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 مقدمة:
ع َٓ٘، ؾُٔ سل نٌ ٫ خيتًـ اؿل يف ايؿه٣ٛ عٔ اؿل يف ايتكاضٞ، ؾٗٛ ْب

َٛاطٔ إٔ ًٜذأ إىل ايكطا٤ اؾعا٥ٞ َجًُا ي٘ اؿل يف ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ املسْٞ، ٜٚهٕٛ ي٘ 

شيو نًُا تبني ي٘ أْ٘ تعطض ٫عتسا٤ َازٟ أٚ َعٟٓٛ ي٘ َٛضع أٚ منٛشز ضُٔ قإْٛ 

 ايعكٛبات.

ٚايؿه٣ٛ نػبٌٝ إلؾعاض ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ بٛقٛع دطمي١ َا، ع٢ً ؾدص قسز 

ت٘، هلا طابع عاّ، ميهٔ َٔ خ٬ي٘ يهٌ ؾطز إٔ ٜتكسّ بٗا أَاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ يتكّٛ بسٚضٖا بصا

يف ؼطٜو أٚ عسّ ؼطٜو ايسع٣ٛ. يهٔ ايؿه٣ٛ َٛضٛع املساخ١ً ٖٞ تًو اييت تطؾع ايكٝس 

ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ايتشطٜو، مبع٢ٓ آخط ٫ جيٛظ هلصٙ ا٭خري٠ ايكٝاّ بأٟ إدطا٤ َٔ ؾأْ٘ 

٪زٟ إىل ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ طاملا مل ٜتكسّ اجملين عًٝ٘ بؿه٣ٛ صطحي١ تؿٝس إٔ ٜ

اإلشٕ يًٓٝاب١ بصيو، ٖٚصا َا ٜعطف باؿل يف ايؿه٣ٛ، ٚايصٟ ميجٌ قٝسا ع٢ً املتابع١ 

 اؾعا١ٝ٥.  

٫ تتعًل بإدطا٤ات ايؿه٣ٛ َٔ سٝح َٔ خ٬ٍ ٖصا املٛضٛع ٚاإلؾهاي١ٝ اييت ُتططح 

ؾهًٗا ايكاْْٛٞ ـ ٚإٕ ناْت ٫ظ١َ يًسضاغ١ ـ بٌ تتشسز بعس َعطؾ١ ٚإٔ ؾطٚطٗا ٚطبٝعتٗا ٚ

ُٜدٍٛ يًُذين عًٝ٘  ايؿه٣ٛ ٖٞ ٚاسس٠ َٔ أِٖ خصا٥ص ْعاّ ا٫تٗاّ ايؿطزٟ ايصٟ نإ 

 تكطٜط َصري املتابع١ اؾعا١ٝ٥ يف نٌ اؾطا٥ِ اـاص١. سل 

ُٜؿػط تٛد٘ ايتؿطٜعات املكاض١ْ سسٜجا إىل تؿعٌٝ ْعاّ ايؿهٛ ٣ بأْٗا عٛز٠ إىل ؾٌٗ 

ْعاّ ا٫تٗاّ ايؿطزٟ ٚيهٔ يف ؾهٌ كتًـ؟ أّ إٔ ايتٛد٘ ايتؿطٜعٞ اؿسٜح ٜػري مٛ 

خٛصص١ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ؟ باعتباض إٔ ْعاّ ايؿه٣ٛ ٚايتٓاظٍ عٓٗا ٖٛ أسس إؾطاظات ايعخِ 

ط١ ايتؿطٜعٞ ايٛاقع ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ َٔ إقطاض ٚصؿات أخط٣ َؿاب١ٗ هلا َجٌ ْعاّ ايٛغا

ٚايتػ١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚايصًح ٚايتصاحل ٚا٭َط اؾٓا٥ٞ ٚايتؿاٚض، ٚغريٖا َٔ ايٛصؿات 

ايتؿطٜع١ٝ اييت تبشح عٔ كطز يًُأظم ايصٟ تٛدس ؾٝ٘ ايعكٛب١، مبع٢ٓ آخط عٔ بسٌٜ 

 يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ. 

ؾايؿه٣ٛ اييت دعًٗا املؿطع اؾعا٥طٟ ٚايتؿطٜعات املكاض١ْ نكٝس ع٢ً املتابع١ 

َٔ أِٖ آثاضٖا ضؾع ٖصا ايكٝس، نُا إٔ هلا طبٝع١ قا١ْْٝٛ اختًـ سٛهلا ايؿك٘  اؾعا١ٝ٥،

املكاضٕ بني قا٥ٌ بايطبٝع١ املٛضٛع١ٝ ٚقا٥ٌ بايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥ ٚيهٌ طبٝع١ آثاض تًكٞ 

 بع٬هلا ع٢ً أسهاّ ايؿه٣ٛ.
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ٚيف املكابٌ دعًت ايتؿطٜعات غب٬ٝ آخط بٝس اجملين عًٝ٘ ػعً٘ ٜتشهِ يف َصري 

سع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚيهٔ ٖصٙ املط٠ عٔ ططٜل ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، ٖصا ايططٜل ايصٟ َٔ خ٬ي٘ اي

 تٓكطٞ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٚست٢ ٖصا ا٭خري ي٘ نٝؿ١ٝ َع١ٓٝ ٜتِ تكسمي٘ ؾٝٗا.  

ماٍٚ إٔ ْعاجل ٖصا املٛضٛع َٔ خ٬ٍ تكػِٝ املٛضٛع إىل قػُني؛ ْتٓاٍٚ يف املبشح 

، ايصٟ ْتططم ؾٝ٘ إىل َا١ٖٝ اؿل يف ايؿه٣ٛ ٚايطبٝع١ ا٭ٍٚ ْؿ٤ٛ اؿل يف ايؿه٣ٛ

ايكا١ْْٝٛ ي٘. أَا املبشح ايجاْٞ ؾٓدصص٘ يًتٓاظٍ عٔ اؿل يف ايؿه٣ٛ، ايصٟ أضزْاٙ سسٜجا 

عٔ إدطا٤ات ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ٚاٯثاض املرتتب١ عًٝ٘، ٚ غٓذٝب خ٬ٍ نٌ شيو ع٢ً مج١ً 

 َٔ اإلؾهايٝات ايكا١ْْٝٛ.

 شـىء احلق يف الشكـىىن: املبحث األول
ايػا١ٜ اييت تٛختٗا ايتؿطٜعات املكاض١ْ َٔ متهني َؿاضن١ اجملين عًٝ٘ يًٓٝاب١ 

ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، أٚ يف تكٝٝس ايٓٝاب١ ايعا١َ ع٢ً ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ َٔ 

أدٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ يف دطا٥ِ قسز٠ ع٢ً غبٌٝ اؿصط، ٖٛ يهٕٛ َصًش١ ٖصا ا٭خري يف 

ػٔ تكسٜطٙ يعطٚؾ٘ اـاص١ ٖٞ ا٭ٚىل بايطعا١ٜ ٚايتكسٜط، ٚ٭دٌ شيو ٫ جيٛظ يًٓٝاب١ س

ايعا١َ مماضغ١ اختصاصٗا يف ؼطٜو ايسع٣ٛ، أٚ ؾٗات ايتشكٝل َٔ َباؾط٠ ايتشكٝل إ٫ 

بعس إٔ ٜطًب اجملين عًٝ٘ شيو مبٛدب ؾه٣ٛ صطحي١ تؿٝس ضؾع ايكٝس ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ 

 .    (1)َٔ املتابع١

ٚيف غبٌٝ زضاغ١ ٖصٙ ا٭ؾهاض نإ ٫ بس َٔ ؼسٜس َؿّٗٛ يًؿه٣ٛ عرب إعطا٤ 

تعطٜـ هلا َٔ َؿاضب كتًؿ١، ٚبٝإ َربضاتٗا، ثِ اؿسٜح عٔ كتًـ دطا٥ِ يف ايتؿطٜعات 

املكاض١ْ ٚايتؿطٜع اؾعا٥طٟ، ٚيف دع٤ َػتكٌ ْتشسخ عٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًشل يف ايؿه٣ٛ 

 ٚايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥.  بني ايطبٝع١ املٛضٛع١ٝ

 َاٖٝـ١ اؿل يف ايؿهـ٣ٛ: املطًـب ا٭ٍٚ

إٕ يًؿه٣ٛ نكٝس ع٢ً سط١ٜ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ خصا٥ص 

ُتُٝعٖا عٔ ايؿه٣ٛ ايعاز١ٜ، نُا إٔ ايؿك٘ بطضٖا ظ١ًُ َٔ ا٫عتباضات ايع١ًُٝ ْٛدعٖا عرب 

 ٣ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ ٚاملكاضٕ. ٖصا املطًب، زٕٚ إٔ ْٓػ٢ إسصا٤ دطا٥ِ ايؿهٛ

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايؿه٣ٛ َٚربضاتٗا.

ٚشيو عػب ايعا١ٜٚ اييت ٜٓعط إيٝٗا،  (2)خيتًـ ايؿك٘ يف إعطا٤ تعطٜـ يًؿه٣ٛ

 ٚماٍٚ إٔ ْط٣ ايتعطٜؿات ايصازض٠ َٔ ث١ً َٔ ايؿك٘ املكاضٕ ٚاؾعا٥طٟ، ثِ َربضاتٗا؛ 
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 أ٫ٚ: تعطٜـ ايؿه٣ٛ: 

ٞ ايؿه٣ٛ ع٢ً عس٠ أٚد٘؛ ؾٓذس َج٬ املطسّٛ قُٛز لٝب ٜعطف ايؿك٘ ايعطب

"بأْٗا تعبري اجملين عًٝ٘ عٔ إضازت٘ يف إٔ تتدص اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايٓاؾ١٦  (3)سػٝين ٜعطؾٗا

" بأْٗا تبًٝؼ اجملين عًٝ٘ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ إىل ايػًطات (4)عٔ اؾطمي١". ٜٚعطؾٗا ض٩ٚف عبٝس

"بأْٗا إدطا٤ ٜعرب ب٘ اجملين عًٝ٘ يف  (5)ٜٚعطؾٗا ظنٞ أبٛ عاَط ايعا١َ عٔ دطمي١ ٚقعت عًٝ٘".

دطا٥ِ َع١ٓٝ عٔ إضازت٘ يف ضؾع ايعكب١ اإلدطا١ٝ٥ اييت ؼٍٛ زٕٚ مماضغ١ ايػًطات املدتص١ 

 ؿطٜتٗا يف املطايب١ بتطبٝل أسهاّ قإْٛ ايعكٛبات".

عطٜـ ٚلس يف ايؿك٘ ايؿطْػٞ عس٠ تعطٜؿات نصيو؛ ْأخص ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ت

"ايؿه٣ٛ عباض٠ عٔ ب٬ؽ صازض  (6)(Bouloc( ٚبٛيٛى )Levasseur( ٚيؿاغٛض )Stéfaniغتٝؿاْٞ )

َٔ ضش١ٝ ايؿعٌ اؾطَٞ، ٜكسَٗا ٖصا ا٭خري إىل ضابط ؾطط١ قطا١ٝ٥ أٚ َباؾط٠ إىل ٚنٌٝ 

اؾُٗٛض١ٜ، زٕٚ إٔ تهٕٛ َكٝس٠ بؿهًٝات َع١ٓٝ، نُا ميهٔ تكسميٗا إىل قاضٞ ايتشكٝل 

 زعا٤ َسْٞ".َصشٛب١ با

ايصٟ ٜط٣ بإٔ ايؿه٣ٛ "عباض٠ عٔ  (7)أَا ايؿك٘ يف اؾعا٥ط ؾٓذس تعطٜـ عُط خٛضٟ

ب٬ؽ ٜكسّ َٔ ططف اجملين عًٝ٘ ؾدصٝا أٚ َٔ ٚنًٝ٘ اـاص إىل اؾٗات املدتص١ بٗسف 

ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٖٚصٙ اؾٗات ٖٞ ايطبط١ٝ ايكطا١ٝ٥ ٚايٓٝاب١ ايعا١َ، ٚايكإْٛ مل 

َعني يًؿه٣ٛ، ؾكس تهٕٛ ؾؿا١ٖ أٚ نتاب١". ٜٚعطؾٗا نصيو عبس اهلل  ٜؿرتط ؾهٌ

"بأْٗا إدطا٤ ٜباؾطٙ اجملين عًٝ٘ أٚ ٚنٌٝ خاص عٓ٘، ٜطًب ؾٝ٘ َٔ ايكطا٤  (8)أٖٚاٜب١ٝ

ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ يف دطا٥ِ َع١ٓٝ حيسزٖا ايكإْٛ ع٢ً غبٌٝ اؿصط إلثبات َس٣ 

 يف سك٘". قٝاّ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يف سل املؿهٛ

َٚٔ داْبٓا ْعطف ايؿه٣ٛ بأْٗا "شيو ايتصطف ايكاْْٛٞ ايصازض عٔ اجملين عًٝ٘ أٚ 

َٔ ٚنًٝ٘ إىل اؾ١ٗ املدتص١ غٛا٤ ناْت ْٝاب١ عا١َ أٚ ضبط١ٝ قطا١ٝ٥ ٜهٕٛ ايػطض َٓ٘ 

 ".(9)ضؾع ايكٝس ايٛاضز ع٢ً املتابع١ اؾعا١ٝ٥، ٚشيو يف دطا٥ِ سسزٖا املؿطع ع٢ً غبٌٝ اؿصط

 : َربضات اؿل يف ايؿه٣ٛثاْٝا

إٕ اؿل يف ايؿه٣ٛ نكٝس ع٢ً سط١ٜ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ 

 ي٘ َا ٜربضٙ؛ 

ؾاجملين عًٝ٘ أقسض ع٢ً تكسٜط ١ُ٥٬َ اؽاش اإلدطا٤ات َٔ عسَٗا يف دطا٥ِ قسز٠ 

ٕ ايططض ، أٚ ٭(11)ع٢ً غبٌٝ اؿصط، ٚشيو يهْٛٗا متؼ َباؾط٠ بأسس اؿكٛم اـاص١ ب٘

. نُا إٔ َصًش١ اجملين عًٝ٘ يف اقتطا٤ (11)ايصٟ ٜصٝب اجملين عًٝ٘ ٜؿٛم ضطض اجملتُع
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، مبع٢ٓ آخط إٔ ايططض ايصٟ غٛف ٜٓتر عٓ٘ (12)اؿل يف ايعكاب تعًٛ ع٢ً َصًش١ ايسٚي١

 . (13)يًُذين عًٝ٘ سل املتابع١ اؾعا١ٝ٥ ٜؿٛم ايططض املرتتب ع٢ً عسّ املتابع١

ي١ عرب ايٓٝاب١ ايعا١َ عل ؼطٜو َٚباؾط٠ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ إٕ اغت٦جاض ايسٚ

ٚنصا سل ايعكاب، أٚ بعباض٠ أخط٣ اغت٦جاضٖا باـص١َٛ ايكطا١ٝ٥ دعًٗا تتسخٌ ست٢ يف 

سطٜات ا٭ؾطاز ٚخصٛصٝاتِٗ عذ١ إٔ نٌ ؾعٌ ٜؿهٌ دطمي١ إمنا ميؼ بأَٔ اجملتُع ٚأَٔ 

ل يف ايسؾاع مبٛاد١ٗ ٖصا اـطط عٔ ططٜل ايسٚي١ ٚيٛ بططٜك١ غري َباؾط٠، مما ٜعطٝٗا اؿ

غًط١ ايكطا٤. بٌ ٚأنجط َٔ شيو إٔ اجملين عًٝ٘ أصبح َؿ٫ًٛ أَاّ ٖصا ا٫ستهاض، ٫ٚ 

ميهٓ٘ إٔ ٜتٛصٌ إىل َعاقب١ اؾاْٞ إ٫ عٔ ططٜل ٚمبٛاؾك١ ايسٚي١ اييت متًو غًط١ امل١ُ٥٬ 

ًل اؿط١ٜ، مما دعًت اجملين ؾإٕ ؾا٤ت تابعت املتِٗ ٚإٕ ؾا٤ت مل تؿعٌ، ٚهلا يف شيو َط

 عًٝ٘ ٜبك٢ يف غٝط٘ ٚضمبا ٜؿهط يف ا٫ْتكاّ، ٖٚهصا بس٫ إٔ ْعاقب اؾاْٞ عاقبٓا اجملين عًٝ٘.

نٌ ٖصٙ ا٭غباب ٚأغباب أخط٣ تربضٖا ايططٚضات ا٫دتُاع١ٝ دا٤ اؿل يف ايؿه٣ٛ 

دعًت َٔ  يًتدؿٝـ َٔ غًط١ ايٓٝاب١ ايعا١َ املطًك١ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، بٌ

اجملين عًٝ٘ ٜؿاضى ايٓٝاب١ ايعا١َ يف أعبا٤ٖا يف تهٜٛٔ ايسيٌٝ ٚبٓا٤ أضنإ اؾطمي١، نُا أْ٘ 

 ًٜعب زٚض املطاقب يعٌُ ايٓٝاب١ ايعا١َ نًُا ظاغت عٔ زٚضٖا يف متجٌٝ اجملتُع ٚصٝاْت٘.

إٕ َٔ ؾإٔ متهني اجملين عًٝ٘ َٔ اؿل يف تكسِٜ ايؿه٣ٛ ٚبايتبع١ٝ يصيو يف -

٭سٝإ سل ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ إٔ ْؿؿٞ غًٌٝ ٖصا ا٭خري َٔ ضغبت٘ يف بعض ا

ا٫ْتكاّ، ٭ٕ ايعكٛب١ أص٬ يس٣ املسضغ١ ايتكًٝس١ٜ تٗسف إىل إضضا٤ ؾعٛض اجملين عًٝ٘، بايتايٞ 

ؾٗٞ تٓعط إىل دػا١َ اؾطمي١، ثِ دا٤ت املسضغ١ اؾسٜس٠ اييت تٓعط إىل اجملطّ ٚدعًت 

َصًش١ اجملتُع يف تٓؿٝص ايعكٛب١ ؾشػب بٌ نصيو يف َصًش١  اهلسف َٔ ايؿه٣ٛ يٝؼ

 . (14)اجملين عًٝ٘ ايصٟ اغتؿاز َٔ إضضا٤ ؾعٛضٙ با٫ْتكاّ ٚنصا ايتعٜٛض عٔ ايططض

إٕ اؿل يف ايؿه٣ٛ ٫ حيُٞ سل ايؿطز يف َصًشت٘ ايؿدص١ٝ ؾشػب، بٌ -

ضٖا متؼ بهٝإ حيُٞ نصيو املصًش١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚتربٜط شيو إٔ دطمي١ ايعْا باعتبا

ا٭غط٠ ؾٗٞ متؼ نصيو بهٝإ اجملتُع ايصٟ تعترب ا٭غط٠ خًٝت٘ ا٭غاغ١ٝ، ٚنصيو 

ايػطق١ ٚايٓصب ٚخٝا١ْ ا٭َا١ْ بني ا٭قاضب ؾإٕ ؾطط ايؿه٣ٛ ؾٝٗا ٜٗسف إىل محا١ٜ ُعط٣ 

 ا٭غط٠ ٚاؿؿاظ عًٝٗا َٔ ايؿتات، ٖٚصا ٜٓطبل ع٢ً اجملتُع نصيو.

 يف ايتؿطٜع املكاضٕ ٚاؾعا٥طٟ  ايؿطع ايجاْٞ: دطا٥ِ ايؿه٣ٛ

يكس اختًؿت ايتؿطٜعات املكاض١ْ يف َػاي١ تٓاٚهلا ؾطا٥ِ ايؿه٣ٛ، ؾُٓٗا َٔ تٛغع 

ؾٝٗا َجٌ ايتؿطٜع ايطَٚاْٞ ايصٟ أضاف دطا٥ِ ا٫غتصاب ٖٚتو ايعطض بػري ضضا٤ أٚ 

ٚا٭صٍٛ بطضا٤ َٔ مل ٜبًؼ غٓا َع١ٓٝ، ٚبعض ايتؿطٜعات أضاؾت دطمي١ ايػطق١ بني ا٭ظٚاز 
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ٚايؿطٚع يف اؾطا٥ِ اييت تٓتُٞ إىل ْؿؼ ا٭غط٠؛ ٖٚٓاى َٔ ايتؿطٜعات َٔ تٛغعت يف ا٭قاضب 

، نُا تٛغع (15)ؾأضاؾت اإلخ٠ٛ ٚا٭خٛات ٚايٛصٞ ٚايكِٝ، ٚقس أخص بصيو ايتؿطٜع ايطَٚاْٞ

، ؾذعٌ َٓٗا دطمي١ (16)بسٚضٙ ايتؿطٜع املصطٟ يف دطا٥ِ ايؿه٣ٛ ؼت إؿاح ايؿك٘ املصطٟ

ظ٢ْ ايعٚد١ ٚظ٢ْ ايعٚز، دطمي١ ايؿعٌ ايؿاضح غري ايعًين، ٚدطمي١ ا٫َتٓاع عٔ زؾع ايٓؿك١ 

ايصازض بٗا سهِ قطا٥ٞ ٚادب ايتٓؿٝص، دطمي١ ايكصف، دطمي١ ايػب، دطمي١ ايػطق١ إضطاض 

 .(17)بايعٚز أٚ ا٭صٌ أٚ ايؿطع

١ٝ، ٜٚعٜس املؿطع ايؿطْػٞ عًٝٗا بعض اؾطا٥ِ َجٌ دطمي١ ٖذط َٓعٍ ايعٚد

ٚدطمي١ ا٫عتسا٤ ع٢ً خ٠ًٛ اؿٝا٠ اـاص١؛ ٚتؿٌُ احملازثات اـاص١ أٚ املهاملات ايتًٝٛؾ١ْٝٛ 

أٚ ايتصٜٛط يف َهإ خاص خًػ١، ٚدطمي١ تكًٝس املدرتعات ٚبطا٤ات ا٫خرتاع ٚايصٝس يف 

 .(18)ًَو ايػري

٬ف ٜٚطٝـ املؿطع ايعطاقٞ دطمي١ إؾؿا٤ ا٭غطاض ٚا٭خباض ايهاشب١ ٚايتٗسٜس ٚإت

ا٭َٛاٍ اـاص١ أٚ ؽطٜبٗا إشا ناْت اؾطمي١ غري َكرت١ْ بعطف َؿسز، ٚاْتٗاى سط١َ 

 .(19)ًَو ايػري

أَا املؿطع اؾعا٥طٟ ؾإْ٘ أزضز دطا٥ِ ايؿه٣ٛ يف قإْٛ ايعكٛبات؛ أٜٔ انتؿ٢ يف 

از٠ غ١ٓ ٚايعٚاز بٗا بامل 88، ٚدطمي١ خطـ ايكاصط ا٭قٌ َٔ 339ايبسا١ٜ ظطمي١ ايعْا باملاز٠ 

، ٚايػطقات اييت تكع بني ا٭قاضب ٚاؿٛاؾٞ ٚا٭صٗاض إىل غا١ٜ ايسضد١ ايطابع١ باملاز٠ 326

، ٚدطمي١ 373، ٚاملاز٠ 372، ْٚؿؼ ايؿ٤ٞ ٜٓطبل ع٢ً دطمي١ ايٓصب ٚا٫ستٝاٍ باملاز٠ 369

، ٚإخؿا٤ أؾٝا٤ َػطٚق١ املٓصٛص عًٝٗا 377ٚ 376خٝا١ْ ا٭َا١ْ املٓصٛص عًٝٗا باملٛاز 

، ٚشيو ٫ؼاز ايع١ً، باإلضاؾ١ إىل دطمي١ تطى ا٭غط٠ املٓصٛص عًٝٗا يف 389ٚ  387ز باملٛا

 ، نٌ ٖصٙ ايٓصٛص ضُٔ قإْٛ ايعكٛبات.333املاز٠ 

٬ْٚسغ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اؾطا٥ِ اييت اؾرتط ؾٝٗا املؿطع ؾه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘ أْ٘ 

 . (21)١ ايٛاسس٠ضاع٢ ؾٝٗا داْب ايطٚابط ا٭غط١ٜ، ٚضطٚض٠ متاغو أؾطاز ايعا٥ً

ٚيكس َط قاْْٛٞ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ٚايعكٛبات بعس٠ تعس٬ٜت نإ أُٖٗا ٚايصٟ 

عٝح ظاز َٔ  2336زٜػُرب  23امل٪ضر يف  36/23َؼ اؾطا٥ِ املكٝس٠ بؿه٣ٛ ٖٛ ايكإْٛ 

تكٝٝس ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ؛ أٜٔ َهٔ اجملين عًٝ٘ َٔ اؿل يف تكسِٜ 

٣ٛ، نُا َهٓ٘ َٔ سل ايتٓاظٍ عٓٗا، ٜٚتبني شيو َٔ خ٬ٍ دٓش١ عسّ تػًِٝ ايطؿٌ ايؿه

َهطض، ٚدطمي١ ايتكاط أٚ تػذٌٝ أٚ ْكٌ َهاملات أٚ أسازٜح  329ٚ  328املٓصٛص عًٝٗا باملاز٠ 

خاص١ أٚ غط١ٜ بػري إشٕ صاسبٗا، ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ ملٔ استؿغ أٚ ٚضع أٚ مسح بٛضع 

أٚ ايػري أٚ اغتدسّ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ ناْت ايتػذ٬ٝت ٚايصٛض ٚايٛثا٥ل يف َتٓاٍٚ اؾُٗٛض 
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، ٖٚٞ اؾطا٥ِ اييت متجٌ اْتٗانا يًشل يف 8َهطض 333املتشصٌ عًٝٗا طبكا يٓص املاز٠ 

 338اـصٛص١ٝ، ٚنصيو دطمي١ عسّ تػسٜس ايٓؿك١ ملس٠ ؾٗطٜٔ ناًَني طبكا يٓص املاز٠ 

 . َٔ قإْٛ ايعكٛبات

ٖصٙ اؾطا٥ِ لس إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜكٝسٖا بؿه٣ٛ ٚمب٬سع١ بػٝط١ ع٢ً 

ُُٜهٔ ؾشػب يًُذين عًٝ٘ ايتٓاظٍ عٓٗا، ٖٚٛ بصيو  نٞ ٜتِ ؼطٜهٗا َٔ سٝح ا٭صٌ، بٌ 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات املتعًك١ باؾطٚح  442/2ٜطع سسا يًُتابع١، َاعسا َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ 

ؾٗط، بأْ٘ ٫ ؼطى ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بؿأْٗا أ 33غري ايعُس١ٜ اييت ٫ ٜصٌ ايعذع ؾٝٗا إىل 

إ٫ بٓا٤ ع٢ً ؾه٣ٛ ٚصؿح ايطش١ٝ ٜطع سسا يًُتابع١، أَا بايٓػب١ يًذطٚح ايعُس١ٜ ايصٟ مل 

ّٜٛ ؾإٕ ايصؿح ٜطع سسا يًُتابع١، ٚيهٔ مل ٜكٝسٖا أثٓا٤  85ٜتذاٚظ بٗا ايعذع َس٠ 

 ؼطٜهٗا بؿه٣ٛ .

ـ يف ٖصا ايتعسٌٜ عٓسَا َهٔ اجملين عًٝ٘ ٚع١ً املؿطع اؾعا٥طٟ ـ نباقٞ ايتؿطٜعات 

َٔ املؿاضن١ يف َػاض ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ـ بإٔ ٜٛقؿٗا َت٢ ؾا٤ ـ إمنا أضاز عسّ ايتسخٌ يف 

َصاحل ا٭ؾطاز اـاص١، ٚأعطاِٖ غًط١ اؽاش ايطأٟ املٓاغب، ٭ِْٗ َٛدٛزٜٔ يف َٛضع 

ُا ٜكًٌ ايطػ١ٓٝ، ٜػُح هلِ بصيو، ٖٚٛ بصيو ٜعطٞ ؾطص١ أنجط يتػاَح ا٭ؾطاز، ن

 ٜٚٓكص َٔ عسز ايكطاٜا باحملانِ.

يهٓٗا تبك٢ زٕٚ املػت٣ٛ املٓؿٛز، ؾاملطًٛب َٔ املؿطع اؾعا٥طٟ املعٜس َٔ ا٫ْؿتاح 

مٛ اجملين عًٝ٘، ٚتسعُٝ٘ أنجط يف فاٍ املؿاضن١ يف َصري ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، مبٓش٘ 

 ت املكاض١ْ.اؿل يف ايؿه٣ٛ يف دطا٥ِ أخط٣ نجري٠ إقتسا٤ بايتؿطٜعا

 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًشل يف ايؿه٣ٛ: املطًـب ايجاْـٞ

إٕ ايهجري َٔ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ تٛظع ايٓصٛص املتعًك١ بايؿه٣ٛ بني 

قإْٛ ايعكٛبات ٚاإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥، عٝح لس إٔ ا٭ٍٚ ٜػتأثط باؾطا٥ِ اييت ٜتكطض ؾٝٗا 

 هاّ اييت خيطع هلا.ٖصا اؿل، بُٝٓا ٜتٓاٍٚ ايجاْٞ ا٭س

إٕ ٖصا ايتٛظٜع غاِٖ إىل سس نبري يف اـًط يف ؼسٜس طبٝع١ ٖصا اؿل، ٌٖ ٖٛ  

ْعاَا َٛضٛعٝا يٛضٚزٙ يف قإْٛ ايعكٛبات، أّ ٖٛ ْعاَا إدطا٥ٝا يٛضٚزٙ يف قإْٛ اإلدطا٤ات 

سأ إٔ ، ست٢ ٚ إٕ ناْت ٖصٙ ايتؿطٜعات تتؿل َٔ سٝح املب(21)اؾعا١ٝ٥، أّ ٖٛ َعٜر بُٝٓٗا؟

 اؿل يف ايؿه٣ٛ ٜعس قٝسا ع٢ً غًط١ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ.

ٚإؾهاٍ بٗصا املػت٣ٛ مل حيغ بايسضاغ١ ايتأص١ًٝٝ ٚايتش١ًًٝٝ ايهاؾ١ٝ َٔ ططف 

ايؿك٘ ايؿطْػٞ ع٢ً عهؼ ايؿك٘ اإلٜطايٞ ايصٟ أعطاٖا سكٗا َٔ ايعُل ٚايتأصٌٝ، ٖٚٛ َا 

صطٟ يف تٛيٝت٘ قسضا َٔ ايعٓا١ٜ، ٖٚصا ا٭َط ايصٟ ماٍٚ ٜػع٢ إيٝ٘ نصيو ايؿك٘ امل
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تٛضٝش٘ َٔ خ٬ٍ إيكا٤ ْعط٠ ع٢ً أِٖ َصٖبني يف ٖصٙ ايسضاغ١، أٚهلُا ٜط٣ إٔ ايطبٝع١ 

 ايكا١ْْٝٛ يًشل يف ايؿه٣ٛ شٚ طبٝع١ َٛضٛع١ٝ، ٚايجاْٞ ٜطاٖا بأْٗا شات طبٝع١ إدطا١ٝ٥.

 ه٣ٛايؿطع ا٭ٍٚ: ايطبٝع١ املٛضٛع١ٝ يًشل يف ايؿ

ٜط٣ بعض ايؿك٘ يف إٜطايٝا إٔ اؿل يف ايؿه٣ٛ شٚ طبٝع١ َٛضٛع١ٝ، ؾٗٛ ٜتعًل 

بػًط١ ايسٚي١ يف تٛقٝع ايعكاب، ٜٚ٪زٟ عسّ اغتعُاي٘ أٚ ايتٓاظٍ عٓ٘ إىل اْكطا٤ ٖصٙ ايػًط١، 

 .(23)ٚايؿك٘ ايؿطْػٞ( 22)ٜٚٛاؾل ع٢ً ٖصا ايطأٟ بعض ايؿك٘ املصطٟ

ؼسٜس َسيٍٛ ايعكاب َٚٛقع٘ بني َهْٛات  ٚست٢ ْصٌ إىل ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٫بس َٔ

اؾطمي١، ٭ٕ َٔ ايؿك٘ َٔ ٜعتبـطٙ َٔ أضنإ اؾطمي١، ًٜٚٞ ٖصا ا٭َط اعتبـاض ايؿطٚط 

املتعًك١ بإْعاٍ ايعكاب أٚ اإلعؿا٤ َٓ٘ شات طبٝع١ َٛضٛع١ٝ، يٝٓتٗٞ بايكٍٛ إىل اعتباض اؿل 

 ٞ ايٛقٛف عٓس ث٬ث١ ْكاط؛، ٚؾطح ٖصا املٛقـ ٜكتط(24)يف ايؿه٣ٛ ضُٔ ٖصٙ ايؿطٚط

يهٞ ْعطف َٛضع ايعكاب َٔ اؾطمي١ لس إٔ ايؿك٘ اإلٜطايٞ خيتًـ نجريا  أ٫ٚ:

يف ؼسٜس شيو، ٭ْ٘ ٚإٕ ثبت إٔ سل ايسٚي١ يف ايعكاب ٜٓؿأ مبذطز ٚقٛع اؾطمي١، ؾٮْ٘ مث١ 

ًط١ ايعكاب ضابط١ قا١ْْٝٛ تٓؿأ بني ايسٚي١ ٚاؾاْٞ ٜهٕٛ مبكتطاٙ يًسٚي١ اؿل يف مماضغ١ غ

 . (25)باغِ اجملتُع، ٚع٢ً اؾاْٞ َطتهب ايؿعٌ اـطٛع هلصا ايعكاب

إىل اعتباض ايعكاب أسس أضنإ اؾطمي١،  Battagliniٜٚصٖب ايؿكٝ٘ ا٫ٜطايٞ بتايٝين 

عٝح إشا اغتشـاٍ تٛقٝع٘ ٭ٟ غبب نإ ُعس ايؿعـٌ َباح، ٚباملكابٌ ٜطؾض ؾهط٠ اؾطمي١ 

 .(26)ٚط١املعاقب عًٝٗـا أٚ املؿط

ٜٚٓتكس سػٓني عبٝس ٖصا ايطأٟ َٔ عس٠ أٚد٘؛ ؾٗٛ ٜٓطٟٛ أ٫ٚ ع٢ً َػايط١  

َٓطك١ٝ تتُجٌ يف خًط٘ بني ايٓتٝذ١ ٚايػبب؛ شيو إٔ اؾطمي١ بطنٓٝٗا املازٟ ٚاملعٟٓٛ ٖٞ 

ايػبب املٓؿ٧ ؿل ايسٚي١ يف ايعكاب، عٝح ٫ ْػتطٝع اقتطا٤ ٖصا ا٭خري عٓس عسّ ؼككٗا، 

صطؾٗا ع٢ً عصـ مببسأ ايؿطع١ٝ، ؾايعكاب إشا ْتٝذ١ يٛقٛع اؾطمي١ ٫ٚ ٜعكٌ ٚإ٫ اْط٣ٛ ت

 إٔ ٜهٕٛ زاخ٬ يف تهٜٛٓٗا. 

نُا ٜٓطٟٛ ثاْٝا ع٢ً خًط بني ايطنٔ ٚايصؿ١، إش إٔ ا٭ٍٚ ٜسخٌ يف َا١ٖٝ 

ايؿ٤ٞ ٜٚػتشٌٝ قٝاّ ٖصا ا٭خري عٓس ؽًؿ٘، ثِ ٜٓٗض ايبٓا٤ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜتصـ ب٘ بعس 

ع١ٓٝ، ٚعًٝ٘ ؾايبٓا٤ ايكاْْٛٞ يًذطمي١ ٜتشكل بتٛاؾط ضنٓٝٗا املازٟ ٚاملعٟٓٛ، شيو بصؿ١ َ

ٚتػسٚ بعس شيو َعاقبا عًٝٗا، مبع٢ٓ إٔ ايعكاب ٖٛ صؿ١ ؽًع عًٝٗا بعس متاّ أضنإ 

 .(27)اؾطمي١
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ٚبعس ؼسٜس َٛضع ايعكاب َٔ اؾطمي١ ماٍٚ إٔ ْط٣ َٛضع ؾطٚط ايعكاب  ثاْٝا:

٫بس َٔ ؼسٜس طبٝع١ ؾطٚط ايعكاب ثِ املعٝاض ايصٟ َٔ خ٬ي٘  َٓٗا، ٚست٢ ميهٓٓا شيو

 ميهٔ تكطٜطٖا.

ٚإٕ نإ بعض ايؿك٘ ٜط٣ بإٔ ايعكٛب١ ضنٔ َٔ أضنإ اؾطمي١ ؾإٕ ايبعض اٯخط 

ٚيف ْؿؼ ايػٝام ٜط٣ بإٔ ايؿطٚط املٛضٛع١ٝ يًعكاب َٔ ايعٓاصط ايططٚض١ٜ يٛدٛز اؾطمي١ 

 ا، ٚ ٖصا ايطأٟ نصيو َطزٚز عًٝ٘ بٓؿؼ ايٓكس ايػابل . ٚإٕ مل تسخٌ يف ايبٓا٤ ايكاْْٛٞ هل

إىل ايتُٝٝع بني ؾطٚط ايعكاب اـاص١  Manziniٜٚصٖب ايؿكٝ٘ اإلٜطايٞ َاْؿٝين 

بايٛاقع١ ٚؾطٚط ايعكاب اـاص١ باؾطمي١، ٚتعس ا٭ٚىل دع٤ َٔ ايٛاقع١ امله١ْٛ يًذطمي١ 

ايٛاقع١ تهٕٛ غري نا١ًَ َٔ ايٓاس١ٝ ٜٚرتتب ع٢ً ؽًؿٗا عسّ إَها١ْٝ َعاقب١ اؾاْٞ ٭ٕ 

املٛضٛع١ٝ َجٌ تعسز اؾٓا٠، ع١ْٝ٬ ايؿعٌ، أَا ايجا١ْٝ ؾٗٞ اييت تؿرتض غبل ؼكل ايٛاقع١ 

 امله١ْٛ يًذطمي١ ٚيهٓٗا تهٕٛ ٫ظ١َ يتٛقٝع ايعكاب، َٚٔ بٝٓٗا ايؿه٣ٛ ٚاإلشٕ ٚايطًب.

ؿطق١، إش َٔ ايعػري إ٫ إٔ ٖصا ايطأٟ ٜٓتكسٙ بعض ايؿك٘ خاص١ َا تعًل مبذاٍ ايت

اعتباض ع١ْٝ٬ ايؿعٌ أٚ تعسز اؾٓا٠ خاضد١ عٔ ايٛاقع١ ٚنصيو اؿاٍ اعتباض ساي١ ايتًبؼ 

 .(28)َج٬ تسخٌ يف تهٜٛٔ ايٛاقع١، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ دعٌ ٖصٙ ايتؿطق١ ٫ تكّٛ ع٢ً غٓس غًِٝ

ط ايعكاب َٔ ٜعتكس إٔ ؾطٚ Santraro (29)َٔ ايؿك٘ ا٫ٜطايٞ أَجاٍ غاْرتاضٚ  ثايجا:

َػتك١ً متاَا عٔ َهْٛات اؾطمي١، ٚأغاغِٗ يف شيو أْ٘ إشا نإ سل ايسٚي١ ٜٓؿأ بٛقٛع 

اؾطمي١ أٟ يف تًو ايًشع١ إ٫ اْ٘ حيسخ يف بعض اؿا٫ت إٔ ٜعًل ا٭ثط ايعكابٞ يًذطمي١ 

ع٢ً ؼكٝل ٚاقع١ ٫سك١، ؾاؾطمي١ تهٕٛ قا١ُ٥ َٓص ايبسا١ٜ، َٚع شيو تبك٢ ؾاعًٝتٗا 

١ْٝ َٛقٛؾ١، عٝح ٜرتتب ع٢ً ؽًـ تًو ايٛاقع١ عذع اؾطمي١ عٔ إْتاز أثطٖا ايكاْٛ

 ايكاْْٛٞ يف إْعاٍ ايعكٛب١.

َٚٔ أدٌ ؼسٜس َٛضع ايؿه٣ٛ بايصات َٔ ؾطٚط  Pannainأَا ايؿكٝ٘ بٓأٜ  ضابعا:

ايعكاب ؾٝكٍٛ إٔ ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ يف اؾطا٥ِ اييت ٜتٛقـ ؾٝٗا ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ 

تكسميٗا شات طبٝع١ َٛضٛع١ٝ تتعًل عل ايسٚي١ يف ايعكاب، ٖٚٞ تعترب بصيو مبجاب١  ع٢ً

ؾطط َٛضٛعٞ يًعكاب، ٜٚطتهع يف شيو بايكٍٛ إٔ إعُاٍ ا٭ثط املرتتب ع٢ً عسّ ؼكل ؾطط 

ايعكاب ٜتُجٌ يف تعطٌٝ ا٭ثط ايعكابٞ املرتتب عٔ اؾطمي١، ٫ٚ ٜػري إشٕ ٖصٙ ايطبٝع١ 

٢ً أسهاَٗا يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اييت تٓتٗٞ إىل عسّ إْعاٍ املٛضٛع١ٝ إٔ ٜٓص ع

 .(31)ايعكاب عٓس ؽًؿٗا

ٚايٓتٝذ١ اييت ْتٛصٌ إيٝٗا َٔ نٕٛ ايؿه٣ٛ شات طبٝع١ َٛضٛع١ٝ ٖٞ ناٯتٞ؛
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 إٔ ايعكاب يٝؼ ضنٓا يف اؾطمي١ ٚإمنا ٖٛ ا٭ثط املرتتب عًٝٗا.-

ٔ َهْٛات اؾطمي١ ٚإمنا ٖٞ ٚقا٥ع إٔ ايؿطٚط املٛضٛع١ٝ يًعكاب ٫ تسخٌ ضُ-

 خاضد١ عٓٗا.

إٔ ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ تٓتٗٞ يف ْعط أصشاب ٖصٙ ايٓعط١ٜ إىل ؾطٚط ايعكاب -

 .(31)ٚيٝؼ إىل ؾطٚط ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥

 ايؿطع ايجاْٞ: ايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥ يًشل يف ايؿه٣ٛ

 ايؿه٣ٛ َؿرتض إىل ايكٍٛ بإٔ اؿل يف (32)ٜصٖب داْب نبٝـط َٔ ايؿك٘ املصطٟ

إدطا٥ٞ أٚ شٚ طبٝع١ إدطا١ٝ٥ يصش١ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ؾعسّ تكسِٜ ايؿه٣ٛ حيٍٛ 

زٕٚ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ست٢ ٚإٕ اْت٢ٗ ؾُٝا بعس إىل اْكطا٤ سل ايسٚي١ يف ايعكاب، 

َٔ َٚٓ٘ ؾإٕ ا٭ثط املباؾط يتكسِٜ ايؿه٣ٛ أٚ ايتٓاظٍ عٓٗا ٜهٕٛ شٚ طبٝع١ إدطا١ٝ٥ عت١. ٚ

أدٌ زضاغ١ ٖصا املصٖب ماٍٚ إٔ ْتططم إىل ْكطتني؛ َٛقع ايؿه٣ٛ َٔ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ثِ 

 أغاغٗا ايكاْْٛٞ. 

 أ٫ٚ: َٛضع ايؿه٣ٛ َٔ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ. 

تعس ايًشع١ اييت تكع ؾٝٗا اؾطمي١ ٖٞ ؿع١ ْؿأ٠ سل ايسٚي١ يف ايعكاب، ٚباملٛاظا٠ 

سع٣ٛ، ٜٚعس اؿل ا٭ٍٚ َٛضٛعٞ ٚاؿل ايجاْٞ هلا ٜٓؿأ سل آخط ٖٛ اؿل يف إقا١َ اي

 إدطا٥ٞ. 

ٜٚؿِٗ اؿل يف إقا١َ ايسع٣ٛ َػتك٬ عٔ اؿل يف ايعكاب؛ إش قس ٜٓؿأ ٖصا ا٭خري 

نإٔ ٜطتهب أسس ضداٍ ايبعجات ايسبًَٛاغ١ٝ دطمي١ َا ؾٝٓؿأ اؿل يف ايعكاب ( 33)زٕٚ ا٭ٍٚ

س ٜٛدس اؿل يف إقا١َ ايسع٣ٛ زٕٚ زٕٚ اؿل يف إقا١َ ايسع٣ٛ، نُا ق-اؿل املٛضٛعٞ -

سط١ٜ ؼطٜهٗا نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يًذطا٥ِ املكٝس٠ بؿه٣ٛ، نُا قس ٜٓؿأ اؿل يف إقا١َ 

ايسع٣ٛ زٕٚ إٔ ٜرتتب عٓٗا تٛقٝع ايعكاب، نإٔ تٓتٗٞ احملان١ُ بصسٚض سهِ ْٗا٥ٞ ٚ بات 

 .(34)بايربا٠٤

ٍ إىل سهِ اإلزا١ْ أٚ ايربا٠٤ ٚػسض اإلؾاض٠ ٚإٔ اؿل يف ايسع٣ٛ يٝؼ ٖسؾ٘ ايٛصٛ

بكسض َا ٖٛ ايٛصٍٛ إىل اغتجاض٠ ْؿاط ايكاضٞ يتطبٝل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ بصسز ٚاقع١ 

َع١ٓٝ تهٕٛ دطمي١ يف ظاٖطٖا ٚإٕ نإ ٖصا ٫ ميٓع إٔ ٜهٕٛ اؿل يف ايعكاب ٖٛ اهلسف 

 . (35)ا٭خري يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ

فُٛع١ اإلدطا٤ات اييت تباؾطٖا ٚبٗصا املؿّٗٛ تتُٝع ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بأْٗا 

 ايٓٝاب١ ايعا١َ أَاّ ايكطا٤ يًُطايب١ عل ايسٚي١ يف ايعكاب.
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 ثاْٝا: ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ يًؿه٣ٛ.

ٜكّٛ ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ ٭ْصاض ٖصا املصٖب إىل نٕٛ اَتٓاع ايعكاب عٓس عسّ تكسِٜ 

سع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾه٣ٛ يٝؼ غبب٘ غكٛط سل ايسٚي١ يف ايعكاب، ٚإمنا ٖٛ عسّ ؼطٜو اي

 ايصٟ ٜكٛز بسٚضٙ إىل عسّ ايعكاب.

نُا إٔ دعٌ ايؿه٣ٛ شات طبٝع١ إدطا١ٝ٥؛ تعين إٔ احمله١ُ ٚعٓس عطض ايٓعاع 

عًٝٗا َٔ غري ٚدٛز ؾه٣ٛ زاخٌ املًـ ؾإْٗا تؿصٌ ؾٝ٘ بعسّ ايكبٍٛ، ٖٚصا اؿهِ ٚيٛ نإ 

َا مت تكسِٜ ايؿه٣ٛ باتا ٫ حيٍٛ زٕٚ إعاز٠ قان١ُ ْؿؼ اؾاْٞ عٔ شات ايٛاقع١ إشا 

٫سكا، ٖٚصا إٕ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ إمنا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايؿه٣ٛ ٫ ؾإٔ هلا باملٛضٛع، أٟ بايٛدٛز 

ايكاْْٛٞ يًذطمي١ ٚاغتشكام ايعكاب، إش يٛ نإ ا٭َط نصيو ٫غتشايت احملان١ُ َٔ 

 .(36)دسٜس تطبٝكا يكاعس٠ عسّ دٛاظ قان١ُ ايؿدص عٔ شات ايؿعٌ َطتني

ايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥ يًؿه٣ٛ ٖٛ َا تصٛضٙ ايؿكٝ٘ اإلٜطايٞ غاْتٛضٚ  أخرًيا َٚا ٜ٪نس

Santtoro  ٖٞ أسس أقطاب ايٓعط١ٜ اإلدطا١ٝ٥؛ عٝح ٜط٣ إٔ ايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥ يًؿه٣ٛ ٖٛٚ

اييت تؿػط يٓا بعض أسهاَٗا َجٌ نؿا١ٜ تكسميٗا َٔ أسس اجملين عًِٝٗ ع٢ً ؾطض تعسزِٖ 

ثط ايٛاغع يبعض ا٭عُاٍ اإلدطا١ٝ٥، ٚنصيو يتشطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ تطبٝكا يٮ

ص٬س١ٝ ايػري ؾٝٗا ست٢ يٛ َات ايؿانٞ، ٭ْ٘ قبٌ ٚؾات٘ اغتعٌُ غًط١ إدطا١ٝ٥ عت١ ٖٚٞ 

تكسِٜ ايؿه٣ٛ، ٭ْ٘ يٛ ناْت ايؿه٣ٛ شات طبٝع١ َٛضٛع١ٝ ٫ْكطت ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ 

 .(37)بٛؾا٠ ايؿانٞ

 ت طبٝع١ إدطا١ٝ٥ ٖٞ ناٯتٞ: ٚايٓتٝذ١ اييت ْتٛصٌ إيٝٗا َٔ نٕٛ ايؿه٣ٛ شا

إٕ ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ ٚؾكا هلصٙ ايٓعط١ٜ ٫ ع٬ق١ هلا باؿل يف ايعكاب ٚإمنا -

بؿطٚط ؼطٜـو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ باعتباضٖا اغتجٓا٤ ع٢ً صؿتٗا ايتًكا١ٝ٥، ٚإشا نإ ا٭َط 

شاي١ ؼطٜو يف ايٓٗا١ٜ ٜؿطٞ إىل عسّ تٛقٝع ايعكاب ؾإٕ ٖصا ٜهٕٛ ْتٝذ١ غري َباؾط٠ ٫غت

 ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ اييت تهٕٛ بسٚضٖا ْتٝذ١ َباؾط٠ يعسّ تكسِٜ ايؿه٣ٛ.

إٕ إقطاض ايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥ يًؿه٣ٛ ٜػاِٖ يف تؿػري ايعسٜس َٔ أسهاَٗا اييت ٫ -

 تػتكِٝ َع إغباؽ ايطبٝع١ املٛضٛع١ عًٝٗا.

ٜطايٞ تؿصح إٕ ايٓصٛص ايٛاضز٠ يف أغًب ايتؿطٜعات املكاض١ْ مبا ؾٝٗا ايتؿطٜع اإل

 .(38)مجٝعٗا عٔ ايطبٝع١ اإلدطا١ٝ٥ يًؿه٣ٛ

 التنـازل عن احلق يف الشكىى: املبحث الثانٌ

إٕ ا٫عتباضات اييت قٝس بٗا املؿطع سط١ٜ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ 

ع٢ً ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘، ٖٞ ْؿػٗا اييت َهٔ َٔ خ٬هلا ٖصا ا٭خري َٔ غشب ؾهٛاٙ إشا ضأ٣ 
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. ٜٚعس ايتٓاظٍ دا٥عا يف أٟ َطس١ً (39)ٕ َصًشت٘ قس تتعاضض ٚايػري يف إدطا٤ات ايسع٣ٛأ

ناْت عًٝٗا ايسع٣ٛ إىل غا١ٜ صسٚض سهِ ْٗا٥ٞ سا٥ع يك٠ٛ ايؿ٤ٞ املكتط٢ ؾٝ٘، َٚٔ ؾإٔ 

ا٫غتُطاض ؾٝٗا ضغِ ٚدٛز ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ تؿٜٛت ايػطض ايصٟ ابتػ٢ املؿطع ؼكٝك٘. 

يتٓاظٍ صسٚض سهِ باْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٚإٕ سصٌ أَاّ ايطبط١ٝ ٜٚرتتب ع٢ً سسٚخ ا

ايكطا١ٝ٥ أصسضت ايٓٝاب١ ايعا١َ أَطا عؿـغ املًـ، ٚإٕ سصٌ أَاّ قاضٞ ايتشكٝـل أٚ غطؾ١ 

ا٫تٗـاّ أصسض أَطا أٚ قطاضا باْتؿا٤ ٚد٘ ايسع٣ٛ. ٚماٍٚ َٔ خ٬ٍ ٖصا املبشح إٔ ْتططم إىل 

 عٔ ايؿه٣ٛ.إدطا٤ات ثِ آثاض ايتٓاظٍ 

ٚقبٌ شيو ْتٛد٘ إىل اؿسٜح عٔ ا٫خت٬ف ايؿكٗٞ ايصٟ ٜسٚض سٍٛ َا ٜعطف 

باؿل يف ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، ؾٌٗ ٖٛ َٔ أغباب ايػكٛط أّ ٫؟ ؾػايب١ٝ ايؿك٘ ٜطع اؿل يف 

إ٫ إٔ ايبعض  (43)ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َٔ أغباب غكٛط اؿل زٕٚ إٔ ٜطعٛا تربٜطا يصيو

ايـ، عٝح ٜطٕٚ إٔ أغباب اْكطا٤ اؿل يف ايؿه٣ٛ ؽتًـ عٔ اؿل يف اٯخط ي٘ ضأٟ ك

ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ بعس تكسميٗا، شيو إٔ ايتٓاظٍ ٜؿرتض إٔ ايؿدص قس باؾط ؾع٬ اؿل يف 

ايؿه٣ٛ، ٚتأغٝػا ع٢ً شيو ؾإٕ ايتٓاظٍ ٫ ٜعس َٔ أغباب اْكطا٤ اؿل ايؿدصٞ يف 

 .(41)باؾطت٘ايؿه٣ٛ، إش إٔ اؿل يف ايؿه٣ٛ ٜٓكطٞ مب

ٚايطأٟ عٓسٟ أْ٘ َٔ اـطأ اعتباض إٔ اؿل يف ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َٔ أغباب 

، شيو إٔ أغباب اْكطا٤ اؿل يف ايؿه٣ٛ تطز بعس ْؿ٤ٛ اؿل ٚقبٌ (42)اْكطا٤ اؿل ؾٝٗا

اغتعُاي٘، أَا اؿل يف ايتٓاظٍ ؾٝتشكل بعس ْؿ٤ٛ اؿل ٚبعس اغتعُاي٘، ٖٚصا َا ٜكٛزْا إىل 

ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َا ٖٛ إ٫ غبب َٔ أغباب اْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٖٚصا َا  ايكٍٛ ٚإٔ

م إ ز يف ايؿكط٠ ايجايج١ "... ٚتٓكطٞ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ يف ساي١ غشب  36ٜتٛاؾل ْٚص املاز٠ 

 ايؿه٣ٛ إشا ناْت ٖصٙ ؾططا ٫ظَا يًُتابع١".

 إدطا٤ات ايتٓـاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ: املطًـب ا٭ٍٚ

طع إعطا٤ تعطٜـ يًتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َٔ َٓابع كتًؿ١ َٔ ايؿك٘، ٜكتطٞ ٖصا ايؿ

 ٚإظٗاض صاسب اؿل ؾٝ٘، َع بٝإ ٚقت صسٚض ايتٓاظٍ.

 ايؿطع ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ٚإظٗاض صاسب اؿل ؾٝ٘. 

ماٍٚ عرب ٖصٙ اؾع١ٝ٥ اؿسٜح عٔ ايتعطٜؿات املدتًؿ١ يًتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، ٚبٝإ 

 ، َع ايتططم إىل مج١ً َٔ اإلؾهايٝات بػ١ٝ إظاي١ ايػُٛض سٛهلا. صاسب اؿل ؾٝ٘

 أ٫ٚ: تعطٜـ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ.

تٓٛعت تعطٜؿات ايؿك٘ يًتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ْٚٛضز ايبعض َٓٗا؛ ؾٝعطؾ٘ غايٞ ايصٖيب 

"عٌُ قاْْٛٞ ٜصسض َٔ اجملين عًٝ٘ ٜتطُٔ ايتعبري عٔ إضازت٘ يف عسّ ايػري يف إدطا٤ات  :بأْ٘
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. ٜٚعطؾ٘ سػٓني عبٝس بأْ٘ " عباض٠ عٔ تصطف قاْْٛٞ صازض َٔ داْب ٚاسس ٜعرب (43)ع٣ٛ"ايس

ؾٝ٘ صاسب٘ عٔ إضازت٘ يف أ٫ تتدص ٖصٙ اإلدطا٤ات، أٚ ٚقـ ا٭ثط ايكاْْٛٞ يؿهٛاٙ، أٟ ٚقـ 

. نُا ٜعطؾ٘ ؾتشٞ غطٚض بأْ٘ "عٌُ قاْْٛٞ ٜصسض َٔ صاسب (44)ايػري يف إدطا٤ات ايسع٣ٛ"

. (45)٣، ٜٚرتتب عًٝ٘ اْكطا٤ ٖصا اؿل ٚيٛ نإ َٝعاز اغتعُاي٘ ٫ظاٍ ممتسا"اؿل يف ايؿهٛ

ٜٚعطؾ٘ َإَٔٛ غ١َ٬ "بأْ٘ تصطف قاْْٛٞ َٔ داْب اجملين عًٝ٘ مبكتطاٙ ٜعرب عٔ إضازت٘ يف 

 .(46)ٚقـ ا٭ثط ايكاْْٛٞ يؿهٛاٙ، أٟ ٚقـ ايػري يف إدطا٤ات ايسع٣ٛ"

ْ٘ "عباض٠ عٔ تصطف قاْْٛٞ صازض عٔ إضاز٠ َٚٔ داْبٓا ْعطٜـ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ بأ

اجملين عًٝ٘، ٜتِ مبكتطاٙ ايتعبري عٔ ْٝت٘ ايصطحي١ يف ٚقـ غري إدطا٤ات املتابع١ يف َٛاد١ٗ 

 ".(47)املتِٗ، ٚشيو قبٌ ايؿصٌ ْٗا٥ٝا ٚعهِ بات يف ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ

 ثاْٝا: صاسب سل ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ. 

ملٔ ميًو اؿل يف ايؿه٣ٛ، ٖٚٛ اجملين عًٝ٘ شات٘  ٜجبت اؿل يف ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ

ايصٟ ميًو إٔ ٜتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ إشا ضأ٣ إٔ َصًشت٘ قس تتعاضض ٚايػري يف إدطا٤ات 

 ايسع٣ٛ.

ٜٚتُٝع اؿل يف ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ بهْٛ٘ سل ؾدصٞ َجً٘ َجٌ اؿل يف ايؿه٣ٛ، 

ص ٚيٝؼ تٛنٌٝ عاّ. يهٔ إشا تعسز ًٜٚعّ يف َباؾطت٘ تٛنٌٝ خا (48)ؾٗٛ ٫ ٜٓتكٌ إىل ايٛضث١

اجملين عًِٝٗ ؾإ تٓاظٍ أسسِٖ ٫ ق١ُٝ ي٘، ٚإمنا ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ ايتٓاظٍ َٔ مجٝعِٗ، متاث٬ َع 

نٕٛ تكسِٜ ايؿه٣ٛ َٔ أسس اجملين عًِٝٗ ٜػطٟ ع٢ً مجٝع املتُٗني، ْٚهٕٛ بصيو 

اجملين عًِٝٗ إٔ َطبكني قاعستٞ ٚسس٠ اؾطمي١ ٚعسّ ػع١٥ ايؿه٣ٛ، ست٢ ٫ ٜػتطٝع أسس 

، نُا أْ٘ ٫ عرب٠ َٔ (49)ٜتشهِ يف ضغب١ اٯخطٜٔ يف َباؾط٠ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ضس املتِٗ

باب أٚىل بتٓاظٍ اجملين عًِٝٗ ايصٜٔ اَتٓعٛا عٔ تكسِٜ ايؿه٣ٛ ٚمل ٜهٔ هلِ زخٌ يف ؼطٜو 

 ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ أص٬. 

٣ٛ ٚيٛ أمجع ع٢ً شيو نٌ ٜٚصبح ايتٓاظٍ َػتش٬ٝ إشا تٛؾ٢ أسس َٔ قسَٛا ايؿه

َٔ بكٞ سٝا، ؾتٓاظهلِ ٫ ٜؿٞ بايػطض َا زاّ ٖٓاى أسس اجملين عًِٝٗ ساٍ املٛت بٝٓ٘ ٚبني 

ايتٓاظٍ، ٚإٕ نإ ٖصا اؿهِ ْطاٙ َتعػؿا، ٭ْ٘ َٔ غري ايػًِٝ إٔ ٜتشهِ ا٭َٛات يف إضاز٠ 

ا ٜٚعتس بإضازت٘ ٖٛ، ا٭سٝا٤، ؾُٔ َات ٫ ميهٔ اؿسٜح عٔ إضازت٘، بٌ ْتشسخ َع َٔ بكٞ سٝ

ٚهلصا ْط٣ بأْ٘ إشا تٛاؾكت إضاز٠ مجٝع ا٭سٝا٤ ع٢ً ايتٓاظٍ ؾٝعتس بصيو ست٢ ٚيٛ مل ٜتٓاظٍ 

 اجملين عًٝ٘ املٝت قٝس سٝات٘.  

يهٔ ٜجٛض اإلؾهاٍ بايٓػب١ ملٔ اْعِ إىل ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚمل ٜهٔ غبًبا يف 

عًِٝٗ ايصٜٔ ناْٛا غببا يف ؼطٜو ؼطٜهٗا، ٌٖ ٜؿرتط تٓاظي٘ إضاؾ١ إىل تٓاظٍ اجملين 
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ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ؟ ؾٗٓاى ضأٟ ٜعتربٙ َٔ ضُٔ َٔ قسَٛا ايؿه٣ٛ، ٚبايتايٞ ٜؿرتط تٓاظي٘ 

ٖٛ نصيو ست٢ ٜٛضع سسا يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ. ٚايطأٟ عٓسٟ عسّ اؾرتاط تٓاظٍ املتسخٌ 

ططؾا َٓعُا ٫ ست٢ ٜطع سًسا يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، طاملا مل ٜهٔ غببا يف ؼطٜهٗا، بٌ يهْٛ٘ 

 ٜجبت ي٘ اؿل إ٫ يف ايتعٜٛض املسْٞ.

ٚا٭١ًٖٝ اي٬ظ١َ يًتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ٖٞ ْؿػٗا ا٭١ًٖٝ اي٬ظ١َ يتكسِٜ ايؿه٣ٛ، 

ٚإٕ نإ اقٌ َٔ شيو ميجً٘ ٚيٝ٘. نُا ٜؿرتط يف اجملين عًٝ٘ أ٫ ٜهٕٛ َصاب بعا١ٖ يف 

ّ تٛاؾط أ١ًٖٝ ايتٓاظٍ ع٢ً عكً٘ ٚإٕ نإ نصيو ميجً٘ ايٛصٞ عٓ٘، ٜٚكع عب٤ إثبات عس

. ٚػسض اإلؾاض٠ ٚإٔ أغًب ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ املكاض١ْ ؼسز غٔ ايتٓاظٍ عٔ (51)عاتل املتِٗ

غ١ٓ يٝهٕٛ يس٣  88غ١ٓ، ٚغايب١ٝ ايؿك٘ ٜٓازٟ بطؾع ايػٔ إىل سس  85ايؿه٣ٛ يف سسٚز 

يهٔ ع٢ً ايعهؼ  ،(51)اجملين عًٝ٘ ايكسض٠ ع٢ً تكسٜط َصًشت٘ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ أٚ إْٗا٥ٗا

غ١ٓ غٓا َٓاغب١ ٚناؾ١ٝ يًُذين عًٝ٘ يٓطر عكً٘ ٚقسضت٘ ع٢ً  85َٔ شيو ْط٣ إٔ غٔ 

املٛاض١ْ بني سكٛق٘، ٚتكسٜط َصًشت٘ يف ايتُػو يف ايؿه٣ٛ ٚا٫غتُطاض يف ؼطٜو ايسع٣ٛ 

غ١ٓ متاؾٝا َع  85أٚ عسّ ؼطٜهٗا، بٌ ع٢ً املؿطع اؾعا٥طٟ إٔ حيسز ايػٔ ٖٛ نصيو بـ 

 ايعطب١ٝ اييت تػتكٞ غٔ ايطؾس َٔ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايػطا٤.  ايسٍٚ

ٜٚعتس يف ؼسٜس غٔ اجملين عًٝ٘ بٛقت ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ٫ بٛقت تكسميٗا، يهٔ 

قس حيسخ ٚإٔ ٜبًؼ ايؿانٞ ايػٔ ايكا١ْْٝٛ عٓس تكسِٜ ايؿه٣ٛ ٚيهٔ ٜؿكسٖا ؾُٝا بعس ٭ٟ 

ايتٓاظٍ عٓٗا، بٌ حيٌ قً٘ ايٛصٞ أٚ ايكِٝ غبب َٔ ا٭غباب، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٫ جيٛظ ي٘ 

 عػب ا٭سٛاٍ، ٫ٚ ٜصح ايتٓاظٍ إ٫ َٔ ايٓا٥ب ايكاْْٛٞ يًُذين عًٝ٘.

ٚبايٓػب١ ملٔ ٜؿرتط ؾِٝٗ ايكإْٛ صؿ١ َع١ٓٝ أثٓا٤ تكسِٜ ايؿه٣ٛ، ؾٌٗ ٜؿرتط إٔ 

٤ ايصؿ١ أْ٘ ٫ ٜؿرتط بكا( 52)تعٌ قا١ُ٥ أثٓا٤ ايتٓاظٍ أّ ٫؟ ؾري٣ داْب َِٗ َٔ ايؿك٘

املطًٛب١ أثٓا٤ تكسِٜ ايؿه٣ٛ إىل غا١ٜ ايتٓاظٍ عٓٗا، َجٌ صؿ١ ايعٚد١ٝ يف دطمي١ ايعْا، َٚٓ٘ 

ًٓا إٔ تتٓاظٍ عٔ ؾهٛاٖا ٜٚٓتر ايتٓاظٍ أثطٙ يف ٚقـ ايسع٣ٛ.  جيٛظ يًعٚد١ املطًك١ ط٬قا با٥

ي٘ اؿل يف  ٜٚطدع تأغٝؼ ٖصا اؿهِ إىل ْكطتني؛ أٚهلُا ٫ضتباط اؿل يف ايتٓاظٍ مبٔ ٜجبت

ايؿه٣ٛ، ٚثاُْٝٗا ٖٚٛ ا٭ِٖ إٔ بعض ايتؿطٜعات مل تؿرتط صؿ١ خاص١ يف ايتٓاظٍ عٔ 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ املصطٟ،  ٚايكٍٛ بعهؼ  83ايؿه٣ٛ َجٌ َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ 

شيو غٛف ٜ٪زٟ إىل سطَإ اجملين عًٝ٘ َٔ ايصؿح كايؿ١ ملصًش١ ايعا١ً٥، ٖٚٛ اؿهِ 

 ٘ املؿطع عٓسَا خٍٛ يٮ٫ٚز سل ايتٓاظٍ بعس ٚؾا٠ ايؿانٞ.ايصٟ ٜعٓٝ

إىل ضطٚض٠ سصٍٛ ايتٓاظٍ َٔ ؾدص حيٌُ ايصؿ١ اييت  (53)ٜٚصٖب ضأٟ آخط 

ٜؿرتطٗا ايكإْٛ يف تكسِٜ ايؿه٣ٛ، ٚإشا أخصْا َجاٍ دطمي١ ايعْا؛ ؾإْ٘ ٜؿرتط تٛاؾط صؿ١ 
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يتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ؾكط إشا نإ ايعٚد١ٝ أثٓا٤ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، ٚإٕ طًكٗا ؾٝذٛظ ي٘ ا

َٔ  274ايط٬م ضدعٝا، أَا إشا نإ ايط٬م با٥ٓا ؾ٬ ق١ُٝ يًتٓاظٍ، شيو ٭ٕ ْص املاز٠ 

ايكإْٛ ايعكٛبات املصطٟ تؿرتض قٝاّ ايعٚد١ٝ عٓس ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، ٜٚٓطبل اؿاٍ ع٢ً 

ْا دا٤ ع٢ً غبٌٝ مجٝع اؾطا٥ِ ا٭خط٣ املكٝس٠ بؿه٣ٛ ٭ٕ ايٓص ايٛاضز يف دطمي١ ايع

 .(54)املجاٍ

م ع ؾكط٠ أخري٠ ع٢ً إٔ ايصؿح  339يهٔ ضدٛعا إىل املؿطع اؾعا٥طٟ؛ ؾتٓص املاز٠ 

ٜهٕٛ َٔ ططف ايعٚز املططٚض، مما ٜؿٝس ٚأْٗا اؾرتطت قٝاّ ْؿؼ ايصؿ١ اييت اؾرتطتٗا أثٓا٤ 

يطش١ٝ زٕٚ تكِٝ ايؿه٣ٛ، أَا باقٞ ْصٛص دطا٥ِ ايؿه٣ٛ ا٭خط٣ ؾإْٗا تتشسخ عٔ تٓاظٍ ا

اؾرتاط بكا٤ ْؿؼ ايصؿ١ اييت ناْت َٛدٛز٠ أثٓا٤ تكسِٜ ايؿه٣ٛ، ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ املاز٠ 

 قإْٛ ايعكٛبات ؾكط٠ أخري٠ املتعًك١ بعسّ تػسٜس ايٓؿك١. 338

ٚايطأٟ عٓسٟ غ٬ف َا شٖب إيٝ٘ أغًب ايؿك٘ املصطٟ، ٖٛ ضطٚض٠ بكا٤ ْؿؼ ايصؿ١ 

٣ٛ إش َٔ غري ايػًِٝ َج٬ يف دطمي١ ايعْا إٔ ٜؿرتط قٝاّ اييت ٜؿرتطٗا ايكإْٛ يتكسِٜ ايؿه

ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ عٓس اضتهاب ايٛاقع١ ٜٚؿرتطٗا عٓس تكسِٜ ايؿه٣ٛ ٫ٚ ٜؿرتطٗا عٓس ايتٓاظٍ 

عٔ ايؿه٣ٛ، نُا إٔ اؿه١ُ اييت أضازٖا املؿطع ٖٚٛ اؿؿاظ ع٢ً ا٭غط٠ َٔ ايؿطٝش١ تهٕٛ 

١ُ، نُا مت ا٫ْؿصاٍ بني ايعٚدني مبٛدب سهِ قس اْتٗهت بعس ْؿط ايسع٣ٛ أَاّ احمله

ط٬م، ؾُا ايؿا٥س٠ اييت ٜبتػٝٗا املؿطع بعس اْتؿاض ايؿطٝش١، يٓكٍٛ ؾُٝا بعس بتُهني املطًل 

 َٔ ايصؿح.

 ايؿطع ايجاْٞ: ٚقت صسٚض ايتٓاظٍ.

ٜجبت اؿل يف ايتٓاظٍ َٓص تاضٜذ تكسِٜ ايؿه٣ٛ، أَا قبٌ شيو ؾ٬ ٜهٕٛ ٖٓاى سل 

ٚيصيو ؾإٕ ضضا اؾين عًٝ٘ َكسَا باضتهاب اؾطمي١ ٫ ٜعترب تٓاظ٫ً ٚإمنا ٜسخٌ  يف ايتٓاظٍ،

، أٚ ٖٛ عسٍٚ َٔ اجملين عًٝ٘ عٔ َباؾط٠ سك٘ يف ايؿه٣ٛ، (55)يف أثط ايطضا ع٢ً اؾطمي١

 .(56)ؾايتٓاظٍ سل ٜٓصب ع٢ً َٛضٛع َعني ٖٚصا املٛضٛع ٫ ٜتشسز إ٫ بتكسِٜ ايؿه٣ٛ

ًٝا ٖٛ ايتٓاظٍ ايصٟ ٜأتٞ بعس تكسِٜ ايؿه٣ٛ ٚقبٌ َٚٓ٘ ؾايتٓاظٍ ايصٟ ٜٓت ر أثًطا قاْْٛ

صسٚض سهِ ْٗا٥ٞ ٚبات يف ايسع٣ٛ، ٚتبعا يصيو ميهٔ تكسِٜ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ يف َطس١ً 

مجع ا٫غتس٫٫ت أَاّ ايطبط١ٝ ايكطا١ٝ٥ أٚ أَاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ يٝأَط عؿغ املًـ، نُا 

ٞ ايتشكٝل يٝأَط باْتؿا٤ ٚد٘ ايسع٣ٛ، نُا ميهٔ ميهٔ تكسِٜ ايتٓاظٍ أَاّ ايػٝس قاض

تكسمي٘ أَاّ قاضٞ اؿهِ يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥، ٚنصا املطس١ً اإلغت٦ٓاؾ١ٝ، ٚست٢ أَاّ 

ضغِ ، ٚ(57)احمله١ُ ايعًٝا طاملا مل ٜصسض سهِ ْٗا٥ٞ ٚبات غري قابٌ ٭ٟ ططٜل َٔ ططم ايطعٔ
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إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜٛضز سهُا يف شيو إ٫ إٔ ايكٛاعس ايعا١َ تكتطٞ عسّ قبٍٛ ايتٓاظٍ 

 بعس صسٚض سهِ ْٗا٥ٞ ٚ بات.

أَا املؿطع املصطٟ، ؾٝكبٌ بايتٓاظٍ ايصازض بعس صسٚض سهِ ْٗا٥ٞ ٚبات ٚيهٔ يف 

عٝح قط٢ يف  سايتني ؾكط؛ ؾؿٞ اؿاي١ ا٭ٚىل لس إٔ املؿطع املصطٟ اغتج٢ٓ دطمي١ ايعْا

َٔ قإْٛ ايعكٛبات بإٔ يًُذين عًٝ٘ ظٚز احملهّٛ عًٝٗا ايعا١ْٝ إٔ ٜٛقـ  274ْص املاز٠ 

، إ٫ أْ٘ ٜؿرتط قٝاّ (58)تٓؿٝص اؿهِ اؾعا٥ٞ بطضا٥٘ َعاؾط٠ ظٚدت٘ َٔ دسٜس نُا ناْت

ايعٚز،  . ٚاؿاي١ ايجا١ْٝ تهٕٛ يف دطمي١ ايػطق١ بني ا٭صٍٛ ٚايؿطٚع ٚضس(59)ايطابط١ ايعٚد١ٝ

قإْٛ عكٛبات "يًُذين عًٝ٘ إٔ ٜتٓاظٍ عٔ ايسع٣ٛ يف  382ؾكس ْص املؿطع املصطٟ يف املاز٠ 

 أ١ٜ ساي١ ناْت عًٝٗا، ٚي٘ إٔ ٜٛقـ تٓؿٝص اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً اؾاْٞ يف أٟ ٚقت".

خاضز ٖاشٜٔ اؿايتني ٫ ٜكبٌ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ بعس صريٚض٠ اؿهِ يف ايسع٣ٛ 

أْ٘ َا ٬ٜسغ ع٢ً ٖصٜٔ ا٫غتجٓا٤ٜٔ ـ ٚغ٬ف َا ٜصٖب إيٝ٘ ايؿك٘ املصطٟ ـ  ْٗا٥ٞ ٚبات، إ٫

ؾإْٗا يٝػتا َٔ سا٫ت ايتٓاظٍ، شيو إٔ ايتٓاظٍ ٜبسأ بعس ؼطٜو ايسع٣ٛ إىل غا١ٜ صسٚض 

سهِ ْٗا٥ٞ سا٥ع يك٠ٛ ايؿ٤ٞ املكطٞ ؾٝ٘، أَا قبً٘ ٚبعسٙ ؾ٬ ٜعس َٔ قبٌٝ ايتٓاظٍ ايصٟ ٜ٪زٟ 

٣ ايع١َُٝٛ، ٭ْٓا قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ْهٕٛ أَاّ غشب يًؿه٣ٛ، إىل اْكطا٤ ايسعٛ

ٖصٙ ا٭خري٠ ٜٓذط عٓٗا سؿغ املًـ َٔ ططف ايٓٝاب١ ايعا١َ، أَا بعس صريٚض٠ اؿهِ ْٗا٥ٝا 

ْهٕٛ أَاّ عؿٛ خاص َٔ اجملين عًٝ٘، ٚاملؿطع اؾعا٥طٟ ٫ ٜعٌُ بٓعاّ ايعؿٛ اـاص ايصازض 

 َٔ اجملين عًٝ٘.

 آثاض ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ: ايجاْٞاملطًب 

يًُذين عًٝ٘ إٔ ٜتٓاظٍ عٔ ؾهٛاٙ اييت قسَٗا بصسز دطمي١ َكٝس٠ بؿه٣ٛ يف أٟ 

ٚقت إىل إٔ ٜصسض سهِ ْٗا٥ٞ ٚبات يف ايسع٣ٛ. ٚايتٓاظٍ دا٥ع يف أٟ َطس١ً َٔ َطاسٌ 

ع ، ٖٚصا َا صطح ب٘ املؿط(61)ايسع٣ٛ، ٜٚرتتب عًٝ٘ إْٗا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ َٔ أغاغٗا

َٔ م إ ز " تٓكطٞ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ يف ساي١ غشب ايؿه٣ٛ إشا  6/3اؾعا٥طٟ يف ْص املاز٠ 

 ناْت ٖصٙ ؾططا ٫ظَا يًُتابع١ ".

ٚعًٝ٘ اؽاش أٟ إدطا٤ َٔ اإلدطا٤ات بس٤ا َٔ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، نُا ٫ جيٛظ إٔ 

، نُا إٔ ايتٓاظٍ تكسّ بعس شيو ؾه٣ٛ ثا١ْٝ، إش إٔ اؿل يف ايؿه٣ٛ قس اغتٓؿص بتكسميٗا

، ٚع٢ً ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾشػب (61)َكتصطا ع٢ً ايٛاقع١ اييت قاَت يف ؾأْٗا املتابع١ ؾكط

 زٕٚ ايسع٣ٛ املس١ْٝ. 
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ٚمجٝع ٖصٙ ايٓكاط غٓعُس إىل ؾطسٗا َٔ خ٬ٍ تكػُٝٗا إىل آثاض ايتٓاظٍ ع٢ً 

ايتٓاظٍ ع٢ً اجملين  َٔ خ٬ٍ تتبع َطاسٌ ايسع٣ٛ، ثِ ْسضؽ آثاض ١ايسعٜٛني ايع١َُٝٛ ٚاملسْٝ

 عًٝ٘ ٚاملتِٗ ٚاؾطمي١.

 ايؿطع ا٭ٍٚ: آثاض ايتٓاظٍ ع٢ً ايسعٜٛني ايع١َُٝٛ ٚاملس١ْٝ.

ٜٓتر عٔ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ آثاضا كتًؿ١، ٜٚهٕٛ شيو عػب املطس١ً اييت تهٕٛ 

 ؛ عًٝٗا ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٚتأثريٙ ع٢ً ايسع٣ٛ املس١ْٝ بايتبع١ٝ، ٖٚٛ َا غٓعطض٘ يف ْكطتني

 ع٢ً ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ: ٍأ٫ٚ: آثاض ايتٓاظ

 6/3ٜرتتب ع٢ً ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ اْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ تطبٝكا يٓص املاز٠ 

، ٫ٚ جيٛظ اؽاش أٟ إدطا٤ َٔ إدطا٤ات ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بسا١ٜ َٔ ٖصا ايتاضٜذ، (62)َٔ م إ ز

أخط٣؛ ؾإشا سصٌ ايتٓاظٍ يف َطس١ً إ٫ أْ٘ جيب ايتٜٓٛ٘ إىل إٔ ا٭ثط خيتًـ َٔ َطس١ً إىل 

مجع ا٫غتس٫٫ت ٚست٢ أَاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ قبٌ إٔ تتصطف ؾٝٗا، ٚدب ع٢ً ٖصٙ ا٭خري٠ إٔ 

أَط عؿغ  ض، بٌ نٌ َا عًٝٗا ؾعً٘ ٖٛ إصسا(63)متتٓع ْٗا٥ٝا عٔ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ

اؾتتاسٞ إلدطا٤ ؼكٝل،  املًـ، أَا إشا تصطؾت ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ًَـ ايسع٣ٛ بإصساض طًب

ٚسسخ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ يف ٖصٙ املطس١ً بايصات ؾع٢ً قاضٞ ايتشكٝل إٔ ميتٓع عٔ َباؾط٠ 

ايتشكٝل، بٌ عًٝ٘ ؾٛضا إصساض أَط باْتؿا٤ ٚد٘ ايسع٣ٛ، أَا إشا سصٌ ايتٓاظٍ ٚاملًـ بني 

١ ا٫تٗاّ ٚقه١ُ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚاحمله١ُ أٚ بني قاضٞ ايتشكٝل ٚغطؾ١ ا٫تٗاّ أٚ بني غطؾ

اؾٓاٜات، ٚدب ايرتٜح إىل إٔ ٜصٌ املًـ إىل ٚدٗت٘ يهٞ تؿصٌ ؾٝ٘ ٖصٙ اؾ١ٗ با٭َط أٚ 

باؿهِ أٚ ايكطاض املٓاغب، أَا إشا سسخ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ يف َطس١ً احملان١ُ ٜتعني ع٢ً 

سٍٛ تػبٝب احمله١ُ ايكطا٤ عهِ ٜعؿٞ املتِٗ َٔ املتابع١، غري أْ٘ ٚقع اخت٬ف بني ايؿك٘ 

 اؿهِ؛

ؾُِٓٗ َٔ ٜط٣ أْ٘ ع٢ً احمله١ُ إٔ تكطٞ بايربا٠٤؛ ٚتأغٝػِٗ يف شيو إٔ ٖصا 

ايتٓاظٍ جيعٌ َٔ املػتشٌٝ َعاقب١ املتِٗ، َٚٔ مث١ ٚدب تأنٝس بطا٤ت٘ باعتباض أْٗا ٖٞ 

١ . إ٫ إٔ ضأٟ آخط ـ عًٝ٘ غايبٝ(65)، بٌ إٔ ايتٓاظٍ ٜعس زي٬ٝ ع٢ً عسّ ٚدٛز اؾطمي١(64)ا٭صٌ

ايؿك٘ ـ ٜط٣ بإٔ تٓاظٍ اجملين عًٝ٘ عٔ ؾهٛاٙ يف َطس١ً احملان١ُ ٜرتتب عًٝ٘ إٔ ؼهِ 

احمله١ُ باْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚيٝؼ بايربا٠٤، ٭ٕ ايكطا٤ بايربا٠٤ َعٓاٙ إٔ ا٭زي١ غري 

ناؾ١ٝ ٚإٔ ايٛاقع١ غري َعاقب عًٝٗا أٚ غري َتٛاؾط٠ ا٭ضنإ ايكا١ْْٝٛ، ٚقس ٫ ٜتشكل أٟ َٔ 

. ٜٚصٖب ضأٟ ثايح إىل إٔ احمله١ُ عٓس سسٚخ (66)ا٭َٛض ايج٬ث١ عٓس ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ

ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ أَاَٗا تكطٞ بعسّ دٛاظ اغتُطاض احملان١ُ، أَا إشا نإ ايتٓاظٍ بعس 

 .(67)ايطعٔ بايٓكض ؾتكطٞ بعسّ دٛاظ ا٫غتُطاض يف ْعط ايطعٔ
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ايع١َُٝٛ ٚايسع٣ٛ املس١ْٝ  ٣ّ ايسعٛٚايطأٟ عٓسٟ ٖٛ ايكطا٤ بايربا٠٤ ؾُتعس

بايتبع١ٝ؛ ٭ٕ ا٭صٌ يف املتِٗ ايربا٠٤، ٚيٛ سصٌ إٔ تطنٓا ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ إىل ْٗاٜتٗا 

ٚأعطٝٓا ؾطص١ يًُتِٗ إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ بهٌ ايٛغا٥ٌ املتاس١ ي٘ ؾكس حيصٌ ع٢ً ايربا٠٤ 

ِ ْعطٞ يًُذين عًٝ٘ ؾطص١ ٖٚصا ٖٛ ا٭صٌ ؾٝ٘، إش نٝـ مطّ املتِٗ َٔ ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ث

 املكاضا٠ َٔ دسٜس أَاّ ايكطا٤ املسْٞ يطًب ايتعٜٛض.

ٚبايطدٛع إىل املؿطع اؾعا٥طٟ يف ْص املاز٠ ايػازغ١ ايػايؿ١ ايصنط ؾإْٗا ْصت 

صطاس١ بكٛهلا "تٓكطٞ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ..." َٚٓ٘ ٚدب ع٢ً ايكاضٞ ايتكٝس مبسيٍٛ ْص 

َٔ سٝح يٛ اغتُطت احملان١ُ ؾكس ٜػتؿٝس املتِٗ َٔ  املاز٠ ست٢ ٚإٕ خايـ شيو قٓاعت٘

 اؿهِ بايربا٠٤ .

أَا عٔ عسّ دٛاظ ايطدٛع عٔ ايتٓاظٍ ؾإْ٘ ٜطدع يعس٠ أغباب أُٖٗا؛ إٔ َٓح اجملين 

عًٝ٘ إَها١ْٝ ايطدٛع عٔ ايتٓاظٍ ٖٛ إعطا٩ٙ غ٬سا يف َٛاد١ٗ املتِٗ ٜؿٗطٙ نًُا أضاز شيو 

جيعً٘ عطض١ ٫بتعاظ أَٛاي٘. نصيو لس إٔ ٖصا ا٭َط  ٜٚصبح ٖصا ا٭خري ؼت ضمحت٘، مما

. ٚا٭نجط َٔ (68)جيعًٓا ْت٬عب بٗٝب١ احمله١ُ ٚلعٌ أسهاَٗا عطض١ ٭ٖٛا٤ اجملين عًٝ٘

شيو لعٌ ؾطص١ ايعسٍٚ عٔ ايتٓاظٍ تتعاضض َع سذ١ٝ ا٭سهاّ اييت أٍٚ َا ٜرتتب عًٝٗا 

  عسّ دٛاظ َتابع١ املتِٗ بٓؿؼ ايٛقا٥ع َط٠ أخط٣.

أَا عٔ نٕٛ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َٔ ايٓعاّ ايعاّ؛ ؾإْ٘ ٜرتتب ع٢ً شيو دٛاظ 

ايسؾع ب٘ يف أ١ٜ َطس١ً ناْت عًٝٗا ايسع٣ٛ ٚيٛ ٭ٍٚ َط٠ أَاّ احمله١ُ ايعًٝا، نُا جيٛظ 

ُٜؿطٌ (69)يًكطا٤ إثاضت٘ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ٚيٛ مل ٜسؾع ب٘ املتِٗ ، بٌ ست٢ ٚيٛ نإ ٖصا ا٭خري 

 .(70)حملان١ُ ضغب١ َٓ٘ يف اؿصٍٛ ع٢ً ايربا٠٤ا٫غتُطاض يف ا

ٚبعس ٚقٛع ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ميٓع ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ اؽاش أٟ إدطا٤ ضس املتِٗ 

بػبب ْؿؼ ايٛاقع١ قٌ ايتٓاظٍ، بٌ ٜٚكع باط٬ نٌ إدطا٤ كايـ هلصٙ ا٭سهاّ، ٭ٕ ٖصا 

٤ اؾعا٥ٞ ع٢ً عسّ ٚقٛع ا٫ْكطا٤ تكطض عهِ ايكإْٛ ٜٚعس قط١ٜٓ قاطع١ أَاّ ايكطا

 .(71)اؾطمي١

 ثاْٝا: آثاض ايتٓاظٍ ع٢ً ايسع٣ٛ املس١ْٝ ايتبع١ٝ.

ْتػا٤ٍ ٖٓا عٔ إَها١ْٝ اَتساز أثط ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ يًسع٣ٛ املس١ْٝ ايتبع١ٝ 

َجًُا سصٌ َع ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ؟ ٚايكاعس٠ إٔ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ٜكتصط أثطٙ ع٢ً ايسع٣ٛ 

ٜٓتر عٓٗا اْكطا٩ٖا، أَا ايسع٣ٛ املس١ْٝ ؾ٬ تتأثط بايتٓاظٍ إ٫ إشا قطض ايع١َُٝٛ ؾشػب، ٚ

اجملين عًٝ٘ شيو صطاس١، أٟ إ٫ إشا صطح اجملين عًٝ٘ إٔ تٓاظي٘ ٜؿٌُ ايسعٜٛني َعا، أَا إشا 

 غهت عٔ شيو ؾٝهٕٛ َكتصطا عػب ا٭صٌ ع٢ً اْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ.
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ين عًٝ٘ َٔ اختٝاض ايططٜل املسْٞ ٜٚرتتب ع٢ً شيو عسّ ٚدٛز َا ميٓع اجمل

يًُطايب١ بايتعٜٛض أٚ اختٝاض ايططٜل اؾعا٥ٞ، َٚٓ٘؛ إشا اختاض اجملين عًٝ٘ ايططٜل املسْٞ 

ؾريؾع زع٣ٛ َػتك١ً أَاّ ايكطا٤ املسْٞ يًُطايب١ بايتعٜٛض عٔ ايططض ايٓاؾ٧ عٔ اؾطمي١ 

ٗا، ع٢ً إٔ تطؾع ايسع٣ٛ أَاّ اؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ اييت ٜكع ايؿعٌ ايطاض يف زا٥ط٠ اختصاص

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ " تطؾع ايسعا٣ٚ  39مبٛطٔ املٗتِ ٖٚصا بٓص املاز٠ 

 املتعًك١ باملٛاز املب١ٓٝ أزْاٙ أَاّ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ اٯت١ٝ:

ٚيف َٛاز تعٜٛض ايططض عٔ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ أٚ كايؿ١ ... أَاّ اؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ اييت 

 اختصاصٗا ايؿعٌ ايطاض". ٚقع يف زا٥ط٠

نُا جيٛظ يًُشه١ُ اؾعا١ٝ٥ اييت ْعطت ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚبعس اؿهِ باْكطا٤ 

ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ إٔ تػتُط يف ايؿصٌ يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ ايتبع١ٝ، ٫ٚ تػكط ٖصٙ ا٭خري٠ إ٫ 

طٟ ع٢ً َا م إ ز َتأغٝا بصيو املؿطع اؾعا٥ 83ٚؾكا ٭سهاّ ايكإْٛ املسْٞ سػب ْص املاز٠ 

 .(72)غاض عًٝ٘ املؿطع ايؿطْػٞ ٚايًبٓاْٞ

ٚايطأٟ عٓسٟ ٖٛ ايٓعط أ٫ٚ يف طبٝع١ اؿهِ، ؾإشا نإ ايكاضٞ ايٓاظط يف ايسع٣ٛ 

اؾعا١ٝ٥ قس قط٢ باْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾإٕ َا مت شنطٙ ٜٓطبل ع٢ً ؾطض اؿاٍ، أَا 

ٞ بايؿصٌ يف ايسع٣ٛ املس١ْٝ إشا نإ اؿهِ بايربا٠٤ ؾٝػتشٌٝ إٔ خيتص ايكطا٤ اؾعا٥

ايتبع١ٝ بٌ حيهِ ؾٝٗا بعسّ ا٫ختصاص، ٭ٕ ايربا٠٤ تعسّ ايؿعٌ َٔ أغاغ٘، ٫ٚ حيل ست٢ 

يًُذين عًٝ٘ إٔ ٜطؾع زع٣ٛ َس١ْٝ بػبب ايططض ايٓاتر عٔ اؾطمي١ ٭ٕ اؾطمي١ غري قا١ُ٥ 

َٔ  824املاز٠ أص٬، إ٫ إٔ ٖصا ٫ ميٓع٘ َٔ ضؾع زع٣ٛ َس١ْٝ عٔ ضطض أصاب٘ طبكا يٓص 

 ايكإْٛ املسْٞ زٕٚ إٔ ٜطبطٗا باؾطمي١ بٌ عٔ ايؿعٌ ايطاض. 

ٜط٣ بإٔ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ يف  (74)َ٪ٜس بٓصٛص قا١ْْٝٛ (73)إ٫ إٔ ٖٓاى ضأٟ ؾكٗٞ

دطمي١ ايعْا ٫ ٜٓصطف إىل ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾكط زٕٚ ايسع٣ٛ املس١ْٝ، ٚشيو ع٢ً أغاؽ إٔ 

عا١ْٝ أٚ ؾطٜهٗا أٚ ع٢ً ايعاْٞ ٚؾطٜهت٘ ٜ٪زٟ إىل إثاض٠ ٚقا٥ع ايعْا ضؾع ايسع٣ٛ املس١ْٝ ع٢ً اي

َٔ دسٜس، بايتايٞ ؾٗط ايؿطٝش١ اييت اتطشت ؾٝٗا ١ْٝ ايعٚز اجملين عًٝ٘ يف غرتٖا بايتٓاظٍ 

 .(75)عٔ ايؿه٣ٛ

 ايؿطع ايجاْٞ: آثاض ايتٓاظٍ ع٢ً اجملين عًٝ٘ ٚاملتِٗ ٚاؾطمي١.

سعٜٛني اؾعا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ، ؾريتب نصيو آثاض أخط٣ اي ٢َجًُا ٜطتب ايتٓاظٍ آثاض عً

ع٢ً أططاف ايسع٣ٛ؛ ُٖٚا اجملين عًٝ٘ ٚاملتِٗ ٚست٢ ع٢ً اؾطمي١ َٛضٛع ايؿه٣ٛ، ٚغٓشاٍٚ 

 تٛضٝح شيو يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ملقارن: اجتاه جديد حنى خصىصًُ الدعىّ العمىمًُاحلق يف الشلىّ يف التشريع اجلزائرٍ وا

 - 26 - 

 أ٫ٚ: بايٓػب١ يًُذين عًٝ٘.

ايطدٛع ؾٝ٘  إشا تكسّ اجملين عًٝ٘ بتٓاظي٘ عٔ ؾهٛاٙ ؾإٕ ٖصا ا٭َط ًٜعَ٘، ٫ٚ جيٛظ ي٘

بتكسِٜ ؾه٣ٛ أخط٣ ؼت أٟ ٚصـ آخط طاملا ناْت ايٛاقع١ ْؿػٗا، ٜٚٓطبل ٖصا ايٛضع 

يًتؿطٜعات اييت تطع َس٠ يػكٛط اؿل  ١ست٢ ٚيٛ نإ َٝعاز ايؿه٣ٛ ٫ ٜعاٍ ممتسا بايٓػب

 يف ايؿه٣ٛ.

ٚإشا تعسز اجملين عًِٝٗ ؾًٝعّ إٔ ٜتِ ايتٓاظٍ َٔ مجٝعِٗ، ٚايتٓاظٍ ايٛاقع َٔ 

ِٖ زٕٚ ايباقني ٫ ٜؿًُِٗ بٌ ٜهٕٛ عسِٜ ا٭ثط، ٖٚصا تطبٝكا يكاعستٞ ٚسس٠ اؾطمي١ أسس

ٚعسّ قاب١ًٝ ايؿه٣ٛ يًتذع١٥، ٚاملؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜطع سهُا يف شيو، ٚيهٔ ميهٔ ايطنٕٛ 

 .(76)إىل ايكٛاعس ايعا١َ يف شيو

 ثاْٝا: بايٓػب١ يًُتِٗ.

ٟ اؾرتط ايكإْٛ ايؿه٣ٛ يتشطٜو ا٭صٌ أ٫ ٜػتؿٝس َٔ ايتٓاظٍ إ٫ املتِٗ ايص

. (77)ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ضسٙ زٕٚ غريٙ َٔ املتُٗني ايصٜٔ أطًكت ٜس ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؾأِْٗ

ٚإشا تعسز املتُٕٗٛ ايصٜٔ تؿرتط ايؿه٣ٛ يتشطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ قبًِٗ، ؾإٕ ايتٓاظٍ 

ين عًٝ٘ ؾإٕ تٓاظٍ ايصازض ملصًش١ أسسِٖ ٜػتؿٝس َٓ٘ ايباقٕٛ، نُا يٛ غطم قطٜبإ اجمل

 . (78)املتِٗ عٔ ؾهٛاٙ قبٌ أسسِٖ ٜٓصطف أثطٙ إىل اٯخط تطبٝكا يكاعس٠ عسّ ػع١٥ ايؿه٣ٛ

أَا إشا تعسز املتُٗني ٚنإ بعطِٗ ؾكط ممٔ ٜؿرتط ؾه٣ٛ يتشطٜو ايسع٣ٛ 

ايع١َُٝٛ قبً٘ زٕٚ ايباقني، ٚيف َجايٓا ايػابل نإٔ ٜػطم قطٜب اجملين عًٝ٘ َع ؾدص آخط، 

 ايتٓاظٍ ايٛاقع ع٢ً ايكطٜب ٫ ميتس إىل املتِٗ اٯخط.ؾإٕ 

إ٫ إٔ ايكاعس٠ ايػابك١ ؾٝٗا اغتجٓا٤ ٚاقع يف دطمي١ ايعْا، عٝح إٔ ايتٓاظٍ ايٛاقع 

ع٢ً ايعٚز ايعاْٞ ٜؿٌُ ايؿطٜو يف ايعْا، إش إٔ دطمي١ ايعْا شات طبٝع١ خاص١ ؾٗٞ تكتطٞ 

أصًٝا ٚايجاْٞ ؾطٜها، ؾإشا امنشت دطمي١  ايتؿاعٌ بني ؾدصني ٜعس ايكإْٛ أسسُٖا ؾاع٬

ايعٚد١ ٚظايت آثاضٖا ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب ؾإٕ ايت٬ظّ ايصٖين ٜكتطٞ قٛ دطمي١ ايؿطٜو 

، ٚيهٔ َع ؾطط إٔ ٜتِ ايتٓاظٍ قبٌ صسٚض سهِ ْٗا٥ٞ ٚ بات يف ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ. (79)أٜطا

اظٍ أَاّ قاضٞ ايتشكٝل أٚ ٚإشا نإ ايؿطٜو قبٛغا ٜٓبػٞ اإلؾطاز عٓـ٘ غٛا٤ مت ايتٓ

 قاضٞ اؿهِ ا٫بتسا٥ٞ أٚ اجملًؼ ايكطا٥ٞ أٚ أثٓا٤ ْعط ايطعٔ بايٓكض.

ٚجيٛظ إٔ ٜسؾع باْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بايتٓاظٍ يف أٟ َطس١ً ناْت عًٝٗا 

ايسع٣ٛ ٜٚػتؿٝس َٓٗا ايؿطٜو ست٢ ٚيٛ مل ٜكسّ زؾعا بصيو َع ايعٚز ايعاْٞ، ٚتطبٝكا 

َصط بأْ٘ إشا صسض عؿٛ ؾاٌَ َٔ زٚي١ أدٓب١ٝ قا دطمي١ ايعٚد١ قبٌ يصيو ؾكس تكطض يف 
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صسٚض سهِ ْٗا٥ٞ ع٢ً ايؿطٜو املصطٟ ٚدب ستُا إٔ ٜػتؿٝس ٖصا ايؿطٜو َٔ شيو 

 .(80)ايعؿٛ

أَا بايٓػب١ يإلؾهاٍ املتعًل مبٛت ايعٚد١، ؾٌٗ ٜ٪ثط شيو ع٢ً َصري ايؿطٜو؟ 

بٌ صسٚض سهِ بات، اْكطت ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾٝصٖب أغًب ايؿك٘ إىل أْ٘ إشا َاتت ايعٚد١ ق

بايٓػب١ هلا ٚيؿطٜهٗا ٭ٕ ٚؾاتٗا قبٌ اؿهِ ٜعس قط١ٜٓ ع٢ً بطا٤تٗا، ؾ٬ جيٛظ ٖسّ ٖصٙ 

. بُٝٓا ٜصٖب ؾطٜل آخط إىل إٔ َٛت ايعٚد١ ٫ ميٓع َٔ (81)ايكط١ٜٓ مبشان١ُ ؾطٜهٗا

ا٭صًٞ ٫ ٜ٪ثط ع٢ً َصري اغتُطاض ايسع٣ٛ ضس ايؿطٜو ٭ٕ ايكاعس٠ ايعا١َ إٔ َٛت ايؿاعٌ 

 .(82)ايؿطٜو، ٫ٚ ٜٛدس يتًو ايكاعس٠ اغتجٓا٤ يف دطمي١ ايعْا

ايطأٟ عٓسٟ ٖٛ َا تٛصٌ إيٝ٘ ايطأٟ ايجاْٞ، َٚٓ٘ ايكٍٛ بإٔ َٛت ايعٚد١ ايعا١ْٝ ٫ 

ميتس أثطٙ إىل ايؿطٜو ع٢ً أغاؽ إٔ َٛت ايؿاعٌ ا٭صًٞ ٜ٪زٟ إىل اْكطا٤ ايسع٣ٛ 

ؿطٜو يف اؾطمي١ ٫ٚ ٜٛدس اغتجٓا٤ يف شيو، ٚطاملا نإ ا٭َط ايع١َُٝٛ يف سك٘ زٕٚ اي

 نصيو ؾايعٌُ ٜهٕٛ بايكاعس٠ ايعا١َ ؾشػب.

 ثايجا: بايٓػب١ يًذطمي١. 

٫ ميهٔ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ميتس ايتٓاظٍ إىل ٚاقع١ أخط٣ غري ايٛاقع١ اييت 

إىل قٝس ايؿه٣ٛ، ؾًٛ  ناْت قٌ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ ٚيٛ ناْت ٖصٙ ا٭خري٠ ؽطع بسٚضٖا

تصٛضْا إٔ ايعٚد١ اجملين عًٝٗا يف دطمي١ ايعْا قسَت ؾه٣ٛ بايعْا ٚأخط٣ بعسّ تػسٜس 

ايٓؿك١، ؾإٕ تٓاظهلا عٔ ا٭ٚىل ٫ ميتس إىل ايجا١ْٝ املتعًك١ بايٓؿك١. ٚإٕ نإ ايتٓاظٍ ٫ ميتس 

، نإٔ (83)ٝس٠ بؿه٣ٛإىل ٚاقع١ أخط٣ َكٝس٠ بؿه٣ٛ ؾُٔ باب أٚىل ٫ ميتس إىل ٚاقع١ غري َك

ٜتابع ايؿطٜو يف ايعْا ظٓش١ ايعْا ٚاْتٗاى سط١َ َٓعٍ، ؾإٕ ايتٓاظٍ ايصٟ اغتؿاز َٓ٘ ايعٚز 

 ايعاْٞ ميتس إىل ايؿطٜو يف دطمي١ ايعْا زٕٚ اْتٗاى سط١َ َٓعٍ .

ٚإشا تعسزت أٚصاف ايؿعٌ ٚنإ ايتعسز َعٟٓٛ َجٌ دطمي١ ايعْا يف ع١ْٝ٬، ؾإٕ 

 .(84)ٜؿٌُ ٖصٙ ا٭ٚصاف مجٝعٗا ٭ْٗا نًٗا ْتٝذ١ يؿعٌ ٚاسس ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ

 خامتة وإقرتاحات:

إٕ زضاغ١ ْعاّ اؿل يف ايؿه٣ٛ يف ايتؿطٜعات املكاض١ْ جيعًٓا ْتٛقـ عٓس أِٖ 

ايٓكاط اييت ططست إؾها٫ت غا١ٜ يف ا٭١ُٖٝ َٔ سٝح آثاضٖا ع٢ً املتابع١ اؾعا١ٝ٥، ٚنإ 

ٓشٗا ٖصا ايٓعاّ؛ أٜٔ ٜط٣ ايبعض بأْ٘ خيٍٛ اؿل يف أُٖٗا تًو ا٫َتٝاظات اييت مي

ا٫ختصاّ، أٟ ٜعترب ايؿانٞ ططؾا يف اـص١َٛ اؾٓا١ٝ٥، ٚضأٟ ٜعتربٙ سل يف ؼطٜو 

ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٚضأٟ ثايح ـ ٖٚٛ ايطادح ـ ٜط٣ بأْ٘ ْعاّ ميهٔ مبٛدب٘ ضؾع ايكٝس اإلدطا٥ٞ 
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٣، زٕٚ إٔ تهٕٛ ًَع١َ بتشطٜهٗا، إش ميهٓٗا ضغِ يريتس يًٓٝاب١ ايعا١َ سطٜتٗا يف مماضغ١ ايسعٛ

 ايتكسّ بايؿه٣ٛ إٔ تصسض أَطا عؿغ املًـ بٓا٤ ع٢ً َبسأ ١ُ٥٬َ املتابع١.

ٚيكس يكس عهؿت ايتؿطٜعات املكاض١ْ إىل ٚضع قا١ُ٥ باؾطا٥ِ اييت تكٝس ؼطٜو 

ٖٚٞ  ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بؿأْٗا ع٢ً ؾه٣ٛ، َععظ٠ َصًش١ ايؿطز ع٢ً َصًش١ اؾُاع١،

بصيو ؼسز فُٛع١ َٔ ا٫عتباضات اييت تطغب يف َطاعاتٗا، ؾٓذس بعض ايتؿطٜعات ؼاٍٚ 

َطاعا٠ املصاحل ا٭غط١ٜ، ٚبعطٗا حياٍٚ َطاعا٠ َصًش١ اجملين عًٝ٘ يف ؾطؾ٘ ٚاعتباضٙ، 

ٚايبعض اٯخط ٜطاع٢ ؾٝٗا َصًش١ ايؿطز يف خصٛصٝات٘ ٚبسْ٘، ٜٚٛدس َٔ ايتؿطٜعات َٔ 

ايؿ٦ات، نُا ٜٛدس َٔ ٜتٛغع ؾٝٗا ٜٚؿتح فاٍ يٮؾطاز َٔ أدٌ ايتٓاظٍ  جيُع بني نٌ ٖصٙ

 عٔ ايؿه٣ٛ أٚ ايتصاحل ؾُٝا بِٝٓٗ.  

ٜٚبسٚ دًٝا بإٔ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ غًهت ْٗذا ٚاضشا مٛ خٛصص١ 

ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ، ٖٚٛ ْٗر سسٜح خيتًـ عٔ ْٗر ا٫تٗاّ ايؿطزٟ ٚإٕ نإ ٜٓبع َٓ٘، ٚشيو 

ٍ غطض املؿطع بإعطا٤ زٚض ؾعاٍ يًُذين عًٝ٘ يف اـص١َٛ اؾعا١ٝ٥ عٔ ططٜل َٔ خ٬

متهٝٓ٘ َٔ ؼكٝل َصاؿ٘ ايؿدص١ٝ ٚايعا١ًٝ٥ ٚاملاز١ٜ. ٖٚصا يٝؼ ضادع ٫عتُاز املؿطع 

اؾعا٥طٟ ْعاّ ايؿه٣ٛ نكٝس ع٢ً املتابع١ اؾعا١ٝ٥ ؾشػب، بٌ ٖٛ َ٪نس َٔ خ٬ٍ إتباع 

ًح يف ايتؿطٜع ايؿطْػٞ، ْٚعاّ ا٭َط اؾٓا٥ٞ ٚايتصاحل يف ْعاّ ايٛغاط١ اؾٓا٥ٝـ١ ٚايص

ايتؿطٜع املصطٟ، ْٚعاّ ايتؿاٚض يف ايٓعاّ ا٭َطٜهٞ، ٚغريٖا َٔ ايٛصؿات ايتؿطٜع١ٝ اييت 

تصب يف ايٓٗا١ٜ إىل تًب١ٝ ضغب١ اجملين عًٝ٘ يف ؼكٝل َصاؿ٘ ٚاختصاض ططٜل اؿصٍٛ ع٢ً 

ٛقٝع ايعكٛب١ عًٝ٘، ٚؼكٝكا يػطض املؿطع يف تكًٝص ايتعٜٛض، ٚتًب١ٝ ضغب١ اؾاْٞ يف عسّ ت

 عسز ايكطاٜا املططٚس١ ع٢ً َػت٣ٛ اؾٗات ايكطا١ٝ٥.

ٜٚبك٢ َٛقـ املؿطع اؾعا٥طٟ َٚٛضع٘ َٔ ايتؿطٜعات املكاض١ْ بايٓػب١ يًذطا٥ِ 

املكٝس ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بؿأْٗا ع٢ً ؾه٣ٛ َٛقؿا قتؿُا، ٖٚصا َا دعً٘ ٜكٝس 

اؾطا٥ِ، ثِ يف آخط تعسٌٜ ٜطع بعض اؾطا٥ِ زاخٌ زا٥ط٠ ايصؿح زٕٚ إٔ  عسز قًٌٝ َٔ

ٜكٝسٖا بؿه٣ٛ، ٫ٚ ؾو إٔ املؿطع يف شيو غري َٛؾل؛ ٭ٕ يف تصطؾ٘ ٖصا تكعِٜ يسٚض ايٓٝاب١ 

ُٜشبص تكٝٝسٖا  ايعا١َ باعتباضٖا ٖٞ َٔ سطنت ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚيٝؼ اجملين عًٝ٘ ٚ

 بؿه٣ٛ.

ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف اؾعا٥ط َتذ١ٗ مٛ تععٜع ا٭ْع١ُ يهٔ ع٢ً ايعُّٛ لس إٔ  

ايبس١ًٜ يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ قص٣ٛ يف تععٜع ايهؿا٠٤ ايعكاب١ٝ، خاص١ َع إع٬ٕ 

 ايطغب١ يف إقطاض ْعاّ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚضمبا أْع١ُ أخط٣ مل تهؿـ عٓٗا ايتعس٬ٜت بعس. 
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٥طٟ؛ يف اؾاْب املٛضٛعٞ؛ تٛغٝع فاٍ دطا٥ِ َٚٔ داْبٓا ْكرتح ع٢ً املؿطع اؾعا

ايؿه٣ٛ ْؿطا يجكاؾ١ ايتػاَح بني أؾطاز اجملتُع ٚتكًٝصا يطػط املًؿات ع٢ً اؾٗات 

ايكطا١ٝ٥، ٚجيعٌ َٔ بٝٓٗا دطا٥ِ ا٭َٛاٍ بني ا٭ؾطاز، ٚدطا٥ِ ايعٓـ ٚا٫عتسا٤ات ايعُس١ٜ 

ِ ايعا١ًٝ٥ بهٌ أْٛاعٗا، ٚدطا٥ِ ايؿطف ٚغري ايعُس١ٜ بهٌ أؾهاهلا، اؾطا٥ِ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚاؾطا٥

ٚا٫عتباض ٚدطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع٢ً اؿل يف اـصٛص١ٝ. ٚيف املكابٌ ع٢ً املؿطع اؾعا٥طٟ إٔ 

ٜػتبعس دطمي١ ايعْا َٔ دطا٥ِ ايؿه٣ٛ ٚنصا دطمي١ ايػطق١ بني ا٭قاضب ٚدطمي١ ايكصف إشا 

ِٗ ظطا٥ِ اؿسٚز يف تطُٓت َػاؽ بأعطاض ايٓاؽ، ٚشيو ملطدعٝتِٗ ايس١ٜٝٓ ٚيتعًك

 ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ اييت ٫ تكبٌ ايتػاَح يف سسٚز اهلل تعاىل.    

أَا اؾاْب اإلدطا٥ٞ؛ أٜٔ لس قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ ٜهاز ٜهٕٛ خايٝا 

َٔ أسهاّ ايؿه٣ٛ، إ٫ َا تعًل باْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بػشب ايؿه٣ٛ، زٕٚ اإلؾاض٠ ست٢ 

صؿح ٚآثاضٙ بايٓػب١ يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ضُٔ ايكٛاعس ايعا١َ، ؾع٢ً املؿطع إىل َصطًح اي

اؾعا٥طٟ تٓعِٝ ا٭سهاّ اإلدطا١ٝ٥ يًؿه٣ٛ َٔ سٝح ايؿه١ًٝ ٚاؾ١ٗ اييت تكسّ إيٝٗا 

 ٚايهٝؿ١ٝ اييت تكسّ بٗا ٚأثطٖا ع٢ً املتابع١ اؾعا١ٝ٥. 
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république sans être astreinte à des formes déterminées, et elle peut être adressée au juge 
d’instruction accompagnée d’une constitution de partie civile » Gaston Stefani, Gorges 

Levasseur, Bernard  Bouloc, procédure pénale, précis Dalloz, 16 ême éd. 1996. p 311  

، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ اؾعا٥ط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ قاضطات يف ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥( عُط خٛض٣، 7)

 .89، ص 2336

زاض ١َٖٛ يًطباع١ ٚايٓؿط  ،طح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ )ايتشطٟ ٚايتشكٝل(ؾ( عبس اهلل أٖٚاٜب١ٝ، 8)

 .96، ص 2335ٚايتٛظٜع، اؾعا٥ط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ 
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)زضاغ١ تأص١ًٝٝ ؼ١ًًٝٝ  نكٝس ع٢ً املتابع١ اؾعا١ٝ٥اؿل يف ايؿه٣ٛ ( عبس ايطمحإ ايسضادٞ خًؿٞ، 9)

  . 53، ص 2382ٚت، يبٓإ، طبع١ أٚىل، غ١ٓ َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بري ،َكاض١ْ(

، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، َصط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥( أغا١َ عبس اهلل قاٜس، 83)

 .287، ص 2337

َع١ ، ضغاي١ زنتٛضاٙ، َكس١َ ظاا٫تٗاّ ايؿطزٟ أٚ سل ايؿطز يف اـص١َٛ اؾٓا١ٝ٥( عبس ايٖٛاب ايعؿُاٟٚ، 88)

 . 834، ص 8953ؾ٪از ا٭ٍٚ، ايكاٖط٠ سايٝا، ن١ًٝ اؿكٛم، غ١ٓ 

  www.mejalisna.com( َٓتس٣ فايػٓا بعٓٛإ دطا٥ِ ايؿه٣ٛ ع٢ً املٛقع 82)

زٕٚ طبع١، غ١ٓ  ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، َصط،ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥( ؾٛظ١ٜ عبس ايػتاض، 83)

 .94،ص 8996

ضغاي١ زنتٛضاٙ،  سل اجملين عًٝ٘ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ )زضاغ١ َكاض١ْ(( قُس قُٛز غعٝس، 84)

 .388، ص 8983َكس١َ به١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايكاٖط٠، َصط، غ١ٓ 

اٖط٠، َصط، طبع١ ، َطبع١ داَع١ ايكسكٛم اجملين عًٝ٘ يف ايكإْٛ املكاضٕ( قُٛز قُٛز َصطؿ٢، 86( )85)

 .39، 38، ص 8975أٚىل، غ١ٓ 

 قٝٛز سط١ٜ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥، اؾع٤ ا٭ٍٚ )ايؿه٣ٛ(( إبطاِٖٝ ساَس طٓطاٟٚ، 87)

 .29،35، ص ص8994زٕٚ زاض ايٓؿط، طبع١ أٚىل، غ١ٓ 

 .36( املطدع ْؿػ٘، ص 88)

 .39ص  ،2( قُٛز قُٛز َصطؿ٢، املطدع ايػابل، ٖاَـ 89)

، امل٪غػ١ ايٛط١ٝٓ يًهتاب، اؾعا٥ط زٕٚ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ يف ايتؿطٜع اؾعا٥طٟ( ٫َٟٛ ًَٝاْٞ بػسازٟ، 23)

 .24، ص 8992طبع١، غ١ٓ 

زاض ايٓٗط١  ،ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ ـ تاضخيٗا، طبٝعتٗا، أسهاَٗا ـ )زضاغ١ َكاض١ْ(( سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، 28)

 .45، ص 8975، طبع١ أٚىل، غ١ٓ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، َصط

، ايطبع١ ايجا١ْٝ، زاض ايٓٗط١، ايكاٖط٠، َصط، زٕٚ أصٍٛ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥( أمحس ؾتشٞ غطٚض، 22)

. َإَٔٛ قُس 37، املطدع ايػابل، صسكٛم اجملين عًٝ٘. قُٛز قُٛز َصطؿ٢، 84، ص8973طبع١، غ١ٓ 

، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، َصط، اؾع٤ ا٭ٍٚ، زٕٚ ايتؿطٜع املصطٟاإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يف غ١َ٬ )ضمح٘ اهلل( 

 .74، ص 2335طبع١، غ١ٓ 

 .46ص  8ٚاضز عٓس َإَٔٛ غ١َ٬، املطدع ايػابل، ٖاَـVitu ٚؾٝتٛ    Merle( َريٍ 23)

 .47( سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 24)

، ضغاي١ و ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ يف ايتؿطٜعني املصطٟ ٚا٭ضزْٞقٝٛز ؼطٜ( إبطاِٖٝ ع٢ً َٓصٛض خًٌٝ، 25)

 .93، ص 2333َادػتري، َكس١َ أَاّ َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، َصط، غ١ٓ 

ؾه٣ٛ اجملين عًٝ٘ ٚاٯثاض املرتتب١ عًٝٗا يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ ( قُٛز قُس عبس ايععٜع ايعٜين، 26)

 . 893، ص 2334اؾسٜس٠ يًٓؿط، اإلغهٓسض١ٜ، َصط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ  ، زاض اؾاَع١ايٛضعٞ

 .49،58، 48( اْعط تؿص٬ٝ ٖصا ايٓكس ايكِٝ عٓس سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 28( )27)

 .54،63باملطدع ْؿػ٘، ص   Pannainٚبٓاٜني   santraro( ايؿكٝ٘ اإلٜطايٞ غاْرتاضٚ  33( )29)

. ٚإبطاِٖٝ عًٞ 235، 234يصؿش١ ْؿػٗا، ٚقُٛز قُس عبس ايععٜع ايعٜين، املطدع ايػابل، ص ( املطدع ٚا38)

 .48َٓصٛض خًٌٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص 

http://www.mejalisna.com/
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، ضغاي١ زنتٛضاٙ، سكٛم اجملين عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايٛضعٞ َكاضْا بايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬( عازٍ قُس ايؿكٞ، 32)

املطصؿاٟٚ يف ، سػٔ صازم املطصؿاٟٚ، 884ص 8984، غ١ٓ َكس١َ به١ًٝ اؿكٛم، داَع١ عني مشؼ، َصط

، قُٛز لٝب 75، ص 2333، َٓؿأ٠ املعاضف باإلغهٓسض١ٜ، َصط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ أصٍٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥

. سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، 72. إبطاِٖٝ ساَس طٓطاٟٚ، املطدع ايػابل، ص 886سػين، املطدع ايػابل، ص 

 .224. قُٛز قُس عبس ايععٜع ايعٜين، املطدع ايػابل، ص 83املطدع ايػابل، ص 

 .64( سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 33)

 .43( إبطاِٖٝ ع٢ً َٓصٛض خًٌٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص 34)

 .63( َإَٔٛ قُس غ١َ٬، املطدع ايػابل، ص 35)

 .78، 73(سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 37( )36)

 .85( قُٛز قُس عبس ايععٜع ايعٜين، املطدع ايػابل، ص 38) 

 .839(  َإَٔٛ قُس غ١َ٬، املطدع ايػابل، ص 39)

( َٔ بني ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜطعٕٛ اؿل يف ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َٔ أغباب اْكطا٤ اؿل يف ايؿه٣ٛ: غًُٝإ 43)

َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت، يبٓإ، طبع١ أٚىل، غ١ٓ  ، ايهتاب ا٭ٍٚ،أصٍٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥عبس املٓعِ، 

. عٛض قُس عٛض، قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايًٝيب، َهتب١ قٛضٜٓا يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع، بٓػاظٟ، 374، ص 2335

. سػٔ صازم 835. قُٛز لٝب سػين، املطدع ايػابل، ص 863، ص 8977يٝبٝا، طبع١ أٚىل، غ١ٓ 

 . 483. أمحس ؾتشٞ غطٚض، املطدع ايػابل، ص 836ػابل، ص املطصؿاٟٚ، املطدع اي

، ضغاي١ زنتٛضاٙ، َكس١َ به١ًٝ اؿكٛم، زٚض اجملين عًٝ٘ يف اْٗا٤ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥( محسٟ ضدب عط١ٝ، 48)

قٝٛز ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ بني ايٓعطٟ . ععت َصطؿ٢ ايسغٛقٞ، 96، ص 8993داَع١ ايكاٖط٠، َصط، غ١ٓ 

. َإَٔٛ قُس غ١َ٬، 267، ص 8986ضاٙ، َكس١َ به١ًٝ اؿكٛم، ايكاٖط٠، َصط غ١ٓ ، ضغاي١ زنتٛٚايتطبٝل

، إبطاِٖٝ ساَس ايطٓطاٟٚ، 888، ص 8. ؾٛظ١ٜ عبس ايػتاض، املطدع ايػابل، ٖاَـ 834املطدع ايػابل، ص 

 . 836املطدع ايػابل، ص 

خطأ تٛاتط عًٝ٘ ايؿك٘ ايكسِٜ ( اؿكٝك١ إٔ دعٌ ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ َٔ أغباب اْكطا٤ اؿل ؾٝٗا ٖٛ 42)

 َتذا٬ٖ َٓاقؿ١ أغاؽ ٖصٙ ايؿهط٠.

، َهتب١ غطٜب يًٓؿط، ايؿذاي١، َصط، طبع١ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يف ايتؿطٜع املصطٟ( إزٚاض غايٞ ايصٖيب، 43)

 .97، ص 8993ثايج١، غ١ٓ 

 .888( سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 44)

 .484ملطدع ايػابل، ص ( أمحس ؾتشٞ غطٚض، ا45)

 .833( َإَٔٛ قُس غ١َ٬، املطدع ايػابل، ص 46)

 .243، 239عبس ايطمحإ ايسضادٞ خًؿٞ، املطدع ايػابل، ص  47)

( ٬ْسغ إٔ املؿطع املصطٟ قس مسح باْتكاٍ اؿل يف ايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ إىل ا٭٫ٚز يف دطمي١ ايعْا بعس ٚؾا٠ 48)

 م إ ز 83ايعٚز، شيو باملاز٠ 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات ٚ احملانُات اؾعا١ٝ٥  242( يهٔ املؿطع ايهٜٛيت ي٘ ضأٟ كايـ طبكا يٓص املاز٠ 49)

"جيٛظ يًُشه١ُ يف ساٍ تعػـ بعض اجملين عًِٝٗ يف ضؾطِٗ ايعؿٛ ٚايصًح إٔ تكط ايتٓاظٍ ايصازض َٔ بعطِٗ 

 إشا اتطح هلا إٔ ضؾض ايبعض اٯخط يٝؼ ي٘ َا ٜربضٙ ٚنإ َتعػؿا ".
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يتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ، نػبب خاص ٫ْكطا٤ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ )زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ ( قُس عبس اؿُٝس َهٞ، ا53)

 .74، ص 2333ـ  8999زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، َصط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ ، تأص١ًٝٝ(

 .882( سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 58)

، زاض ايهتاب ايعطبٞ، ايكاٖط٠، َصط، ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ( قُٛز قُس َصطؿ٢ ) ضمح٘ اهلل(52)

. محسٟ ضدب 848، َإَٔٛ قُس غ١َ٬، املطدع ايػابل، ص 93، ص8963ـ  8959ايطبع١ ايػازغ١، غ١ٓ 

، قُس عبس اؿُٝس 882. سػني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص839عط١ٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص

 .79ابل، صَهٞ، املطدع ايػ

، َطبع١ داَع١ ايكاٖط٠ ٚ ايهتاب اؾاَعٞ، زٕٚ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٚ إدطا٤ات٘( قُس قٞ ايسٜٔ عٛض، 53)

 .59، ص 8978طبع١، غ١ٓ 

أصسض أَطا  Laval( ٜأخص بٗصا ا٫ػاٙ بعض احملانِ ايؿطْػ١ٝ، َٚٔ شيو إٔ قاضٞ ايتشكٝل حمله١ُ ٫ؾاٍ 54)

ع٢ً قه١ُ اؾٓح، ثِ طًكٗا ظٚدٗا، ٚبعس شيو تٓاظٍ ايعٚز يف  بإساي١ ظٚد١ ظا١ْٝ 88/38/8947يف 

ع٢ً  28/32/8947عٔ ؾهٛاٙ ؾكطت قه١ُ اؾٓح ٫ؾاٍ بايعكٛب١ َع ٚقـ ايتٓؿٝص يف  83/32/8947

ٚاضز عٓس قُس  Tribunal Laval 28/02/1947اعتباض إٔ تٓاظٍ ايعٚز أضش٢ ٫ ق١ُٝ ي٘ ؿصٛي٘ بعس ايط٬م، 

 .38، ٖاَـ 79املطدع ايػابل، ص عبس اؿُٝس َهٞ، 

 .825. إبطاِٖٝ ساَس طٓطاٟٚ، املطدع ايػابل، ص 276( ععت َصطؿ٢ ايسغٛقٞ، ايطغاي١ ايػابك١، ص 55)

 .844( َإَٔٛ قُس غ١َ٬، املطدع ايػابل، ص 56)

 .377( غًُٝإ عبس املٓعِ، ص 57)

از٠ أ٫ ٜؿرتط بكا٤ ايعٚد١ٝ عٓس ايتٓاظٍ عٔ ( إ٫ إٔ َإَٔٛ قُس غ١َ٬ ٜط٣ بإٔ ايتطبٝل ايػًِٝ هلصٙ امل58)

ايؿه٣ٛ ٭ْ٘ ميهٔ إقاَت٘ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ َٔ دسٜس ٚيٛ بٓا٤ ع٢ً عكس دسٜس َا عسا ساي١ ايط٬م ايبا٥ٔ ب١ْٛٓٝ 

 نرب٣، ٭ٕ ٖصٙ املاز٠ َأخٛش٠ َٔ ايكإْٛ ايؿطْػٞ ايصٟ ٫ ٜٛيٞ اعتباض يتسضز ايط٬م يف ايٓعاّ اإلغ٬َٞ.

ٜط٣ عبس اهلل أٖٚاٜب١ٝ بإٔ غشب ايؿه٣ٛ بعس اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ٚايبات يف ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ دا٥ع  ( ٚ يه59ٔ)

قإْٛ عكٛبات ؾكط٠ أخري٠ َصطًح  339اغتٓازا ـ سػب ضأٜ٘ ـ يهٕٛ املؿطع اؾعا٥طٟ اغتعٌُ يف ْص املاز٠ 

٥ٝا بعهؼ ايتٓاظٍ بٛد٘ ٖٚٛ َصطًح قاْْٛٞ ٜػتعٌُ ؿاي١ َا بعس اؿهِ يف املٛضٛع ْٗا Le pardonايصؿح 

عاّ أٚ غشب ايؿه٣ٛ ؾٝتِ قبٌ صسٚض ٖصا اؿهِ، ٜٚصبح بإَهإ ٖصا ايعٚز ايؿانٞ تٛقٝـ ايعكٛب١ يف ايتؿطٜع 

. إ٫ اْ٘ ٚ ضغِ ٚدا١ٖ ٖصا ايطأٟ إ٫ أْٓا ٫ ْ٪ٜسٙ ٭ٕ ايٓص 833اؾعا٥طٟ. عبس اهلل أٖٚاٜب١ٝ، املطدع ايػابل، ص 

إْٛ ايعكٛبـات : " ... إٕ صؿح ٖصا ا٭خري ٜطع سس يهٌ َتابع١ "ٚاملتابع١ ٫ َٔ ق 339/3ٚاضح يف ْص املاز٠ 

تهٕٛ بعس صريٚض٠ اؿهِ ْٗا٥ٞ ٚبات بٌ غابك١ عًٝ٘، بٌ ٚأنجط َٔ شيو إشا مت ا٫عتُاز ع٢ً َصطًح ايصؿح 

ٌ نصيو يتربٜط ٖصا ا٫عتكاز، ؾبايطدٛع إىل باقٞ اؾطا٥ِ املكٝس٠ بؿه٣ٛ ؾٓذس املؿطع اؾعا٥طٟ ٜػتعُ

َهطض َٔ قإْٛ ايعكٛبات املتعًك١ ظٓش١ عسّ  329َصطًح ايصؿح، ٜٚهؿٞ يف شيو ايطدٛع َج٬ إىل ْص املاز٠ 

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات املتعًك١ ظٓش١ تطى ا٭غط٠ ٚغريٖا َٔ دطا٥ِ ايؿه٣ٛ. 338/3تػًِٝ قطٕٛ ٚاملاز٠ 

(63) G. Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, Op.Cit .p13.

نُا جيٛظ ايتُػو باْكطا٤ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ بايتٓاظٍ عٔ ايؿه٣ٛ يف أٟ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايسع٣ٛ ٚيٛ  (61)

 .839،  ص 2٭ٍٚ َط٠ أَاّ احمله١ُ ايعًٝا ـ قه١ُ ايٓكض ـ قُٛز لٝب سػين، املطدع ايػابل، ٖاَـ 
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١َُٝٛ ع٢ً ايطغِ َٔ سسٚخ ( بعض ايتؿطٜعات ػٝع يًٓٝاب١ ايعا١َ ا٫غتُطاض يف ايػري يف ايسع٣ٛ ايع62)

ايتٓاظٍ، ٚشيو إشا اقتطت املصًش١ ايعا١َ شيو، َٚٔ بني ٖصٙ ايتؿطٜعات قإْٛ ايعكٛبات ايسمناضنٞ 

 .832ٚايربتػايٞ، عازٍ قُس ايؿكٞ، ايطغاي١ ايػابك١، ص

 ٞ، ازٚاض غاي93. عٛض قُس عٛض، املطدع ايػابل، ص  486( أمحس ؾتشٞ غطٚض، املطدع ايػابل، ص 63)

. أمحس ؾتشٞ غطٚض، 885، سػٓني إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص 833ايصٖيب، املطدع ايػابل، ص 

 .836، إبطاِٖٝ ساَس طٓطاٟٚ، املطدع ايػابل، ص86، ض٩ٚف عبٝس، املطدع ايػابل، ص 693املطدع ايػابل، ص 

، طبع١ ٍاض املعاضف، َصط، اؾع٤ ا٭ٚ، زايٛدٝع يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ املصطٟ( عبس ايطسِٝ صسقٞ، 64)

 .53، ص8986أٚىل، غ١ٓ 

، زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اؾطا٥ِ املعًك١ ع٢ً ؾه٣ٛ ٚايكٛاعس اإلدطا١ٝ٥ اـاص١ بٗا( عبس ايػ٬ّ َكًس، 65)

. قُس 832. سػٔ صازم املطصؿاٟٚ، املطدع ايػابل، ص 39، ص 8989اإلغهٓسض١ٜ، َصط، زٕٚ طبع١، غ١ٓ 

. محسٟ ضدب عط١ٝ، 93. عٛض قُس عٛض، املطدع ايػابل، ص 239ٝس َهٞ، املطدع ايػابل، ص عبس اؿُ

 .52، ٫َٟٛ ًَٝاْٞ بػسازٟ، املطدع ايػابل، ص 878ايطغاي١ ايػابك١، ص 

.  ؾٛظ١ٜ عبس ايػتاض، املطدع ايػابل، 92، املطدع ايػابل، ص اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥( قُٛز قُس َصطؿ٢، 66)

 . 886ص 

 .886ؾٛظ١ٜ عبس ايػتاض، املطدع ايػابل، ص  (67)

 . 873( محسٟ ضدب عط١ٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص 68)

، اؾع٤ ايجايح، زاض ايعساي١ يًٓؿط، ايكاٖط٠، َصط، َٛغٛع١ ايسؾٛع اؾٓا١ٝ٥( فسٟ قُٛز قب ساؾغ، 69)

 .8454، ص 2336زٕٚ طبع١، غ١ٓ 

 .88( محسٟ ضدب عط١ٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص 70)

زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، َصط، زٕٚ  ،ا٫زعا٤ املباؾط يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ )زضاغ١ َكاض١ْ(( ؾٛظ١ٜ عبس ايػتاض، 71)

 .868، ص8996طبع١، غ١ٓ 

( ٖٚصا املػًو اؾسٜس نإ ْتٝذ١ يًٓكس املٛد٘ يًتؿطٜعات بػبب متػهٗا بكاعس٠ ايتطأَ بني ايسعٜٛني، 72)

َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ،  ،ٕ أصٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ )زضاغ١ َكاض١ْ(ؾطح قاْٛعًٞ عبس ايكازض ايكٗٛدٞ، 

 .536، ص2332يبٓإ، ايهتاب ا٭ٍٚ، زٕٚ شنط ايطبع١، غ١ٓ 

. إبطاِٖٝ ساَس 247. عبس اؿُٝس َهٞ، املطدع ايػابل، ص878( محسٟ ضدب عط١ٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص73)

 .843طٓطاٟٚ، املطدع ايػابل، 

قإْٛ عكٛبات عطاقٞ " تٓكطٞ زع٣ٛ ايعْا ٚ ٜػكط اؿل املسْٞ ... بتٓاظٍ ايعٚز ايؿانٞ  379 ( تٓص املاز74٠)

قإْٛ عكٛبات يبٓاْٞ" إٕ إغكاط اؿل عٔ ايعٚز أٚ ايعٚد١ ٜػكط  459/5عٔ قان١ُ ايعٚز ايعاْٞ " ٚاملاز٠ 

 زع٣ٛ اؿل ايعاّ ٚ ايسع٣ٛ ايؿدص١ٝ عٔ غا٥ط اجملطَني".

برتدٝح املؿطع املصًش١ ايعا١َ يف ايعكاب، ٭ٕ عسّ إمجاع اجملين عًِٝٗ ع٢ً ايتٓاظٍ َٔ  ( ٜٚؿػط ٖصا اؿه76ِ)

ؾأْ٘ أ٫ حيكل املصًش١ املػتٗسؾ١ بإقطاضٙ، ٖٚٞ إغساٍ ايػتاض ع٢ً ٚقا٥ع َع١ٓٝ تِٗ اجملتُع ٚاجملين عًِٝٗ 

 .885، ص 2مجٝعا. سػٓني إبطاِٖٝ صاحل  عبٝس، املطدع ايػابل، ٖاَـ 

 .247، ص 3عبس اؿُٝس َهٞ، املطدع ايػابل، ٖاَـ ( قُس 75)

 .886( املطدع ْؿػ٘، ص 77)

 .879( محسٟ ضدب عط١ٝ، ايطغاي١ ايػابك١، ص 78)
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 .258( قُس عبس اؿُٝس َهٞ، املطدع ايػابل، ص 79)

َؿاض إيٝ٘ يف نتاب قُس عبس اؿُٝس َهٞ، املطدع ايػابل، ص  83/34/8939( ْكض َصطٟ بتاضٜذ 80)

253. 

، زاض ايعًِ يًذُٝع، بريٚت، يبٓإ، اؾع٤ ايطابع، ايطبع١ ايجا١ْٝ، زٕٚ املٛغٛع١ اؾٓا١ٝ٥( دٓسٟ عبس املًو، 81)

 .484. قُٛز لٝب سػين، املطدع ايػابل، ص 87. ض٩ٚف عبٝس، املطدع ايػابل، ص 57شنط ايػ١ٓ، ص 

 .537( عًٞ عبس ايكازض ايكٗٛدٞ، املطدع ايػابل، ص 82)

 .887إبطاِٖٝ صاحل عبٝس، املطدع ايػابل، ص ( سػٓني 83)

، َهتب١ زاض ايجكاؾ١ ايٛغٝط يف ؾطح قإْٛ أصٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥( قُس عًٞ غامل عٝاز اؿًيب، 84)

 .883، ص 8996يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، ا٭ضزٕ، اؾع٤ ا٭ٍٚ، زٕٚ طبع١، غ١ٓ 


