٗاٝع با ؾ٨ىضٍع ت الٗامت لل٣اه   .ؾمير ٖبضالؿُض جىاٚٓ، الىٍٓغ

ٓه ● ١ٓ للبدٓر ال٣اه ٓن، مجلت ٧لُت الح٣ ٦ُٓل، هٓغاث في ٞلؿٟت ال٣اه ُت ْالا٢خهاصًت، قمـ الضًً ال

ت، ؽ  .1963، 4، 3، 12ٕظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ٗت  ● عي )بدض م٣اعن بالكَغ ْع الٗٝغ في ؾض الٟغاٙ الدكَغ (، مجلت ؤلاؾالمُتَاع١ ٖبضالغػا١ ؾُٗض، ص

ْالؿُاؾُت، ؽ ٓهُت  ٓم ال٣اه  .2017، 2، 9ٕاإلاد٤٣ الحلي للٗل

ٓن اإلاضوي، صعاؾت م٣اعه ● ٓن الٟغونملي، ٖابض ٞاًض ٖبضالٟخاح، الٗضالت في ال٣اه ْال٣اه ٓن اإلاهغي  ت بين ال٣اه

ت، ٖضص زام، مجلض ٓهُت ْالا٢خهاصًت، ٧لُت الح١ٓ٣، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع ١ٓ للبدٓر ال٣اه ، 2مجلت الح٣

 .2012صٌؿمار 

ْمُبٗت مهُٟ  البابي الحلبي  ● ْم٨خبت  ٓن، ال٣ؿم ألا٫ْ، قغ٦ت  ٫ٓ ال٣اه ٖبض اإلاىٗم ٞغط الهضة، ؤن

الصٍ، مهغ،   .1965ْؤ

ْع الخال١ لل٣ا ملي، صعاؾت م٣اعهت، طٖهام ظا ● ٓن 1ر هللا، الض ٓن، ٧لُت ال٣اه ظامٗت  -، مجلت ال٣اه

 .2016، 5َغابلـ، ٕ

ٗت  ● ٓعٍت التي ججٗل الكَغ  ؤلاؾالمُتٖٓى مدمض ٖٓى، مِمت اإلاكٕغ الٗغبي في يٓء الىهٓم الضؾخ

ٓن، ظامٗت بىٛاػي، ٕ ٓهُت، ٧لُت ال٣اه ٘، مجلت صعاؾاث ٢اه ٓه3مهضًعا للدكَغ ً ، ٓ ُ1973. 

ت،  ● ٖٓاث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع ٓن، صاع اإلاُب  .2009ٞاًؼ مدمض خؿين، ٞلؿٟت ال٣اه

ْالضعاؾاث  ● ٓمي للبدٓر  ٓن(، اإلاغ٦ؼ ال٣ ٓن الٓيعي اللُبي )ال٣اه ٓصة، ؤؾاؾُاث ال٣اه ٓوي ٖلي اٖب ال٩

 .2003، 4الٗلمُت، َغابلـ، ٍ

ٓن اإلاضوي، مجلت  ● ٓصة، الٗضالت في ال٣اه ٓوي ٖلي اٖب ٓن اإلاضوي اإلاٗم٤، صْن بُاهاث وكغ ؤزٔغ مخاخت.ال٩  ال٣اه

ٓعاٍ  ● ْالٟلؿٟي إلابضؤ الٟهل بين الؿلُاث، عؾالت ص٦خ ذي  َٓار زٟاظت، ألاؾاؽ الخاٍع مدمض ؤخمض ٖبضال

ت،   .1997م٣ضمت ل٩لُت الح١ٓ٣، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓن الُبُعي ٖىض اإلاؿلمين، صعاؾت م٣اعهت،  ● ٓعاث مىخضٔ ال٨ٟغ مدمض قٍغ٠ ؤخمض، ٨ٞغة ال٣اه ميك

ٓعصؾخان الٗغا١ )  .2011، 2(، ؤعبُل، 23ٍؤلاؾالمي في ب٢لُم ٧

ٓطًظا،  ● ْْع٦ين هم ْص ٨ُت، َاعث  ٓؤمٍغ ٓهُت ألاهجل ت ال٣اه ٓن ْألازال١ في الىٍٓغ ٓالٗال، ظض٫ ال٣اه مدمض ٖبضٍ ؤب

ٍٓذ، ٕ ٓن ْآلاصار، ال٩ ْالٟى ني للش٣اٞت  ٓبغ170مجلت ٖالم ال٨ٟغ، اإلاجلـ الَٓ  .2016ٌؿمار ص-، ؤ٦خ
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ٓن الُبُعي في الٗهغ الٓؾُِ، مجلت مهغ اإلاٗانغة، مجلض  ● ت ال٣اه ٓص الؿ٣ا، صعاؾت ٞلؿُٟت لىٍٓغ مدم

ٓبغ 366، 67ٕ  .1976، ؤ٦خ

ٓن الُبُعي، ط ● ت ال٣اه ت لال٢خهاص ، مجلت مهغ اإلاٗانغة3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صعاؾت ٞلؿُٟت لىٍٓغ ، الجمُٗت اإلاهٍغ

٘، مجلض  ْالدكَغ ل 368، 68ٕالؿُائملي ْؤلاخهاء   .1977، ؤبٍغ

ٓػَ٘،  ● ْالخ ْاليكغ  ٓن الُبُعي، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث  ملحم ٢غبان، ٢ًاًا ال٨ٟغ الؿُائملي: ال٣اه

 .1982، 1لبىان، ٍ -بيرْث

ٓن، مىظع يٓ مدمض ٢اًض، بلؼامُت مباصت اإلاد٨مت الٗلُا في اإلايزان ● مت ل٩لُت ال٣اه ، عؾالت ماظؿخير ُم٣ضَّ

٢ِٓكذ في   .2021ظامٗت َغابلـ، لُبُا، ه

ٓن اإلاضوي  ● ٓع الخلُٟي، مغاظٗت ه٣ضًت بكإن مهاصع ال٣اه اى مىه ٓع ٖبضالؿالم الهغاًغة، ٍع مىه

ٓم الؿُاؾُت، ظام ْالٗل ٓن  ٍٓتي، اإلاجلت ألاعصهُت في ال٣اه ْال٩ ٗين ألاعصوي  ٗت ماجت، الغؾمُت، صعاؾت في الدكَغ

 .2013، 4، 5ٕمجلض 
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لت  ت الشَش لاث ؤلاظالمُتكشاءة في مصذٍس  للدشَش

Reading in the source of Islamic law for legislation 

 مدمذ الحاجئأ. الؼاَش 

لت   بيلُت اللاهىن  ؤلاظالمُتمداطش معاكذ بلعم الشَش

 ػشابلغ ) لُبُا ( –حاملت ػشابلغ 

altahereae@gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:
ّ
   اإلالخ

ٗت   ت الكَغ ٓعٍت التـي جـىو  ؤلاؾالمُتالحضًض ًٖ مهضٍع ىُت ال ًبـضؤ مـً اإلاـاصة الضؾـخ ٗاث الَٓ للدكَغ

ٗت  ْ )الكـــَغ ْلــت(، ؤ ٓعٍت؛  ؤلاؾــالمُتٖلــى ؤن )ؤلاؾــالم صًـــً الض ــا مـــً الىهــٓم الضؾـــخ ْ ٚيَر ٘ (، ؤ مهــضع الدكـــَغ

 ٓ ت فــي صازــل البىــاء الكــغعي ْبهمــا مــً مى جُــت ألانــ تهــا، ِٟٞــم اإلاهــضٍع ُّ ْجغاجب ت،  ٓم اإلاهــضٍع لُين فــي جدضًــض مِٟــ

ٗت  ـــت ٦ُُٟـــت ظٗـــل الكـــَغ ا ص٣ًُ٢ـــا ٖم٣ًُـــا ٌؿـــِم فـــي مٗٞغ ُأ ٓل ٗاث  ؤلاؾـــالمُتًِٞمـــا ؤنـــ ـــا مـــً الدكـــَغ مهـــضًعا لٛيَر

ٓلُ َْـــــظا مــــا ٖمـــــل ٖلُـــــّ البدـــــض، ٞخىــــا٫ْ اإلابدـــــض ألا٫ْ مىـــــّ مى جُــــت ألانـــــ ىُــــت الٓيـــــُٗت،  ين فـــــي جدضًـــــض الَٓ

ْمهـاصع ٧اقـٟت  م،  ٓ ال٣ـغآن ال٨ـٍغ َْـ ْاخـض ٣ٞـِ،  ْج٣ؿُمِم إلاهاصع ال٣ّٟ ؤلاؾالمي بلى مهـضع مييـملئ  اإلاهضع، 

ُتها ْ جُتهـا مـً  َْظٍ اإلاهاصع ال٩اقـٟت حؿـخمض قـٖغ ْال٣ُاؽ، زم باقي اإلاهاصع،  ٍٓت ْؤلاظمإ  جبضؤ بالؿىت الىب

ْؤؾـــاؽ البىـــاء الدكـــ ٓ ؤنـــل ألانـــ٫ٓ،  م، ِٞـــ عي ؤلاؾـــالمي، زـــم مـــا ًترجـــب ٖلـــى َـــظا الخ٣ؿـــُم مـــً ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ َغ

ا
ً
عي ؤ٦رر بخ٩اًما ْيبُ ٓا٢٘ ججٗل البىاء الدكَغ  .مباصت،  ي في ال

ــا    ْال٣ــغاع، باٖخباَع ْالالثدــت  ْال٣ــاهٓن  ُخّ،  ٓع ؤؾــاؽ قــٖغ ؤمــا اإلابدــض الشــاوي ٣ٞــض جىــا٫ْ الحــضًض ٖــً الضؾــخ

ْمــً زــال٫ صعاؾــت َــظٍ التراجبُــت جبــّين جُاب٣ِــا مــ٘ جغاجبُــت  مهــاصع الح٨ــم ال٣ًــاجي، زــم جغاجبُــت َــظٍ اإلاهــاصع، 

ــا اجٟا٢ِمــا فــي ألازــغ اإلاترجــب ٖلــى ال ًً ْؤً ٓ اؾــخمضاص  اإلاهــضع ألاصوــ  الحجُــت مهــاصع ال٣ٟــّ ؤلاؾــالمي،  َْــ تراجبُــت، 

لى مىّ.  ٓاػ مسالٟخّ للمهضع ألٖا ْٖضم ظ لى مىّ،  ُت مً اإلاهضع ألٖا  ْالكٖغ

 اليلماث اإلافخاخُت: 

عي. ٗاث، الخضعط الدكَغ ٗت، الدكَغ ت، الكَغ  مهضٍع
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Abstract: 

Talking about the source of Islamic law in national legislation does not start from the constitutional 

article which states that (Islam is the religion of the state), or (Islamic law is the source of 

legislation), or other constitutional texts. Rather, it starts from the methodology of the 

fundamentalists in defining the concept of source, and its hierarchy, as the understanding of the 

source within the legal structure is a thorough and deep fundamentalist understanding that 

contributes to knowing how to make Islamic law a source for other positive national legislation, 

and this is what the research has worked on.                                                                                                 

  The first topic of this research deals with the methodology of the fundamentalists in determining 

the source, and their division of the sources of Islamic jurisprudence into one source of origin only, 

which is the Holy Qur’an, and revealing sources that begin with the Prophet’s Sunnah, consensus 

and measurement, then the rest of the sources, and these revealing sources derive their legitimacy, 

validity and reliance on them from the Qur’an  The generous one, as it is the origin of the assets, the 

basis of the Islamic legislative structure, and then the principles that follow from this division, 

which in fact make the legislative structure more tight and controlled.                                                                                                  

  As for the second topic, the discussion of the constitution dealt with the basis of its legitimacy, the 

law, the regulation and the decision, as they are the sources of judicial judgment, and then the 

hierarchy of these sources. And it is not permissible to violate the source higher than it.                           

   

Keywords:  

Source, Sharia, legislation, legislative progression. 

 

 ملذمت

ٗت    ْال٣ًـاء فـي جُبُـ٤ الكـَغ  ٘ ْع الدكـَغ ٗت  ؤلاؾـالمُتالحضًض ًٖ ص ط َـظٍ الكـَغ ٓحي بسـْغ فـي لُبُـا ًـ

ْع لّ باألنـالت؛ بال بطا ؤعاص اإلاكـٕغ زـم ال٣ا ـملي  ْؤ ها مهضع ظاهبي ال ص ْؤخ٩ام ال٣ًاء،  ُٗت  ٓمت الدكَغ مً اإلاىٓ

ْالخٗمــ٤ فــي ٞلؿــٟتها  ٓلُين  ْال٣ًــاء، فــي خـين هجــض مــً زـال٫ صعاؾــت ٖبــاعاث ألانـ  ٘ ْع فــي الدكـَغ ؤن ٩ًـٓن  لــّ ص

 جض٫ ٖلى ؤن  لِا 
ً
ْال٣ًاثُت بُبُٗت الحا٨ٞ.٫غة ْ ال٣ُِٟت،  ٓاء مً الىاخُت الخإنُلُت، ؤ ، ؾ

ً
 ؤنُال

ً
ْعا  ص

ٗت      ْع ألانــُل ًجـب ؤن ًبـضؤ مـً بُــان مى جُـت الكـَغ ا، زــم  ؤلاؾـالمُتْبُـان َـظا الـض فــي جدضًـض مهـاصَع

ْال٣ًـاء مـً زـال٫ ببـغاػ آلُـت جُبُـ٤ َـظٍ اإلاى جُـت، ؤي الدؿلؿـل  هـا مـ ـت بلـى بُان ؤزغ طل٪ ٖلـى ال٣ٟـّ  ً الىٍٓغ

ُٗت  ٓمـت الدكـَغ ْالح٨م ال٣ًاجي، زـم بؾـ٣اٍ طلـ٪ ٖلـى اإلاىٓ ٓلُت بلى الغؤي ال٣ٟ ي  الخُب٤ُ، مً ال٣اٖضة ألان

ٗت  ت الكـــَغ ْالتـــي ٖلـــى عؤؾـــِا مهـــضٍع َْـــظا مـــا ؾِؿـــاٖض فـــي الخٓنـــل بلـــى هخـــاثج َـــظا البدـــض،  ْلـــت،   ؤلاؾـــالمُتللض

ْلـــت ال جِٓـــغ  ُٗت للض ٍٓـــت الدكـــَغ ٗاث، طلـــ٪ ؤن الِ ٣ٞـــِ مـــً زـــال٫ جُبُـــ٤ عؤي مـــً آعاء ٣ِٞـــاء ؤلاؾـــالم،  للدكـــَغ

ُٗت  ٓمــــت الدكــــَغ ٓعَــــا الح٣ُ٣ــــي ًاــــرػ مــــً زــــال٫ اٖخمــــاص اإلاىٓ ، ؤمــــا مجــــغص  ؤلاؾــــالمُتْبهمــــا ِْ
ً
ٖٓا ْمٓيــــ  

ً
قــــ٨ال
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ٗت  ٍٓـــــت  ؤلاؾـــــالمُتاٖخمـــــاص عؤي ٣ٞ ـــــي مـــــً آعاء ٖلمـــــاء الكـــــَغ ٓمخـــــّ ٞـــــال ًـــــض٫ ٖلـــــى بؾـــــالمُت َ  ٖـــــً مىٓ
ً
مجـــــغصا

ٗاث، بط ٢ـــض ٌٗخمـــض ا ْمـــ٘ طلـــ٪ ال ًـــض٫ مجـــغص الدكـــَغ ٘ ٚيـــر بؾـــالمي،   مـــً حكـــَغ
ً
 ٣ُِٞـــا

ً
٢ٓـــذ عؤًـــا إلاكـــٕغ فـــي طاث ال

ٗاث اٖخماص َظا الغؤي ألازير  ٍٓـت الدكـَغ ْبهمـا  ؛+ٖلى ٖضم بؾالمُت َ ٍٓـت ال جخٗلـ٤ بـغؤي بدـض طاجـّ،  ألن َـظٍ الِ

ٓمــت ال ْبن ٧ــان ٚيــر بؾــالمي اإلاهــضع ٞةم٩اهُــت ٢بــ٫ٓ اإلاىٓ َْــظا الــغؤي ختــى  ٓمــت ٧املــت،  ُٗت بمىٓ  ؤلاؾــالمُتدكــَغ

، بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢اثلّ.
ً
 بؾالمُا

ً
 لّ ججٗل مىّ عؤًا

ٗت  ْع ألانُل للكَغ  ٣ٞض ٢ّؿمُذ َظا البدض ٧اآلحي: ؤلاؾالمُتْلُبان َظا الض

ٗت  ت في الكَغ  ؤلاؾالمُتاإلابدض ألا٫ْ: اإلاى جُت اإلاهضٍع

ٗت  ت للكَغ ْال٣ًاء  ؤلاؾالمُتاإلابدض الشاوي: ؤزغ اإلاى جُت اإلاهضٍع  ٘  ٖلى الدكَغ

ْالخٓنُاث.  ْزخمخّ بٗغى ألَم الىخاثج 

 اإلاىطىق: أَمُت

ٍٓت الكٗب اللُبي      عة بُـان مٗـالم ؤلاؾالمُتجيب٘ ؤَمُخّ مً ؤَمُت اإلاداٞٓت ٖلى َ ْمً ؤَمُت ْيـْغ  ،

ٓوي، مـــً زـــال٫ بُـــان ألاؾـــ ْال٣الـــب ال٣ـــاه عي ؤلاؾـــالمي، الجـــام٘ بـــين الخإنـــُل الكـــغعي  ـ الٗلمُـــت البىـــاء الدكـــَغ

ن الىـــــاؽ، زـــــم بُـــــان ظؼثُـــــاث َـــــظا الىٓـــــام  ٗنـــــى بدىٓـــــُم قـــــْا ٌُ ٓهُـــــت لهـــــىاٖت ؤي هٓـــــام ٖـــــام،  ْال٣اه ُت  الكـــــٖغ

 ٓ َْــــ  ، ٓا٢ــــ٘ الٗملــــي اإلاٗــــِل مــــً هاخُــــت ؤزــــٔغ ْمــــ٘ ال ْمــــضٔ جماقــــحها مــــ٘ جلــــ٪ ألاؾـــــ مــــً هاخُــــت،  ْجٟانــــُلّ، 

ت ْلت  زغاء اإلا٨خبت اللُبُت بضعاؾت جإنُلُت جدلُلُت إلاؿإلت مهضٍع ٗت  مدا لل٣ـاهٓن، ٞمشـل َـظا  ؤلاؾـالمُتالكَغ

ال ًسٟــ  مــا فــي َــظا الُبٗــض مــً ٞاثــضة ٖلمُــت   ،ٕٓ ٓاة لضعاؾــاث مؿخًُٟــت خــ٫ٓ َــظا اإلآيــ البدــض ٢ــض ٩ًــٓن هــ

ع ا ٖلى الهُٗض ألا٧اصًوي.ْٖملُت ٖلى الهُٗض الدكَغ ًً ْؤً  ي، 

 ٌ  اإلابدث ألاو

لت  ت في الشَش  ؤلاظالمُتاإلاىهجُت اإلاصذٍس

اإلابدض صعاؾت اإلاى   ألانٓلي في جدضًض مهاصع ال٣ّٟ ؤلاؾـالمي صعاؾـت جدلُلُـت، ؤهٓـغ ؾإخا٫ْ في َظا  

ْجغاجبُـت َـظٍ اإلاهـاصع،  ٞحها ًٖ ٦شب مً زال٫ مى جُت ٖلماء ؤن٫ٓ ال٣ّٟ في جدضًض مهـاصع ال٣ٟـّ ؤلاؾـالمي، 

ا ها ٖلحهـــا مـــً  ْمـــً زـــم ؾـــٍغ ٗاث الٓيـــُٗت،  ٖضمـــّ، ٞىبـــضؤ زـــم هىٓـــغ فـــي مـــضٔ جُبُـــ٤ َـــظٍ اإلاى جُـــت ٖلـــى الدكـــَغ

ٗاث الٓيُٗت. ت ٖىض ٖلماء ؤن٫ٓ ال٣ّٟ، زم ؤزغ َظا الخإنُل ٖلى الدكَغ  بخإنُل اإلاهضٍع

ٗت      ٓوي للكــــَغ ٓ بُــــان الجاهــــب ال٣ــــاه ٓها بلــــى بدــــض َــــظٍ اإلاؿــــإلت َــــ ، مــــً زــــال٫ بُــــان ؤلاؾــــالمُتْمــــا ًــــضٖ

ٗت  ْجبنــي الكــَغ ٘ الٓيــعي،  ٘؛ طلــ٪ ؤن ال ؤلاؾــالمُتٖال٢تهــا بالدكــَغ  للدكــَغ
ً
ٗت ؤزىــاء جىُٓمِــا للكــإن مهــضعا كــَغ

ْلــــت لــــظل٪  ٍٓــــت اإلاخىا ْالىب ٓاٖــــض للخٗامــــل مــــ٘ الىهــــٓم ال٣غآهُــــت  ٢ْ الٗــــام للمجخمــــ٘ اٖخمــــضث ٖلــــى ٖــــضة ؤؾـــــ 

٨َْـــظا ٧ـــان   لألخ٩ـــام ال٣ًـــاثُت، 
ً
ُٗت ج٩ـــٓن مهـــاصعا الكـــإن، للٓنـــ٫ٓ فـــي  هاًـــت اإلاُـــاٝ بلـــى ْيـــ٘ ههـــٓم حكـــَغ

ٗت  ٓوي للكــَغ ، َـظا ه ؤلاؾـالمُتالجاهـب ال٣ـاه
ً
ٓ مــا هدـً بهــضص بدشـّ آلان، ٣ٞــض خايــغا ْا٢ـ٘ الحــا٫ ِٞـ ــا، ؤمـا  ٓغٍأ

ٗت  ْبالخـالي  –٦مـا ؤؾـلٟىا -ٖـضة ؤؾــ  ؤلاؾـالمُتاٖخمضث الكَغ  ،
ً
ٖٓا ْمٓيـ  

ً
ُٗت قـ٨ال ٓمـت الدكـَغ لًـبِ اإلاىٓ

ٗت  ٢ْـــض عؤًىـــا فـــي ألاؾـــاؽ اإلاؿـــوى بــــ )٢اٖـــضة  ؤلاؾـــالمُتٞـــةن جبنـــي الكـــَغ ٓ جـــاّنٍ لِـــظٍ ألاؾــــ،  ٘ َـــ  للدكـــَغ
ً
مهـــضعا

٦ْكـ٠ مـا  اإلاييملئ ــ ٖلُـّ،  اؾَّ ًُ ْمـا  ْجىٓـُم الٗال٢ـت بـين ؤي مهـضع  ْال٩اق٠( ألاؾاؽ ألا٢غر ْألا٢ٔٓ لِٟـم 

ْلـظل٪ ؾـإجىا٫ْ مى جُـت جدضًـض اإلاهـضع  ُٗت؛   ٢ض ًلح٤ بالىهـٓم الدكـَغ
ً
ْ ٚمٓيا  ؤ

ً
َٓلت ألاْلى جىا٢ًا ْ لل ًبض

ٓلُين )مُلب ؤ٫ْ(، زم اإلاباصت اإلاترجبت ٖلى َظٍ اإلاى جُت )مُلب  زاٍن(.  ٖىض ألان



 
 
 

495 
 

م2021لسنة   عدد خاص                               علوم الشرعية والقانونية الجملة   

 

 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 مىهجُت جدذًذ اإلاصذس كىذ ألاصىلُين

َٓا بلــــى مهــــضع   ٓلُين فــــي جدضًــــض مهــــاصع الح٨ــــم الكــــغعي ًجــــض ؤ هــــم ٢ــــض ٢ؿــــم الىــــاْغ بلــــى ٖبــــاعاث ألانــــ

م لِـــــظًً اإلاهــــُلحين   م مــــً ٖــــضم ط٦ــــَغ ْبـــــالٚغ ْمهــــضع ٧اقــــ٠،  ْال٩اقــــ٠  -مييــــملئ،  ، بال ؤن  –اإلاييــــملئ 
ً
هّهـــــا

ٓم ٖباعا هم ٢ض جًمجها ْاإلاخإمل في َظٍ الٗباعاث ٖلى ْظّ الخد٤ُ٣ ًالخٔ طل٪. مِٟ  ْؤقاع بلحها، 

ْه٣خهــــغ ٖلـــــى  ْؤزــــٔغ مسخلــــ٠ ٞحهـــــا،  ٓلُين ج٣ؿــــُمِم للمهـــــاصع بمهــــاصع مجمــــ٘ ٖلحهـــــا،  ٓع ألانــــ ٣ٞــــض بــــضؤ ظمِـــــ

ٓا بتراجبُـت َـظٍ اإلاهــاصع ْال٣ُـاؽ ْؤلاظمـإ، زـم ٢ـال ٍٓـت  ْالؿـىت الىب م  ْ ـي ال٣ـغآن ال٨ـٍغ  - اإلاهـاصع اإلاجمـ٘ ٖلحهـا، 

ْ -ؤي ؤ هـــا لِؿـــذ فـــي طاث الغجبـــت  ْطلـــ٪ بىـــاء ٖلـــى ٖـــضة ؤ،  م،  ٓ ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ َْـــ ْاخـــض ٣ٞـــِ،   هـــا جغظـــ٘ بلـــى ؤنـــل 

ٓا بإهـّ: "زُـار هللا حٗـالى اإلاخٗلــ٤ بإٞٗـا٫ اإلا٩لٟـين باال٢خًــاء  ْالـظي ٢ــال ِٟم للح٨ــم الكـغعي،  ٓع، ؤَمِـا حٗـٍغ ؤمـ

ْ الٓي٘" ْ الخسُير ؤ  (1)ؤ
ً
ْبن لم ٨ًً مجمٗا . ، َظا الخٍٗغ٠ 

ً
ال ا ٢ب ْؤ٦رَر ٟاث   ٖلُّ، بال ؤهّ ؤقِغ الخٍٗغ

ْال٣ـــ٫ٓ بـــإن الح٨ـــم َـــٓ: "زُـــار هللا حٗـــالى... " ٢ُـــض ٢ـــض زـــغط بـــّ ٧ـــل زُـــار آزـــغ نـــاصع ٖـــً ٚيـــر هللا  

ْالخُــار َىــا ًمشــل اإلاهــضع ٦ٗىهــغ مــً ٖىانــغ الح٨ــم الكــغعي ْبالخــالي ٞــةن مهــضع الح٨ــم الكــغعي (2)حٗــالى،   ،

ْال  ،
ً
ٓ زُــار هللا حٗــالى خهــغا ٓ صلُــل طلــ٪ الخُــار، ال طاث الخُــارَــ م َــ ٨َْــظا ٧ــان ال٣ــغآن (3)٣ــغآن ال٨ــٍغ  ،

َْـــــظٍ الىدُجـــــت ًم٨ـــــً مالخٓتهـــــا فـــــي ٖبـــــاعاث  ُت، ؤي اإلاهـــــضع اإلاييـــــملئ،  م اإلاهـــــضع ألانـــــُل لألخ٩ـــــام الكـــــٖغ ال٨ـــــٍغ

ْمً طل٪ ٫ٓ٢ الٛؼالي: "اٖلم ؤهىا بطا خ٣٣ىـا الىٓـ ْاخض،  ، بال ؤن مٗىاَا 
ً
ٓلُين ٖلى ازخالِٞا لٟٓا غ بـان ؤن ألان

ٓ ٢ــ٫ٓ هللا حٗــالى؛ بط ٢ــ٫ٓ الغؾــ٫ٓ  َْــ ْاخــض،  ال ملــؼم، بــل   -نــلى هللا ٖلُــّ ْؾــلم  -ؤنــل ألاخ٩ــام  لــِـ بد٨ــم 

ْالؿـــىت ٖلـــى  ٦ْـــظا، ٞـــالح٨م ا حٗـــالى ْخـــضٍ، ْؤلاظمـــإ ًـــض٫ ٖلـــى الؿـــىت،  مساـــر ٖـــً هللا حٗـــالى ؤهـــّ خ٨ـــم ب٨ـــظا 

 .(4)خ٨م هللا حٗالى ... "

ْلـــِـ خ٣ُ٣ـــت؛ أل هــــا ْبىـــاء ٖلـــى مـــا ؾــــب٤ هيخ ـــي بلـــى    ،
ً
ُت  ـــي خ٨ـــم هللا حٗـــالى خ٨مــــا ؤن ألاخ٩ـــام الكــــٖغ

ٓاء ٧ــان الاؾــخيباٍ مباقــغة مــً ال٣ــغآن  ْلِؿــذ  ــي جلــ٪ الىهــٓم طا هــا، ؾــ مؿــخيبُت مــً الىهــٓم ال٣غآهُــت، 

ٍٓت. ْ ٚير مباقغ ٧االؾخيباٍ مً الؿىت الىب م، ؤ  ال٨ٍغ

٣ْٖلُــت،  –اإلاهــاصع -ْختــى فــي ج٣ؿــُمِم ألاصلــت   ٓا ال٣ٗلُــت بلــى الى٣لُــت؛ طلــ٪ ؤن ألاصلــت بلــى ه٣لُــت  ؤعظٗــ

ٓا ألاصلــت الى٣لُــت بلــى ال٣ــغآن  ْبهمــا ال٣ٗــل ؤصا هــا، زــم ؤعظٗــ ال٣ٗلُــت ٢ــض زبدــذ  جُتهــا باألصلــت الى٣لُــت، ال بــظا ها، 

ْمهضع اإلاهاصع ٓ ؤنل ألان٫ٓ،  م، ِٞ  .(5)ال٨ٍغ

                                                             
(1)
منهاج يوعاو  معه  ا"ح يإل انويا ورالاماا  ا"ح منهااج يوو،او  فاص ذهاى ي ،او  وهبنضااويا يواااا" ا م بعاب  يوبىل صا مدمى بو د وا -

وما بعىااا يآلمىيا  نؾ يوىنو لبو يود و ذهص بو مدمى بو ذهاص باو مدماىا يإلدرااى فاص ل،او   90 0مدمى ذهص ،بنر ولوالىها لي ا لي ا 
 وما بعىااي 98 0ىا 5112ا 2ورتل يوعهمنبا  ي دراىا ك: إب"يانى يوعجو ا بن"و ا ىي" ي

(2)
 ي2لبو ؼ"ي" ا ضو مةتاحا يودرى يو "ذص وإ راالتها يورتال تد  يو باذبا د -
(3)
ح يوا"يفصا  هال يوىنو لبو يوعباط لدمى بو إى"نطا يإلدراى فص تمنن  يوةتااوى ذاو ي درااى وت،ا"فا  يوااضاص ويإلمااىا يذتناو باه: ذباى يوةتاا -

 ي28ىا د0992ا 5وه باذبا   يإل المنبلبو ؼى ا بن"و ا ىي" يوب اب" 
(4)
ىا 5100ن  وتعهن : مدماى تاام"ا يواااا" ا ىي" يوداىنا وه باذابا لي ا يوؽ يوصا لبو دامى مدمى بو مدمىا يوم ت،ةو فص ذهى ي ،و ا تدا -
 ي599 0

(5)
 يو ا بصا لبو إ دا  إب"يانى بو مو و يوؽ"نا صا يومويفاا  فص ل،و  يو "نعبا  "ح ذبى   ى"ي ا يواااا" ا ىي"  يوداىنا وه باذابا لي ا -

 ي096 0يآلمىيا يإلدراى فص ل،و  يالدراىا  -91 9ىا 5116
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ْ ٚمــٓى ٖمــل ٖلمــاء ألانــ٫ٓ ٖلــى جٓظُــّ ٖبــاع   ا هم اإلاخٗل٣ــت بالخهــٓم، ٧ْــي ال ًب٣ــ  فــي ألامــغ لــبـ ؤ

ْمـً زــم  مـا،  ْٚيَر ْال٣ُـاؽ  ْالـضلُل ٖـً الؿــىت  ْبػالـت مـا ٞحهـا مـً بقــ٩ا٫ ْـاَغي، جمشـل فـي هٟــي ْنـ٠ اإلاهـضع 

ظحهِم بــــإن الــــضلُل ْنــــ٠ ال ًىهــــٝغ بال  ٢ْــــض ٧ــــان جـــٓـ هٟــــي ْنــــ٠ الح٨ــــم الكــــغعي ٖــــً ألاخ٩ــــام اإلابيُــــت ٖلحهــــا، 

ْٖالمــ لل٣ــغآن م، ؤمــا بــاقي اإلاهــاصع ٞ ــي صالثــل  ْبــاقي اإلاهــاصع ال٨ــٍغ ٓ اإلاهــضع اإلاييــملئ،  م َــ اث، ؤي ؤن ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

م، ٣ًـــ٫ٓ البضزيـــملي: "ل٨ـــً ًـــغص ٖل ٧اقـــٟت  ـــي ُـــّ ؤخ٩ـــام ٦شيـــرة زابخـــت ْمّٗغٞـــت ٖمـــا لـــم ًٟحـــح ٖىـــّ ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

ٓلـــــّ زُـــــار هللا حٗـــــالى،  - نـــــلى هللا ٖلُـــــّ ْؾـــــلم -ب٣ـــــ٫ٓ الىبـــــي ٢ْـــــض ؤزغظِـــــا ب٣ ْبال٣ُـــــاؽ،  ْبا ظمـــــإ  ْبٟٗلـــــّ 

ــاث ال مشبخــاث" َْــظٍ ألاعبٗــت مٗٞغ  ،
ً
ٓ زُــار هللا حٗــالى مُل٣ــا ٓار ؤن الح٨ــم َــ ْمٗنــى ؤن اإلاهــاصع ٚيــر (1)ٞــالج   ،

ـــــت الجاهـــــب الٗملـــــي لل٣ـــــغآن ا ـــــاث ؤ هـــــا "الٓؾـــــاثل التـــــي ؤمـــــضها هللا  هـــــا إلاٗٞغ ْ مٗٞغ م صالثـــــل ؤ م، ال٣ـــــغآن ال٨ـــــٍغ ل٨ـــــٍغ

٣ــــت الخُبُــــ٤  ــــي  ٍغ ــــت اإلاٗــــاوي َْ ْْؾــــاثل مٗٞغ م،  خــــّ ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ ْصلُــــل مٗٞغ ٓ ٦ــــالم هللا حٗــــالى،  ٞالخُــــار َــــ

ْال٣ُاؽ" ْمجها الؿىت   .(2)الضالثل اإلاكاع بلحها، 

ْل٣ــــض ْــــً   ٓوي ٖىــــضما ٢ــــا٫: " ْمــــجهم البُــــاه  ،ً ٢ْــــض نــــغح  هــــظٍ اإلاٗــــاوي بٗــــٌ ٖلمــــاء ألانــــ٫ٓ اإلاٗانــــٍغ

ظِــا ٖىــّ  هــظا ٓلِــا ُٞــّ، ألن زُابــاث هللا ٖــؼ  بًٗــِم زْغ ــ٠، بال ؤن الحــ٤ صز ال٣ُــض، ٞــاٖترى  هــا ٖلــى الخٍٗغ

ٓاؾـــٍُت، ٧ـــالتي زبدــــذ  يؿـــب بلُــــّ ب ًُ ْمجهــــا مـــا  م،  ْعصث بـــال٣غآن ال٨ـــٍغ يؿــــب بلُـــّ مباقـــغة، ٧ــــالتي  ًُ ْظـــل مجهـــا مـــا 

ُت اإلاٗخاـــرة، ٩ٞـــل َـــظٍ ألاصلـــت فـــي خ٣ُ٣تهـــا عاظٗـــت بلـــى زُـــار  ـــا مـــً ألاصلـــت الكـــٖغ ْٚيَر  -ٖـــّؼ ْظـــّل -هللا بالؿـــىت 

ٕٓ بلــى ؤصلــت  جُتهــا فــي ٦خــب   مــً الغظــ
ً
ْابــحا ٍِْٓــغ لىــا َــظا  ال ميكــئاث،  ْلِؿــذ بمشبخــاث  ْمّٗغٞــاث لح٨مــّ، 

 .(3)ألان٫ٓ"

م ٌٛلــــب ٖلُــــّ الُــــاب٘ ال٨لــــي ال الجؼجــــي، ْختــــى الجؼجــــي مىــــّ ًازــــظ ٖلــــى   ْؾــــبب طلــــ٪ ؤن ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ

ْ بال٣ُاؽ ْما(4)ال٩لُت، بما باٖخباع اإلاأالث ؤ ْبالخـالي اخخـاط بلـى بُـان،  ،   ،
ً
ْ مُل٣ـا ، ؤ

ً
ْ ٖامـا ، ؤ

ً
 ٧ان مجمال

ً
٧ان ٧لُا

 بـــّ، 
ً
غا ٨َْـــظا ٞـــةن الجؼجـــي ؤزىـــاء بُاهـــّ لل٨لـــي ٩ًـــٓن مـــَا َْـــظٍ مـــً زهـــاثو الجؼجـــي،  ْ ج٣ُُـــض،  ْ جسهـــُو، ؤ ؤ

ط ْبالخــالي الخــْغ ْصٍ، خُــض ًمشــل ال٨لــي باليؿــبت للجؼجـي ال٣اٖــضة الٗامــت،   بلُــّ، ٚيــر زــاعط ٖــً خـض
ً
ٖجهــا  ْعاظٗـا

ْع  ْمشـا٫ طلــ٪ الــض ال ًـخم مٗنــى ال٨لـي بال بــالجؼجي،   مــً ال٨لــي، 
ً
ْعٍ ًجٗـل الجؼجــي ظـؼءا َْـظا بــض ُخّ،  ًىٟـي قــٖغ

ٓلّ حٗالى: ىّ ٢ ِّ ْالظي ب ا مً اإلاهاصع،  ْٚيَر ٍٓت  ٓم الؿىت الىب ـّؼ٫َِ الظي ج٣
ُ
ـاِؽ َمـا ه َن للىَّ َغ ِلُخَبـّيِ

ْ
٦ ِ
ّ
َ٪ الـظ ُْ َىا ِبلَ

ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ؤ َْ

 َٗ
َ
ل َْ ْحِهْم 

َ
ُغَْن ِبل

َّ
٨
َ
َخٟ ًَ ْم  ُِ

َّ
ٓعة الىدل، آلاًت ل ـغاث 44، ؾ ْج٣ٍغ ٓا٫  ْؤ٢ـ ٍٓـت بمـا ٞحهـا مـً ؤٞٗـا٫  ْاإلاخدب٘ للؿـىت الىب  ،

ٓاعص فـــي  ـــاع الٗـــام الـــ ْعصث ٞحهـــا، بال ؤ هـــا لـــم جســـغط ٖـــً ؤلَا ْاعصة فـــي ٦خـــار هللا حٗـــالى ٢ـــض   ٦شيـــرة ٚيـــر 
ً
ًجـــض ؤخ٩امـــا

 ٦خار هللا ٖؼ ْظل.

  ْ ٍٓــت  م، ال بيــاٞت بلـــى ؤن الؿـــىت الىب مـــا بهمــا زبدـــذ  ـــحت الاٖخمــاص ٖلحهمـــا بـــال٣غآن ال٨ـــٍغ ْٚيَر ال٣ُـــاؽ 

ــا بهمــا  ْ ٚيَر م مــً زــال٫ الؿــىت ؤ م، ٞبُــان  ــحت الاٖخمــاص ٖلــى ال٣ــغآن ال٨ــٍغ بــظا هما، ٖلــى زــالٝ ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

خمــ م لــِـ بداظــت بلــى ٚيــٍر فــي بزبــاث  جُخــّ "بط مىــّ ٢امــذ  ــحت الٖا ــغي، ال بوكــاجي، ٞــال٣غآن ال٨ــٍغ ٓ ج٣ٍغ اص َــ

خماص ٖلحها بهما ًض٫ ٖلُّ ال٨خار"  .   (5)ٖلُّ ... ؤن الٗمل بالؿّىت ْالٖا

                                                             
(1)
 ي90 0يوبىل صا منهاج يوعاو ا  -
(2)
 ي2لبو ؼ"ي" ا يودرى يو "ذص وإ راالتها د  -
(3)
 ي99ىا د0988ا 0ا ىم  ا ىي" يواهىا  يإل المنبيوبنانونصا مدمى لبو يوةترا يودرى يوترهنةص فص يو "نعب  -
(4)
 ي529 9يو ا بصا يومويفاا ا  -
(5)
 ي91 9يوم،ى" يو اب ا  -
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 اإلاؼلب الثاوي

 اإلابادب اإلاترجبت كلى َزٍ اإلاىهجُت

ْاإلاهـضع ال٩اقـ٠، هـإحي لبُـان مـا ًخٟـٕغ ٖـً َـظٍ ال٣اٖـضة مـً مبـاصت،   بٗض بُان ٢اٖضة اإلاهضع اإلاييملئ 

ا، ْختـى ؤصوـ  صعظا هـا،   مـً ؤٖلـى مهـاصَع
ً
ُٗت بـضءا ٓمـت الدكـَغ ْجىُٓم اإلاىٓ حؿاٖض في ِٞم ؤٖم٤ لل٣اٖضة ألام، 

ْالح٨ـم، ْمبـضؤ  ْمً اإلاباصت اإلاترجبت ٖلى َظٍ ال٣اٖضة مبضؤ الخٟغ٢ت بـين الـىو  ْمبـضؤ التراجبُـت،  ْمبـضؤ ؤلاخالـت، 

ْلىــــا لِــــا مكــــابّ إلاــــا ٢مىــــا بــــّ مـــ٘ـ ٢اٖــــضة اإلاييــــملئ  ظؼ لِــــا، ٞخىا ُْٞمــــا ًلــــي بُــــان مـــٓـ ــــ٘ الخــــالٝ،  خ٨ــــم الحــــا٦م ًٞغ

ٗت  ت الكـــَغ ٓ هـــا ؤصاة مى جُـــت ؾيؿـــخسضمِا فـــي ِٞـــم مهـــضٍع ْبهمـــا ل٩ ٓاعصة فـــي  ؤلاؾـــالمُتْال٩اقـــ٠، ال لـــظا ها،  الـــ

ٓع.  الضؾخ

 
ً
 بين الىص والحىم:                                      الخفشكت -أوال

ْٚيــُرٍ ٦ــالم ٚيـِرٍ، ْهللا   م ٦ــالم هللا حٗـالى،  ْحٗــالى-ال٣ـغآن ال٨ــٍغ ٓاٍ،  -ؾــبداهّ  ْؤٖٓــم مــً ٧ـل مــا ؾــ ؤٖـؼ 

م  ، طلـ٪ ؤن ال٣ـغآن ال٨ـٍغ ؤنـل ألانـ٫ٓ، ؤي اإلاغظـ٘  -٦مـا ؤؾـلٟىا-ْمً زم ٧ان ٦المـّ ٦ـظل٪ باليؿـبت ل٨ـالم ٚيـٍر

ْعٍ بلـــى ازـــخالٝ اإلاُلـــ م ٖلـــى ٚيـــٍر ًـــاصي بـــض ّٓ ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ ْٖلـــ  ، ٓ بلـــى ٚيـــٍر ٓاٍ، فـــي خـــين ال ًغظـــ٘ َـــ ٤ ل٩ـــل مـــا ؾـــ

ْالـظي ٞهـلىا الحـضًض ُٞـّ ٢بــل  ْال٩اقـ٠،  ٓع مجهـا ازــخالٝ الٓنـ٠ اإلاييـملئ  ُٟـت ٧ـل مجهـا، بىـاء ٖلـى ٖـضة ؤمـ ْْ

م  ْمجهــــا ازــــخالٝ ظِــــت ؤلانــــضاع، ٞــــال٣غآن ال٨ــــٍغ ْال٣ُــــاؽ نــــاصع ٖــــً هللا  -الــــىو –٢لُــــل،   ْالؿــــىت   ؾــــبداهّ، 

مــا  م  -ْٚيَر ْمجهــا َبُٗــت الٗال٢ــت بــين  -ْ ــي جمشــل الح٨ــم باليؿــبت لل٣ــغآن ال٨ــٍغ نــاصعة ٖــً ٚيــر هللا ؾــبداهّ، 

ْْؾـُلت ل٨ـالم ٚيـٍر للٓنـ٫ٓ بلـى الح٨ـم الكـغعي ْٚيـٍر مـً اإلاهـاصع، ٨ٞـالم هللا حٗـالى ؤصاة  م  ال (1)ال٣غآن ال٨ـٍغ  ،

ْالــظي ؤقــغها بلُــّ ًم٨ــً ؤن ج٩ــٓن ؤصاة اليــمليء  ــي  ٓلُين للح٨ــم الكــغعي،  ــ٠ ألانــ ْمجهــا حٍٗغ طاث طلــ٪ اليــمليء، 

ْمدـــل  ْ الٓيـــ٘ "،  ْ الخسُيـــر ؤ ٓلِم بإهـــّ "زُـــار هللا حٗـــالى اإلاخٗلـــ٤ بإٞٗـــا٫ اإلا٩لٟـــين باال٢خًـــاء ؤ ٓ ٢ـــ َْـــ  ،
ً
ؾـــلٟا

ٓ هللا حٗــ َْــ ٓ ٢ُــض "زُــار هللا"، ِٞــظا ال٣ُــض با يــاٞت بلــى ؤهــّ ًدــضص ظِــت ؤلانــضاع،  الى، اإلاسخلٟــت اؾدكــِاصها َــ

م. َْم ال٣ِٟاء، ٞةهّ ًدهغ الخُار في ال٣غآن ال٨ٍغ  ًٖ ظِت بنضاع الح٨م، 

ْٖلُــــّ ٞــــال ًم٨ــــً ؤن   م مهــــضع الح٨ــــم الكــــغعي،  ٓلُٓن ٖلــــى ؤن ههــــٓم ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ ٢ْــــض اجٟــــ٤ ألانــــ

ْٖلُـــّ ٞــــ "الـــىو ٍـــمليء،  ٓع،  َْـــظا ٚيـــر مخهـــ  لىٟؿـــّ، 
ً
ٓ طاجـــّ الح٨ـــم؛ ألهـــّ ٩ًـــٓن خُيئـــظ مهـــضعا ٩ًـــٓن الـــىو َـــ

ْؤهـّ مـً اإلاخٟـ٤ ٖلُـّ ؤن َـظا الخٗـضص ْالازــخالٝ  ْجخٗــضص ألاخ٩ـام،   
ً
ْاخـضا ْالح٨ـم ٍـمليء آزـغ، ٣ٞـض ٩ًـٓن الـىو 

، ٟٞاثــضة َــظٍ الخٟغ٢ــت التــي ْنــلىا 
ً
ُت، مــاصام الــىو ًدخملِــا ظمُٗــا  قــٖغ

ً
ٓ هــا ظمُٗــا فــي ألاخ٩ــام ال ٣ًــضح فــي ٧

ٓ ؤمــغ  ْالح٨ــم  ــي ؤن الــىو ؤمــغ بل ــي، ؤمــا الح٨ــم ِٞــ ٣بــل ُٞــّ  بلحهــا بــين الــىو  ًُ ْبالخــالي  بكــغي ٢اٖضجــّ بلُِــت، 

ٕٓ ْالازخالٝ"  .(2)الخى

 بهمــا طلــ٪ باليؿــبت إلابىــاٍ، ؤي  
ً
ٓهــّ خ٨مــا عي، ٩ٞ  ٖلــى َــ٫ٓ الخــِ الدكــَغ

ً
ٚيــر ؤن الح٨ــم ال ًب٣ــ  خ٨مــا

ْبالخـالي ًجخمـ٘  ٓ مهـضع لـّ،  ْل٨ً باليؿبت إلاا ٧ان َـ  ،
ً
ٓ طاجّ هها باليؿبت للىو الظي ُبني ٖلُّ؛ بل ٢ض ٩ًٓن َ

٢ٓـذ هـوٌّ باليؿـبت إلاـا بٗـضٍ، ُٞ ٓ خ٨م باليؿبت إلاا ٢بلّ، ْفي هٟـ ال ِٞ ،٤ ِ
ّ
ْل٨ً م٘ ازخالٝ اإلاخٗل ّ الٓنٟان، 

                                                             
(1)
 ي50-09مةتاحا  "يم  ل،وونب   بال يوتة"  بدجب يوتىّنوا يورتال تد  يو باذبا د لبو ؼ"ي" ا ضو  -
(2)
يوؽ"نانصاآنب ذهاص  االمبا يو،اروك يوم اما  إ االمنبا يوا"لى ويووي اقا " ااوب ماج اتن" ؼنا" من او" ا ونبنااا جامعاب  ا"يبهطا رهناب يوااانووا   -

 ي98ىا د5109-5108يوعاى يوجامعص 
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م، ٍٓــت، ٞ ــي خ٨ــم باليؿــبت لل٣ــغآن ال٨ــٍغ ْمشالــّ الؿــىت الىب ْال٩اقــ٠،   ْنــ٠ اإلاييــملئ 
ً
 ْبالخــالي ًجخمــ٘ ُٞــّ ؤًًــا

٦ْـظل٪ ؾـاثغ اإلاهـاصع باليؿـبت لألخ ْبـين ال٣ـغآن ْهو باليؿـبت لبـاقي اإلاهـاصع،  ٍْب٣ـ  الٟـغ١ بُجهـا  ُت،  ٩ـام الكـٖغ

.
ً
ْٚيٍر هو خ٨ما م، ؤن ألازير هو خ٣ُ٣ت،   ال٨ٍغ

ْ اإلاؿــخِٗمل  ٓلُين -ْٞاثــضة َــظا اإلابــضؤ  ــي بُــان ال٣ابــل ؤ ْمــا  – (1)اإلاؿــدشِمغ ٦مــا ٌؿــمُّ بٗــٌ ألانــ لِــظٍ اإلاهــاصع 

ٓ اظخمـ٘ الٓنـ ٓ طاجّ ٢ابل الح٨م، ختى ل بنى ٖلحها، ٣ٞابل الىو لِـ َ ٍٓـت ًُ ْاخـض، ٞالؿـىت الىب ٟان فـي مهـضع 

ْاجــــّ  ْامــــخال٥ ؤص ْطلــــ٪ بىــــاء ٖلــــى ؤَلُــــت الاظتهــــاص،  ٓ طاث ال٣ابــــل لِــــا ٦د٨ــــم،  ، ال٣ابــــل لِــــا ٦ــــىو، لــــِـ َــــ
ً
مــــشال

ُت باليؿــبت بلـــى  ٓام ٧األصلــت الكـــٖغ ٓلُين: "ٞخــأْ اإلاجتهـــضًً باليؿــبت بلـــى الٗــ َْـــظا بُــان ٢ـــ٫ٓ ألانــ ْاإلا٨ىــت مىــّ، 

ْمــً زــم ٞهــل الٗــامي ٖــً الــىو، بهمــا ُظٗــل لحٟــٔ الــىو مــً ، ٞالخٟغ٢ــت بــ(2)اإلاجتهــضًً" ْالح٨ــم،  ين الــىو 

ْبىـــاء ٖلـــى مـــا ؾـــب٤، ٞـــّغ١  ْاؾـــخيباٍ الح٨ـــم مىـــّ،  ٖبــض مـــً لِؿـــذ لضًـــّ اإلا٨ىـــت ْألاَلُـــت الٗلمُـــت للىٓـــغ ُٞــّ، 

ْالحا٦م، ٦ما ؾىٓبح ُٞما ًلي. ْاإلاٟتي  ٓلُٓن بين اإلاجتهض   ألان

 
ً
 ؤلاخالت:  -زاهُا

م، ال ٦ما ؤؾلُٟذ، ٞةن ا  مـا بهمـا زبدـذ  ـحت الاٖخمـاص ٖلحهـا بـال٣غآن ال٨ـٍغ ْٚيَر ْال٣ُـاؽ  ٍٓت  لؿىت الىب

ٓ هللا ظـّل قـإهّ  َْـ خماص ٖلحها بؿبب ازخُاع الحا٦م اإلاُلـ٤ لِـا،  ، زبدذ  حت الٖا ْباألخٔغ ـُم  بظا ها، 
ْ
ُح٨

ْ
ِبِن ال

 ِّ ـ
َّ
 ِلل

َّ
ٓعة ًٓؾــ٠، آلاًــت ِبال ٢ْــض ؤٖلمىـا هللا ؾــبداهّ بازخُــاٍع 40، ؾــ م، ،  ٓايــ٘ فــي ال٣ــغآن ال٨ــٍغ لِــا فــي ٖضًـض اإلا

َّ  ْْظـــٓر اجباٖىـــا لِـــا، ٢ـــا٫ حٗـــالى: ـــ
َّ
ٓا الل ٣ُـــ اجَّ َْ ٓا  َتُه

ْ
ـــاه
َ
ٞ ُّ ْىـــ َٖ ـــْم 

ُ
َمـــا َ َهى٨ َْ  ٍُ ْ

ُ
ـــظ
ُ
س
َ
ُؾـــ٫ُٓ ٞ ـــُم الغَّ

ُ
ى٨
َ
َمـــا َءاج َْ ٓعة ، ؾـــ

٢ْــــا٫ ؾــــبداهّ:7الحكــــغ، آلاًــــت   ،  ْبَهــــاِع
َ
ِلي ألا ْْ

ُ
ــــإ ًَ َخِاُرْا  ْٖ ــــا

َ
ٞ  ٓعة الحكــــغ، آلاًــــ ٢ْــــا٫ حٗــــالى: 2ت ، ؾــــ  ، ــــا َه يُّ

َ
إ ًَ

ْم 
ُ
ْمــِغ ِمــْى٨

َ ْ
ِلــي ألا ْْ

ُ
ؤ َْ ُؾــ٫َٓ  ٓا الغَّ ــ ُٗ ُ َِ

َ
ؤ َْ  َّ ــ

َّ
ٓا الل ــ ُٗ ُ َِ

َ
ٓا ؤ ًَ َءاَمُىــ ــِظً

َّ
ٓعة اليؿــاء، آلاًــت ال ،  َــظا الازخُــاع لِــظٍ 58، ؾــ

ـــا؛ ْٚيَر ٍٓـــت  م بلـــى الؿـــىت الىب لبُـــان  اإلاهـــاصع ؤزـــظ قـــ٩ل ؤلاخالـــت، خُـــض ؤخالىـــا هللا  ؾـــبداهّ ٖاـــر ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

ْٞـ٤  ْطلـ٪  ْالٟهـل فـي اإلاؿـاثل التـي لـم ًٟهـل ٞحهـا،   ، ِّ ْجسهـُو ٖاّمـ ْج٣ُُض مُل٣ـّ،  م،  بظما٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

ا. ْال٩لُاث التي ؤ٢َغ ٓاٖض   ال٣

ٓجــــّ"  دُـــل ْفـــي ٢
ُ
 مـــً اإلا

ً
ْع ؤلاخالـــت ؤ هـــا "ججٗـــل الــــىو اإلادـــا٫ بلُـــّ ظــــؼءا ْ هـــظا ا٦دؿـــبذ الؿــــىت (3)ْص  ،

ـــا مـــً اإلاهـــاصع الحجُـــت ْٚيَر ٍٓـــت  دُـــل مييـــملئ لل٣اٖـــضة الٗامـــت، الىب
ُ
ٕٓ بلحهـــا، ٞاإلا ْالغظـــ خمـــاص ٖلحهـــا،  ، ْ ـــحت الٖا

ْجُب٣ُا ها.  ْاإلادا٫ بلُّ ٧اق٠ ًٖ جٟانُل َظٍ ال٣اٖضة 

ين، ؤخــضَما ًدُــل   ٓص َــٞغ ٦ــظل٪ ًم٨ــً ؤن ًِٟــم مــً َــظا ألامــغ ازــخالٝ الجِــت، ٞا خالــت حكــير بلــى ْظــ

،
ً
ْاخــضا  

ً
ـا ٓهــا َٞغ ٓع ؤن ٩ً ٓ ًمل٨ــّ  بلـى آلازــغ، ألهــّ ًهـٗب جهــ َْــ زــم ًدُـل ألامــغ بلــى هٟؿـّ، بط مــا مٓظــب طلـ٪، 

، زــم ًهــبٜ  ُت لرزــغ للخهـٝغ لــى ٌُٗــي الكـٖغ َْـظا ألٖا ـان ؤخــضَما ؤٖلــى مـً آلازــغ،  مىـظ البضاًــتا بـل َمــا َٞغ

ُت. ْالكٖغ ّ َظا بالحجُت   جهٞغ

لى م  غي ْؤما بُان  جُت ألٖا ٓ بال ج٣ٍغ  لألؾـاؽ الـظي ٌؿـخمض  ،ؤًًا ً زال٫ ألاصو  ٞما َ
ً
ٞةن ُّٞ بُاها

ْٖلُــــّ ٞــــةن ؤلاخالــــت جســــضم اإلادــــا٫ بلُــــّ  ُخّ،  ٓصٍ ْ جُخــــّ ْقــــٖغ ؤ٦رــــر مــــً زــــضمتها  -ال٩اقــــ٠ -مىــــّ ألاصوــــ  ْظــــ

 .-اإلاييملئ -للُمدُل 

                                                             
(1)
 ي  969 5يوؽ يوصا يوم ت،ةوا  -
(2)
 ي211 9يو ا بصا يومويفاا ا  -
(3)
 ي2لبو ؼ"ي" ا يودرى يو "ذص وإ راالتها د  -
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ً
 التراجبُت: -زالثا

ُٟــــت ٧ــــل   ْازــــخالٝ ْْ  ،
ً
ْمييــــملئ خ٨مــــا ْمييــــملئ خ٣ُ٣ــــت،  ٧ْاقــــ٠،  ازــــخالٝ ْنــــ٠ اإلاهــــاصع بــــين مييــــملئ 

ْازــخ الٝ ظِــت ؤلانــضاع، ٦ــظل٪ َبُٗــت الٗال٢ــت بــين ٧ــل َــظٍ اإلاهــاصع، ٧ــل طلــ٪ ؤصعــى بلــى بًجــاص جغاجبُــت مجهمــا، 

، ًجٗــــل 
ً
 مُٗىــــا

ً
ْالغجبــــت، ؤي ؤن ٧ــــل َــــظٍ اإلاهــــاصع حكــــ٩ل جغجِبــــا ــــا ٖــــً بًٗــــِا فــــي الضعظــــت  بُجهــــا، ج٣ ــــملي بخماًَؼ

َْـــظا ْاخـــض فـــي  هاًـــت اإلاُـــاٝ،   لرزـــغ، بلـــى ؤن جغظـــ٘ ظمُِٗـــا بلـــى مهـــضع 
ً
٨َْـــظا  بًٗـــِا مغظٗـــا مٗنـــى التراجبُـــت، 

ـ٤ ؤلاخالـت، ٦مـا الخٓىـا فـي  ْال٨كـ٠ بٍُغ ْب٣ُت اإلاهـاصع ججمـ٘ بـين ؤلاوكـاء الح٨وـي  ٓظض مهضع مييملئ ؤنُل،  ً

٦ْمـا ؤؾـلٟىا ٖىـض خـضًصىا  ؾــ ٖلحهـا، 
ُ
ْالبضزيملي، ٞ ي ٧اقٟت إلاا ٢بلِا، ُميكئت إلاا بٗـضَا، ممـا ؤ ٖباعحي الٛؼالي 

ٓلُي ْؤن لٟـــٔ  ئالخٓىـــا ج٣ؿـــُمِم للمهـــاصع بلـــى مييـــمل ن، ٣ٞـــضٖـــً مى جُـــت جدضًـــض اإلاهـــضع ٖىـــض ألانـــ ٧ْاقـــ٠، 

ُتها  ْحؿـخمض قــٖغ ـاث ٖلـى الح٨ـم،  ْمٗٞغ ْبـاقي اإلاهـاصع  ـي صالثـل  م،  ْ ألانـل مىهـٝغ بلـى ال٣ـغآن ال٨ـٍغ اإلاهـضع ؤ

م  –مـــً ألانـــل  ٓص ؤٖلـــى -ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ ٓص جغاجبُـــت بـــين اإلاهـــاصع، جٟ ـــملي بلـــى ْظـــ ، ْفـــي َـــظا بقـــاعة مـــجهم بلـــى ْظـــ

 ْؤصو . 

 لــــّ، بط ال ً  
ً
لــــى، باٖخبــــاٍع مهــــضعا ٓابِ ألٖا حــــح مسالٟــــت اليــــمليء ْؤزــــغ طلــــ٪ ًِٓــــغ فــــي التــــزام ألاصوــــ  بًــــ

 
ً
ْؤًًا  ، ٍّٓٞةن إلاهضٍع ْجدخ لى  غ اإلاهضع ألٖا

ّ
لى ًمشل ال٣اٖضة ال٩لُت التي جَا  .(1)اإلاهضع ألٖا

ْْخـــضة الضاللـــت، ٞمـــً خ            فـــي ْألازـــغ آلازـــغ، ؤن َـــظا اإلابـــضؤ ٌٗـــؼػ ْخـــضة اإلاهـــضع 
ً
ْاخـــضا ُـــض اإلاهـــضع ٩ًـــٓن 

٘ الٓيـــعي  -البضاًـــت  ٓع فـــي الدكـــَغ ْالضؾـــخ ٘ ؤلاؾـــالمي،  م فـــي الدكـــَغ  فـــي  –ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ
ً
ْحٗـــضصا  

ً
با ّٗ زـــم ًـــؼصاص حكـــ

ْمـا فـي  ٓعة في البضاًت، بؿـبب ٧لُـت اإلاهـضع  ْٚير مده ْمً خُض الضاللت، ج٩ٓن مخٗضصة  ٓعة مهاصع ٧اقٟت،  ن

 ْ ْطلـــ٪  بَــال١طلــ٪ مــً بظمــا٫  ْاخــضة،   بلــى ؤن جىدهــغ فــي صاللــت 
ً
 ٞكــِئا

ً
ٓم، زــم ج٣ــّل َــظٍ الخٗضصًــت قــِئا ْٖمــ

٨َْـظا ٌٗمـل َـظا اإلابـضؤ ٖلـى ْخـضة  ْج٣ُُـض،  ْجسهـُو  ْجٟهـُل  ٓم بـّ اإلاهـضع ال٩اقـ٠ مـً بُـان  بؿبب ما ٣ًـ

ال  ْالخـض٤ُ٢،  ٍْتـر٥ اإلاؿـاخت بُجهمـا للىٓـغ ْالاؾـخيباٍ  ْْخضة الضاللت اهتهاًء،   ًسٟـ  مـا فـي طلـ٪ اإلاهضع ابخضاًء، 

ْصالال ها. عي في مهاصٍع   مً يبِ للمؿاع الدكَغ

 
ً
 خىم الحاهم ًشفم الخالف: -سابلا

ْميكــــئت خ٣ُ٣ـــــت   ٧ْاقـــــٟت،  ِّ ٖىـــــض ج٣ؿــــُم اإلاهـــــاصع بلــــى ميكــــئت  ْال٩اقـــــ٠ لــــم ًيخــــ ْع ٢اٖــــضة اإلاييــــملئ  ص

 لـظل٪ بلـى
ً
 جبٗـا

ً
٢ْؿـمتها ؤًًـا  لظل٪ ظِـاث بنـضاع، 

ً
؛ بل ب ها ؤوكإث جبٗا

ً
 -ظِـاث بنـضاع ميكـئت  ْميكئت خ٨ما

 
ً
ْ خ٨مــــــا ٢ْــــــض ًجخمــــــ٘  –خ٣ُ٣ــــــت ؤ ْمهــــــضع الح٨ــــــم ٧اقــــــ٠،  ْظِــــــاث بنــــــضاع ٧اقــــــٟت، ُٞمهــــــضع الــــــىو مييــــــملئ، 

.
ً
ّىا طل٪ ؾلٟا ِّ ٢ْض ب  الٓنٟان في طاث الجِت، ٞخ٩ٓن ٧اقٟت باليؿبت إلاا ٢بلِا، ميكئت باليؿبت إلاا بٗضَا، 

ٓا بين ا  ت، ٣ٞض ٞغ٢ ُّ ٓلُين في َظا الهضص ظل ْا ألا٫ْ بـالىٓغ ْٖباعاث ألان ـض ُّ ْالحـا٦م، ٣ٞ إلاٟتـي اإلاجتهـض 

ٟخــٓن 
ُ
ٓا للحــا٦م ؾــلُت ازخُــاع صاللــت مــً الــضالالث التــي جّٓنــل بلحهــا اإلا ْمىدــ ْاؾــخيباٍ الح٨ــم مجهــا،  فــي ألاصلــت، 

ْالح٨ــم(2)ْالح٨ــم  هــا ٖلــى ْظــّ ؤلالــؼام ْ بباخــت   ، مــً طلــ٪ ٢ــ٫ٓ ال٣غافــي: "الٟخــٔٓ بزبــاع ٖــً هللا حٗــالى فــي بلــؼام ؤ

                                                             
(1)
 ي51يوؽ"نانصا يو،روك يوم ما  إ المنبا د  -
(2)
 ي99-99يوا"يفصا يإلدراى فص يوتمنن  بنو يوةتاوى وي دراىا د  -
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ْبٗـــض ازخُـــاع الحـــا٦م للضاللـــت، ْخ٨مـــّ  هـــا، ٩ًـــٓن خ٨مـــّ َـــظا (1)مٗىـــاٍ ؤلاوكـــاء ْؤلالـــؼام مـــً ٢ِبـــل هللا"بزبـــاع   ،

ٓ زال٠ اٖخ٣اصَم، ماصام مدلّ اإلاؿاثل الاظتهاصًت ٟخين، ختى ل
ُ
 لجمُ٘ اإلا

ً
 .(2)ملؼما

، ٚيــر ؤن الحــا٦م ال ٌؿــخ٣ل بٓيــ٘ ألاخ٩ــام مــً ٖىــضٍ، 
ً
مجتهــض ٞةهــّ ؤمــا بطا ٧ــان ٚيــر  بال بطا ٧ــان مجتهــضا

ْالدكــــ ي ال ًد٨ــــم بــــالِٔٓ  ٍْد٨ــــم بــــّ،  ٓا٫ اإلاجتهــــضًً فــــي اإلاؿــــإلت مدــــل الح٨ــــم، ًسخــــاع ؤخــــضَا،  ــــض بــــإ٢ ُّ ، (3)م٣

ٓا٫ اإلاجتهــضًً باليؿــبت للحــا٦م  ــي بمشابــت مهــضع مييــملئ    -٨َْــظا ٞــةن ؤ٢ــ
ً
ًبنــي ٖلُــّ خ٨مــّ، زــم  –مييــملئ ُخ٨مــا

.
ً
 لِم ؤًًا

ً
 ٩ًٓن خ٨مّ َظا ملؼما

  ٓ ال ْصلُــل َــظا اإلابــضؤ َــ ٓابُّ  ــ٘ الخــالٝ بًــ ؤلاظمــإ، خُــض ج٣ــغع ؤلاظمــإ ٖلــى ؤن خ٨ــم الحــا٦م ًٞغ

ى٣ٌ ٓلـّ حٗـالى: (4)ًُ ْصلُلِم في طلـ٪ ٢  ،  ْم
ُ
ْمـِغ ِمـْى٨

َ ْ
ِلـي ألا ْْ

ُ
ؤ َْ ُؾـ٫َٓ  ٓا الغَّ ـ ُٗ ُ َِ

َ
ؤ َْ  َّ ـ

َّ
ٓا الل ـ ُٗ ُ َِ

َ
ٓا ؤ ًَ َءاَمُىـ ـِظً

َّ
َهـا ال يُّ

َ
إ ًَ ،

ٓعة اليؿاء، آلاًت  52ؾ
ً
٨َْظا ٧ـان الحـا٦م هاثبـا ٓ خ٨ـم هللا  حٗـالى  ،  ٖـً هللا حٗـالى فـي ْيـ٘ ألاخ٩ـام*، ٞد٨مـّ َـ

ْ ًســــــغط ٖــــــً آعاء  ْال٣ُــــــاؽ ْؤلاظمــــــإ، ؤ ْالىهــــــٓم  ٓاٖــــــض ْألانــــــ٫ٓ  ، ٖلــــــى ؤال ًســــــال٠ َــــــظا الح٨ــــــم ال٣
ً
خ٨مــــــا

٣ــٌ
ُ
ْبال ه ُْمهـضٍع ٚيـر مجتهـض،  ٓم فــي (5)اإلاجتهـضًً  ٞـت الُـ ٓعٍت، اإلاْٗغ ، ٦مـا ؤن ٞحهـا بقـاعة بلـى ٨ٞــغة ٖـضم الضؾـخ

٨ْٞـغة ٖـضم الخُبُـ٤ الحـحُذ الٓؾِ ا ٓع،  ٓوي ٖىـض مسالٟخـّ للضؾـخ ْالتي ج٣ ـملي بـى٣ٌ الـىو ال٣ـاه ٓوي،  ل٣اه

ْ ٖـــــضم جُب٣ُـــــّ الخُبُـــــ٤  ٓوي، ؤ ْالتـــــي ج٣ ـــــملي بـــــى٣ٌ الح٨ـــــم ال٣ًـــــاجي ٖىـــــض مسالٟخـــــّ للـــــىو ال٣ـــــاه لل٣ـــــاهٓن، 

ْؤؾاؾــّ، ٞلــؼم ه٣ًــّ ٓوي  ــي مــ(6)الحــحُذ، ٨ٞالَمــا زــال٠ ؤنــلّ  ط ٖــً صاللــت الــىو ال٣ــاه ا حٗــٝغ ، ٞــالخْغ

ْ ٖضم الخُب٤ُ الححُذ لل٣اهٓن. ٓعٍت، ؤ  بٗضم الضؾخ

 باإلاؿـإلت  
أ
 زانـا

ً
، ٧ـان ههـا

ً
ٓ خ٨ـم هللا حٗـالى خ٨مـا ٓ ؤهّ إلاا ٧ان خ٨مّ َ ْؾبب بلؼامُت خ٨م الحا٦م َ

ٍُْبـــ٤  ٓلُت، ٞـــةن الـــىو الخـــام م٣ـــضٌم ٖلـــى الـــىو الٗـــام ٖىـــض الخُبُـــ٤،  ٓاٖـــض ألانـــ  لل٣
ً
٣ْْٞـــا مدـــل الح٨ـــم، 

ْعصث  هـا (7)إلاؿاثل ألازٔغ التي لم جـضزل فـي الح٨ـم الخـامالىو الٗام ٖلى ا ٓمُـت فـي ٧ـٓن اإلاؿـإلت ٢ـض  ، ٞالٗم

 باإلاؿـإلت مدـل 
ً
 زانـا

ً
ٓا٫ ًجٗـل مـً َـظا ال٣ـ٫ٓ ههـا ْازخُاع الحا٦م ألخـض َـظٍ ألا٢ـ ٓا٫ مً اإلاجتهضًً،  ٖضة ؤ٢

ٓا٫. م ٖلى باقي ألا٢ ٣ضَّ ًُ ْمً زم   الح٨م، 

ْمى جُـت ٖملِـ   َْـظا بٗض بُان َـظٍ اإلابـاصت  ؛  ْصاللـت ٧ـل مجهـا ٖلـى ألازـٔغ الخـٔ جغابُِـا ببًٗـِا؛ بـل  ًُ ا 

 ًٍٓ ٓ ٢ـضع ها ٖلـى ج٩ـ ْممـا ًـض٫ ٖلُـّ َـظا الاوسـجام َـ ْال٩اقـ٠،  ْاخضة،  ي ٢اٖـضة اإلاييـملئ  ِا مً ٢اٖضة  لخٟٖغ
                                                             

(1)
تها نل يوةا"و ا ويواويذاى  يو اننب  بو إى"نط باو ذباى يوا"دمو يو،انهاجصا يوةا"و ا وبهام اه يورتابااو:يوا"يفصا  هال يوىنو لبو يوعباط لدمى  -

 ي29 9فص ي  "ي" يوةاهنبا بن"و ا ىي" ذاوى يورتلا لي ا لي ا 
(2)
 ي99يوؽ"نانصا يو،روك يوم ما  إ المنبا د  – 25-21يوا"يفصا يوة"و ا د  -
(3)
يوا"يفاصا يإلدرااى فاص - 6 7ىا 0996ا  0و م عوىا بىيبق يو،نابق فص ت"تنل يو "يبقا بنا"و ا ىي" يوةرا"ا  يورا انصا ذالم يوىنو لبص بر" ب -

 ي92-99يوتمنن  بنو يوةتاوى وي دراىا د 
(4)
دماى باو مدماى ا يو "بننصا  مط يوىنو م90يوا"يفصا يإلدراى فص يوتمنن  بنو يوةتاوى وي دراىا د -وما بعىاا 7 7يورا انصا بىيبق يو،نابقا  -

يول ناالا مؽنااص يومدتاااج ذهااو مع"فااب معااانص لوةاااظ يومنهاااجا ضااب  وتداناا : مدمااى مدمااى تااام"ا  اا"نؾ ذبااى  ا يوااااا" ا ىي" يودااىناا لي ا 
باو  يبو  ىيمبا موف  يوىنو لبص مدمى ذبى   بو لدمى بو مدموىا يومؽنصا ذهو ملت،" يإلماى  لبص يواا اى ذما" باو يود انو – 959 6ىا 5116

 وما بعىااي 919 00ذبى   بو لدمى يول" صا ونهنه يو "ح يوربن"ا و مط يوىنو يبو  ىيمب يوماى صا بن"و ا ىي" يورتال يوع"بصا لي ا لي ا 
وواه تعااوو: دتو ال ُتةهى يوننابب فاص ؼنا" يو انا  يوما،اوىا يونناباب ننابتااوا نناباب ذامابا وااص لالفاب يإلن ااو    ابدانه فاص ي "كا بماتضاو   -*

ا ونناباب لا،ابا رااوتص نداو ب،اىى يوداىنا ذنهاا يآلوا وااص نناباب 59ا  و"  يوباا" ا يآلنابَوإِْ  َ اَ  َ"بَُّك وِْهَمهَِبَرِب إِنِّص َجاِذٌ  ِفص يْ َْ"ِك َلهِنَةًب 
ه يو،اةب وم،ااودها ونجعا  ماو نة اه  ابه إواها يودارى ذو    بدانه فص يوت "نق فا ا ودتو ال نل"ج يودارى ذاو داىوى اا ه يوننابابا ون اتؽ  اا 

 ي لا"ج يوداارى  ُّنى  ا ه يوننابب فص يوجانل يوت "نعص فا ا و ُّنى  لنضاً بل وي  يومجتهىنوا رونها إلبا" ذاو    ابدانها وإو رااو  ابنهه يوظاوا فاإ
ى يو ااا"ا تة ان" يوتد"نا" ويوتناون"ا تاونطا ىي"  ادنوو ذو ا ه يونناببا  ا   ذنه ا ه يو،ةبا ول،بر ت،"فه با الًي  ننظ": يبو ذا و"ا مدم

 ي999   -998 0وهن " ويوتو نقا لي ا لي ا 
(5)
-950 6يو ا"بننصا مؽناص  يومدتااجا - 28ا 99يوا"يفاصا يإلدرااى فاص يوتمننا  بانو يوةتااوى وي درااىا د - 7-6 7يورا انصا بىيبق يو،انابقا  -
 عىاايوما ب 919 00يبو  ىيمبا يومؽنصا  -- 955

(6)
 ي22يوؽ"نانصا يو،روك يوم ما  إ المنبا د  -
(7)
 ي81يوا"يفصا يإلدراى فص يوتمنن  بنو يوةتاوى وي دراىا د  -
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ٓص جـــضعط  ، مبـــضؤ التراجبُـــت ًـــض٫ ٖلـــى ْظـــ
ً
ال جهـــاصم، ٞمـــشال ُٗت مخ٩املـــت مترابُـــت، ال جىـــا٢ٌ ٞحهـــا  ٓمـــت حكـــَغ مىٓ

ْبــين ألاصوــ  مٗــ ٓ الــىو،  َْــ لــى،   بــين ألٖا
ً
َْــظا الخــضعط ًهــى٘ ٞاع٢ــا ُٗت،  ٓمــت الدكــَغ ين للىهــٓم جدؿــم بــّ اإلاىٓ

ْبالخــالي الخٟغ٢ــت بُجهمــا، ٦مــا ًــض٫ ٖلــى التــزام ألاصوــ   -اإلاخٟــٕغ ٖىــّ -مىــّ  اؾـــ ٖلــى طلــ٪ الــىو، 
ُ
ٓ الح٨ــم اإلا َْــ

 ْ  لألٖلـى، ؤ
ً
ٓاء ٧ان خ٨مّ بُاها لى ُٞما خ٨م بّ، ؾ ٓابِ ألٖا لـى، بدُـض  بً  إلاـا لـم ًـىو ٖلُـّ ألٖا

ً
بوكـاًء خ٨مُـا

٧ْـــل َـــظا ًـــاصي بلـــى ْخـــضة اإلاهـــضع،  ٓجـــّ،   مىـــّ، ْفـــي ٢
ً
دُـــل ألازيـــر بلـــى ألاصوـــ  للٟهـــل ُٞـــّ، ممـــا ًجٗلـــّ ظـــؼءا ًُ

ْْخضة الضاللت.  ْْخضة ظِت ؤلانضاع، 

ْاإلابـاصت التـ  ٓاٖـض  ْبُـان ؤَـم ال٣  ،٘ ٓلُين فـي جدضًـض مهـاصع الدكـَغ َْا ْبٗض بُان مى جُـت ألانـ ي اٖخمـض

ٗت  ْاث لبُـان  جُـت الكـَغ ْاؾـخسضامِا ٦ـإص ُِٟـا  ذ ٖلحهـا ٖبـاعا هم، ؤقـٕغ فـي جْٓ
ّ
ْصل  ؤلاؾـالمُتفي َظا الهضص، 

تها لّ. ْمهضٍع ٘ الٓيعي،   باليؿبت للدكَغ

 

 اإلابدث الثاوي

لت  ت في الشَش لاث ؤلاظالمُتأزش مىهجُت اإلاصذٍس  كلى الدشَش

ٗت   ـّ ألاؾائـملي  ؤلاؾـالمُتؾِىا٢ل في َظا اإلابدض ؤزـغ َـظٍ اإلاى جُـت ٖلـى ٖال٢ـت الكـَغ ُْ ٘ بضعظخ بالدكـَغ

ٓع  - ْالٟغعــي -الضؾــخ ْال٣ــغاع  -،  ْالالثدــت  ٓهــّ ًمشــل -ال٣ــاهٓن  ٓع، ٧ ْالبضاًــت ؾــخ٩ٓن بالضؾــخ ْالح٨ــم ال٣ًــاجي،   ،

ُٗت الٓيــُٗت )مُلــب ؤ٫ْ(، لُ ٓمــت الدكــَغ عي فــي اإلاىٓ ٗت عؤؽ الِـغم الدكــَغ ت الكــَغ  ؤلاؾــالمُتدبــ٘ ببُــان مهــضٍع

ٓع )مُلب زاٍن(.  للضؾخ

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

م الىطعي  أزش اإلاىهجُت ألاصىلُت كلى الدشَش

ــاث   ْلــت، ْخ٣ــ١ٓ ْخٍغ ٓهُــت الٗامــت التــي جبــين هٓــام الح٨ــم فــي الض ٓاٖــض ال٣اه ٖٓــت ال٣ ٓ مجم ٓع َــ الضؾــخ

ؿــِم فــي بُــان (1)ألاٞــغاص صازــل اإلاجخمــ٘
ُ
ْالتــي ح ٓع،  ــ٠ ًم٨ــً مالخٓــت الُبُٗــت ال٩لُــت للضؾــخ ْمــً زــال٫ الخٍٗغ  ،

ٓلــّ،  ْبِْــاع مضل ٗاث ألاصوــ  مىــّ، ٩ٞــل بظمــا٫ ًدخـاط بلــى ٦شيــر مــً البُــان لخٓيــُدّ،  خّ باليؿــبت للدكــَغ مهـضٍع

ال الشـــاو ٓص الشـــاوي، ٞلـــ ظـــض بٓظـــ ُْ ن، طلـــ٪ ؤن ألا٫ْ بهمـــا  ن ٖـــً اإلابـــيَّ ـــت اإلابـــّيِ
ُّ ْه ي مـــا ٧اهـــذ َىـــا٥ خاظـــت ْمـــً زـــم ص

ض بّ.  ُّ ْص الشاوي، ألهّ م٣ ْٖملّ ًٖ خض ْعٍ   لأل٫ْ، ٦ما ؤن ألا٫ْ ال ًسغط ص

 ،
ً
ت، ٞمـــا لـــِـ بحجـــت ال ٩ًـــٓن مهـــضعا ٓع،  ألن الحجُـــت  ـــي ؤؾـــاؽ اإلاهـــضٍع ؤبـــضؤ  ببُـــان  جُـــت الضؾـــخ

ٓع ٢اثمت ٖلى زالزت ؤ عي، ْفي ج٣ضًغي ٞةن  جُت الضؾخ ٓهّ في ٢مت الِغم الدكَغ  ؾـ: ْؤؾاؽ ٧

 ٌ  أظاط ششعي: -ألاو

ٓلّ حٗالى:   ٢ ٓ َْ  ْم
ُ
ْمِغ ِمـْى٨

َ ْ
ِلي ألا ْْ

ُ
ؤ َْ ُؾ٫َٓ  ٓا الغَّ ُٗ ُ َِ

َ
ؤ َْ  َّ

َّ
ٓا الل ُٗ ُ َِ

َ
ٓا ؤ ًَ َءاَمُى ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
إ ًَ ،ٓعة اليؿـاء ، ؾـ

ٓ اإلاؿوى بالحا٦م، ٦ما انـُلح ٖلـى 52آلاًت  َْ ْمً ًىٓر ٖىّ ٧ال٣ا ملي،  ، ٞهٟت ْلي ألامغ جهٝغ بلى اإلاكٕغ 

ْال٣ِٟــاء ٓلُٓن  ْٖبــاعاث ال٣ِٟــاء ؾــالٟت الــظ٦غ جًــمىذ َــظا اإلاٗنــى(2)طلــ٪ ألانــ ٓا مــً (3)،  ، زانــت ٖىــضما ظٗلــ

                                                             
(1)
ونبنااا يوم"را  يوااومص وهبداوا ويوى"ي اا  -لذبوىها يوراونص ذهاصا ل ا انا  يوااانوو يووضاعص يوهنباصا يوماىل  وعهاى يوااانووا يوااانووا  ا"يبهط -

 ااا"يبهطا  –نظ"ناااب يودااا ا ونبناااا   – اااهنبكا م،ااا ةو م،اااباحا يوماااىل  وهعهاااوى يواانوننااابا نظ"ناااب يوااااانوو - 509ىا د 5119ا 9يوعهمنااابا  
 ي019ىا د 5115ا 0من و"ي  يوجامعب يومةتودبا  

(2)
 ي29-29يوؽ"نانصا يو،روك يوم ما  إ المنبا د  -
(3)
 مو ا ي يوبداي 00-01ننظ" د  -
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 باإلاؿــإلت مدــل الح٨ــم ٢ــ٫ٓ 
ً
 زاّنــا

ً
ٓايــ٘ للىهــٓم (1)الحــا٦م هّهــا ٓ طاجــّ ْلــي ألامــغ باٖخبــاٍع ال ٧ْــٓن اإلاكــٕغ َــ  ،

ْلـــت، بمـــا فـــي طلـــ٪ الـــغثِـ  ُٗت الحا٦مـــت ل٩ـــل ؾـــلُاث الض ْطلـــ٪ مـــً زـــال٫ جُبُـــ٤ الدكـــَغ مـــا،  ْٚيَر ْال٣ا ـــملي 

.
ً
 خ٨ما

ً
٘ الخالٝ(، خُض ججٗل مً خ٨م الحا٦م هها  ٢اٖضة )خ٨م الحا٦م ًٞغ

 أظاط شلبي: -الثاوي

ٓا   ٦ُْـ٠ ؤن ٧ـل اإلاؿـلمين ؤظمٗـ ٓا ًٖ بظمإ ألامت،  ٓلُٓن بلى َظٍ اإلاؿإلت ٖىضما جدضز ل٣ض ؤقاع ألان

٧ْـل مـا ٢الـّ نـلى  - منـلى هللا ٖلُـّ ْؾـل -ٖلى ؤن مـا ؤحـ  بـّ الىبـي  م،  ٓ ال٣ـغآن ال٨ـٍغ َْـ مـً ٖىـض هللا ؾـبداهّ، 

ْؤهّ الػم ل٩ل اإلاؿلمين ٓ الح٤ ال٣ُين،  ْٖلُّ ٞةن َظا ؤلاظمإ ٌُٗي  جت للُمجَمـ٘ ٖلُـّ (2)هللا ٖلُّ ْؾلم َ  ،

٘، ٦مـــا فـــي بظمـــإ اإلاجتهـــضًً ٖلـــى صاللـــت مُٗىـــت مـــً صالالث هـــو مٗـــين، ٞخ٨دؿـــب َـــظٍ  ل٩ُـــٓن مهـــضًعا للدكـــَغ

ْْاظبت الخُب٤ُ.الض ْمً زم ج٩ٓن الػمت   اللت الحجُت، 

ْلــت بال   ْعثــِـ الض ْال٣ا ــملي  ُت، ٞمــا اإلاكــٕغ  ْمهــضع الكــٖغ ٓ نــاخب الؿــُاصة،  ْٖلُــّ ٞــةن الكــٗب َــ

ـــــت، ٞالضؾـــــاجير  ْل ْال٣ُـــــام ب٩ـــــل مـــــا ًلـــــؼم للحٟـــــاّ ٖلـــــى مهـــــالح الض ْجُب٣ُِـــــا،  ٗاث  ٦ْـــــالء ٖىـــــّ فـــــي َؾـــــً الدكـــــَغ

ًـــِاالضًم٣غاَُـــت ال ٌؿـــغي الٗمـــل  هـــا  ْ ٞع ٓلِـــا ؤ ٟ ـــملي بلـــى ٢ب ًُ ْع الكـــٗب (3)بال بٗـــض بظـــغاء اؾـــخٟخاء قـــٗبي  ْص  ،

ُت  -ًخمشـــل فـــي مـــىذ ؤلاطن  ؿـــخ٣  مجهـــا َــــظٍ  –الكـــٖغ
ُ
ْجٓظحهـــّ بلــــى اإلاهـــاصع التـــي ح ٗاث،  للمكــــٕغ فـــي ؾـــً الدكـــَغ

ٓح لـّ مـً الكـٗ ٗاث ٢ـاثم ٖلـى ؤلاطن اإلامىـ ما، ٣ُٞام اإلاكـٕغ بٓيـ٘ الدكـَغ ْٚيَر ْٖٝغ  ٗاث مً صًً  ب، الدكَغ

ٓاء ٧ـان طلــ٪ الخٓظُــّ نــغاخت  ، ؾــ
ً
ٓط مــً اإلاهــاصع التـي ّْظِــّ بلحهــا الكـٗب ؤًًــا ٗاث مـإز ْمدخـٔٓ َــظٍ الدكــَغ

.
ً
ْ يمىا  ؤ

 أظاط مىطىعي: -الثالث

ٓم   ْٖمـــ ٓع، بط ٌٛلـــب ٖلحهـــا الُـــاب٘ ال٨لـــي، بمـــا فـــي طلـــ٪ مـــً بظمـــا٫  ْه٣هـــض بـــّ َبُٗـــت ههـــٓم الضؾـــخ

ٗاث بَال١ْ  ْزّ في الدكَغ َْظا ًىضع خض الالخ٣ت لّ، اإلااؾؿت ٖلُّ، بط ٌٛلب ٖلحها الُـاب٘ الجؼجـي الخٟهـُلي، ، 

ْؤٖالَا في ؾلم الخضعط ال٣ًاجي ٘ ؤَمُت،  ٓع ؤ٦رر صعظاث الدكَغ  .(4)مما ًجٗل مً الضؾخ

ٓع،   ً: ألا٫ْ: جإ٦ُـــض  جُـــت الضؾـــخ ْاإلاخمشـــل فـــي ؤمــٍغ ْبٗــض بُـــان َـــظٍ ألاؾـــ ؤهخ ـــي بلـــى بُـــان م٣خًــاَا، 

 ْ ــــّ ْ ــــحت الاٖخمــــاص ٖلُــــّ،  ٓه ْالشــــاوي: ٧ ٗاث،  ٓلُين فــــي جدضًــــض مهــــضع الدكــــَغ  مــــً مى جُــــت ألانــــ
ً
طلــــ٪ اهُال٢ــــا

ْ ـي ال٣ـاهٓن  ـاث،  ْاإلاٗٞغ ْما ٖضاٍ ًم٨ً ْنّٟ بالـضالثل  ٓهُت،  ْالٓخُض، ؤي ميكإ ال٣اٖضة ال٣اه اإلاهضع اإلاُل٤ 

ْالتـــــي ّٖاـــــر ٖجهـــــا  ْاإلاهـــــضع ال٩اقـــــ٠،  َْىـــــا جخجلـــــى ٢اٖـــــضة اإلاهـــــضع اإلاييـــــملئ،  ْال٣ـــــغاع ،  ٣ِٞـــــاء ال٣ـــــاهٓن ْالالثدـــــت 

ٓع، ْؾــُاصة ال٣ــاهٓن  ٓاػمــّ بُــالن ٧ــل مــا ًســال٠ الضؾــخ ْالــظي مــً ؤَــم ل ٓع "،  ٓ الضؾــخ ٓعي بـــ "مبــضؤ ؾــم الضؾــخ

ْلـــت ْاإلااؾؿـــاث صازـــل الض ٓ اإلاهـــضع اإلاييـــملئ لألخ٩ـــام ؤنـــالت، ؤمـــا (5)ٖلـــى ٧ـــل الُِئـــاث  ٓع َـــ ٨َْـــظا ٞـــةن الضؾـــخ  ،

ٓع  ْال٣ــغاع ٞمهــاصع ٧اقــٟت بــالىٓغ للضؾــخ ْالالثدــت  ، زــم جخمــاًؼ َــظٍ اإلاهــاصع ُٞمــا بُجهــا، خؿــب جغجُتهــا، ال٣ــاهٓن 

ْال٩اقـ٠، ٞـةن  ْْٞـ٤ م٣خ ـملى ٢اٖـضة اإلاييـملئ  ْ ي ٧اقٟت لـّ،   ْال٣غاع ،   باليؿبت لالثدت 
ً
٩ُٞٓن ال٣اهٓن ميكئا

                                                             
(1)
 ي81منن  بنو يوةتاوى وي دراىا د يوا"يفصا يإلدراى فص يوت -
(2)
يوؽ يواصا  – 058 9يبو د ىا لبو مدمى ذهاص باو لدماى باو  اعنىا يإلدرااى فاص ل،او  ي درااىا تار: لدماى مدماى  اار"ا ليىا لي ا لي ا  -

 ي   956 0يوم ت،ةوا 
(3)-
 - 5119ا  5ومرتبااب يو ااعل وهن اا" ويوتو نااقا   ب"بااوتصا داااص ي ااماذن ا يواااانوو يوى ااتو"ي ويوتنظاانى يوى ااتو"ي فااص ونبناااا م،اا"يتبا ىي" 

 ي79ىا د 5102ا  0يو "ناصا جمعب مدمىا بدوا وى"ي ا  فص يوى تو"ا  ونبناا يونا "  يوملوِّؾا  - 66-69ىا د 5101
(4)
 ي72-79ب"بوتصا يواانوو يوى تو"ي ويوتنظنى يوى تو"ي فص ونبناا د  – 509لذبوىها ل ا نا  يواانوو يووضعص يوهنبصا د  -
(5)
 ي77ب"بوتصا يواانوو يوى تو"ي ويوتنظنى يوى تو"ي فص ونبناا د  -
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عة  ٧ْلُـت اإلاييـملئ حٗنـي ٖـضم يـْغ ٓػ مسالٟخّ إلايكئّ، ٦ما ؤن لّ ٢اٖضة ٧لُت صازـل طلـ٪ اإلاييـملئ،  ال٩اق٠ ال ًج

ـاع  ط٦غ ٧ل ؤٞغاص ٓظض مً اإلاؿاثل ما لم ًظ٦غ في اإلاييملئ، بال ؤهّ ال ًسـغط ٖـً ؤلَا ال٩اق٠ صازل اإلاييملئ؛ ٣ٞض  ً

 الٗام الظي خضصٍ.

٦ْمـــا ؤؾـــلٟىا، ٞـــةن ؤلاخالـــت  –التـــي ط٦غهاَـــا ٢بـــل ٢لُـــل  -ْؾـــُاصة ال٣ـــاهٓن   ـــ٤ ؤلاخالـــت،  بهمـــا ظـــاءث بٍُغ

ْبالخالي ا٦د ٓجّ،  دُل، ْفي ٢
ُ
 مً اإلا

ً
ٓعٍت؛ لؿـيٍر فـي الخـِ ججٗل اإلادا٫ بلُّ ظؼءا ؿـار ال٣ـاهٓن للهـبٛت الضؾـخ

ٓع. عي الظي خضصٍ الضؾخ  الدكَغ

ْال٩اقـ٠ا ْمبضؤ ؤلاخالت  ٓعٍت، هـظ٦غ مجهـا  إلاترجب ًٖ ٢اٖـضة اإلاييـملئ  ْـاَغ فـي ٦شيـر مـً الىهـٓم الضؾـخ

ني ب٣ـــاهٓن" ْوكـــُضَا الـــَٓ ْلـــت  ٗـــين قــٗاع الض ٌُ ٓعي ٖلـــى ؤن " ْمـــً َىـــا جٓ(1)ٖلــى ؾـــبُل اإلاشـــا٫ الـــىو الضؾـــخ ِـــغ ، 

عي، ممــا ٌؿــِم فــي  ْال٩اقــ٠، فــي ؤ هــا حٗمــل ٖلــى بوكــاء جغاجبُــت فــي الٓؾــِ الدكــَغ ْٞاثــضة ٢اٖــضة اإلاييــملئ  ؤَمُــت 

ْبن ٧اهـــذ حُٗـــي ميـــزة  ْمـــً زـــم جُب٣ُـــّ ٖلـــى الٓظـــّ الؿـــلُم، ٦مـــا ؤن َـــظٍ ال٣اٖـــضة   ،٘ ِٞـــم الٛاًـــت مـــً الدكـــَغ

ٓ اإلاييـملئ ألانـلي، بال ؤ هـا ال جىٟـي مهـض َْـ ْاخـض ٣ٞـِ،   إلاـا ؤلاوكاء إلاهضع 
ً
ْميكـئا  لـّ، 

ً
ْاٖخبـاٍع ٧اقـٟا  ، ت ٚيـٍر ٍع

ٓة  ٢ْـ مـىذ ال٩اقـ٠  جُـت  ْال٩اق٠، ٍُْ ً اإلاييملئ  غبِ بين اإلاهضٍع ًُ ٨َْظا  بٗضٍ مً اإلاهاصع ألاصو  مىّ صعظت، 

 اإلاييملئ.

ٓع جغاجبُـــــت بـــــين   ْالـــــظي ؤصٔ بلـــــى ِْـــــ ْال٩اقـــــ٠ ؤزمـــــغث مبـــــضؤ ؤلاخالـــــت،  ْٖلـــــى َـــــظا ٞـــــةن ٢اٖـــــضة اإلاييـــــملئ 

َْــــظا ملخــــو مــــا ط٦غهــــاٍ مــــً آعاء  اإلاهــــاصع، َــــظٍ التراجبُــــت ٓة ْ جُــــت اإلاهــــضع ألا٫ْ،  مىدــــذ اإلاهــــضع ألازيــــر ٢ــــ

ٓعٍت  ٓعي بــال٫ٓ٣ ؤن "صؾــخ  ٣ِٞــاء ال٣ــاهٓن الضؾــخ
ً
ْمــا ّٖاــر ٖىــّ الخ٣ــا ْٞهــلىاٍ فــي ال٣ٟــغة الؿــاب٣ت،  ٓلُين،  ألانــ

ٓاهين" ْاإلاى٣ُُت لخضعط ال٣ ٓاهين  ي الىدُجت الُبُُٗت   .(2)ال٣

ٓع بلــى ال٣ــاهٓن، ؾــيخُغ١ للمــاصة ألاْلــى مــً ال٣ــاهٓن اإلاــضويألن ؤلاخالــت ه٣لخىــا مــً   ٓهــت (3)الضؾــخ ْاإلاٗى  ،

ْالتي جىو ٖلى ؤهّ:  بإن٫ٓ ال٣اهٓن، 

ٓاَا. -1" ْ في ٞد ْلِا َظٍ الىهٓم في لِٟٓا ؤ ُٗت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿاثل التي جدىا  حؿغي الىهٓم الدكَغ

عي ًم٨ـــً جُب٣ُـــّ، خ٨ـــم ال٣ا ـــملي بم٣خ ـــملى  -2 ٗت ٞـــةطا لـــم ًٓظـــض هـــو حكـــَغ ، ٞـــةطا لـــم ؤلاؾـــالمُتمبـــاصت الكـــَغ

ٓاٖض الٗضالت ". ٢ْ ، ٞةطا لم ًٓظض ٞبم٣خ ملى مباصت ال٣اهٓن الُبُعي   ًٓظض ٞبم٣خ ملى الٗٝغ

ْؤن اإلاهــضع اإلاييــملئ الٓخُــض  ٓاء ألانــلُت ؤم الاخخُاَُــت،  ْججــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن مهــاصع ال٣ــاهٓن ٧لِــا ٧اقــٟت، ؾــ

ْٖلُـّ ٞــةن بخالــت ال٣ا ــملي بلـى ٓع،  ٓ الضؾــخ ْٞــ٤ جغاجبُــت  لِـا َــ ْل٨ــً  ال٣ــاهٓن  ــي بخالـت بلــى ظمُــ٘ َــظٍ اإلاهـاصع، 

٘"، ٞـــةطا لـــم ًٓظـــض ٞاإلاهـــاصع الاخخُاَُـــت؛ طلـــ٪ ؤن الحاظـــت بلـــى  ٍٓـــت للمهـــضع ألانـــلي "الدكـــَغ ْل مُٗىـــت حُٗـــي ألا

ٓع، ؤمـا الحاظـت بلـى اإلاهـاصع الاخخُاَُـت ٞ ـي  ٓاعصة في الضؾخ ْجٟهُل لل٩لُاث ال اإلاهاصع ألانلُت  ي خاظت بُان 

ْ َغؤ بٗضٍ ٓوي ؤ ّٟ اإلاكٕغ ال٣اه
ّ
عي الظي زل ٓ ها خاظت بُان، ٞ ي خاظت إلالء الٟغاٙ الدكَغ  .(4)بلى ظاهب ٧

ْلِؿـــذ ٧لُـــت  -٦مـــا ًبـــضْ-بال ؤن اإلاكـــٕغ      لـــم ًىدبـــّ بلـــى ؤن مهـــاصع ال٣ـــاهٓن  ـــي مهـــاصع ظؼثُـــت ٧اقـــٟت، 

 
ً
ـا ُّ  ٧ل

ً
ٗت  ميكئت، طل٪ ؤهّ ظٗل اإلاهـضع ألا٫ْ مـً اإلاهـاصع الاخخُاَُـت مهـضعا ٓلـّ:  "مبـاصت الكـَغ "، ؤلاؾـالمُتب٣

ْاللٟـٔ ًـض٫  ْعَـا ٦مهـضع اخخُـاَي ًٟـغى ظٗلِـا ظؼثُـت ٧اقـٟت،  ال ًسٟ  ما في طل٪ مً جىـا٢ٌ، ُٞبُٗـت ص

                                                             
(1)-
 ىي9ي8ي5100مو يإلذالو يوى تو"ي يوهنبص يو،اى" فص  5يوماى    –ى 7ي01ي0920مو يوى تو" يوهنبص يو،اى" فص  6يوماى   

(2)
 يوعمنى ىورصي ا ناالً ذو78ب"بوتصا يواانوو يوى تو"ي ويوتنظنى يوى تو"ي فص ونبناا د  -
(3)
 ىي51ي5ي0929يوج"نى  يو" منبا ُن " بتا"نخ -
(4)
 ي599ا لذبوىها ل ا نا  يواانوو يووضعص يوهنبصا د 009 هنبكا يومىل  وهعهوى يواانوننبا د -



 
 

 

504 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ْعَـــا فـــي ٓع مــ٘ ص ْعَـــا فـــي الضؾـــخ ٓحي بدكــابّ ص َْـــظا  ٖلــى ؤ هـــا ٧لُـــت ميكـــئت، ٦مــا ؤن َـــظا اللٟـــٔ ٢ـــض ًـــ ال٣ـــاهٓن، 

ٓع ٧لُـــت م ، ٞ ـــي فـــي الضؾـــخ
ً
  –فـــي ال٣ـــاهٓن  -يكـــئت ؤنـــالت، ؤمـــا َىـــا بُٗـــض ظـــضا

ً
ٞ ـــي ظؼثُـــت م٨ملـــت ٧اقـــٟت، ؤًًـــا

ٓع بلى ال٣اهٓن بخالت مً ٦لي بلى ظؼجـي، ؤمـا ؤلاخالـت  َبُٗت ؤلاخالت جخٗاعى م٘ َظا اللٟٔ، ٞا خالت مً الضؾخ

ٟتـرى ؤن  ًُ ْبالخـالي ٧ـان  دـا٫ مً اإلاهـاصع ألانـلُت بلـى الاخخُاَُـت ٞ ـي بخالـت مـً ظؼجـي بلـى ظؼجـي مشلـّ، 
ُ
٩ًـٓن اإلا

ٗت  -الجؼجي الشاوي-بلُّ   ٧ـالجؼجي ألا٫ْ، ٞبـض٫ ؤلاخالـت بلـى مبـاصت الكـَغ
ً
ْص٣ُ٢ـا  

ً
لـى ؤن ؤلاؾـالمُتمدضصا ْْ

َ
، ٧ـان ألا

ْل٨ًُ اإلاظَب اإلاال٩ي، باٖخباٍع اإلاظَب الؿاثض في لُبُا. ٓع مظَب مٗين،   جخم ؤلاخالت بلى مكِ

 اإلاؼلب الثاوي

لت  ت الشَش  للذظخىس  ؤلاظالمُتمصذٍس

ْا٢ـ٘ ألاؾــ   ْٖال٢ت اإلاهاصع ببًِٗا، هإحي للحضًض ٖـً  بٗض الٗغى الؿاب٤ إلاى جُت جدضًض اإلاهضع، 

ٗت  ت الكــــَغ ــــت الؿــــاب٣ت ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بمهــــضٍع ْٖال٢ــــت هــــو اإلاهــــضع ببــــاقي  ؤلاؾــــالمُتالىٍٓغ ٓع،  باليؿــــبت للضؾــــخ

. ٓعٍت ألازٔغ  الىهٓم  الضؾخ

ٓ مهـضع ٦ْىا ٢ض ط٦غها في نضع َظٍ ال٣ٟغة ألاؾاؽ الكٗبي   ْؤن الكـٗب َـ ٓع،  ٦إؾاؽ لحجُت الضؾخ

ْلِؿـــذ  ـــي  ٓعٍت  ـــي حٗبيـــر ٖـــً بعاصة الكـــٗب،  ْؤن الىهـــٓم الضؾـــخ ْلـــت،  الؿـــلُاث، ْنـــاخب الؿـــُاصة فـــي الض

ْبهمـا ٖملـذ ؾـُاصة  ْلِـ مٗنى طل٪ ؤن الكٗب ٢ض جلٟٔ باألخ٩ام، زـم ٢ـام اإلاكـٕغ ب٨خابتهـا،  طاث جل٪ ؤلاعاصة، 

ْبعاصجّ ٖلى جٓظُّ اإلاكـغ  ُت ٖلـى الكٗب   للىهـٓم، زـم بيـٟاء نـٟت الكـٖغ
ً
ٕ بلـى مهـاصع مُٗىـت لخ٩ـٓن مهـضعا

ْمـــــً ؤَـــــم َـــــظٍ اإلاهـــــاصع ُـــــت جسخلـــــ٠ بـــــازخالٝ الؼمـــــان  :جلـــــ٪ الىهـــــٓم،  ٓاٖـــــض الٗٞغ ألن ال٣  ، ْالٗـــــٝغ الـــــضًً 

ٓع  ْز٣ُـــت بإَمُـــت الضؾـــخ ْاإلاىًـــبُت، ٞـــةن  ْاإلاد٨مـــت  ٓلُت الشابخـــت  ٓاٖـــض ال٣ُِٟـــت ْألانـــ ْاإلا٩ـــان، ٖلـــى زـــالٝ ال٣

ٗت جدخــاط  ْ الكــَغ م، ؤ  فــي ال٣ــغآن ال٨ــٍغ
ً
ْلِــظا ٧ــان الــضًً مخمــشال ْمىًــبِ،  ٓ ُمد٨ــم    ؤلاؾــالمُتبلــى مــا َــ

ً
مهــضعا

ْؤٖالَا ْؤؾماَا  ٓهّ ؤقٝغ اإلاهاصع   .(1)لّ، بلى ظاهب ٧

ــ٘ الخــالٝ" التــي ؤقــغها بلحهــا فــي ال٣ٟــغة   ْجخجلــى ٢اٖــضة "خ٨ــم الحــا٦م ًٞغ  ، ْمــً َىــا جبــضؤ مِمــت اإلاكــٕغ

 إلا٣خًــــُاث الؼمــــان الؿــــاب٣ت، بط ًخجــــّ اإلا
ً
ٍْسخــــاع مجهــــا مــــا ًــــغاٍ مىاؾــــبا ُت،  كــــٕغ بلــــى الىهــــٓم ْألاخ٩ــــام الكــــٖغ

ٓع ٖلــى  ، زــم بن هــو الضؾــخ
ً
ٓلُت التـي ؤقــغها بلحهــا آهٟــا ٓاٖــض ال٣ُِٟــت ْألانــ  لل٣

ً
٣ْٞــا  للمهــلحت، 

ً
ْمغاُٖــا ْاإلا٩ـان، 

ٓ صلُـــل ٖ ٓعٍت طاث الٗال٢ـــت َـــ ْ ٚيـــٍر مـــً الىهـــٓم الضؾـــخ ْلـــت" ؤ ـــت بـــاقي ههـــٓم ؤن: "ؤلاؾـــالم صًـــً الض ُّ ْه لـــى ص

ٓع ٖــً َــظا الــىو، ٞمشــل َــظا الــىو  ت-الضؾــخ ٓم ؤن اإلاهــضع ؤٖلــى  -هــو اإلاهــضٍع ْمٗلــ  للمهــضع، 
ً
ٌٗخاــر جدضًــضا

 لـّ
ً
ٓهـّ ؤزـغا ٓع (2)مً الىو؛ لحاظت الـىو بلـى اإلاهـضع، بط باهخٟـاء اإلاهـضع ًيخٟـي الـىو؛ ل٩ ، ٦مـا ؤن هـو الضؾـخ

ٗت  ت الكـــَغ ٓع،  ؤلاؾـــالمُتٖلـــى مهـــضٍع ْا٢ـــ٘ ٢ـــاثم ٢بـــل ٢ُـــام الضؾـــخ ـــغ  ، ؤي ج٣ٍغ
ً
ا ُّ ْلـــِـ بوكـــاث  ، ـــغيٌّ ٓ هـــو ج٣ٍغ َـــ

ٗت  َْــــظا ؾــــبب جٓظُــــّ اإلاكــــٕغ بلحهــــا  ؤلاؾــــالمُتٞالكــــَغ ن خُــــا هم،  ْمسخلــــ٠ قــــْا ْــــاَغة فــــي مٗــــامالث الىــــاؽ، 

ت ال٣ـ ْمهـضٍع ٍٓـت ٖلـى  جُـت   للـىو فـي الؿـىت الىب
ً
 مكا ها

ً
ا ٍغ ٧ْٓن َظا الىو ج٣ٍغ  ،٘  للدكَغ

ً
غآن لخ٩ٓن مهضعا

م.  ال٨ٍغ

                                                             
(1)
 ي91لذبوىها ل ا نا  يواانوو يووضعص يوهنبصا د  -
(2)
 ي90 هنبكا يومىل  وهعهوى يواانوننبا م"جق  اب ا د  -
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٢ٓـــذ طاجــــّ    باليؿـــبت لل٣ــــاهٓن، بال ؤهـــّ فــــي ال
ً
 ميكـــئا

ً
ٓع مهــــضعا ْبن ٧ــــان الضؾـــخ ْم٣خ ـــملى مـــا ؾــــب٤، ؤهـــّ 

ٗت  ٓ بمشابـت ؤلاؾالمُتمهضع ٧اق٠ باليؿبت للكَغ ْبالخالي ٞةن ٧ل هو قـغعي َـ ْاإلاهاصع ألازٔغ اإلا٣ُضة  ها،   ،

٨َْ ٓ بمشابت مهضع لل٣اهٓن،  ٓعي َ ٧ْل هو صؾخ ٓع،   ظا.مهضع للضؾخ

ْبالخــالي خاظــت الح٨ــم للــىو،   ْالح٨ــم، ٞــالىو مهــضع الح٨ــم،  َْىــا جِٓــغ ٢اٖــضة الخٟغ٢ــت بــين الــىو 

ٗت  خـــّ ٖىـــّ، ٞخإزـــظ الكـــَغ ِّ ْه ٗت  ؤلاؾـــالمُتْص ْع الح٨ـــم، ٞالكـــَغ ٓع ص ْع الـــىو، بِىمـــا ًإزـــظ الضؾـــخ  ؤلاؾـــالمُتص

 ٞــةن ٖال٢ــت
ً
ْؤًًــا ٓعي"،  ْْؾــُلت للمكــٕغ ٧ــي ًهــل بلــى الح٨ــم "الــىو الضؾــخ ٓعي بال٣ــاهٓن  ؤصاة  ؤي هــو صؾــخ

ٓع ٌٛلـب ٖلحهــا الُــاب٘ ؤلاظمــالي  ٦ْمــا ؤؾـلٟىا ٞــةن ههــٓم الضؾــخ ٓاعصة ؤٖــالٍ،   ـي طا هــا ٖال٢ــت الــىو بـالح٨م الــ

ٓعٍين ؤخــضَما ًــىو  ــين صؾــخ ٓص ههَّ ٓة، ٞــةطا مــا اٞتريــىا ْظــ ٍْت ُٞمــا بُجهــا مــً خُــض ال٣ــ ال٨لــي، ٦مــا ؤ هــا مدؿــا

ٗت  ت الكَغ  ٧اه‘ ؤلاؾالمُتٖلى مهضٍع
ً
ٗت ؤًا ، ٞـةن َـظا ؤلاؾـالمُتذ نُاٚخّ، ْآلازغ ًىو ٖلى ما ًسال٠ الكـَغ

ٓعي  ْطل٪ ٖلى ؤؾـاؽ ؤن اإلاكـٕغ الضؾـخ ين،  ٓاءمت بين الىهَّ ٗال  مً ٢بل ال٣ا ملي باإلا ٌُ الخهاصم بين الىهٓم 

ٗت  ت الكَغ ْبمـا ؤلاؾالمُتال ًم٨ً ؤن ًىا٢ٌ هٟؿّ، ُٞىو في البضاًت ٖلى مهضٍع ، زم ًىو ٖلى ما ًسالِٟـا، 

ٓاءمــت مم٨ىــت ببدــض ال٣ا ــملي ٖــً الخٟؿــيراث ؤ ٓع ٌٛلــب ٖلحهــا الُــاب٘ ال٨لــي ؤلاظمــالي، ٞــةن اإلا ن ههــٓم الضؾــخ

ٗت   للكـَغ
ً
ٓا٣ٞــا ، ؤلاؾــالمُتالتـي ججمـ٘ َــظٍ الىهـٓم طاث الخىــا٢ٌ الٓـاَغي، ٩ُٞــٓن جٟؿـير ال٣ا ــملي للـىو م

ٗت  ْال٩اق٠، خُض جمشل الكَغ  ألخ٩ام ٢اٖضة اإلاييملئ 
ً
ٓع.ا ؤلاؾالمُتْطل٪ جُب٣ُا  إلاهضع اإلاييملئ للضؾخ

 

 

 الخاجمت

ٓاظـّ اإلاكـٕغ اللُبـي   ٓايـ٘ صعاؾـت ؤَـم مؿـإلت مـً اإلاؿـاثل التـي ج ْلذ مـً زـال٫ َـظا البدـض اإلاخ ل٣ض خا

ٗت  ٗاث بالكـــَغ ْ ــي مؿـــإلت ٖال٢ــت َــظٍ الدكــَغ ٗاث، ؤال  ٓا٣ِٞـــا ؤلاؾــالمُتؤزىــاء مِمخــّ فــي ؾـــً الدكــَغ ْمــضٔ ج  ،

٢ٓــــ٠ ٖىــــض هـــــو  ْمٗـــــالم مِٗــــا، ِٞــــظٍ اإلاؿــــإلت ال جخ ٍٓــــت اإلاجخمــــ٘  ٓوي مٗــــين؛ بــــل ب هــــا جل٣ـــــي بٓاللِــــا ٖلــــى َ ٢ــــاه

ْالخٓنُاث، جمشلذ في: ٢ْض اهتهُذ بلى ظملت مً الىخاثج   خخهِخّ، 

 
ً

 الىخاةج: -أوال

ٗت  -1 ت الكـــــَغ ْ عؤي ٣ٞ ــــي مـــــً بخـــــضٔ اإلاـــــضاعؽ  ؤلاؾـــــالمُتمهــــضٍع ٗاث ال ج٩ــــٓن بمجـــــغص اٖخمـــــاص هـــــو ؤ للدكـــــَغ

ٗت  ْبهمــــا ج٩ــــٓن باٖخمــــاص الكــــَغ ٓمــــت جامــــت ٢اثمــــت  ؤلاؾــــالمُتال٣ُِٟــــت،  ٗت مىٓ ا، ألن َــــظٍ الكــــَغ ًٖ ْمٓيــــٓ  
ً
قــــ٨ال

ْمى جِا الخام  ها ْل٨ً جب٣  لِا زهٓنُتها،  ٓاحي،  ٓماث ؤزٔغ في بٌٗ الى  .بظا ها، ٢ض جلخ٣ي م٘ مىٓ

ٗت ال -2 عي في الكَغ ْالـظي ًترظمـّ زُـار ًٓنـ٠ بإهـّ  ؤلاؾـالمُتبىاء الدكَغ ًبـضؤ ب٨ـالم هللا ؾـبداهّ الىٟنـملي، 

ـــا )٢ـــ٫ٓ اإلاجتهـــض(، ل٩ُـــٓن  ًِ (، ًٓنـــلىا بلـــى صاللـــت جهـــى٘ ٣ٞ م زـــم بـــاقي اإلاهـــاصع ألازـــٔغ ْ ؤنـــل )ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ صلُـــل ؤ

ا للح٨م )خ٨م الحا٦م(. ًٗ ْمغظ  ؤؾاًؾا 

ْ عؤي مٗــ -3 ْمــً زــم ٢بــل اٖخمــاص هــو ؤ ين ًجــب اٖخمــاص اإلاى جُــت التــي مــً زاللِــا جــم الخٗامــل مــ٘ َــظا الــىو، 

ٓلُــــــت  ْمضل ْجبــــــضؤ َــــــظٍ اإلاى جُــــــت مــــــً جدضًــــــض َبُٗــــــت اإلاهــــــاصع،  ـــــــ ٖلُــــــّ،  مى جُــــــت الٓنــــــ٫ٓ بلــــــى الــــــغؤي اإلااؾَّ

ْؤزغ طل٪ ٖلى مضٔ بلؼامِا تها،  ُّ ْجغاجب تها،   .مهضٍع
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ٗت  - ٓهُــــت الٓيــــُٗت، ْظٗــــل ألازيــــرة  مُتؤلاؾــــال ِٞــــم َــــظٍ اإلاى جُــــت ٌؿــــاٖض ٖلــــى عبــــِ الكــــَغ ٗاث ال٣اه بالدكــــَغ

ٗت  ٍْشبــــذ نــــالخُت الكـــَغ ٨ٍْــــغؽ  ٍٓــــت  ؤلاؾــــالمُتامخـــضاًصا لِــــا،  َْؿـــِم فــــي الحٟــــاّ ٖلــــى الِ ْم٩ــــان،  ل٩ــــل ػمــــان 

ٗا ها. ؤلاؾالمُت ْلدكَغ  للمجخمٗاث اإلاؿلمت 

ا ًُ  الخىصُاث: -زاه

ْصعاؾـــــتها صع  -1 ٓلُت،  ٕٓ بلـــــى ؤمِـــــاث ال٨خـــــب ال٣ُِٟـــــت ْألانـــــ ٓاٖـــــض الغظـــــ ْال٣ اؾـــــت جد٣ُ٣ُـــــت، جبدـــــض فـــــي ألاؾــــــ 

ُٗت  .ْالٟلؿٟت الدكَغ

ٗت  -2 ٓانــــل بــــين اإلاخسههــــين فــــي الكــــَغ ٗت  ؤلاؾــــالمُتالخ  ؤلاؾــــالمُتْال٣ــــاهٓن لبدــــض ؾــــبل الــــغبِ بــــين الكــــَغ

ب ْظِاث الىٓغ بُجهما ْج٣ٍغ  .ْال٣اهٓن، 

ْاإلااجمغاث الٗلمُت التي ججم٘  -3 ْاث  ْالىض ْعقاث الٗمل  ْب٢امـت التر٦يز ٖلى ؤَمُت  ْال٣ـاهٓن،  ٗت  ٣ِٞـاء الكـَغ

ٓايُ٘  .اإلااؾؿاث البدشُت اإلاِخمت بمشل َظٍ اإلا

ٓايــُ٘،  -4 ْاإلاد٨مــت الٗلُــا فــي مشــل َــظٍ اإلا ٢ْــاٝ  ْلــت طاث الٗال٢ــت مشــل صاع ؤلاٞخــاء ْألا مكــاع٦ت ماؾؿــاث الض

ْالٗامت زاعط البالص ْالاؾخٟاصة مً ججاع هم ْاإلااؾؿاث الٗلمُت الخانت  ٓانل م٘ اإلاغا٦ؼ   .ْالخ

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً

م  -أوال  اللشآن الىٍش

ٓ ٖمْغ الضاوي.            اًت ٢الٓن ًٖ هاٞ٘ بالغؾم الٗشماوي ٖلى ما ازخاٍع الحاٞٔ ؤب  بْغ

ا ًُ  مشاحم الفله ؤلاظالمي: -زاه

  ،ٍ.ٓػَــــ٘، ر ْالخ ٓوـ، صاع اــــحىٓن لليكــــغ  ٍٓغ، جــــ ْالخىــــ ــــغ  ٓع، مدمــــض الُــــاَغ، جٟؿــــير الخدٍغ ابــــً ٖاقــــ

 ر.ث.

   ٓص، اإلاٛنــي، ٖلــى مسخهــغ ؤلامــام ؤبــي ٓٞــ٤ الــضًً ؤبــي مدمــض ٖبــض هللا بــً ؤخمــض بــً مدمــ ابــً ٢ضامــت، م

ٍْلُــّ الكــغح ال٨بيــر، لكــمـ الــضًً ابــً ٢ضامــت  ال٣اؾــم ٖمــغ بــً الحؿــين بــً ٖبــض هللا بــً ؤخمــض الخغقــي، 

 اإلا٣ضئملي، لبيرْث، صاع ال٨خار الٗغبي، ر.ٍ، ر.ث.

 مٟخاح، الح٨م الكغع ٓ ٓ ٚغاعة، ي ْبق٩االجّ، ال٨خار جدذ الُباٖت.ؤب  ي 

 .ال٨خار جدذ الُباٖت ،ً ًّ ٓلُت ألؾبار الخٟغ١ بحجت الخض ٓ مٟخاح، ٢غاءة ؤن ٓ ٚغاعة، ي  ؤب

  :الحؿــً ٖلــي بـً مدمــض بــً ٖلـي بــً مدمــض، ؤلاخ٩ـام فــي ؤنــ٫ٓ ألاخ٩ــام، ى ٓ آلامـضي، ؾــ٠ُ الــضًً ؤبـ

ٓػ، بيرْث، صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ  م.2005، 5ببغاَُم العج

  ٦ْالَمـا قـغح مجهـاط الٓنـ٫ٓ فـي ٖلـم البضزيملي، مدمض بً خؿً، مجهاط ال٫ٓ٣ٗ مّٗ قغح ؤلاؾىٓي، 

الصٍ، ر.ٍ، ر.ث. -ألان٫ٓ للبًُاْي، مهغ ْؤ  ال٣اَغة، مُبٗت مدمض ٖلي نبُذ 
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  ،مدمــض ٖلــي بــً ؤخمــض بــً ؾــُٗض، ؤلاخ٩ــام فــي ؤنــ٫ٓ ألاخ٩ــام، جــذ: ؤخمــض مدمــض قــا٦غ ٓ ابــً خــؼم، ؤبــ

 ر.ص، ر.ٍ، ر.ث.

 ٗت الب ٓ الٟخذ، الح٨م الخ٩لُٟي في الكَغ ٓوي، مدمض ؤب  م.1988، 1، صمك٤، صاع ال٣لم، ٍؤلاؾالمُتُاه

  ٗت، قــغح ٖبــض ٓا٣ٞــاث فــي ؤنــ٫ٓ الكــَغ ٓئــملى الٛغهــاَي اإلاــال٩ي، اإلا ٓ باــحا١ ببــغاَُم بــً م الكــاَبي، ؤبــ

 م.2006هللا صعاػ، ال٣اَغة، صاع الحضًض للُباٖت، ر.ٍ، 

 ًــت مٗــاوي ؤلٟــاّ اإلاجهــاط،  الكــغبُني، قــمـ الــضًً مدمــض بــ مدمــض الخُُــب، مٛنــي اإلادخــاط ٖلــى مٗٞغ

 م.2006ى. جذ: مدمض مدمض جامغ، قٍغ٠ ٖبض هللا، ال٣اَغة، صاع الحضًض، ر.ٍ، 

  ،ٓعة ٓا٢ــ٘، عؾــالت ماظؿــخير ٚيــر ميكــ ْال اوي،آًــت ٖلــي ؾــالمت، الهــ٥ٓ٩ اإلاؿــماة بؾــالمُت، الــغئٔ  الٍٛغ

 م.2019-2018ام الجامعي لُبُا، ظامٗت َغابلـ، ٧لُت ال٣اهٓن، الٗ

  ،ْحٗلُـــــ٤: مدمـــــض جـــــامغ ٓ خامـــــض مدمـــــض بـــــً مدمـــــض، اإلاؿخهـــــٟ  فـــــي ٖلـــــم ألانـــــ٫ٓ، جد٣ُـــــ٤  الٛؼالـــــي، ؤبـــــ

 م.2011ال٣اَغة، صاع الحضًض للُباٖت، ر.ٍ، 

    اث ْجهـٞغ ٓ الٗباؽ ؤخمض بً بصَعـ، ؤلاخ٩ام فـي جمُيـز الٟخـأْ ٖـً ألاخ٩ـام  ال٣غافي، قِار الضًً ؤب

ٓ ٚضة، بيرْث، صاع البكاثغ ال٣ا ملي ْؤلامام، اٖخ  م.1995، 2للُباٖت، ٍ ؤلاؾالمُتنى بّ: ٖبض الٟخاح ؤب

  هـــامل ْ  ،١ ــــ بـــً ٖبـــض الـــغخمً  الهـــجهاجي، الٟـــْغ ٓ الٗبـــاؽ ؤخمـــض بـــً بصَع ال٣غافـــي، قـــِار الـــضًً ؤبـــ

ٓاٖض الؿيُت في ألاؾغاع ال٣ُِٟت، بيرْث، صاع ٖالم ال٨خب، ر.ٍ، ر.ث. ْال٣  ،١  ال٨خابين:  هظًب الْٟغ

 ٓص، بـــضاج٘ الهـــىاج٘ فـــي جغجِـــب الكـــغاج٘، بيـــرْث، صاع ال٨ٟـــغ، ال ٩اؾـــاوي، ٖـــالء الـــضًً ؤبـــي ب٨ـــغ بـــً مؿـــٗ

 م.1996،  1ٍ

ا
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: -زالث

 ٓوي ٖلـي، ؤؾاؾـُاث ال٣ـاهٓن الٓيـعي اللُبــي، اإلاـضزل لٗلـم ال٣ـاهٓن، ال٣ـاهٓن، َـغابلـا ٓصٍ، ال٩ـ لُبُــا، -ٖبـ

ْالضعاؾاث ا ٓمي للبدٓر   م.2003، 4لٗلمُت، ٍاإلاغ٦ؼ ال٣

   ٓعي اللُبي الهاصع في الن الضؾخ  م.2011.8.3ؤلٖا

  ْم٨خبـت الكـٗب ٓعي فـي لُبُـا، مهـغاجت، صاع  ْالخىٓـُم الضؾـخ ٓعي  ٓحي، خ٣ـي بؾـماُٖل، ال٣ـاهٓن الضؾـخ بغبـ

ٓػَ٘، ٍ ْالخ  م.2010 - 2009، 2لليكغ 

 ش ٓعة بخاٍع ضة الغؾمُت، اإلايك  م.1954.2.20الجٍغ

  ٗت ٓع اللُبــــي اإلاغج٣ــــب، مجلــــت ٧لُــــت ال٣ــــاهٓن،  ؤلاؾــــالمُتصبــــاعة، مهــــُٟ  مهــــباح، ْيــــ٘ الكــــَغ فــــي  الضؾــــخ

 م.2017-2016، 6ظامٗت َغابلـ، لُبُا، الٗضص 

  ٓع اللُبي الهاصع في  م.1951.10.7الضؾخ
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 ٍ ،٠ ِ
ّ
ٓع،  لُبُا، الىاقغ  اإلاال ْصعاؾاث في الضؾخ  .م2015، 1الؼع٣ٍي، ظمٗت مدمض الؼع٣ٍي، بدٓر 

  ــت ال٣ــاهٓن ٓهُــت، هٍٓغ ٓم ال٣اه ــت الحــ٤، لُبُــا  –قــلُب٪، مهــُٟ  مهــباح، اإلاــضزل للٗلــ َــغابلـ،  –هٍٓغ

ٓعاث الجامٗت اإلاٟخٓخت، ٍ  م.2002، 1ميك
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لت  في شأن هفالت هاكص  ؤلاظالمُتمذي جىافم هصىص اللاهىن اللُبي مم أخيام الشَش

 ألاَلُت

(The extent to which the texts of the Libyan law are consistent with the 

provisions of Islamic Sharia in the matter of sponsorship of a person 

lacking capacity) 

 زهور عتيق صالح القماطيأ.

  ديوان المحاسبة الليبي -باحثة قانونية     

zohor8644@gmail.com 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص:اإلا
ّ
 لخ

ٗت  ٓاٖــــض ال٣ــــاهٓن اإلاــــضوي مــــ٘ ؤخ٩ــــام الكــــَغ ٓاٞــــ٤ ٢ ، ٖىــــض ٦ٟالــــت التــــزام ؤلاؾــــالمُتيهــــضٝ البدــــض صعاؾــــت مــــضٔ ج

ْالتــــــرابِ  ٖت إلاـــــا جخًـــــمىّ مـــــً مٓـــــاَغ الخٗـــــاْن  ٓص اإلاكـــــْغ هـــــا٢و ألاَلُـــــت، خُـــــض بن ٣ٖـــــض ال٨ٟالـــــت مـــــً ال٣ٗـــــ

ً، ْخُــض بن ال٣ــاهٓن   االلُبــي اٖخاــر ٣ٖــض ال٨ٟالــت  ــحُدْالخًــامً بــين الىــاؽ، خٟٓــا ْنــُاهت لح٣ــ١ٓ آلازــٍغ

ْبؿـبب َـظٍ ال٨ٟالـت ٌٗخاـر ال٨ُٟـل ٦إهـّ  م مً ؤن الالتزام ألانلي ٢ابل ليبُا٫ ٖىض ٦ٟالت ها٢و ألاَلُـت  بالٚغ

ْ لم ًىٟظ الالتزام ؤنال. ٓ جمؿ٪ اإلاضًً با بُا٫ ؤ  مضًً ؤنلي ختى ل

ٓػ لل٨ُٟــل ؤن ٨ًٟــل اإلاــضًً  ٓص ًجــ ــت ؤلاعاصة فــي بوكــاء ال٣ٗــ ٓٞــاء بالــضًً ٖلــى ٞمــً خٍغ ٓ ٢ــض يــمً ال ، لــظل٪ ِٞــ

٢ٓٝٓ في بار الـبُالن ْال٣اهٓن اإلاضوي ْي٘ ال٣ٗض اإلا م مً جمؿ٪ اإلاضًً با بُا٫،  ْل٨ىـّ عجـب ٖلُـّ آزـاع  ،الٚغ

ٓعة ٖىـــــض ٦ٟالــــت هـــــا٢و  ْلـــــِـ بالهــــ ال٣ٗــــض الحــــحُذ ٞىـــــا٢ٌ هٟؿــــّ، خُـــــض بن ال٣ــــاهٓن ؤزـــــظ بمٗنــــى الــــىو 

٣ْٞــــا  ألاَلُــــت، ٟٞــــي ألانــــل ٌٗخاــــر ال٣ٗــــض بــــاَال  لــــبُالن الالتــــزام ألانــــلي، ٞال٣ٗــــض ال٣ابــــل ليبُــــا٫ ٣ٖــــض باَــــل 

ْعجـــب ٖلُـــّ هٟــــ آزـــاع ال٣ٗـــض  ٓع ال٣ِٟـــاء،  ْل٨ـــً اإلاكـــٕغ ؤزـــظ فـــي خالـــت هـــا٢و ألاَلُـــت بمـــا ٢الـــّ ظمِـــ لل٣ـــاهٓن، 

. ٓٝ٢ٓ  اإلا

 اليلماث اإلافخاخُت:

، ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫. ٓٝ٢ٓ  ال٨ٟالت، ها٢و ألاَلُت، ال٣ٗض اإلا
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Abstract: 

   The research aims to study the extent to which the rules of civil law are compatible with the 

provisions of Islamic law, when guaranteeing a commitment of lacking capacity, as the sponsorship 

contract is one of the legitimate contracts due to the aspects of cooperation, interdependence and 

solidarity between people, preserving and maintaining the rights of others, and as the Libyan law 

considered the bail contract valid despite That the original obligation is subject to revocation when 

a guarantee is deficient even if the debtor adheres to nullification or has not fulfilled the obligation 

in the first place, the guarantor is considered as the original debtor. And the civil law placed the 

suspended contract in the door of nullity, but arranged the effects of the valid contract on it, so it 

contradicted itself. 

   Whereas, the law took the meaning of the text and not the image in a bail of lacking 

capacity, in principle the contract is considered null due to the nullity of the original commitment, 

so the contract that can be annulled is a void contract according to the law, but the legislator took 

in a state of incompetence what the majority of jurists said, and arranged on it the same effects of 

the suspended contract. 

Keywords:  

Warranty, lack of eligibility, suspended contract, voidable contract. 
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 ملذمت

ْطل٪ بإن ًخِٗض للضاثً بةًٟاء َظا  ال٨ٟالت  ي ٣ٖض بمٓظبّ ٨ًٟل ُّٞ خخو جىُٟظ التزام اإلاضًً، 

 ٓ الالتزام بطا لم ٠ًِ بّ اإلاضًً هٟؿّ، ؤي: يم طمت ال٨ُٟل بلى طمت اإلاضًً اإلا٫ٟٓ٨ في الضًً، ُٞٗض ال٨ُٟل َ

ّغُِى هٟؿّ للخُغ بإن ًٓفي صًً ا
َٗ ُُ إلاضًً مً مالّ الخام، خُض بن الحل٣ت ألاي٠ٗ في ٣ٖض ال٨ٟالت ٞ

ْالخًامً بين الىاؽ خٟٓا  ْالترابِ  ٖت إلاا جخًمىّ مً مٓاَغ الخٗاْن  ٓص اإلاكْغ ال٨ٟالت ٣ٖض مً ال٣ٗ

ُْنُاهت لح١ٓ٣ آلازٍغ ٓٞاء تً، ْألانل في ال٨ٟالت ؤ ها جاٖر ٓم ٖلى يم طمت ال٨ُٟل لظمت اإلاضًً لل ، ج٣

ْ ي بالتزاٍم لهالح الضاثً، لظل٪ حٗخار مً ال٣ٗ ٓٞاء بالضًً،  َْٓ التزام ال٨ُٟل بال ْاخض،  ٓص اإلالؼمت لجاهب 

ٍْخم ال٣ٗض بخد٤٣  ٓص،  ْجسً٘ إلابضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في بوكاء ال٣ٗ ْٖضما،  ٓصا  جابٗت لاللتزام ألانلي ْظ

ٓاظِت الضاثً، بإن ٩ًٓن  ُٕ ال٨ُٟل خماًت في م ّغِ
َ
ك
ُ
ْلظل٪ ؤُٖ  اإلا ْال٣ب٫ٓ مً الضاثً،  لّ ؤلاًجار مً ال٨ُٟل 

ٓاظِت مُالبخّ بالضًً اإلاؿخمضة مً الالتزام  ٕٓ التي ًخمؿ٪  ها اإلاضًً في م الح٤ في الخمؿ٪ ب٩اٞت الضٞ

ْطل٪  ٕٓ الخانت بةبُا٫ الالتزام ألانلي،  ْمً الضٞ ألانلي، هٓغا لخانُت الخبُٗت التي ًمخاػ  ها ٣ٖض ال٨ٟالت، 

٤َ ليبُا٫ إلاهلحت اإلاضًً ٖىضما ٩ًٓن الالتزام ألانلي ٢ابال 
ْ
ٞ ِْ ، خُض ؤظاػ اإلاكٕغ لل٨ُٟل الخمؿ٪ با بُا٫ 

ْ الح  ، ْص التي بُجها اإلاكٕغ ٢ُْض ال٨ُٟل ٖىض ٦ٟالت ها٢و اض ّغِٕ 
َ
ك
ُ
ٖتٔر بًِٗا الٛمٓى، ْخُض جضزل اإلا

ْلِظا ًهبذ ال٨ُٟل مضًى ٧ْاهذ ال٨ٟالت بؿبتها،  ْ  اؤنلُ األاَلُت  في خالت ٖضم بظاػة ها٢و ألاَلُت الالتزام، ؤ

 ٍ ؤنال.ٖضم جىُٟظ

ٓم ال ْ ي: خالت ٖضم ٖلم ال٨ُٟل بى٣و ؤَلُت  تزام ٦ُٟل ها٢و ألاَلُت ٖلى زالر٣ٍْ ٞغيُاث 

 اإلاضًً، ْفي خالت ٖلمّ بظل٪، ْفي خالت ٦ٟالت الالتزام بؿبب ه٣و ؤَلُت اإلاضًً.

 أَمُت البدث:

ٕٓ هدُجت ازخالٝ آلاعاء ال٣ُِٟت في خ٨م ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت بين ٣ِٞاء  جإحي ؤَمُت َظا اإلآي

ٗت  ْجٓظحهّ. ؤلاؾالمُتالكَغ  ٣ِْٞاء ال٣اهٓن، خُض ؾِخم صعاؾت َظٍ آلاعاء لخٓيُذ الغؤي الغا ح 

 ئشيالُت البدث:

ٓم ٖلى آلاحي: ٕٓ البدض ٖلى ٖضة بق٩الُاث ج٣ ٓم مٓي ٣ً 

 ال٨ٟالت ٖىض ٦ٟالت الالتزام بؿبب ه٣و ألاَلُتا  ما  ي آزاع ٣ٖض  -1

َْل زانُت الخبُٗت في ٣ٖض ال٨ٟالت  -2 ْ الالتزام ألانليا  بلى ؤي مضٔ جهل الخبُٗت بين ٣ٖض ال٨ٟالت 

 مُل٣ت ؤم م٣ُضة في خالت ٧ٓن الالتزام ألانلي ٢ابل ليبُا٫ا

ْما ألازغ اإلاترجب ٖلحها في خالتي  -3 ٓػ ٦ٟالت ها٢و ألاَلُتا  ْ ٖضم ٖلمّ بى٣و  َل جج ٖلم ال٨ُٟل ؤ

َْل ًسخل٠ ؤزغ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ؤَلُت اإلاضًًا   ؤَلُت اإلاضًًا 

ُت  مَل خهغ اإلاكٕغ ها٢و ألاَلُت، ؤ -4 ٓ ؤؾاؽ قٖغ ْما َ ٌكمل ٧ل خاالث ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫، 

 َظا الىوا

 أَذاف البدث:
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ٗت  ْؤخ٩ام الكَغ ٓا٤ٞ بين ال٣اهٓن اللُبي  بكإن ٦ٟالت ها٢و  ؤلاؾالمُتيهضٝ البدض بلى جدضًض الخ

ٗت  ْجٓيُذ آلاعاء اإلاسخلٟت بين ٣ِٞاء الكَغ ْجدضًض الغؤي الغا ح في طل٪ؤلاؾالمُتألاَلُت،   ،. 

 مىهج البدث:

ْطل٪ مً زال٫ ج ْاإلاى   اإلا٣اعن،  ٓم َظا البدض ٖلى اإلاى   الخدلُلي  دلُل ههٓم ال٣اهٓن اإلاضوي ٣ً

ٗت  ْم٣اعهخّ بالكَغ ْبُان عؤي ٣ّٞ ال٣اهٓن اإلاضوي  ٕٓ البدض،   .ؤلاؾالمُتاإلاخٗل٣ت بمٓي

 :خؼت البدث

٤ْٞ الخُت البدشُت آلاجُت:  ؾىدا٫ْ ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت 

 مًمٓن ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت -اإلابدض ألا٫ْ 

ٓم ٦ٟالت ها٢و ألاَلُ -اإلاُلب ألا٫ْ   ت مِٟ

 ؤخ٩ام ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت  -اإلاُلب الشاوي

 زاع اإلاترجبت ٖلى ٦ٟالت ها٢و ألاَلُتآلا -اإلابدض الشاوي

 آلُت جدضًض آزاع ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ ٖلى ٦ُٟل ها٢و ألاَلُت.       -اإلاُلب ألا٫ْ  

 .جدضًض  آزاع ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ مً زال٫ آلُاجّ -اإلاُلب الشاوي

 

 

ٌ اإلابدث   ألاو

 مظمىن هفالت هاكص ألاَلُت

ٗت  ْؤخ٩امّ، ٖىض ٣ِٞاء الكَغ ٓم ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت  ؾىدىا٫ْ في َظا اإلابدض، الحضًض ًٖ مِٟ

ٓ آلاحي:  ؤلاؾالمُت ْطل٪ ٖلى الىد  ْال٣اهٓن اللُبي، 

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 مفهىم هفالت هاكص ألاَلُت

 ٕٓ ٕٓ البدض ًٖ مٗىاٍ في اللٛت ْالانُالح، خُض ًخ٩ٓن اإلآي ظغث الٗاصة ٢بل صعاؾت ؤي مٓي

٠  هما في اللٛت ْالانُالح ٖىض  ْٖلُّ ؾىدىا٫ْ الخٍٗغ ْها٢و ألاَلُت(،  َْما: )ال٨ٟالت  ٓمين مغ٦بين  مً مِٟ

ٗت  ٓ آلاحي: ؤلاؾالمُت٣ِٞاء الكَغ ْطل٪ ٖلى الىد  ْال٣اهٓن، 

ْلِا ٖلى الخٍٗغ٠ اللٛٓي )ل٨ -1 ٟالت ها٢و ألاَلُت(: ًتر٦ب َظا اإلاهُلح مً زالر ٧لماث ًم٨ً جىا

ٓ آلاحي:  الىد

ْمٗىاٍ -1 ت، 
َ
ال
َ
ٟ
َ
٦ : ْمهضٍع ٌل،  ِٞ ا

َ
٧ ٓ ُل ِٞ ُٟ ْ٨ ًَ َل 

َ
ٟ
َ
َل، ٣ًا٫: ٦

َ
ٟ
َ
ؤه٤ٟ  :ال٨ٟالت لٛت:  ي مهضع للٟٗل ٦

ٓلّ حٗالى:  امت؛ ل٣ ْالٖؼ اًت  ، ٦ما ؤ ها جض٫ ٖلى مٗنى الٖغ ٢ْام بإمٍغ ها لٖلُّ 
َ
ؤ َْ ِّ ِخْمُل َبٗيٍر   ظاَء ِب

ًْ إلِاَ َْ

 ِّ ٓعة ًٓؾ٠ آلاًت آلاَػُٖم ِب ٓلّ حٗالى 72[ ؾ ْمىّ ٢ ت، 
َ
َماه ًَ ْجإحي بمٗنى ال ُم: ؤي: ال٨ُٟل،  ، ٢ا٫ ابً ٖباؽ: الٖؼ

ال َِ
َ
ل َّٟ
َ
٦ ا َْ ِغٍَّ

َ
ٓعة آ٫ ٖمغان آلاًت آلاَػ٦ ا،  37[ ؾ ْج٨ٟل بال٣ُام بإمَغ م،  ا ٖلُّ الؿالم خًاهت مٍغ ؤي يمً ػ٦ٍغ
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ْال٣ُام بمهالحّ  ٦ْٟالت الُدُم: يم الُدُم ْؤلاهٟا١ ٖلُّ   ،ً ْالخدمل ًٖ آلازٍغ ٢ُْل مٗىاَا: الخِٗض 

هّ   .(1)ْقْا

ل  -2 ْ الؿُّٟ الظي ال ٌؿخُُ٘ جدمُّ ٓ الهٛير، ؤ لها٢و ألاَلُت لٛت: َ تاإلاؿْا ُّ(2).      

ْؿَغاُن في  ٧ْلمت
ُ
: الخ

ً
ْمٗىاٍ في اللٛت َو(، 

َ
٣
َ
)ها٢و( في اللٛت: اؾم ٞاٖل للٟٗل )ه

، ِ
ّ
ْى٣اِم  الَحٔ ٣َْهاِن  ٧الخَّ  .(3) ْالىُّ

ٓ اإلاغاص  ها  ْ)ألاَلُت( في اللٛت: َْ ْ الاؾخد٣ا١،  ْمُالبخّ بّ، ؤ ْع اليمليء ًٖ ؤلاوؿان  الهالخُت لهض

ٓلّ حٗالى:   لفي ٢
َ
ؤ َْ َخ٤َّ ِ َها 

َ
ٓا ؤ

ُ
اه
َ
٧ اَْ َِ

َ
ل ٓعة الٟخذ آلاًت  آلاَْ  .ة 26[ ؾ

ٗت  -ر  :ؤلاؾالمُتالخٍٗغ٠ الانُالحي ل٨ٟالت ها٢و ألاَلُت ٖىض ٣ِٞاء الكَغ

 حٍٗغ٠ ال٨ٟالت: -1

 ازخل٠ ال٣ِٟاء في حٍٗغ٠ ال٨ٟالت جبٗا الزخالِٞم ُٞما ًترجب ٖلحها مً آزاع.

ِا ، ؤي: يم طمت ال٨ُٟل بلى طمت اإلاضًً في  ٞٗٞغ
ً
الحىُٟت بإ ها: "يم طمت بلى طمت في اإلاُالبت مُل٣ا

ال ٌؿ٣ِ ًٖ ألانُل" ٍٓ، ٞال ًشبذ الضًً في طمت ال٨ُٟل،  ْهد ْ ٖين، ٦مٛهٓر  ْ بضًً ؤ  )4(.اإلاُالبت بىٟـ ؤ

ِٟم لِا بإ ها: "يم طمت ال ْالحىابلت ٞجاء في حٍٗغ ْالكاُٞٗت  ًامً بلى طمت اإلاًمٓن ٖىّ ؤما اإلاال٨ُت 

 
ً
 .(5)"في التزام الح٤، ؤي: في الضًً، ُٞشبذ الضًً في طمتهما ظمُٗا

ِا ابً ٢ضامت بإ ها: "يم طمت الًامً بلى طمت اإلاًمٓن ٖىّ في التزام الح٤، ُٞشبذ في طمتهما  ْٖٞغ

 . (6)ظمُٗا"

ْٖل ْالبضن،  ْالٗين،  ِا الغملي بإ ها: "جُل٤ ٖلى التزام الضًً،   .(7)ى ال٣ٗض اإلادهل لظل٪"ْٖٞغ

 حٍٗغ٠ ها٢و ألاَلُت: -2

ْٖلُّ، ؤْ نالخُت )ألاَلُت( في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي  ٖت لّ   ي نالخُت ؤلاوؿان لٓظٓر الح١ٓ٣ اإلاكْغ

 اليخو ليلؼام ْالالتزام.

 ،ٙٓ َْظا ًىُب٤ ٖلى الهبي صْن الخمُيز ٢بل البل ٓ اإلاميز الظي لم ًبلٜ الحلم،  ٍْىُب٤ ؤما )ها٢و ألاَلُت( ِٞ

ْالخمُيز، ٞد٨مّ  ٓن ي٠ُٗ ؤلاصعا٥  ْبهما ٩ً ٣ْٞضٍ،  ٍٓ الظي لم ًهل الٗخّ بّ بلى صعظت ازخال٫ ال٣ٗل  ٖلى اإلاٗخ

ْخ١ٓ٣  خ٨م الهبي اإلاميز لشبٓث ؤنل ؤَلُت ألاصاء لِما بالخمُيز، ْفي َظٍ الحالت ًجب ؤن هٟغ١ بين خ١ٓ٣ هللا 

اجّ بد ْبما ؤن جخٗل٤ بد١ٓ٣ الٗباص، ٞد١ٓ٣ هللا حٗالى جحح مً الٗباص، ٞىا٢و ألاَلُت بما ؤن جخٗل٤ جهٞغ ١ٓ٣ هللا، 

ْالتهظًب ْل٨ىّ ٚير ملؼم بإصاء الٗباصاث بال ٖلى ظِت الخإصر  ْالح ،  ْالهُام،  ْالهالة،   )8(.الهبي اإلاميز ٧ا ًمان، 

                                                             
ن (1

  ذىني  -ا: ماى  يرة 05يبو منظو"ا و او يوع"لا ج
ن 2(

   .ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arبا    نىيو ولل"ووا معجى يومعانص يوجامقا  
ن (3

  اماى  ينادني0يوةن"و  لباىيا يوااموط يومدن ا ج
 

)4( 
ي وذالم يوىنو يورا انصا بىيبق 989ا د2بو اماى ا  "ح فتر يواىن" وإلماى رما  يوىنو مدمى بو ذبى يوويح يومع"وؾ باوهماىا جيورما  

ي و لض"  ذبى يو الىا لدراى ذاى يورةاوب فص يوت "نق 561ا د9ي  ويبو ذابىنوا دا نب "ى يوملتا" ا ج6ا د5يو،نابق فص ت"تنل يو "يبقا ج
 ي00ا د5106ا5102وت "نعا  يوع"بنبا جامعب  ناو ذا و" باوجهةبا يوج يب"ا " اوب ماج تن"ا يوج يب"ي وبعك ي

ن (5
ي ويبو  ىيمبا 098ا د5ي ويو "بننصا مؽنص يومدتاجا م،"ا ج959ا د9يبص يوب"را  يوى"ىن"ا يو "ح يوربن" ذهو دا نب يوى و صا ج

 ي299ا د 9يومؽنص ذهو ملت،" يول"فصا ج
ن(6
 ي291مؽنصا يوم"جق يو اب ا ديبو  ىيمبا يو 

ن (7
 ي908ا د9 مط يوىنو مدمى بو لبص يوعباطا نهانب يومدتاج إوو  "ح يومنهاجا ج

ن(8
بجانبا يوج يب"ا " اوب  - مندب ذهص لن ا ت،"فا  نا د ي اهنب ى"ي ب ماا"نب بنو يواانوو ويوةاه يإل المصا جامعب ذبى يو"دماو من"  

 ي6ا2د5102ا5109ماج تن"ا 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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اث ها٢و ألاَلُت -ٖىض ؤلامام الكاٞعي ْؤلامام ؤخمض -ؤما ما ًخٗل٤ بد١ٓ٣ الٗباص  ٓصٍ بطا ٧ان  ٞخهٞغ ٣ْٖ

اث الهبي اإلاالُت بطا ٧ان ها٢و ألاَلُت ٖلى زالزت ؤ٢ؿام: ٓن جهٞغ ْؤما الحىُٟت ٣ُٞؿم  نبُا باَلت. 

- :
ً
 مدًا

ً
اث هاٞٗت هٟٗا ٫ٓ الِبت  جهٞغ ٫ٓ ٍمليء في مل٨ّ مً ٚير م٣ابل، ٣٦ب ْ ي التي ًترجب ٖلحها صز

٧ْالخّ ًٖ ٚيٍر  ْجحح  ْججب لّ ألاظغة بطا ؤظغ هٟؿّ،   لّ ٖلى ْالهض٢ت، 
ً
با بال التزام ٖلُّ؛ ألن ٞحها جضٍع

ٓلّ حٗالى: اث، ل٣ ٓعة اليؿاء آلاًت  الخهٞغ َخاَم آلا ةؾ َُ
ْ
ٓا ال

ُ
اْبَخل َْ َٓم ٖلى اإلاٗامالث، 6ل ْصعب [، ؤي ازخارَْم 

ْ بظاػجّ. ْلُّ ؤ ْن خاظت بلى بطن  ْجىٟظ ص اث جحح مً الهبي   ِٞظٍ الخهٞغ

- :
ً
 مدًا

ً
اث ياعة يغعا ْالِبت ْ ي التي ًترجب ٖل جهٞغ ْن م٣ابل، ٧الُال١  ط ٍمليء مً مل٨ّ ص حها زْغ

ٓلي  ْلُّ؛ ألن ال ْلٓ بةظاػة  َْظٍ ال جحح مً الهبي اإلاميز  ًً ؤْ بالىٟـ،  ْال٨ٟالت بالضَّ  ٠٢ٓ ْال ْالهض٢ت 

اث.  طاجّ ال ًمل٪ َظٍ الخهٞغ

ْالًغع: - اث صاثغة بين الىٟ٘  ْالكغاء ْؤلاظا جهٞغ ْالخؿاعة، ٧البُ٘  ْالى٩اح ْ ي التي جدخمل الغبذ  عة 

ٓلي، بىاء ٖلى زبٓث ؤنل ؤَلُت ألاصاء لّ، ؤي  ْجى٣ٗض  حُدت بةطن ال ْ ي جحح مً الهبي اإلاميز،  َٓا،  ْهد

ْاإلاال٨ُت ٍٓ في عؤي الحىُٟت  ْهد ٓ قٍغ ٖا٢ض البُ٘  َ ٙٓ  .بن الخمُيز ال البل

ْاإلاال٨ُت ب ٓٞت ٖلى بظاػجّ في عؤي الحىُٟت  ٢ٓ اجّ م ؿبب ه٣و َظٍ ٞةن لم ًإطن الٓلي لّ ج٩ٓن جهٞغ

 مً طي ؤَلُت 
ً
ْ الخهٝغ ناصعا ْبال بُلذ، ٞا ظاػة ججار الى٣و، ُٞهير ال٣ٗض ؤ ألاَلُت، ٞةطا ؤظاػ هٟظث، 

 .(1)٧املت

 الخٍٗغ٠ الانُالحي ل٨ٟالت ها٢و ألاَلُت في ال٣اهٓن اللُبي: -ط

 حٍٗغ٠ ال٨ٟالت: -1

خًاٍ ٨ًٟل خخو جىُٟظ التزام بإن (بإ ها: "٣ٖض بم781٣ٖٝغ ال٣اهٓن اللُبي ٣ٖض ال٨ٟالت في اإلااصة )

 ."خِٗض للضاثً بإن ًٟي  هظا الالتزام بطا لم ٠ًِ بّ اإلاضًً هٟؿًّ

 

 حٍٗغ٠ ها٢و ألاَلُت: -2

إلاا ٧ان الخهٝغ   ٓهُت،  اث ال٣اه ٌٗٝغ ه٣و ألاَلُت باإلاغخلت التي ًم٨ً لليخو مباقغة بٌٗ الخهٞغ

ٓهُت، لظ  اججِذ بلى بخضار آزاع ٢اه
ٌ
ٓوي َٓ بعاصة ل٪ ٌكتٍر في ها٢و ألاَلُت الخمُيز ْؤلاصعا٥، ٩ُٞٓن ال٣اه

ا ها٢و ألاَلُت ٞ ي (2)اليخو ها٢و ألاَلُت في ؾً الشامىت ٖكغ مُالصًت اث التي ًباقَغ ْؤما الخهٞغ  ،

اث الًاعة يغعا مدًا ٞخ٩ٓن باَلت بُالها مُل٣ا،  اث التي ج٩ٓن هاٞٗت هٟٗا مدًا، ؤما الخهٞغ الخهٞغ

اث الضاثغة  ْج٩ٓن ٢ابلت ليبُا٫ إلاهلحخّْؤما الخهٞغ ا  ْالًغع ٞلّ الح٤ ؤن ًباقَغ َْظٍ (3)بين الىٟ٘   ،

٧ْاهذ 786الجؼثُت  ي التي  همىا في َظا البدض، خُض جىو اإلااصة) ( بإهّ: "مً ٦ٟل التزام ها٢و ألاَلُت 

 ."ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ألاَلُت، ٧ان ملؼما بدىُٟظ الالتزام بطا لم ًىٟظٍ اإلاضًً اإلا٫ٟٓ٨ 

                                                             
ن(1

ا يومو ق يالورت"ونص 569ا د9يوعهوى يو "ذنبا يومجهى -وانبب يو دنهصا ي اهنب فص يوةاه يإل المصا يومو وذب يوع"بنب يواانوننب يومتل،،ب
ency.com.sy/law/detail/164622-http://arab.  

ن(2
 ي97ا د 5109ا 0ونبناا ج -ا"يا يونظ"نب يوعامب والوت يىا ىي" يورتل يوو ننبا بنؽا يمدمى ذهص يوبىوي ي  

ن(3
ي و مندب 519ا518ىا د 5109ذبى يوااى" مدمى  هالا ل ا نا  يواانوو ويود  فص يواانوو يوهنبص ا ىي" ومرتبب يوةضن  وهتو نق ويون "ا  

 ي06ا02ذهص لن ا م"جق  اب ا د 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164622
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164622
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ْلّ ؤن ًخمؿ٪ بجمُ٘ ألاْظّ التي  ،( ٦ظل٪ بإن "ًارؤ ال٨ُٟل بمجغص بغاءة اإلاض791ًًاإلااصة ) ْجىو

٢ْذ  ٧ْان ال٨ُٟل ٖاإلاا بظل٪  ٓ ه٣و ؤَلُخّ،  ًدخج  ها اإلاضًً، ٖلى ؤهّ بطا ٧ان الٓظّ الظي ًدخج بّ اإلاضًً َ

ٍْم٨ً جدلُل َظٍ الىهٓم في الٟغ   يُاث آلاجُت:الخٗا٢ض؛ ٞلِـ لّ ؤن ًدخج  هظا الٓظّ"، 

ٓػ لّ الخمؿ٪   -1 بطا ٧ان ال٨ُٟل ٌٗلم ؤن الالتزام ٢ابل ليبُا٫ ؤزىاء ببغام ٣ٖض ال٨ٟالت ٞال ًج

َْظا ما ؤ٦ضجّ اإلااصة ) ٓلِا: " 791بةبُا٫ الالتزام بال بطا جمؿ٪ بّ اإلاضًً ألانلي،  بطا  ١.م.٫( ب٣

٧ْان ال٨ُٟل  ٓ ه٣و ؤَلُخّ،  ٢ْذ الخٗا٢ض ٞلِـ لّ ٧ان الٓظّ الظي ًدخج بّ اإلاضًً َ ٖاإلاا بظل٪ 

 ؤن ًدخج  هظا الٓظّ".

ؤما بطا ٧ان ال٨ُٟل ال ٌٗلم ب٣ابلُت التزام اإلاضًً ليبُا٫ بى٣و ؤَلُت اإلاضًً، ٞىُب٤ ٖلُّ   -2

ْع خ٨م بةبُا٫ الالتزام اإلا٫ٟٓ٨،  ٓاٖض الٗامت، بدُض ًهبذ التزام ال٨ُٟل ٢اثما بلى خين نض ال٣

ْل٨ً بطا لم ًخمؿ٪ اإلاضًًْبطا جمؿ٪ اإلاضًً بةبُا٫ التز  بةبُا٫  امّ بُل التزام ال٨ُٟل بالخبُٗت، 

ْطل٪ ما ًِٟم مً  التزامّ ٞةهّ ْلٓ لم ًخمؿ٪ بّ اإلاضًً  ٓػ لل٨ُٟل الخمؿ٪ با بُا٫ ختى  ًج

 .(1)١.م.٫( 791اإلااصة )

بطا ٧اهذ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ألاَلُت ٞالتزام ال٨ُٟل في َظا الٟغى التزام مٗل٤ ٖلى قٍغ   -3

ْجمؿ٪ بةبُا٫ الالتزام ٖىضما ؤنبذ  -٦ما ًٔغ البٌٗ -٠٢ْا ٞاطا لم ًىٟظ اإلاضًً ألانلي التزامّ 

ْٖلُّ جىُٟظ الالتزام. ؤما بطا ؤظاػ  ٍْهبذ ال٨ُٟل مضًىا ؤنلُا،  ٧امال لألَلُت، ٞةهّ ًخد٤٣ الكٍغ 

ٓ ما ؤ٦ضجّ اإلا َْ ْلم ًخمؿ٪ با بُا٫ ًب٣  اإلا٫ٟٓ٨ مضًىا ؤنلُا،  ١.م.٫(  786اصة )اإلاضًً التزامّ 

٧ْاهذ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ألاَلُت، ٧ان ملؼما بدىُٟظ  ٓلِا: "مً ٦ٟل التزام ها٢و ألاَلُت  ب٣

 .(2)الالتزام بطا لم ًىٟظٍ اإلاضًً اإلا٫ٟٓ٨"

ٓم ال٨ُٟل ب٨ٟالت الالتزام لحماًت الضاثً مً جمؿ٪ اإلاضًً بةبُا٫ الالتزام  ٣ْْٞا لِظا الىو ٣ً

بل  ٦ُٟال  ل٪ ٞةن ال٨ُٟل ًجب ٖلُّ جىُٟظ التزام اإلاضًً ال بهٟخّٖلى ؤؾاؽ ه٣و ألاَلُت؛ لظ

ٍْهبذ  ت٦مضًً ؤنلي، َظا في خال ما بطا ؤبُل اإلاضًً التزامّ، ؤما بطا ؤظاٍػ ُٞهبذ ال٣ٗض  حُدا 

 .(3)ال٨ُٟل يامىا للمضًً ألانلي بدىُٟظ التزامّ

و ألاَلُت بإ ها ٦ٟالت ْفي يٓء اإلاٗىُين اللٛٓي ْالانُالحي ًم٨ً ال٫ٓ٣: بن ٦ٟالت ها٢

ْج٩ٓن ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ؤَلُت اإلاضًً. َْظا اإلاضًً ٩ًٓن ها٢و ألاَلُت،   خخو ليخو مضًً 

 ْالانُالح، ؾىيخ٣ل بلى جٓيُذ ؤخ٩ام ٦ٟالت 
ً
ٟاث ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت في اللٛت بٗض ؤن بِىا حٍٗغ

ٗت  ْطل٪ في الٗغى ال٣اصم. ؤلاؾالمُتها٢و ألاَلُت في الكَغ  ْال٣اهٓن 

 

                                                             
ن (1

بجانبا رهنب يوداو   –،وي"نب بو ذبى يور"نىا دم   بو  عال ا يوىفوح يوم"تب ب بعاى يورةاوب فص يواانوو يومىنصا جامعب ذبى يو"دمو من"  
اح ي و عاى توفن   هنماو لبو م انخا ذاى يورةاوب ويآل ا" يومت"تبب ذهنها جامعب يونج06ا د5109ويوعهوى يو نا نبا يوج يب"ا " اوب ماج تن"ا 

 ي 89ا د5117فه  نوا " اوب ماج تن"ا  -يوو ننبا رهنب يوى"ي ا  يوعهناا نابهط
ن (2

 ي 89ا88 عاى توفن   هنماو لبو م انخا يوم"جق يو اب  د
ن(3
 بجانبا رهنب يوداو  ويوعهوى يو نا نبا يوج يب"ا –،وي"نب دمىيويا فتدنب م عوىيوا يورةاوب رتلمنو  ل،صا جامعب ذبى يو"دمو من"   

  ي57ا د5109" اوب ماج تن"ا 
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 اإلاؼلب الثاوي

 أخيام هفالت هاكص ألاَلُت

ٌٗخار ٣ٖض ال٨ٟالت لى٣و ؤَلُت اإلا٫ٟٓ٨ ٣ٖضا ٢ابال ليبُا٫ إلاهلحت اإلا٫ٟٓ٨ في ال٣اهٓن اللُبي، ؤي: 

ٗت  ْبظل٪ ًم٨ً  ؤلاؾالمُتًترجب ٖلُّ البُالن اليؿبي، ؤما في ؤخ٩ام الكَغ ٓٞا ٖلى ؤلاظاػة،  ٢ٓ ُٞٗخار ال٣ٗض م

ٓم َ ظًً اإلاهُلحين باؾخٟايت لخٗل٣ِما بإزغ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ألاَلُت خُض ًترجب ٖلى ؤن هدىا٫ْ مِٟ

ٗت  ٩ٍْٓن طل٪ ٖلى ؤلاؾالمُتطل٪ ب٣ًاٝ ال٣ٗض ٖلى ؤلاظاػة في الكَغ ْالبُالن اليؿبي في ال٣اهٓن اللُبي،   ،

ٓ آلاحي:     الىد

ٗت  -1 ٢ٓٝٓ في الكَغ  :ؤلاؾالمُتال٣ٗض اإلا

ْْنّٟ ٖا بإنلّ  ٓ ما ٧ان مكْغ ْل٨ً بطا  ،بن ال٣ٗض الححُذ َ ْطل٪ لؿالمت ؤع٧اهّ ْنٟاجّ ظمُٗا، 

َْظا ما ٢ا٫ بّ الحىُٟت  -٧الهبي اإلاميز -٧ان ال٣ٗض ناصعا مً مال٪ ٚير ؤَل لالؾخ٣ال٫  ،
ً
ٓٞا ٢ٓ ٧ان ال٣ٗض م

ْالكاُٞٗت في اإلاظَب ال الًت ٖلى مدل الْاإلاال٨ُت  ن بإهّ ًجب ؤن ٩ًٓن للمخٗا٢ض  ْٖلى ٣ضًم، ِٞم ًْغ ٣ٗض 

، ٞةطا لم ٨ً ٕٓ الخهٝغ ٓٞا ٖلى ؤلاظاػة، ٚير ه ٢ٓ ْ الخهٝغ ٧ان ال٣ٗض م الًت ٖلى مدل ال٣ٗض ؤ ً للمخٗا٢ض ال

٢ٓٝٓ ٌٗخار ٣ٖضا باَال؛ أل هم ًج ْالحىابلت طَبا بلى ؤن ال٣ٗض اإلا الًت ؤن الكاُٞٗت في اإلاظَب الجضًض  ٗلٓن ال

ٍ هٟاط ال٣ٗض ٍ الاو٣ٗاص ال مً قْغ     .(1)مً قْغ

ْ خ٤ بال٣ٗض  ٓ بما مل٪ الٛير ؤ َْ ٢ٓٝٓ بإهّ: "ما حٗل٤ بّ خ٤ الٛير  ْٖلى طل٪ ًم٨ً ؤن وٗٝغ ال٣ٗض اإلا

 لٛير اإلاال٪"

ٍُْٟض  ْْنّٟ  ٕ بإنلّ  ٓ ال٣ٗض اإلاكْغ َ" ْ  ٌٗٝغ في الحا٫"، ؤ
ً
ٓ ال٣ٗض الظي ال خ٨م لّ ْاَغا ؤْ "َ

ال ًُٟض جمامّ لخٗل٤ خ٤ الٛير بّ"  ٠٢ٓ    .(2)اإلال٪ ٖلى ؾبُل الخ

ال  ْْنٟت،  ٕ بإنلّ  ٓ مكْغ ٢ٓٝٓ بإهّ ٢ؿم مً ؤ٢ؿام ال٣ٗض الححُذ، ِٞ ٗض ال٣ٗض اإلا ٌُ ٍْم٨ً ؤن 

ٓص ٖلُّ  ا في اإلا٣ٗ ٓٞت  ي التي ال ًِٓغ ؤزَغ ٢ٓ اث اإلا ْالخهٞغ ٓص  ًيخج ؤزٍغ بال با ظاػة لخٗل٤ خ٤ الٛير بّ، ٞال٣ٗ

ا ممً لّ خ٤ ؤلاظاػة   .(3)بال بٗض بظاػ ها بظاػة مٗخارة قٖغ

ْْنٟا، ٚير ؤهّ ال جترجب ٖلُّ آزاع بال با ظاػة" ٕ ؤنال  ٓ ال٣ٗض اإلاكْغ َ ٝٓ٢ٓ ، (4)ْخُض بن "ال٣ٗض اإلا

٢ٓٝٓ َٓ ٣ٖض  حُذ، ْزالِٟم في طل٪ بٌٗ ٣ِٞاء الحىُٟت  ٓع ال٣ِٟاء ؤن ال٣ٗض اإلا ٢ْض اٖخار ظمِ

ٓ  حُذالظًً اٖخارْا  ٢ٓٝٓ مىّ ما َ ٢ٓٝٓ مىّ  ،ؤن ال٣ٗض اإلا ا طل٪ بإن اإلا ْٞؿْغ ٓ ٞاؾض،  ْمىّ ما َ

ٓعًٍ ْمىّ  حُذ ٦بُ٘ ٖبض ؤْ نبي محج  ، ْه٣و (5)ٞاؾض ٦بُ٘ اإلا٨ٍغ ٓا بين ُٖٓر ؤلاعاصة  ، ؤي: ٞغ٢

 ألاَلُت.

ٓ ٣ٖض  حُذ ل٨ىّ ٚير هاٞظ َ ٓٝ٢ٓ ٟاث الؿاب٣ت ًخضح ؤن ال٣ٗض اإلا ً ال ألهّ ناصع مم ؛مً الخٍٗغ

ٓا٢٘  ٢ٓٝٓ ال ؤزغ لّ في ال ، لظل٪ ٞال٣ٗض اإلا الًت بوكاثّ ؤْ بنضاٍع ختى جلح٣ّ  –م٘ ؤهّ  حُذ  -ًمل٪ 

                                                             
ن(1

 ي 59ا59ا د 0968ذبى يو" ي  د و ف"جا نظ"نب يوعاى يومو وؾ فص يوةاه يإل المصا جامعب يوااا" ا رهنب يوداو ا م،"ا 
ن(2
  ي580ا د2 نو يوىنو بو نجنى يودنةصا يوبد" يو"يب  ج 

ن(3
 ي 99ا90ا91ذبى يو" ي  د و ف"جا م"جق  اب ا د  

ن (4
مرب يومر"مبا رهنب يو "نعب ويوى"ي ا   -ذبى يوع ن  م، ةو يولاوىا يوعاى يومو وؾ ويالدراى يومتعهاب به فص يوةاه يإل المصا جامعب لى يوا"ى

 ي 75ىا د0989ا يل "ودب ىرتو"هنا يإل المنب
ن(5
 ي  219ي ويبو ذابىنوا دا نب مندب يولاو  ذهو يوبد" يو"يب ا د579 نو يوىنو بو نجنى يودنةصا يوبد" يو"يب ا م"جق  اب ا د 
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ْبن لم ًجٍؼ اٖخار ال٣ٗض ٦إن لم  ْبضؤث آزاٍع جِٓغ،  ؤلاظاػة ممً ًمل٪ الح٤ ٞحها، ٞةن ؤظاٍػ هٟظ ال٣ٗض 

.ً٨ً 

 البُالن اليؿبي في ال٣اهٓن اللُبي:  -2

 ٓ ْ قٍغ  البُالن بٓخّ ٖام َ ٓٞغ ع٦ً مً ؤع٧اهّ ؤ الجؼاء الظي ٣ًغعٍ ال٣اهٓن ٖلى ال٣ٗض ٖىض ٖضم ج

ٍْهبذ ٦إن لم ٨ًً ٍ الححت، ُٞٗضم ؤزغ ال٣ٗض   .(1)مً قْغ

ٓ الظي يهمىا في َظا البدض. ٕٓ ألازير َ َْظا الى ْبُالن وؿبي،   ٍْى٣ؿم البُالن بلى بُالن مُل٤، 

ٓٞغ ألاَلُت  ٞالبُالن اليؿبي ًبُل ال٣ٗض الظي جسل٠ قٍغ مً ْطل٪ مشل ٖضم ج ٍ  حخّ،  قْغ

 ْ ٓص ُٖب مً ُٖٓر الغيا، مشل: ؤلا٦غاٍ، ؤْ الخضلِـ، ؤ ين، ؤْ ْظ الالػمت  بغام ال٣ٗض لضٔ ؤخض الُٞغ

 ًإزظ خ٨م ال٣ٗض الححُذ، ؤي: ؤهّ ًغجب ٖلُّ 
ً
 وؿبُا

ً
ْ الاؾخٛال٫، خُض بن ال٣ٗض الباَل بُالها الٛلِ، ؤ

ٓهُت بدُض ً ْالخمؿ٪ بّظمُ٘ آزاٍع ال٣اه ٓم مً لّ مهلحت بةزاعجّ  ٣(2). 

، ألهّ لِـ مً  ٍغ ٓة ال٣اهٓن؛ بل ًدخاط صاثما بلى خ٨م ٢ًاجي لخ٣ٍغ ْالبُالن اليؿبي ال ٣ً٘ ب٣

٫ ٍْْؼ ال ج٣ ملي بّ اإلاد٨مت مً جل٣اء هٟؿِا،   الىٓام الٗام، ُٞجب ٖلى ناخب اإلاهلحت الخمؿ٪ بّ، 

غ بُالن ال٣ٗض ػالذ ظمُ٘ البُالن بةظاػة ناخب اإلاهلحت، ٞةطا  ْاوٗضم ال٣ٗض بإزغ آجم ج٣ٍغ ٓهُت،  زاٍع ال٣اه

 .(3)عظعي

ٓص الالتزام اإلا٫ٟٓ٨؛ بل ًجب ؤن ٩ًٓن َظا الالتزام  حُدا      ٦ما ؤهّ ال ٨ًٟي  وكاء ال٨ٟالت ْظ

ْجُب٣ُا لظل٪ ًم٨ ْٖضما،  ٓصا  ً ال٫ٓ٣ بم٣خ ملى الخبُٗت؛ ألن التزام ال٨ُٟل ًخماٍملى م٘ الالتزام ألانلي ْظ

ْبطا ٧ان الالتزام ألانلي ٢ابال ليبُا٫ ٧اهذ ال٨ٟالت  بإهّ بطا ٧ان الالتزام ألانلي باَال ٧اهذ ال٨ٟالت باَلت، 

ْطل٪ اؾدىاصا لىو اإلااصة )(4)٢ابلت ليبُا٫ ( مً ال٣اهٓن اإلاضوي اللُبي التي ج٫ٓ٣: "ال ج٩ٓن ال٨ٟالت 785، 

َْٓ: بلى ؤي خض ًم٨ً ؤن  حُدت بال بطا ٧ان الالتزام اإلا٫ٟٓ٨  حُدا شاع حؿائ٫  ًُ ْٖلى طل٪ ًم٨ً ؤن   ،"

َْظا الدؿائ٫ ًم٨ً ؤلاظابت ٖىّ مً زال٫ الٟغيُاث آلاجُت:  جهل َظٍ الخبُٗتا 

َْظا  -1 في خالت جمؿ٪ اإلاضًً ببُالن ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ ٞةهّ ًهبذ ال٣ٗض باَال بإزغ عظعي، 

لتزام اإلا٫ٟٓ٨ باَال بُالها وؿبُا ٞةن لل٨ُٟل الخمؿ٪  هظا ًىُب٤ ؤًًا ٖلى التزام ال٨ُٟل، ٞةطا ٧ان الا

ْطل٪ باٖخباع ال٨ُٟل ناخب مهلحت، خُض بن جمؿ٪ اإلاضًً  ٕٓ الضاثً ٖلُّ،  البُالن ٦ضٞ٘ ليرص بّ عظ

ْبظل٪ بطا ٢غعث اإلاد٨مت ببُا٫ ال٣ٗض ألانلي ٞةن ال٨ٟالت  بالبُالن اليؿبي ًاصي بالخبُٗت بُالن ال٨ٟالت، 

ْجارؤ طمجبُل بالخ ( مً ال٣اهٓن اإلاضوي: "ًارؤ ال٨ُٟل بمجغص 791ْطل٪ اؾدىاصا لىو اإلااصة ) ،ال٨ُٟل تبُٗت 

 ن ًخمؿ٪ بجمُ٘ ألاْظّ التي ًدخج  ها اإلاضًً".ؤْلّ  ،بغاءة اإلاضًً

٦ْظل٪ ال٨ٟالت  -2 ؤما بطا ٢ام اإلاضًً ألانلي بةظاػة ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ ُٞهبذ ال٣ٗض  حُدا، 

ْطل٪ ًِٟم مً هو اإلااصة ) حُدت بد٨م ج لُّ ال ًم٨ً لل٨ُٟل 785بُٗتها لاللتزام ألانلي،  ١.م.٫(، ْٖ

ْالضاثً لييغاع بّ الخمؿ٪ بةبُا٫ الالتزام ألانلي بال بطا زبذ ؤن َىا٥ جداًال  ، ؤما ٖىض الىٓغ (5)بين اإلاضًً 

                                                             
ن(1
 ي 598ا597ا د5118ونبناا  -م، ةو م،باح  هنبكا م،اى" يالوت يىا من و"ي  جامعب يو ابق مو يب"ن ا يو يونب 

ن (2
 ي 052ا د0998ا 0ونبناا ج  -مدمى ذبى   يوىونمصا يونظ"نب يوعامب والوت يىا من و"ي  يوجامعب يومةتودبا  "يبهط

ن (3
  ي590ا591ا د5101م،"ا  -م،اى" يالوت يىا ىي" يوجامعب يوجىنى ا يال رنى"نب -نبن  إب"يانى  عىا يونظ"نب يوعامب والوت يى

ن (4
 ي 56،وي"نب دمىيويا فتدنب م عوىيوا م"جق  اب ا د

ن(5
 ي 09،وي"نب بو ذبى يور"نىا دم   بو  عال ا م"جق  اب ا د 
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ٕٓ التي ًدخج  ها اإلاض791ًًللماصة ) ٓ مخٗل٤ بى٣و  ١.م.٫( ٞخجيز لل٨ُٟل الخمؿ٪ ب٩اٞت الضٞ باؾخصىاء ما َ

ٍْم٨ً ال٣ُاؽ ٖلحها بىو اإلااصة ) ( مً ال٣اهٓن اإلاضوي اللُبي التي جخٗل٤ 1045ؤَلُت اإلاضًً في خالت ٖلمّ  ها، 

بال٨ُٟل الُٗني الظي ال ًسخل٠ ًٖ ال٨ُٟل اليخىملي بهٟتهم جابٗين لاللتزام ألانلي: " بطا ٧ان الغاًَ ٚير 

إْظّ الضٞ٘ الخانت بّ؛ ؤن ًخمؿ٪ بما للمضًً الخمؿ٪ بّ مً ؤْظّ الضٞ٘ اإلاضًً ٧ان بلى ظاهب جمؿ٨ّ ب

ٓ هؼ٫ ٖىّ اإلاضًً" ْل ٍْب٣  لّ َظا الح٤   .(1)اإلاخٗل٣ت بالضًً، 

ٓهُت في جُب٣ُِا ٖىض َظٍ الٟغيُت، ِٞل وؿلم بالخبُٗت  ِٞىا ًٓظض حٗاعى بين الىهٓم ال٣اه

ْهُب٤ هو اإلااصة ) ْ 785اإلاُل٣ت ل٣ٗض ال٨ٟالت  ْهُب٤ هو اإلااصة )(، ؤ  (ا791ه٣ُض َظٍ الخبُٗت 

ْهو اإلااصة ًا٦ض 785ْهغ ح هو اإلااصة ) ْطل٪ باٖخباع ؤن الخبُٗت مً ؤَم زهاثو ٣ٖض ال٨ٟالت،   )

٠٢ٓ آزاٍع ٖلى بظاػة ناخب اإلاهلحت  ٓ ٣ٖض  حُذ جخ ْبن ال٣ٗض ال٣ابل للبُالن َ ٣ْٞا إلاا ؤقغث لّ -طل٪، 

ٓػ لل٨ُٟل الخمؿ٪ ْؤن ال٨ُٟل ٖىضما ٦ٟل َظا الا -ؾاب٣ا ٍِْٟم مً طل٪ ؤهّ ال ًج خ٣اص  حخّ،  لتزام اٖل

لت الٛالب ٞحها ؤ ها ٦ٟالت بالبُالن بطا ؤظاػ اإلاضًً اإلا٫ٟٓ٨ ناخب اإلاهلحت طل٪، باٖخباع ؤن ٣ٖض ال٨ٟا

ُ ْؤن اإلااصة )تجاٖر ( جخٗل٤ بدالت ببغاء اإلاضًً مً الضًً ٣ِٞ، 791، ٞال مهلحت لل٨ُٟل بُلب ؤلابُا٫، 

ـ في خالت الضًً الححُذ الظي لم ًى٣ٌ، ٦ما ال وؿخُُ٘ ال٣ُاؽ ٖلى الح١ٓ٣ الُٗيُت باٖخباع ؤ ها لِا ْلِ

ْالخدب٘، ب٨ٗـ الح١ٓ٣ اليخهُت ال٣اثمت ٖلى ٨ٞغة حٗضص الظمم اإلاالُت. ْلُت   َبُٗت زانت  ها جخٗل٤ باأل

ل٠ الحالت بين ما بطا ٧ان في خالت ؾ٩ٓث اإلاضًً ألانلي بالخمؿ٪ بالبُالن ؤْ ؤلاظاػة، َىا جسخ -3

ال٨ُٟل ٖاإلاا بؿبب ؤلابُا٫ ٖىض ٦ٟالخّ للضًً؛ ٞةن ال٨ُٟل ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمؿ٪ با بُا٫، ؤما بطا ٧ان 

 ٓ ْل ال٨ُٟل ال ٌٗلم بؿبب ؤلابُا٫ ؤزىاء ج٣ضمّ لل٨ٟالت، َىا ٌؿخُُ٘ ال٨ُٟل الخمؿ٪ بالضٞ٘ بالبُالن ختى 

ْلل٨ُٟل ؤن َْظا ما  لم ًخمؿ٪ بّ اإلاضًً ألانلي،  ْبن ٧ان مخًامىا م٘ اإلاضًً  ًخمؿ٪ بالضٞ٘ بالبُالن 

ٓػ لل٨ُٟل اإلاخًامً ؤن ًخمؿ٪ بما ًخمؿ٪ بّ ال٨ُٟل الٛير مخًامً  803ؤ٦ضجّ اإلااصة ) ٓلِا: "ًج ١ م ٫( ب٣

ٕٓ باؾمّ ال باؾم اإلاضًً ٕٓ مخٗل٣ت بالضًً"، ٦ما ؤن لل٨ُٟل الخمؿ٪  هظٍ الضٞ  .(2)مً صٞ

ٓم ٦ٟالت ها٢و ألا ْبٗض ؤن بِىا في َظا  ْؤخ٩امّ، ؾىيخ٣ل بلى جٓيُذ اإلابدض مِٟ ْطل٪  ،زاٍعآَلُت 

 في اإلابدض ال٣اصم.

 

 اإلابدث الثاوي

 آلازاس اإلاترجبت كلى هفالت هاكص ألاَلُت
ٓ آلاحي  :ًم٨ً ؤن هدىا٫ْ آلازاع اإلاترجبت ٖلى ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت، ٖلى الىد

 ٌ  اإلاؼلب ألاو

 لإلبؼاٌ كلى هفُل هاكص ألاَلُتآلُت جدذًذ آزاس الللذ اللابل 
( بإهّ: "مً ٦ٟل التزام ها٢و 786ل٣ض هو ال٣اهٓن اللُبي ٖلى ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت في اإلااصة )

٧ْاهذ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ألاَلُت، ٧ان ملؼما بدىُٟظ الالتزام بطا لم ًىٟظٍ اإلاضًً اإلا٫ٟٓ٨".  ألاَلُت، 

                                                             
ن (1

  ي88 عاى توفن   هنماو لبو م انخا م"جق  اب ا د
ن(2
 ي 09،وي"نب بو ذبى يور"نىا دم   بو  عال ا م"جق  اب ا د 
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دت ٖلى ؤن ال٣ٗض ا ٧ْاهذ ًض٫ الىو الؿاب٤ صاللت نٍغ ل٣ابل ليبُا٫ ٖىض ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت 

ْلُّ بالبُالن؛ ٌٗخار   ْ ٓ جمؿ٪ اإلاضًً ؤ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و ألاَلُت، ًخد٫ٓ ال٨ُٟل بلى مضًً ؤنلي بدُض ل

 ال٨ُٟل ملؼما بضٞ٘ الضًً.

ٓعة ٖلى ها٢و ألاَلُت ؤْ في ظمُ٘ الحاالث التي ٩ًٓن   ٞال٣اهٓن لم ًٓبح ؤن ال٨ٟالت ج٩ٓن م٣ه

ح ال٣اهٓن اإلاهغي لؿض الى٣و ال٣ٗ ْلّ في َظا البدض، ْؾإؾخٗين بكْغ ٓ ما ؾىدىا َْ ض ٞحها ٢ابال ليبُا٫، 

ٓهين. ٓوي اللُبي للخُاب٤ الخام بين ال٣اه  في ٣ّٞ ال٣اه

ٓعي قاعخا هو اإلااصة) ٓع/ ٖبض الغػا١ الؿجه ٓع ٖلى 786خُض ًٓبح الض٦خ ٓلّ: "بن الىو م٣ه ( ب٣

ا ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمؿ٪ ٟلتزام ألانلي ٢ابال ليبُا٫ بؿبب ه٣و ألاَلُت لها٢و ألاَلُت، ؤي: بطا ٧ان الا

ٓ مضًً ؤنلي؛ ألن ال٨ٟالت َىا ٦إ ها يمان  با بُا٫ بؿبب ه٣و ؤَلُت اإلاضًً؛ بل ال ٩ًٓن ٦ُٟال ؤنال بط َ

ٓع ؤن ال٨ُٟل ؤعاص ؤن ٨ًٟل ال٣انغ بؿبب  ٓٞاء مً جمؿ٪ اإلاضًً بالبُالن؛ ألن في َظٍ الحالت جخه ه٣و لل

ْل٨ىّ لم ًىٟظٍ، خُض بطا  ٓ ؤظاػ الالتزام  ْل ْؤعاص ؤًًا ؤن ٨ًٟل ال٣انغ  ْ ال،  ؤَلُخّ ب٣ُ٘ الىٓغ مً بظاػجّ ؤ

ْؤبُل ال٣ٗض ألانلي ٧ان ال٨ُٟل َٓ اإلاضًً ألانلي  جمؿ٪ اإلاضًً ألانلي ها٢و ألاَلُت بى٣و ؤَلُخّ 

٧ْان ملؼما بدىُٟظ الالتز   .ام ألانلي؛ ألن اإلاضًً ألانلي لم ًىٟظٍبمٓظب ال٣ٗض الظي ؤبغمّ م٘ الضاثً، 

ْاه٣لب  حُدا با ظاػة ٞةن اإلاضًً ألانلي ًهبذ ملؼما بدىُٟظ   ؤما بطا ؤظاػ ها٢و ألاَلُت ال٣ٗض 

٩ٍْٓن ال٨ُٟل يامىا لّ باٖخباٍع ٦ُٟال" ٫ٓ٣ٍْ قاعخا ؤًًا: "ٞةطا ٧ان ؾبب ال٣ابلُت ليبُا٫ ٚير (1)الالتزام،   ،

ٓاٖض الٗامت لل٣ٗض ه٣و ألاَلُت، بإن ٧ان  ْ  في هو ال٣اهٓن ْظب جُب٤ُ ال٣ ٓص ُٖب في الغيا ؤ الؿبب ْظ

ٓاٖض الٗامت ج٣ ملي بـإن ٩ًٓن الالتزام ال٣ابل ليبُا٫ لُٗب في الغيا ؤْ هو  إلاا ٧اهذ ال٣ ال٣ابل ليبُا٫، 

ْالتزامّ جابٗا لاللتزام ألانلي اإلا٫ٟٓ٨، ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمؿ٪  هظا الضٞ ْبطا عظ٘ ٖلُّ ال٣اهٓن ؤن ال٨ُٟل   ،٘

 .(2)نلي للمضًً"تزامّ ٢ابل ليبُا٫ ٧االلتزام ألا الضاثً جمؿ٪ بإن ال

ٓعي-بن ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت  ا اإلاكٕغ ٖلى الالتزام ال٣ابل ليبُا٫ في  -٣ْٞا لغؤي الؿجه ٢ض ٢هَغ

ْلم ًجؼ طل٪ في ألاؾبار ألازٔغ ال٣ابلُت ليبُا٫، ٨ٞإن ال٨ٟالت ج٩ٓن  ل٨ٟالت الالتزام ه٣و ألاَلُت ٣ِٞ، 

ٓٞاء ٖىض جمؿ٪ اإلاضًً با بُا٫.  بًمان ال

ٗت  ذ في الكَغ بسهٓم ما هو ٖلُّ ال٣اهٓن في ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت،  ؤلاؾالمُتْلم ًغص هو نٍغ

ٗت  ٢ٓٝٓ في الكَغ ْال٣ٗض اإلا ٓاٖض ْألاؾاهُض الخانت ب٣ٗض ال٨ٟالت  ٕٓ لل٣ الظي  ؤلاؾالمُتْل٨ً ًم٨ً الغظ

ٓاػ ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت؛ أل هم لم ٣ًابل ال٣ٗض ال٣ابل ل يبُا٫ في ال٣اهٓن اإلاضوي، خُض ؤظم٘ ال٣ِٟاء ٖلى ظ

ٞا لل٨ُٟل. ْ ؤهّ ٩ًٓن مْٗغ ٓا في اإلا٫ٟٓ٨ ؤَلُخّ، ؤ  ٌكتَر

ي ؤن ؤب ض طل٪ ما ْع ّ في خًغة الىبي اٍٍْا ، -نلى هللا ٖلُّ ْؾلم-٢خاصة ٢ض يمً صًً مً ال ٌٗٞغ

ْؤًًا في (3)ْلم ًى٨غ ٖىّ طل٪ ْؤ٢غ الىبي،  ٓ ٢خاصة خخها مُخا  ٕٓ: خُض يمً ؤب نلى -خضًض ؾلمت بً ألا٧

ٓٞاء، (4)طل٪ -هللا ٖلُّ ْؾلم ْؤن ال٨ُٟل ًلتزم بال ٓاػ ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت مً بار ؤْلى،  ، ُٞض٫ طل٪ ٖلى ظ

                                                             
ن(1

وبناوا ىي" يدنام وت"يا يوع"بصا   -يوتلمننا  يو ل،نب ويوعنننبا بن"و  -ذبى يو" ي  يدمى يو نهو"يا يوو ن  فص  "ح يواانوو يومىنص  
 ي 99ا98ا96ا99ا بىوو  نب ن "ا د01ج
ن(2
 ي 99يوم"جق يو اب ا د 
ن( 3

 ي966دا 9من،و" بو نونط بو إى"نط يوبهوتصا ر اؾ يواناح ذو متو يإل ناحا ج
ن (4

 ي  059ا د01ج ا مط يوىنو يور"مانصا  "ح ،دنر يوبلا"ي



 
 

 

520 
 

م2021لسنة عدد خاص              علوم الشرعية والقانونية الجملة   

ْالضًً م٣ ملي"-نلى هللا ٖلُّ ْؾلم-ًِٟم مً ٫ٓ٢ الىبي ُم ٚاعم  ْمهُلح الٛغم ًض٫ ٖلى ؤن(1): "الٖؼ  ، 

 ال٨ُٟل يامً للضًً.

ْْنٟا، ٚير ؤهّ ال جترجب ٖلُّ آزاع بال با ظاػة" ٕ ؤنال  ٢ٓٝٓ ِٞٓ ال٣ٗض اإلاكْغ ْؤما ال٣ٗض اإلا "(2) .

٢ٓٝٓ َٓ ٣ٖض  حُذ، ْزالِٟم في طل٪ بٌٗ ٣ِٞاء الحىُٟت الظًً ٓع ال٣ِٟاء ؤن ال٣ٗض اإلا  ْاٖخار ظمِ

ا اٖخارْا ؤن ْٞؿْغ ْمىّ ٞاؾض،  ٢ٓٝٓ مىّ  حُذ  ْمىّ  ال٣ٗض اإلا  ، ٢ٓٝٓ مىّ ٞاؾض ٦بُ٘ اإلا٨ٍغ طل٪ بإن اإلا

ٓعًٍ ْ نبي محج ٓعي ٢ض (3) حُذ ٦بُ٘ ٖبض ؤ ْ ؤن الؿجه ٍْبض ْه٣و ألاَلُت،  ٓا بين ُٖٓر ؤلاعاصة  ، ؤي: ٞغ٢

 ؤزظ بغؤي الحىُٟت.

ْملؼم ٟت الؿاب٣ت ًدبين لىا ؤن ال٨ٟالت ج٩ٓن  حُدت  ْبن لم ًىٟظٍ  اْمً ألاخاصًض الكٍغ  ها ال٨ُٟل 

ٓٞاإلاضًً  ٢ٓ ٓ ٧ان الالتزام ألانلي م ْل ْالضلُل ٖلى طل٪ ٦ٟالت اإلاُذ  ااإلا٫ٟٓ٨، ختى  باٖخباٍع ٣ٖضا  حُدا، 

ّ ال٨ُٟل ال ًضعي َل الالتزام  ٦ْظل٪ ٦ٟالت مً ال ٌٗٞغ  ، ٓٝ٢ٓ ْ م ٓ ٢خاصة َل ال٣ٗض  حُذ ؤ الظي ال ًضعي ؤب

ا  ٓٝ٢ٓ ْ م   حُذ ؤ

ْال٣ّٟ ؤلاؾالمي ؾ ٓوي  ْبُان ْظّ صاللخّ ىيخ٣ل لخٓيُذ الغؤي بٗض ؤن ٖغيىا عؤي ال٣ّٟ ال٣اه الغا ح 

 طل٪ في الٗغى ال٣اصم. ْجٓظُّ

 اإلاؼلب الثاوي

 جدذًذ آزاس الللذ اللابل لإلبؼاٌ مً خالٌ آلُاجه

م مً ؤن الالتزام  امً الٗغى الؿاب٤ ًدبين لىا ؤن ال٣اهٓن اٖخار ٣ٖض ال٨ٟالت ًب٣   حُد بالٚغ

٧ْاهذ ال٨ٟالت بؿبب ه٣و  ،ألانلي ٢ابل ليبُا٫ ْ لم ًىٟظ الالتزام ؤنال،  ٓ جمؿ٪ اإلاضًً با بُا٫ ؤ ختى ل

ٓػ لل٨ُٟل ؤن ٨ًٟل اإلاضًً،  ٓص ًج ت ؤلاعاصة في بوكاء ال٣ٗ ألاَلُت، ٌٗخار ال٨ُٟل ٦إهّ مضًً ؤنلي، ٞمً خٍغ

م  لظل٪ ٓٞاء بالضًً ٚع ٓ ٢ض يمً ال ْال٣اهٓن اإلاضوي ْي٘ ال ِٞ ٢ٓٝٓ في بار جمؿ٪ اإلاضًً با بُا٫،  ٣ٗض اإلا

ْلِـ  ،البُالن ْل٨ً عجب ٖلُّ آزاع ال٣ٗض الححُذ، ٞىا٢ٌ هٟؿّ، خُض بن ال٣اهٓن ؤزظ بمٗنى الىو 

ٓعة في ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت، ٟٞي ألانل ٌٗخار ال٣ٗض باَال  لبُالن الالتزام ألانلي، ٞال٣ٗض ال٣ابل  باله

ْل٨ً اإلاكٕغ ؤزظ في خ ٣ْٞا لل٣اهٓن،  ْعجب ليبُا٫ ٣ٖض باَل  ٓع ال٣ِٟاء،  الت ها٢و ألاَلُت بما ٢الّ ظمِ

. ٓٝ٢ٓ  ٖلُّ هٟـ آزاع ال٣ٗض اإلا

ٞٗىض صعاؾت ٢اٖضة البُالن مً ظاهب قغعي ًٟترى ٖضم الخٟغ٢ت بين ؤؾبار ال٣ابلُت ليبُا٫ 

ْمٗنى، ؤما ال٣اهٓن ٣ٞض ؤزظ ٓعة  ٓاء لى٣و ألاَلُت ؤْ ألي ؾبب آزغ؛ ألن ال٣ٗض في ؤنلّ  حُذ ن  ؾ

ٓعةبالبُالن  ْعجب ٖلُّ آزاع ال٣ٗض الححُذ، ٦ما ؤْظب ؤْ  ن ٢ٓٝٓ في اإلاٗنى،  ٢غ ال٣ٗض الححُذ اإلا

ٓعي الخٟغ٢ت بين ه٣و ألاَلُت ْألاؾبار ألازٔغ لل٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫.  الؿجه

 ٓ َْ  ، ْلِـ بٓاٍَغ ل٨ً ال٣اهٓن ها٢ٌ هٟؿّ ٖىض الىٓغ ل٣اٖضة البُالن، خُض ؤزظ بمٗنى الىو 

ٓع ٣ِٞاء ٗت  ما ؤزظ بّ ظمِ ْالبُالن  ؤلاؾالمُتالكَغ باٖخباع ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ في بار ال٣ٗض الححُذ، 

 ٣ًابل البُالن اإلاُل٤ في ال٣اهٓن ٣ِٞ.

                                                             
ن(1
 ي 950ا د9لبو ىيوى  هنماو بو ي  عا يو ج تانص ا  نو لبص ىيوىا ج  

ن(2
  ي75ذبى يوع ن  م، ةو يولاوىا م"جق  اب ا د

ن(3
  ي219يوبد" يو"يب ا م"جق  اب ا دي ويبو ذابىنوا دا نب مندب يولاو  ذهو 579 نو يوىنو بو نجنى يودنةصا م"جق  اب ا د
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ٗت  ٓع ٣ِٞاء الكَغ ْلم ًسخل٠ ٖىّ ٦شيرا خُض بهّ لم ًٓبح  ؤلاؾالمُتٞال٣اهٓن ؤزظ بغؤي ظمِ

ْجغ٥ طل٪ الظتهاص ال٣ِٟاء.   ،  ا٢خهاٍع ٖلى ها٢و ألاَلُت صْن ٚيٍر

ْاٖخارْا  ٓعي ؤن ال٣اهٓن ا٢خهغ ٖلى ها٢و ألاَلُت، خُض ؤزظ ب٫ٓ٣ ٣ِٞاء الحىُٟت " ْاٖخار الؿجه

٢ٓٝٓ ٞاؾضا في خالت ؤلا٦غاٍ، ؤي: في خالت ُٖٓر ؤلاعاصة، ْ حُذ   في خالت ه٣و ألاَلُت".ال٣ٗض اإلا

 ْ ٓاء مً الضاثً ؤ ْٚل ؾ ٓعي؛ ألن ُٖٓر ؤلاعاصة صاثما ج٩ٓن هدُجت جداًل  ٓع الؿجه ْهغ ح عؤي الض٦خ

ٓا٫ يمً ان ، اإلاضًً ل٩ي ًاطي ال٨ُٟل، ب٨ٗـ ه٣و ألاَلُت ٞال٨ُٟل ؤعاص يمان التزامّ ْفي ؤٚلب ألاخ

ْْظّ صاللت َظا الغؤي لحاظت ْحٛلُب اإلاهلحت ٖلى  اإلاضًً لً ًخمؿ٪ با بُا٫،  اؾخ٣غاع اإلاٗامالث، 

ت  أل ها جٟ ملي للمىاٖػ ْال٣اهٓن لم ًىو ٖلى ُٖٓر ؤلاعاصة؛ أل ها حٛلب ٞحها اإلاٟؿضة ٖلى اإلاهلحت  اإلاٟؿضة، 

ٍٓ ٖلى ؤن ا ٦ْما هى ْال٨ُٟل،  ْجداًل ٖلى اإلاضًً  ُإلاا ٞحها مً ٚل  ، ٞال ًجب تل٨ٟالت ألانل ٞحها ؤن ج٩ٓن جاٖر

ْاإلاضًً ؤبُل َظا الخداًل. ٞلماطا ًخدمل ال٨ُٟل َظا الالتزام  ؤن جاطي ال٨ُٟل؛ ألهّ جإر ب٨ٟالت اإلاضًً، 

ْالضلُل  ٓا٫ الىاؽ بالباَل،  م مً ؤن لّ مهلحت في ببُالّا ِٞٓ ًضزل في  ؤ٧ل ؤم مخًغعا مىّ، ٖلى الٚغ

ىَ  ِْ م َب
ُ
٨
َ
ال َٓ ْم

َ
ٓا ؤ

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ
َ
 ج
َ
ٓا ال ًَ آَمُى ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ ٓلّ حٗالى: ل ِلآلا٢ َِ َبا

ْ
م ِبال

ُ
ٓعة اليؿاء: آلاًت  ٨    .ة 29[ ؾ

ٓع ال٣ِٟاء ٖىض ٖضم ٢هغ ٦ٟالت الالتزام ال٣ابل  هسلو مً طل٪ ؤن ال٣اهٓن لم ًسخل٠ ًٖ ظمِ

ْؤزظ بغؤي بٌٗ  ٓوي ازخل٠ ٖجهم  ْل٨ً ال٣ّٟ ال٣اه  ، ٓٝ٢ٓ ٣ْٞا لل٣ٗض اإلا ليبُا٫ ٖلى ها٢و ألاَلُت ٣ِٞ 

َْٗخار عؤي الؿجه ذ ٣ِٞاء الحىُٟت،  ٓعي ناثبا، للخٓظحهاث التي ؤْبحىاَا؛ ال ؾُما ؤهّ ال ًٓظض هو نٍغ

 ْمٟهل ًٓبح ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت ٖىض ال٣ّٟ ؤلاؾالمي.

 

 الخاجمت

ٓ آلاحي:         ْطل٪ ٖلى الىد ْالخٓنُاث،   ًم٨ً ؤن وؿخسلو مما ؾب٤ الىخاثج 

 
ً
خاةج: –أوال

ّ
 الى

ٓن ًٖ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ٖىض  ازخل٠ -1 ْعجب ٖلُّ آزاع بال٣اه صعاظّ ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ يمً ال٣ٗض الباَل، 

ٗت  ٢ٓٝٓ الححُذ ٖىض الكَغ ٓن ها٢ٌ هٟؿّ.ؤلاؾالمُتال٣ٗض اإلا َْىا ال٣اه  ، 

ْحٛلُب   -2 ْطل٪ لحاظت اؾخ٣غاع اإلاٗامالث،  ٓن التزام ال٨ُٟل بااللتزام ٖىض ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت،  هو ال٣اه

ْالٗامت ٖلى اإلاٟ  ؿضة التي ؾخلح٤ بالضاثً.اإلاهلحت الخانت 

ْما جخًمىّ   -3 ٓن ٖلى ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت صْن ُٖٓر ؤلاعاصة لخىا٢هِا م٘ الغيا ْؾلُان ؤلاعاصة  ٢هغ ال٣اه

ال جاصي  ت  ْجٟ ملي للمىاٖػ مً ٚل جداًل ٖلى ال٨ُٟل ؤْ اإلاضًً مما حٛلب ٞحها اإلاٟؿضة ٖلى اإلاهلحت 

 الؾخ٣غاع اإلاٗامالث.

ٓن ال٨ٟالت ٖىض ٦ٟالت الالتزام  -4 ٓن ال٨ٟالت جابٗت لاللتزام ألانلي، ٟٞي خالت بظاػة اإلاضًً ج٩ ال٣ابل ليبُا٫ ج٩

ٓن ال٨ٟالت باَلت.   حُدت، ْفي خالت جمؿ٪ اإلاضًً في ؤلابُا٫ ٞخ٩

ظا 791في خالت ؾ٩ٓث اإلاضًً ًد٤ لل٨ُٟل الضٞ٘ بالبُالن اؾدىاصا لىو اإلااصة   -5 ٍْم٨ً اٖخباع طل٪ زْغ  ،

ْج٣ُُ  ضا لِا.    ًٖ الخبُٗت 

ذ.  -6 ٧ْاهذ ال٨ٟالت بىو نٍغ ٓن في خا٫ ٦ٟالت التزام ها٢و ألاَلُت،   بن الخبُٗت ٢ُضَا اإلاكٕغ بإن ج٩
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ْلٓ َلب  -7 ْاٖخار ال٨ٟالت  حُدت،  اإلاكٕغ زغط ًٖ ال٣اٖضة الٗامت في الخبُٗت في ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت، 

 ها٢و ألاَلُت ببُا٫ الالتزام ألانلي.  

ٓػ   -8 ْطل٪ باٖخباع ؤن الخبُٗت لِؿذ مً الىٓام الٗام ُٞج ج٣ُُض اإلاكٕغ للخبُٗت في ٣ٖض ال٨ٟالت لّ ما ًارعٍ 

 .الخىاػ٫ ٖلحها ْالاجٟا١ ٖلى مسالٟتها

 
ً
ىصُاث: –زاهُا

ّ
 الخ

٦ْٟالت الالتزام ال٣ابل ليبُا٫ -1  هإمل مً اإلاكٕغ اللُبي جٓيُذ ألاخ٩ام اإلاترجبت ٖلى ٦ٟالت ها٢و ألاَلُت، 

ْطل٪ إلاى٘ اللبـ  ٕٓ.ْ بك٩ل ٖام،  ٫ٓ اإلآي  الٛمٓى ْالازخالٞاث ال٣ُِٟت خ

ٗت  -2 ٢ٓٝٓ ٦ما ٖىض ؤخ٩ام الكَغ  .ؤلاؾالمُتهٓصملي اإلاكٕغ اللُبي اؾدبضا٫ ال٣ٗض ال٣ابل ليبُا٫ بال٣ٗض اإلا

 

 

 كاةمت بأَّم اإلاشاحم

 
ً
 مشاحم اللوت اللشبُت: –أوال

ٓ الًٟل ظما٫ الضًً مدمض بً م٨غم، لؿان الٗغر، صاع ناصع، بيرْث ● ٓع، ؤب ، 11لبىان، اإلاجلض -ابً مىٓ

 ، بضْن ؾىت وكغ.    12ط

ْاليكغ، بيرْث ● ْػ ؤباصي، مدمض بً ٣ٌٗٓر، ال٣امٓؽ اإلادُِ، ماؾؿت الغؾالت للُباٖت  ، 1لبىان، ط-الٟير

ٍ8 ،2005    . 

ن، معجم اإلاٗاوي ال ● ْؤزْغ ضان  جام٘، معجم ال٨ترْوي قامل إلاٗاظم اللٛت الٗغبُت، باؾل ٍػ

ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar.     

 
ً
 مشاحم الفله ؤلاظالمي: –زاهُا

ت، بيرْث ●  لبىان، بضْن ؾىت وكغ.  -ابً ٖابضًً، خاقُت مىدت الخال٤ ٖلى البدغ الغاث٤، صاع اإلاٗٞغ

 ، بضْن ؾىت وكغ. 4لبىان، ط -ابً ٢ضامت، اإلاٛني ٖلى مسخهغ الخغفي، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث ●

ْص، ، صاع ال٨خار الٗغبي ـ بيرْ ● ْص ؾلُمان بً ألاقٗض السجؿخاوي ، ؾنن ؤبي صا ٓ صا ، بضْن ؾىت 3ث، ط ؤب

 وكغ.

ٓػَ٘، بضْن ؾىت  ● ْالخ ْاليكغ  ابي الار٧اث الضعصًغ، الكغح ال٨بير ٖلى خاقُت الضؾٓقي، صاع ال٨ٟغ للُباٖت 

 وكغ. 

الصٍ، ط ● ْؤ  .1958، 2الكغبُني، مٛني اإلادخاط، مهغ، مُبٗت مهُٟ  البابلي 

ٝ بالِمام، م٨خبت ال٨ما٫ بً َمام ، قغح ٞخذ ال٣ضًغ ليمام ٦ما٫ الضًً مدمض بً ٖبض ا ● ٓاح اإلاْٗغ ل

الصٍ، مهغ، ط ْؤ    ، بضْن ؾىت وكغ. 5ْمُبٗت مهُٟ  البابي الحلبي 

ً الضًً بً هجُم الحىٟي، البدغ الغاث٤ قغح ٦نز الض٢اث٤، صاع الباػ، م٨ت اإلا٨غمت ● ٓصًت، ط -ٍػ ، 5الؿٗ

 بضْن ؾىت وكغ.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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ٓا٦ب الضعاعي في قغح  حُذ 786قمـ الضًً ال٨غماوي )ث: ● بار مً ج٨ٟل ًٖ مُذ ) البساعي َـ(، ال٩

 .1981، 10، ط2لبىان، ٍ -ٞلِـ لّ ؤن ًغظ٘( ، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بيرْث

لبىان، -قمـ الضًً مدمض بً ؤبي الٗباؽ،  هاًت اإلادخاط بلى قغح اإلاجهاط، صاع ال٨خب الٗلمُت، ببيرْث ●

 ، بضْن ؾىت وكغ.4ط

٢ٓٝٓ في  ● ت ال٣ٗض اإلا ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ظامٗت ال٣اَغة، ٧لُت الح١ٓ٣، مهغ، ٖبض الغػا١ خؿً ٞغط، هٍٓغ

1968. 

●  ٔ ٢ٓٝٓ ْالاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بّ في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ظامٗت ؤم ال٣غ ؼ مهُٟ  الخالض، ال٣ٗض اإلا  -ٖبض الٍٗؼ

ْالضعاؾاث  ٗت  ٓعٍ(، ؤلاؾالمُتم٨ت اإلا٨غمت، ٧لُت الكَغ خت ص٦خ  م.1989، )ؤَْغ

 .م1986، 2لبىان، ط -في جغجِب الكغاج٘، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْثٖالء الضًً ال٩اؾاوي، بضاج٘ الهىاج٘  ●

مدمض ؤمين بً ٖابضًً، خاقُت عص اإلاسخاع ٖلى الضع اإلاسخاع خاقُت بً ٖابضًً، صاع بخُاء الترار الٗغبي،  ●

 وكغ.  ، بضْن ؾىت4لبىان، ط -بيرْث

ٓحي، ٦كاٝ ال٣ىإ ًٖ متن ؤلا٢ىإ، جد٣ُ ● ٓوـ بً بصَعـ الته ٓع بً ً ٤ َال٫ مهُلخي مهُٟ  مىه

 َـ.  1402، 3لبىان، ط-َال٫، صاع ال٨ٟغ، بيرْث

ٓهُت اإلاخسههت ● ٖٓت الٗغبُت ال٣اه ُت،  -َُْبت الؼخُلي، ألاَلُت في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي، اإلآؾ ٓم الكٖغ الٗل

٢ٓ٘ الال٨ترْوي 264، م4اإلاجلض    .ency.com.sy/law/detail/164622-p://arabhtt، اإلا

 
ً
 مشاحم الفله اللاهىوي: –زالثا

ٓن اإلاضوي ● ٓعي، الٓؾُِ في قغح ال٣اه ْالُٗيُت، بيرْث -ٖبض الغػا١ اخمض الؿجه   -الخإمُىاث اليخهُت 

 ، بضْن ؾىت وكغ.10لبىان، صاع اخُاء لترار الٗغبي، ط

ٓػَ٘  ● ْم٨خبت الًُٟل للخ ٓن اللُبي ، صاع  ْالح٤ في ال٣اه ٓن  ٖبض ال٣اصع مدمض قِار، ؤؾاؾُاث ال٣اه

 م . 2013ْاليكغ، 

ٓخت، َغابلـ ● ٓعاث الجامٗت اإلاٟخ ت الٗامت لاللتزام، ميك ، 1لُبُا، ط  -مدمض ٖبض هللا الضلُوي، الىٍٓغ

1998. 

ت الٗامت لاللتزام، ● غي، الىٍٓغ ىُت، بىٛاػي  مدمض ٖلي البضْي ألاَػ  .2013، 1لُبُا، ط -صاع ال٨خب الَٓ

ٍْت ● ل، الؼا ٓعاث ظامٗت الؿاب٘ مً ابٍغ  . 2008لُبُا،  -مهُٟ  مهباح قلُب٪، مهاصع الالتزام، ميك

ت الٗامت لاللتزام ● ت -هبُل ببغاَُم ؾٗض، الىٍٓغ مهغ،  -مهاصع الالتزام، صاع الجامٗت الجضًضة، الاؾ٨ىضٍع

2010. 

 

 
ً
 ػشوخاث الللمُت:     الشظاةل وألا  -سابلا

ان   ● ٗاث الٗغبُت، ظامٗت ٍػ ْبٌٗ الدكَغ ٘ الجؼاثغي  زًغة ٖبض الؿالم، ؤخ٩ام ٣ٖض ال٨ٟالت في الدكَغ

ٓع بالجلٟت، الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخير،   .2015،2016ٖاق

٤ُٞٓ ؾلُمان ؤبٓ مكاًش، ٣ٖض ال٨ٟالت ْآلازاع اإلاترجبت ٖلُّ، ظامٗت الىجاح الَٓىُت، ٧لُت  ● ؾٗاص ج

 .2007ٞلؿُين، عؾالت ماظؿخير،  -الضعاؾاث الٗلُا، هابلـ

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164622
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ْال٣ّٟ ؤلاؾالمي، ظامٗت ٖبض  ● ٓن  اث ها٢و ألاَلُت صعاؾت م٣اعهت بين ال٣اه ؾمُدت ٖلي ؤًذ، جهٞغ

 .2014،2015بجاًت، الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخير،  -الغخمان ميرة

ٕٓ اإلاغجبُت ب٣ٗض ال ● م، خمؼة بً قٗال٫، الضٞ ت بً ٖبض ال٨ٍغ ٓاٍع ٓن اإلاضوي، ظامٗت ٖبض ن ٨ٟالت في ال٣اه

ٓم الؿُاؾُت، الجؼاثغ، عؾالت ماظؿخير،  –الغخمً ميرة  ْالٗل  .2013بجاًت، ٧لُت الح١ٓ٣ 

ت خمذاوي، فخدُت معلىدان، الىفالت هخأمين شخص ي، حاملت كبذ الشخمً ميرة    بجاًت، ولُت الحلىق  –صىاٍس


