
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

New Cover.pdf   4:04   20/14/2   1 PM

ISSN: 2707 - 1073
E - ISSN: 2707 - 1081

الترقيم الدولي
 1073 - 2707
1081 - 2707



 

  
 

 

  3 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 
 
 
 
 

  كاٌ حعالى :

ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ  چ

وئ   ۇئ ۇئ           وئى   ائ ائ ەئ  ەئ ىۉ  ې ې ې ې

      چۆئ  ۆئ 

  

 (88: النساءسورة )  
 



 

 



<
<

 

◊“<‡¬<ÖÇíiÈ÷]<Ìœ·Áfi^I<<<·^€r¬<Ì√⁄^qI<˝]<Ì÷ÊÅl]Ö^⁄<Ü√÷]Èeπ]<Ì<ÏÇvj<5  
< 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  توجه جميع املراسالت والبحوث ع�� العنوان التا��:
    العلوم القانونيةأم�ن تحر�ر مجلة 

 دولة �مارات العر�ية املتحدة -جامعة ��مان 
 دولة �مارات العر�ية املتحدة -��مان   346ص ، ب ، 

 7056331-6-00971ال�اتف: 
 7056270-6-00971الفاكس:

 lawmagazine@ajman.ac.aeال��يد �لك��و�ي:

 

 

 جامعة ��مان
 دولة �مارات العر�ية املتحدة

 �لية القانون 

 مجلة
 العلوم القانونية

��تم  ب�شر العلوم القانونية 
 والشرعية �قتصادية

 م2017 ويولي -العدد السادس  -السنة الثالثة 

 ISBN978-9948-15-966-7ال��قيم الدو��:  
 

 law. ajman.ac.aeموقع ا��لة ع�� شبكة �ن��نت:
 

َمة تصدر  مجلة علمية ُمَحكَّ
 نصف سنو�ة

2707 - 1081 / 2707 - 1073



 

  

 

  6 و2017يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 اهل١٦ٝ االصتشار١ٜ يًُذ١ً

 

 ٌ  اللاض ي الضهخىع / عبض الىهاب عبضو
   -عثِـ املخ٨مت الاجداصًت الٗلُا الؿاب٤ 

 صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

 

 الضًً مىس ى معالي ألاؾخاط الضهخىع /ؤخمض حماٌ
وؤؾخاط الا٢خهاص  -وػٍغ الخٗلُم اإلاهغي الؿاب٤ 
 –ب٩لُت الخ٣ى١ 

 مهغ -حامٗت اإلاىهىعة  

 ألاؾخاط الضهخىع / عفعذ العىض ي
عثِـ م٨خب َُئت ؤلاعجاػ الٗلمي بال٣اَغة الخاب٘ 

 إلاىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي
غ  -ؤؾخاط الا٢خهاص ب٩لُت الخجاعة   -حامٗت ألاَػ

 مهغ

 هخىع / دمحم اإلاغس ي ػهغةألاؾخاط الض
ٗت وال٣اهىن  حامٗت  –الٗمُض الؿاب٤ ل٩لُت الكَغ

وؤؾخاط ال٣اهىن اإلاضوي  -ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 
 مهغ -حامٗت ٖحن قمـ  –ب٩لُت الخ٣ى١ 

 

 ألاؾخاط الضهخىع /حاؾم الشامس ي
ٗت وال٣اهىن  حامٗت  -الٗمُض الؿاب٤ ل٩لُت الكَغ

وؤؾخاط ٢اهىن اإلاٗامالث  -ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 
 حامٗت ؤلاماعاث  -اإلاضهُت ب٩لُت الكغبت وال٣اهىن 

 اللاض ي الضهخىع / حماٌ الؿمُؿي

 مضًغ ٖام مٗهض صبي ال٣ًاجي

 

 ١٦ٖٝ ايتشزٜز

غ:   عثِـ الخدٍغ
 ص. لؿُفت خمُض دمحم

غ  هاثب عثِـ الخدٍغ
 ؤ.ص. خؿجي مدمىص عبض الضاًم

غ  ؤمين الخدٍغ
 ص. دمحم ولي هللا عبض الغخمً

 

  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتشزٜز

 

 ص. كِـ عبض الىهاب 
 ص. ؤخمض شاهغ

 ص. دمحم ؾامغ اللؿان
 ص. عِس ى الغبط ي
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 ؤهضاف املجلت: 
 حؿعى مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت بلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ، ؤَمها:

ٗاث  -1 ٗت ؤلاؾالمُت والدكَغ ت بإخ٩ام الكَغ ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ٖلى حٗم٤ُ اإلاٗٞغ
حن املخلي وؤلا٢لُمي.  اإلاؿخٍى

 جىمُت ال٣ضعة ٖلى البدث ال٣اهىوي لضي اإلاكخٛلحن بال٣اهىن صازل الضولت وزاعحها. -2
ٗت والخ٣ى١ ٖلى اإلاؿخىي املخلي وؤلا٢لُمي والضولي. -3  الخٗاون م٘ ٧لُاث ال٣اهىن والكَغ
ث واإلااؾؿاث الٗامت والخانت جضُٖم الخىانل م٘ ٧اٞت ألاحهؼة الخ٩ىمُت والهُئا -4

 الٗاملت في املجا٫ ال٣اهىوي.
ج٣ضًم الٗىن للجهاث ال٣ًاثُت مً زال٫ الخٗل٤ُ ٖلى ألاخ٩ام واإلاباصت ال٣ًاثُت  -5

 وجدلُلها.
 

 حٗجى املجلت بيكغ ما ًلي: اهخماماث املجلت:
 البدىر الٗلمُت الغنِىت في مجاالث الخسهو. -1
 ؾالمي.البدىر والضعاؾاث اإلاٗىُت بال٣ٟه الا  -2
البدىر والضعاؾاث الى٣ضًت التي جخهل باإلنضاعاث في مجاالث الخسهو التي حٗجى بها  -3

 املجلت.
البدىر والضعاؾاث الٗلمُت اإلاٗىُت بمٗالجت اإلاك٨الث اإلاٗانغة وال٣ًاًا اإلاؿخجضة في  -4

ٗت وال٣اهىن والا٢خهاص.  مجا٫ الكَغ
خه  البدىر والضعاؾاث الٗلمُت التي حؿهم في عقي املجخم٘ -5  واملخاٞٓت ٖلى ٍَى

 
ا                     خًاٍع
 
      

 الٗغبُت وؤلاؾالمُت.

 

 كىاعض اليشغ في املجلت:
حٗهض مً الباخث بإن البدث لم ٌؿب٤ وكٍغ وؤهه ًلتزم باإلاباصعة بةزُاع املجلت في خالت  -1

 في البدث. -بٗض  -لليكغ في مجلت ؤزغي َاإلاا لم جبض املجلت عؤحها  ج٣ضًم البدث
زغي )ؤو ماجمغ ؤو هضوة ٖلمُت ؤو بإي وؾُلت ؤزغي( بٗض ال ًجىػ وكغ البدث في مجلت ؤ -2

غ.  بٗض الخهى٫ ٖلى بطن ٦خابي مً مضًغ الخدٍغ
 
                                          ٢بىله لليكغ في املجلت بال
ّ
                        

ؤن ًلتزم الباخث اإلاىهجُت الٗلمُت والخىز٤ُ الٗلمي إلااصة البدث ، وؤن ًدؿم البدث  -3
ت ال٣اهىهُت.  باألنالت وؤلاياٞت للمٗٞغ
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4-  
 
 ؤال ٩ًىن البدث مؿخال
 
مً عؾالت ٖلمُت )ماحؿخحر ؤو ص٦خىعاٍ( ها٫ بها الباخث صعحت                    

 ٖلمُت، ؤو ميكىعا مً ٢بل ٖلى ؤي نىعة مً نىع اليكغ.
 بطا ا٢خطخى طل٪ الخٟاّ ٖلى وخضة  -5

 
                                ؤال ًخجاوػ حجم البدث زمؿحن نٟدت ، بال
ّ
                                   

 البدث.
ت بسِ  -6 ُت Simplified Arabicج٣ضم البدىر مُبٖى ً الغثِؿت والٟٖغ وج٨خب الٗىاٍو

( 12( للىهىم في اإلاتن، وبذجم )14( ، وحجم )16الخِ ألاؾىص الٍٗغٌ بذجم )ب
٨خب البدث ٖلى وحه واخض، م٘ جغ٥ مؿاٞت  بحن  1.5للهىامل في ؤؾٟل ٧ل نٟدت، ٍو

يبغي مغاٖاة الخصخُذ الض٤ُ٢ في حمُ٘ اليسخ.  الؿُىع. ٍو
 ؾم ٖلى حىاهب الهٟدت ألاعبٗت. 2.5ج٩ىن الخىاشخي  -7
ش وط٦غ اإلاغاح٘ واإلاالٟحن آلاحي:ؤن ًغاعي في التهم -8  ِل والتر٢ُم والخىاٍع

 ؤن ج٩ىن ؤلاقاعة بلى نٟداث اإلاهاصع واإلاغاح٘ في الهامل ولِـ في نلب البدث. . ؤ

غاعي في التر٢ُم ألاع٢ام اإلاخٗاٝع ٖلحها في  . ب ؤن جغ٢م َىامل ٧ل نٟدت ٖلى خضٍ، ٍو
 ألاؾلىب الٗغبي.

الم واإلاالٟحن ًظ٦غ اؾم الصخو  . ث  ؤوال زم اؾم ؤبُه وحضٍ زم ل٣به.ٖىض ط٦غ ألٖا
ا في جهاًت البدث بالترجِب الهجاجي، م٘  . ر جثبذ اإلاهاصع واإلاغاح٘ الٗلمُت ومالَٟى

 بُاهاث الُباٖت واليكغ.
غ بثالر وسخ مجها  وسخت  -9 ص  َُئت الخدٍغ و  ؼ 

 
 ٖلى الخاؾىب ، وج

 
ا ُ                                   ٣ًضم البدث مُبٖى   َ 

ُ
                 

 
                 

ض  CDبل٨تروهُت )  ٤ البًر ًٟل بعؾاله ًٖ ٍَغ                                ُ                           ( ، م٘ مغاٖاة الخض٤ُ٢ اللٛىي. وٍ 
زغي بهُٛت  (word2000)ؤلال٨ترووي ، ؤن ج٩ىن بخضي وسخ البدث بهُٜ 

 
          ، وألا
ُ
    Pdf  

 لؿحرجه الٗلمُت في خضوص ٖكغة ؾُىع في نٟدت مؿخ٣لت،  -10
 
٣ضم الباخث مىحؼا  ً                                                  
 
                 ُ

م٘ نىعة شخهُت خضًثت،  جخًمً: الاؾم، وحهت ٖمله، وعجبخه الٗلمُت، وؤَم ؤبدازه،
ت.   وملخو للبدث في خضوص نٟدت واخضة باللٛخحن الٗغبُت وؤلاهجلحًز

ٖلى مد٨محن مً طوي ال٨ٟاءة ممً ٣ً٘ ٖلحهم  –ٖلى هدى ؾغي  -ًخم ٖغى البدث  -11
 ازخُاع املجلت.

 جسُغ املجلت ؤصخاب البدىر اإلا٣ضمت بمى٢ٟها مً وكغ بدىثهم ٖلى الىدى الخالي: -12

ش الىنى٫.ًسُغ ؤصخاب الب . ؤ  دىر الىاعصة بىنىلها بلى املجلت زال٫ ؤؾبٕى مً جاٍع

 ًسُغ ؤصخاب البدىر اإلا٣بىلت بةحاػة بدىثهم لليكغ. . ب



 

  
 

 

  9 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

في خالت وحىص مالخٓاث ٖلى البدث، ٌٗاص البدث لهاخبه الؾدُٟاء َظٍ  . ث
 لليكغ.

 
       اإلاالخٓاث ل٩ُىن نالخا
 
                    

صون الالتزام بةبضاء ٌٗخظع للباخث الظي لم جىا٤ٞ لجىت املخ٨محن ٖلى وكغ بدثه  -13
  ألاؾباب.

                                                       ؤنى٫ البدىر اإلا٣ضمت للمجلت ال جغص ؾىاء  وكغث ؤو لم جيكغ. -14
ما ًيكغ في املجلت مً آعاء حٗبر ًٖ ؤ٩ٞاع ؤصخابها وال جمثل بالًغوعة عؤي املجلت ؤو  -15

 الجامٗت.
ُت. -16  بمجا٫ الٗلىم ال٣اهىهُت والكٖغ

 
                                 ؤن ٩ًىن البدث مخٗل٣ا
 
                     

بت املجلت في بٖاصة وكغ البدث ٞةن جدخٟٔ املجلت ب٩اٞت خ٣ى١ ا -17 ليكغ، وفي خالت ٚع
 ٖلحها ؤن جدهل ٖلى مىا٣ٞت م٨خىبت مً ناخبه.

ت، الٟغوؿُت. -18 م البدىر بةخضي اللٛاث آلاجُت: الٗغبُت، ؤلاهجلحًز     ّ                                                        ج٣ض 
ُت بالك٩ل ال٩امل. -19  ًجب يبِ الىهىم الكٖغ
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 ن١ًُ ايعدد

 

الخمض هلل عب الٗاإلاحن ، هدمضٍ ؾبداهه ، ؤ٦مل لىا صًيىا ، واجمم ٖلُىا وٗمخه ، وعضخي 

ً  ٢اثل :  ؼ ، خُث ٢ا٫ ٖؼ م   ، وسجل  طل٪ في ٦خابه الٍٗؼ
 
                                           َ ْ        لىا ؤلاؾالم صًىا
 
چ چ چ               

 .چ ڎچ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ال٣اثل في خضًثه  والهالة والؿالم ٖلي ؤقٝغ الخل٤ وؾُض اإلاغؾلحن ، ؾُضها دمحم 
 بلي الجىتالكٍغ٠: )

 
لا هل  هللا له به ؾٍغ  ؾ 

 
 ًلخمـ به علما

 
لا           مً ؾلً ؾٍغ

 
              َّ  َ  

 
              

 
            . ) 

هاع، وؤصخابه ألازُاع، ومً جبٗهم بةخؿان  لي آله ألَا اللهم نلي وؾلم وباع٥ ٖلُه، ٖو
  بلي ًىم الضًً ..

   زم ؤما ٌعض ..

ؾلؿلت ؤٖضاصَا الضوعٍت ، جُل ٖل٨ُم مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت بٗضصَا الؿاصؽ مً 
لخسُى به زُىة حضًضة في مجا٫ اليكغ الٗلمي ، الؾُما م٘ اػصًاص ز٣ت الباخثحن في املجلت ، 

ت باملجلت .  وما جيكٍغ مً ؤبدار ٖلمُت مخمحزة ، هالذ ٢بى٫ الهُئت الاؾدكاٍع

َظا، وجخمخ٘ مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت بؿمٗت َُبت في الىؾِ الٗلمي وألا٧اصًمي، 
ُت ألاولى املخغعة باللٛت الٗغبُت. وحؿعى َُئت  وجهى٠ يمً املجالث ال٣اهىهُت والكٖغ

غ     -٦ما ط٦غها في الٗضص الؿاب٤  -الخدٍغ
 
 خثِثا

 
ت للمجلت، ؾُٗا   بالخٗاون م٘ الهُئت الاؾدكاٍع

 
      

 
                                        

، وطل٪ مً زال٫ يمها بلي اإلااؾؿاث الٗاإلاُت الخانت 
 
٘ جهي٠ُ املجلت ٖاإلاُا                                               هدى ٞع
 
                         

جالث الٗلمُت . باإلياٞت بلي حٗضًل ٢ىاٖض اليكغ والخض٤ُ٢ في ازخُاع البدىر بخهي٠ُ امل
حن مً طوي ال٨ٟاءة الٗلمُت الغنِىت . م 

 
٨ د  ِ                                    التي جيكغ ٞحها ، واٖخماص م 
َ
 َ ُ                           

ان للؿاصة  ل الك٨غ وواٞغ الخدُت والٗٞغ وال ًٟىجىا في م٣ضمت َظا الٗضص ؤن هخ٣ضم بجٍؼ
ت ، الظًً ال ًبسلىن ٖلى املجلت  ألاحالء ؤصخاب ال٣اماث الكامست ؤًٖاء الهُئت الاؾدكاٍع

غ في ج٣ُُم ما ًغص بلي املجلت مً بدىر ٖلمُت ،  لمهم الٍٛؼ ؤو هاقغحها بى٢تهم الثمحن ، ٖو
لخدضًض ما ًهلر مجها لليكغ وما ال ًهلر ، م٘ بمضاص الباخث وجؼوٍضٍ بمىاًَ ال٣ىة 

م ًاصون َظا الٗمل ب٩ل  ض مً وال٠ًٗ في زىاًا بدثه ، َو ى ما ًٍؼ ُت ، َو ؤماهت ومىيٖى
 ٢ُمت ومهضا٢ُت املجلت في ٧اٞت ألاوؾاٍ الٗلمُت .
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ت في جسههاث مسخلٟت في  م   ُ
 
 ؾبٗت بدىر ٢

 
هضع َظا الٗضص الؿاصؽ مخًمىا ِ                         ٍو

َ
            

 
                             

ُه الٗام والخام ، وال٣ٟه ؤلاؾالمي . و٧ان البدث ألاو٫ بٗىىان : ) الل٣ُِ  ال٣اهىن بٟٖغ
اإلاا٫ والجماص في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىهحن اإلاهغي وؤلاماعاحي  وؤخ٩ام حىاًخه الل٣ُِ ٖلى

ى ج٨ملت للجؼء ألاو٫ مً  صعاؾت م٣اعهت( لؤلؾخاط الض٦خىع خؿجي مدمىص ٖبض الضاًم ، َو
البدث الظي جم وكٍغ في الٗضص الخامـ مً املجلت . زم حاء البدث الثاوي بٗىىان : )الىي٘ 

ن ؤلاماعاحي( للض٦خىع ؤخمض الًٟلي ، زم جالٍ البدث الثالث ال٣اهىوي لجيؿُت اإلاغؤة في ال٣اهى 
ب ٦غة ال٣ضم باإلعاصة اإلاىٟغصة صعاؾت جدلُلُت في الثدت  بٗىىان : )بجهاء ٣ٖض اختراٝ اٖل
ى بدث مكتر٥ بحن ألاؾخاط الض٦خىع  الاختراٝ وؤويإ الالٖبحن واهخ٣االتهم الؿٗىصًت( ، َو

إحي البدث الغاب٘ بٗىىان :  َُثم خامض اإلاهاعوٍ ، والض٦خىع ٖماع اعي ، ٍو ؾُٗض الٞغ
ت                                                                             )مكغوُٖت خ٤ صاثً الٗمُل في الدجؼ الخىُٟظي ٖلى ؤمىا٫ مضًىه والالتزام بالؿغٍ 
ض . وحاء  ٗحن الؿىعي وال٣ُغي( للض٦خىع ؤخمض ٖاص٫ ؤبى ٍػ ُت صعاؾت في الدكَغ اإلاهٞغ

 البدث الخامـ بٗىىان : )ال٣ىاٖض ؤلاحغاثُت لدؿلُم املجغمحن 
 
٣ا  في الىٓام الؿٗىصي ٞو
 
                      
ى بدث مكتر٥ بحن الض٦خىع دمحم ؤخمض ِٖسخى ، والض٦خىع ٖبض  لالجٟا٢ُاث الضولُت( ، َو
ؼ ٖبض هللا الغقىص . وؤما البدث الؿاصؽ ، ٣ٞض حاء جدذ ٖىىان : )اجٟا١ بٖالن ؾض  الٍٗؼ

اب( . الجهًت بحن الُاب٘ الضولي والاؾخٟخاء الكٗبي( للض٦خىع ب٦غامي بؿُىوي ٖبض الخ
 
      ي زُ
ّ
    

ُٟي في جد٤ُ٣ ألامً الىٟسخي صعاؾت  وحاء البدث الؿاب٘ وألازحر بٗىىان : )صوع الغيا الْى
اى( للض٦خىع  جُب٣ُُت ٖلى الٗاملحن في بصاعة ألامً الىٟسخي والؿالمت اإلاضعؾُت بمى٣ُت الٍغ

  ٖبض املخؿً ٖبُض هللا اإلاظلي .

 ، هلٟذ الىٓغ، بلي ؤن ٧ل ما ج٣ضمه املجلت 
 
                                        وؤزحرا
 
مً زضماث ، ًخم بهىعة مجاهُت ، بط       

ً  ٌؿخُٟضون مً ؤٖضاص  م  غ بدىثهم بها ، ؤو م 
 
ك
 
ي
 
ً  ج م  ِ  َ ْ                   ال جخ٣اضخى املجلت ؤًت مبالٜ مالُت م                    

َ
 
ْ
 
ُ
  ْ َ  ِ                                 

املجلت املخخلٟت . ٦ما ؤهه ال ًٟىجىا ؤن هظ٦غ ، ؤن َظا الٗضص َى زمغة الجهىص اإلاخىانلت 
ت لهظا الٗضص  غ واللجىت الاؾدكاٍع ًاء َُئت الخدٍغ ، واإلاض٤٢ اللٛىي ، ٞلهم مىا الك٨غ أٖل
 والخ٣ضًغ والثىاء ، ولهم مً هللا اإلاٟٛغة واإلاثىبت والُٗاء .

٤ والهاصي بلي ؾىاء الؿبُل ،،، ى اإلاٞى  وهللا مً وعاء ال٣هض، َو

 ألاؾخاط الضهخىع  

 خؿجي مدمىص عبض الضاًم 

غ املجلت   هاثب عثِـ جدٍغ
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 الطفدت اإلاىغىع 
 

  15  (يالثاو الجؼء)والجماص  اإلااٌ على ـلُالل تًحىا
 الهمض ضبٖ مًالضا ضبٖ مدمىص يخؿج .ص .ؤ 

  51 اإلاغؤة تُلجيؿ ياهىولال الىغع
 يالًٟل ؤخمض .ص 

 75 اإلاىفغصة اإلعاصةب ضملال هغة بالع اختراف ضلع اءهبن
اع ضُؾٗ ٖماع .ص و اإلاهاعوة خامض ثمَُ .صؤ.    يالٞغ

  هىًمض ؤمىاٌ على يظُالخىف الحجؼ يف لُالعم صاثً مخ تُمشغوع

 105 تُاإلاطغف تٍالؿغ ب والالتزام
 ضٍىػ بؤ ٖاص٫ ؤخمض .ص 

  الوف يالؿعىص الىظام يف نياملجغم مُلدؿل تُؤلاحغاث ىاعضلال

 147 تُالضول اثكُلالجفا
 الغقىص هللا ضبٖ ؼٍالٗؼ  ضبٖ .ص و سخىِٖ ؤخمض دمحم .ص 

 205 بيالشع والاؾخفخاء يالضول عبالؿا نبي ػتهالن ؾض اصتبم بعالن قاجفا
   بزُا يالخ ضبٖ يىوُؿب يب٦غام .ص 

  على تبُلُجؿ صعاؾت - يالىفس  ألامً لُمجد يف يفُالىظ الغغا صوع 

 277 اعٍالغ  تلمىؿب تُاإلاضعؾ والؿالمت ألامً بصاعة ين فيالعامل
 يظل٣اإلا هللا ضبُٖ املخؿً ضبٖ .ص 
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    طكياللجياية 
 واجلناد املالى عل

 يمااا واإل ياملصر نيانونقوال يلساماإل قهالف يف

 ي(  الثان اجلزء) اانةقم داالسة

 

 

  إعداد
 الدنتوز األضتاذ

 الصند دبع هيالدا دبع حمنود حطين

 اٌونقال ةيكمب ةياملدٌ املعاوالت اٌونق أستاذ

 املتحدة ةبيالعر واااتاإل دولة - عجىان جاوعة

  

  



 

 الصند عبد الدايه عبد حمنود حضين .د .أ  - الثاىي(واجلناد )اجلشء  املال على اللقيط جياية

 

  16 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 يالجاى اجلصء
 ط على املال واجلنادكياللة يجيا

  ان :بمُل ُهٞو

ٌ  باإلاؿل و
َ
 ـ على اإلااٌ والجماص.لُت اللًلجىا يؾالمؤلا  لههظغة الف: ألا

 ـ على اإلااٌ والجماص.لُت اللًمً حىا يماعاحوؤلا  ي ن اإلاطغ يف اإلاشغعكمى : يالثاو باإلاؿل

 األٍٚ بطًامل

 ط ع٢ً املاٍ ٚاجلُادك١ٝ ايًٜجلٓا ٞصاَاإل كْ٘عز٠ ايف

 هٌ ؤو الًمان ٖىض بجالٍٞالخٗى  بى وحى َ، ُهٖل يت ٖلى اإلاا٫ والخٗضًم آزاع الجىاَبن  مً ؤ

، ب ي٩ىن الجاوًؤن  ي ؿخى ٌال٥ ًٖ ٖمض ؤو زُإ، ٦ما ه٩ىن ؤلاجالٝ ؤو الًؤن  ي ؿخى ٌ، هال٦َو 
 
الٛا

 ؤو زُإ يامً بؾً ال بلىٗض بهل ًؤو لم 
 
. ٞاإلاخل٠ ٖمضا الٜ بال. ٦ما ؤن (1)اء٣هالٟ ١اجٟابلٙى

 ٧ان ؤو ٚحمم بيل، واله٢الٗا
 
 ٖىض حمً، يامىىن ؤٍز، واملجىىن واإلاٗخى حر ممحزا

َ
. (2)اء٣هىع الٟهًا

 ) :ياٌ الىىو ك
َ
ل َٖ َماُن   ً ال

َ
ٞ ،

 
 َماال

َ
٠

َ
ل
ْ
ج
َ
ْى ؤ

َ
 ُهَول

 
اَن الل

َ
ِةْن ٧

َ
ا ٣ُ، ٞ ىم 

ُ
 َمْد٩

ُ
غِ بِ ْٟ

ُ
٨ٍ 

َ
 ف
ُ
ت
َ
ِر٦
 
الت
َ
 ي، ٞ

َ
ٌء، َوال

ىُن ِحَىا
ُ
٩
َ
ا٫ِ ِذ بِ يفِ  هخُ ًج

َ ْ
ْذ ُمىِح ) :ياإلاغج يوحاء ف. (3)(اإلا

َ
اه
َ
 بَوِبْن ٧

َ
َما٫ِ، َول

ْ
 ِلل
 
ْؾُخْىفِ  هت

ُ
 هِمىْ  يَما٫ٌ، ا

 
، َوِبال

اَن فِ 
َ
خِ  ي٧ ى  هِطم  ، ٞال ) :نياٌ بمام الحغمكو . (4)(ىِؾَغ ًَخت 

 
ض٫ُ ب بًغ ًال  هسٟى ؤه٩ًاص ًولى ؤجل٠ ماال

                                              
ان   (1) بى اإلاٗالي بَغ

َ
بي خىُٟت هنع هللا يضر: ؤ

َ
اوي في ال٣ٟه الىٗماوي ٣ٞه ؤلِامام ؤ خمض بً املخُِ البَر

َ
الضًً مدمىص بً ؤ

 البساعي الخىٟي
َ
م ؾامي الجىضي - 444م  7ج-َماَػة ولى ٖام  -املخ٤٣: ٖبض ال٨ٍغ

ُ
م 2004َـ/1424الُبٗت ألا

، خاقُت الضؾىقي 175م  2ج -، الٟىا٦ه الضواوي: لل٣حرواوي لبىان -بحروث  -الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت  -
ت  ، الخاوي ال٨بحر: اإلااوعصي 435م  5ج -، عويت الُالبحن: الىىوي 296م  3ج -ٖلى الكغح ال٨بحر: ابً ٖٞغ

 .114م  6ج -، اإلاٛجي: ابً ٢ضامت 48م  8ج -
بهاثِ  (2)

ْ
ًْ ال حِرَْم ِم

َ
ى ٚ

َ
ل َٖ ْن ًغص 

َ
ا ؤ ى بِجي آَصَم، َوِبم 

َ
ل َٖ ْن ًغَص 

َ
ا ؤ ى، بم 

ُ
ل
ْ
 ًس

َ
 ال

َ
ٝ

َ
ال
ْ
ج ِ
ْ
َجَماَصاِث.. ٢ا٫ ال٩اؾاوي: )بن  ؤلا

ْ
ِم َوال

ُىُحىب(. اهٓغ: بضاج٘ الهىاج٘: ج
ْ
 ال
َ
َغاِثِ

َ
َ٘ ق ا اْؾَخْجَم

َ
َماَن بط  ً ه ًىِحب ال ِةه 

َ
حِر بِجي آَصَم، ٞ

َ
ى ٚ

َ
ل َٖ م  7 َوِبْن َوَعَص 

ِم ِفي 318م  12ج -، الخاوي ال٨بحر: اإلااوعصي 164
ْ
ُخ٨

ْ
ال
َ
ْجُىىِن، ٧

َ ْ
بي َوامل ُم ِفي اله 

ْ
ُخ٨

ْ
. و٢ا٫ ابً ٢ضامت: )َوال

ُه،  ِٟ ًِضحهَما(. ع الؿ 
َ
 ِفي ؤ

َ
َخِل٠

َ
َهباٍ ٞ

َ
ْو ٚ

َ
ِهه ؤ

ْ
حِر بط

َ
حِرََما بٛ

َ
ًْ َما٫ِ ٚ اٍ ِم َٟ

َ
ل
ْ
ج
َ
َُما ؤ ِٞ حهَما 

َ
ل َٖ َماِن   ً اح٘: ِفي ُوُحىب ال

 .353م  4اإلاٛجي: ج 
ؼ قغح الىححز: للغاٞعي ال٣ؼوٍجي 435م  5عاح٘: عويت الُالبحن: ج  ( 3)  .408 - 407م  6ج -، الٍٗؼ
ْذ( 254م  4ج -، مُالب ؤولي الىهى: الغخُباوي 114م  6ج -٢ضامت  اإلاٛجي: ابً ( 4)

َ
اه
َ
. و٢ا٫ البهىحي: )َوِبْن ٧

== 
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 .(1)(ى٫ وال مدمى٫ ٣ُر مٗحظا الٛغم َٚذ اإلاا٫؛ ٞةن بِما ؤجل٠ ٖلى 

ر حز ٚوحاإلام بين الهبحالخ٨م  يُزوَن فحمَ ًث ُت، خُاء اإلاال٣٨هطل٪ بال ٞ يسال٠ فًولم  ظا،ه
ى ما ؤجلٌٟث ُز، خحمم بيمً ن ي٘ الخٗض٢الًمان بطا و  بىحى بىلىن ٣ٍز، و حاإلام

َ
 همً مال هؿخىف

 فًٓل صُما٫، ٞ ه٨ً لًما٫. ؤما بن لم  هبن ٧ان ل
 
مً  ي٘ الخٗض٢ىؾغ. وؤما بطا و ًؤن  بلى هطمخ يىا

: ل٢ُضع، و َى َ: ل٢ُ، و (2)مً ما٫، ٧العجماء هل٨َؤو ؤ هإلاا ؤجلٟ ُهء ٖليز، ٞال شخحر ممحٚ بين

ِظ  بيَوؤما اله  ) :بياليل ي ً حؼ باٌ اك. همال ي٩ىن طل٪ فٍ، و هًمً ما ؤجلًٟ
 
  يال

َ
 ٣ٌٗال

َ
 شخ

َ
ال
َ
ء يل، ٞ

 
َ
ل لُِٟٞ  ُهَٖ

ْ
و َما٫، ٧العجماء. وَ  هَما ؤج

َ
ا٫ : ل٢ُمً هٟـ ؤ

َ
اَاإلا َٗ

ْ
ْجُىىِن، ٢ضع، والضماء ٖلى ال

َ ْ
امل
َ
ت، ٧

َ
ل

ا٫ فِ : ل٢ُوَ 
َ
اهَمال ياإلا َٖ م ٖلى  خ٢، َوالض 

َ
ثبِبن  هل

ُ
ل
ُّ
   .(3)(لٜ الث

 إلاا جلووف
 
٠ مً مال ه٩ىن يماهٍللما٫، و  هوبجالٞ ًهخّٗضِ بًمً ًِ ٣ُٞةن الل ضم،لا

ّ
 هإلاا ؤجل

 
ّ
 فًٓل صًما٫،  ه٨ً لً. ٞةن لم (4)ل الًمانَمً ؤ هالخام، أله

 
ىؾغ ٦ؿاثغ ًؤن  بلى هطمخ يىا

خذ هللابنىٗت، ؤو ججاعة عا بما لى ٧ان ناخُىن، الؾًالض ى َ، ٦ما ١الغػ  بىابمً ؤ ُهٖل دت، ٞو

                                              
==  

ي
َ
ِجَىاًِت )ِمْىه(، ؤ

ْ
ى( َما َوَحب بال

َ
ِِ )َما٫ٌ اْؾَخْىف ُ٣

 
ي: الل

َ
ه(، ؤ

َ
َما٫ِ، َول

ْ
 ِلل
 
ِِ )ُمىِحبت ُ٣

 
ًْ الل  ِم

ُ
ِجَىاًت

ْ
ًْ َماِله ال : ِم

 ًْ
ُ
ْم ٨ً

َ
ْن ل

َ
( بإ

 
ًىِن(. اهٓغ: ٦كاٝ  )َوِبال َؿاِثِغ الضُّ

َ
ى ًىِؾَغ( ٦ ِخه، َخت  ِجَىاًِت )ِفي ِطم 

ْ
اَن( َما َوَحب بال

َ
ه َما٫ٌ )٧

َ
ل

 .233م  4ال٣ىإ: ج
جي، اإلال٣ب بةمام الخغمحن  ( 1)  -عاح٘: جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظَب: ؤبى اإلاٗالي ٖبض اإلال٪ بً ًىؾ٠ بً دمحم الجٍى

 -م 2007َـ/1428الُبٗت ألاولى ٖام  -هاعؾه: ص/ ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب خ٣٣ه ووي٘ ٞ - 536م  8ج
 الىاقغ: صاع اإلاجهاج.

َعْجَماُء  ( 2)
ْ
ْعَجَم  -ال

َ
 ؤ
ُ
ِهِث

ْ
إ
َ
ّضِ ج

َ ْ
ِجُِم، َوباإلا

ْ
ىِن ال

ُ
ِت، َوُؾ٩

َ
هَمل

ُ ْ
ْخِذ اإلا َٟ   -ب

َ
ها ال ج 

َ
 َعْجَماَء أِل

ُ
بهَُمت

ْ
ُِذ ال ، َوُؾّمِ

ُ
بهَُمت

ْ
َوهَى: ال

 
 
ل
َ
َخ٩
َ
ِصُر،ج ْٟ ً 

َ
ِظي ال

 
ا ال  ً ً

َ
ْعَجُم ؤ

َ ْ
ْعَجُم، َوُمْؿَخْعِجٌم. َوألا

َ
هَى ؤ

َ
ٞ 

 
ْنال

َ
ِم ؤ

َ
ال
َ
٨
ْ
ى ال

َ
ل َٖ  ٣ًِضُع 

َ
ًْ ال لُّ َم

ُ
 ًبحُن  ُم َو٧

َ
َوال

، وَ 
ٌ
ِظي ِفي ِلَؿاِهه ُعْجَمت

 
ا ال  ً ً

َ
ْعَجُم ؤ

َ ْ
 َعْجَماُء. َوألا

ُ
ة
َ
ْغؤ
َ ْ
َغب. َواإلا َٗ

ْ
ًَ ال اَن ِم

َ
َمه، َوِبْن ٧

َ
ال
َ
َعَجِمُِت. َو٢ا٫َ ٦

ْ
َصَر بال

ْ
ٞ
َ
ِبْن ؤ

 ًِ َنابْذ ِم
َ
َما ؤ

َ
ًْ َناِخبها، ٞ  ِم

ُ
ِلَخت َٟ ْى

ُ ْ
 اإلا

ُ
ابت َعْجَماُء الض 

ْ
ىا: ال

ُ
ِم، ٢ال

ْ
ل ِٗ
ْ
َِل ال

َ
ٌُ ؤ ْٗ َغ ب ؿ 

َ
ْرِمِظي: ٞ ِ

ّ
 الت

َ
ال
َ
ِتها، ٞ

َ
ال ِٟ

ْ
 اه

ى َناِخبها. )عاح٘: مسخاع الصخاح: الغاػي 
َ
ل َٖ ْغَم 

ُ
ب الخضًث وألازغ: ماصة: )ٕ ج  - 201م  -ٚ م(، الجهاًت في ٍٚغ

 (.255م  12ج -، ٞخذ الباعي: ابً حجغ 187م  3ج -ابً ألازحر 
ْذ 219 - 218م  -ال٣ىاهحن ال٣ٟهُت: ابً حؼي ال٩لبي الٛغهاَي  ( 3)

َ
اه
َ
ا ٧

َ
 بط

َ
ة
َ
ْغؤ
َ ْ
بي َواإلا . و٢ا٫ الباجي: )بن  اله 

 
َ
 ط
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ْذ ِصًت َخه 

ْ
ِث از

ُ
ل
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٤ ِحَىاًُتهَما ُصوَن الث

 
ل َٗ  ًَخ

َ
حهَما، َوال

َ
ل َٖ ا  ِلَ٪ َصًى 

َ
بَذ ط

َ
هَما َما٫ٌ، ز

َ
ًْ ل

ُ
ْم ٨ً

َ
ِةْن ل

َ
ْمَىاِلهَما، ٞ

َ
ِلَ٪ بإ

هْضٌع(. اهٓغ: 
َ
 َوَحَجي ٞ

َ
٠

َ
ل
ْ
ج
َ
َما ؤ

َ
ٞ ُ٘ ِيُ ا الغ  م 

َ
٣ُل، َوؤ ْٗ بي ٌ اَن اله 

َ
ا ٧

َ
ا بط

َ
ِت، َوَظ

َ
ا٢ل َٗ

ْ
ِلَ٪ بال

َ
ًْ ط يٌء ِم

َ
اإلاىخ٣ى قغح شخ

إ: ؤبى الىلُض  بي الباجي ألاهضلسخي اإلاَى م  7ج -ؾلُمان بً زل٠ بً ؾٗض بً ؤًىب بً واعر الخجُبي ال٣َغ
 بجىاع مداٞٓت مهغ.  -الىاقغ: مُبٗت الؿٗاصة  -َـ 1332الُبٗت ألاولى ٖام  - 103

ظا مٗىاٍ ؤن  طمت الل٣ُِ جب٣ى مكٛىلت بهظا الضًً، ختى ًىؾغ ٦ؿاثغ الضًىن، و٦ًمان اإلاخلٟاث، التي ال  ( 4) َو
ؿاع.   حؿ٣ِ باإٖل
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ا
َ
، وبال  بض آلان مً ؤصخاَُمك ُ٘ لًالهىاٖاث والخٝغ

َ
ن، مً ػ٧اة حمً مهٝغ الٛاعم هْضٞ

 .(1)هِ ٖى٣ت، ٞدؿًالض ب٠ٗ ؤصخاٌن، ما لم حاإلاؿلم

 ٞايجاْ بطًامل

 ط ع٢ً املاٍ ٚاجلُادك١ٝ ائًَٜ دٓا َٞارا ٚاإل ٟ املرزنيف املشزعقَٛ

 ياهىن اإلاضو٣وال يت الاجداصُاهىن اإلاٗامالث اإلاضه٢ت، و٧ل مً ُؾالمٗت ؤلا َن الكغ بحال زالٝ 

 وؿ٣ُل - زحر اإلامحت للهُٛت اإلاضهُاإلاؿاولب ٤خٗلًما ُٞ ي اإلاهغ 
 
 ٧ان ؤو مٗغوٞا

 
 ُخ - بهُا

َ
غ ث ٢ث ؤ

 الًغع.  ٤٣مجغص جدبالًاع  هجت ٞٗلُهد هىُخًمبز حر اإلامحت الهُٛالكغاج٘ مؿاول َظٍ

 إلاا جلووف
 
 متى ً - ٍٗت مً ٖمغ بلٜ ؾً الؿابى مً َو  - زحر اإلامحٞةن الهٛ ضم،لا

 
٩ىن مؿاوال

 للٛز حر اإلامحت ٖلى اإلاا٫. ٞلى ؤجل٠ الهًٛحىا باعج٨
 
 مملى٧ا

 
 يٌ، فٍالخٗى  هلؼم ي، ؤهر، يمىحماال

، ٞىٓغة  ه٘ صُٞٗؿخٌُما٫  ه٨ً لً. وبن لم همال
 
مجلت  يحاء ف. ُهًمً ولًؿغة، وال ِم بلىخاال

 نَ ) :تُألاخيام العضل
َ
٠

َ
ل
ْ
ج
َ
  بيبطا ؤ

َ
ًْ َمالِ ً، ٍرِ حَما٫َ ٚ َماُن ِم  ً َؼُم ال

ْ
ْم هل

َ
 ً. َوِبْن ل

َ
ًْ ل

ُ
ى ًَما٫ٌ،  ه٨

َ
ُغ بل

َ
َخٓ

ْ
ي

 ٌَخا٫ِ 
َ
ًُ َولِ ًْؿٍغ َوال َم  .(2)(ُهًْ

                                              
َخ٤ ببِذ ما٫ اإلاؿلمحن، وبن ٧ان والٍئ له.  ( 1)

ْ
لُه، ٞةن حٗضًه وآزاع بجالٞه للما٫، بط لم ٨ًً له ما٫، ال ًل ٖو

، 233م  4، ٦كاٝ ال٣ىإ: ج114م  6ج -، اإلاٛجي: ابً ٢ضامت 48م  8ج -)عاح٘: الخاوي ال٨بحر: اإلااوعصي 
م ؤخمض الضاٚؿخاوي ؤخ٩ام الل٣ُِ في ؤلاؾالم م٘ صعاؾت  الُبٗت ألاولى ٖام  - 87م  -مُضاهُت: ص/ مٍغ

خىن  -الىاقغ: اإلاُبٗت ؤلاؾالمُت الخضًثت  -م 1992َـ/1413 ال٣اَغة، ؤخ٩ام الل٣ُِ صعاؾت  -خلمُت الٍؼ
ان  ٧لُت الٗلىم  -جسهو ؤنى٫ ال٣ٟه  -مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر  -جإنُلُت جُب٣ُُت: ؾُٗضي ٍػ

، ؤخ٩ام الل٣ُِ في ال٣ٟه 131م  -م 2006 -2005َـ/1427 -1426ٖام  -حامٗت الجؼاثغ  -ؤلاؾالمُت 
 -ؤلاؾالمي م٣اعهت ب٣اهىن ألاخىا٫ الصخهُت اإلاٗمى٫ به في ٢ُإ ٚؼة: وحُه ٖبض هللا ؾلُمان ؤبى مُٗل٤ 

ٗت وال٣اهىن بالجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة   إلا -ٞلؿُحن  -عؾالت م٣ضمت بلى ٧لُه الكَغ
 
خُلباث الخهى٫ اؾخ٨ماال

دُت: ج92م  -م 2006َـ/1427ٖام  -ٖلى صعحت اإلااحؿخحر  ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  (.324م  35، اإلاىؾٖى
بت الؼخُلي 177مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت: م  916عاح٘ اإلااصة  ( 2) م  4ج -، ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤصلخه: ص/ َو

3226 - 3227 
َ
٣ى٫ ٖلي خُضع، في قغخه لهظا الىو: ٞــ )َمث ْىبا . ٍو

َ
َؿَض ز

ْ
ٞ
َ
إ
َ
ِذ، ٞ

ْ
ُ ْى١ الؿ 

َ
ٞ ًْ ْى با٫ َنبي ِم

َ
: ل

 
ال

ب 
َ
ال
َ
ًُ 

َ
َما ال

َ
ُغ َخا٫ُ ٌْؿِغٍ. ٦

َ
َخٓ

ْ
بي َما٫ٌ ًي ِلَ٪ اله 

َ
ًْ ِلظ

ُ
ْم ٨ً

َ
ا ل
َ
ًْ َماِله.. َوِبط َماُن ِم  ً ِؼَم ال

َ
َغ؛ ل

َ
ِؿُغ ِِلز ْٗ ُ ًُ اإلاْ ِضً

َ ْ
اإلا

 ًُ َم ًْ ً 
َ
ا، َوال ْن ًْهبَذ ُمِِؿغ 

َ
ى ؤ

َ
ًِ بل ً

ِصًِت َما٫ِ  بالض 
ْ
إ
َ
ى ج

َ
ل َٖ َخٌض 

َ
 ًْجبُر ؤ

َ
ًْ َماِله، َوال  ِم

 
ال
َ
ْو َوِنُه َمث

َ
بٍى ؤ

َ
ي: ؤ

َ
َوِلُه، ؤ

َخٍض 
َ
ِت ؤ ٤ بِظم 

 
ل َٗ
َ
ِظي ح

 
ًِ ال ً

ب بالض 
َ
ال
َ
ًُ 

َ
ال
َ
ِت، ٞ

َ
َخَىال

ْ
ِت َوال

َ
ال َٟ

َ
٨
ْ
ال
َ
ْغِعي، ٧

َ
ْم ًىَحْض َؾبب ق

َ
حِر َما ل

َ
ٛ
ْ
ْو ابُىه(.ال

َ
بٍى ؤ

َ
  ؤ

ب: ٞهمي  - 605م  2ج -٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام: ٖلي خُضع زىاحه ؤمحن ؤٞىضي اهٓغ: صعع الخ  حٍٗغ
 الىاقغ: صاع الجُل. -م 1991ٌ/1411الُبٗت ألاولى ٖام  -الخؿُجي 



 

  
 

 

  19 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

  بياله  ) :مًُ هجباٌ اكو 
َ
ل َٖ ْذُجىُع 

َ ْ
 ُهاإلا

ٌ
ظ
َ
از

َ
الِ ب، ُما َٗ

ْ
ٞ
َ
 هإ

َ
ٞ ،ُ َٟ

َ
ل
ْ
ج
َ
ًُ َما ؤ َم ا٫ِ  هًْ

َ ْ
ًْ اإلا  . (1)(ِم

َخاِح با٫َ ا٢) :باٌ الحؿاكو 
ْ
 ٍ: وَ بًُ ال

ُ
ظ
َ
ز
ْ
ُهى  ٤َد با

ْ
ٛ
َ ْ
ًْ َما٫ِ اله   باإلا َم  بيِم

ُ ْ
ص  ٍوَ ِز حاإلا

َ
 .(2)(با

َؼُم اله  ٍوَ ) :شِاٌ علكو 
ْ
مَ  بيل

ُ ْ
َؿغَ حاإلا

َ
َؿَض  ٍَز َما ٦

ْ
ٞ
َ
ْو ؤ

َ
، ؤ ٍٕ  َمَخا

ًْ َؿ ٍِم
َ
َخل
ْ
ْو از

َ
ًْ ه، ؤ َل ِم َٗ

َ
، َوَما ٞ

ِلَ٪ 
َ
ْم هَمالِ  ي.. فِ هَيِمىَ  ط

َ
ِةْن ل

َ
ٞ .ً 

َ
ًْ ل

ُ
ِٟ  ه٨

َ
خِ  يَما٫ٌ ٞ  .(3)(هِطم 

ْم ) :ألام يوحاء ف
َ
ل ْٖ
َ
ْم ؤ

َ
ْؿِلمِ َن بحَول

ُ ْ
ْن حاإلا

َ
ا ؤ  ٖ اَن َمْمُىى

َ
ن  َما ٧

َ
ا، ؤ

 
ٞ
َ

ِخال
ْ
ْو ًَن از

َ
َؿاٍن، ؤ

ْ
ـِ بو

ْٟ ًْ هَ  ِم
َ
٠

َ
ْخل

ْو َصا
َ
اِثٍغ، ؤ

َ
 بَ

َ
ْو ٚ

َ
ا حٍت، ؤ ِلَ٪ ِمم 

َ
 ًِر ط

ُ
٨
ْ
َناهُجىُػ ِمل

َ
إ
َ
َنا به، ٞ

َ
ًْ ؤ ى َم

َ
ل َٖ اَن 

َ
٩
َ
ا، ٞ ْمض  َٖ َؿاٌن 

ْ
ًٌ  ُهِٞ  بهبو َم

َ
ز

                                              
ً الضًً بً ببغاَُم بً دمحم، اإلاٗغوٝ بابً هجُ ( 1) َماِن: ٍػ ْٗ  الىُّ

َ
ت َٟ بي َخِىُ

َ
َب ؤ

ْ
ى َمظ

َ
ل َٖ اِثُغ 

َ
ٓ باٍ َوالى 

ْ
ق
َ ْ
م اإلاهغي ألا
ا ٖمحراث  - 238م  -  -م 1999 َـ/1419الُبٗت ألاولى ٖام  -وي٘ خىاقُه وزغج ؤخاصًثه: الكُش / ػ٦ٍغ

، مجم٘ 146م  6ج -لبىان، عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع: ابً ٖابضًً  -بحروث  -الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت 
ٓم ؤبي خىُٟت الىٗمان: ؤبى دمحم  - 423م  - ٚاهم بً دمحم البٛضاصي الخىٟي الًماهاث في مظَب ؤلامام ألٖا

ش   الىاقغ: صاع ال٨خاب ؤلاؾالمي. -الُبٗت: بضون َبٗت وبضون جاٍع
(2 )  ًْ حِر ِعَيا َناِخبه ِم

َ
ٍ٪ بٛ

ْ
ّلِ ِمل

ُ
ِظ ٧

ْ
ز
َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ِل٤ 

َ
َغب ُمْىُ َٗ

ْ
ْهب ِفي ِلَؿاِن ال

َ
ٛ
ْ
بحهاِث: ال

ْ
ي : )َوِفي الخ 

 
ٍو،  و٢ا٫ ؤًًا

ْ
خ
َ
ش

 
َ
ْو َما٫ٍ، ؤ

َ
 ؤ

َ
حَر ؤ

َ
ا. ٚ ْو ٢هغ 

َ
، ؤ

 
ْو ِحَىاًت

َ
، ؤ

 
ْو َؾِغ٢ت

َ
ا، ؤ ؾ 

َ
ِخال

ْ
ْو از

َ
ا، ؤ ْو َحهغ 

َ
ا، ؤ ي ِؾغًّ ّضِ

َٗ ِلَ٪ الخ 
َ
ظ
َ
. َو٦ َ٘ ِٞ ْهب ْو َمَىا

َ
ٛ
ْ
ن  ال

 
َ
ل َٖ حِر َما ًِجب 

َ
ْعبابها َوٚ

َ
حِر ِعَيا ؤ

َ
اِث بٛ

َ
٩
 
َخَمل

ُ ْ
ُاِن اإلا ْٖ

َ
ِظ ؤ

ْ
ز
َ
٣هاِء ِفي ؤ ُٟ

ْ
ِٝ ال ْغ

ُٖ ِمَل ِفي  ْٗ ْؾُخ
ُ
ًْ ا بِت ِم

َ
ل
َ
ٛ
ْ
٣هِغ َوال

ْ
ى َوْحه ال
 
ْ
اَن ِلل

َ
ها، َؾَىاٌء ٧ ِٗ ِٞ ْو َمَىا

َ
ُِجها ؤ َٖ ى 

َ
ل َٖ ي  ّضِ

َٗ ا ِفي الخ 
 
ْغٞ ُٖ ي  ّضِ

َٗ َخ
ُ ْ
ِمَل اإلا ْٗ ٍة، َواْؾُخ اٍن َو٢ى 

َ
ُ
ْ
ِلَ٪ ًٌض ِطي ُؾل

َ
ي ِفي ط ّضِ

َٗ ُمَخ
َحا ِ

ْ
ِ٘ َوؤلا َىَصاِج

ْ
٣َغاِى َوال

ْ
ال
َ
٧ ، ًْ

ُ
ْم ٨ً

َ
ْو ل

َ
ْعبابها، ؤ

َ
ْهب بُِض ؤ

َ
ٛ
ْ
٣هاُء بحَن ال ُٟ

ْ
غ ١ ال

َ
َىاِعي. َوٞ َٗ

ْ
ِ٘ َوال اِج

ًَ ب
ْ
ِ٘ َوال َىاِج

َعِة َواله 
حها بال

َ
ل َٖ ِ٘ ًِضٍ  ه ًْىَم َوْي

ه 
َ
ْهب؛ أِل

َ
ٛ
ْ
ِت ًْىَم ال َٗ

ْ
ل  ِللّؿِ

ًٌ اِنب َياِم
َ
ٛ
ْ
ن  ال

َ
، ِمْجها: ؤ ي ِفي ُوُحٍى ّضِ

َٗ ي َوالخ  ّضِ
َٗ َخ
ُ ْ
ي، َواإلا ّضِ

َٗ خ 
ي. وَ  ّضِ

َٗ ض  ًْىَم الخ  َٗ
َ
ي ٦َِغاُء َما ح ّضِ

َٗ َخ
ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٖ ِثحَر. َو

َ
٨
ْ
 ال

 
ًُ بال َم ًْ ً 

َ
ي ال ّضِ

َٗ َخ
ُ ْ
ِِؿحَر، َواإلا

ْ
َؿاَص ال َٟ ًُ الْ َم ًْ اِنب ً

َ
ٛ
ْ
ي ال

ُنى٫ِ ا
ُ ْ
ًْ َظٍ ألا ِثحٍر ِم

َ
ُه. َوِفي ٦

َ
ل َٖ  ٦َِغاَء 

َ
اِنب: ال

َ
ٛ
ْ
ْىَض َماِلٍ٪، َو٢ا٫َ ِفي ال ِٖ ّلِ َخا٫ٍ 

ُ
ه ب٩

ُ
ْحَغج

ُ
ُه َوؤ

َ
ل َٖ 

ْ
ًْ ز  ِم

ٌ
ٝ

َ
ِخال

َخهى(. عاح٘: مىاَب الجلُل: للخُاب 
ْ
ىٌم، اه

ُ
ل ْٗ ْصَخابَىا َم

َ
، خاقُت الهاوي ٖلى الكغح الهٛحر: 274م  5ج -ؤ

: 218م  -. وحاء في ال٣ىاهحن ال٣ٟهُت: البً حؼي 175م  2ج -، الٟىا٦ه الضواوي: للىٟغاوي 538م  3ج 
ت َٗ ْعب

َ
ْمَىا٫ َوََى ٖلى ؤ

َ ْ
ي ِفي ألا ّضِ

َٗ ت صون  )الخ  َٗ َٟ ْى
َ ْ
زظ اإلا

َ
اِوي( ؤ

 
ْهب.. )الث

َ
ٛ
ْ
٢بت، َوََى ال زظ الغ 

َ
َىإ، )ألاو٫( ؤ

ْ
ه
َ
ؤ

و 
َ
له، ؤ

ُ
ْىب ٧

 
٤ الث و جدٍغ

َ
َخَُىان، ؤ

ْ
٣خل ال

َ
يء، ٦

 
ٝ الصخ

َ
ال
ْ
اِلث( الاؾتهال٥ بِةج

 
ْهب.. )الث

َ
ٛ
ْ
٢بت، َوََى يغب مً ال الغ 

ٝ ال
َ

ال
ْ
جغ، َو٦ؿغ الٟساع، َوِبج

ّ
٣ه، َو٢ُ٘ الص ِل٪، َوٍْجِغي مْجَغاٍ جسٍغ

َ
َعاَم، َوقبه ط اِهحر َوالض 

َ
ه ام َوالض  َٗ

 
ُ

و َخل  َصابت، 
َ
اِثغ، ُٞاع، ؤ

َ
و ٞخذ ٢ٟو َ

َ
ُؿِغ١، ؤ

َ
ٞ ،

 
ُخىخا ْٟ ر٦ه َم

َ
ت
َ
 لغحل، ٞ

 
الدؿبِب ِفي الّخل٠، ٦مً ٞخذ خاهىجا

ِ
َ
ذ، ٞإخغ٢ذ ق اعا ِفي ًْىم ٍع

َ
و ؤو٢ض ه

َ
 مىز٣ا، ٞإب٤، ؤ

 
و َخل  ٖبضا

َ
 ٩ًىن خٍٟغ ٞهغبذ، ؤ

ُ
را بَدُث

ْ
و خٟغ بئ

َ
ئا، ؤ

هَى 
َ
ِل٪، ٞ

َ
ِئا مً ط

َ
مً ٞٗل ق

َ
ُخ٣ى١. ٞ

ْ
حها مً ال ِٞ  َما 

َٕ ا ًَ
َ
و ٢ُ٘ َوِز٣ُت، ٞ

َ
و بهَُمت، ؤ

َ
َؿان ؤ

ْ
ُه ِبو ِٞ ؿ٣ِ 

َ
ٞ ،

 
ضًا َٗ

َ
ح

و زُإ(.
َ
 ؤ
 
له ٖمضا

ُ
ِل٪ ٧

َ
ٞه، َؾَىاء ٞٗل ط

َ
ال
ْ
و حؿبب ِفي ِبج

َ
لٟه، ؤ

ْ
و ؤج

َ
 َياِمً إلاا اْؾَتهل٨ه، ؤ

ت 78م  7مىذ الجلُل قغح مسخهغ زلُل: ج ( 3) . 296م  3ج -، خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بحر: ابً ٖٞغ
 َٗ
ْ
ًُ بال َم ًْ

ُ
ْمَىا٫َ ج

َ ْ
ن  ألا

َ
ِلَ٪، ؤ

َ
ا ِفي ط

َ
ْىَضه ِٖ ُه 

َ
ل َٖ  ُ٘ ْجَخَم

ُ ْ
ْمُغ امل

َ ْ
َمَغ: ألا ُٖ بى 

َ
ِإ(. وحاء في الاؾخظ٧اع: )٢ا٫َ ؤ

َ
ُ
َ
خ
ْ
ْمِض َوال

بى 
َ
جد٤ُ٣: ؾالم  - 300م  7ج -ٖمغ ًىؾ٠ بً ٖبض هللا بً دمحم بً ٖبض البر بً ٖانم عاح٘: الاؾخظ٧اع: ؤ

ولى ٖام  -دمحم ُٖا، دمحم ٖلي مٗىى 
ُ
 بحروث. -الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت  -م 2000 َـ/1421الُبٗت ألا
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ي ِلَهاِخ ً ص 
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َ
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َ
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إ
َ
ُ
َ
ِلَ٪ ز

َ
ًْ ط ُم فِ بح ١ ِم

َ
ز
ْ
إ
َ ْ
 اإلا

 
ِلَ٪ بال

َ
ْمِض  يَن ط َٗ

ْ
 .(1)(ال

ًَ فِ ) :ياإلاغج يوحاء ف ن  َما يِم
َ
ًَ فِ  يؤ ْمِض، يِم َٗ

ْ
ا٫ِ  يال

َ ْ
اإلا
َ
ِإ، ٧

َ
ُ
َ
خ
ْ
 .(2)(ال

 ) :اآلزاعباملحلى  يوحاء ف
َ
َغ ق

َ
َؿَغ ِِلز

َ
٦ ًْ  َِم

َ
ْو َحَغَح ل

َ
ا، ؤ ا، بَٖ  هئ  ْو َخ ض 

َ
غَ ُؤ

َ
ْو ز

َ
ا، ؤ   ١ َىاه 

َ
ىْ  هل

َ
ا، بز

ِلَ٪ َصِخ ٢
َ
لُّ ط

ُ
َم ٧ ا َحجَ ُّىِ ا ِمم    يد 

َ
ل م  ُهَٖ

ُ
َما ٢، ز

َ
َم ٦ َجاوِ َّىِ

ْ
 ال

َ
٠ ِ

ّ
ل
ُ
ت، َو٧ َٖ ا ْن  يَى الؿ 

َ
ُِ ٌؤ

 بَناِخ  يْٗ

 
 

 بحِء َما يالصخ
ْ
 .(3)(ِن حَمخَ ٣َُن ال

 (،زُحم الخمًٖض يؤ) ز،حاإلام رحر ٚحت الهُٛم حاء وَصاَع، خى٫ مؿاولهجبُوبهما الخالٝ  ظا،ه
ًْ ف اعة بٗبً ؤم ال؟ ؤو ٍإمىا٫ آلازغ بالًغع  ١بلخا ُهٖل بترجً يالظ هؿإ٫ ًٖ ٞٗلٌل َ، هخ٨م يوَم

 مؿاولًز ختى ُحر ٖىهغ ؤلاصعا٥ ؤو الخمحخىاٞغ لضي الهًٛلؼم ؤن ًل َؤزغي: 
 
ت ٩ُىن مؿاوال

 ن :ًيم على عؤهوحاء زالفالًاعة؟  هت ًٖ ؤٞٗالُمضه

ٌ  يالغؤ ، ؤح٩ىن اإلاؿاو٫ ممًلؼم ؤن ًز، ٞال ُحم الخمًن ٖضحخًمبى٫ ٣بلى ال َبط: ألاو
 
 يزا

 إلاا ف
 
ىم ٖلى الًغع ال ٣ىا جَت ُ. ٞاإلاؿاوليمً مٗجى الاهدغاٝ ؤو الخٗض ُهإجً يالظ هٖمل يمضع٧ا

 ز.ُحؤلاصعا٥ ؤو الخم بخُلً يٖلى الخُإ الظ

 إلاا ج
 
ًْ صون الؿا) ز،حر اإلامحر ٚحؿإ٫ الهٌٛ ضم،لوبعماال ًْ ف( ٗتبَم ، ٧املجىىن، هخ٨م يوَم

 مٛىاٍَ، واإلاىىم جىى (5)، والىاثم(4)الٟٛلت ي، وطُه، والؿٍٟواإلاٗخى 
 
، واإلاهاُؿِما

 
مغى الىىم، ب با

                                              
 .200م  2ج  -ألام: لئلمام الكاٞعي  ( 1)
 .184م  8ج -اإلاٛجي: ابً ٢ضامت  ( 2)
ا. - 439م  6ج -باِلزاع: ابً خؼم الٓاَغي املخلى  ( 3) ِئ 

َ
َغ ق

َ
 ِِلز

َ
٠

َ
ل
ْ
ج
َ
 ؤ
ٌ
ت
َ
ل
َ
 َمْؿإ

(4 )  
ُ
َخِل٠

ْ
اِث الغ ابَدِت. َوٍس

َ
ٞ َهغُّ ى الخ 

َ
 حهَخِضي ِبل

َ
به، َوال

ْ
َمِت ٢ل

َ
بُىِٕ ِلَؿال

ْ
بُن ِفي ال

ْ
ٛ  ٌ ًْ َى: َم ِت،َ 

َ
ل ْٟ
َ
ٛ
ْ
و ال

ُ
ُه ط ِٟ  الؿ 

ن 
َ
ُه، بإ ِٟ ًِ الؿ 

َٖ  
ِؿٌض  ْٟ ٘: الخاُم َؿاَص. )عاح

َٟ ٣ِهُض الْ  ً
َ
اِله، َوال

َ
ِؿٍض إلِا ْٟ ـَ بُم ِ

َ
ه ل ِةه 

َ
ِت،ٞ 

َ
ل ْٟ
َ
ٛ
ْ
و ال

ُ
ا ط م 

َ
ٌ٘ ِلهَىاٍ. ؤ اِله، َوُمَخاب

َ
 -وي ال٨بحر: للماوعصي إلِا

دُت: ج222م  17ج ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى بت الؼخُلي 97م  17، اإلاىؾٖى  (.4500م  6ج -، ال٣ٟه ؤلاؾالمي وؤصلخه: ص/ َو
ل ال٣ٗل، بل ًمىٗه ًٖ الى ( 5) ىم، َى: ٞخىع َبُعي ٌٗتري ؤلاوؿان في ٞتراث مىخٓمت ؤو ٚحر مىخٓمت ال ًٍؼ

 ًٖ الٗمل. ؤو َى: ٞترة َبُُٗت جدضر لئلوؿان بال 
 
ل الخىاؽ الٓاَغة، بل ًمىٗها ؤًًا الٗمل، وال ًٍؼ

ال٣ٗل م٘ ٢ُامه. َظا، ازخُاع مىه، وجمى٘ الخىاؽ الٓاَغة والباَىت ًٖ الٗمل م٘ ؾالمتها، واؾخٗما٫ 
ماء في ؤن  ألازحر، َى: حُٗل ال٣ىي اإلاضع٦ت املخغ٦ت خغ٦ت بعاصًت بؿبب مغى ٌٗغى  سخل٠ الىىم ًٖ ؤلٚا ٍو
ماء  ى ٌكبه الىىم في حُُٗل ال٣ٗل، بال ؤن الىىم ٖاعى َبُعي )ؤي مً الؿالمت(، وؤلٚا للضماٙ ؤو ال٣لب. َو

باعاث الىاثم  . ٚحر َبُعي )ؤي مً اإلاغى(. ٖو
 
 واإلاٛمى ٖلُه، ال اٖخباع لها بَال٢ا

٠: للمىاوي 536م  -)اهٓغ: ٢ىاٖض ال٣ٟه: للبر٦تي   ، ال٣ٟه ؤلاؾالمي 331م  -، الخى٠ُ٢ ٖلى مهماث الخٗاٍع
بت الؼخُلي  دُت: ج2973 - 2972م  4ج -وؤصلخه: ص/ َو ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى ، ٦ك٠ ألاؾغاع 267م  5، اإلاىؾٖى

 (.278 - 277م  4ج -ؼ البساعي قغح ؤنى٫ البزصوي: ٖبض الٍٗؼ



 

  
 

 

  11 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

ٞ ًْ غ ببلؿ ٍض عقض٣وَم ِ
ّ
٨ ؿُّ

ْ
الًاعة  هًٖ ؤٞٗال همال يؿإ٫ فٌ -ت، واإلاغى بى ُب، والٛ(1)ٖاعى، ٧ال

 لًمان ما جغجبب٩ىن ؾًر مكغوٕ، ولظا حر. ٞالٟٗل الًاع ٞٗل ٚحللٛ
 
ٌٛ بمً جل٠،  ُهٖل با

 . (3)اء٣هىع الٟهحم ُهبل َبظا ما طَ. و (2)هوبصعا٦ ههض ٞاٖل٢الىٓغ ًٖ 

 شغح مجلت ألاخيام : يصعع الحيام ف يحاء ف

 نَ  ) 
َ
٠

َ
ل
ْ
ج
َ
ْى ؤ

َ
اَن ُممَ بيل

َ
٧
َ
 ح، َؾَىاٌء ؤ

َ
ْم ٚ

َ
ا ؤ  حَر ُمَم حز 

َ
ْم ٚ

َ
ا ؤ وه 

ُ
ط
ْ
َغ، نَ َر حٍز، َمإ

َ
 ِِلز

 
وٍن، َماال

ُ
ط
ْ
ْو بَُمإ

َ
اَن ؤ

َ
ا ٧

ا، ب
 
ِٞ باِلٛ  

َ
ْخَضر

َ
ْو ؤ

َ
ِغ، ؤ

َ
ز
ْ
ًْ آلا ْمٍغ ِم

َ
 ؤ

َ
  ُهال

ُ
ا َما٣ه ًْ َمالِ  ؛َهاه  َماُن ِم  ً ِؼَم ال

َ
ن  اله   ؛هل

َ
، ً بيأِل

ُ
ظ
َ
از

َ
ا

                                              
غ، َى: خالت حٗغى لئلوؿان بامخالء صماٚه مً ألابسغة اإلاخهاٖضة بلُه، ُٞخُٗل مٗه ٣ٖله اإلامحز بحن  ( 1)

ْ
٨ الؿُّ

ألامىع الخؿىت وال٣بُدت. ؤو َى: ؾغوع ٌٛلب ٖلى ال٣ٗل بمباقغة بٌٗ ألاؾباب اإلاىحبت له، ُٞمى٘ ؤلاوؿان 
٤ مباح، ٧الخانل مً الضواء ؤو البىج، ؤو ًٖ الٗمل بمىحب ٣ٖله مً  ان: ؾ٨غ بٍُغ ى هٖى له. َو ٚحر ؤن ًٍؼ

غ 
ْ
٨ ٤ خغام، ٧الخانل مً الخمغ ؤو ؤي مؿ٨غ آزغ ختى البحرة. والؿُّ خالت الايُغاع ؤو ؤلا٦غاٍ. وؾ٨غ بٍُغ

ل ؤلاعاصة وال٣هض. )عاح٘: ال٣ٟه ؤلاؾال  ٍؼ ُه ال ًظَب ال٣ٗل، بل ٌُٗله ٞترة مً الؼمً، ٍو مي وؤصلخه: ص/ بىٖى
بت الؼخُلي  ، اإلاؿاولُت الجىاثُت للهبي في ال٣ٟه ؤلاؾالمي صعاؾت م٣اعهت بال٣اهىن الجىاجي 2973م  4ج -َو

الىاقغ: صاع  -م 2004َـ/1425الُبٗت ألاولى ٖام  - 143م  -الىيعي: ص/ خىان قٗبان مُإو ٖبض الٗاَي
 ال٣اَغة(. -الجهًت الٗغبُت 

(2 ) ٗ حر اإلامحز، ٨ٞالَما مؿاو٫ في ماله بطا ٞال٣اٖضة في الكَغ ت ؤلاؾالمُت ؤجها ال جٟغ١ في الخ٨م بحن اإلامحز ٚو
 ؤو ٚحر ممحز.

 
، ٌؿخىي ؤن ٩ًىن ممحزا  ِلزغ. ٞاإلاباقغ يامً في ماله بطا ؤجل٠ ما٫ ٚحٍر

 
 ؤجل٠ ماال

لعي، وخاقُت الكبلي ٖلُه  ( 3) ، الكغح ال٨بحر ٖلى 191م  5ج -اهٓغ: جبُحن الخ٣اث٤ قغح ٦جز الض٢اث٤: للٍؼ
، اإلاٛجي: 6م  9ج -، جدٟت املخخاج: ابً حجغ الهُخمي 443م  3ج -مسخهغ زلُل: للكُش/ ؤخمض الضعصًغ 

م مً اجٟا١ ٣ٞهاء اإلاال٨ُت م٘ حمهىع ٣ٞهاء اإلاظاَب ألازغي في 353م  4ج -ابً ٢ضامت  لى الٚغ . َظا، ٖو
 ٖىض البٌٗ مجهم جُٟض  ال٣ى٫ بخًمحن الهٛحر ٚحر اإلامحز ًٖ ؤٞٗاله الًاعة في

 
ماله، بال ؤهجي وحضث ههىنا

 219 - 218م ما ههه  -ٚحر طل٪، ٣ٞض حاء في ال٣ىاهحن ال٣ٟهُت: البً حؼي 
َ
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َ
ٛ
ْ
ًْ ال

ًُ َوَما ِؾىُّ  َم ًْ ا ً
َ
َماط

َ
ى َيَماِهه ٞ
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ل َٖ َضِمه، َو َٖ َماُن، َيَماِهه َو  ً ِٝ ال

َ
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ْ
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ْ
ظ
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َ
ًُ به، ج َم ًْ ِظي ً
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ا٢ل َٖ ى 

َ
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َ ْ
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قغح مسخهغ زلُل: َوؤ

 (.131م  6ٗضوي ٖلى قغح مسخهغ زلُل: ج، و٦ظا خاقُت الهُٗضي ال131م  6ج -للخغشخي 
ا ابً الخاحب في مضي مؿاولُت ٖضًم الخمُحز في زالزت ؤ٢ىا٫، هي ٧اِلحي:   ٨ظا، جخلخو ألا٢ىا٫ التي ط٦َغ َو

ألاو٫: ًًمً اإلاا٫ في ماله، والضًت ٖلى ٖا٢لخه، بن بلٛذ الثلث، وبال ٟٞي ماله. والثاوي: ال ًًمً اإلاا٫، وؤما 
غي ابً الضًت ٞٗلى ٖا٢لخ . ٍو

 
٩ىهان َضعا ، ٍو

 
 وال صًت

 
ه، بن بلٛذ الثلث، وبال ٟٞي ماله. والثالث: ال ًًمً ماال

 ؤن  ألاولى ال٣ى٫ بخًمُىه. -ٖلى ما حاء به الخغشخي  -الخاحب 
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َ
  يٞ

َ
 .(5)(َماحهِض ًؤ

ا فِ ) :تٍم الجىػ كًُ باٌ اكو 
َ
َر٧
َ
ت
ْ
ْمُض اق َٗ

ْ
 َوال

ُ
إ
َ
ُ
َ
خ
ْ
ال
َ
ِظ  يٞ

 
ِٝ ال

َ
ال
ْ
ج ِ
ْ
رَ َ يؤلا

َ
ت
ْ
َماِن، َوِبْن اٞ  ً  ِلل

ٌ
ت
 
ل ِٖ ا ٢َى 

ِم. َوَع  يفِ 
ْ
ز ِ
ْ
ِت ؤلا

 
ل َماِن بِٖ  ً ًْ بِِ ال ِٝ ِم

َ
ال
ْ
ج ِ
ْ
اِم بعَ  باباإل

َ
ْخ٩
َ ْ
ْؾ بِِ ألا

َ
ِظ ٣َى ُم َا، وَ بهابإ

 
ْض٫ِ ال َٗ

ْ
ى ال   يَخطخَ

َ
ال

 
 
 بال

ُ
َخت

َ
ْهل

َ ْ
ِخمُّ اإلا

َ
ْوَح بهج

َ
َما ؤ

َ
  ب، ٦

ْ
ى ال

َ
ل  ِص ٣َٖ

َ
إ
َ
ُ
َ
 ًاِجِل ز

ْ
  ؛ِل ُخِ ٣ِت ال

َ
ِلَ٪ ال

َ
لِ ٌَوِلظ

ْ
٩ َخَمُض الخ  ُْٗ ،

ُ
٠ 

َ
ُٞ ًُ َم ًْ

ى  بياله   ُٟ
َ
ل
ْ
ج
َ
اِثَم َما ؤ ْجُىىُن َوالى 

َ ْ
ْمَىا٫ِ، وَ  ٍَوامل

َ ْ
ًْ ألا ِت َِم

 
ِت ال ام  َٗ

ْ
ِ٘ ال َغاِج

 
ًْ الك ا ِم

َ
  يظ

 
ِت بال م 

ُ ْ
ِخمُّ َمَهاِلُر ألا

َ
 ج
َ
ال

ْم  ؛ابه
َ
ْى ل

َ
ل
َ
َمُىىا ِحَىاًٞ ًًْ 

َ
 حهِض ًاِث ؤ

َ
٠

َ
ل
ْ
ج
َ َ
ًُ بْم، أل ْمَىا٫َ هْٗ

َ
عَ بْم ؤ ، َواص  ٌٍ

ْٗ 
ْ
َضَم ال َٖ  َو

َ
إ
َ
ُ
َ
خ
ْ
 .(6)(ْهِض ٣ى ال

ت ُاهىن اإلاٗامالث اإلاضه٢ ٣هواٖخى ٍىابوج بهى ما ؤزظ َ يظا الغؤَؤن   اع،باالعخبغ ًظا، والجضه
 : يعلى آلاح همى 282ث هطذ اإلااصة ُخ، يماعاحؤلا 

 .(7)(ًمان الًغع بز، حر ممح، ولى ٚهلؼم ٞاٖلًر، حالٛب٧ل بيغاع  ) 

                                              
حرِ  96جىو اإلااصة  ( 1)

َ
ٛ
ْ
ِ٪ ال

ْ
 ِفي ِمل

َ
ٝ ْن ًَخَهغ 

َ
َخٍض ؤ

َ
 ًُجىُػ أِل

َ
ِهه(. مً مجلت ألاخ٩ام الٗضلُت ٖلى ؤهه: )ال

ْ
 بط

َ
 بال

 .604م  2ج -صعع الخ٩ام في قغح مجلت ألاخ٩ام: ٖلي خُضع  ( 2)
َل ًْىٍم 164م  7ج -بضاج٘ الهىاج٘ في جغجِب الكغاج٘: ال٩اؾاوي  ( 3) ْٟ

َِ  
ى بن  ا٫ِ َخت  َٗ

ْ
ٞ
َ ْ
 باأل

َ
ظ
َ
از

َ
. و٢ا٫ الكبلي: )ًا

َؼُمه 
ْ
ه، ًل َٟ

َ
ل
ْ
ج
َ
إ
َ
َؿاٍن ٞ

ْ
ى َما٫ِ بو

َ
ل َٖ ب 

َ
٣ل
ْ
ْى اه

َ
َؼُمه ل

ْ
َؿاٍن، ًل

ْ
ْىب بو

َ
ا َمؼ ١ ز

َ
٤ُ بط ِٟ ً 

َ
ِظي ال

 
ْجُىىُن ال

َ ْ
ِلَ٪ امل

َ
ظ
َ
َماُن. َو٦  ً ال

اَن لِ 
َ
 بْم٩

َ
، َوال

 
اََضة

َ
ا َوُمك ىَحُض ِخؿًّ

ُ
ها ج ج 

َ
ِخُِذ؛ أِل ٣ْهِض الص 

ْ
ى ال

َ
ل َٖ  

ُ
٠٣

َ
 ج
َ
ا٫َ ال َٗ

ْ
ٞ
َ ْ
ن  ألا

َ
َماُن؛ أِل  ً ابٌذ ال

َ
َغّصِ َما ََى ز

 
َ ْ
ِٝ ألا

َ
ا، بِسال ن  ِخؿًّ

َ
حها؛ أِل ِٞ َغاِن  ِ

ّ
ز
َ
ُجُىىَن ًا

ْ
با َوال ِةن  الّهِ

َ
٣َهاِم، ٞ

ْ
ُخُضوِص َوال

ْ
ال
َ
بهِت، ٧  بالكُّ

ُ
ْؿ٣ِ

َ
ِتي ح

 
ا٫ِ ال َٗ

ْ
ٞ

ِله ْٗ ِٞ ْجهَما ِل٣ُهىٍع ِفي  َٖ ْذ 
َ
َؿ٣ُ

َ
٣ىبِت ٞ ُٗ

ْ
َِل ال

َ
ًْ ؤ َِؿا ِم

َ
ْجُىىُن ل

َ ْ
بي َوامل ، َواله 

ٌ
٣ىبت ُٖ ٣َهاَم 

ْ
ُخُضوَص َوال

ْ
َض ال َٗ ِم َما ِل

لعي، وخاقُت الكبلي ٖلُه  ِخُِذ(. عاح٘: جبُحن الخ٣اث٤ قغح ٦جز الض٢اث٤: للٍؼ ٣ْهِض الص 
ْ
 .191م  5ج -ال

 .443م  3ج -الكغح ال٨بحر ٖلى مسخهغ زلُل: للكُش/ ؤخمض الضعصًغ  ( 4)
 .353م  4ج -اإلاٛجي: ابً ٢ضامت  ( 5)
جد٤ُ٣: دمحم ٖبض  - 116م  2ج -بً ؤًىب بً ٢ُم الجىػٍت بٖالم اإلاى٢ٗحن ًٖ عب الٗاإلاحن: دمحم بً ؤبي ب٨غ  ( 6)

 بحروث. -الىاقغ: صاع ال٨خب الٗلمُت  -م 1991َـ/1411الُبٗت ألاولى ٖام  -الؿالم ببغاَُم 
 ٖلى َظا الىو ما ًلي: )في َظٍ اإلااصة ٣ًغع اإلاكٕغ  ( 7)

 
َظا، و٢ض وعّص في اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت لهظا ال٣اهىن حٗل٣ُا

== 



 

  
 

 

  13 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

                                              
==  

ظٍ ال٣اٖضة حؿدىض ٖلى ما ال٣اٖضة ال ٌ. َو ٗامت مً ؤن ٧ل ٞٗل ًهِب الٛحر بًغع، ٞةهه ٌؿخىحب الخٍٗى
ٗت ؤلاؾالمُت مً ؤهه: )ال يغع وال يغاع( )م  مً  20مً املجلت(، و: )الًغع ًؼا٫( )م  19َى م٣غع في الكَغ

ِجي لٟٔ: )ؤلاي 53املجلت(، ؤو: )بطا بُل ألانل ًهاع بلى البض٫( )م 
ْ
ٛ غاع( في َظا اإلا٣ام ًٖ ؾاثغ مجلت(.. َو

جى التي جسُغ في مٗغى الخٗبحر، ٧انُالح: )الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ(، ؤو: )الٗمل املخال٠ 
ُ
الىٗىث وال٨

ما٫ التي ًخد٤٣ ٞحها مٗجى  جي ًٖ البُان، ؤن  ؾغص ألٖا لل٣اهىن(، ؤو: )الٟٗل الظي ًدغمه ال٣اهىن(.. الخ. ٚو
٘، ال ٩ًىن مً اصي ٢ِ بلى وي٘ بُان حام٘ ماو٘.  ؤلايغاع، في ههىم الدكَغ

ُ
وعاثه بال يغب ألامثا٫، وال ج

ى ٌؿترقض في طل٪، بما ٌؿخسلو مً َبُٗت ههي  ُٞجب جغ٥ جدضًض ما ُٞه بيغاع لخ٣ضًغ ال٣اضخي، َو
ال٣اهىن ًٖ ؤلايغاع مً ٖىانغ الخىحُه، ٞثمت التزام ًٟغى ٖلى ال٩اٞت ٖضم ؤلايغاع بالٛحر، وُمسالٟت َظا 

، ًىحب بظل٪ بٖما٫ ٖىاًت الىهي هي ال  في الخهٝغ
 
٣خطخي َظا الالتزام جبهغا تي ًىُىي ٞحها ؤلايغاع. ٍو

الغحل الخٍغو.. واإلا٣هىص باإليغاع َىا مداولت )مجاوػة الخض( الىاحب الى٢ٝى ٖىضٍ، ؤو )الخ٣هحر ًٖ 
لٟٗل الؿلبي الخض( الىاحب الىنى٫ بلُه في الٟٗل ؤو الامخىإ مما ًترجب ٖلُه الًغع، ٞهى ًدىاو٫ ا

والاًجابي، وجىهٝغ صاللخه بلى الٟٗل الٗمض، وبلى مجغص ؤلاَما٫ ٖلى خض ؾىاء، طل٪ ؤن  ال٣ٟه ؤلاؾالمي ٦ما 
 ...)ِ ؿمُه: )الخ٣هحر(، و: )ٖضم الخدغػ والخٍٟغ ى ْاَغ، ٌٗٝغ الخُإ الؿلبي، َو ٌٗٝغ الخُإ الاًجابي، َو

 
 
بلى الًغع في طاجه، اؾخىحب يمان ما ًترجب ٖلُه مً جل٠،  وزالنت ال٣ى٫ في طل٪: ؤن  الٟٗل بطا ٧ان ماصًا

 بالىٓغ بلى هخاثجه، ٞخ٣٘ جبٗخه ٖلى ٞاٖله، ٞةن ٧ان ٞاٖله ٖضًم ألاَلُت، لم 
 
 مدٓىعا

 
ه خُيئظ ٩ًىن ٞٗال

ّ
أله

ٗه لخضًث: )ال يغع وال يغاع(، وطل٪ ًىحب  ًازغ طل٪ في ؤهه ٞٗل جغجب ٖلُه يغع بالٛحر ؤوحب الكإع ٞع
٘ ا ٗه في َظٍ الخا٫ بال بةًجاب ٞع ٠ٍ، وال ؾبُل بلى ٞع

 
ل
َ
٠ٍ ؤم مً ٚحر ُم٩

 
ل
َ
، ؾىاء ؤخضر مً ُم٩

 
لًغع مُل٣ا

ًْ ًًغ بٛحٍر مؿاولُت مالُت ال ج٣ىم ٖلى الخُإ بل  الًمان في ماله.. ؤما في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، ٞمؿاولُت َم
(. )عاح٘: اإلاظ٦غة ٖلى الًغع، ولظا ال ٌكتٍر في اإلاؿاولُت اإلاالُت ؤن ٩ًىن مغج٨

َ
ب الٟٗل الًاع ُمَمحَزا

م واإلاٗض٫ بال٣اهىن 1985( لؿىت 5ؤلاًًاخُت ل٣اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت الهاصع بال٣اهىن الاجداصي ع٢م )
 (.277 - 274م  -م 1987( لؿىت 1الاجداصي ع٢م )

غي البٌٗ، بد٤، ؤن  هو اإلااصة   ٖضة اهخ٣اصاث، خُث مً ٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت جلخ٣ه  282َظا، ٍو
ال١ في ؤلايغاع صون ج٣ُُض له بإي  ى يمان الًغع، ٖلى َظا ؤلَا ؤَل٣ذ َظٍ اإلااصة ؤلايغاع وعجبذ الخ٨م، َو
ظا بال ق٪ لِـ ٖلى بَال٢ه ال بالىٓغ الكغعي وال بالىٓغ ال٣اهىوي، بل َى م٣ُض في الىا٢٘ بما بطا ٧ان  ٢ُض. َو

ضي، لخسغج بهظا الخ٣ُُض نىع ٦ثحرة لئليغاع ال حؿخلؼم الًمان ؤلايغاع )ؤو الٟٗل الًاع( مً ٢بُل الخٗ
غ باملجغمحن،  ٠ بدىُٟظ الخضوص ؤو الخٗاٍػ

 
ل
َ
٩
ُ
الظي ٢غعجه َظٍ اإلااصة الهخٟاء الخٗضي ٖجها. وطل٪ ٧الصخو اإلا

ت   في ٢ٍغ
 
، ؤن ًٟخخذ مدال

 
 مكغوٖت، ٦ما لى ؤعاص شخو طو مهىت، ٦دال١ مثال

 
و٦ظل٪ مً ًماعؾىن خ٣ى٢ا

 مً اٞخخاح ُمؼاخم له، ول٨ً ٖمل َظا اإلاؼاخم مكغوٕ وبن ٞح
 
ها خال١ وخُض ٢بله، ٞةن ال٣ضًم ًخًغع خخما

ضزل جدذ ال٣اٖضة ال٣اثلت بن: )الجىاػ الكغعي ًىافي  ما٫ اإلاكغوٖت ٍو جًغع مىه طا٥، ألّن طل٪ مً ألٖا
ؤّن: )لٟٔ ؤلايغاع في َظا اإلا٣ام  282مً املجلت(. و٢ض وعّص في اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت جدذ اإلااصة  91الًمان( )م 

جى التي جسُغ في مٗغى الخٗبحر، ٧انُالح: )الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ(، ؤو: )الٗمل 
ُ
ٌٛجي ًٖ ؾاثغ الىٗىث وال٨

م به، بل البض مً ج٣ُُض ؤلايغاع بىن٠ 
 
ظا ٚحر ُمَؿل املخال٠ لل٣اهىن(، ؤو: )الٟٗل الظي ًدغمه ال٣اهىن(، َو

(.الخٗضي ل٩ُىن حٗمُم الخ٨
 
 م ؾلُما

== 
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، ؾىاء ٧ان ٍر حخل٠ ما٫ ًٚ يالظ بيت الهُاهىن ٖلى مؿاول٣مً طاث ال ٦303ما جىو اإلااصة 

ْو ٚحُمم
َ
 ؤ
 
 : هث هطذ على ؤهُخز، حر ممحزا

ًْ فحر ممحز ؤو ٚح، ممبيبطا ؤجل٠ ن)  (.هالًمان مً مال ه، لؼمٍر حما، ما٫ ٚهخ٨م يز، وَم

 لىو اإلااصة ٣ووٞ ،ُهوعل
 
ت ٖلى ُام اإلاؿاول٢ؤض ٢ يماعاحت ؤلا ُاهىن اإلاٗامالث اإلاضه٢، ٞةن 282ا

ظا َ يماعاحـ اإلاكٕغ ؤلا بخ٢ض ا٢ز. و ُحؤلاصعا٥ والخم بخُلً ي٨ٞغة الًغع، ال ٖلى ٨ٞغة الخُإ الظ

  : ٠ٍث الكغ ًمً الخض ٍا٣اؾخ يالظ يؾالمؤلا  ٣هالخ٨م مً الٟ
َ

 ِغَغاَع  ال
َ

َغَع َوال
َ
، ولم (1) غ

اث الٟٗل ي٨ٟغة الخُإ فبإزظ ً  ؤو ًٚالًغع مخٗضت، ٞؿىاء ٧ان ُمدضر ُالخهٞغ
 
ر مخٗض، وؾىاء حا

 .(2)هى يامً لٟٗلهز، ٞحر ممحز ؤو ٚحر مخٗمض، ممح٧ان مخٗمض ؤو ٚ

،ُخطح لىا حلًىظا، هو 
 
 فُحم الخمًت ٖضُض ٖالج مؿاول٢ يماعاحؤن  اإلاكٕغ ؤلا  ا

 
طل٪  يز مخلمؿا

ظ ُ، خيؾالمؤلا  ٣هالٟ هؾل٨ يج الظهطاث الى
َ
 هز ًٖ ؤٞٗالُحالخمم ًت ال٩املت لٗضُاإلاؿاولبث ؤز

 ب
 
 ـ ٖلى ٨ٞغة الخُإ.ِا ٖلى ٨ٞغة ؤلايغاع، ولَاًالًاعة، ماؾؿا

 بخُلً يت ٖلى ٨ٞغة الًغع ال ٖلى ٨ٞغة الخُإ الظُامت اإلاؿاول٢ؤن  ب بلى ظا، وهلفذ الىظغ،ه
ى َذ ب، ؤنيماعاحت ؤلا ُاهىن اإلاٗامالث اإلاضه٢و  يؾالمؤلا  ٣هالٟ بهؤزظ  يى الخ٨م الظَز، و ُحالخم

اهىن الالتزاماث ٢، و ياهىن ألاإلااو٣ثت، ٧الًٗاث الخضَض مً الدكغ ًالٗض يف بهاإلاٗمى٫  ٍالاججا

                                              
==  

ض خى٫ َظٍ الاهخ٣اصاث ًغاح٘: الٟٗل الًاع والًمان ُٞه صعاؾت ونُاٚت ٢اهىهُت مانلت ٖلى   للمٍؼ
 مً ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي: ص/ مهُٟى ؤخمض الؼع٢ا 

 
٣هها اهُال٢ا ٗت ؤلاؾالمُت ٞو  - 71م  -ههىم الكَغ

صمك٤، اإلاؿاولُت  -اٖت واليكغ والخىػَ٘ الىاقغ: صاع ال٣لم للُب -م 1988َـ/1408الُبٗت ألاولى ٖام  - 72
ت لٗضًم الخمُحز صعاؾت م٣اعهت: ًٞل ماَغ دمحم ٖؿ٣الن   إلاخُلباث  -الخ٣هحًر

 
ؤَغوخت م٣ضمت اؾخ٨ماال

ىُت  -٧لُت الضعاؾاث الٗلُا  -صعحت اإلااحؿخحر في ال٣اهىن الخام   -ٞلؿُحن  -هابلـ  -حامٗت الىجاح الَى
 .   120 - 115م  -م 2008ٖام 

اِم  ( 1)
َ
ْخ٩
َ ْ
غُّ بَجاِعٍ  -عاح٘: ؾجن ابً ماحه: ٦َِخاب ألا ًُ ًْ بَجى ِفي َخ٣ه َما ً ، 2340خضًث ع٢م:  - 784م  2ج  -باب َم

ِر  -الؿجن ال٨بري: للبحه٣ي 
ْ
ل  ِيَغاَع  -٦َِخاب الهُّ

َ
 َيَغَع َوال

َ
. َظا، 11384خضًث ع٢م:  - 114م  6ج -باب ال

٘ الًغع  ٠ ًىحب ٞع ٗه والخضًث الكٍغ ٠، وال ؾبُل بلى ٞع
ّ
ل
َ
٠ٍ ؤم مً ٚحر ُم٩

ّ
ل
َ
، ؾىاء ؤخضر مً ُم٩

 
مُل٣ا

 في َظٍ الخا٫ بال بةًجاب الًمان.
 ٣ٞ453غة  -اهٓغ: مهاصع الالتزام في ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي: ص/ ؤهىع ؾلُان  ( 2)

ت في  -ألاعصهُت الىاقغ: الجامٗت  -م 2012الُبٗت ألاولى ٖام  - 311م  ٖمان، ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الخ٣هحًر
 -م 2010الُبٗت ألاولى ٖام  - 20م  ٣ٞ29غة  -٢اهىن اإلاٗامالث اإلاضهُت ؤلاماعاحي: ص/ ٞاعو١ ألابانحري 

ت  -بزغاء لليكغ والخىػَ٘  -صولت ؤلاماعاث  -الكاع٢ت  -الىاقغ: م٨خبت الجامٗت  ألاعصن، اإلاؿاولُت الخ٣هحًر
 .114م  -ز: ًٞل ماَغ دمحم ٖؿ٣الن لٗضًم الخمُح



 

  
 

 

  18 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

، يرحٛالباهىن ال٣، واليجُاهىن اله٣، واليُالًؤلا  ي، واإلاكغوٕ الٟغوسخيىلىوباهىن ال٣، والي ؿغ َالؿى 

 يٖامت فاٖضة ٣ٗت ٦بت جدمل الخٍىٓغ بؤزظ  يالظ يتُاهىن الؿٞى٣، والي٩ُلجباهىن ال٣وال

 .(1)غ٦ً الًغع بغ٦ً الخُإ ا٦خٟاء  بى مٗلىم، ال حٗخض َٗت، ٦ما بت جدمل الخٍت، وهٓغ ُاإلاؿاول

الًاعة، ٞال  هؿإ٫ ؤلاوؿان ًٖ ؤٞٗالٌز ختى ُحبلى اقتراٍ ؤلاصعا٥ والخم َبط: يالثاو يالغؤ
ضع٥ ًز، ٞةطا ٧ان الصخو ال ُحاإلصعا٥ والخمبِ بغجً( الٟٗل الًاع) ز. ٞالخُإُحت صون جمُمؿاول

ن بحز ُحضعة ٖلى الخم٣ال ًهؿذ لضِبطا ٧ان الصخو ل: اعة ؤزغي بعبؤو مً ؤٞٗا٫،  ههضع ٖىًما 

 .(2)ىم ٖلى ٨ٞغة الخُإ٣ت جُؿإ٫، َاإلاا ؤن  اإلاؿاولٌؤن  يغبيً، ٞال بالخُإ والهىا

 هٖت ٍ، واإلاٗخى (3)ز، واملجىىن حر اإلامحٚ بيٞاله ،ُهوعل
 
 جاما

 
ًْ ٞ، (4)ا ٖاعى،  ببلؿ ٍض عقض٣وَم

ِغ والٛ
ْ
م جىى (5)ت واإلاغىبى ُب٧الُؿ٨ َىى 

ُ
 مٛىاٍَ، واإلا

 
، واإلاهاُؿِما

 
 بمغى الىىم، واإلاهاب با

                                              
، الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض: ص/ ٖبض 312 - 311م  ٣ٞ453غة  -ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤  ( 1)

ت الالتزام بىحه ٖام مهاصع الالتزام( ٣ٞغة  -الغػا١ ؤخمض الؿجهىعي  َامل  913م  540املجلض الثاوي )هٍٓغ
 لبىان. -بحروث  -الىاقغ: ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت  -م 2011الجضًضة ٖام الُبٗت الثالثت  - 3ع٢م 

ت الالتزام بىحه ٖام مهاصع  -الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض: ص/ الؿجهىعي  ( 2) املجلض الثاوي )هٍٓغ
٤ُ خؿً ٞغج، وص/ 903م  ٣ٞ535غة  -الالتزام(  مهُٟى ، مهاصع وؤخ٩ام الالتزام صعاؾت م٣اعهت: ص/ جٞى
 -بحروث  -الىاقغ: ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت  -م 2009الُبٗت ألاولى ٖام  - 372م  ٣ٞ276غة -الجما٫ 

ت الٗامت لاللتزام )ال٣ؿم ألاو٫ مهاصع الالتزام( م  ٣ٞ146غة  -ص/ ٖبضالىصوص ًدحي  لبىان، اإلاىحؼ في الىٍٓغ
ال٣اَغة، مهاصع وؤخ٩ام الالتزام صعاؾت  -ُت الىاقغ: صاع الجهًت الٗغب -م 1990الُبٗت ألاولى ٖام  - 233

الُبٗت  - 310 - 309م  -م٣اعهت: ص/ مهُٟى الجما٫، وص/ عمًان ؤبى الؿٗىص، وص/ هبُل ببغاَُم ؾٗض 
 لبىان. -بحروث  -الىاقغ: ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت  -م 2006ألاولى ٖام 

ى مؿخمغ ؤم ؤهه مخ٣ُ٘، ؤي جخسلله ٞتراث بٞا٢ت ؟. ًخى٠٢ ألامغ في مؿاءلت املجىىن ٖلى هٕى الجىىن، َل َ ( 3)
، ٞالٗبرة بدالت الصخو و٢ذ 

 
، ٞال مؿاولُت الوٗضام ؤلاصعا٥ لضًه. وبن ٧ان مخ٣ُٗا

 
 مؿخمغا

 
ٞةطا ٧ان حىىها

اعج٩ابه الٟٗل الًاع، ٞةن ٧ان في خالت بٞا٢ت، ٞد٨مه خ٨م الٗا٢ل اإلامحز، وبال ُٞإزظ خ٨م ٖضًم الخمُحز. 
ع وؤخ٩ام الالتزام صعاؾت م٣اعهت: ص/ مهُٟى الجما٫، وص/ عمًان ؤبى الؿٗىص، وص/ هبُل )عاح٘: مهاص
 (.312م  - ٣ٞ454غة  -، ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤ 311م  -ببغاَُم ؾٗض 

 لخىاٞغ ع٦ً ؤلاصعا٥ ُٞه. و٦ظا الخ٨م باليؿبت لظو ( 4)
 
 ؤما اإلاٗخٍى اإلامحز، ٞخجىػ مؿاءلخه، ختى لى ٧ان مذجىعا

 
 
٣ا مى، ولى حٗحن لىاخض مجهم مؿاٖض ٢ًاجي، ٞو الٟٛلت والؿُٟه، ولى ٧اها مذجىعًٍ، وألانم وألاب٨م وألٖا

، ألجهم ًضع٧ىن ما ًهضع ٖجهم مً  117ألخ٩ام اإلااصة 
 
مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي، خُث ججىػ مؿاءلتهم حمُٗا

محزون بحن الخحر والكغ. )عاح٘: الىؾُِ في قغح ال٣اهى  ت ؤٖما٫، ٍو ن اإلاضوي الجضًض: املجلض الثاوي )هٍٓغ
، ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ 909 - 908م  ٣ٞ538غة  -ص/ الؿجهىعي  الالتزام بىحه ٖام مهاصع الالتزام(

 (.313 - 312م  - ٣ٞ454غة  -الؿاب٤ 
م الخمُحز ال َظا، وهلٟذ الىٓغ، بلى ؤن  اوٗضام الخمُحز لؿبب ٖاعى، ٧الخمغ واملخضعاث وهدى طل٪، ٞةن ٖضً ( 5)

== 
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، ٧ل ب مالحر مضع٦حم ٚهم زُإ، ألجحهبل بيؿًم٨ً ؤن ًاالء ال َالهٕغ ز ُح. ٞاإلصعا٥ والخم(1)مهن أٖل

ان حى   - يالٟغوسخ ٍر حهٓ هومٗ - ي اإلاهغ  ياهىن اإلاضو٣ال بهظا ما ؤزظ َ. و (2)تُان للمؿاولٍغ َقَغ
 :يإحًعلى ما  همى 164ث هطذ اإلااصة ُخ

 ًٖ ؤٖمالً -1)
 
 ز.حى ممَو  هر اإلاكغوٖت متى نضعث مىحٚ ه٩ىن الصخو مؿاوال

ًْ ٨ًَ ًز، ولم حر ممح٘ الًغع مً شخو ٢ٚوم٘ طل٪، بطا و   -2 ، ؤو حٗظع هى مؿاو٫ ٖىَىا٥ َم

ًْ و ًؤن  ياضخ٣اإلاؿاو٫، حاػ للٌ مً ٍالخهى٫ ٖلى حٗى  ٌ ٖاص٫، ٍخٗى بالًغع  ه٘ مى٢لؼم َم
 فُمغاٖ
 
 (.طل٪ مغ٦ؼ الخهىم يا

م ًت ٖضُمؿاول ياٖضة ٖامت فب٣ض حاء ٢ ي ؤن  اإلاكٕغ اإلاهغ  هن لبحدً ظا الىظ،ه يواإلاخإمل ف

لحهز، زم ؤوعص ٖلُحالخم
ُ
ت ال٩اقٟت ٖلى  ٣يا اؾخثىاء. وؾٝى ه اٖضة ٣ال: ًًٍ ألامغ ًظَؤيىاء اإلاٗٞغ

م ًت مؿاءلت ٖضُهٟت اؾخثىاثبا حهغع ٣ٞخً يز، والخاالث التُحم الخمًت ٖضُمؿاول يالٗامت ف

 ز.ُحالخم

                                              
==  

ٍغ ؤو 
ْ
جيخٟي مؿاولُخه، بال بطا ٧ان ؾبب اوٗضام الخمُحز ال ًغح٘ بلى زُإ مىه. ٞةطا زبذ ؤن  ٣ٞض الخمُحز ِلُؿ٨

ى ٞا٢ض   ًٖ ٖمله ختى لى اعج٨به َو
 
َغ ؤو املخضع ٣ًٟضٍ الخمُحز، ٞةهه ٩ًىن مؿاوال

ْ
ملخضع، ٧ان ٌٗلم ؤن الُؿ٨

ا٢ض الخمُحز لؿبب ٖاعى َى ا لظي ٣ً٘ ٖلُه ٖبء ؤلازباث، ٞٗلُه ؤن ًثبذ ؤن  ٣ٞض الخمُحز بٛحر الىعي. ٞو
٠ اإلاًغوع ؤن ًثبذ ؤن ٣ٞض الخمُحز ٧ان بسُإ اإلاؿئى٫. )اهٓغ: ص/ الؿجهىعي: اإلاغح٘ 

 
زُإ مىه، وال ٩ًل

، ص/ ٖبض الىصوص 313 - 312م  ٣ٞ454غة  -، ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤ 909م  ٣ٞ539غة  -الؿاب٤ 
، ص/ مهُٟى الجما٫، وص/ عمًان ؤبى الؿٗىص، وص/ هبُل ببغاَُم 234م  ٣ٞ146غة -اإلاغح٘ الؿاب٤ ًدحي: 

 (.312 - 311م  -ؾٗض: اإلاغح٘ الؿاب٤ 
ظٍ مؿإلت ٧اص ؤلاحمإ ًى٣ٗض ٖلحها مىظ ج٣غعث في ال٣اهىن الغوماوي، واهخ٣لذ مىه بلى  ( 1) ٣ًى٫ الؿجهىعي: )َو

ىع الخضًثت. واٖخبر ؾ٣ٍى اإلاؿاولُت ًٖ ٖضًم الخمُحز مً الىاخُخحن الٗهىع الىؾُى، ومً َظٍ بلى الٗه
 زُىة زُاَا ال٣اهىن بلى ألامام(. )اهٓغ: الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي الجضًض: 

 
الجىاثُت واإلاضهُت مٗا

ت الالتزام بىحه ٖام مهاصع الالتزام(   (.903م  ٣ٞ545غة  -املجلض الثاوي )هٍٓغ
ت ال ٌٗض ول٨ً َظا ال ٌٗج ( 2) ي ؤن ٩ًىن الصخو ٢ض بلٜ ؾً الغقض، طل٪ ؤن  الخمُحز في اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

ؤَلُت ًجب ؤن جخىاٞغ ٦ما َى الكإن باليؿبت لل٣ٗض، ول٨ىه ٖىهغ ؤلاصعا٥ في الخُإ، وبال ال ٌٗخبر الٟٗل 
مل الًاع الظي ًهضع ًٖ الصخو في مثل َظٍ الخالت زُإ. ٞمتى جد٤٣ ؤن  الصخو الظي نضع مىه الٗ

 لٗضم جىاٞغ ٖىهغ ؤلاصعا٥ 
 
، بإن ٧ان ٞا٢ض الىعي و٢ذ اعج٩اب الٟٗل، ال جيبغي مؿاءلخه، هٓغا

 
لم ٨ًً ممحزا

٩ىن ألامغ ٦ظل٪ صون اعجباٍ بحن َظٍ الخالت الىا٢ُٗت وبحن ٖىاعى ألاَلُت في خالت الخٗا٢ض، ٞالٗبرة  لضًه. ٍو
، ص/ 905م  ٣ٞ536غة  -: ص/ الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤ بخىاٞغ الخمُحز الٟٗلي و٢ذ اعج٩اب الٟٗل. )عاح٘

٤ُ خؿً ٞغج، وص/ مهُٟى الجما٫: اإلاغح٘ الؿاب٤   (.373م  ٣ٞ276غة  -جٞى



 

  
 

 

  17 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 
 
 ؤوال
 
 اعضة العامتلال:    

ا حهٗىهغ ب (1)ٖلى ٨ٞغة الخُإ -اٖضة ٖامت ٦٣ -ز ُحم الخمًت ٖضُمؿاول ي ام اإلاكٕغ اإلاهغ ٢ؤ
ًْ ُحت ًٖ الٟٗل الًاع والخمُن اإلاؿاولبحِ بغ ً هؤه ي، ال ٖلى ٨ٞغة الًغع، ؤي واإلاٗىى  ياإلااص ز، ٞم

  ولم ح٧ان مم
 
ت ٧املت ًٖ ُؿإ٫ مؿاولٌٗت وصون ؾً الغقض، بالؿا ١ ٞى  بيت، ٧الهُل٨ًَ ٧امل ألا ًزا
، ألن  هٟٗلبر حالٛ ِبهً يؿإ٫ ًٖ الًغع الظٌز، ٞال ُحض الخم٢. ؤما ٞاهسُئبر حالٛ ِبهً يالًغع الظ

 .(2)ُهون٠ الخُإ لخسل٠ ع٦ً ؤلاصعا٥ ٞ ي اهىن اإلاهغ ٣ال يف ُهٖل ١هضًظا الٟٗل ال َ

مت/ الؿجٍو  ظا،ه
 

ال َٗ يغوعة جىاٞغ  يا فهاٖضة الٗامت ججض ؤؾاؾ٣ال َظٍ، ؤن  يىع هغي الض٦خىع ال

 ألن  ٖضُحالخم
 
ى َ، و يألاو٫ ماص: زُإ ما. ٞللخُإ ع٦ىان ُهبل بيؿًم٨ً ؤن ًز ال ُحم الخمًز، هٓغا

 طلً : ي، فيىع هٌى العالمت الؿنٍلو ى ؤلاصعا٥. َو ، ي ، وع٦ً آزغ مٗىى يالخٗض

ال  بيظا الٗامل ألاصبهُت بت، مغجبُا مً الٗىامل ألاصَما حغصهاهت، مُت اإلاضهُوال جؼا٫ اإلاؿاول)

مً ٖمل، ال  ههضع ٖىًضع٥ ما ًال  يز، والصخو الظُحىم ٖلى الخم٣ج هي. ٞهجىػ ؤن جىٟ٪ ٖىً

 وال حىاثبُال ؤص هججىػ مؿاءلخ
 
 ُا

 
، ماصامذ اإلاؿاولُوال مضها

 
ى ًٞل َظا َىم ٖلى الخُإ. و ٣ت جُا

ت ُاإلاؿاول ي٘ فُز، ٞدكُحالخمبِ الخُإ بالخُإ، وجغ بت ُِ اإلاؿاولبجغ  هيت، ُٞت الصخهٍالىٓغ 

 ؤص
 
 ال بُٖامال

 
 يالظ يس٠ٟ مً خضة الٗىهغ اإلاىيىعً يى ٖىهغ طاحَ. بط هجىػ الاؾخٛىاء ٖىًا

                                              
٠ للخُإ لِـ باألمغ الهحن، بط لم ًسخل٠ ال٣ٟهاء في ؤمغ ٧ازخالٞهم في َظا ألامغ، ولظا جباًيذ  ( 1) بن  بُٖاء حٍٗغ

 
 
 ٦بحرا

 
ت. ٚحر ؤن  ال٣ٟه في مهغ، ًمُل بلى وجًاعبذ آلاعاء جباًىا في جدضًض مٗجى الخُإ في اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

٠ الخ٣لُضي للخُإ، والظي ًغي ؤن الخُإ َى: اهدغاٝ في ؾلى٥ الصخو م٘ بصعا٦ه لهظا  ألازظ بالخٍٗغ
ى الاهدغاٝ و  ٠ ٦ما َى ْاَغ، ًبجي الخُإ ٖلى ع٦ىحن: الغ٦ً ألاو٫ ماصي، َو ظا الخٍٗغ الخٗضي، الاهدغاٝ. َو

ى ؤلاصعا٥. )عاح٘ في طل٪: ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤  ، ص/ 299م  ٣ٞ441غة  -والغ٦ً آلازغ مٗىىي، َو
 -وما بٗضَا، ص: ٖبض الىصوص ًدحي: اإلاغح٘ الؿاب٤  879م  -وما بٗضَا  ٣ٞ526غة  -الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤ 

٤ُ خؿً ٞغج، وص/ مهُٟى الجما231:٫م  ٣ٞ145غة   (.370م  ٣ٞ274غة  -اإلاغح٘ الؿاب٤  ، ص/ جٞى
ت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة   ت الخُإ اإلاىحب للمؿاولُت الخ٣هحًر ذ مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ َظا، و٢ض ٖٞغ

مً ال٣اهىن اإلاضوي بإهه: )الاهدغاٝ ًٖ الؿلى٥ الٗاصي واإلاإلىٝ وما ٣ًخًُه مً ٣ًٓت وجبهغ(. عاح٘:  163
 ٚحر ميكىع. -١  43الؿىت  - 40ً ع٢م الُٗ -م 30/10/1987ه٣ٌ مضوي: حلؿت 

، 908م  ٣ٞ538غة  -، الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤ 312م  - ٣ٞ454غة  -ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤  ( 2)
ت ال٣ٗض والٟٗل الًاع: ص/ ؾلُمان مغ٢ـ  الىاقغ: صاع اليكغ  -م 1956الُبٗت ألاولى ٖام  - 59م  -هٍٓغ

ت  جب لخُب٤ُ ألاخ٩ام الؿاب٣ت في قإن ٖضم مؿاءلت ٖضًم الخمُحز، ؤن ال٣اَغة. َظا -للجامٗاث اإلاهٍغ ، ٍو
ؿب بلُه 

ُ
٩ًىن ٖضًم الخمُحز في م٩ان اإلاؿاو٫، ؤي َى ُمدضر الًغع. ؤما بطا ٧ان في مغ٦ؼ اإلاًغوع، وو

 ب٣ىاٖض الخُإ اإلاكتر٥ جس٠ُٟ اإلاؿاولُت ًٖ اإلاؿاو٫.
 
 بَما٫ ؾاٖض ٖلى و٢ٕى الًغع، ُٞجب ٖمال
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 . (1)(اؽ الصخو املجغص٣ُمً ٖلى محهُ

 ُزاه
 
 ا
 
 تُخاالث اؾخثىاث يز فُيم الخمًت عضُمؿاول:  

ا ٧ان ألانل ؤن الصخو 
ّ
 ًٖ ؤٞٗالًإلا

 
ا حى ممَو  هالًاعة متى نضعث مى ه٩ىن مؿاوال

ّ
ز، وإلا

 م٘ اٖخُهُضم ؤخًض ٢ز ُح٧ان اوٗضام الخم
 
 ي اإلاهغ  ياهىن اإلاضو٣ض جضاع٥ ال٣اعاث الٗضالت، ٞباها

ت مً ُغة الثاهلالف يف يط لفمدضص.  ١هُا يٌ فٍالخٗى بز ُحالخمم ًطل٪، وؤحاػ الغحٕى ٖلى ٖض

  :هإهب 164اإلااصة 

ًْ ٨ًَ ًز، ولم حر ممح٘ الًغع مً شخو ٢ٚوم٘ طل٪، بطا و ) ، ؤو حٗظع هى مؿاو٫ ٖىَىا٥ َم
ًْ و ًؤن  ياضخ٣ٌ مً اإلاؿاو٫، حاػ للٍالخهى٫ ٖلى حٗى  ٌ ٖاص٫، ٍخٗى بالًغع  ه٘ مى٢لؼم َم

 فُمغاٖ
 
 (.طل٪ مغ٦ؼ الخهىم يا

ت ٖلى ُيبم٨ً ؤن ج٩ىن مًالخالت، ال  َظٍ يز، فُحم الخمًت ٖضُمؿاول: إنبٌى لاصع بلى البوه
ض هزُإ، ٞالخُإ ع٦ى الخالت  َظٍ يت فُىم اإلاؿاول٣. وبهما جٍز ال بصعا٥ ٖىضُحم الخمًؤلاصعا٥، ٖو

ٗت ما بخدمل جًالىو،  يوعصث ف يالكغوٍ التبز، حر اإلامحٗت. ٞالصخو ٚبٖلى ؤؾاؽ جدمل الخ

 .(2)مً يغع  ه٘ مى٣ً

                                              
 في م 905م  ٣ٞ536غة  -ؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤ ص/ ال ( 1)

 
٣ى٫ ؤًًا مً طاث اإلاغح٘: )ختى لى ٢ُل بّن  904. ٍو

الخُإ لِـ له بال ع٦ً واخض، َى ع٦ً الخٗضي. ٞةن اإلا٣ُاؽ املجغص لهظا الغ٦ً ال ٌؿ٠ٗ في هٓغها ال٣اثلحن 
 بمؿاولُت ٖضًم الخمُحز. ٣ٞض ٢ضمىا ؤهه ال ًصر اٖخباع ْٝغ ٖام حكتر٥ ٞ

 
 صازلُا

 
ا ُه َاثٟت مً الىاؽ ْٞغ

 ب٩ل ٞغص مً ؤٞغاص َظٍ الُاثٟت، ٖىض ج٣ضًغ ما ًهضع ٖاصة مً َظٍ الُاثٟت مً ؤٖما٫. ٞالهبُت 
 
زانا

ما٫ التي جهضع مجهم في الٗاصة، ال ًخجغص مً ٖىامل الؿً  ُٟىن م٣ُاؾهم املجغص، في ألٖا واليؿاء والٍغ
اثٟت مً َاالء شخو مً ؤوؾُهم ًيخمي بلى الُاثٟت بالظاث، والجيـ والخالت الاحخماُٖت. وم٣ُاؽ ٧ل َ

ٞال ًخجغص مً اإلامحز الٗام لهظٍ الُاثٟت، وبن ججغص مً الٓغوٝ الضازلُت الصخهُت التي جخٗل٤ بٟغص مجها 
 َاثٟت مً الىاؽ حكتر٥ في ممحز ٖام َى اوٗضام الخمُحز، ٞال ًجىػ ؤن 

 
بُٗىه. ٦ظل٪ ٖضًمى الخمُحز َم ؤًًا

ما٫ التي جهضع مجهم في الٗاصة. وإلاا ٧ان ٖضًمى الخمُحز ال ًخهىع ًخجغص  م٣ُاؾهم مً َظا اإلامحز في ج٣ضًغ ألٖا
، ًضزل يمً ؤٖمالهم 

 
 قاطا

 
با ً، ٞةن ٧ل ٖمل ًهضع مجهم، مهما ٧ان ٍٚغ ىا جهٝغ اإلامحًز ٞحهم ؤن ًخهٞغ

جب ؤال ًخجغص اإلا٣ُاؽ ُٞه مً ٖامل اوٗضام الخمُحز. ٞةطا  ـ  ؾلى٦هم في ؤي ٖمل ًهضع مجهم اإلاٗخاصة، ٍو ِ٢
 .
 
بلى الؿلى٥ اإلاإلٝى مً شخو ٖضًم الخمُحز، ٞةن َظا الؿلى٥ ال ًىدٝغ ًٖ م٣ُاؾه، وال ٌٗخبر حٗضًا

لى َظا الىحه ٩ًىن ٖضًم الخمُحز ٚحر مؿاو٫(.  ٖو
، ص/ 313م  455 ٣ٞغة -، ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤ 911م  ٣ٞ540غة  -ص/ الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤  ( 2)

٤ُ خؿً ٞغج، وص/ مهُٟى الجما٫: اإلاغح٘ الؿاب٤  ، ص/ ٖبض الىصوص ًدحي: اإلاغح٘ 373م  ٣ٞ277غة  -جٞى
، ص/ مهُٟى الجما٫، وص/ عمًان ؤبى الؿٗىص، وص/ هبُل ببغاَُم ؾٗض: اإلاغح٘ 234م  ٣ٞ147غة  -الؿاب٤ 
 .312م  -الؿاب٤ 



 

  
 

 

  19 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 :(1)ًٍإمغ بز حالخالت جخم َظٍ يز فُحم الخمًت ٖضُؤن  مؿاول هن لبحدًضم، ٣الىو اإلاخ يواإلاخإمل ف ظا،ه

ٗضم اؾخُاٖت اإلاًغوع بمكغوَت  هيت مكغوَت، ُٞا مؿاولهؤج هيٞإما ألامغ ألاو٫، ٞ  -
  ي٩ىن فًز ُحم الخمًز، ألن  ٖضُحم الخمًٌ مً اإلاؿاو٫ ًٖ ٖضٍالخهى٫ ٖلى حٗى 

 
الٗاصة مى٧ىال

ت باليؿب باع ٢، ؤو الجض، ؤو ألام، ؤو ؤخض ألاب، ٧األ ُهت ٖلبا٢خىلى الغ ٍو  ه٨ٟلًت شخو با٢بلى ع 
 بت للمهاباليؿبت ُل٣اث اإلاٗضة لٗالج ألامغاى الُٗز، وؤخض اإلاؿدكُٟحم الخمًر ٖضحللهٛ

ٌ ٍالخٗى باإلاًغوع  ُهغح٘ ٖلً يى الظهز، ُٞحالخمم ً. ٞةطا ُوِحض مؿاو٫ ًٖ ٖضيل٣مغى ٖب

، وؤما بطا لم 
 
 هًٖ هٟؿ يىًٟاؾخُإ ؤن  هؤو ُوِحض ول٨ى -ٕى ٢ظا ٞغى هاصع الى َو  -ىحض ٧ًامال

 لم ُحم الخمًت ٖضبا٢ع  يف ُهبل بالخُإ اإلايؿى 
 
ِؿَغا ْٗ  هدهل مىًؿخُ٘ اإلاًغوع ؤن ٌز، ؤو ٧ان ُم

 .(2)هز هٟؿُحم الخمًٌ ٖلى ٖضٍالخٗى بغح٘ ًؤن  -ٖىضثظ  -ٌ، ٧ان للمًغوع ٍٖلى الخٗى 

 ياضخ٣مٗجى ؤن  ألامغ مترو٥ للب، ياضخ٣ت للٍت مسٟٟت وحىاػ ُا مؿاولهؤج هي، ٞيوؤما ألامغ الثاو  -

 لثراء ٍالخٗى ب ياضخ٣د٨م الًض ال ٣، ٍٞضاع ٣ٌ ومٍالخٗى بالخ٨م ب ٤خٗلًما ُٞ
 
 هٓغا

 
ٌ ؤنال

 لخُإ اإلاًغوع فُحم الخمًٖضغ ٣اإلاًغوع، ٞو
 
ز. ُحم الخمًلٟٗل ٖض هٌ هٟؿٍحٗغ  يز، ؤو هٓغا

 بطا ٧ان ٌٍٞ اإلاًغوع، بما حٗى ٍحٗى  بوحى  ياضخ٣ال ي غ ًض ٢ال٨ٗـ، بو 
 
 ٧امال

 
 ٣حًا

 
َضَما ْٗ  ُم

 
را

ض ىع الثراء، وبما حٗى ُحم الخمًٖو  هاٍز واؾ٘ ؤو مٞى
 
 ٢ًا

 
 ُحؼث) ها

 
 يز فُحم الخمًبطا ٧ان ٖض (،ا

غ، ؤحل مً ِٚؾٗت مً الٗ الخالت، ؤن  َظٍ ي، فياضخ٣ٖلى ال بجٍ. و (3)مخىؾِ الخا٫ ير ٞو

                                              
، الىافي في قغح ال٣اهىن اإلاضوي في الالتزاماث في الٟٗل الًاع 911م  ٣ٞ540غة  -ص/ الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤  ( 1)

الُبٗت ألاولى  - 252م  -املجلض ألاو٫  -)ال٣ؿم ألاو٫ في ألاخ٩ام الٗامت(  -واإلاؿاولُت اإلاضهُت: ص/ ؾلُمان مغ٢ـ 
، ال٣ىة 313م  ٣ٞ455غة  -ال٣اَغة، ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤  -الىاقغ: اإلاُبٗت الٗاإلاُت  -م 1988ٖام 

ت، مضي  -الىاقغ: مُبٗت مهغ -م 1949الُبٗت ألاولى ٖام  - 189م  -اإلالؼمت لل٣ٗض: ص/ خؿحن ٖامغ  ؤلاؾ٨ىضٍع
٣ه  ت في ال٣اهىن اإلا٣اعن بدث م٣اعن في ال٣اهىن الٟغوسخي وال٣اهىن اإلاهغي ٞو مؿاولُت ٖضًم الخمُحز الخ٣هحًر

تي: بدث ميكىع بمجلت ٧لُت الخ٣ى١ التي  -ص/ ؤبى ٍػض ٖبض الباقي مهُٟى  الكَغٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن ال٩ٍى
ذ  ا حامٗت ال٩ٍى ، اإلاؿاولُت اإلاضهُت 86م  -م 1982الؿىت الؿاصؾت ٖام  -الٗضص الغاب٘  -ال٣ؿم الثاوي  -جهضَع

ت وال٣ٗضًت: ص/ خؿحن ٖامغ   ؾ٨ىضٍعت.ؤلا  -الىاقغ: مُبٗت مهغ  -م 1956الُبٗت ألاولى ٖام  - 205م  -الخ٣هحًر
، ص/ 313م  ٣ٞ455غة  -، ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤ 912م  ٣ٞ540غة  -ص/ الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤  ( 2)

 .235م  ٣ٞ147غة  -ٖبض الىصوص ًدحي: اإلاغح٘ الؿاب٤ 
بَجى ٖلى والٗلت في الخس٠ُٟ مً مؿاولُت ٖضًم الخمُحز في َظٍ الخالت الاؾخثىاثُت، جخمثل في ؤن  َظٍ  ( 3)

ُ
اإلاؿاولُت ال ج

ألن  الخُإ ًخُلب في ال٣اهىن اإلاهغي ؤلاصعا٥، والٟغى ؤن اإلاؿاو٫  -٦ما ٢ضمىا  -الخُإ، بل ٖلى جدمل الخبٗت 
ت الٗامت لاللتزام )مهاصع الالتزام(314م  - ٣ٞ455غة  -ٞا٢ضٍ. )اهٓغ: ص/ ؤهىع ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤  ص/  ، الىٍٓغ

بت  -م 1966الُبٗت ألاولى ٖام  - 426م  -بؾماُٖل ٚاهم   ال٣اَغة(. -الىاقغ: م٨خبت ٖبض هللا َو
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 ٧اٞ هز مً مالُحم الخمًتر٥ لٗضً
 
 للىُٟمىعصا

 
ًْ ججهت ٖلى هٟؿ٣ا لى َم  .     (1)مهت٣هٟ ُهٖل ب، ٖو

 إلاا جل، ووفُهوعل
 
ا ؤن  اإلاكٕغ اإلاهغ بحدً ضم،لا  ٠٢ مى ٣ً ي ن لى 

 
 وؾُا

 
 يٗاث التَن الدكغ بحٟا

ٌ  يز وجل٪ التحر اإلامحر ٚحت الهُٛمؿاولبجإزظ  ؾلُت بلؼام  ياضخ٣ال يَُٗت، و ُاإلاؿاول َظٍجٞغ

خ ين فحٌ ٖاص٫، م٘ بصزا٫ مغ٦ؼ الُٞغٍخٗى ب هز ؤو ٖضم بلؼامحر اإلامحٚ ؤن  ه٩ىن لًث ُدباع، بالٖا
 ٧لٍغع للمًغوع حٗى ٣ً

 
، ؤو حؼثًُا

 
، ؤو ؤن ُا

 
ٌ طل٪.ًا  ٞغ

، يماعاح٘ ؤلا َ، ٧الدكغ ٍخظث خظو  يٗاث التَ، و٦ظا الدكغ يؾالمؤلا  ٣هؤن  الٟ ،ههغا يظا، والظه

 مً اإلاكٕغ اإلاهغ ٧٣ُاهذ ؤ٦ثر جٞى
 
ً ًظَ يز فُحم الخمًت ٖضُ، بط ؤن  مؿاوليالٟغوسخ ٍر حوهٓ ي ا

 مً ؤج٢هت، اهُال٢ت وهاُت اؾخثىاثُن مؿاولحَٗالدكغ 
 
ز، ُحت والخمُن اإلاؿاولبحُان بغ ًما ها

 لل٣ن، ووٞحًَٗ الدكغ ًظَْل  يٞالصخو، ف
 
ر، حالٛبجًغ  يالت هؿإ٫ ًٖ ؤٞٗالٌاٖضة الٗامت، ال ٣ا

. والخحبال بطا ٧ان مم
 
 للمؿاولَاع ب، واٖخيضُل٣ا الخهىمهمٟبؤن  ٨ٞغة الخُإ  ٤زا

 
ت، ال ُا ؤؾاؾا

 الٗضالت. ٤٣جد

ت َُٗحكغ الث ً، يغوعة بحغاء حٗض٤دب -ٌٗ بغي ال٦ًما  - ي ذ مً الًغوع بض ؤن٣ٞ ،ُهوعل

غوؿا،  يف ، (2)م الًاعةهز ًٖ ؤٞٗالُحالخم يمًت ال٩املت لٗضُغع اإلاؿاول٣ث جخُدب٧ل مً مهغ ٞو

. ُهت ٖلًاٙ الخماببؾ بلىضة َثت حاًٗاث الخضَحؿعى الدكغ  يمهلخت اإلاًغوع الظ ٤٣دًظا ما َو 

َٝغ آزغ، ٞةن  بمهلخت َٝغ ٖلى خؿابت ُىا٥ جطخَالٗضالت، وختى ال ج٩ىن  ٤٣جخد يول٩
، ختى ال جسخل ُحم الخمًبَاع مخىاػن مغاٖاة إلاهلخت ٖض يخم فًؤن  يخطخ٣ًألامغ 

 
ز واإلاًغوع مٗا

غاٝ يت أل ُاهىه٣اإلاغا٦ؼ ال  .(3)َٝغ مً ألَا

                                              
، ص/ ؤهىع 252م  -، ص/ ؾلُمان مغ٢ـ: اإلاغح٘ الؿاب٤ 912م  ٣ٞ540غة  -ص/ الؿجهىعي: اإلاغح٘ الؿاب٤  ( 1)

٤ُ خؿً ٞغج، وص/ مهُٟى الجما٫: اإلاغح٘ الؿاب٤ 314م  ٣ٞ445غة  -ؾلُان: اإلاغح٘ الؿاب٤   -، ص/ جٞى
، ص/ مهُٟى الجما٫، وص/ 235م  ٣ٞ147غة  -، ص/ ٖبض الىصوص ًدحي: اإلاغح٘ الؿاب٤ 374م  ٣ٞ277غة 

 .313 - 312م  -عمًان ؤبى الؿٗىص، وص/ هبُل ببغاَُم ؾٗض: اإلاغح٘ الؿاب٤ 
ٕ ٖلى ٚغاع ما ٞٗله اإلاكغ  -مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغي لخ٩ىن  164وه٣ترح ؤن ٩ًىن حٗضًل نُاٚت اإلااصة  ( 2)

تي في اإلااصة   بٛحٍر ًلتزم  -1ٖلى ما ًإحي: ) -مً ال٣اهىن اإلاضوي  227ال٩ٍى
 
٧ل مً ؤخضر بٟٗله الخاَئ يغعا

 .
 
 ؤم مدؿببا

 
ًه، ؾىاء ؤ٧ان في بخضازه الًغع مباقغا ٌ الًغع الىاشخئ ًٖ ٞٗله  -2بخٍٗى لتزم بخٍٗى ٍو

 ًٖ ٧ىهه مؿخمض مً 
 
ؤخ٩ام ال٣ٟه ؤلاؾالمي، ٞةن مً قإهه الخاَئ ولى ٧ان ٚحر ممحز(. ٞهظا الىو، ًٞال

ٍغ  ، وطل٪ بخ٣ٍغ
 
ضًم الخمُحز مٗا د٤٣ الٗضالت والخىاػن بحن اإلاًغوع ٖو ؤن ٌؿبٜ الخماًت ٖلى اإلاًغوع، ٍو

 اإلاؿاولُت ال٩املت لٗضًم الخمُحز ًٖ ؤٞٗاله الًاعة.
ت لٗضًم الخمُحز صعاؾت م٣اعهت: ًٞل ماَغ دمحم ٖؿ٣الن  ( 3)  .124م  -اإلاؿاولُت الخ٣هحًر
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 اخلامتة
اإلاعجؼاث بض ٍاإلاا  ياصهال بيجخم الهالخاث، والهالة والؿالم ٖلى الى هىٗمخب يالظ الخمض هلل

لى آلَابال  عض..بؤما  اث.٣رعة الثبال بهوؤصخا هغاث، ٖو

 : يا آلاحهاث، هظهغ منُالضعاؾت بلى مجمىعت هخاثج وعضص مً الخىض هظه يىا فهُض اهتلف

 : ايٓتا٥ر:     أٚال 

ا الىخاثج، ف  : هيؤمَّ

 ً، هخًوعٖا هو٦ٟالخ ها٣َِ، والخث ٖلى الخ٣ُإمغ اللب ؾالمت ؤلا ًٖىا  -1
ْ
ىيىح مضي قمى٫ بغ هٓ

ما  ١ ٟى ًض، ٖلى هدى ُمٟ ي ى ٧ُل مجا٫ خ يف ب٣هاة، وَؾ ُاث الخبل٩ل مخُل ؾالمؤخ٩ام ؤلا 
خام ومً ال ٖاثل ًامت صوع الخًاهت واإلاالجئ، للخٟاّ ٖلى ألا ٢ىم مً بُٖالم ال ُهحٗاٝع ٖل

ٟا٫ والعجؼة.هل  م مً ألَا

 ؤو ؤهثى) اؾم إلاىلىص: ىَِ، ٣ُالل  -2
 
ْو نٛبث الىالصة، ٚالًخض يح يآصم( ط٦غا

َ
، ؤ
 
هل ِبلى ًر لم حا

، و بِبلى ال: ل٢ُز، و ُحؾً الخم  هت، وال ٧اٞل لٍى هً والًى٫ الىالضهِبلى ؾً الغقض، مج: ل٢ُلٙى

ْو َغخ٤ٍمٗلىم، َيل  الُغ 
َ
 ( ٍظبه) ه، ؤ

َ
 مً الٗ هلَؤ

 
ا  مً تُزٞى

 
ْو ٞغاعا

َ
ْو أل ٍبمت الغ هلت، ؤ

َ
 يت، ؤ

 .هخًوعٖا هِ لخ٣ٟٓظا، الخَم ٖلى هاٖث آزغ خملب

 ُٗاث الىيَٗن والدكغ حىاه٣ال يف هت ؤوؾ٘ مىُؾالمٗت ؤلا َالكغ  يت فًالجىاىم همٟ -3
 
ت، هٓغا

 حٗالى. هللا بًٌٛمخض بلى ٧ل ٖمل آزم ً يت الظُىم اإلاٗههلكمى٫ مٟ

 ياهىن اإلاضو٣وال يت الاجداصُاهىن اإلاٗامالث اإلاضه٢ت، و٧ل مً ُؾالمٗت ؤلا َن الكغ بحال زالٝ   -4
 وؿ٣ُل - زحر اإلامحت للهُٛت اإلاضهُاإلاؿاولب ٤خٗلًما ُٞ ي اإلاهغ 

 
 ٧ان ؤو مٗغوٞا

 
ث ُخ - بهُا

 
َ
ث ٢ؤ  الًغع. ٤٣مجغص جدبالًاع  هًٖ ٞٗل هىُخًمبز حر اإلامحت الهُٛالكغاج٘ مؿاول َظٍغ 

ًْ ف (،زُحم الخمًٖض يؤ) ز،حر اإلامحر ٚحت الهُٛم حاء وَصاَع، خى٫ مؿاولهجبُوبهما الخالٝ    يوَم

: اعة ؤزغي بٗبً ؤم ال؟ ؤو ٍإمىا٫ آلازغ بالًغع  ١بلخا ُهٖل بترجً يالظ هؿإ٫ ًٖ ٞٗلٌل َ، هخ٨م

 مؿاولًز ختى ُحر ٖىهغ ؤلاصعا٥ ؤو الخمحخىاٞغ لضي الهًٛلؼم ؤن ًل َ
 
ت ًٖ ُت مضه٩ُىن مؿاوال

 الًاعة؟ هؤٞٗال

 فُحم الخمًت ٖضُبلى مٗالجت مؿاول يماعاحاإلاكٕغ ؤلا  َبٞظ
 
 يج الظهطل٪ طاث الى يز مخلمؿا

ظ ُ، خيؾالمؤلا  ٣هالٟ هؾل٨
َ
  هز ًٖ ؤٞٗالُحم الخمًت ال٩املت لٗضُاإلاؿاولبث ؤز

 
الًاعة، ماؾؿا

 ـ ٖلى ٨ٞغة الخُإ.ِا ٖلى ٨ٞغة ؤلايغاع، ولَاًب
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 ًٖ ُؿإ٫ مضهٌال  -اٖضة ٖامت ٦٣ -ز حر اإلامحر ٚح، ٞةن الهٛي اإلاهغ  ياهىن اإلاضو٣ال يؤما ف
 
ا

اٖضة جم٨ً ٣ال َظٍ، ول٨ً اؾخثىاء مً ًهز لضُح، لٗضم جىاٞغ ٖىهغ ؤلاصعا٥ ؤو الخمهؤٞٗال
ان: ألاو٫ ُمضه هُمؿاءلخ ، بطا ما جىاٞغ قَغ

 
ًْ ٩َىن ًؤال : ا ر حر ٚحت الهٛبا٢ى مؿاو٫ ًٖ ع َىا٥ َم

ت با٢ٌ مً اإلاؿاو٫ ًٖ ع ٍخٗظع الخهى٫ ٖلى الخٗى ً: ؤن ي. والثاوهٖاثلخ ٍض٣خالت ٞ يز، ٦ما فحاإلام

ؿاع   (،تبا٢الغ  يمخىل) رحالهٛ  ُهبل بالخُإ اإلايؿى  هًٖ هٟؿ يىًٟاؾخُإ ؤن  ه، وبما ل٩ىهٍبما إٖل
ز ُحم الخمًٌ ٖلى ٖضٍالخٗى بغح٘ ًم٨ً للمًغوع ؤن ًز. ٞٗىضثظ ُحم الخمًر ٖضحت الهٛبا٢ع  يف

 .ههٟؿ

 ات: ٝ        ا  ايتٛصٝثاْ

ما الخىض
َ
 : هياث، فُوؤ

مت، ُم جيكئت ؾلهم وجيكئتهتبُجغ  يالٟئت ف ٍظبهخمام ًَغوعة الا بصازل املجخم٘  يوكغ الىع -1
ٟا٫ َت، ألن  ُم الاحخماٖهاتُبلى ؤن  طل٪ حؼءا مً مؿاول بُهوالخى ت، ٣ُ٣الخ يم، فَاالء ألَا

 ؤوالص املجخم٘.

رة ٣حا للضو٫ الٟهضم٣ج ياث اإلاؿاٖضاث التٍضمت ٖلى ؤن جً٘ مً يمً ؤولى ٣خث الضو٫ اإلاخ  -2
 ِ.٣ُالُٟل اللبنت ت الخاٍت واإلاٗىى ًت اإلاٗىهاث اإلااصُوالىام

ٟا٫ الل ١ ى ٣مجا٫ خ يحٗمل ف يت التُلَصٖم اإلاىٓماث واإلااؾؿاث ألا   -3  ا هُاء، وصٖىت٣ألَا
 يلَُوالخإ يجًوالض ي ى با التر هل ٖملهُلؤلمىمت والُٟىلت، وحؿ يىم٣املجلـ ال يللمكاع٦ت ف

 ُاء.٣لؤلَٟا٫ الل

٩ىن ًترح ؤن ٣، وهي اإلاهغ  ياإلاضواهىن ٣مً ال 164اٚت  اإلااصة ُل نًًغوعة حٗضب يهىصخ  -4
  هٟٗلب٧ل مً ؤخضر  -1) :يل ٧الخالًالخٗض

 
 ي، ؾىاء ؤ٧ان فهًٍخٗى بلتزم ً ٍر حٛبالخاَئ يغعا

 ؤم مدؿبالًغع م هبخضاز
 
 بباقغا

 
الخاَئ ولى ٧ان  هٌ الًغع الىاشخئ ًٖ ٞٗلٍخٗى بلتزم ٍو  -2ا

 ًٖ ٧ىههز(. ٞحر ممحٚ
 
ؤن  ه، ٞةن مً قإهيؾالمؤلا  ٣هؤخ٩ام الٟمؿخمضا مً  هظا الىو، ًٞال

ضبحوالخىاػن الٗضالت  ٤٣دٍت ٖلى اإلاًغوع، و ًٜ الخمابؿٌ ، وطل٪ ُحم الخمًن اإلاًغوع ٖو
 
ز مٗا

 الًاعة. هز ًٖ ؤٞٗالُحم الخمًت ال٩املت لٗضُاإلاؿاول ٍغ ٍغ ٣خب

ىا هُض ؤج٢ظا ه٩ىن بهالضعاؾت.. و  َظٍا مً زال٫ حهجىنلىا بل ياث التُالىخاثج والخىن هي َظٍ
 لضي مً ٢بدىػ ًم ؤن ٍال٨غ  ام ؤؾإ٫ هللا٣ظا اإلاَ ي. وفهضعج٢و  ٗىن هللابظا َدثىا ب

 
، وؤن هُالًٗىال
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 لىح هجٗلً
 
 ً : امت٣ُىم الً ي٦ٟت خؿىاح بهل ٣ثًم، وؤن ٍال٨غ  ههزالها

َ
 ًْىَم ال

َ
ٌٌ َوال ُع َما

َ
ف
ْ
 بى

َ
ىن

ُ
ى

ى اّللَّ 
َ
ح
َ
ًْ ؤ  َم

َّ
 بل ِبال

ْ
 م  َُؾلِ  بل

(1) . 

 جخم الطالحاث هىعمخب يالظ والحمض هلل

 ألاؾخاط الضهخىع    

 ض الطمضبم عًض الضابمدمىص ع يخؿج 

 

 ت املساجع واملصادزبث
 : ٘زإٓ ٚعًَٛكأٚال: اي

خ٩ام ال  -1
َ
خمض : غآن٣ؤ

َ
  يً ٖلبؤ

َ
 ي مداو ٣ال ١دمحم ناص: ٤٣املخ -يالجهام الخىٟ ي ٨غ الغاػ بى بؤ

ولى ٖام بالُ -
ُ
 روث.بح - بياء الترار الٗغ ُصاع بخ: الىاقغ -م 1985ـ/1405َٗت ألا

  ٣٣هخ - ي٩ُالؿي ي ا ألاههاع ًٍ ػ٦غ بً ؤخمض بً دمحم با ٍػ٦غ : مُغآن ال٣ٓٗال ببٖغا  -2
 
ل : ُهٖل ٤ٖو

 ضون صاع وكغ.ب -م 2001 ـ/1421َٗت ألاولى ٖام بالُ -ص/ مىسخى ٖلى مىسخى مؿٗىص 

 - بيَغ٣ال ي ً ٞغح ألاههاع بً ؤخمض بدمحم  ض هللابى ٖبً ؤًقمـ الض: غآن٣الجام٘ ألخ٩ام ال  -3
صاع : الىاقغ -م 1964 ـ/1384َت ٖام ُٗت الثاهبالُ -لِم ؤََُٟغاب، وبيرصووبؤخمض ال: ٤ُ٣جد

 غة.َا٣ال - تٍاإلاهغ  بال٨خ

ش / ُالك: ٠ُجإل( مٍغآن ال٨غ ٣أللٟاّ ال ي معجم لٛى ) ر ؤقٝغ ألالٟاّحجٟؿ يٖمضة الخٟاّ ف  -4

 - ىن الّؿىصُاؾل ٖبدمحم : ٤ُ٣جد - بين الخلحالؿمبض الضاثم، اإلاٗغوٝ بً ٖبىؾ٠ ًً بؤخمض 

 ىان.بل - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1996ـ/1417َٗت ألاولى ٖام بالُ

ل ُض الجلبٖ: ٤٣املخ -ل الؼحاج هً ؾب ي ً الؿغ بم َُغابب ١ى بسخابؤ: بهغآن وبٖغا٣ال يمٗاو  -5

 روث.بح - بٖالم ال٨خ: الىاقغ -م 1988ـ/1408َٖام ٗت ألاولى بالُ - بيقل ٍضبٖ

 ف :ٜح ايشزٜاحلد بنت:   ا ٝثاْ

غان بً ب ض هللابً ٖبً دمحم بض اإلال٪ باؾم ٣ٖى البؤ: كغانبً ب يؤمال  -1
ْ
ض بى ٖبؤ: هِ ههبي -ك

                                              
 .89 - 88ؾىعة الكٗغاء آلاًخان ع٢ما:  ( 1)



 

 الصند عبد الدايه عبد حمنود حضين .د .أ  - الثاىي(واجلناد )اجلشء  املال على اللقيط جياية

 

  32 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

ً : الىاقغ -م 1997ـ/1418َٗت ألاولى ٖام بالُ -ي ىؾ٠ الٗؼاػ ًً بالغخمً ٖاص٫   -صاع الَى

 اى.ٍالغ 

 : الاؾخظ٧اع  -2
َ
ؾالم دمحم : ٤ُ٣جد -ً ٖانم بر بض البً ٖبً دمحم ب ض هللابً ٖبىؾ٠ ًى ٖمغ بؤ

ولى ٖام بالُ -مٗىى  يُٖا، دمحم ٖل
ُ
 -ت ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ -م 2000ـ/1421َٗت ألا

 روث.بح

ذ ُصخبىع ه، اإلاكهامًوؤ ه وؾيىملسو هيلع هللا ىلص ذ املخخهغ مً ؤمىع عؾى٫ هللاُالجام٘ اإلاؿىض الصخ  -3

 ً هانغ الىانغبر َحدمحم ػ : ٤٣املخ –يالجٟٗ ي ساع بال ض هللابى ٖبل ؤًُ بؾماٖبدمحم : ي ساع بال
(  قيابض البم دمحم ٞااص ٢ُٖةياٞت جغ بت ُمهىعة ًٖ الؿلُاه) الىجاة ١ صاع َى : الىاقغ -

 ـ.1422َألاولى ٖام : ٗتبالُ

، اإلاٗغوٝ يالهىٗاو يال٨دالو يً دمحم الخؿجبً نالح بل ًُ بؾماٖبدمحم : ل الؿالمبؾ  -4
 ث.ًصاع الخض: الىاقغ - شٍضون جاع بٗت و بضون َب: ٗتبالُ - رحاألمب ه٧إؾالٞ

ض بً ًٖالض حيدمحم مد: ٤٣املخ - يألاػص ١ً بسخابً ألاقٗث بمان ُى صاوص ؾلبؤ: صاوص بيؾجن ؤ  -5

 روث.بح - ضاُن - تٍت الٗهغ بالىاقغ: اإلا٨خ  - ضُالخم

اء ُصاع بخ: الىاقغ - ؤخمض دمحم قا٦غ، وآزغون: ٤٣املخ - يسخى الترمظًِ ٖبدمحم : يؾجن الترمظ  -6

 الترار.

صاع : الىاقغ - قيابض البدمحم ٞااص ٖ: ٤ُ٣جد - يجٍؼو ٣ض الٍؼ ًً بدمحم  ض هللابى ٖبؤ: هً ماحبؾجن ا  -7
 .بيالخل بيابسخى الِهل ُٖٞ - تبُالٗغ  باء ال٨خُبخ

دمحم : ٤٣املخ - بحه٣ي٨غ البى ب، ؤيً مىسخى الخغؾاوب يً ٖلبن حً الخؿبؤخمض : ري بالؿجن ال٨  -8
 - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م2003ـ/1424َٗت الثالثت ٖام بالُ - اصع ُٖا٣ض البٖ

 ىان .بل

ألاعهاوٍ، دمحم  ُبقٗ: ٤ُ٣جد –ي ٛى بً الٟغاء البً مؿٗىص بن حى دمحم الخؿبؤ: قغح الؿىت  -9
 - ٤صمك - يؾالمؤلا  باإلا٨خ: الىاقغ - م1983ـ/1403َت ٖام ُٗت الثاهبالُ - لَر الكاو َحػ 

 روث.بح

ن حً خؿبً ؤخمض بً مىسخى بً ؤخمض بى دمحم مدمىص بؤ: ي ساع بذ الُقغح صخ ي اع ٣ٖمضة ال -10
 روث.بح - بياء الترار الٗغ ُصاع بخ: الىاقغ –جىًُ الًٗضع الضبى الخىٟى بخاُالٛ

 -يالكاٞع يالو٣ى الًٟل الٗؿبً حجغ ؤب يً ٖلبؤخمض : ي ساع بذ الُقغح صخ ي اع بٞخذ ال -11
: هٗبوؤقٝغ ٖلى َ هوصدخ هةزغاحبام ٢ - قيابض البدمحم ٞااص ٖ: هثًوؤخاص بهىابوؤ بهم ٦خ٢ع 
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ٗت ألاولى بالُ - اػبً ب ض هللابً ٖبؼ ٍض الٗؼ باث الٗالمت: ٣ُٖحٗل ُهٖل - ُبً الخًُالض بمد

ت -ـ 1379َٖام   روث.بح - الىاقغ: صاع اإلاٗٞغ

ً بن حً جاج الٗاٞعبض الغئٝو بٗبً دمحم اإلاضٖى ًً الضٍػ : رحغ قغح الجام٘ الهًٛض٣ٌ الُٞ -12

ت باإلا٨خ: الىاقغ -ـ 1356َٗت ألاولى ٖام بالُ - ي زم اإلاىاو  يً الخضاصًضبً الٗاًٍ ػ ب يٖل

 مهغ. - ري بت ال٨ٍالخجاع 

 ُبقٗ: ٤٣املخ - ياوِبل الكبً خىبً دمحم بؤخمض  ض هللابٖ ىبؤ: لبً خىبمؿىض ؤلامام ؤخمض  -13

اص٫ مغقض، وآزغون ٗت بالُ –يض املخؿً التر٧بً ٖب ض هللابص/ ٖ: بقغاٝ - ألاعهاوٍ، ٖو
 ماؾؿت الغؾالت.: الىاقغ - م2001ـ/1421َألاولى ٖام 

: ذ مؿلمُصخبىع ه اإلاكملسو هيلع هللا ىلص ل الٗض٫ ًٖ الٗض٫ بلى عؾى٫ هللا٣ىبذ املخخهغ ُاإلاؿىض الصخ -14

: الىاقغ  قيابض البدمحم ٞااص ٖ: ٤٣املخ –يىع بؿاِالى ي ر حك٣ى الخؿً البً الدجاج ؤبمؿلم 
 روث.بح - بياء الترار الٗغ ُصاع بخ

 ً ٖىى هللاب ١ َاع : ٤٣املخ - يراوبر الُحً مُب بى ًً ؤبً ؤخمض بمان ُؾل: اإلاعجم ألاوؾِ -15

 غة.َا٣ال - نحالىاقغ: صاع الخغم - يجُم الخؿَُغابً ببض املخؿً بٖ ،ً دمحم ب

ت الؿجن وآلازاع -16 ْؿَغْوِحغصبن حً الخؿبؤخمض  بحه٣ي٨غ البى بؤ: مٗٞغ
ُ
: ٤٣املخ - يً مىسخى الخ

حامٗت الضعاؾاث : الىاقغون -م 1991ـ/1412َٗت ألاولى ٖام بالُ - يلٗج٢ن حؤم يض اإلاُٗبٖ

صاع  (،٤صمك - بخل) يصاع الىع (،روثبح - ٤صمك) تِبخ٢صاع  (،ا٦ؿخانب - ي٦غاحصخ) تُؾالمؤلا 
اء  (.غةَا٣ال -اإلاىهىعة ) الٞى

إ٣اإلاىخ  -17  بيَغ٣ال ُبيً واعر الخجب بى ًً ؤبً ؾٗض بً زل٠ بمان ُض ؾلُى الىلبؤ: ى قغح اإلاَى
جىاع مداٞٓت ب - ٗت الؿٗاصةبمُ: الىاقغ -ـ 1332َٗت ألاولى ٖام بالُ - يألاهضلسخ ياجبال

 مهغ.

ٗت بالُ - يً قٝغ الىىو بى حدًً ًالض حيا مدٍى ػ٦غ بؤ: ً الدجاجبذ مؿلم ُاج قغح صخهاإلاج -18 
 روث.بح - بياء الترار الٗغ ُصاع بخ: الىاقغ -ـ 1392َت ٖام ُالثاه

زغًالخض ٍبٚغ  يت فًاهالج -19
َ
 ًمجض الض: ث وألا

َ
 ياوِبم الكٍض ال٨غ بً ٖباع٥ بى الؿٗاصاث اإلابً ؤ

زبا يالجؼع 
َ
خمض الؼاوي، مدمىص دمحم الُىاحََا: ٤ُ٣جد - رحً ألا

َ
ولى ٖام بالُ –يغ ؤ

َ
ٗت ألا

 روث.بح - تُت الٗلمباإلا٨خ: الىاقغ - م1979ـ/1399َ

اعُه -20  يُبابً الهًٖهام الض: ٤ُ٣جد - يمجُال يالكى٧او ض هللابً ٖبً دمحم ب يً ٖلبدمحم : ل ألاَو
 مهغ. - ثًالخضصاع : الىاقغ - م1993ـ/1413َٗت ألاولى ٖام بالُ -
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 : ك٘ايف بنت:       ثايجا 

 : ٞاحلٓف ك٘ايف (أ) 

صاع : الىاقغ  - ضةُص/ مهُٟى نم: ٤ُ٣جد - يً مدمىص ألاؾتروشخبؤلامام دمحم : ؤخ٩ام الهٛاع  -1

 ىان بل -روث بح - تُالٗلم بال٨خ

 - م1937ـ/1356َٗت ٖام بَ –يً مىصوص اإلاىنلبً مدمىص ب ض هللابٖ: ل املخخاعُاع لخٗلُالازخ  -2

 غة.َا٣ال - بيٗت الخلبمُ: الىاقغ

جبابً دمحم، اإلاٗغوٝ بم َُغابً ببً ًً الضٍػ :  ٤اث٢قغح ٦جز الض ٤دغ الغاثبال  -3
ُ
ٗت بالُ - مًُ ه

 .يؾالمؤلا  بصاع ال٨خا: الىاقغ - شٍضون جاع بت ُالثاه

ت ُٗت الثاهبالُ - يً مؿٗىص ال٩اؾاوب٨غ بى بً ؤًٖالء الض: الكغاج٘ ِبجغج يضاج٘ الهىاج٘ فب  -4

 ت.ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1986ـ/1406َٖام 

ٗت ألاولى ٖام بالُ - يجًُ الًٗضع الضب يً ؤخمض الخىٟبى دمحم مدمىص بؤ: تًضابت قغح الًىابال  -5

 ىان.بل - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1420ٌ/2000

ٗت ألاولى ٖام بالُ - يلعًٍ الؼ ًٞسغ الض يً ٖلبٖثمان : ٤اث٢قغح ٦جز الض ٤اث٣ن الخبُحج  -6
 غة.َا٣ال - ١ىال بب - تًر حري ألامبٗت ال٨باإلاُ: الىاقغ -ـ 1313َ

ت ٖام ُٗت الثاهبالُ - يىض٢ً الؿمغ ٨ًغ ٖالء الضبى بً ؤخمض ؤبدمحم : اء٣هجدٟت الٟ  -7
 ىان.بل - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1994ـ/1414َ

 م1983 ـ/1403َٗت ألاولى ٖام بالُ –ي٠ الجغحاوًٍ الكغ ٍالؼ  يً ٖلبً دمحم ب يٖل: ٟاثٍالخٗغ   -8

 ىان.بل - روثبحت ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ -

 -ـ 1322َٗت ألاولى ٖام بالُ –يمجُال يضبُالؼ  يً دمحم الخضاصب يً ٖلب٨غ بى بؤ: رةحغة الىَالجى   -9

 مهغ. -ت ًر حٗت الخباإلاُ

ضون بٗت و بضون َب - مال زؿغو بر هح، الكيً ٖلبً ٞغامغػ بدمحم : قغح ٚغع ألاخ٩امصعع الخ٩ام   -10
 ت.بُالٗغ  باء ال٨خُصاع بخ: الىاقغ - شٍجاع 

 - يجُالخؿ يمهٞ: ٍبحٗغ  - ين ؤٞىضحؤم هضع زىاحُخ يٖل: قغح مجلت ألاخ٩ام يصعع الخ٩ام ف  -11
 ل.ُصاع الج: الىاقغ -م 1411ٌ/1991ٗت ألاولى ٖام بالُ

ت ٖام ُٗت الثاهبالُ - ًًضبؼ ٖاٍض الٗؼ بً ٖبً ٖمغ بن حدمحم ؤم: عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع -12

 روث.بح - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ - م1992ـ/1412َ
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 ي ضع الٗضو ًُ خبً الخؿً بً دمحم بً الخؿً ًالض يعضخ: الٟازغ بابالؼازغ والل بابالٗ -13

ضون ط٦غ بٕى بللمُ ٤ت الكاملت مىاٞباإلا٨خ مإزىط مً - يالخىٟ يالهىٗاو يغشخ٣ال ي الٗمغ 
 ٗت وصاع اليكغ.بالُ

 - شٍضون جاع بٗت و بضون َب - يغحبابً الًً مدمىص ؤ٦مل الضبً دمحم بدمحم : تًضاهت قغح الًالٗىا -14

 صاع ال٨ٟغ.: الىاقغ

 -ـ 1310َت ٖام ُٗت الثاهبالُ - يلخبً الًغثاؾت هٓام الضبلجىت ٖلماء : تًىضهالٟخاوي ال -15

 صاع ال٨ٟغ.: الىاقغ

ٗت بضون َب - مامهً الباب، اإلاٗغوٝ يىاسخُض الىاخض الؿبً ٖبً دمحم ٦ًما٫ الض: غًض٣ٞخذ ال -16

 صاع ال٨ٟغ.: الىاقغ - شٍضون جاع بو 

دمحم : ٟت الىٗمانُخى بيؤلامام ؤ َبت ٖلى مظُألاخىا٫ الصخه يت فُألاخ٩ام الكٖغ ب٦خا -17
 مهغ.بالٟجالت ب٠ ُٗت الخإلبمُ: الىاقغ - م1895 ٗت الثالثت ٖامبالُ - اقاب ي ضع ٢

ص/ : ٤٣املخ -يً اليؿًًٟ مدمىص خاٞٔ الضبً ؤخمض ب ض هللابر٧اث ٖبى البؤ: ٤اث٦٢جز الض -18

صاع  -ت ُؾالمكاثغ ؤلا بصاع ال: الىاقغ -م 2011ـ/1432َٗت ألاولى ٖام بالُ -٨ضاف بؾاثض 
 الؿغاج.

ت: الىاقغ - ٗتبم ٢َضون ع ب - يل الؿغزسخهؾ بيً ؤبً ؤخمض بدمحم : ؿٍىباإلا -19  - صاع اإلاٗٞغ

 م.1993ـ/1414َٖام  - روثبح

، ٍػاص يخُكبمان، اإلاضٖى ًُ ؾلبً دمحم بض الغخمً بٖ: دغبى ألا ٣قغح ملخ يغ فهمجم٘ ألاج  -20

ٝ َوَ   .بياء الترار الٗغ ُصاع بخ: الىاقغ - شٍضون جاع بٗت و بضون َب - يضاماص ؤٞىضبٗغ 

ٓم ؤ َبمظ يالًماهاث فمجم٘   -21  يٛضاصبً دمحم البى دمحم ٚاهم بؤ: ٟت الىٗمانُخى بيؤلامام ألٖا

 .يؾالمؤلا  بصاع ال٨خا: الىاقغ -ش ٍضون جاع بٗت و بضون َب: ٗتبالُ - يالخىٟ

  ٣هٞ يالىٗماو ٣هالٟ يف ياوَر بِ الُاملخ -22
َ
 : ٟت هنع هللا يضرُخى بيؤلِامام ؤ

َ
ً مدمىص ًان الضَغ ب يى اإلاٗالبؤ

خمض ب
َ
 البً ؤ

َ
ولى ٖام بالُ -يالجىض يم ؾامٍض ال٨غ بٖ: ٤٣املخ -يالخىٟ ي ساع بً َماَػة

ُ
ٗت ألا

 .ىانبل -روث بح -ت ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ -م 2004ـ/1424َ

 : الٟخاوي  يالىخ٠ ف -23
َ
ضبن حً الخؿب يى الخؿً ٖلبؤ

ْ
ٛ ً ًص/ نالح الض: ٤٣املخ - يً دمحم الؿُّ

 ٖمان - ماؾؿت الغؾالت - ان٢صاع الٟغ : الىاقغ - م1984ـ/1404َت ٖام ُٗت الثاهبالُ - هيالىا

عصن -
ُ
 ىان.بل - روثبح - ألا
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 : ٞاملايه ك٘ايف  (ب)

ً عقض بابر هح، الكبيَغ٣ً عقض البً ؤخمض بض دمحم ُى الىلبؤ: خهض٣ت اإلاًاهض وجهت املجتًضاب  -1
 م.2004ـ/1425َٖام  - غةَا٣ال - ثًصاع الخض: الىاقغ - ضون ب: ٗتبالُ - ضُالخٟ

ى بؤ: غًر للضعصحٖلى الكغح الهٛ ي ت الهاو ُداقباإلاؿال٪، اإلاٗغوٝ  بغ ٢لٛت الؿال٪ ألب  -2

: الىاقغ - شٍضون جاع بٗت و بضون َب - ياإلاال٩ ي الهاو بر هح، الكيً دمحم الخلىحباؽ ؤخمض بالٗ
.  صاع اإلاٗاٝع

ٗت ألاولى بالُ - ١اإلاىا ض هللابى ٖبؤ ي ضع بً الٗبىؾ٠ ًً بدمحم : لُل ملخخهغ زلُالخاج وؤلا٧ل  -3
 ت.ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1994ـ/1416َٖام 

  يهغة الخ٩ام فبج  -4
َ
نى٫ ألا

ُ
ا٢ًُؤ خ٩امهت ومى 

َ
 -ً ٞغخىن بً دمحم، اب يً ٖلبم َُغاببِ : ج ألا

ولى ٖام بالُ
ُ
ػ ُت ال٩لبم٨خ: الىاقغ -م 1986ـ/1406َٗت ألا

َ
 ت.ٍغ َاث ألا

ـ َؤو  بيؤ: ٤٣املخ - يٛضاصبال بيالثٗل يً ٖلب باَض الى بى دمحم ٖبؤ: ياإلاال٩ ٣هالٟ ين ف٣حالخل  -5

 ت.ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م2004ـ/1425َٗت ألاولى ٖام بالُ - زةبى زبدمحم 

 ىبؤ: ٤٣املخ - ياإلاال٩ يال٨غص بً الخاحبىوـ ًً ب٨غ ب بيً ؤبً ٖمغ بٖثمان : اثهحام٘ ألام  -6
مامت ُال: الىاقغ -م 2000ـ/1421َت ٖام ُٗت الثاهبالُ - ي ض الغخمً ألازًغ ألازًغ بٖ

 ٘.َاٖت واليكغ والخىػ بللُ

ت الضؾىبً ؤخمض بدمحم : ربحٖلى الكغح ال٨ قيت الضؾىُخاق  -7  شٍضون جاع بٗت و بضون َب –قيً ٖٞغ

 صاع ال٨ٟغ.: الىاقغ -

ً م٨غم بً ؤخمض ب يى الخؿً ٖلبؤ: ياوبالغ  بت الُالًٖلى قغح ٦ٟا ي ت الٗضو ُخاق  -8
 م.1994ـ/1414َٖام  - روثبح - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ - ٗتبضون َب– ي الٗضو  يضُالهٗ

 - زةبى زبدمحم : ٤٣املخ - يغاف٣البر هحـ، الكًَ بصع بً ؤخمض ًالض باهاؽ قبى الٗبؤ: رةحالظز   -9

 روث.بح -يؾالمؤلا  بصاع الٛغ : الىاقغ - م1994ـ/1414َٗت ألاولى ٖام بالُ

صاع : الىاقغ - شٍضون جاع بٗت و بضون َب - ياإلاال٩ يالخغشخ ض هللابً ٖبدمحم : لُقغح مسخهغ زل -10

 روث.بح - اٖتبال٨ٟغ للُ

 - ي غ َألاػ  ي ً ؾالم الىٟغاو بً ٚاهم بؤخمض : يرواو٣حض الٍػ  بيً ؤبٖلى عؾالت ا يالضواو هالٟىا٦ -11
 م.1995ـ/1415َ ٖام - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ - ٗتبضون َب

 - يالٛغهاَ بيال٩ل ي ً حؼ ب ض هللابً ٖبً دمحم بً ؤخمض باؾم دمحم ٣ى البؤ: ت٣هُن الٟحىاه٣ال -12
 ىان.بل -روث بح -صاع ال٨ٟغ : الىاقغ -ش ٍضون جاع ب -ٗت ألاولى بالُ
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ن حً الخؿباؾم ٖمغ ٣ى البؤ: ياوِبل الكبً خىبؤخمض  ض هللابٖ بيؤ َبى ٖلى مظقمتن الخغ - -13

 ُىُا.بت للترار بصاع الصخا: الىاقغ -م 1993ـ/1413َٗت ألاولى ٖام بالُ -قيالخغ ض هللابً ٖب

: الىاقغ - م1994ـ/1415َٗت ألاولى ٖام بالُ –يخبً ٖامغ ألانبً ؤوـ باإلاضوهت: ؤلامام مال٪  -14

 ت ُالٗلم بصاع ال٨خ

ً ههغ ب يً ٖلب باَض الى بدمحم ٖى بؤ: ً ؤوـبىت ؤلامام مال٪ ًٖالم اإلاض َبإلاٗىهت ٖلى مظ -15
 ٍألانل عؾالت ص٦خىعا يف بوال٨خا - ٤ض الخبل ِٖخم: وصعاؾت ٤ُ٣جد - يٛضاصبال بيالثٗل

مهُٟى ؤخمض  -ت ٍت الخجاع باإلا٨خ: الىاقغ -ضون ب: ٗتبالُ -م٨ت اإلا٨غمت بغي ٣جامٗت ؤم الب
 م٨ت اإلا٨غمت. -اػ بال

صاع : الىاقغ - ٗتبضون َب - لًِ ٖلبً دمحم بً ؤخمض بدمحم : لُل قغح مسخهغ زلُمىذ الجل -16

 م.1989ـ/1409َٖام  - روثبح - ال٨ٟغ

ض الغخمً، بً ٖبدمحم  ض هللابى ٖبً ؤًقمـ الض: لُقغح مسخهغ زل يل فُالجل َبمىا -17

 صاع ال٨ٟغ.: الىاقغ - م1992ـ/1412َٗت الثالثت ٖام بالُ - بالخُاباإلاٗغوٝ 

ت الىاٞبؤلامام ا ٤اث٣ان خبُت لُالكاٞت ُت ال٩اًٞضاهال -18 ت بقغح خضوص ا) تًُ ٖٞغ ً ٖٞغ
: الىاقغ -ـ 1350َٗت ألاولى ٖام بالُ - الغنإ ي اؾم ألاههاع ٢ً بدمحم  ض هللابى ٖبؤ( : للغنإ

 ت.ُت الٗلمباإلا٨خ

 : ٞايشافع ك٘ايف  (ز)

خ٩ام الؿلُاه  -1
َ
 : تُألا

َ
ر هح، الكيٛضاصبال ي هغ بال بِبً خبً دمحم بً دمحم ب يى الخؿً ٖلبؤ

 غة.َا٣ال - ثًصاع الخض: الىاقغ– ياإلااوعصب

ضون بٗت و بضون َب - ي ا ألاههاع ًٍ ػ٦غ بً دمحم با ٍػ٦غ : بقغح عوى الُال يف بؤؾجى اإلاُال  -2

 .يؾالمؤلا  بالىاقغ: صاع ال٨خا - شٍجاع 

ن حغة ال٢ٗكغح بن حت ٖلى ٞخذ اإلاُٗى خاقَ) نحن ٖلى خل ؤلٟاّ ٞخذ اإلاٗبحبٖاهت الُال  -3
ٗت بالُ -يالكاٞع ياًَُ دمحم قُا الضمب( ٖثمان ي ٨غ بالبىع هاإلاك) ٨غبى بؤ(: ًًماث الضهمب

 ىان.بل -روث بح -٘ َاٖت واليكغ والخىػ بصاع ال٨ٟغ للُ: الىاقغ -م 1997ـ/1418َألاولى ٖام 

دىر بال بم٨خ: ٤٣املخ - يجبُالكغ  ُبً ؤخمض الخُبدمحم : شجإ بيخل ؤلٟاّ ؤ يىإ ف٢ؤلا  -4
 روث.بح - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ - ٘ ؤو ؾىت وكغبش ٍَضون جاع ب -صاع ال٨ٟغ - والضعاؾاث

م  -5
ُ
 -ٗت بضون َب: ٗتبالُ -ً ٖثمان باؽ بً الٗبـ ًَ ِبصع بدمحم  ض هللابى ٖبؤ يلئِلمام الكاٞع: ألا
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ت : الىاقغ  م.1990ـ/1410َٖام  -روث بح -صاع اإلاٗٞغ

اؾم دمحم ٢: ٤٣املخ - ير الٗمغاوحالخ بيً ؤب حيدًن حى الخؿبؤ: يؤلامام الكاٞع َبمظ يان فبُال  -6
 حضة. - اجهصاع اإلاج: الىاقغ - م2000ـ/1421َٗت ألاولى ٖام بالُ - يالىىو 

خمض : اجهقغح اإلاج يجدٟت املخخاج  ف  -7
َ
: الىاقغ -ٗت بضون َب - يخمهًُ حجغ الب يً ٖلبً دمحم بؤ

 م.1938 ـ/1357َٖام اليكغ  -ا مهُٟى دمحم بهمهغ لهاخبري بت ال٨ٍت الخجاع باإلا٨خ

م بيى ُل٢خا ِخاق  -8  - ضون ب: ٗتبالُ - رةحٖم يرلسخب، وؤخمض البيى ُل٣ؤخمض ؾالمت ال: رةحٖو

 م.1995ـ/1415َٖام  - روثبح - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ

 - ياإلااوعص بِبخً بً دمحم ب يى الخؿً ٖلبؤ: يؤلامام الكاٞع َبمظ ٣هٞ ير فبحال٨ ي الخاو   -9

ٗت ألاولى ٖام بالُ - ض اإلاىحىصبش/ ٖاص٫ ؤخمض ُٖدمحم مٗىى، والك يش/ ٖلُالك: ٤٣املخ

 ىان.بل - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1999ـ/1419َ

مضة اإلاٟخبحعويت الُال -10 ر َحػ : ٤ُ٣جد - يً قٝغ الىىو بى حدًً ًالض حيا مدٍى ػ٦غ بؤ: نحن ٖو

 - ٤صمك - روثبح - يؾالمؤلا  باإلا٨خ: الىاقغ - م1991ـ/1412َٗت الثالثت ٖام بالُ - لَالكاو 

 ٖمان.

 ٍض ال٨غ بً ٖبً دمحم بم ٍض ال٨غ بٖ: ربحالكغح ال٨بز اإلاٗغوٝ حؼ قغح الىحٍالٗؼ  -11
َ
اؾم ٣ى البم، ؤ

خمض ٖ يٖل: ٤٣املخ - يجٍؼو ٣ال يالغاٞع
َ
ولى ٖام بالُ - ض اإلاىحىصبدمحم ٖىى، ٖاص٫ ؤ

َ
ٗت ألا

 ىان.بل - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1997ـ/1417َ

ٗت ألولى ٖام بالُ –ي ا ألاههاع ًٍ ػ٦غ بً ؤخمض بً دمحم با ٍػ٦غ : بج الُال هكغح مىب باَٞخذ الى  -11

 اٖت واليكغ.بصاع ال٨ٟغ للُ: الىاقغ - م1994ـ/1414َ

ً بً ٖمغ بمان ُؾل: الجملت ُداقباإلاٗغوٝ  بج الُال هذ قغح مىُخىيب باَٞخىخاث الى  -12

 الىاقغ: صاع ال٨ٟغ. - شٍضون جاع بٗت و بضون َب - الجملب، اإلاٗغوٝ ي غ َمىهىع ألاػ 

ً ًالض ٣ي، جيجُض اإلاامً الخؿبً ٖبً دمحم ب٨غ بى بؤ: ت الازخهاعًخل ٚا ياع فُت ألاز٦ًٟا -13
ألاولى ٖام ٗت بالُ - مانُؾل َبي، ودمحم و يلُجبض ُض الخمبٖ يٖل: ٤٣املخ - يالكاٞع

 .٤صمك - رحصاع الخ: الىاقغ - م1994ـ/1414َ

ت ؤلٟاّ اإلاج بلىاملخخاج  يمٛج -14 ٗت بالُ - يجبُالكغ  ُبً ؤخمض الخُبً دمحم ًقمـ الض: اجهمٗٞغ
 ت.ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1994ـ/1415َألاولى ٖام 

ٗت بالُ - يً خمؼة الغملباؽ بالٗ بيً ؤبً دمحم ًقمـ الض: اجهقغح اإلاج بلىت املخخاج ًاهج -15
 روث.بح - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ - م1984ـ/1404َرة ٖام حألاز
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ةمام ب ٣ب، اإلاليجًٍ دمحم الجى بىؾ٠ ًً بض اإلال٪ بٖ يى اإلاٗالبؤ: َبت اإلاظًصعا يف بت اإلاُلًاهج -16

ٗت ألاولى ٖام بالُ - ًبم مدمىص الضُض الٗٓبص/ ٖ: هاعؾهووي٘ ٞ ٣٣هخ–ن حالخغم
 اج.هصاع اإلاج: الىاقغ - م2007ـ/1428َ

 ،م َُغابؤخمض مدمىص ب: ٤٣املخ - يالُىسخ يً دمحم الٛؼالبى خامض دمحم بؤ: َباإلاظ يِ فُالىؾ -17

 غة.َا٣ال - صاع الؿالم: الىاقغ - م1997ـ/1417َٗت ألاولى ٖام بالُ - ودمحم دمحم جامغ

 : ًٞباحلٓ ك٘ايف  (د)

ً بدمحم : ٤ُ٣جد - ياوبلبً الًضع الضبً بدمحم : يلبالخى َبٖلى اإلاظ ٣هالٟ يؤزهغ املخخهغاث ف  -1
 روث.بح - كاثغبصاع ال: الىاقغ - يهانغ العجم

ض بدمحم ٖ: ٤ُ٣جد -ت ٍم الجىػ ٢ًُ ب بى ًً ؤب٨غ ب بيً ؤبدمحم : نحالٗاإلا بن ًٖ ع ح٢ٗبٖالم اإلاى   -2

 روث.بح -ت ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ -م 1991ـ/1411َٗت ألاولى ٖام بالُ -م َُغابالؿالم ب

: ٤٣املخ - ي ً ؾالم الدجاو بً مىسخى بً ؤخمض بمىسخى : لبً خىبؤلامام ؤخمض  ٣هٞ يىإ ف٢ؤلا  -3

ت : الىاقغ - ي٩ب٠ دمحم مىسخى الؿُض اللُبٖ  ىان.بل - روثبحصاع اإلاٗٞغ

ت الغاجر مً الخالٝ يؤلاههاٝ ف  -4  - ي اإلاغصاو مان ًُ ؾلب يى الخؿً ٖلبً ؤًٖالء الض: مٗٞغ
 .بياء الترار الٗغ ُصاع بخ: الىاقغ - شٍضون جاع بت ُٗت الثاهبالُ

ـ ًَ بصع بىوـ ًً بمىهىع : ى ؤلاعاصاثهكغح مىخبى اإلاٗغوٝ هى لكغح اإلاىخهالى يؤول ٤اث٢ص  -5
 .بٖالم ال٨خ: الىاقغ - م1993ـ/1414َٗت ألاولى ٖام بالُ–لى بىحى الخىبهال

: ٤٣املخ - يضسخ٣ً ؤخمض ال٨غمى اإلاب٨غ بى بً ؤبىؾ٠ ًً ب يمغع: بل اإلاُالُلى بل الُالُصل  -6

ت لليكغ ُبصاع َ: الىاقغ - م2004ـ/1425َٗت ألاولى ٖام بالُ - بياٍت هٓغ دمحم الٟاع ِبخ٢ى بؤ
 اى.ٍالغ  - َ٘والخىػ 

ض بٖ: ٤٣املخ - ي ً ؾالم الدجاو بً مىسخى بً ؤخمض بمىسخى : ى٣٘ازخهاع اإلا يى٘ ف٣ػاص اإلاؿخ  -7

ً لليكغ: الىاقغ - ً دمحم الّٗؿ٨غب يً ٖلبالغخمً   اى.ٍالغ  - صاع الَى

 - يلبالخى ي اإلاهغ  يالؼع٦صخ ض هللابً ٖبً دمحم ًقمـ الض: قيٖلى مسخهغ الخغ يقغح الؼع٦صخ  -8

 ٩ان.بُصاع الٗ: الىاقغ - م1993ـ/1413َٗت ألاولى ٖام بالُ

صاع : الىاقغ - يضسخ٣ضامت اإلا٢ً بً ؤخمض بً دمحم بض الغخمً بٖ: ى٣٘ر ٖلى متن اإلابحالكغح ال٨  -9
 ٘.َلليكغ والخىػ  بيالٗغ  بال٨خا

ضون ب - يضسخ٣ً اإلاًاء الضبهى دمحم بً ؤخمض، ؤبم َُغابً ببض الغخمً بٖ: الٗضة قغح الٗمضة  -10
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 م.2003ـ/1424َٖام  - غةَا٣ال  - ثًصاع الخض: الىاقغ - ٗتبَ

ٗت بالُ - ضامت٢ً بً دمحم بً ؤخمض ب ض هللابً ًٖالض ٤دمحم مٞى ىبؤ: ؤلامام ؤخمض ٣هٞ يف يال٩اف -11
 ت .ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1994ـ/1414َألاولى ٖام 

ً دمحم بً مٟلر بدمحم : ي مان اإلاغصاو ًُ ؾلب يً ٖلًذ الٟغوٕ لٗالء الضُجصخ هالٟغوٕ ومٗ ب٦خا -12

ٗت ألاولى ٖام بالُ - ياملخؿً التر٧ض بً ٖب ض هللابٖ: ٤٣املخ - ض هللابى ٖبً مٟغج، ؤب
 م.2003ـ/1424َ

صاع : الىاقغ - لىبىحى الخىبهـ الًَ بصع بىوـ ًً بمىهىع : ىا٢ٕىإ ًٖ متن ؤلا٦٣كاٝ ال -13
 ت.ُالٗلم بال٨خ

ٗت ألاولى ٖام بالُ - ً مٟلربً دمحم ب ض هللابً ٖبً دمحم بم َُغابب: ى٣٘قغح اإلا يضٕ فباإلا -14

 ىان.بل - روثبح - تُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ - م1997ـ/1418َ

 - اوىُبالغخ يَىُالؿ ٍضبً ٖبً ؾٗض بمهُٟى : ىهت اإلاىخًقغح ٚا يى فهالى يؤول بمُال -15

 .يؾالمؤلا  باإلا٨خ: الىاقغ - م1994ـ/1415َت ٖام ُٗت الثاهبالُ

 م.1968 -ـ 1388َٖام   - غةَا٣ت البم٨خ: الىاقغ - ٗتبضون َب - يضسخ٣ضامت اإلا٢ً بال : ياإلاٛج -16

 : ٟزٖايعا ك٘ايف  (ـٖ)

ٗت بضون َب - 103م  1ج - يً خؼم ألاهضلسخبض ًُ ؾٗبً ؤخمض ب يى دمحم ٖلبؤ: اِلزاعباملخلى   (1)
 روث.بح - الىاقغ  صاع ال٨ٟغ - شٍضون جاع بو 

 : ك٘أصٍٛ ايف بنت:    عا برا

ت ٖام ُٗت الثاهبالُ - يالىجضاؾم ٢ً بً دمحم بض الغخمً بٖ: ؤلاخ٩ام قغح ؤنى٫ ألاخ٩ام  -1
 ضون صاع وكغ.ب: الىاقغ -م 1985ـ/1406َ

2-   
ْ
ق
َ ْ
  ٍابألا

ْ
ى َمظ

َ
ل َٖ اِثُغ 

َ
ٓ   َبَوالى 

َ
َماِن َُخىِ  بيؤ ْٗ  الىُّ

َ
ت ً بابً دمحم، اإلاٗغوٝ بم َُغابً ببً ًً الضٍػ : َٟ

ٖام ٗت ألاولى بالُ -راث حا ٖمٍش / ػ٦غ ُالك: هثًوزغج ؤخاص ُهوي٘ خىاق - ي م اإلاهغ ُهج
 ىان.بل -روث بح -ت ُالٗلم بصاع ال٨خ: الىاقغ -م 1999ـ/1419َ

 - ياإلاال٩ يً مىسخى الجىضب ١ً بسخابل ُزل: بً الخاحبال  يقغح املخخهغ الٟغع يذ فُالخىي  -3
ولى ٖام بالُ - ُبم هجٍض ال٨غ بً ٖبص/ ؤخمض : ٤٣املخ

ُ
مغ٦ؼ : الىاقغ -م 2008ـ/1429َٗت ألا

اث وزضمت الترار. ٍهى ُبهج  للمسَُى
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 ١ :ٜاملعادِ ايًػٛ بنت:       خاَضا 

 ير ٖلحً ؤمب ض هللابً ٖباؾم ٢: اء٣هن الٟبحٟاث ألالٟاّ اإلاخضاولت ٍحٗغ  ياء ف٣هـ الِٟؤه  -1
: الىاقغ - م2004ـ/1424َٗت ٖام بَ - ى خؿً مغاصحدً: ٤٣املخ - يالخىٟ يالغوم ي ىهى ٣ال

 ت.ُالٗلم بصاع ال٨خ

  - يتر آن ُصوػِ بُاعث هجٍع : تبُاإلاٗاحم الٗغ ج٨ملت   -2
َ
 ٣ه

 
 بُبلى الٗغ  هل

 
ل َٖ  -اٍ ُحما٫ الخ: ُهٖل ٤ت و

الم ٣وػاعة الث: الىاقغ -م 1979/2000ٗت ألاولى ٖام مً ٖام بالُ ت ٍىع هالجم -اٞت وؤلٖا

 ت.٢ُالٗغا

ؤخمض : ٤ُ٣جد - ي غ ًَ خماص الجى بل ُى ههغ بؾماٖبؤ: تبُالصخاح جاج اللٛت وصخاح الٗغ   -3

 - نًحصاع الٗلم للمال : الىاقغ - م1987ـ/1407َٗت ٖام بٗت الغابالُ - ض الٟٛىع ُٖاعبٖ

 روث.بح

اء ب٣ى الب، ؤي ال٨ٟى  يجًُ مىسخى الخؿب بى ًؤ: تٍاللٛى  ١اإلاهُلخاث والٟغو  ياث معجم فُال٩ل  -4

 روث.بح - ماؾؿت الغؾالت: الىاقغ - ي ل، دمحم اإلاهغ َٖضهان صعو : ٤٣املخ –يالخىٟ

 –٣ٍيؤلاٞغ  ي ً مىٓىع ألاههاع بً اًى الًٟل، حما٫ الضبً ٖلى، ؤبً م٨غم بدمحم : بلؿان الٗغ   -5
 روث.بح - صاع ناصع: الىاقغ - م1984ـ/1404َٗت الثالثت ٖام بالُ

 ًً الضٍػ : مسخاع الصخاح  -6
َ
 بدمحم  ض هللابى ٖبً ؤ

َ
 - ي الغاػ  ياصع الخى٣ٟض البً ٖب٨غ ب بيً ؤ

ت باإلا٨خ: الىاقغ - م1999ـ/1420َٗت الخامؿت ٖام بالُ - دمحمش ُىؾ٠ الكً: ٤٣املخ

 ضا.ُن - روثبح - تُالضاع الىمىطح -ت ٍالٗهغ 

 - اؽبى الٗب، ؤي زم الخمى  يىمُالٟ يً ٖلبً دمحم بؤخمض : ربحالكغح ال٨ ٍبٚغ  ير فحاح اإلاىباإلاه  -7
 روث.بح - تُت الٗلمباإلا٨خ: الىاقغ

 -ٖمل  ٤ٍمؿاٖضة ٞغ بض ٖمغ، ُض الخمبص/ ؤخمض مسخاع ٖ: ت اإلاٗانغةبُمعجم اللٛت الٗغ   -8

 .بٖالم ال٨خ: الىاقغ -م 2008ـ/1429َٖام  يٗت ألاولبالُ

: ٤٣املخ - نحى الخؿب، ؤي الغاػ  يجٍؼو ٣اء الًٍ ػ٦غ بً ٞاعؽ بؤخمض : ـ اللٛتًِا٣معجم م  -9

 ٖام اليكغ. - صاع ال٨ٟغ: الىاقغ - م1979ـ/ 1399َٗت ٖام بَ - اعونَالؿالم دمحم ضبٖ

اث، وخامض ٍم مهُٟى، وؤخمض الؼ َُغابب - غةَا٣البت بُمجم٘ اللٛت الٗغ : ُِاإلاعجم الىؾ -10
 الىاقغ: صاع الضٖىة. -اصع، ودمحم الىجاع ٣ض البٖ

11-  
ُ ْ
 اإلا
ْ
ِػّي  يى اإلا٩اعم الخىاعػمبض ؤُض الؿبً ٖبهانغ : باإلاٗغ  ِبجغج يف بغِ ٛ ّغِ

َ
ُ
ُ
ٗت بضون َب - اإلا

 .بيالٗغ  بصاع ال٨خا: الىاقغ - شٍضون جاع بو 
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 : ٞصاَاإل ك٘ايف ج١ يفٜاملؤيفات احلد:       صادصا 

ٗت ألاولى ٖام بالُ –يم ؤخمض الضاٚؿخاوٍص/ مغ : تُضاهُم٘ صعاؾت م ؾالمؤلا  يِ ف٣ُؤخ٩ام الل  -1
 غة.َا٣ال - خىن ٍت الؼ ُخلم - ثتًت الخضُؾالمٗت ؤلا باإلاُ: الىاقغ - م1992ـ/1413َ

 - بيصاع ال٨ٟغ الٗغ : الىاقغ -م 1958ٗت ألاولى ٖام بالُ -غة َى ػ بش/ دمحم ؤُالك: ٣هؤنى٫ الٟ   -2

 غة .َا٣ال

ًت هصاع الج: الىاقغ -م 1976ٗت ألاولى ٖام بالُ -ص/ دمحم ؾالم مض٧ىع : يؾالمؤلا  ٣هؤنى٫ الٟ  -3

 غة.َا٣ال -ت بُالٗغ 

ازت وجُ  -4  اعهت٣ت صعاؾت مُاهىه٣ت والُالكٖغن حخها اإلاٗانغة مً الىحهاتب٣ُالامخىإ ًٖ ؤلٚا

الامخىإ ًٖ اإلاؿاٖضة  - ي دغ بخالت الخهاصم ال يالامخىإ ف - تٍدغ بالامخىإ ًٖ اإلاؿاٖضة ال)

 -م 2008ـ/1429َٗت ألاولى ٖام بالُ -م ًض الضابمدمىص ٖ يص/ خؿج(: تُت والٗالحبُالُ
 ت.ٍؤلاؾ٨ىضع  - يصاع ال٨ٟغ الجامع: الىاقغ

 ٣م يؾالمؤلا  ي٘ الجىاجَالدكغ   -5
 
ش ٍضون جاع ب - اصع ٖىصة٣ض البش/ُٖالك: ياهىن الىيع٣الباعها

 روث.بح - بيالٗغ  بصاع ال٨خا: الىاقغ - ٘ ؤو ؾىت وكغبَ

 ـ/1419َٗت ألاولى ٖام بالُ -غة َى ػ بش/ دمحم ؤُالك: يؾالمؤلا  ٣هالٟ يت فبى ٣مت والٍٗالجغ   -6

 غة.َا٣ال - بيالٗغ صاع ال٨ٟغ : الىاقغ - يٗت اإلاضوبمُ -م 1998

 يص/ خؿً ٖل: اهىن ٣وال يؾالمؤلا  ٣هن الٟبحاعهت ٣صعاؾت م يؾالمؤلا  ٣هالٟ ياث فًالجىا  -7

 .يالجامع بصاع ال٨خا: الىاقغ -ش ٍضون جاع بت ُٗت الثاهبالُ - يالكاطل

 - يل قىضُص/ بؾماٖ: اعهت٣صعاؾت م يؾالمؤلا  ٣هالٟ يا فهلت ل٢جدمل الٗا ياث املخخل٠ فًالجىا  -8
 ن.حٞلؿُ -ضؽ اإلاٟخىخت ٣ميكىعاث حامٗت ال: الىاقغ -م 2010ـ/1431َٗت ألاولى ٖام بالُ

 - ي ؤخمض الُماالو  يٗت ٖلٌضبص/ : اعهت٣ت م٣هُصعاؾت ٞ يؾالمؤلا  ٣هالٟ يا فبهاث ومىحًالجىا  -9

اء لضه: الىاقغ -م 2007ـ/1426َٗت ألاولى ٖام بالُ  -ت ٍؤلاؾ٨ىضع  -٘ َا لليكغ والخىػ ُصاع الٞى
 مهغ.

 -م ؤخمض دمحم ٖثمان ُض الخ٨بص/ ٖ: يؾالمؤلا  ٣هالٟ يا فهتبى ٣ت ٖلى ألاشخام ٖوًالجىا -10

 مهغ . -اإلاىهىعة بت ألاماهت بم٨خ: الىاقغ -م 2002ـ/1422َٗت ألاولى ٖام بالُ

غاٝ فًالجىا -11  ٗت ألاولىبالُ -ي ؿاو ِم الَُٗغابب ض هللابص/ هجم ٖ: يؾالمؤلا  ٣هالٟ يت ٖلى ألَا

صولت  - بيص -اء الترار ُت وبخُؾالمدىر للضعاؾاث ؤلا بصاع ال: الىاقغ -م 2002ـ/1422َٖام 
 ت اإلاخدضة.بُالٗغ  ماعاثؤلا 
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ٗت ألاولى ٖام بالُ -ؼامل٢ ب٠ عحُص/ ؾ: اعهت٣ت م٣هُا صعاؾت ٞهتبى ٣ن ٖوحت ٖلى الجىًالجىا -12

اء البم٨خ: الىاقغ -م 2012ـ/1433َ  .مهغ  -ت ُاهىه٣ت الٞى

 -م 2002ـ/1422َٗت ألاولى ٖام بالُ - يضهدمحم اإلا يالوُص/ ٦: ت ٖلى ما صون الىٟـًالجىا -13

 مهغ. -اإلاىهىعة بت ألاماهت بم٨خ: الىاقغ

ٗت ٖام بَ - ي او هجبض الٟخاح البص/ دمحم ٖ: يؾالمؤلا  ٣هالٟ يا فهتبى ٣ت ٖلى الىٟـ ٖوًالجىا -14
 ضون صاع وكغ.ب: الىاقغ -م 2002/2003

ص/ مىهىع دمحم مىهىع : اهىن ٣الباعها ٣م يؾالمؤلا  ٣هالٟ يت فُت الجىاثبى ٣الٗ يا فَاث وؤزغ بهالك -15
 مهغ. - ٤ٍاػ ٢الؼ بٗت ألاماهت بمُ: الىاقغ -م 1986ـ/1406َٗت ألاولى ٖام بالُ - ي الخٟىاو 

 -ـ 1422َٗت ألاولى ٖام بالُ -ن حمًُ دمحم الٗثبً نالر بدمحم : ٣٘الكغح اإلامخ٘ ٖلى ػاص اإلاؿدى -16

 ت .ًالؿٗىصب - يً الجىػ بصاع ا: الىاقغ

ٗت ألاولى ٖام بالُ -ؼامل٢ ب٠ عحُص/ ؾ: اعهت٣صعاؾت م يؾالمؤلا  ٣هالٟ يلت ف٢الٗا -17

اء البالىاقغ م٨خ -م 2012ـ/1433َ  (.مهغ -ت ُاهىه٣ت الٞى

ت ُؾالمٗت ؤلا َت مانلت ٖلى ههىم الكغ ُاهىه٢اٚت ُصعاؾت ون ُهالٟٗل الًاع والًمان ٞ -18
 مً ال٢ا اهُال٣ههٞو

 
ٗت ألاولى ٖام بالُ -ا ٢ص/ مهُٟى ؤخمض الؼع : يألاعصو ياهىن اإلاضو٣ا

 .٤صمك -٘ َاٖت واليكغ والخىػ بلم لل٣ُصاع ال: الىاقغ -م 1988ـ/1408َ

 -م 1959ٗت الؿاصؾت ٖام بالُ -اء ٢ص/ مهُٟى ؤخمض الؼع : ضًالجض بهزى  يف يؾالمؤلا  ٣هالٟ -19
 .٤صمك - ٤حامٗت صمك ٗتبمُ: الىاقغ

صاع : الىاقغ - م1985ـ/1405َٗت ٖام بٗت الغابالُ - يلُت الؼخَبص/ و : هوؤصلخ يؾالمؤلا  ٣هالٟ -20
 .٤صمك - تٍؾىع  - ال٨ٟغ

ؤمثلت  -غ ٍالخٗاػ  -الخضوص  -اث ًالض -هام ٣ال -خل ٣ال بيغو ) ؾالمؤلا  يف يالجىاج ٣هالٟ -21

صاع الؿالم : الىاقغ -م 2010ـ/1431َٗت ٖام بٗت الغابالُ -ؼ ٍض الٗؼ بر ٖحص/ ؤم(: اثب٣ُوجُ
 غة.َا٣ال -٘ والترحمت َاٖت واليكغ والخىػ بللُ

 بم٨خ: الىاقغ - م1997/1998ٗت ألاولى ٖام بالُ - ؼ دمحم ٖؼامٍض الٗؼ بص/ ٖ: اإلاٗامالث ٣هٞ -22

 مهغ . -ىجغ بُاٖت وال٨مبت للُُالغؾالت الضول

ولى ٖام بالُ - ير٦تبال يؤلِاخؿان املجضصم ُدمحم ٖم: ٣هىاٖض ال٢ٟ -23
َ
 - م1986ـ/1407َٗت ألا

 .ي٦غاحصخ - لكغػ ببالهضٝ : الىاقغ
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 ١ :ٝاْْٛكاملؤيفات اي:    عا بصا

 - ي ر حانبألا  ١ص/ ٞاعو : يماعاحت ؤلا ُاهىن اإلاٗامالث اإلاضه٢ يت فًر حه٣ت الخُؤخ٩ام اإلاؿاول  -1
بزغاء لليكغ  - ماعاثصولت ؤلا  -ت ٢الكاع  -الجامٗت ت بم٨خ: الىاقغ -م 2010ٗت ألاولى ٖام بالُ

 ألاعصن. -٘ َوالخىػ 

ص/ مىخهغ : يؾالمؤلا  ٣هالٗام والٟ ياهىن الضول٣ن البحاعهت ٣الُٟل صعاؾت م ١ ى ٣ت خًخما  -2
 ت.ٍؤلاؾ٨ىضع  - يصاع ال٨ٟغ الجامع: الىاقغ - م2010ٗت ألاولى ٖام بالُ - ض خمىصةُؾٗ

ٗت بالُ -ض ُص/ ٧امل الؿٗ: اعهت٣صعاؾت م ياث ألاعصوبى ٣اهىن ال٢ٗ يقغح ألاخ٩ام الٗامت ف  -3
 -ٖمان  -٘ َاٞت لليكغ والخىػ ٣ت، وصاع الثُت الضولُالضاع الٗلم: الىاقغ -م 2002ألاولى ٖام 

 ألاعصن.

ٗت الٗاقغة ٖام بالُ –يص/ مدمىص مدمىص مهُٟ(: ؿم الٗام٣ال) اثبى ٣اهىن ال٢ٗقغح   -4
 غة.َا٣ٗت حامٗت البمُ: الىاقغ - م1983

ت بى ٣ت الٗامت للٍٗمت والىٓغ ٍت الٗامت للجغ ٍالىٓغ ( ؿم الٗام٣ال) اثبى ٣اهىن ال٢ٗقغح   -5

صاع : الىاقغ -م 2012ٗت ٖام بٗت الؿابالُ -يخؿج ُبص/ مدمىص هج: ي ر الاختراػ بحوالخض
 غة.َا٣ال -ت بًُت الٗغ هالج

ٗت ألاولى ٖام بالُ -ص/ دمحم هجم : متٍللجغ ت الٗامت ٍالىٓغ ( ؿم الٗام٣ال) اثبى ٣اهىن ال٢ٗ  -6
 ألاعصن. -ٖمان  -٘ َاٞت لليكغ والخىػ ٣صاع الث: ، الىاقغيؤلانضاع الثاو -م 2008

 -ٗت مهغبمُ: الىاقغ -م 1949ٗت ألاولى ٖام بالُ -ن ٖامغ حص/ خؿ: ض٣ىة اإلالؼمت لل٣ٗال  -7

 ت.ٍؤلاؾ٨ىضع 

م 1985( لؿىت 5) م٢ع  ياهىن الاجداص٣البت الهاصع ُاإلاضهاهىن اإلاٗامالث ٣ت لًُاخًاإلاظ٦غة ؤلا   -8

 م.1987( لؿىت 1) م٢ع  ياهىن الاجداص٣البواإلاٗض٫ 

ص/ : يالىيع ياهىن الجىاج٣الباعهت ٣صعاؾت م يؾالمؤلا  ٣هالٟ يف بيت للهُت الجىاثُاإلاؿاول  -9
ًت هصاع الج: الىاقغ -م 2004ـ/1425َٗت ألاولى ٖام بالُ -يض الٗاَبان مُإو ٖبخىان قٗ

 غة.َا٣ال -ت بُالٗغ 

: الىاقغ -م 1956ٗت ألاولى ٖام بالُ -ن ٖامغ حص/ خؿ: تًض٣ت والًٗر حه٣ت الخُت اإلاضهُاإلاؿاول  -10
 ت.ٍؤلاؾ٨ىضع  -ٗت مهغ بمُ

 -ص/ ؤهىع ؾلُان : يؾالمؤلا  ٣هالٟباعهت ٣صعاؾت م يألاعصو ياهىن اإلاضو٣ال يمهاصع الالتزام ف  -11
 ٖمان. -ت ُالجامٗت ألاعصه: الىاقغ -م 2012ٗت ألاولى ٖام بالُ
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ٗت بالُ -خؿً ٞغج، وص/ مهُٟى الجما٫  ٤ُص/ جٞى: اعهت٣مهاصع وؤخ٩ام الالتزام صعاؾت م  -12

 ىان.بل -روث بح -ت ٢ُى ٣الخ بيميكىعاث الخل: الىاقغ -م 2009ألاولى ٖام 

ى الؿٗىص، وص/ بعمًان ؤص/ مهُٟى الجما٫، وص/ : اعهت٣مهاصع وؤخ٩ام الالتزام صعاؾت م  -13

روث بح -ت ٢ُى ٣الخ بيميكىعاث الخل: الىاقغ -م 2006ٗت ألاولى ٖام بالُ -م ؾٗض َُغابل ببُه

 ىان.بل -

ٗت بالُ -حيدًض الىصوص بص/ ٖ(: ؿم ألاو٫ مهاصع الالتزام٣ال) ت الٗامت لاللتزامٍالىٓغ  ياإلاىحؼ ف  -14

 غة .َا٣ال -ت بًُت الٗغ هصاع الج: الىاقغ -م 1990ألاولى ٖام 

ت الجىاث  -15 اء ُصاع بخ: الىاقغ -ٗت وؾىت وكغ بضون َب: ٗتبالُ -ض اإلال٪ بٖ يحىض: تُاإلاىؾٖى

 روث.بح - بيالترار الٗغ 

 -م 1966ٗت ألاولى ٖام بالُ -ل ٚاهم ُص/ بؾماٖ(: مهاصع الالتزام) ت الٗامت لاللتزامٍالىٓغ  -16
 غة.َا٣ال -ت َبو  ض هللابت ٖبم٨خ: الىاقغ

صاع : الىاقغ -م 1956ٗت ألاولى ٖام بالُ -ـ ٢مان مغ ُص/ ؾل: ض والٟٗل الًاع٣ت الٍٗهٓغ  -17

 غة.َا٣ال -ت ٍاليكغ للجامٗاث اإلاهغ 

مان ُص/ ؾل: تُت اإلاضهُالٟٗل الًاع واإلاؿاول يالالتزاماث ف يف ياهىن اإلاضو٣قغح ال يف يالىاف -18

ٗت باإلاُ: الىاقغ -م 1988ٗت ألاولى ٖام بالُ -( ألاخ٩ام الٗامت يؿم ألاو٫ ف٣ال) -ـ ٢مغ 

 غة.َا٣ال -ت ُالٗاإلا

 ياملجلض الثاو - يىع هؤخمض الؿج ١ض الغػابص/ ٖ: ضًالجض ياهىن اإلاضو٣قغح ال يِ فُالىؾ -19

: الىاقغ -م 2011ضة ٖام ًٗت الثالثت الجضبالُ -( ٖام مهاصع الالتزام هىحبت الالتزام ٍهٓغ )
 ىان.بل -روث بح -ت ٢ُى ٣الخ بيميكىعاث الخل

 ١ :ٝايزصا٥ٌ ايعًُ:       ثآَا 

ضمت ٣عؾالت م - جاءهُى البؤ يض الٛجبر ٖحمى: اهىن ٣ت والُؾالمٗت ؤلا َن الكغ بحِ ٣ُؤخ٩ام الل  -1
 إلاخُل

 
جامٗت با ُت الضعاؾاث الٗل٩ُلب يًاء الكغع٣ال ير فحاث صعحت اإلااحؿخباؾخ٨ماال

 . م2006ـ/1427َٖام  –نحٞلؿُ –لـبىت هاًمض –لُالخل

 -ر حاصة اإلااحؿخهل قُمظ٦غة لى - انٍػ  يضُؾٗ: تب٣ُُت جُُلُِ صعاؾت جإن٣ُؤخ٩ام الل  -2
 -2005 ـ/1427َ -1426ٖام  -حامٗت الجؼاثغ  -ت ُؾالمت الٗلىم ؤلا ٧ُل - ٣هجسهو ؤنى٫ الٟ

 م.2006
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: ُإ ٚؼة٢ يف بهت اإلاٗمى٫ ُاهىن ألاخىا٫ الصخهب٣اعهت ٣م يؾالمؤلا  ٣هالٟ يِ ف٣ُؤخ٩ام الل  -3

الجامٗت باهىن ٣ٗت والَالكغ  ُه٧ل بلىضمت ٣عؾالت م - ٤لُى مٗبمان ؤُؾل ض هللابٖ ُهوح
 إلاخُل -ن حٞلؿُ - ٛؼةبت ُؾالمؤلا 

 
ٖام  - رحاث الخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخباؾخ٨ماال

 م.2006ـ/1427َ

 إلاخُلضمت ٣عؾالت م -رة بن يتبهؼاع عحا ؾ: يؾالمؤلا  ٣هالٟ يم فهؤخ٩ام اإلات  -4
 
اث صعحت باؾخ٨ماال

ى يا فُت الضعاؾاث الٗل٩ُلب٘ َوالدكغ  ٣هالٟ ير فحاإلااحؿخ  -لـ بها -ت ُحامٗت الىجاح الَى

 م.2006ٖام  -ن حٞلؿُ

عؾالت  - ُبً دمحم آ٫ ٧لب يٖل: تُلُمت صعاؾت جإنٍت مً الجغ ًا٢الى  يا فَِ وؤزغ ٦ُ٣ٟالت الل -5
ؿم ٢ - تُت للٗلىم ألامىب٠ُ الٗغ ًجامٗت هابا ُت الضعاؾاث الٗل٧ُل بلىضمت ٣ر محماحؿخ

 م.2011ـ/1432َٖام  –اىٍالغ  - تُالٗضالت الاحخماٖ

ؤَغوخت  -الن ٣غ دمحم ٖؿًَٞل ما: اعهت٣ز صعاؾت مُحم الخمًت لٗضًر حه٣ت الخُاإلاؿاول  -6

 إلاخُل٣م
 
 -ا ُت الضعاؾاث الٗل٧ُل -اهىن الخام ٣ال ير فحاث صعحت اإلااحؿخبضمت اؾخ٨ماال

ى حامٗت  م.2008ٖام  -ن حٞلؿُ -لـ بها -ت ُالىجاح الَى

  ي اهىن الجؼاثغ ٣ال) ياهىن الجىاج٣وال يؾالمؤلا  ٣هالٟ يت فُت الجىاثُاإلاؿاول  -7
 
ىت ُؤم(: همىطحا

 -1426ٖام  -حامٗت الجؼاثغ  -ت بالخغو  -ت ُؾالمت الٗلىم ؤلا ٧ُل بلىضمت ٣عؾالت م - ي ػواو 

 م.2006-2005ـ/1427َ

 االت :كٚامل اخحباأل:        اصعا 

ا  -1 لى٫ بض اإلاٗبن ٖحص/ ؤم: تُؾالمٗت ؤلا َالكغ  يِ ف٣ُت الُٟل اللًؤخ٩ام ٖع دث ميكىع ب - ىص ٚػ
 ماعاثؤلا  - بيضباء الترار ُت وبخُؾالمدىر للضعاؾاث ؤلا با صاع الَجهضع  يت والتًمجلت ألاخمضب

 م.2000( بآ) ـ/ ؤٚؿُـ1421َحماصي ألاولى  - الٗضص الؿاصؽ - ت اإلاخدضةبُالٗغ 

 - 1م  - ٘بُض زالض الغ ُص/ ول: -اعهت ٣ت م٣هُصعاؾت ٞ - يؾالمؤلا  ٣هالٟ يِ ف٣ُؤخ٩ام الل  -2
 ت للمٗلىماث٨ُت الٗاإلابدث ميكىع ٖلى الكب - م2004ـ/1425َذ ٖام ٍحامٗت ال٩ى 

   http://riyadhalelm.com/play-10736.html   : ي٘ الخال٢اهٓغ اإلاى (. ؤلاهترهذ)

ؼ ٍض الٗؼ بً ٖب ض هللابص/ ٖ: اعهت٣ت م٣هُاى( صعاؾت ٞهؤلاح) نحت ٖلى الجىًخ٨م الجىا  -3
ت جهضع ًٖ الغثاؾت الٗامت ٍمجلت صوع  -ت ُؾالمدىر ؤلا بمجلت البدث ميكىع ب -العجالن 

 بلى٘ ألاو٫ بُالٗضص الثالث والؿخىن مً ع  -ت وؤلاٞخاء والضٖىة وؤلاعقاص ُدىر الٗلمبإلصاعاث ال
 م .2002ـ/1422َت ٖام ُحماصي الثاه

http://riyadhalelm.com/play-10736.html
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ا  -4 ت اإلاخدضة بُالٗغ  ماعاثصولت ؤلا : تُن املخلحىاه٣ت والُاث الضول٢ُن الاجٟابحت ُت الاحخماًٖالٖغ

 
 
ت ٍصوع  - تُجُت عئي اؾتراجٍضوع بدث ميكىع ب - ً ٞخذ الغخمًًص/ ٖثمان ؾغاج الض: همىطحا

َمت ُٞهلت ُٖلم
 
 املجلض ألاو٫  - تُجُدىر الاؾتراجبللضعاؾاث وال ماعاثا مغ٦ؼ ؤلا َهضع ًت ُمَد٨

 م.2013ر بخمبؾ - ٘بالٗضص الغا -

دث ب - يلهالؿ ٤ً مٗخب ض هللابٖ: خل ؤو الجغح٣البت ٖلى الىٟـ ًالجىا يالاقترا٥ اإلاخٗمض ف  -5
 م .2004ـ/1423َ - 25الؿىت  119الٗضص  -ىت اإلاىىعة ًاإلاضبت ُؾالممجلت الجامٗت ؤلا بميكىع 

 ياهىن الٟغوسخ٣ال ياعن ف٣دث مباعن ٣اهىن اإلا٣ال يت فًر حه٣ز الخُحم الخمًت ٖضُمضي مؿاول  -6
 -مهُٟى  قيابض البض ٍٖى ػ بص/ ؤ: يتٍاهىن ال٩ى ٣ت والُؾالمٗت ؤلا َالكغ  ٣هٞو ي اهىن اإلاهغ ٣وال

 -٘ بالٗضص الغا - يؿم الثاو٣ال -ذ ٍال٩ى ا حامٗت َجهضع  يالت ١ ى ٣ت الخُمجلت ٧لبدث ميكىع ب

 م.1982الؿىت الؿاصؾت ٖام 

        أ خز٣ : بَٛصٛعات ٚنت:       عاشزا 
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َ
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ت الٟ  -5 اٝ ٢ناصعة ًٖ وػاعة ألاو  - م1990ـ/1410َت ٖام ُٗت الثاهبالُ: تُدٍت ال٩ى ٣هُاإلاىؾٖى
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ت الٟ  -6 ٗت بالُ -كت ًٌ ٖىصة الٗىابن حخؿ: غةهوالؿىت اإلاُ بال٨خا ٣هٞ يؿغة فِت اإلا٣هُاإلاىؾٖى

ألاعصن، وصاع  -ٖمان  -ت ُؾالمت ؤلا باإلا٨خ: الىاقغ -م 2009 - 2004ـ/ 1429َ -1423ألاولى ٖام 
 ىان.بل -روث بح -ً خؼم با
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 لص امل
حٗض مؿإلت الجيؿُت مً اإلاؿاثل ألاؾاؾُت في املجخم٘ الضولي مً هاخُت ألاٞغاص والضو٫ ٖلى 

غ  خض ؾىاء، وحٗض اإلاغؤة هه٠ املجخم٘ بما ج٣ىم به مً صوع باعػ مىانٟت م٘ الغحل جىمُت وجٍُى
ٗاث في الٗالم ٢ىاٖض زانت جخٗل٤ بجيؿُت اإلاغؤة ٢ض ٩ًىن  مجخمٗها، و٢ض اٞغصث مٗٓم الدكَغ

ا ازخالٞاث م٘ حيؿُت الغحل مً خُث الا٦دؿاب وال٣ٟض والٗىصة بلى الجيؿُت مغة ؤزغي، ٞحه

 ٖلى مؿخىي الٗالم، خُث جدىاو٫ َظٍ الضعاؾت 
 
زانت ؤن مؿاثل الؼواج املخخلِ مىدكغة خالُا

 ٢ىاٖض الجيؿُت اإلاخٗل٣ت باإلاغؤة في ٢اهىن الجيؿُت ؤلاماعاحي، مً هاخُت ٦ُُٟت مىذ اإلاغؤة ألاحىبُت

الجيؿُت ؤلاماعاجُت في خا٫ ػواحها مً مىاًَ، و٦ظل٪ لى جؼوحذ اإلاىاَىت مً ؤحىبي ومضي جإزغ 

ىُت بهظا الؼواج، وما مضي جإزغ ابىاء اإلاىاَىت بجيؿُتها، باإلياٞت بلى آزاع ٣ٞضَا  حيؿُتها الَى
  .واؾترصاصَا للجيؿُت ؤلاماعاجُت بما في طل٪ مؿاثل حٗضص الجيؿُت واوٗضامها

Abstract 

The issue of nationality is a fundamental issue in the international community in 
terms of individuals and States alike. Women account for half of society, with their 

prominent role in the same way as men, to develop their society. Most legislation in 

the world has established special rules on women's nationality that may have 
differences with The nationality of men in terms of acquisition, loss and return to 

nationality again, especially since the issues of mixed marriage are currently 

widespread worldwide, where this study deals with the rules of nationality concerning 
women in the UAE nationality law, in terms of how to grant foreign women UAE 

citizenship in The situation of her marriage to a citizen, as well as if the citizen marries 
a foreigner and the extent to which her nationality is affected by this marriage, and the 

extent to which the children of the citizenship are affected by her nationality, in 

addition to the effects of her loss and recovery of Emirati nationality, including issues 
of multiple nationality and lack of nationality. 
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 : دمةكم
ً ٖلى ٍاصع ٣ن الًحاص٣ُا٫ مً الُجيكئت ؤح ياعػ فبمً صوع  بهحٗض اإلاغؤة هه٠ املجخم٘ إلاا جخمخ٘ 

ر اإلاغؤة بألاؾغة، بط حٗخ ياإلاغؤة ف بهىم ٣ج ي٨مً طل٪ الضوع الظٍاملجخمٗاث املخخلٟت، و بىى هالج
 ؤؾاؾُُت ػوحبؼوحت وألام، ٞٗىضما جيكإ عاالا هت ل٩ىجُا ألاؾاؾَبخضي ع٧اثؼ 

 
 ُت ج٩ىن اإلاغؤة ع٦ىا

 
ا

مجا٫  يصوع اإلاغؤة ف يخمثل فًالضعاؾت  َظٍ يف ُهز ٖلحُت. وما هىص التر٦بهجاح ؤو ٞكل جل٪ الغا يف

مٗٓم املجخمٗاث، ٞما  يف يالٗهغ الخال يغة الؼواج املخخلِ مىدكغة فَت، زانت وؤن ْاُالجيؿ

اإلياٞت بلى با، هىائبا وؤها ٖلى ػوحَر حا وجإزحهجت الؼواج املخخلِ ٖلُت اإلاغؤة هدُؿر حيحمضي جإز

اث ؤو ُمك٩لت حٗضص الجيؿ يت، ومساَغ الضزى٫ فُمىيٕى الجيؿ يا فهت الؼوحت لؼوحُٗبمؿإلت ج

الُمىيٕى حيؿ يامت فهر طل٪ مً اإلاؿاثل الحت، بلى ُٚمك٩لت اوٗضام الجيؿ ت ٢ت ؤٞغاص الٗاثلت ٖو
.بهت اإلاغؤة ُحيؿ  ظا اإلاىيٕى

 ل٣ت اإلاغؤة ٞوُا الًىء ٖلى مىيٕى حيؿحهؾيؿلِ ٞ يالضعاؾت الت َظٍت ُمَىا ج٨مً ؤَ 
 
اهىن ٣ا

ت ُاهىن الجيؿ٢ههىم  يت إلاا وعص فًض٣ت وهُلُصعاؾت جدل يت اإلاخدضة فبُالٗغ  ماعاثصولت ؤلا  يت فُالجيؿ

ا ٖلى َر حبلى مضي جإز اإلياٞتبا، َا واؾترصاصهضاج٣ا ٞوبهث ا٦دؿاُت اإلاغؤة مً خُجيؿب ٤مً ؤخ٩ام جخٗل

ما بت ُمَا ٖلى صعحت مً ألا حهخم الخىنل بلً ياث التُا. وهخمجى ؤن ج٩ىن الىخاثج والخىنهىائبا وؤهػوح
.٣بت طاث الهلت مؿخُاهىن الجيؿ٢ٌٗ ؤخ٩ام بل ًخا٫ حٗض يم٨ً الاؾخٟاصة فً

 
 ال

اث فبىم ٣وؾى   : يٖلى الىدى آلاحاخث بزالزت م يضعاؾت جل٪ اإلاىيٖى

: اهدؿاباإلا  تُماعاجت ؤلا ُاإلاغؤة الجيؿ بدث ألاٌو

: باإلاؿل  اهىن ٣د٨م البت مً مىاًَ بُػواج ألاحى ألاٌو

 الخجيـبػوحت اإلاىاًَ  :يالثاو باإلاؿل

 تُماعاجت ؤلا ُالجيؿب: آزاع ججيـ اإلاغؤة يدث الثاوباإلا

: باإلاؿل  اهاإلاغؤة وػوحبت ٣آلازاع اإلاخٗل ألاٌو

 اهىائبت اإلاغؤة ٖلى ؤُآزاع حيؿ :يالثاو باإلاؿل

 تُماعاجت ؤلا ُض واؾترصاص اإلاغؤة للجيؿلدث الثالث: فباإلا

: باإلاؿل  ت للمغؤةباليؿبت ُض الجيؿ٣خاالث ٞ ألاٌو

ىهتُاؾترصاص اإلاغؤة لجيؿ :يالثاو باإلاؿل  اَض٣ٗض ٞبت ُا الَى

 ىاءبؤزغ الاؾترصاص ٖلى ألا  الثالث: باإلاؿل
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 األول ححبملا
 ةيمازا ة اإلياملسأة اجليط بانتطا

ا هٖضة خاالث، مج يت الضولت فُحيؿ يت للضزى٫ فبُاملجا٫ للمغؤة ألاحى يماعاحض ٞسر اإلاكٕغ ؤلا ٣ل

 خالت ججيـ ػوحًا ؤها مً مىاًَ، ومجهػواح
 
ا مً هت، و٦ظل٪ ػواحُماعاجت ؤلا ُالجيؿب بيا ألاحىهًا

. يالخجيـ الٗاص خالت هيو  ب٘ ألاحاهُحكمل حم ياإلياٞت بلى الخالت الٗامت والتبالخجيـ، بمىاًَ 

 : ين ٖلى الىدى الخالُحن آلاجبحاإلاُل يك٩ل زام فباإلاغؤة بت ٣م٨ىىا جىاو٫ الخاالث اإلاخٗلٍو 

ٌ  باإلاؿل  اهىن لدىم البت مً مىاؾً بُ: ػواج ألاحىألاو

 الخجيـب: ػوحت اإلاىاؾً يالثاو باإلاؿل

 األٍٚ بطًامل

 إْٛ كاي هِحب١ َٔ َٛاطٔ بٝسٚاز األدٓ

 بترجً: "ال هىلب٣الخالت  َظٍت ٖلى ُاهىن الجيؿ٢اإلااصة الثالثت مً  يف يماعاحض هو اإلاكٕغ ؤلا ٣ل

ت ُا بال بطا ؤٖلمذ وػاعة الضازلهت ػوحُحيؿ بالضولت ؤن ج٨دؿ يمىاًَ فبت بُٖلى ػواج اإلاغؤة ألاحى
ت، بالٚغ ٍظها لهبٖالجش ٍاثمت مضة زالر ؾىىاث مً جاع ٢ت ُطل٪، واؾخمغث الؼوح يا فهتبٚغب

 ت..."ُا ألانلهتُكتٍر ؤن جدىاػ٫ ًٖ حيؿَو 

جدخاج بلى  يظا الىو والتَا مً زال٫ حهبل ١ م٨ً الخُغ ً يض مً اإلاالخٓاث التًىا٥ الٗضَ
 ذ.ُكت وجىي٢مىا

ُت بت ٖلى ؤؾاؽ الغاُمىذ الجيؿ بجغج يىٟبظا الىو َا بهضؤ اإلاكٕغ ب ياعة ألاولى التبت الًٗضاب

ت ٖلى ؤؾاؽ ُالجيؿ با٦دؿا باٖضة الٗامت ٖضم جغج٣ض ؤن الًُٟضؤ، مما بث اإلاُخ ت مًُالؼوح
 ىت.ُكغوٍ مٗبل الاؾخثىاء و بُم٨ً طل٪ ٖلى ؾًت مً اإلاىاًَ، وبهما بُػواج ألاحى

ت ُال٫ حيؿ٣اؾخ ٍاججابر حؿٌ يالظ ه٢ٟض ٖلى مى ُمً طل٪ الخإ٦ يماعاحض ؤعاص اإلاكٕغ ؤلا ٢و 
ضم ٞغى الجيؿ خضاص ُٗبالخبا حهت ٖلُاإلاغؤة ٖو ى َا مً مىاًَ، و هػواح ببؿبا هةعاصتبت صون الٖا

  .(1)تُمجا٫ الجيؿ يثت فًٗاث الخضَالدكغ  بؤٚل ُهؾاعث ٖل ٍاججا

                                              
عاح٘ الاججاَاث املخخلٟت في مىيٕى ؤزغ الؼواج املخخلِ ٖلى حيؿُت الضولت لضي: ص. ؤخمض دمحم الهىاعي،  - (1)

 وما بٗضَا 106م، م 2008، 1ٍ -الكاع٢ت  -الىححز في ال٣اهىن الضولي الخام ؤلاماعاحي، م٨خبت الجامٗت 
== 
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 ؤن اإلاكٕغ ؤلا ًظا الىو ؤَن مً زال٫ بحدٍو 
 
 ال  يماعاحًا

 
ا ختى ٣٣هض مً جدبوي٘ قغوَا

 : يٖلى الىدى الخال هيت، و ُماعاجت ؤلا ُالجيؿ يت مً الضزى٫ فبُجخم٨ً ػوحت اإلاىاًَ ألاحى

:
 
 ت.ُا اإلاىاًَ ؤمام وػاعة الضازلهت ػوحُحيؿ با٦دؿابا هتبؤن حٗلً ًٖ ٚع ؤوال

:ُزاه
 
 ت.بش بٖالن الٚغٍضؤ مً جاع باثمت مضة زالر ؾىىاث ج٢ت ُت الؼوح٢اؾخمغاع ٖال ا

:
 
 ت.ُا ألانلهتُؤن جدىاػ٫ ًٖ حيؿ زالثا

اع الخٗغى لَ يهىص ف ٝى ٖلى مضي ٢ل للى ُل والخدلُء مً الخٟهيصخبالكغوٍ  ٍظهظا ؤلَا

 ل ؤو اإلاغاحٗت.ًا للخٗضها ومضي خاحتهتُٞاٖل

: الاعخضاص 
 
         ؤوال
 
 : ا اإلاىاؾًهت ػوحُالحطٌى على حيؿ يا فهتبةعاصة اإلاغؤة وعغب   

ىُٖضم ٞغى الجيؿ -٤دب -ؤعاص  يماعاحال ق٪ ؤن اإلاكٕغ ؤلا  ت ٖلى ػوحت اإلاىاًَ ُت الَى

خضاص ُٗبالخبت بُألاحى ت لى ٞغيذ بُبلى هخاثج ؾل ياصًض ٢طل٪، مما  يا فهتبا وعٚهةعاصتبت صون الٖا
ىُالجيؿ ظا الصخو ٖىهغ ي٠ٗ َمثل ًض ٢طل٪، بط  يف هخبصون ٚع بيت ٖلى شخو ؤحىُت الَى

دىافى ً هخبصون ٚع بيت ٖلى ألاحىُاإلياٞت بلى ؤن ٞغى الجيؿبالضولت الوٗضام الىالء والاهخماء،  يف

ر ًٖ ؤلاعاصة مً بح٩ىن الخٍٗ، و (1)تُمؿاثل الجيؿ ين الضو٫ فبحا حهاصت الٗامت اإلاخٗاٝع ٖلبم٘ اإلا
 ياث املخخهت فهت ؤمام الجُإ بحغاءاث عؾمبذ مً زال٫ اجٍك٩ل نغ بالخالت  َظٍ يل اإلاغؤة ف٢ب

 ت.ًالٛا ٍظهمٗض ل يئت همىطج عؾمبخٗبت جخمثل ُوػاعة الضازل

غ لضي الؼوحت ؤ بجً هؤه ُهومما ججضع ؤلاقاعة بل ت ُلَا، وألا هر ًٖ بعاصتبحت الخُٗلَؤن جخٞى

ِ بت الؼواج َاإلاا ؤن اإلاىيٕى مغجُلَإب٨خٟى ًل بت ألاصاء، ُلَكتٍر ؤن ج٩ىن ؤٌىا ال َت باإلاُلى 

 (2)ت.ُُت الؼوحبالغاباقغ بك٩ل مب

 ال َىا٥ مؿإلت َو 
 
، ؤال و َ يا فهكت٢ض مً مىابامت حضا مؿإلت بعاصة الُٝغ  هيظا اإلاىيٕى

خا٫ جىاٞغ الكغوٍ  يف هؤه ب٤غ مً زال٫ الىو الؿاهًٓالضولت، بط  يت اإلاخمثل فُالجيؿ يآلازغ ف
 ٖلى الضولت ولبُت، ٞاألمغ وحى ُالؼوحت الخهى٫ ٖلى الجيؿ ٤ذ مً خبهً هت ٞةهب٣الؿا

 
ـ ِا

                                              
==  

ًىؾ٠ البؿخاوي، بق٩الُت وآٞا١ جُىع ٢اهىن الجيؿُت في لبىان والضو٫ الٗغبُت، ميكىعاث  ص. ؾُٗض - 
 وما بٗضَا 126، م2006الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث،

 93اهٓغ: ص. ؤخمض دمحم الهىاعي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م  (1)
الٗغبُت اإلاخدضة، صاع  عاح٘: ص. ٩ٖاقت ٖبض الٗا٫، صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي الخام في صولت ؤلاماعاث  (2)

ت  -الجامٗت الجضًضة لليكغ  199م، م1998 -ؤلاؾ٨ىضٍع
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، مما ٍحىاػ 
 
ر ح٩ىن ًٚض ٢ بيت لصخو ؤحىُمىذ الجيؿب ٤ٗغى الضولت بلى مساَغ جخٗلٌض ٢ا

ت للؼوحت ُمىذ الجيؿبت ٍغ ًض٩٣ىن للضولت ؾلُت جًت الضولت، ٞاألنل ؤن ُحيؿ يللضزى٫ ف بمىاؾ
ى٫ ؤن ٣ر اإلاٗحظا اإلاى٘، ٞمً َٚرع بت ومكغوٖت جًحض بابا متى وحضث ؤؾها ٖجهت ؤو مىٗبُألاحى

ا صون ؤن هػوحت صولت ُحيؿ با٦دؿابا هر ًٖ بعاصتبحت للخٍٗغ ًض٣ت ؾلُت جبُتر٥ للؼوحت ألاحىً

 .(1)ل للضولت مثل جل٪ الؿلُتبا٣اإلاب٩ىن ً

ا هجمىذ ٖلى ؤؾاؾ يخضصث الكغوٍ الت يالت هيى٫ بن الضولت ٣البٌٗ ٖلى طل٪ بغص الًض ٢و 

ت، بُت للؼوحت الاحىُمىذ الجيؿ يا فهر ًٖ بعاصتبحٗض طل٪ حُٗت، ٞبُت لؼوحت اإلاىاًَ ألاحىُالجيؿ
 ٖامت ال جىُ ُهى٫ ٖل٢بال ؤن طل٪ 

 
٘ ُضع ٖلى حم٣ىٟـ الب ب٤عص، بط ؤن جل٪ الكغوٍ حٗض قغوَا

ت ُحيؿ يهلخً للضزى٫ فًً هُٗـ حمِن، ٞلحتزوحً مً مىاَىً ياث اللىاحبُاليؿاء ألاحى

٧ل خالت ٖلى خضة للخإ٦ض مً  يت للضولت فٍغ ًض٣ىا٥ ؾلُت جَالضولت، ٞمً اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن 
ت بُٗاث الٗغ َالدكغ  بؤٚل هجهظا ما جىَا اإلاىاًَ، و هت ػوحُحيؿ بت ال٦دؿابُت الؼوحت ألاحىُلَؤ

 .(2)اعهت٣اإلا

: اؾخمغاع ُزاه
 
          ا
 
 : ل الؼوحتكبت مً بش بعالن الغغٍت مضة زالر ؾىىاث مً جاع ُام الؼوحكُ 

رة بت إلاضة زالر ؾىىاث. والُُٗت الؼوحبؤن حؿخمغ الغا ب٤اقتٍر اإلاكٕغ مً زال٫ الىو الؿا

ش ٍـ مً جاع ِت، ولُماعاجت ؤلا ُالجيؿ با٦دؿا يا فهتبش بٖالن الؼوحت ٚعٍاإلاضة مً جاع  َظٍضء ب يف
مى٘ ًت الؼواج، ختى ًحض ين: ألاولى جخمثل فحمؿإلخبِ باإلاضة مغج َظٍغ ًر بض الؼواج، وج٣غام ٖبب

ىُِ الخهى٫ ٖلى الجيؿ٣ضٝ مً الؼواج ٞه٩ىن الًإن بل ًخضور جدا ت جخمثل ُت، والثاهُت الَى
 ا.همجخم٘ ػوح يت واهضماج الؼوحت فُُت الؼوحبغاع الغا٣اؾخ يف

كتٍر ٌلم  يماعاحا مالخٓاث، بط ؤن اإلاكٕغ ؤلا هكإجببال ؤن مؿإلت الاهضماج ومؿإلت اإلاضة جىحض  

ت ُت حيؿبُالؼوحت ألاحى بمً اإلام٨ً ا٦دؿا يالخالب، و ماعاثصولت ؤلا  يت فبُامت الؼوحت ألاحى٢ب
م ٖضم ب ، و ٢اَالا هامت٢الضولت ٚع

 
 م٘ الخ٨مت التًظا َا

 
غعث الؿىىاث ٢ا همً ؤحل يدىافى جماما

ج يا الاهضماج فهم٨ج٠ً ُالثالر، ٨ٞ ، (3)ا جل٪ اإلاضةحهم ٣ُٞا صون ؤن جهلضولت ػوح ياملجخم٘ الَى

                                              
عاح٘: ص. دمحم الغوبي، جإمالث في ٢اهىن الجيؿُت ؤلاماعاجُت، بدث ميكىع في مجلت ألامً وال٣اهىن، ؤ٧اصًمُت   (1)

ت صبي، الؿىت الثامىت ٖكغة، الٗضص الثاوي،   وما بٗضَا 110م، 2010قَغ
تي واإلااصة )8) مثل اإلااصة  (2) ( مً ٢اهىن 7/1( مً ٢اهىن الجيؿُت الٗماوي واإلااصة )5( مً ٢اهىن الجيؿُت ال٩ٍى

جي واإلااصة )  ( مً ٢اهىن الجيؿُت اإلاهغي.7( مً ٢اهىن الجيؿُت ألاعصوي واإلااصة )8/1الجيؿُت البدٍغ
 106عاح٘: ص. دمحم الغوبي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م   (3)
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ا هاإلياٞت بلى ؤن اإلاضة طاتبم الضولت، ُل٢ب يامت ف٢اإلبت ُِ اإلاضة الؼمىبع  يماعاحترح ٖلى اإلاكٕغ ؤلا ٣ٞى

، زانت ؤن اإلاكٕغ ؤلا بُرة وؿحه٢حٗض مضة 
 
ت مً بُن ما بطا ٧اهذ الؼوحت ألاحىبح ١ ٟغ ًلم  يماعاحا

 ف٣ُت ومُمت الجيؿًت ؤو ٖضُا حيؿهن ما بطا ٧اهذ لبحت، وال بُر ٖغ حت ؤم ٚبُت ٖغ ُحيؿ
 
 يمت ؤنال

ت، ومضي ُهاخت مً ُُت الؼوحبت الغاًت اإلاخدضة، وال ق٪ ؤن الخ٨م ٖلى حضبُالٗغ  ماعاثصولت ؤلا 

ك٩ل بن حُخ٣ن الىحاجبهِ بت ؤزغي مغجُمً هاخ يماعاحاملجخم٘ ؤلا  يت فبُاهضماج الؼوحت ألاحى
ما هت وحٗل ل٩ل مجبُر الٗغ حت ٚوبُن ػوحت اإلاىاًَ الٗغ بح يماعاحاإلاكٕغ ؤلا  ١ ظا لى ٞغ باقغ، وخبم

 .(1)مضة جسخل٠ ًٖ ألازغي 

ش بٖالن ٍضؤ مً جاع بل ج٢زمـ ؾىىاث ٖلى ألات بُت للمغؤة الٗغ باليؿبترح ؤن ج٩ىن اإلاضة ٣وه

ترح ؤن ٣ت ٞىُمت الجيؿًت للمغؤة ٖضباليؿبت. ؤما بُر الٗغ حت للمغؤة ٚباليؿب٘ ؾىىاث بت، وؾبالٚغ

الضولت  ين فحم٣ُ، ؤما لى لم ج٨ً مً اإلاماعاثؤلا  يت فًا الٗاصهامت٢ج٩ىن اإلاضة ؾىت واخضة بن ٧اهذ ب
لت طل٪ ج٨مً ف  ت.ُغة اوٗضام الجيؿًَاء ٖلى ْا٣ال يٞخ٩ىن اإلاضة زالر ؾىىاث، ٖو

، و َرة خى٫ حىا٥ مالخٓت ؤزَى ب٣دً  يت أل ُُت الؼوحبًاء الغا٣خالت اه يف هؤه هيظا الكٍغ
ض مً بال  هت، وهغي ؤهبُت للؼوحت ألاحىُم٨ً مىذ الجيؿًزال٫ جل٪ اإلاضة ال  بابمً ألاؾ ببؾ

اة الؼوج، بط ؤن اإلاغؤة ف٣ن خاالث اهبحت ٢الخٟغ   ٤الخالت حؿخد َظٍ يًاء الؼواج، واؾخثىاء خالت ٞو

ل ٢با اإلاخىفى هت ػوحُالخهى٫ ٖلى حيؿ يا فهتبضث ٚعبا حٗض ؤعملت إلاىاًَ ؤهت ل٩ىجُالجيؿ با٦دؿا
 .يماعاحىاء مً اإلاىاًَ ؤلا با ؤحه٩ىن لضًض ٢، و بيا لم جتزوج مً ؤحىهَاإلاا ؤج همىج

: ؤن جدىاٌػ عً حيؿ
 
                  زالثا
 
 : تُا ألاضلهتُ     

ض ٢اث، و ُغة حٗضص الجيؿَت ْابمداع  هي يماعاحا اإلاكٕغ ؤلا حهؾاع ٖل ياٖضة الٗامت الت٣بن ال
 يمىذ الخجيـ أل ً: "ال هجىو ٖلى ؤه يت التُاهىن الجيؿ٢ت ٖكغة مً ًاإلااصة الخاص يهو ٖلى طل٪ ف

 يالت-اإلااصة الثالثت  يظا اإلاىيٕى اقتٍر فَض ٖلى ُت" وللخإ٦ُألانل هخِشخو بال بطا جسلى ًٖ حيؿ
ا اإلاىاًَ ؤن جخسلى ًٖ هت ػوحُالخهى٫ ٖلى حيؿ يف بجٚغ يت التبُٖلى اإلاغؤة ألاحى -اَهضصبهدً 

ت ٖلى حٗضص برة اإلاترجحاملخاَغ واإلاكا٧ل ال٨ث بججى يا، وال ق٪ ؤن الخ٨مت مً طل٪ جخمثل فهتُحيؿ

                                              
حر  1954( لؿىت 6اإلاكٕغ الاعصوي في ٢اهىن الجيؿُت ع٢م ) ٖلى ؾبُل اإلاثا٫: ٞغ١   (1) بحن ػوحت اإلاىاًَ الٗغبُت ٚو

 الخهى٫ ٖلى الجيؿُت  -1الٗغبُت وطل٪ في اإلااصة الثامىت التي جىو ٖلى ؤهه: " 
 
لؤلحىبُت التي جتزوج ؤعصهُا

 إلاا ًل
 
٣ا  وطل٪ ٞو

 
بتها زُُا  ي:ألاعصهُت بمىا٣ٞت وػٍغ الضازلُت بطا ؤٖلىذ ًٖ ٚع

 بطا اه٣طخى ٖلى ػواحها مضة زالر ؾىىاث و٧اهذ جدمل حيؿُت ٖغبُت. -ؤ 
 ٖغبُت."بطا اه٣طخى ٖلى ػواحها مضة زمـ ؾىىاث و٧اهذ جدمل حيؿُت ٚحر  -ب         
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 . (1)الضعاؾت َظٍ يا فَلظ٦غ دؿ٘ املجا٫ ًال  ياث والتُالجيؿ

ةنضاع بالخام  1972( 2) م٢غاع مجلـ الىػعاء ع ٢ٗت مً ب( مً اإلااصة الغاب) غة٣"وجىو الٟ
سجل  يل الؼوحت فُخم حسجًال  هت وحىاػاث الؿٟغ، ٖلى ؤهُاهىن الجيؿ٣ت لًظُالالثدت الخىٟ

 (2)ت "ب٣ا الؿاهتُا ًٖ حيؿهض٫ ٖلى جىاػلًغػث ما بت بال بطا ؤُالجيؿ

 هى الخٝى مً ؤهَاث ُحٗضص الجيؿ بداع ً ي٠ الظ٢ظا اإلاى َ يف ُهبال ؤن ما ججضع ؤلاقاعة بل

  هخضوز بخم ججىًى ؤمغ ؤ٦ثر زُىعة مً الخٗضص، وألاولى ؤن َت، و ُبلى اوٗضام الجيؿ ياصًض ٢
 
هٓغا

خحٗبازظ ًىاء ٖلى طل٪ ؤن ب يؤلاوؿان، ٞىىصخ ١ ى ٣دبمً مساَغ ومؿاؽ  ُهٖل بترجًإلاا  اع بن الٖا

خم طل٪ ًا، ؤو ؤن هت ػوحُا حيؿبهٗض ا٦دؿابت بال ُا ألانلهتُت ًٖ حيؿبُٖضم جسلى الؼوحت ألاحى

 ا.هت صولت ػوحُحيؿ يا فهت ٖلى جمام صزىلُا ألانلهتُا لجيؿَض٣ٞ ٤ٗلٌالتزامً، ؤو ؤن ب

 : زالضت اإلاىغىع

لخهى٫ ػوحت اإلاىاًَ  يماعاحا اإلاكٕغ ؤلا هويٗ يللكغوٍ الت ب٤ل الؿاُمً زال٫ الخدل

الكغوٍ، ٞةهىا  َظٍر مً حت الىاعصة ٖلى ال٨ثبُت واإلاالخٓاث الؿلُماعاجت ؤلا ُت ٖلى حيؿبُألاحى
٩ىن ًت وختى هاصاث اإلاىح٣الاهخ يخم جالفًت ختى ُاهىن الجيؿ٢ل هو اإلااصة الثالثت مً ًترح حٗض٣ه

 م٢الىو ؤ٦ثر ص
 
 ٣ت، ٞةهىا وٗغى هها

 
 :يآلاح٩ىن ٖلى الىدى ًترخا

دت ٍا الهغ هتبٚغبت ُت الضولت بطا ؤٖلمذ وػاعة الضازلُت حيؿبُجىػ مىذ ػوحت اإلاىاًَ ألاحىً"
 :يالكٍغ الخالبطل٪  يف

 ت.بُت ٖغ ُت مضة زمـ ؾىىاث بطا ٧اهذ جدمل حيؿُام الؼوح٢ُاؾخمغاع   -ؤ

 ت.بُر ٖغ حت ُٚ٘ ؾىىاث بطا ٧اهذ جدمل حيؿبت مضة ؾُام الؼوح٢ُاؾخمغاع   -ب

 ت. ُمت الجيؿًت مضة ؾىت واخضة بطا ٧اهذ ٖضُام الؼوح٢ُاؾخمغاع  -ج

ا هتُت ٖلى ؤن جدىاػ٫ ًٖ حيؿبا الٚغهش بٖالجٍت مً جاع ب٣الخاالث الؿا يضؤ اإلاضة فبٖلى ؤن ج
 ت الضولت. ُا حيؿبهالتزامً م٘ ا٦دؿابت ُألانل

 ت زال٫ جل٪ اإلاضة.ًامت ٖاص٢الضولت ب يا فهامت٢ب  -ص

اة الؼوج َاإلاا ؤجُام الؼوح٢ُؿدثجى مً اؾخمغاع ٌ  -ـَ  "بيإحىبا لم جتزوج هت خالت ٞو

 

                                              
 وما بٗضَا 60م، م1977عاح٘: ال٣ٗىن ألازًغ، الخىإػ ؤلاًجابي والؿلبي بحن الجيؿُاث، حامٗت الجؼاثغ،   (1)
 ٩ٖ203اقت ٖبض الٗا٫، اإلاغح٘ الؿاب٤، م عاح٘:   (2)
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 ٞايجاْ بطًامل

 ايتذٓطبسٚد١ املٛاطٔ 

الخجيـ بر ػوحت اإلاىاًَ ب"حٗخ هٖلى ؤه يماعاحت ؤلا ُاهىن الجيؿ٢جىو اإلااصة الٗاقغة مً 

 ت..."ُا ألانلهتُالخجيـ بطا جسلذ ًٖ حيؿبمىاَىت 

ن حىا٥ ٞغيَضو ؤن ٍبظا الىو، و َا ٖلى ٢هابم٨ً اهًُ يالخاالث الت باإلاُلظا َ يهدىاو٫ ف

الخجيـ، ؤما بت مً مىاًَ بُالٟغى ألاو٫: ػواج اإلاغؤة ألاحى يما؛ ٟٞحهٖل ب٤ىٍُما و هم٨ً خضوثً

ت ُماعاجت ؤلا ُالؼوج الجيؿ بت، زم ا٦دؿبُوؤحى بين ؤحىبحػواج جم  يخمثل فُٞ يالٟغى الثاو
 : يذ طل٪ ٖلى الىدى الخالُخم جىيِت، وؾبُؤحى هالخجيـ وػوحخبذ الؼوج مىاَىا بهُالخجيـ، ٞب

: ػواج ألاحى  : الخجيـبت مً مىاؾً بُالفغع ألاٌو

ت ب٣الخالت الؿابا هاعهت٣ت ومُاهىن الجيؿ٢ يا فهكإجبالخالت والىو اإلاىحىص  َظٍ يبن اإلاخإمل ف
ض ؤخ٩ام ٣يخُؾ -مً صون ؤصوى ق٪- هض ؤهباهىن، ال ٣د٨م البت مً مىاًَ بُؼواج ألاحىبت ٣اإلاخٗل

ن اإلاغؤة بحالخجيـ و بجتزوج مً مىاًَ  يت التبُن اإلاغؤة ألاحىبحز حم يالظ يماعاحت ؤلا ُاهىن الجيؿ٢

ػوحت اإلاخجيـ ؾىي ؤن جدىاػ٫ ًٖ  يكتٍر فٌاهىن، بط لم ٣د٨م البجتزوج مً مىاًَ  يت التبُألاحى
خحٗبت صون ألازظ ُماعاجت ؤلا ُالجيؿ با ا٦دؿاهم٨جً هض ؤهًُٟما بت، ُا ألانلهتُحيؿ اع مغوع بن الٖا

د٨م بكتٍر اإلاكٕغ ٖلى ػوحت اإلاىاًَ ٌى٫ ؤن ٣ل مً اإلاٗهت، ُُٞت الؼوحبىت ٖلى الغاُمضة مٗ
كتٍر ٌت ولم ُالجيؿ با٦دؿا يت فبضاء الٚغبٗض ببت ُام الؼوح٢ُاهىن مضة زالر ؾىىاث ٖلى ٣ال

الخهى٫ ٖلى  يت فبا الٚغهظ٦غ قٍغ بٖالجًلم  هالخجيـ، وختى بهبطل٪ ٖلى ػوحت اإلاىاًَ 

ر مً حض ٢ٚ يماعاحت، و٧إن اإلاكٕغ ؤلا ُٗبالخبا هت ػوحُجيؿبا ٣هلخً هؤه يت، ؤُماعاجت ؤلا ُالجيؿ
اصاث ٣٪ ًٖ الاهخَُألاؾغة، ها يت فُضؤ وخضة الجيؿبت بلى مُال٫ الجيؿ٣ضؤ اؾخبمً م ه٢ٟمى 

اصت بن الضو٫ ومبحا حهاصت الٗامت وألانى٫ اإلاخٗاٝع ٖلبدىافى م٘ اإلاً يالظ رحضؤ ألازبظا اإلاهت لهاإلاىح

ٌ ٞغى الجيؿ يؤلاوؿان الت ١ ى ٣خ  ٖلى ألاحىبت حُجٞغ
 
مً  ُهٖل بترجًاإلياٞت بلى ما ب، بيرا

 ٍظهوالء وال اهخماء ل ًه٩ىن لضًا صون ؤن هتُحيؿ يا فبُدم ؤحى٣ا ٖىضما جهمساَغ ٖلى الضولت هٟؿ

 .(1)الضولت

ىا َخت، بط ؤن اإلاىيٕى بهض طل٪ ال٨٣ًً ًلم  يماعاحإن اإلاكٕغ ؤلا بغ طل٪ ًر بم٨ً جً هبال ؤه

                                              
م، 2007 -ال٣اَغة  -عاح٘: ص. خؿام ٞخخي هان٠، هٓام الجيؿُت في ال٣اهىن اإلا٣اعن، صاع الجهًت الٗغبُت   (1)

 وما بٗضَا 59م
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، با ٖلى ألاحاههت ٞغي٢ُٗت الىاُم٨ً مً الىاخًال  يالص والتُت ٖلى اإلا٣ت الالخُمىيٕى الجيؿ

 بقاعة اإلاكٕغ فً، وؤبل جُلبا ال جٟغى هل٩ىج
 
ا هتُا ًٖ حيؿحههٟـ الىو بلى يغوعة جسل يًا

الخهى٫  يا فهتبٗض بٖالها ًٖ ٚعٌت، وبهما طل٪ ُى صون حيؿب٣ض ؤن جٍا صون ق٪ ال جغ هت، ٞةجُألانل

ض ٣ًُؤن  يخطخ٣ت جَُٗاٚت الدكغ ُت اله٢إن صباثل ٣ال يم٘ الغؤ ٤ا، بال ؤهىا هخٟهت ػوحُٖلى حيؿ

 .(1)تُالجيؿ َظٍ يذ الضزى٫ فٍا الهغ بهُلبت الضولت ُحيؿ ياإلاكٕغ صزى٫ ػوحت اإلاخجيـ ف

 : زالضت اإلاىغىع

ظا الٟغى، َ يف ب٣ُهجُ بر اإلاىاؾحت مً ُٚاهىن الجيؿ٢هغي ؤن هو اإلااصة الٗاقغة مً 
ضم ُام الؼوح٢ُٗضم اقتراٍ مغوع مضة مدضصة ٖلى بن ٣حً اإلاخٗلًاص٣اإلياٞت بلى الاهخبٞ ت، ٖو

 يا فهتبػوحت اإلاخجيـ( ًٖ ٚع) تبُذ مً اإلاغؤة ألاحىٍبٖالن نغ  بذ ٖلى وحى ٍك٩ل نغ بالىو 

ىُالجيؿ با٦دؿا اهىن، مما ٣د٨م البت لؼوحت اإلاىاًَ باليؿبن اقتٍر طل٪ حخ يت، فُت الَى
ا مً الخم يجٗل فً كمل هو اإلااصة الثالثت ػوحت اإلاىاًَ ٌرع، ٞةهىا هغي ؤن بر اإلاحز ُٚحاإلاؿإلت هٖى

خحٗبالخجيـ م٘ ألازظ ب  ب٣ا ؾاهجدضزىا ٖج ياع اإلاالخٓاث التبن الٖا
 
بياٞت قٍغ سهىم با

 ٤ت، بياٞت بلى الاؾخثىاء اإلاخٗلُغعة الؾخمغاع الؼوح٣م الضولت، واإلاضة اإلاُل٢ب يامت اإلاٗخاصة ف٢ؤلا

اة الؼوج ؤزىاء جل٪ اإلاضة.ب  ٞى

 : عض الؼواجب ماعاثت صولت ؤلا ُجيؿبججيـ  يالظ بي: ػوحت ألاحىيالفغع الثاو

 بُلبضم الؼوج ٣ٗض طل٪ جبت، و بُمً امغؤة ؤحى بيخا٫ ػواج عحل ؤحى يظا الٟغى فَخمثل ً

 يف يماعاحا اإلاكٕغ ؤلا حههو ٖل يىاء ٖلى بخضي خاالث الخجيـ التبت ُماعاجت ؤلا ُالجيؿ با٦دؿا

ض ُالخإ٦ب؟ هت بلى ػوحخباليؿبالخالت  َظٍ يت، ٞما الىي٘ فُالجيؿ هت، ومىدذ لُاهىن الجيؿ٢
الخجيـ مىاَىت بر ػوحت اإلاىاًَ ب: "حٗخهجىو ٖلى ؤه يا خ٨م اإلااصة الٗاقغة التحهٖل ب٤ىُِؾ

 ؤن ب٩ىن مً اإلاؿدًالخالت  َظٍ يت..."، ُٟٞا ألانلهتُالخجيـ بطا جسلذ ًٖ حيؿب
 
٩ىن ًٗض جماما

 ٖضم اقتراٍ ب٩ىن مًض ٢ت للمغؤة، لظل٪ باليؿبت ُالؼواج خهل مً ؤحل الخهى٫ ٖلى الجيؿ
 
رعا

ت، ل٨ىىا ُماعاجا ؤلا هت ػوحُٖلى حيؿت لخهى٫ الؼوحت ُام الؼوح٢ُىت ٖلى اؾخمغاع ُمغوع مضة مٗ

ا هتُا ًٖ حيؿحهمجغص جسلبت ُالجيؿ با٦دؿا يالؼوحت ف ٤دب ٤خٗلًما ُٟىا ٢ٞى ٖلى مى ب٣ه
ت بطا ُا مً مى٘ مىذ الجيؿبهمىحبت جخم٨ً ٍغ ًض٩٣ىن للضولت ؾلُت جًض مً ؤن بت، بط ال ُألانل

جاإلاهلخت الٗامت للضولت ب ٤رعة ومكغوٖت جخٗلبم بابجىاٞغث ؤؾ اإلياٞت بلى ب، يواملجخم٘ الَى
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 ماعاثؤلا  يم ف٣ًُدضر ؤن ًض ٣الضولت، ٞ يا فهمت م٘ ػوح٣ُالخالت م َظٍ يؤن ج٩ىن الؼوحت ف بوحى 

اهىن، ٣ال بمىحبت ُدهل ٖلى الجيؿٍا و بضم َل٣ٍ، و همت م٣ُٗر محٚ همتزوج وج٩ىن ػوحخ بيؤحى
ض بطن مً بت، ٞال ُا ألانلهتُا ًٖ حيؿحهمجغص جسلبِ ٣ت ُٞا الجيؿهىا مىدَل ٠ٌٗ٣ ٨ُٞ

ض مضي ًخم جدضُاملجخم٘، ول يا فهت الهضماحُالضولت ج٩ىن ٧اٞ يىت فُمضة مٗ ها مٗهامت٢اقتراٍ ب

 ت.ُماعاجت ؤلا ُالجيؿ با ال٦دؿاهتُنالخ

ظا الٟغى صون الٟغى ألاو٫ م٘ َخهغ ٖلى ٣ُظا الىو لَل ًم٨ً حٗضًىاء ٖلى طل٪ بو 

 : يٌٗ الكغوٍ ٖلى الىدى آلاحببياٞت 

ٗض الؼواج ٖلى ؤن ج٩ىن بت الضولت ُحيؿ با٦دؿ يت لؼوحت اإلاخجيـ الظُجىػ مىذ الجيؿً"

ت ُا ألانلهتُت، وؤن جدىاػ٫ ًٖ حيؿُالجيؿ با٦دؿا يا فهتبكٍغ بٖالن ٚعبالضولت،  يف همت م٣ُٗم

 ت الضولت." ُا حيؿبهالتزامً م٘ ا٦دؿاب
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 يالجاى ححبملا
 ةياإلماز ة ياجليطبآثاز جتيظ املسأة 

ت صولت ُت حيؿبُاإلاغؤة ألاحى بت ٖلى ا٦دؿابت اإلاترجُاهىه٣آلازاع ال بظا اإلاُلَ يهدىاو٫ ف

ا بن هىائبإبت ٣ا، و٦ظل٪ آلازاع اإلاخٗلهت لؼوحباليؿبا ؤو هت لباليؿبت اإلاخدضة ؾىاء بُالٗغ  ماعاثؤلا 
 :ين ٖلى الىدى آلاحبحمُل يظا اإلاىيٕى فَل ٢ىاء. وؾيىابا ؤه٧ان ل

: آلازاع اإلاخعل باإلاؿل  ا.هاإلاغؤة وػوحبت لألاٌو

 (اهىائبت اإلاغؤة على ؤُآزاع حيؿ) اهىائبإبت ل: آلازاع اإلاخعليالثاو باإلاؿل

 األٍٚ بطًامل

 اٗاملزأ٠ ٚسٚدب١ كاآلثار املتعً

 لآلزاع اإلاخٗل
 
 :يا ٖلى الىدى الخالهؼوحبت ٣ل آلازاع اإلاخٗل٢ا ومً زم هىاهاإلاغؤة هٟؿبت ٣هخٗغى ؤوال

 :
 
  ؤوال
 
اث، بوالىاح ق ى لظا اإلاىغىع الحه يا، فةهىا ؾىدىاٌو فهاإلاغؤة هفؿبت لت لآلزاع اإلاخعلباليؿب   

 ا.هت لباليؿبت ُوهظلً مؿإلت حعضص واوعضام الجيؿ

 ببؿب ماعاثت صولت ؤلا ُت حيؿبُت مىذ اإلاغؤة ألاحىُهو ٖلى بم٩اه يماعاحما ؤن اإلاكٕغ ؤلا ب

ت الضولت، ُجيؿب بيا ألاحىهججيـ ػوح ببؿبالخجيـ ؤو باهىن ؤو ٣د٨م البالؼواج مً مىاًَ 

اهىن ًٖ ٣د٨م البا ػوحت اإلاىاًَ بهجخمخ٘  يالت ١ ى ٣الخ ير بلى الازخالٝ فحكٌغ الىهىم َٞةن ْا
ت الضولت، ُجيؿبججيـ  يالظ بيالخجيـ وػوحت ألاحىبا ػوحت اإلاىاًَ بهجخمخ٘  يالت ١ ى ٣جل٪ الخ

اهىن، ٣د٨م البا اإلاىاَىىن بهخمخ٘ ً يالت ١ ى ٩٣اٞت الخباهىن وجخمخ٘ ٣د٨م الببط حٗض ألاولى مىاَىت 

م ؤن بن حًٖ اإلاىاَى ١ ى ٣ٌٗ الخبث جمى٘ ُالخجيـ، خبت والثالثت مىاَىخان ُوالثاه الخجيـ، ٚع

ن حاإلاىاَى ١ ى ٣دبت وال جخمخ٘ ُٗبالخباهىن حٗض مىاَىت ٣د٨م البغي ؤن ػوحت اإلاىاًَ ً (1)ٌٗبال

اهىن ٢اإلااصة الثالثت ٖكغة مً  يض هو نغاخت ف٧٢ان  يماعاحاهىن، م٘ ؤن اإلاكٕغ ؤلا ٣د٨م الب
 إلخ٩ام اإلاىاص ٣الخجيـ ٞوب ماعاثت ؤلا ُحيؿ ب٩ىن إلاً ٦ؿً: "ال هت ٖلى ؤهُالجيؿ

 
 9و 8و 7و 6و 5ا

 يت ؤو فبُت ؤو الكٗبُاُئاث الىهُئت مً الَُ يؤ ين فُحؤو الخٗ بذ ؤو الاهخساُالترق ٤خ 10و

 يجٍدغ بؤو  ي ُغ ٢ؤو  ياإلااصة اإلاىاَىىن مً ؤنل ٖماو َظٍؿدثجى مً خ٨م َت، و ٍالىػاع  باإلاىان
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 ت".ُم الجيؿبه٘ ؾىىاث ٖلى ا٦دؿابٗض مغوع ؾب

 ؤن اإلاكٕغ ؤلا ًببطن، 
 
اهىن واإلاىاًَ ٣د٨م البن اإلاىاًَ بح ١ ى ٣الخ يف ١ ض ٞغ ٢ يماعاحضو واضخا

ت وي٘ ػوحت اإلاىاًَ  بضٖى بلى وحى ًظا ما َالخجيـ، و ب ذ با٦دؿ ياهىن الت٣د٨م البمٗٞغ
جم  ياهىن والت٣د٨م البؤن خالت ػوحت اإلاىاًَ  ب٤خطر مً زال٫ الىو الؿاًت الضولت. ُحيؿ

قمل  ها خ٨م اإلااصة الثالثت ٖكغة م٘ ؤههكملٌت لم ُاهىن الجيؿ٢اإلااصة الثالثت مً  يا فحهالىو ٖل

ت بلى باليؿبإن الخ٨م ب (1)ٌٗبى٫ ال٢الخجيـ. و بت اإلاىاًَ جىاولذ ػوح يخ٨م اإلااصة الٗاقغة الت
ى( هؾ) اإلااصة الثالثت مجغص يما واخض وبن ٖضم ط٦غ هو اإلااصة الثالثت يمً اإلاىاص اإلاؿخثىاة فحه٧لخ
  يماعاحت، زانت وؤن اإلاكٕغ ؤلا ُاهىه٣ت الُى٫ مً الىاخ٣بر محى٫ ٢ٚ -ل اإلاكٕغ ٢بمً 

 
 ١ ض ٞغ ٢ٞٗال

ت ُما لجيؿه٧ل مج بقغوٍ ا٦دؿا يالخجيـ فباهىن وػوحت اإلاىاًَ ٣د٨م البن ػوحت اإلاىاًَ بح
 ب٦٣ما وعص ؾا-غها ٍغ ٣الضولت، م٘ ج

 
ز إلاهلخت ػوحت ُحا جمحه٧ان ٞ يت الت٢الخٟغ  ٍظهل هاص اإلاىح٣الاهخ -ا

٩اٞت باهىن، وجخمخ٘ ٣د٨م الباهىن مىاَىت ٣د٨م البل مً ؤن حٗض ػوحت اإلاىاًَ ٢اإلاخجيـ، ٞال ؤ
 اهىن.٣د٨م البا اإلاىاَىىن بهخمخ٘ ً يالت ١ ى ٣الخ

ت الضولت ُحيؿ بج٨دؿ يت للمغؤة التباليؿبا هاث واوٗضامُمؿالت حٗضص الجيؿب ٤خٗلًما ُؤما ٞ
 ٞ يماعاحض ٧ان اإلاكٕغ ؤلا ٣الؼواج، ٞ ببؿب

 
٧ل  يإن اقتٍر فبمىيٕى الخٗضص، ب ٤خٗلًما ُخاؾما

ت، وطل٪ ُألانل هخًِٖ حيؿ ُهجسل بالضولت، وحى ت ُٖلى حيؿ بيؤحى يا ؤحهدهل ًٞ يالخاالث الت
 هخِشخو بال بطا جسلى ًٖ حيؿ يمىذ الخجيـ أل ً: "ال هجىو ٖلى ؤه يت ٖكغة التًاإلااصة الخاص يف

 يت لؼوحت اإلاىاًَ فُمىذ الجيؿبت ٣الىهىم اإلاخٗل يظا الكٍغ فَغاص ًاإلياٞت بلى ببت"، ُألانل
ت ُ، بال ؤن مؿإلت اوٗضام الجيؿُهض ٖلُوطل٪ للخإ٦ ههٟؿاهىن ٣ن الثالثت والٗاقغة مً الحاإلااصج

ا هت ػوحُحيؿ بت ولم جخم٨ً مً ا٦دؿاُا ألانلهتُخا٫ جسلذ الؼوحت ًٖ حيؿ يا فهم٨ً خضوثً
 فب٣ترخىا ؾا٢ظا اهت، لُا صون حيؿهائب٣بلى  ياص٧ُان، مما ؾ ببؾ ياإلاىاًَ أل 

 
ً ًظهل لًالخٗض يا

 ت الضولت. ُا حيؿبهالتزامً م٘ ا٦دؿابت ُا ألانلهتُا ًٖ حيؿه٩ىن جىاػلًن ؤن حالىه

: ُزاه
 
  ا
 
 : ؼوج اإلاىاؾىتبت لت لآلزاع اإلاخعلباليؿب 

ت بُإحىب بي، وآلازغ ػواج ؤحىبيما ػواج اإلاىاَىت مً ؤحىهن، ؤولحٞغي يالخالت ف َظٍغ هجٓ
 يماعاحض خؿم اإلاكٕغ ؤلا ٣الخجيـ، ٞ ٤ٍُغ بت ُماعاجت ؤلا ُِ ٖلى الجيؿ٣ومً زم خهى٫ الؼوحت ٞ

 ي.. وف".ا:حهحاء ٞ يت التُاهىن الجيؿ٢عجؼ اإلااصة الثالثت مً  يىو واضر، وطل٪ فباإلاؿإلت  َظٍ
 ".هت ػوحخُ٘ الؼوج حيؿبدً٘ ألاخىا٫ ال ُحم
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 يال ججٗل للؼواج ؤ يت التبُٗاث الٗغ َالدكغ  بج ؤٚلهطل٪ ٖلى ه يف يماعاحض ؾاع اإلاكٕغ ؤلا ٢و 

 يت إلاىاَجُت الؿ٩اهُبالتر٦بضٝ مً طل٪ ٖضم بخضار زلل ه٩ىن الًض ٢ت الؼوج، و ُؤزغ ٖلى حيؿ
ىاء بغاع ألاؾغة وألا ٣اإلاهلخت الؾخ ٤ُ٣ن الغحل واإلاغؤة وجدبحضؤ اإلاؿاواة بالضولت، بال ؤهىا هغي ؤن م

ىاء ٖلى الؼواج املخخلِ ٦ما ٞسر املجا٫ للمغؤة بت الضولت ُالؼوج حيؿ بٟسر املجا٫ ال٦دؿاًإن ب

ضؤث بت بُٗاث الٗغ ٌَٗ الدكغ بت، ختى بن بُٗاث الٛغ َالدكغ  بؤٚل هجها جيخت ٖلى ٚغاع مبُالاحى

ً الؼوح هيهدى طل٪، زانت بطا ٧اهذ صولت الؼوحت  ٍاالججاب  .(1)تُمَى

ت، زانت ؤن بُٗاث الٗغ َالدكغ  يف بيجاًظا الخُىع ؤلا َغة ًمؿا يماعاحم٨ً للمكٕغ ؤلا ً يالخالبو 
 وزُحٗض مً الضو٫ اإلاىٟخدت احخماٖ ماعاثصولت ؤلا 

 
 وحٗض مً الضو٫ اإلاؿخُا٣ٞا

 
ض ٢مما  بلت لؤلحاه٣با

 ٤٣دً ياهىو٢ت وي٘ هو ُ، م٘ بم٩اهبظا الىٕى مً ػواج اإلاىاَىاث مً ؤحاهَبلى خضور مثل  ياصً

ٖلى  ىتُالىو ٖلى مغوع مضة مٗ ي دخى ًإن بظا املجا٫، َ ياإلاهلخت الٗامت للضولت فبت ٣الًماهاث اإلاخٗل
اإلياٞت بم الضولت ٞترة مً الؼمً، ُل٢ب يامت ف٢ا الؼوج، ومؿالت ؤلاهدملً يت التُالجيؿبُت بالؼواج مغج

الخهى٫  يف هخبضاء الؼوج ٚعبالكغوٍ وب ٤٣خا٫ جد يت للضولت ختى فباليؿبت ٍبلى حٗل اإلاؿإلت حىاػ 

 .(2)تبضاء الٚغبٗض ببىت ُت مضة مُٗام الؼوح٢ُاإلاىاَىت، بياٞت بلى اؾخمغاع  هت ػوحخُٖلى حيؿ

 ٞايجاْ بطًامل

 اٗٓا٥ب١ املزأ٠ ع٢ً أٝآثار دٓض

ىُت للجيؿبىاء اإلاغؤة اإلا٨دؿبت أل باليؿبت آزاع ًاإلاكٕغ ؤ بغجًلم  ت ٖلى ٨ٖـ اإلاىاَىت ُت الَى

زث حض م٢ت ُاهىن الجيؿ٢ج٩ىن ؤخ٩ام  يالخالبا، و هىائبا أل هتُم٨ً ؤن جمىذ حيؿً ياهىن الت٣د٨م الب
ز لهالر ُحاإلاغة ٧ان الخم َظٍ يالخجيـ، ول٨ً فباهىن واإلاىاَىت ٣د٨م البن اإلاىاَىت بحمغة ؤزغي 

 إلاا وعص ف٣اهىن، وطل٪ ٞو٣د٨م الباإلاىاَىت 
 
اهىن ٢ت مً ُص( مً اإلااصة الثاه) غة٣ج( والٟ) غة٣الٟ يا

 اهىن:٣د٨م البر مىاَىا بٗخٌ: "هجىو ٖلى ؤه يت التُالجيؿ

.٢ بُهبلى ؤ بهذ وؿبثًاهىن ولم ٣د٨م البالخاعج مً ؤم مىاَىت  يالضولت ؤو ف ياإلاىلىص ف - ج
 
 اهىها

 ".هت لُى٫ ؤو ال حيؿهمج باهىن وأل ٣د٨م البالخاعج مً ؤم مىاَىت  يالضولت ؤو ف ياإلاىلىص ف - ص

                                              
( مً ٢اهىن 7( مً ٢اهىن الجيؿُت الخىوسخي واإلااصة )21( مً ٢اهىن الجيؿُت الجؼاثغي واإلااصة )9اهٓغ: اإلااصة )  (1)

 ( مً ٢اهىن الجيؿُت الٗماوي2/2الجيؿُت الٗغاقي واإلااصة )
 113الغوبي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م عاح٘: ص. دمحم  (2)
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ا اإلاكٕغ هجهه ياٖضة الٗامت الت٣ٗضان اؾخثىاء ٖلى الٌما َوعص ط٦غ  ين التحن الخالخحاجَبن 

كت ٢مىابىم ٣، وؾىبالضم اإلامخض مً ألا  ٤اهىن ٖلى ؤؾاؽ خ٣د٨م البت ُمىذ الجيؿ يف يماعاحؤلا 
 : ين ٖلى الىدى الخالحن الخالخحاجَ

: اإلاىلىص ف
 
 بُهبلى ؤ بهذ وؿبثًاهىن ولم لدىم البالخاعج مً ؤم مىاؾىت  يالضولت ؤو ف يؤوال

 ك
 
د٨م بت ؤن ج٩ىن ألام مىاَىت ُىث الجيؿبكتٍر لثٌ هخطر ؤهًظا الىو َمً زال٫ : اهىها

ؤو٫ مالخٓت ٖلى  َظٍالخجيـ، وحٗض بكمل اإلاىلىص مً ؤم مىاَىت ٌؤن الىو ال  يٗجٌظا َاهىن و ٣ال

٩ىن ًت اإلاىلىص مً ؤن ًخما يظا الىو فَمً  ًهج٨مً الخ٨مت لض يالظ يماعاح٠ اإلاكٕغ ؤلا ٢مى 
ؤن  يخطخ٣ا جهالخ٨مت طات ٍظَو  مىاَىت، هو٧ىن ؤم بُهبلى ؤ بهىث وؿبٖضم ز ببؿبت ُم الجيؿًٖض

ت. ؤما الكٍغ ُم الجيؿ٩ًىن ٖضًت الضولت ختى ال ُالخجيـ حيؿبمىذ اإلاىلىص مً ؤم مىاَىت ً

، بط ٢ بُهاإلاىلىص بلى ؤ بىث وؿبى ٖضم زهاهىن ٣ٞد٨م البإن ج٩ىن ألام مىاَىت بترن ٣اإلا يالثاو
 
اهىها

 ال حٗج٢ بىث اليؿبومؿإلت ٖضم ز. بت ألا ُ٘ اإلاىلىص حيؿبلخ بُهاإلاىلىص أل  بذ وؿبلى ز
 
ٖضم  ياهىها

ت ألا  ، وبهما اإلا٢ُٗوا بمٗٞغ
 
 .(1)تُاهىه٣ت الُمً الىاخ بىث اليؿباإلاىيٕى ٖضم ز يم فها

 ٤دبت ٣م الضولت، ل٩ىن اإلاؿإلت مخٗلُل٢ؤن جخم الىالصة ٖلى ب يماعاحكتٍر اإلاكٕغ ؤلا ٌولم 

 ٗت الىالصة.٢م٩ان خضور وابت ٢ٖال هـ لِؤو ألام ول باأل بِ بالضم مغج ٤الضم، وخ

: اإلاىلىص فُزاه
 
ت ٌُى ؤو ال حيؿهمج باهىن ول لدىم البالخاعج مً ؤم مىاؾىت  يالضولت ؤو ف يا

 اقتٍر اإلاكٕغ ؤن ج٩ىن ألام مىاَىت ًالخالت ؤ َظٍ يف : هل
 
الخ٨م ٖلى  ي ؿغ ٌاهىن، وال ٣د٨م البًا

 ًظا ؤَالخجيـ، و باإلاىاَىت 
 
 يالخالت واإلاخمثلت ف َظٍا هغع اإلاكٕغ مً ؤحل٢ يدىافى م٘ الخ٨مت التًًا

 ت.ُت اإلاىلىص مً اوٗضام الجيؿًخما

ت، ُم الجيؿًى٫ ؤو ٖضهمج ب٩ىن ألا ًا ؤن ٢هابكتٍر الهٌُ هالخالت، ؤه َظٍت ٖلى ُواإلاالخٓت الثاه

، و ٢ ُهاإلاىلىص بل بذ وؿبثًلم  يالظ بألا  هى هٟؿَى٫ هاملج بوألا 
 
ا حههو ٖل يالخالت ألاولى الت هياهىها

ىا٥ َت، بط ؤن ُم الجيؿًت ؤو ٖضُى٫ الجيؿهمج ب٩ىن ألا ًهض ؤن ٣ًضو ؤن اإلاكٕغ ٧ان ٍباهىن، و ٣ال

ت بال ُحيؿ ب٩ىن لؤل ًم٨ً ؤن ً ها ؤهَت مٟاصُالت الجيؿها، ل٩ىن حهت واوٗضامُالت الجيؿهن حبح ١ ٞغ 

ال ُحيؿت ًك٩ل ما٦ض ؤبو  ب٩ىن لؤل ًى ؤال هر مٗغوٞت، ؤما الاوٗضام ٞحا ٚهؤج  .١ت ٖلى الَا

 مً ٖبت( ُى٫ الجيؿهمج) اعةببياٞت ٖ يماعاحىاء ٖلى طل٪ ٞةهىا هخمجى ٖلى اإلاكٕغ ؤلا بو 
 
 اعةبضال

 ت.ب٣ىا٥ ج٨غاع لىٟـ الخالت الؿا٩َىن ًخطر اإلاٗجى وال ًى٫( ختى همج بأل )

                                              
 192عاح٘: ص. ٩ٖاقت ٖبض الٗا٫، اإلاغح٘ الؿاب٤، م   (1)
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 ؤو ٢ بُهاإلاىلىص بلى ؤ بىث وؿبخالت ز ين، جخمثل فحخب٣ن الؿاحرة ٖلى الخالخحى مالخٓت ؤزب٣وج
 
اهىها

ت حيؿ خطخى الىو ٣مبت، ُٞماعاجت ؤلا ُٖلى مىذ اإلاىلىص الجيؿ ٤ذ الخ٢و  يىلت فهاملج بت ألا ُمٗٞغ
م٘  يإزغ عحعبت ًُٖ اإلاىلىص الجيؿ بحسخ يالخالب، و ٤٣ر مخدحت ُٚذ ؤخض قغوٍ مىذ الجيؿبهً

 اهىن.      ٣د٨م الب يبماعاح هؤه ظا الصخو ٖلى٩َىن حٗامل م٘ ًض ٢ يت الظُر خؿً الىحت الًٛخما

 : زالضت اإلاىغىع

ذ قضة ُن لخىيحخب٣ن الؿاحا مً زال٫ الخالخهم٨ً خضوثً يٌٗ ألامثلت التبىا َوٗغى 
 لى ولض مىلىص مً ؤم مىاَىت حهت ٖلٍغ َالث حى ًالخاحت بلى بحغاء حٗض

 
 باهىن وؤ٣د٨م البا، ٞمثال

، ٞةن ٢ ُهاإلاىلىص بل بذ وؿبثًا ؤو لم همًت ؤو ٖضُى٫ الجيؿهمج
 
 ُظا اإلاىلىص ؾَاهىها

 
٩ىن مىاَىا

٩ىن ُالخجيـ، ؾبمىاَىا  باهىن و٧ان ألا ٣د٨م الباهىن، ول٨ً لى ٧اهذ ألام مىاَىت ٣د٨م الب
 َاإلاىلىص 

 
 ٚ هظا اإلاىلىص لى ؤهًَٟل ًض ٢ يالخالبالخجيـ، و بىا مىاَىا

 
 هؤو ؤن ؤم ير قغعح٧ان مىلىصا

ؤن  ٤ل مً اإلاىُهاهىن، ٣ٞد٨م الب٩ىن مىاَىا ًا ختى هىلهت ؤو مجُم الجيؿًجؼوحذ مً عحل ٖض
 مً ؤم مىاَىت ٢ل ٢ن ؤحً مىاَىٍى ب٩ىن اإلاىلىص مً ؤً

 
ت ؤو ُم الجيؿًٖض باهىن وؤ٣د٨م البضعا

 ختى ٩ُ٣ىن لًًٟل اإلاىلىص ؤن ًض ٢ت؟ و ُر قٖغحت ٢ٚجت ٖالُمىلىص هد
 
ىُالجيؿبخمخ٘ ًُا ت ُت الَى

 قٖغًاهىن ٖلى ؤن ٣د٨م الب
 
 مً ؤم مىاَىت ٩ُىن ولضا

 
الخجيـ بطا ٖلمىا بمىاًَ  بالخجيـ ؤو ؤبا

 لخ٨م ال٣ٟاهىن، وطل٪ ٞو٣د٨م البت ُِ الجيؿ٣ُمىذ طل٪ الل يماعاحؤن اإلاكٕغ ؤلا 
 
ـ( مً َ) غة٣ا

 بٗخٌ هههذ ٖلى ؤه يت التُاهىن الجيؿ٢اإلااصة الثالثت مً 
 
 يـ" اإلاىلىص فَاهىن: ٣د٨م البر مىاَىا

 ٣ُٞر اللبٗخَن و حىلهً مجٍى بالضولت أل 
 
 ذ ال٨ٗـ" .بثًا ما لم حهِ مىلىصا

جٗل بن حخب٣ن الؿاحالث ٖلى الخالخًمغة ؤزغي بحغاء حٗض يماعاحلظا هخمجى ٖلى اإلاكٕغ ؤلا 
اهىن ؤم ٣د٨م البك٩ل ٖام، ؾىاء ٧اهذ مىاَىت بٖلى اإلاىلىص مً ؤم مىاَىت  ب٤ىًُالخ٨م 

ن وحٗل حخب٣ن الؿاحضٖى بلى بلٛاء الخالخٍغي ؤ٦ثر مً طل٪، و ًىا٥ مً َت. و ُٗبالخبالخجيـ ؤو ب
  بن اإلاىلىص مً ؤبحث جخم اإلاؿاواة ُدباٖضة الٗامت ٣اإلاؿإلت يمً ال

 
مىاًَ ؤو ؤم مىاَىت، ٖمال

ٌٗ ببم، ؤؾىة هىائبا بلى ؤبهخمخٗان ً يت التُمىذ الجيؿبما ٣هخ ين الغحل واإلاغؤة فبحضؤ اإلاؿاواة بمب
ؤو ألام، مثل  بالضم اإلامخض مً ألا  ٤ا مً خه٢ٟالث ٖلى مى ًؤحغث حٗض يت التبُٗاث الٗغ َالدكغ 

 .         (1)قيوالٗغا ي واإلاهغ  ي والجؼاثغ  بيواإلاٛغ  ي٘ الخىوسخَالدكغ 

اث ُالجيؿ يبلى خضور خاالث حٗضص ف هبٖمال ياصًكٍغ ؤال ب هظا الخىحَض ٍضوعها ها بوهدً 
 ت.                                                                     ُدمل ؤ٦ثر مً حيؿًن حت ؤو ٧ىن ؤخض الؼوحُالجيؿ يمسخلٟ ٩ىن الؼوحانًىاء ٖىضما بلضي ألا 

                                              
 وما بٗضَا 96عاح٘ َظا الخىحه لضي: ص. دمحم الغوبي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م   (1)
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 الجالح ححبملا
 ةيمازا ة اإليد واضرتداد املسأة للجيطكف

ىا هتُض اإلاغؤة حيؿ٣الخاالث املخخملت لٟبت ٣دث اإلاؿاثل اإلاخٗلبظا اإلاَ يهدىاو٫ ف ت، ُالَى

ىهتُت اؾترصاص اإلاغؤة لجيؿُاإلياٞت بلى بم٩اهب ا وؤزغ طل٪ الاؾترصاص َض٣ٗض ٞبت مغة ؤزغي ُا الَى
 : تُالثالزت الخال باإلاُال يا، وطل٪ فهىائبٖلى ؤ

: خاالث ف باإلاؿل  ت للمغؤةباليؿبت ُض الجيؿلألاٌو

 اهضلعض فبت ُا الىؾىهتُ: اؾترصاص اإلاغؤة لجيؿيالثاو باإلاؿل

 ىاءبالثالث: ؤزغ الاؾترصاص على ألا  باإلاؿل

 األٍٚ بطًامل

 ١ يًُزأ٠بايٓضب١ ٝد اجلٓضكساالت ف

 بالسخ ٤ٍت ًٖ َغ ُض الجيؿ٣اعهت خاالث ٣ٞٗاث اإلاَمً الدكغ  ٍر ح٦ٛ يماعاحخضص اإلاكٕغ ؤلا 

ً َغ ٣ت الالخُماعاجت ؤلا ُالجيؿ بكمل مً ا٦دؿٌ يالظ كمل ٧ل مً ٌ ياٍ الظ٣ؤلاؾ ٤ٍت، ٖو
اع خاالث َٞ يمىا فحهك٩ل ٖام، وما بت ُماعاجؤلا ت ُدمل الجيؿً ت للمغؤة باليؿبت ُض الجيؿ٣ظا ؤلَا

ٗت ٖكغة مً باإلااصة الغا يالخاالث ف َظٍٖلى  يماعاحض هو اإلاكٕغ ؤلا ٢ك٩ل زام، و بت ُماعاجؤلا 

جتزوج  يالخجيـ التباهىن ؤو ٣د٨م الب"جدخٟٔ مىاَىت الضولت  هجىو ٖلى ؤه يت التُاهىن الجيؿ٢
ا"، و٦ظل٪ هت ػوحُحيؿ يا بال بطا صزلذ فَض٣ا وال جٟهتُجيؿبت بُت ؤحىُدمل حيؿًخو مً ش

اهىن ٣ظا الَ( مً 17) : "م٘ مغاٖت ؤخ٩ام اإلااصةهاهىن ؤه٣ٗت مً هٟـ البهو اإلااصة الغا يوعص ف

 للماصة الؿا٣ا ٞوهت لؼوحُٗبالخبت ُذ الجيؿبا٦دؿ يجدخٟٔ الؼوحت الت
 
 يت الضولت فُجيؿبت ب٣ا

اة ػوح  : نحخِن آلاجحالخالخ يا بال فهمج با وال حسخهخالت ٞو

 ت. بُت ؤحىُدمل حيؿًا مً شخو هػواح  - ؤ

 ت ؤزغي.ُا حيؿبهت ؤو ا٦دؿاُا ألانلهتُا بلى حيؿهٖىصت - ب

ا هضاج٣بلى ٞ ياصًال  بير اإلاكٕغ ؤن ػواج اإلاىاَىت مً ؤحىبض اٖخ٣ت للىو ألاو٫، ٞباليؿب

ىُالجيؿ ج هؾاع ٖلى ه يالظ يماعاح٠ اإلاكٕغ ؤلا ٢ا٦ض ٖلى مى ًظا الؼواج، مما َ ببؿبت ُت الَى
ىهتُجيؿبت ًٖ الؼواج وحٗل اإلاىاَىت جدخٟٔ ُال٫ الجيؿ٣اؾخ ا مً هخا٫ ػواح يت فُا الَى

 بيصزى٫ اإلاىاَىت اإلاتزوحت مً ؤحى يخالت مدضصة جخمثل ف يت اؾخثىاء  فُض الجيؿ٣، وحٗل ٞبيؤحى
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ا هةعاصتبا جم هت صولت ػوحُحيؿ يا فهن اإلاكٕغ مؿإلت ما بطا ٧ان صزىلًبح ا، ولمهت صولت ػوحُحيؿ يف

ضو ؤن اإلاكٕغ ٍباهىن طل٪ الؼوج. و ٢ بت خؿُٗبالخبا ها لؼوحهتُيم صولت الؼوج حيؿ ببؿبؤم 
 ملخاع ٣ووٞ يماعاحؤلا 

 
ىُا للجيؿهضاج٣غع ٢ٞاث ُغة حٗضص الجيؿَت ْابا  يا فهمجغص صزىلبت ُت الَى

مً  ه، ألههظا الخىحَ (1)ٌٗبض ال٣يخٍا ؤم ال. و هةعاصتبؾىاء جم طل٪  بيا ألاحىهت صولت ػوحُحيؿ
 يا فهةعاصتبا هالخالت ٖلى صزىل َظٍ يت فُض الجيؿ٣خهغ ٣ًٞؤن  -َظٍت الىٓغ هوح بخؿ-ألاًٞل 

ج( مً اإلااصة الخامؿت ) غة٣الٟ يض هو ف٢ ههٟؿ يماعاحا، زانت ؤن اإلاكٕغ ؤلا هت صولت ػوحُحيؿ

بطا ججيـ  -ت: حـ ُالخاالث الخال يا فبهخمخ٘ ًت الضولت ًٖ ٧ل مً ُِ حيؿ٣: "حؿهؤهٖكغة ٖلى 
 
 
ا الؼواج مً هىل٢بى٫: بن اإلاىاَىت ٖىض ٣البخم الغص ٖلى طل٪ ًض ٢ت"، و بُت صولت ؤحىُجيؿبمسخاعا

 ؤن ب٣ا حٗلم مؿهٞةج بيؤحى
 
 يالخالبا، و هت ػوحُحيؿ يت فُٗبالخبا هضزلُظا الؼوج ؾَاهىن صولت ٢ا

 يمى٢ب هالؼواج مىبا هىل٢بٗض ٌ
 
 ُىال

 
ا هتُا حيؿَض٣ًٟرع للمكٕغ ؤن ًب، مما هخِحيؿ يا فهضزىلبا

ى  ت.ُالَى

اهىن ٣د٨م البا اإلاىاَىت هكمىلبٗت ٖكغة، جخمثل بىا٥ مالخٓت ؤزغي ٖلى هو اإلااصة الغاَو 
ا هػواح ببؿب تُخهلذ ٖلى الجيؿ يت التُٗبالخبا ال حكمل اإلاىاَىت هالخجيـ، ول٨جبواإلاىاَىت 

 حألاز ٍظهمً مىاًَ، بط حٗل اإلاكٕغ ل
 
 زانا

 
ظا َٗت مً بهو اإلااصة الغا يا وطل٪ فبهرة خ٨ما

 ب٣ؾا ُهاإلااصة اإلاكاع بل َظٍاهىن، وخ٨م ٣ال
 
اة ػوح يا فهت مجُالجيؿ ببلى سخ ياصًا ا هخالت ٞو

ض ٣ظا الىو مىخَؤم ال. وهغي ؤن خ٨م  هخِحيؿ يؾىاء صزلذ ف بياإلاىاًَ بطا جؼوحذ مً عحل ؤحى

 : ين ٖلى الىدى آلاححخُمً هاخ

:
 
لىا ُجدل يرها فبت، زانت ؤهىا اٖخُٗبالخبالخجيـ واإلاىاَىت بن اإلاىاَىت بحاإلاكٕغ  ١ إلااطا ٞغ  ؤوال

 لؼوحباهىن ج٣د٨م البذ مىاَىت باإلاغؤة جه َظٍؤن  ب٤الؿا
 
اهىن بطا جىاٞغث ٣د٨م البا اإلاىاًَ هٗا

اة ػوحب هى٫ ؤه٣ل مً اإلاٗهاهىن، ٣ٞال يا فحهاإلاىهىم ٖلالكغوٍ  الؼواج با هتٍض خغ ٣ُا جهمجغص ٞو
خا٫  يت فُض الجيؿ٣ال جٟ يالخجيـ التبا ٦د٨م اإلاىاَىت هجٗل خ٨مًبال مً مىاًَ، وإلااطا لم 

 ا.هت ػوحُحيؿ يبال بطا صزلذ ف بيا مً ؤحىهػواح

:ُزاه
 
اة الؼوج هت ػوحُجيؿبت ُٗبالخبهغ اإلاكٕغ خالت اخخٟاّ اإلاىاَىت ٢ ا ا ٖلى مىيٕى ٞو

،  ٤ٍؤو الخٟغ  ١الُال  ٤ًٍاء الؼواج ًٖ َغ ٣ظ٦غ خالت اهًولم 
 
خا٫  يف هطل٪ ؤه يٗجٌل َمثال

ىُٗض خهى٫ اإلاغؤة ٖلى الجيؿبًاء الؼواج ٣اه ل مً هت، ُٞماعاجا ؤلا هتُض حيؿ٣ا جٟهت ٞةجُت الَى

 ض.با اؾخمغاع الؼواج بلى ألا هتُلجيؿت ُٗبالخبكتٍر الخخٟاّ اإلاىاَىت ٌؤن  ٤اإلاىُ
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 ا٫: "م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااصة٢هٟـ الىو  يف هؤعاص طل٪، زانت ؤه يماعاحضو ؤن اإلاكٕغ ؤلا ًب

ً خ٣د٨م البجخدضر ًٖ اإلاىاَىت  َظٍ( 17) اهىن" واإلااصة٣ظا الَ( مً 17) الٗىصة  يا ف٣هاهىن، ٖو
 ي، زم جىفبيا ألاحىهت ػوحُا ٖلى حيؿهخهىل ببؿبا ها لَض٣خا٫ ٞ يت فُماعاجت ؤلا ُبلى الجيؿ

 ٗت ٖكغة.بٗت واإلااصة الؿابن هو اإلااصة الغابحِ بال عا ها، وهغي ؤه٣ها ؤو َلَجغ ها، ؤو هػوح

ةلٛاء هو اإلااصة بظا اإلاىيٕى َل ٖلى ًبحغاء حٗض يماعاحترح ٖلى اإلاكٕغ ؤلا ٣ىاء ٖلى طل٪، هبو 
، وبياٞت ُٖٗت ٧لبالغا

 
٩ىن ًل ومً ألاًٞل ؤن بٗت ٖكغة، بت لىو اإلااصة الغاُٗبالخباعة اإلاىاَىت با

ا بال ؤطا َض٣ا وال جٟهتُجيؿب بيجتزوج مً شخو ؤحى ي: " جدخٟٔ مىاَىت الضولت التيالىو ٧الخال
ًاء ٣خا٫ اه يت الضولت فُا الٗىصة بلى حيؿهالخالت ل َظٍ ي، وفبيا ألاحىهت ػوحُحيؿ يصزلذ ف

 ".اهػوحت ًُٖ حيؿ يكٍغ الخسلبالؼواج 

ُت بًذ عا٣ت ختى لى اهُماعاجت ؤلا ُالجيؿبت مدخٟٓت ُٗبالخبى اإلاىاَىت ب٣ض ؤن جًُٟظا َو 
ا خ٨م اإلااصة حهٖل ب٤ىًُت ُا ألانلهتُا بلى حيؿهخا٫ ٖىصت يف يالخالب٧ان، و  ببؾ يت أل ُالؼوح

.ب٣ا ؾاحهج( اإلاكاع بل) غة٣الخامؿت ٖكغة الٟ
 
 ا

 ٞايجاْ بطًامل

 ساالت االصرتداد

اهىن ٣د٨م الب: "للمىاًَ يلًٖلى ما  يماعاحت ؤلا ُاهىن الجيؿ٢ٗت ٖكغة مً باإلااصة الؿاجىو 
ت. باإلا٨دؿ هخِت بطا جسلى ًٖ حيؿُألانل هخِؿترص حيؿٌت ؤن بُت ؤحىُحيؿ با٦دؿ يالظ

ا ؤو َجغ ها ؤو ها ػوحهٖج يزم جىف بيا ألاحىهت ػوحُذ حيؿبا٦دؿ ياهىن الت٣د٨م البوللمىاَىت 

 ا..."هت ػوحُكٍغ ؤن جخسلى ًٖ حيؿبا هتُحؿترص حيؿا ؤن ٣هَل

جىاو٫ خالت  يمً الىو الظ يالضعاؾت، الجؼء الثاو َظٍ يظا الىو فَمىا مً حه٘ ما بالُب

كمل اإلاىاَىت  يعبُت، ومً الُُماعاجت ؤلا ُاهىن للجيؿ٣د٨م الباؾترصاص اإلاىاَىت 
ُ
الخجيـ بؤال ح

ت بال مغة ُ: " ال جمىذ الجيؿهاهىن ؤه٣ظا الَت ٖكغة مً ًاإلااصة الخاص يظا الىو، بط وعص فَد٨م ب
 واخضة".

اهىن ٣د٨م البسهىم اؾترصاص اإلاىاَىت با َغاػ بم٨ً بً يٌٗ اإلاالخٓاث التبىا٥ َو 
ىهتُلجيؿ  للىو الؿا٣ت ٞوُا الَى

 
 : يإح٦ًما  ب٤ا

:
 
ت ُالجيؿذ بض ج٩ىن ا٦دؿ٢ يد٨م الىو، جل٪ اإلاغؤة التبالخجيـ بٖضم قمى٫ اإلاىاَىت  ؤوال
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 .(1)الىوبا هالخجيـ، ٩ٞان مً ألاحضع قمىلبا مىاَىا َا ل٩ىن والضهت مىظ والصتُماعاجؤلا 

:ُزاه
 
اة ؤو الُال بًاء الؼواج ٣الخالت ٖلى اه َظٍخهاع ٢ٖضم ا ا ، وبهما حكمل بٞدؿ ١الٞى

 و ًؤ
 
ا. ٣هُلًصون ؤن  هجغ الؼوج لؼوحخهخالت  يا ٦ما فَائ هخم اجًت صون ؤن ُت الؼوح٢ً الٗالًَا

ت ُا املجا٫ للٗىصة بلى الجيؿهذ لُدًإن بت ب٣٘ ٖلى اإلاىاَىت الؿاُىا الخىؾَض ؤعاص اإلاكٕغ ٢و 
ى  ؤن لب٣ا، ختى جهل هخًؿِ خماُبت لُالَى

 
حٗض  ٍظَا، و َا وحؿاهضحها صولت جدمهى حكٗغ صاثما

 ظا الىو.َت ٖلى بُجاًمالخٓت ب

:
 
ا واخضا ٞ َظٍٖلى  يماعاحاقتٍر اإلاكٕغ ؤلا  زالثا ا هتًُٖ حيؿ يى الخسلَِ و ٣اإلاغؤة قَغ

٠ اإلاكٕغ ٢، ل٩ىن مى ًهيضبظا ؤمغ َ، و بيالؼواج مً ؤحى ببؿبا حهخهلذ ٖل يت التبُألاحى

 فبزا يماعاحؤلا 
 
ت ُاث، وحٗل اإلاكٕغ ٖىصة اإلاغؤة بلى الجيؿُغة حٗضص الجيؿَت ْابمداع  يذ صاثما

ى اث ه٩ىن للجًا وجىاٞغث الكغوٍ صون ؤن هاصترث ًٖ بع باهىن بطا ما ٣ٖىة الب٣ت جخم ُالَى
 ا مً طل٪.هت إلاىٍٗغ ًض٣املخخهت ؾلُت ج

:بعا
 
ىت ُت ؤو مضة مًُٗاء الؼوح٣ا ٖلى اهَكتٍر مغوع ٌىت ُمضة مٗ يماعاحدضص اإلاكٕغ ؤلا ًلم  عا

ىُللمغؤة الٗىصة بلى الجيؿ ٤دًجغ ختى هلل اإلاغؤة اؾترصاص  ٤طل٪ ؤن مً خ يٗجَت، و ُت الَى

 حٗض مالخٓت ًؤ ٍظَذ، و ٣٣َاإلاا ؤن الكغوٍ جد به بذ جٚغ٢و  يؤ يت فُماعاجؤلا ا هتُحيؿ
 
ًا

لم  هت، وختى بهُماعاجا ؤلا هتُالٗىصة بلى حيؿبت للمىاَىت ُىص ػمى٢ُاملجا٫ صون  يا حُٗهت ل٩ىجبُجاًب
 مت صازل الضولت.٣ُكتٍر ؤن ج٩ىن مٌ

 ايجايح بطًامل

 ٓا٤بأثز االصرتداد ع٢ً األ

ا بهمىحبم٨ً ًت ٍبت ٚغ ُٗت ٖكغة بلى خالت اؾخثىاثبعجؼ اإلااصة الؿا يف يماعاحؤقاع اإلاكٕغ ؤلا 

ا مً هػواح ببؿبا هضت٣ٗض ؤن ٞبت ُماعاجا ؤلا هتُحٗىص بلى حيؿ يالت -اهىن ٣د٨م البىاء اإلاىاَىت بأل 
.. ".:هالىو ٖلى ؤهب، وطل٪ ماعاثت ؤلا ُىا حيؿب٨دؿًؤن  - اهت صولت ػوحُحيؿ يا فهوصزىل بيؤحى

الضولت  يت فًم الٗاصهامت٢ت الضولت بطا ٧اهذ بُحيؿ يىا الضزى٫ فبُلًا مً الؼوج ؤن َجىػ ألوالصٍو 

 م".بحهت ؤًُٖ حيؿ يالخسل يم فهتبضوا ٚعبوؤ

 : يلًر اإلاٗخاصة ٦ما حا َٚٗاصبالخالت وؤ َظٍ ب٤ُاث جُبؾيخىلى قغح مخُل
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:
 
ض ٢ىاء باالء ألا َؤن  يٗجٌظا َالضولت، و ت ُحيؿ يالضزى٫ ف بىاء َلباالء ألا هؤحاػ اإلاكٕغ ل ؤوال

مً  بظا الُلَم ًض٣م، وجحهوحىص بعاصة لض بخُلًت ُالجيؿ يالضزى٫ ف بلٛىا ؾً الغقض، ألن َلب
ا هت مً ٖضم٣يخٓغون اإلاىاُٞت، وبهما ؾُم الجيؿهت الضولت ٖلى مىد٣الًغوعة مىاٞب يٗجٌم ال هل٢ب

 ت.ٍغ ًض٣ؾلُت الضولت الخ بخؿ

 يالخالب، و بيم ألاحىبحهت ؤُجيؿبخمخٗىن ًن حالٛبىاء الباالء ألا َظا اإلاىيٕى ؤن َ يف ٍبوالٛغ 
ت بت الضولت، ٞةطا ٧اهذ ؤلاحاُحيؿ يالضزى٫ ف بُلبم هثىع الدؿائ٫ ًٖ الخ٨مت مً الؿماح لً

كمل طل٪ ٌض ٧ان مً ألاولى ؤن ٣ا، ٞهىائبإبا هتُلم قمل ألام اإلاؿترصة لجيؿ يت اإلاكٕغ فبٚع يج٨مً ف
م بعاصة حهؿذ لضِم لههغ ل٩ىج٣ىاء البألا  ههغ، بط ؤن الىاضر مً الىو ٖضم قمىل٣ىاء البألا 

 يم، ؤحهم بعاصة ولهم، وبهما ج٩ىن بعاصتهت والضتُحيؿ يالضزى٫ ف يم فهتبا ًٖ ٚعهرون مً زاللبٌٗ

 .بيم الاحىَوالض

:ُزاه
 
ض ًُٟا، مما هل بيألاحىا هجغ ػوحه ببؿبا هتُىاء اإلاغؤة اإلاؿترصة لجيؿبظا الىو ؤَكمل ٌ ا

ن حن الؼوحبحىا٥ اخخما٫ لخل الخالٝ َ يالخالبت، و ُاهىه٣ت الُاثمت مً الىاخ٢ت ما جؼا٫ ُؤن الؼوح

، ٣٨ٞبمؿخ
 
 ُٗض طل٪ ٞبىاء ب٩ىن وي٘ الا ٠ً ُال

 
 ت الضولت.ُىا حيؿبض ا٦دؿ٢ما لى ٧اهىا ٞٗال

:
 
ت لظل٪، مما ُكتٍر مضة ػمىٌالضولت، ولم  يت فًم الٗاصهامت٢اقتٍر اإلاكٕغ ؤن ج٩ىن ب زالثا

ًُٟ ً ت ُحيؿ يالضزى٫ ف بَل ٤م خحهٌُٗالضولت  يغاع ف٣م الاؾخهتُىاء وهباالء ألا َض ؤن مجغص جَى

جبالضولت   م.هٌٛ الىٓغ ًٖ مضة جَى

:بعا
 
 ىاء.بم ؤحهن ولضحىاء بطا ٧اهىا متزوحباالء ألا َىاء بثىع الدؿائ٫ خى٫ خ٨م ػوحت وؤً عا

:
 
 ياٚت التُضو الهبت، وجبُم ألاحىبحهت ؤًُٖ حيؿ يالخسل يم فهتبضاء ٚعباقتٍر اإلاكٕغ ب زامؿا

خم ً يالخالبر ما٦ضة و حت ُٚم الجيؿهت مىدُظا الىو، ل٩ىن بم٩اهَ يت ف٣ا اإلاكٕغ مٞىهاؾخسضم

غة َبلى مى٘ خضور ْا ياصًالتزامً، مما بت الضولت ُم حيؿهمىدبم هتُم ًٖ حيؿحهِ جسلبع 

ت ُم حيؿهت ٖلى مىد٣م ولم جخم اإلاىاٞهتُما لى جسلىا ًٖ حيؿُم ٞهت لباليؿبت ُالجيؿاوٗضام 
 الضولت.

 : يلًظا الىو ٦ما َ يت ما حاء فببلى خاالث جا٦ض ٚغا - ٤دب - (1)٣هٌٗ الٟبض ؤقاع ٢و 

ا لم جدهل ٖلى هول٨ج بيجؼوحذ مً ؤحى ياهىن الت٣د٨م البىاء اإلاىاَىت بخ٨م ؤ الحالت ألاولى:

لذ مدخٟٓت  بيا ألاحىهت ػوحُحيؿ ت ؤو ُُت الؼوحبًاء للغا٣ت، ٞلى خضر اهُماعاجت ؤلا ُالجيؿبْو
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 ٖلى ؤ٢ُت الضولت ُحيؿ يالضزى٫ ف بم َلهل ٤دًل َا الؼوج، َجغ ه
 
ذ بم ممً ا٦دؿهغاج٢اؾا

ؤن  بوالٗضالت واإلاؿاواة جىح ٤ت، ٞاإلاىُُماعاجت ؤلا ُزم ٖاصث للجيؿ بيا ألاحىهت ػوحُم حيؿهوالضت
ضث ٣ٞ يىاء اإلاغؤة التبا ؤَا٣لً يا التها اإلاٗاملت هٟؿهتُجيؿبْلذ مدخٟٓت  يىاء اإلاغؤة التبٗامل ؤٌ

 ا.هالؼواج زم اؾترصت ببؿبت ُالجيؿ

اثمت صون ٢ت ُت الؼوح٢ت الضولت وؤن حؿخمغ الٗالُجيؿبؤن جٓل ألام مدخٟٓت  ت:ُالحالت الثاه
ت الضولت ٖلى ُحيؿ يىا الضزى٫ فبُلًىاء ؤن بم٨ً لؤل ًل َ، بيل الؼوج ألاحى٢بجغ مً هدضر ًؤن 

 اهىن.٣د٨م البم بلى ؤم مىاَىت بهؤؾاؽ اهدؿا

اصت باإلابؤلازال٫  ياصًن مما حخب٣ن الؿاحكمل الخالخٌت ال ُالخال هٛخُهبمً اإلاا٦ض ؤن الىو 

الىو ؤو ظا َ يبٖاصة الىٓغ ف يماعاحجٗلىا هخمجى ٖلى اإلاكٕغ ؤلا ًظا ما َوالٗضالت، و  ٤الٗامت للمىُ

َهغا، وؾىاء ٢ن ؤم حالٛبك٩ل ٧امل، ؾىاء ٧اهىا بىاء اإلاىاَىت بن ؤبحًمً اإلاؿاواة ًك٩ل ب هلًحٗض
 دضر.  ٧ًان ؤم لم  ببؾ يت أل ُُت الؼوحبًاء للغا٣خضر اه

 : اخلامتة
اث ُم الخىنَالضعاؾت وؤ َظٍا مً زال٫ حهجم الخىنل بل يغػ الىخاثج التبوجخًمً الخاجمت ؤ

خحٗبا َؤزظ يماعاحٖلى اإلاكٕغ ؤلا ىا ِجمى يالت  لالهخُاع جالٞبن الٖا
 
 ا.هكإجباصاث ٣ا

 :              أٚال : ايٓتا٥ر

ا، هتباهىن بطا ؤٖلىذ الؼوحت ًٖ ٚع٣ال بمىحبخم ًت بُت لؼوحت اإلاىاًَ ألاحىُان مىذ الجيؿ -1

ت إلاىذ ؤو مى٘ ٍغ ًض٣الضولت ؾلُت ج ياث املخخهت فهىا٥ للج٩َىن ًوجىاٞغث الكغوٍ صون ؤن 
 ت. ُالجيؿ

 .يماعاحت ؤلا ُاهىن الجيؿ٢ يذ فٍالؼواج املخخلِ، لىحىص هو نغ بت الؼوج ُٖضم جإزغ حيؿ -2

مؿاثل  يالخجيـ فباهىن وػوحت اإلاىاًَ ٣د٨م البن ػوحت اإلاىاًَ بحك٩ل ٖام بز ُحىا٥ جمَ -3

ىُالجيؿ با٦دؿا  ت للضولت.ُت الَى

 بيا ألاحىهت ػوحُا حيؿبها٦دؿا ببؿبا هتُضث حيؿ٣ٞ يللمىاَىت الت يماعاحؤحاػ اإلاكٕغ ؤلا  -4

ىُالٗىصة بلى الجيؿ ٤خ اة الؼوج ُت الؼوح٢ً الٗالَخا٫ و  يت فُت الَى ت، بياٞت بلى خالت ٞو

 ا.هت ػوحُا ًٖ حيؿهجىاػل بىحى بطل٪ بال  يض اإلاغؤة ف٣ًُت، ولم ُُت الؼوحبللغا اءهؤو خضور بج
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 : اتٝايتٛص

ػوحت  بالضولت زال٫ اإلاضة املخضصة ال٦دؿام ُل٢ةبامت ٢ِ ؤلابع  يماعاحترح ٖلى اإلاكٕغ ؤلا ٣ه -1
 ت الضولت.ُاإلاىاًَ حيؿ

  :يت ٖلى الىدى الخالبٗض بٖالن الٚغبت ُل مضة اؾخمغاع الؼوحًخٗضبت ُالخىن -2

 .تبُت ٖغ ُت مضة زمـ ؾىىاث بطا ٧اهذ الؼوحت جدمل حيؿُام الؼوح٢ُاؾخمغاع  -ؤ

 ت.بُر ٖغ حت ُٚالؼوحت جدمل حيؿ٘ ؾىىاث بطا ٧اهذ بت مضة ؾُام الؼوح٢ُاؾخمغاع  - ب

 ت.ُمت الجيؿًت مضة ؾىت واخضة بطا ٧اهذ الؼوحت ٖضُام الؼوح٢ُاؾخمغاع  - ج

ا هتُت ٖلى ؤن جدىاػ٫ ًٖ حيؿبا الٚغهش بٖالجٍت مً جاع ب٣الخاالث الؿا يضؤ اإلاضة فبٖلى ؤن ج
 ت الضولت.ُا حيؿبهالتزامً م٘ ا٦دؿابت ُألانل

ا بهت وا٦دؿاُا ألانلهتُت جىاػ٫ الؼوحت ًٖ حيؿُجخم ٖملخم الىو ٖلى ؤن ًإن بت ُالخىن -3

ت ُحيؿ يا فهت ٖلى جمام صزىلُا ألانلهتُا لجيؿَض٣ٞ ٤ٗلٌالتزامً، ؤو ؤن با هت ػوحُحيؿ

 لخضور خالت اوٗضام الجيؿبا، ججىهصولت ػوح
 
 ت.ُا

مىذ ػوحت اإلاىاًَ ً يالظ - تُاهىن الجيؿ٢كمل خ٨م هو اإلااصة الثالثت مً ٌإن بت ُالخىن -4

ىُاهىن الجيؿ٣د٨م الب ضم جُبخالت ػوحت اإلاىاًَ  - تُت الَى هو اإلااصة  ب٤ُالخجيـ، ٖو

 الخالت. َظٍالٗاقغة ٖلى 

خذ املجا٫ ال٦دؿاُحيؿ بيالؼوج ألاحى بت ٞخذ املجا٫ ال٦دؿاُبم٩اه -5
ُ
الؼوحت  بت الضولت ٦ما ٞ

اإلاهلخت الٗامت بت ٣الًماهاث اإلاخٗل ٤٣دً ياهىو٢ت الضولت، م٘ وي٘ هو ُت حيؿبُألاحى

 ظا املجا٫.َ يللضولت ف

خالت  يف - اهىن ٣د٨م البىاء اإلاىاَىت بت أل ُمىذ الجيؿبت ٣كمى٫ الىهىم اإلاخٗلبت ُالخىن -6

ىاء اإلاىاَىت بؤ - اهمًت ؤو ٖضُى٫ الجيؿهمج بؤو خالت ما بطا ٧ان ألا  ببلى ألا  بىث اليؿبٖضم ز
 للخ٨مت طات٣ُ٣الخجيـ، جدب

 
ذ مً ؤحل يا التها  الىهىم. َظٍا هقٖغ

ت لىو ُٗبالخباعة اإلاىاَىت بٗت، وبياٞت ٖببلٛاء هو اإلااصة الغا يماعاحترح ٖلى اإلاكٕغ ؤلا ٣ه -7

جتزوج  ي: "جدخٟٔ مىاَىت الضولت التي٩ىن الىو ٧الخالًٗت ٖكغة، ومً ألاًٞل ؤن باإلااصة الغا

 َظٍ ي، وفبيا ألاحىهت ػوحُحيؿ يا بال ؤطا صزلذ فَض٣ا وال جٟهتُجيؿب بيمً شخو ؤحى
ت ًُٖ حيؿ يكٍغ الخسلبًاء الؼواج ٣خا٫ اه يت الضولت فُا الٗىصة بلى حيؿهالخالت ل

 ا".هػوح
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 امللص 
 ٣ـ ِٖضم ل٦٣غة ال بض اختراٝ اٖل٣ٖ

 
 صاثما

 
ض مدضص ٣ى َٖل بت، ًاهؿخمغ بلى ما ال جٌضا

ًاء ٩٣ىن اهًخهىع ؤن ً ها، وم٘ طل٪ ٞةههدلىلب يطخ٣ىًلخٓت  ُهٖل يض مً ؤن جإحباإلاضة، وال 
 إلعاصة الىاص٣الٗ

 
خالت  يظل٪ فبض ؾمدذ الالثدت ٢اإلاىٟغصة، و  باإلاىٟغصة ؤو بعاصة الالٖ يض عاحٗا

ىاء ٖلى ب يظل٪ للىاصبا ؾمدذ هن ؤجحخ يمكغوٕ، ف ياضخٍع  ببوحىص ؾ هيو  بت لالٖباليؿبواخضة 

غاع مً ٢نضوع  هيؤزغي  بابمكغوٕ، بياٞت بلى زالزت ؤؾ ياضخٍع  ببىاء ٖلى ؾب ي؛ ؤهطاج ببالؿ

 ُهلخٗاَ باٝ الال٣ًٖةب ياجهؤو نضوع خ٨م ج يال٨غو  همً وكاَ بمى٘ الالٖبضم ٣اجداص ٦غة ال

سجً باث املخخهت همً الج ياجهخالت نضوع خ٨م ج يف يظل٪ للىاصبا ؾمدذ هاإلايكُاث، ٦ما ؤج

   .بالالٖ

ا ؤن هم٧َان ؤاث ُالىخاثج والخىنا وجىنلذ لٗضص مً هالخاالث ٧ل ٍظهض ٖغيذ الضعاؾت ل٢و 

الالثدت بجضع ً هالخهغ، وؤه ل اإلاثا٫ البُالالثدت ٖلى ؾ يمكغوٕ واعصة ف بباء لؿهخاالث ؤلاج
ضٞ٘ بام ٢ر مكغوٕ ختى ولى حاء ٚهض بج٣الٗ هيىً يالظ بت ٖلى الالُٖايٍاث ع بى ٣إ ٣ًٖةبالؿماح 

 بباء لؿهت ٖلى ؤلاجبًاث اإلاترجٍالخٗى بت باصم للمُال٣ض مضة جً، ويغوعة جدضيمت الكٍغ الجؼاج٢ُ

ا َىاٖض٢اٚت ههىم الالثدت و ُر مكغوٕ، بياٞت بلى الخاحت بلى بحغاء مغاحٗت قاملت لهحٚ
 ت.ًر حالخٟؿ

اء ه، بجضم٣، ٦غة الي، الىاصبض الاختراٝ، الثدت الاختراٝ، الاٖل٣ٖ: تُاليلماث اإلافخاخ *

 .ًاء٣ض، الاه٣الٗ
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Abstract 
A professional contract for a football player is not always a contract to continue to 

no end, it is a fixed-term contract, and it must be a moment of lapse taking up one 
time, however it is perceived to be a lapse due decade of the will of the individual club 

or the will of the player individual,  Regulations has allowed so in the case of the 

player to present a legitimate sports project reason, while they permit the club based 

on the same reason which rely on a sports project reason, in addition to other reasons 

such the decision by the Football Association to prevent the player from his football, 
or a final judgment turn off the player for doping. It is also permitted to the club in the 

event of a final judgment by the competent authorities to jail the player. 

The study was presented to all these cases and reached a number of conclusions 
and recommendations. The most important of these were that, termination cases for 

legitimate reason were on the list as an example but not limited, and it should be 

regulation to allow sanctions on the player who ends the contract termination illegally 
even if he paid the value of the penalty, and the need to determine the statute of 

limitations period for claims and damages arising from the termination of the contract, 
in addition to the need for a comprehensive review of the drafting of the texts of 

regulations and rules of the explanatory. 

Key words: professional contract, a list of professionalism, the player, the club, 
football, contract termination, expiration. 
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 دمةكم
ت ُت وخؿاؾُمَمً ؤ٦ثر اإلاؿاثل ؤ يضم والىاص٦٣غة ال بن اٖلبحض الاختراٝ ٣اء ٖهٗض بجٌ

ُىالث باث والٍاع بٗت للمبت اإلاخاًر ألاهضَحت لجماباليؿبل و ب، بظا ٞدؿَـ ِن، لحت للُٞغباليؿب
ض ٢لخٗا يوالىاص بن الالٖبحت ٢ا الٗالحهٞ هيجيخ يالخاالث الت يا فُغ طل٪ حلهًٓا، بط همُخم جىًٓ يالت

 ؤو ٚغ ًض ٢م٘ هاص آزغ  بالالٖ
 
 للىاص٩ٍىن هضا

 
ض مً باث، لظل٪ ٧ان ال ٍاع بُىالث واإلابال يألاو٫ ف يما

 ا.بهم اإلاؿاثل اإلاخهلت ُن وجىٓحن الُٞغبحض الاختراٝ ٣ا ٖبه هييخً يالخاالث التبخمام َالا 

ت بُاإلامل٨ت الٗغ  يم فهاالت٣ن واهخبحخمذ الثدت الاختراٝ وؤويإ الالَٖض ا٣الٟٗل ٞبو 

م ُ، ٞخىلذ جىٓيوالىاص بن الالٖبحض الاختراٝ ٣اء ٖهداالث اهتبم 2016ـ /1437َت لٗام ًالؿٗىص

 بًاء ألاحل اإلاًغو ٣ىاء ٖلى اهبن حن الُٞغبحت ٢اء الٗالهظا الهضص اهتَ يخهىع فًا، بط هر مجحال٨ث
 هال نلت ل بيؤحى ببىاء ٖلى ؾبالت، ؤو ٢خاالث ؤلا يما ٦ما فهجبُ هغامبجم ب ١ىاء ٖلى اجٟابض، ؤو ٣للٗ

ٖلى  باء اإلاترجهى ؤلاجَت مً طل٪ ُمَ، ول٨ً ألا٦ثر ؤبالالٖبعجؼ  ١ خالت لخى  يما ٦ما فحهةعاصجب
غاٝ وصون   ياإلعاصة اإلاىٟغصة، ٟٞباء هؿمى ؤلاجٌى٫ مً الُٝغ ألازغ، ؤو ما ٢ببعاصة واخض مً ألَا

ل ٢بن حن الُٞغبحت ٢اء الٗالهةجبال٫ ٣االؾخب يىاصاملختٝر ؤو ال بىم الال٣ًٖالخالت  َظٍمثل 

ض، ٣اء الٗهما ٖلى بجهدملً بياحى ببما ؤو جىاٞغ ؾهجبُ ١ض وصون اجٟا٣ًاء اإلاضة املخضصة لل٣ٗاه
 .بهألايغاع  ٤لخًض ٢ل و بك٩ل زُىعة ٖلى مهالر الُٝغ آلازغ، ٌض ٢ يألامغ الظ

الخاالث،  َظٍم إلاثل هاالت٣ن واهخبحالالٖض الخٟخذ الثدت الاختراٝ وؤويإ ٣ىاء ٖلى طل٪ ٞبو 

 هضة مىًٖض بلم حٟٛل ًٖ حىاه يا، ألامغ الظهمُدىٓبت ٣ٌٗ الىهىم وألاخ٩ام اإلاخٗلبٞإوعصث 
ض ٣اء الٗهةجبت ٣ت اإلاخٗلُلٌُٗ ألاخ٩ام الخٟهبث ؤوعصث ُت لالثدت الاختراٝ، خًر حىاٖض الخٟؿ٣ال

ر جل٪ حضة ًٚؤخىا٫ ؤزغي بلى بياٞت ؤخ٩ام حض يذ فَبا طهن، ٦ما ؤجحاإلعاصة اإلاىٟغصة ألخض الُٞغب
 الالثدت. ياإلاىحىصة ف

 َشه١ً ايدراص١

 
ُ
، يؤو الىاص باإلعاصة اإلاىٟغصة لالٖبضم ٣ض اختراٝ ٦غة ال٣اء ٖهةجبّغ وحؿمذ ٣بطا ٧اهذ الالثدت ج

ض ٣اء ٖهبج با لالٖحهجىػ ًٞ يت الخاالث التَُضوع خى٫ ماًىا َُغح ًض ٢ يٞةن الدؿائ٫ الظ

 هةعاصجبض ٣اء الٗهبج يا للىاصحهجىػ ًٞ يت الخاالث التَُل خى٫ مابا٣اإلاباإلاىٟغصة؟ و  هةعاصجبالاختراٝ 

ض ٣اء ٖهةجبت ٣مضي مالءمت ألاخ٩ام اإلاخٗل يخمثل فًم مً طل٪ َر ؤن الدؿائ٫ ألا حاإلاىٟغصة؟ ٚ
ا َىاٖض٢ت الاختراٝ و الثد يل ألاخ٩ام الىاعصة فه، ٞيؤو الىاص باإلعاصة اإلاىٟغصة لالٖبالاختراٝ 

ِ بومىً ٤ُ٢م صُىحىص جىٓبى٫ ٣بلى ال يٟطخًما بٌٗ با م٘ هًٗبت وميسجم ٣ت مخىاؾًر حالخٟؿ
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 اإلعاصة اإلاىٟغصة؟بض الاختراٝ ٣اء ٖهلخاالث بج

اإلعاصة اإلاىٟغصة بض الاختراٝ ٣اء ٖهمً زال٫ الخٗغى لخاالث بج هت ٖىبظا ما ؾىداو٫ ؤلاحاَ
 ت.ًر حا الخٟؿَىاٖض٢الالثدت و  يالىاعصة ف

 ١ ايدراص١ُٖٝأ

 :يآلاح ياإلعاصة اإلاىٟغصة فبضم ٦٣غة ال بض اختراٝ اٖل٣اء ٖهت صعاؾت بجُمَج٨مً ؤ

 يا فَا وصوع ٢هضم وهُا٣ىص اختراٝ ٦غة ال٣ٗبٗاث واللىاثذ طاث الهلت ٠َ الدكغ ٢ان مى بُ .1

 اإلعاصة اإلاىٟغصة.بض ٣ظا الَٗاء هت بجُُٟض ٦ًجدض

ت ًن ألاهضبحا هغامبخم بً يىص الاختراٝ الت٣اء ٖهالىاحمت ًٖ بج ١ ى ٣صعاؾت الالتزاماث والخ .2

 ظل٪.بام ٣ُال يم فهتٍن ومضي خغ حضم املختٞر٦٣غة ال بيواٖل

ىص اختراٝ ٦غة ٣اء ٖهةجبل ٖلى الىهىم طاث الهلت ًالخٗٝغ ٖلى مضي الخاحت إلصعاج حٗض .3

 ت.ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يضم ف٣ال

 ار املٛضٛعٝاخت بابأص

ن، بحت والالًٖت لؤلهضباليؿبضم ٣ت ٦غة البض اختراٝ ل٣ٗالٛت لضعاؾت الثدت ٖوبت الُمَألا   .1
اء هخاالث بج يما فُم، وال ؾهتًن وؤهضبحاع الالٖبٗت ألزبخمت واإلاخاهت اإلابر اللَٗحبياٞت بلى حما

. بؤو الالٖ يالىاص بىص الاختراٝ مً حاه٣ٖ  املختٝر

ت ٦غة بىص اختراٝ ل٣ٗاء ٖهخاالث بج يصخ٣عنض وج يدار اإلاخسههت فبلت وهضعة ٖضص ألا ٢  .2

 ت.ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يضم ف٣ال

 َرطًشات ايدراص١

 ت:ُاإلاهُلخاث آلاجباإلعاصة اإلاىٟغصة بضم املختٝر ٦٣غة ال بض اٖل٣اء ٖهجخهل صعاؾت خاالث بج

ن بحالالٖالثدت الاختراٝ وؤويإ بت ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  ي: وحؿمى فالثدت الاختراف .1

ت مً البٖ هيم: و هاالت٣واهخ  بيىاٖض الٗامت املجغصة الهاصعة ًٖ الاجداص الٗغ ٣اعة ًٖ مجمٖى

 .(1)نحضم املختٞر٦٣غة ال بيم ؤويإ اٖلُدىٓبت ٣ضم واإلاخٗل٣ل٨غة ال يالؿٗىص

ت بمماعؾت لٗب بلتزم الالًٖ ٍخًا٣مبض مدضص اإلاضة ٣ى "َٖ: ضملال هغة بالع اختراف ضلع .2

                                              
بي ٦غة ال٣ضم الؿٗىصًت، مجلت حامٗت اإلال٪ ؾٗىص   (1) اهٓغ: ص. َُثم خامض اإلاهاعوة، نُاٚت الثدت اختراٝ اٖل

اى، ًىاًغ1، ٖضص 28)الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت(، مجلض   .45، م2016، الٍغ
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ذ، وطل٪ بزا ي غ هق بٖلى عاج هاء خهىل٣، وطل٪ ليالىاص ُهجدذ بقغاٝ وجىحضم ٦٣غة ال

 الٗملب بالالٖ لتزمً به ض٣: "ٖهإهب هٍٟ. ٦ما جم حٗغ (1)ت ألازغي"ُاػاث اإلاالُسالٝ الامخب
 وإلاضة مٗلىم، ٖىى اء٣ل حههوجىح هإلقغاٞ سًٍ٘و  ،ياضخٍالغ  يالىاص بلخؿا ياضخٍالغ 

 .(2)مٗلىمت"

 ُعؾم هل مغزو تٍاع باٖخ تُشخه طاث تُايٍع  ماؾؿتى َ يالىاص: ضملهغة ال يهاص .3
 
 ا

 .(3)ضم٣ال ت ٦غةبلٗبت ٣مماعؾت ألاوكُت اإلاخٗلب

لى هدى ؤ٦ثر جٟه  يخمثل فًاملختٝر  بض م٘ الال٢ٖخٗاً يالظ يإن الىاصبى٫ ٣م٨ً الًال ُٖو
الخهى٫ ٖلى  ٣بٖ يظا الىاصَىم ٣ً. بط هضم وكاَا ل٣ت ٦غة البخسظ مً لًٗ ي اع بشخو اٖخ

 للىاثذ ٣ت ووُٞايٍع  ١ ٟغ بت ُايٍاث الغ ب٣اإلاؿا ياإلاكاع٦ت فباث املخخهت هل الج٢بو مً ُالترز
 
ا

ىن بلًٗ -ىاةَن ؤو حمدتٞر–ن بحض م٘ اٖل٢الخٗا بخُلً يظل٪، ألامغ الظبت ٣ِ اإلاخٗلبوالًىا

 .(4)بهلخؿا

اضخى ٣خٍت و ًم٘ ؤخض ألاهض بض م٨خى ٣ٖ ًهلض يالظ بى "الالَٖضم املحترف: لهغة ال بالع .4

 هٓ
 
ن بح٘ الالُٖٖلى طل٪. ؤما حم بجترج يت التُاإلاهغوٞاث الٟٗل ١ ٟى ً يال٨غو  هر وكاَحؤحغا

 . (5)ىاة"َرون بٗخًُ ٍٞآلازغ 

خ ا جىاٞغ ٖضص مً الكغوٍ،  باع الالٖبلظل٪ ٞةن الثدت الاختراٝ حكتٍر اٖل مدتٞر
 :يا ٖلى الاحهم٨ً بحمالٍو 

 .(6)بوالالٖ ين الىاصبحض اختراٝ ٣ىحض ًٖؤن  ؤ. 

                                              
ب ٦غة ال٣ضم، الُبٗت ألاولى، ملخ٤ مجلت الخ٣ى١ )الٗضص ص. ٖبض الخمُض ٖثمان   (1) الخٟجي، ٣ٖض اختراٝ اٖل

ذ،   .33، م1995الغاب٘، الؿىت الخاؾٗت ٖكغة(، حامٗت ال٩ٍى

(2)   ،ً ب ٦غة ال٣ضم في ال٣اهىن الٗغاقي، مجلت ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت الجهٍغ ص. حلُل الؿاٖضي، ٣ٖض اختراٝ اٖل
 .34، م2013، بٛضاص، 15، الانضاع1املجلض

ٟاث في الىٓام  (3)  .2016ال٣ضم الهاصعة ٖام  ل٨غة الؿٗىصي الٗغبي ألاؾاسخي لالجداص اهٓغ الخٍٗغ
 اهٓغ: اإلااصة ) ( 4)

 
ا  مدتٞر

 
اضخي هاصًا ا ل٩ي ٩ًىن الىاصي الٍغ  ( مً الىٓام10خى٫ الكغوٍ التي ًيبغي جىاَٞغ

 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.8)ال٣ضم، واإلااصة  ل٨غة الؿٗىصي الٗغبي ألاؾاسخي لالجداص
٤ بحن الالٖب املختٝر والالٖب الهاوي: ص. 9/2اإلااصة ) ( 5) ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت. اهٓغ في مُٗاع الخٍٟغ

خؿً خؿحن البراوي، الُبُٗت ال٣اهىهُت ل٣ٗض اختراٝ لالٖب ٦غة ال٣ضم، املجلت ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، 
 .82، م2011ؿت، الضوخت، الٗضص الثاوي، الؿىت الخام

 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.4/6اهٓغ: اإلااصة )  (6)
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 ٖلى ٖمل٣خًؤن  . ب
 
 .(1)ياضخٍالغ  هاضخى ؤحغا

 .(2)هىت لها مَخسظً يت، ؤباللٗ َظٍضم إلاماعؾت ٦٣غة ال بخٟٙغ اٖلًؤن  ج. 

 .(3)ض ؤ٦مل ؾً الثامىت ٖكغة٢ ب٩ىن الالًٖؤن  ص.

 ر ايدراص١َٗٓ

، طل٪ يلُج الخدلهاإلاىبء مً الاؾخٗاهت ياألؾاؽ م٘ شخب يج الىنٟهؾخٗخمض الضعاؾت ٖلى اإلاى
 وقبج الهٗض مً ؤ٦ثر مىاٌ يج الىنٟهؤن اإلاى

 
 فُدث اهدكاعا

 
ا دار بظا الىٕى مً ألا َ يٖى

ظا َالثم ً هت، ٦ما ؤهٍت والىٓغ ُت مالءمت للٗلىم ؤلاوؿاهُدثبال ١ ى مً ؤ٦ثر الُغ هوالضعاؾاث، ٞ

 ض.ُدث ٖلى هدى حبال

 خط١ ايدراص١

م ُؿ٣اإلعاصة اإلاىٟغصة مً زال٫ الخبضم ٦٣غة ال بض اختراٝ اٖل٣اء ٖهبج هخىلى صعاؾت مىيٕى
 :يآلاح

:باإلا  .باإلعاصة اإلاىٟغصة لالٖبض الاختراٝ ٣اء ٖهبج دث ألاٌو

 .ياإلعاصة اإلاىٟغصة للىاصبض الاختراٝ ٣اء ٖهبج :يدث الثاوباإلا

  

                                              
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.6اهٓغ اإلااصة )  (1)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.4/3اهٓغ: اإلااصة )  (2)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.4اهٓغ اإلااصة )  (3)
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 األول ححبملا
 باإلزادة امليفسدة لالعبد االحرتاف كاء عَإى

 باإلعاصة اإلاىٟغصة، ٞال الالٖبضم ٦٣غة ال بض اختراٝ اٖل٣اء ٖهبج يوالىاص بٖلى الالٖدٓغ ً

رع باء لى جم صون طل٪ اإلاه، وؤلاجهؿٚىٌرع بخما قاء وصوهما م٢ض و ٣اء الٗهت بجٍمل٪ خغ ً يوال الىاص
 ُت.ُؿبض ال ج٩ىن ٢ٗاث بالُٝغ املخل ج هخدمل مًٗض ٣الٗبلٗض طل٪ بزالال 

 ياإلعاصة اإلاىٟغصة فبض ٣اء الٗهبج ٤دب بت لالًٖث الثدت الاختراٝ الؿٗىصغ ٢ض ؤ٣وم٘ طل٪ ٞ

املختٝر ؤن  بوالالٖ ي: "للىاصيإحً( ٖلى ما 16/2) ، بط ههذ اإلااصة(1)(28) ( واإلااصة16/2) اإلااصة
تمً  بُلً ( 28) ما ههذ اإلااصةُمكغوٕ"، ٞ ياضخٍع  ببخا٫ وحىص ؾ يف ًهم٘ هاص ٍض٣اء ٖهبج الٛٞغ

ت ؤو ًُاث مالٍحٗى ) هٕى يٗاث مً ؤبجضون بض ٣اء الٗهن بجحمً الُٞغ يم٨ً أل ً: "يٖلى آلاح

 .(2)مكغوٖت" بابىا٥ ؤؾَت( بطا ٧اهذ ُايٍاث ع بى ٣ٖ

ت باإلاترج ٗاثبوالخ ،هاء زاللهجىػ ؤلاجً يذ الظ٢ان الى بُالالثدت  يض جىلذ ههىم ؤزغي ف٢و 
مً زال٫  باإلعاصة اإلاٟغصة لالٖبض ٣اء الٗهاء، لظا ؾىٗغى لخالت بجهىاٖض ؤلاج٢ٖلى مسالٟت 

 : يم آلاحُؿ٣الخ

: مف باإلاؿل  مشغوع ياض ٍع  بباء لؿهىم ؤلانهألاٌو

 مشغوع ياض ٍع  بباء لؿهف ؤلانُُ: جىيالثاو باإلاؿل

 مشغوع ياض ٍع  بباء لؿهذ ؤلانكالثالث: و  باإلاؿل

 مشغوع بباء لؿهىاعض ؤلانكت على مسالفت بع: الجؼاءاث اإلاترجبالغا باإلاؿل
  

                                              
ت ٌٞ ٢ض ًثحر الىهان اإلاظ٧ىعان  ( 1) في اإلاتن الك٪ خى٫ ناخب الخ٤ في بجهاء ال٣ٗض َل َى الىاصي ؤم ٚٞغ

ت  اث املخلُت، ٟٞي خحن حكحر اإلااصة ألاولى بلى الٛٞغ ظا ما هغجخه ٦ما ؾيبحن، حٟٛل طل٪ اإلااصة  -اإلاىاٖػ َو
ض مً الخٟهُل اهٓغ: ص. َُثم خامض اإلا دؿً جضاع٦ه. للمٍؼ ى ما ٌٗض ُٖبا في نُٛتهما ٍو هاعوة، ألازغي، َو

 .65اإلاغح٘ الؿاب٤، م
يُت الهاصعة في 31/3ج٣ابل اإلااصة ) ( 2)  .2015ًىلُى  12( مً الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ
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 األٍٚ بطًامل

 َشزٚع ٞاضٜر ببا٤ يضّٗٛ اإلَْٗف

 ٤ضم ٖلى هدى مىا٣ٞض اختراٝ ٦غة ال٣اء ٖهةجبام ٣ُ: ال(1)مكغوٕ ياضخٍع  بباء لؿهاإلجبهض ٣ً

 ل٢ب ض٣اء الٗهكإن بجب زُىاث ؤو ربحجضا ؤو بحغاءاث يؤ اجساط ٖضم يغاعً ؤن باهىن. ٞٗلى الاٖل٣لل
 مً ٤٣اللجىت الخد َظٍ ٤٘ ٖلى ٖاج٣ً، بط هل٢بضم مً ٣اء اإلاهؤلاج بَل يف اللجىت غاع٢ نضوع 

 ياضخٍالغ  ببمً الؿ ٤٣ت الخدُُُٟغح الدؿائ٫ ًٖ ٦ًى ما َ، و (2)ياضخٍالغ  ببالؿ تُمكغوٖ
 ر مكغوٕ؟حاء مكغوٖا ؤو ٚهلئلج بالالٖ ُهؿدىض بلٌ يالظ ببٗٝغ ؤن الؿ٠ٌ ُاإلاكغوٕ، ٨ٞ

 ؤو ببالؿ مً ٤٣الخد خمًا: "حهحاء ٞاقغة، بط بت مًر حىاٖض الخٟؿ٣ذ ًٖ طل٪ البض ؤحا٣ل

عبج يالت اإلاكغوٖت بابألاؾ  ببالؿ خهغ م٨ًً وال خضة، ٖلى خالت ٧ل اثُثُلخ ا٣ٞو ض٣الٗ اءهبج ّرِ
 قغوٍ ٪هىتً يالؿلى٥ الظ اعباٖخ م٨ًً ال ت٣ُ٣الخ يوف ض،٣الٗ اءهإلج اإلاكغوٖت بابألاؾ ؤو

ا اببؾ يالاختراف ض٣الٗ  ٖ  يف ؤو لت،ٍَى  لٟترة ا٥هاؾخمغاع الاهت خا٫ يٟٞ طل٪ وم٘ ض،٣الٗ اءهإلج مكغو

 بلى ض٣الٗ ١ زغ  لًٜب ؤن اإلاغجر ا مًهجُخ الؼمً، مً ىتُمٗ ٞترة زال٫ ا٧اثهالاهت مً ضًالٗض جغا٦م خا٫

 .(3)واخٍض" بحاه مً ض٣الٗ اءهبج ا٥هالاهت مً يٗاوٌ يالظ للُٝغ ُهٞ ٤دً يالظ اإلاؿخىي  ظاَ

ىت، ُخالت ؤو خاالث مٗ ير مدهىعة فحاإلاكغوٕ ٚ ببؤن نىع الؿ ب٤ؿخٟاص مً الىو الؿاٌ
 هل بجب

 
 بؤن لالٖ يٗجٌر ؤن طل٪ ال ح، ٚها لٓغو٣ٖٞلى خضة ووٞ بغ ٧ل اٖلًض٣خبا جغ٦ذ طل٪ ُمىاَا

ظا الىدى َٖلى  هض، ٞتر٥ ألامغ ل٣اء الٗهمكغوٕ و٧اٝ إلج ببظا الؿَإن بالاصٖاء  يت فٍالخغ  ٤مُل
زُإ ؤو  ير ؤبٗخٌض ٣ض، ٣ٞاء الٗها مكغوٖا إلجببٗض ؾٌما ُالٛت ٞببلى اإلاٛاالة واإلا به يٟطخًض ٢

 لئلجببؾ هالتزاماجب يبزال٫ مً الىاص
 
 مكغوٖا

 
 ؤو جاٞحؿٌاء، ختى وان ٧ان طل٪ الخُإ ها

 
، و هرا

 
ظا َا

 ببىاء ٖلى جىاٞغ ؾباء هاإلجب ٍغاع ٢و  بغ طل٪ الالًٖض٣، لظل٪ ٞةن جهصخخبم ُخٗظع الدؿلًما 

اث املخلًض٣لخ هخ٣مىاٞبىها َى مغ ًب٣مكغوٕ  ت ٌٞ اإلاىاٖػ اع طل٪ با اٖخهىل٢بومضي  (4)تُغ ٚٞغ

                                              
( مً الثدت 28( واإلااصة )16/2ٌؿخسضم الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت مهُلر "الؿبب اإلاكغوٕ". اهٓغ اإلااصة ) ( 1)

اللىاثذ اإلاىاْغة مهُلخاث مغاصٞت مثل: "الؿبب الٗاص٫". اهٓغ الاختراٝ الؿٗىصًت. ُٞما ٢ض حؿخسضم 
يُت.31/3اإلااصة )  ( مً الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ

ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 2) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (. 28( واإلااصة )16/2للماصة ) الخٟؿحًر
ت لالثدت  ( 3) ت ال٣ىاٖض الاختراٝ الؿٗىصًت، هواهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.28للماصة ) الخٟؿحًر
ت ٌٞ 1/7حٗٝغ اإلااصة ) ( 4) ت اإلاكاع بلحها في ههىم الالثدت ٧االحي: "ٚٞغ ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت الٛٞغ

اث املخلُت باالجداص ًغمؼ لها )  (".NDRCاإلاىاٖػ
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اإلاكغوٕ ل٩ل خالت ٖلى  ببمً وحىص طل٪ الؿ ٤٣ا الخده٩ىن لً، بط (1)همكغوٖا مً ٖضم ببالؿ

 .(2)مٗؼ٫ ًٖ الخاالث ألازغي بخضة و 

 ببؾ ٍاع بصر اٖخًض ٢مً ألامثلت ٖلى ما  بت لجاهًر حىاٖض الخٟؿ٣ض ؤقاعث ال٣وم٘ طل٪ ٞ
 
ا

 إلج
 
 ن:حخِن آلاجحالخالخ يغ طل٪ فهٍٓض، و ٣اء الٗهمكغوٖا

ام ٢ُومثا٫ طل٪ ٖضم  (3)لتٍلٟترة َى  ٣هٗت ٖلى ٖاج٢ا٥ الالتزاماث الىاهاهتب يام الىاص٢ُخالت  ؤ.   

 .ب٤الؿا هىُى جإمهغ بطا ما اهخهلٗضة ؤق بن ٖلى الالٖحالخإمب يالىاص

 ىتُمٗ ٞترة زال٫ بت لال٣ٖكإن الالتزاماث اإلاؿخدب يت مً الىاصبا٧اث اإلاغج٨هالاهت جغا٦م خالت. ب

٧الخإزغ  -مثال -غ هزالزت ؤقزال٫  همً التزاماج بجاهب ي. ومثا٫ طل٪ بزال٫ الىاص(4)الؼمً مً
 باإلاىخس اثٍبخضع ب ٢هت ٖلى الخدا٣اإلاىاٞ يالخإزغ ف بلٗضة مغاث بلى حاه باث الاٖل٣صٞ٘ مؿخد يف

ج  .ياث م٘ الىاصٍبوالخضع  باللٗبام ٣ُـ الالػمت للباألصواث واإلاالب ٍضٍجؼو  يؤو اإلاماَلت ف يالَى

 م٣آزغ ٞ بومً حاه
 
ا ببؾ هىنٟب ُهم٨ً الاؾدىاص بلًاقغا ٖلى ما بض ؤوعصث الالثدت مثاال

ذ زال٫ ب"بطا ز: ه( ما هه29) اإلااصة يض حاء ف٣، ٞبل الال٢ٖبض الاختراٝ مً ٣اء ٖهمكغوٖا إلج

اث ٍاع بٖضص اإلا ي%( مً بحمال10) ل م٢ًؤ يض قاع٥ ف٢املختٝر  بت ؤن الاٖلُايٍؤخض اإلاىاؾم الغ 

 ياضخٍالغ  ببٖلى ؤؾاؽ ؤن الؿ هاء مضجهل اهت٢ب ٍض٣اء ٖهبج هجىػ لً، ٞٗىضثظ ًهت لىاصُالغؾم

 .(5)"هم خالخ٣ُُٖىض ج باإلاكغوٕ، م٘ مغاٖاة ْغوٝ الالٖ

مماعؾت مً  هىُٗضم جم٨بِ بالخالت ٞترج َظٍمثل  ياء فهاإلجب بلالٖ ؤما الٗلت مً الؿماح
 ؾل بغجًض ٢، زهىنا وؤن طل٪ هل يض واإلاغضخُوالاختراٝ ٖلى الىدى اإلاٟ باللٗ

 
ت ٢اُت ٖلى لبُآزاعا

ت، باللٗ َظٍ يالاختراٝ فمماعؾت  يٖلى الاؾخمغاع ف هضعج٢ت، ومً زم ٍال٨غو  هوؾمٗخ بالالٖ
ض ٢ ياملختٝر مً الخاالث الت بالالٖ تًخما يخمثل فًالخالت  َظٍاعة ؤزغي ٞةن الٛغى مً بٗبو 

ض م٘ ؤخض ٢الخٗا يجىػ للىاصًال  ه، ٞةهيالخالب، و هخهمىاح يف يل الىاص٢بجدمل مٗجى الخٗؿ٠ مً 

جىػ ً، بط ال يا الىاصهسىيً ياث التٍاع باإلا يٞٗال ف هبقغا٦ يف بٚغ٨ًً ًن بن لم حن املختٞربحالالٖ
 .هض م٢ٗى حٗاَبن  هاملختٝر ًٖ ؤصاء ٖمل بل الالُٖخُٗب يام الىاص٢ُ

                                              
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، ه ( 1) ت ال٣ىاٖض واهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.28/2للماصة ) الخٟؿحًر
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.29اهٓغ اإلااصة ) ( 2)
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 3) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.28/2للماصة ) الخٟؿحًر
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 4) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.16/2) للماصة الخٟؿحًر
يُت.35ج٣ابل اإلااصة )  (5)  ( مً الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ
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ٖىض اؾخٗما٫  بجً هر نغاخت بلى ؤهححك -ت الظ٦غب٣ؾا -( مً الالثدت 29) ر ؤن هو اإلااصةحٚ
ىاٖض ٣يذ البُض ٢"، و هم خالخ٣ُُٖىض ج ب"مغاٖاة ْغوٝ الالٖ الخالت: َظٍمثل  ياء فهؤلاج ٤خ

خبا حاههللماصة طاتت ًر حالخٟؿ  ا: "مًحه، بط حاء ٞبم خالت الال٣ُُٖج يجضزل ف ياعاث التبا مً الٖا
ا بجلٗ ؤن م٨ًً يالت ألامىع   :يالخال بالالٖ خالت م٣ُُج يف اُؤؾاؾ صوع 

 .باإلالٗ ؤعى ٖلى بالالٖ مغ٦ؼ ؤ.  
  .باللٗ مً بالالٖ جمى٘ اثم٢ ا٣ًٝب ؤو اثببنا يؤ . ب

  .(1)ؾىت" (23) ؾً ختى يؤ ٍبالخضع  مغخلت يف ػا٫ ما بالالٖ ٧ىن  ج. 

 ٞايجاْ بطًامل

 َشزٚع ٞاضٜر ببا٤ يضٗف اإلْٝٝ ه

جىػ ً يالظ ى٫ والٗاص٣٫رع اإلاٗبضوع خى٫ اإلاًاإلاكغوٕ  ببىم الؿهؤن مٟ ب٤ن لىا مما ؾبحج
 إلزال٫ الىاصبض ج٣اء الٗهبج يف ٣هاملختٝر اؾخٗما٫ خ بلاٖل همٗ

 
. بالاٖل طل٪ت همىاح يف هالتزاماجب يٗا

 ل اإلاثا٫ ال الخهغ. بُخاالث واعصة ٖلى ؾ يت فًر حا الخٟؿَىاٖض٢ا الثدت الاختراٝ و هض ط٦غت٢و 

 ب٤الىدى الؿا مكغوٕ ٖلى بباء اؾدىاصا بلى ؾهؤلاج ٤إن ٨ٞغة اؾخٗما٫ خبض ٣، وٗخيالخالبو 
ا حٗض هل بجب، ١ ى ٣مً الخ ٍر حىص الاختراٝ صون ٣ٖٚ ياء فهؤلاج ٤دبت ؤو زانت ٍبؿذ ٨ٞغة ٚغ ِل

خالت ٖضم  يىم ف٣ً ياهىو٢ى هٓام َ، والٟسخ (2)ض٣ٞسخ الٗ يت الٟسخ، ؤٍاث هٓغ ب٣ُبخضي جُ

ىاٖض ٣ال يغع ف٣ى مَا إلاا ٣، وطل٪ ٞو(3)هطمخ يض مً التزاماث ف٣الٗ بهً إلاا عجًض٢ظ ؤخض اإلاخٗاُجىٟ

م٨ً الاؾخٟاصة مً ؤخ٩ام ً ه، لظا ٞةه(4)يؾالمؤلا  ٣هاعهت وؤخ٩ام ال٣ٟت اإلاُن اإلاضهحىاه٣ال يالٗامت ف

                                              
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 1) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.29للماصة ) الخٟؿحًر
اإلاخٗا٢ض آلازغ بدىُٟظ ٌٗٝغ الٟسخ بإهه: "خ٤ ٧ل مخٗا٢ض في ال٣ٗض اإلالؼم للجاهبحن، في ؤن ًُلب متى لم ٣ًم  ( 2)

ا بازغ عحعي، ُٞخسلو مً الالتزاماث التي ٞغيتها ٖلُه". ص. بلخاج  التزامه خل الغابُت ال٣ٗضًت، وػوا٫ آزاَع
الٗغبي، مهاصع الالتزام في يىء ٢ىاٖض ال٣ٟه ؤلاؾالمي وألاهٓمت الؿٗىصًت والاحتهاصاث ال٣ًاثُت الٗغبُت 

 .538، م2015ٞت، ٖمان، والٟغوؿُت، الُبٗت ألاولى، صاع الث٣ا
 .538اإلاغح٘ هٟؿه، م ( 3)
ٖلى الاحي: "ٌؿخمض  1412( مً الىٓام ألاؾاسخي للخ٨م في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لٗام 7جىو اإلااصة )  (4)

ما الخا٦مان ٖلى َظا الىٓام  الخ٨م في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؾلُخه مً ٦خاب هللا حٗالى وؾىه عؾىله َو
الضولت". وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن ال٣ىاٖض الٗامت في الىٓام ال٣اهىوي الؿٗىصي جخمثل في ؤخ٩ام  وحمُ٘ ؤهٓمت

اص ال٣غشخي و ص. ٖبض هللا الُٗاؽ وص. ٖبض الهاصي  ض اهٓغ: ص. ؤًمً ؾٗض ؾلُم وص. ٍػ ٗت ؤلاؾالمُت. للمٍؼ الكَغ
٠، اإلاضزل بلى صعاؾت ألاهٓمت الؿٗىصًت، صاع خاٞٔ،   .41م ،2012حضة، الٛامضي وص. ها٠ً الكٍغ
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 ىاٖض الٗامت بن اؾخضعى ألامغ طل٪. ٣ال يا فحهالٟسخ اإلاىهىم ٖل

ى ما َمكغوٕ و  ببوحىص ؾ ُهغاعى ًٞظا الٟسخ حؿخلؼم ؤن بهت بآزغ، ٞةن اإلاُال بومً حاه

 بم الالٖهًمجبو  -شخو ، طل٪ ؤن ل٩ل (1)ًاًؤ ٤اؾخٗما٫ الخ يت الخٗؿ٠ فٍهٓغ  ب٤جُ يٗجٌ
 يء فيسخٌخٗؿ٠ ؤو ًكٍغ ؤال بول٨ً ، همهلخخ ٤٣دٍو  هالثمًا إلاا ٣ٞو ٣هؿخٗمل خٌؤن  -املختٝر

 يٗض مخٗؿٟا فٌ -الخهىم هٖلى وح-ى َو طل٪، ٗاث بت ًٖ جُخدمل اإلاؿاولً هطل٪، وبال ٞةه
، هر مكغوٖت مىح، ؤو الخهى٫ ٖلى مىٟٗت ٚيالىاصبالًغع  ١هض بلخا٣ًبطا ٧ان  ٣هاؾخٗما٫ خ

ل با٣رة محؿٌالخهى٫ ٖلى مىٟٗت  ٣ها مً اؾخٗما٫ خحهٞ بٚغً يالت ٖلى الخالت ب٤ىًُ يألامغ الظ

 .(2)يالىاصب ٤لخًم ُيغع حؿ

 ايجايح بطًامل

 َشزٚع ٞاضٜر ببا٤ يضٗت اإلْقٚ

 بلى الؿهؤلاج يف ٣هاؾخٗما٫ خ يف باملختٝر الغاٚ بٖلى الالٖ بجً
 
 ياضخٍالغ  بباء اؾدىاصا

 ما:َما الالثدت و هىتبًِ ًضب٣ُمدضص  يػمج ١يمً هُا ٤ظا الخهل ه٩ىن اؾخٗمالًاإلاكغوٕ ؤن 

                                              
٣ًهض بالخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الخ٤: اؾخٗما٫ الخ٤ اؾخٗما٫ ٚحر مكغوٕ بدُث ًسغج الصخو ًٖ الٛاًت  ( 1)

٤ُ خؿً ٞغج، اإلاضزل للٗلىم ال٣اهىهُت، الضاع الجامُٗت، بحروث،  التي مً ؤحلها ج٣غع الخ٤. اهٓغ: ص. جٞى
ت 847، م1988 ت ال٣اهىن وهٍٓغ ض، ألاعصن، . زالض عقُض ال٣ُام، هٍٓغ ، 2008الخ٤، الُبٗت ألاولى، مغ٦ؼ ًٍؼ
. ٦ما ٖٝغ باهه: "اؾخٗما٫ شخو لخ٤ له ًيكإ ٖىه يغع بالٛحر". ص. ٖبض الىاخض ٦غم، معجم 338م

ٗت وال٣اهىن، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت، ال٣اَغة،   .123، م2013مهُلخاث الكَغ
 خاالث الخٗؿ٠ في اؾخٗما٫ الخ٤ مخٗضصة ومجها ما ًإحي: ( 2)

 ؤ. بطا ٧ان ال٣هض مً اؾخٗما٫ الخ٤ ؤلايغاع بالٛحر. 
 ب. بطا ٧ان اؾخٗما٫ الخ٤ ب٣هض الخهى٫ ٖلى مىٟٗت ٚحر مكغوٖت.  
 ج. بطا ٧ان اؾخٗما٫ الخ٤ ًٟطخي بلى مهلخت ٌؿحرة في م٣ابل يغع ٞاخل ًلخ٤ بالٛحر. 
 ص. بطا ٧ان اؾخٗما٫ الخ٤ ًجاوػ ما حغي ٖلُه الٗٝغ والٗاصة. 
٤ آزغ ال ًلخ٤ اؾخٗماله يغعا بالٛحر. ٧ان اؾخٗما٫ الخ٤ ٌؿبب يغعا للٛحر و٧ان بَـ. بطا   الىؾ٘ ؾلى٥ ٍَغ

ا ًلتزم مً نضع  ض مً الخٟهُل اهٓغ: مال٪ حابغ خمُضي الخؼاعي، بؾاءة اؾخٗما٫ الخ٤ زُإ ج٣هحًر للمٍؼ
ٌ الًغع الىاشخئ ٖىه، مجلت حامٗت بابل )الٗلىم ؤلاوؿاهُت(، الجلض   -الٗضص الثاوي، بابل ،17مىه بخٍٗى

ت الخ٤(، الُبٗت 309، م2009الٗغا١،  م )هٍٓغ ٗت ؤلاؾالمُت في ال٣غان ال٨ٍغ . ٖبض الؿالم الخىهجي، الكَغ
 .153، م1997الثاهُت، بىٛاػي، 



 

  
 

 

  87 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 ت ُاء زالٌ الفترة املحمهخظغ ؤلان .1

ت ُالٟترة املخمبهض ٣ٍ، و (1)تُزال٫ الٟترة املخم يم٘ الىاص ٍض٣اء ٖهبج بجىػ لالًٖبط ال 
 ج يما جإححه(: "ٞترة زالزت مىاؾم ٧املت ؤو زالر ؾىىاث ؤ15/1) ض اإلااصةُما جٟ بدؿب

 
ٗض بضؤ بؤوال

ترة مىؾم 28املختٝر  بلٙى ؾً الاٖلبل ٢ب ه٢ُٗض بطا جم جى ٣ان الٍٗؾغ   ٞو
 
ن حؾيخ ن ؤوحن ٧املحٖاما

 ج يإحًما حهؤ
 
" 28املختٝر ؾً  بلٙى الالٖبٗض ب ه٢ُٗض بطا جم جى ٣ان الٍٗٗض ؾغ بضؤ بؤوال

 
 .(2)ٖاما

 ياض ٍاء ؤزىاء اإلاىؾم الغ هخظغ ؤلان .2

 يٜ ٖلى الىاصُلبطل٪ مً يغع  ي، إلاا فياضخٍض الاختراٝ ؤزىاء اإلاىؾم الغ ٣ٖاء هبج بجىػ لالًٖال 

غن ( مً الالثدت، بط ههذ ٖلى 30) اإلااصة بهنغخذ  ياثمت، ألامغ الظ٣ت الُايٍاإلاىاٞؿت الغ  يف هٞو

 . (3)"ياضخٍاإلاىؾم الغ ض مً َٝغ وؤخض ؤزىاء ٣اء الٗهم٨ً بجً: "ال يآلاح

( 15) هيض ول٨ً يمً مضة مدضصة ٣اء الٗهبج بجىػ لالًٖ هٞةه، ياضخٍى اإلاىؾم الغ هٞةطا ما اهخ

( مً الثدت الاختراٝ ما 29) اإلااصة يض حاء ف٣، ٞياضخٍاإلاىؾم الغ  يت فُاعاة عؾمبش آزغ مٍىما مً جاع ً
اعاة بت ِلزغ مُىما الخالً( 15) ظا ألاؾاؽ بال زال٫َٖلى  ٍض٣اء ٖهاملختٝر بج بم٨ً لالًٖ: "وال يإحً

 ". بهاإلاسجل  يللىاص ياضخٍاإلاىؾم الغ  يت فُعؾم

 يةزُاع الىاصبخمثل ًالتزام آزغ  ب٘ ٖلى الال٣ًٖ هل بهبظا الخض، ٠َ ٖىض ٣ًر ؤن ألامغ ال حٚ
 ىاٖض٣ال ت لالثدت الاختراٝ، بط ههذًر حىاٖض الخٟؿ٣ا الحهاء وزال٫ مضة مدضصة ههذ ٖلهاإلجب

 مكغوٕ ياضخٍع  ببلؿ ٨غباإلا اءهؤلاج ٖىض غاعىً: "يإحً( مً الالثدت ٖلى ما 29) للماصة تًر حالخٟؿ

اً (15) يمطخ ٗضب ض٣الٗ اءهةجب هام٢ُ ًٖ اُعؾم ًههاص بالالٖ سُغً ؤن يغوعة  اعاةبم آزغ مً ىم 
ْىِؾم يف ًهلىاص تُعؾم

َ
 ال مضة زال٫ ؤلازُاع، مً هىعةب اللجىت بالالٖ ؼوصً ؤن ٖلى ياضخٍالغ  اإلا

 .(4)"ًههاص بزُاع مً ؾاٖت (48) جخجاوػ 

                                              
ٌ ًخم ب٣ًإ 31/3حاء في اإلااصة ) ( 1) ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت ما ههه: "بياٞت بلى الالتزام بضٞ٘ حٍٗى

ب زبذ ٢ُامه بةجهاء ال٣ٗض ؤزىاء الٟترة املخمُت.." اهٓغ ٦ظل٪ ال٣ٟغة ألاولى مً ٣ٖىباث  ايُت ٖلى ؤي اٖل ٍع
 اإلااصة طاتها.

كاع َىا بلى ؤن َظا 16ج٣ابل ال٣ٟغة )  (2) يُت، َو ٠ الىاعصة في الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ ( مً الخٗاٍع
 اإلاٗجى طاجه، خُث اؾخسضمذ مهُلر "ٞترة الخماًت". اإلااصة اؾخسضمذ مهُلخا مغاصٞا للضاللت ٖلى

. اإلالخ٤ ع٢م )  (3) ب ٦غة ال٣ضم املختٝر ( 1اهٓغ ٦ظل٪ البىض الٗاقغ )حٗضًل وبجهاء ال٣ٗض( مً همىطج ٣ٖض اٖل
يُت.31/2لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت. ج٣ابل اإلااصة )  ( مً الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ

ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هواهٓغ ال٣ىاٖ ( 4) ت ال٣ىاٖض ض الخٟؿحًر  (.29للماصة ) الخٟؿحًر
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ل مجضصا لضي ُالدسج هجىػ لً ه، ٞةهب٤املختٝر ٖلى الىدى الؿا بض الال٣ٖى ٖهٞةطا ما اهخ

جىػ ً: "ال ه( مً الثدت الاختراٝ ما هه19/1) ض حاء اإلااصة٣اصمت، ٣ٞل الُٞتراث الدسج يهاٍص آزغ ف
. و٧اؾخثىاء مً ي م الؿىى ُالخٗمبت املخضصة ٍل الؿىى ُالدسج يبخضي ٞترح ين بال فبحل الالُٖحسج

زاعج  هلُم٨ً حسجًل ُت ٞترة الدسجًاهل ج٢ب ٍض٣ى ٖهاهخ ياملختٝر الظ باٖضة ٞةن الال٣ٖال َظٍ

 اث".ب٣ت وج٩امل اإلاؿاَالٟترة م٘ مغاٖاة هؼا

ل ُٟتراث حسجبت ٣اٖضة اإلاخٗل٣( مً الالثدت اؾخثىاء  ٖلى ال19/1) ض جًمىذ اإلااصة٣بطن، ٞ

ختٞرن بحن لهالر الالٖبحالالٖ
ُ
 الب دىابوؤن ل،ُالدسج ٞترة تًاهج ل٢ب مَىص٣ذ ٖهاهت ًًالظ نحامل

ج تُاختراٞ ىص٣ٖ ِ
ّ
َم٨

ُ
٩ىن ًل، بط ُالدسج ٞترة اءهاهت ٗضب ضم٣ت ٦غة البلٗ وكاٍ مماعؾت مً مهج

 .(1)نحل زاعج جل٪ الٟترجُم الدسجهىؾٗب

خت ٢مكغوٕ اجساط ؤلاحغاءاث اإلاا  بباء لؿهخا٫ ؤلاج ي٩ىن للجىت الاختراٝ فً هالظ٦غ ؤهبغ ًوحض

 ٖلى خ٣ا٥ الٗهاهت يا لخٟاصهتُخضوص نالخ يف
 
غاٝ طاث الٗال ١ ى ٣ىص وخٟاْا ٗض مً ٌ، بط (2)ت٢ألَا

 لُحسج ٞترة ؤو٫  يف ضًحض هاٍص  لضي لُالدسجب بخت الؿماح لال٢ٖاإلاا  ربحالخضا َظٍغػ ألامثلت ٖلى بؤ
خُجال ا باإلاخًغع، وججى الُٝغ مهالر تًخما يؤلاحغاء ٞخخمثل فظا َمثل  يجمل ياعاث التبت، ؤما الٖا

هاٍص  م٘ هرجحمؿ مىانلتب بظل٪ الؿماح لالٖبخم ًٗض، بط ب ماُٞ اهبنالخ م٨ًً ال يالت لؤليغاع

لى ؤن اإلاثاع م٘ الُٝغ آلازغ، الجزإ كإنب الضٖىي  جتُهد اهخٓاع يف ضًحض  غاع٣ال اجساط خمً ٖو
،بت ٣اإلاخٗل ؿاثباإلاال ُ٘حم مً ٤٣ٗض الخدب اللجىت ل٢ب مً ت٣الخ مغخلت يف ياجهالج  اإلاىيٕى

 غاع٣اؾخ ٖلى الخٟاّب الخام الخاؾ٘ الٟهل يف الىاعصة ألاخ٩ام ُ٘حم الكإن ظاَ يف وجغاعى
ِرٞبحالالٖ نبح ىص٣الٗ

َ
ْخت
ُ
ِض  نحن امل

ْ
 تباليؿب ؾىاء تًض٢الخٗا ت٢الٗال اءهبج ٖلى تباإلاترج وآلازاع ت،ًوألاه

 .(3)ضًالجض يالىاص ؤو بالالٖ ؤو يالخال يللىاص
  

                                              
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 1) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.19/2للماصة ) الخٟؿحًر
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.19/1اهٓغ اإلااصة ) ( 2)
ت لالثدت  ( 3) ت ال٣ىاٖض الاختراٝ الؿٗىصًت، هواهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.19/1للماصة ) الخٟؿحًر
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 عبايزا بطًامل

 َشزٚع ببا٤ يضٗٛاعد اإلْق١ ع٢ً خمايف١ باجلشا٤ات املرت 

 يالاختراٝ فض ٣اء ٖهت ٖلى بجبض الجؼاءاث اإلاترجًت جدضً( مً الالثدت الؿٗىص31) جىلذ اإلااصة

ن مً الجؼاءاث، حىٖىباإلااصة  َظًٍذ ٢مكغوٕ، بط  بباء لؿهاإلجبت ٣ىاٖض اإلاخٗل٣خا٫ مسالٟت ال

 .يل ٧الخالُء مً الخٟهيصخب ٍى ما هىعصَ، و (1)تُايٍاث الغ بى ٣إ ال٣ًٌٗ، وبٍالخٗى بما الخ٨م َو 

 ؼٍؤوال. الخعى 

، يت للىاصباليؿبر مكغوٕ حملت مً ؤلايغاع حٚ ببض لؿ٣اء الٗهةجب بام الال٢ُٖٖلى  بترجًض ٢
 ما:َن حخ٣ٍُغ بٌ ٍالخٗى  ظاَغ ًض٣خم جًٌ، بط ٍالخٗى بت باإلاُال يالىاص ٩٤ىن مً خُٞ

ت باإلاُال يالىاص ٩٤ىن مً خُ، ٞيالكٍغ الجؼاجبؿمى ٌى ما َن، و حالُٞغ ١اجٟابغ ًض٣الخ . 1

. وم٘ (2)يض الاختراف٣الٗ يف ُهن واإلاىهىم ٖلحن الُٞغبحخضاء  با ُهٖل ٤ٌ اإلاخٍٟلٜ الخٗى بمب

 ٤الخ ١اجٟابلٜ بظا اإلاَض ًجدضن ٖلى حن الُٞغبح ١صون الاجٟا -ًاًؤ -دى٫ ًطل٪ ٞال ماو٘  

 ض.٣غام الٗبـ ٖىض بِ، ول(3)ماهجبُ

                                              
يُت.31ج٣ابل اإلااصة )  (1)  ( مً الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ
ظٍ اإلاهمت  ( 2) ت اوكٛالها بخىيُذ بٌٗ اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت اإلاؿخ٣غة ومؼاًاَا، َو ًالخٔ بكإن ال٣ىاٖض الخٟؿحًر

ت للماصة )ا٢غب ما ج٩ىن بلى مهام قغاح  ٣هاثه، ٣ٞض حاء في هو ال٣ىاٖض الخٟؿحًر ( حٍٗغ٠ 31/2ال٣اهىن ٞو
حن )الىاصي وبُان للم٣هىص بالكٍغ الجؼاجي، بط حاء ٞحها ما ههه: "ًجىػ   في ًدضصا ؤن الالٖب( ؤو للُٞغ

 )ٌؿمىواخض  حاهب مً ال٣ٗض بجهاء ؤحل مً الخٍٗىٌ ؾبُل ٖلى مجهما ؤي ًضٞٗه الظي اإلابلٜ الاخترافي ال٣ٗض
حن اجٟا١ َى الكٍغ َظا ومحزة الجؼاجي )، الكٍغ  ال٣ٗض، في اإلابلٜ َظا وجدضًض البضاًت في اإلابلٜ ٖلى الُٞغ
ب ًد٤ للىاصي اإلابلٜ َظا وبضٞ٘ ت لالثدت  حاهب مً ال٣ٗض بجهاء لاٖل واخض..". اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر

ت ال٣ىاٖض الاختراٝ الؿٗىصًت، هو  (.31/1للماصة ) الخٟؿحًر
ٞاإلاٗجى الظي حكحر بلُه َظٍ ال٣ىاٖض َى طاجه الظي ًغصصٍ حاهب مً قغاح ال٣اهىن، بط ٣ًى٫ البٌٗ بهضص  

ٌ الاجٟاقي )الكٍغ الجؼاجي( ٠ الخٍٗى ٌ الظي  حٍٗغ "َى الاجٟا١ بحن اإلاخٗا٢ضًً ٖلى ج٣ضًغ الخٍٗى
ى ما ٌؿمى ٌؿخد٣ه مً قٍغ له ًٖ الًغع الظي ًلخ٣ه بطا لم ًىٟظ آلازغ ما التزم به ؤو جإ زغ في جىُٟظٍ، َو

ى ؤن ًخ٤ٟ الضاثً واإلاضًً م٣ضما ٖلى جدضًض  ٌ الاجٟاقي ؤو الكٍغ الجؼاجي، َو في الانُالح الخضًث بالخٍٗى
ٌ. ص. بلخاج الٗغبي، بخ٩ام الالتزام في يىء ٢ىاٖض ال٣ٟه ؤلاؾالمي وألاهٓمت الؿٗىصًت،  م٣ضاع الخٍٗى

 .146، م2015الُبٗت الثاهُت، صاع الث٣اٞت، ٖمان، 
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.31/2اهٓغ اإلااصة ) ( 3)
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 بلالٖ ٤دً هؤه (1)ت لالثدت الاختراًٝر حىاٖض الخٟؿ٣ر الحما حك بدؿبالكٍغ  ظاَ زةحوم

 يف ض٣الٗ بلٛاءت ُةم٩اهب بخمخ٘ الالًٖ ظل٪بو  واخض، بحاه مً ض٣الٗ اءهبج يللىاص لٜباإلا ظاَ ضٞ٘ب
ل بن ب، بظا ٞدؿَـ ِت، لُاملخم الٟترة ٧ان زال٫ لى ختى يؤ ،ُهوح ببؾ صون  ومً لخٓت يؤ

 ٨غباإلا اءهلئلج جت٦ُىد ُهٖل تُايٍع  اثبى ٣ٞغى ٖ مىإي ًٖبالخالت  َظٍمثل  ي٩ىن فً بالالٖ

 .(2)لُالدسج ٞتراث بخضي ذ٢و  يف بال الخالت َظٍ يف اءهؤلاج مٟٗى٫  ي ؿغ ٌ ال هؤه مغاٖاة م٘ ض،٣للٗ

الخالت،  َظٍمثل  يت فُايٍاث الغ بى ٣مً الٗ ب٧ان مً ألاحضع ٖضم بٖٟاء الالٖ هإهبض ٣ووٗخ
 يالىاصبت ٣ر ألايغاع الالخبلج ٩ىن ًؤن  يالكٍغ الجؼاج بمىحبغع ٣ٌ اإلاٍالخٗى  يطل٪ ؤن ألانل ف

ا هت ٞالخ٨مت مجُايٍاث الغ بى ٣، ؤما الُٗهوح ببر مكغوٖت وصون ؾحت ٣ٍُٚغ ب بالالٖ ٍجغ ه يالظ

ٖلى  بترجًاللىاثذ وألاهٓمت، ختى ولى لم ب ٍض٣ُويمان ج املختٝر بؾلى٥ الالِٖ بًبِ بجغج
ً الدؿائ٫ ًٖ مضي َثاع للظًض ٣ر آزغ ٞبحخٗب، و يت للىاصباليؿبر اإلاكغوٕ يغع حدؿغ ٚوباإلا هاثهبج

 با الاٖلبهخدلى ًؤن  بجً يالت ١ل وألازال بت ُاث خؿً الىُخ٣ًت إلا٣ٍالُغ  ٍظبهاء هت ؤلاج٣مىاٞ

، ؤلم جلؼم ا آلازغون، ؤم ؤن بهخإسخى ً (3)ضوة خؿىت٩٢ىن ً، وؤن ١األزال ب يالخدلبالالثدت  هاملختٝر
 لٜ مً اإلاا٫!؟بلضٞ٘ م بيسخى بطا ما اؾخٗض الالًٖ هطل٪ ٧ل

ا ُـ ٧اِٞلٌ ٍلٜ الخٗى بل الالثدت، ٞمًظا الخ٨م لضي حٗضَجضع جضاع٥ مثل ً هإهبض ٣وٗخ 
 يٗجٌسالٝ طل٪ بى٫ ٣وال ،بل الال٢ٖبر اإلاكغوٕ مً حاء ٚهٖلى ؤلاجت ب٘ آلازاع اإلاترجُت حمهإلاىاح

ال عاصٕ، ٧ل طل٪ با هرمًب يىص الت٣ا٥ الٗه٧ل مغة ومتى قاء للٛلى واهت يف ببجاخت الٟغنت ؤمام الالٖ

ت، َُٗاؾت الدكغ ُم م٘ خؿً الؿ٣ُؿخٌى ما ال َا، و ب٣ا مؿَضًخم جدضًىت ُالٜ مٗبل صٞ٘ مبا٣مب
 .هصخخبم ُخٗظع الدؿلٍو 

 ٣ٞو َظٍوالخالت  ٌٍالخٗى  بخم اخدؿاًلجىت الاختراٝ: بط  ٤ٍغ ًٖ َغ ًض٣الخ . 2
 
خ ا اعاث باٖل

 رًحمٗا يوؤ ايت،ٍت الغ ُا زهىنهًمجبضزل ً( مً الالثدت، بط 31/1) ا اإلااصةحهٖضة ؤقاعث بل

 ض٣الٗ ؤو يالخال ٍض٣ٖ بمىحب ،بلالٖ ت٣اإلاؿخد والخىاٞؼ ٧اإلا٩اٞأث، ؤزغي؛ تُمىيٖى

 زمـ ؾىىاث، صخى٢ؤ دضب يالخال ٍض٣ٖ مً تب٣ُاإلاخ اإلاضة و٦ظل٪ ً،ًض٣ض ؤو ٦ال الًٗالجض
 الٟترة صازل املخالٟت ٗذ٢و  لَو  ض،٢الخٗا مضة زال٫ ب٤الؿا يالىاص اهصٞٗ يالت واإلاهغوٞاث

                                              
ت للماصة ) ( 1) ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ال٣ىاٖض الخٟؿحًر ( مً الثدت 31/1اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر

 الاختراٝ الؿٗىصًت.
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 2) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (. 31/2للماصة ) الخٟؿحًر
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.5/6اهٓغ اإلااصة ) ( 3)
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 .(1)اهزاعح ؤم تُاملخم

ضٞ٘ بوالصخو اإلالؼم  ٌٍللخٗى  ٤ضوع خى٫ الصخو اإلاؿخدًض ٢ىا َول٨ً الؿاا٫ اإلاُغوح 
 ر اإلاكغوٕ؟حاء ٚهظا ؤلاجٌَ ًٖ ٍلٜ الخٗى بم

 ٍض٣ى ٖهاملختٝر وؤه بالالٖ همٗ بل٧ًٗان  يالظ يى الىاصٌَ ٍللخٗى  ٤الصخو اإلاؿخد
شخو آزغ، ختى ولى ٌ بلى ٍضٞ٘ الخٗى ًجىػ ؤن ًال  هر مكغوٕ، ومً زم ٞةهحٖلى هدى ٚ همٗ

ان ٖلى طل٪، ٞمثل  ٤اجٟ ( مً الالثدت، 31/2) ا لىو اإلااصة٣ٞو ٗض مكغوٖاٌال  ١ظا الاجٟاَالُٞغ

 ٌ لُٝغ زالث".ٍالخهى٫ ٖلى الخٗى  ٤م٨ً مىذ خً: "ال هبط ههذ ٖلى ؤه

 اإلااصة ُهبل ذَبى ما طَض، و ًالجض ًهوهاص بى الالٖهٌ ٍٞضٞ٘ الخٗى بؤما الصخو اإلالؼم 

ع ٣ج .وبطا".:ي( نغاخت ٖىضما ههذ ٖلى آلاح31/2) َ٘ ً ؤن غ  ٝر حٗى  بالالٖ ضٞ
َ
ْخت
ُ
اٍامل  ٣٘ٞخ ً 

ا". و  ضًالجض ًهوهاص بالالٖ ِمً ٧ل ٖلى ٍؾضاص تُمؿاول  ٗ ت باإلاُال ب٤الؿا يؤن للىاص يٗجٌظا َم
ؤن ؾضاص  يما، ؤهجبُالخًامً بو  هبلى نٟٞى هيم يض الظًالجض يوالىاص بٌ مً الالٍٖالخٗى ب

ىاٍص ب ٤الخدض ٢ بظا بن ٧ان الالَٖ، (2)ًًن ؤو مىٟغصحما مجخمٗحه٘ ٖل٣ًٌ ٍلٜ الخٗى ب٧امل م
. ٞ بلٜ ٖلى الالٖبت صٞ٘ طل٪ اإلاُ٘ مؿاول٣طل٪، ٞخ ٤٣خدًض، ؤما بن لم ًحض

 
 يض حاء ف٣مىٟغصا

ٝر بالالٖ ضًٞ٘ ؤن غع ٣ج خا٫ يف هؤه غاعىً: "هت ما ههًر حىاٖض الخٟؿ٣ال
َ
ْخت
ُ
ا،ٍحٗى  امل  ٣٘ٞخ ً 

ا".  نحالازى ؤو بالالٖ ؤو يالىاص ٖلى ٍؾضاص تُمؿاول  ٗ  م

 يللىاص ٤اإلاؿخد ٍبٌ ًٖ الخضع ٍكإن الخٗى بل ُت الخٟهًر حىاٖض الخٟؿ٦٣ما حاءث ال

 ًٖ ٌٍالخٗى  سوً ماُٞ تُالخال ألاخ٩ام ًغوعة مغاٖاةب( 31/2/3) ًذ اإلااصة٢، بط ب٤الؿا
 ( ؾىت:23) ؾً مً ألانٛغ بلالٖ ٍبالخضع 

 هٞةه ت،ُاملخم الٟترة زاعج ؤو صازل مكغوٕ ببؾ ضون ب ض٣الٗ بلالٖ ب٤الؿا يالىاص ىهؤه بطا ؤ.

 .ٍبالخضع  ًٖ ٌٍحٗى  يؤ صٞ٘ خمً ال

 ضًالجض يالىاص ٞةن ت،ُاملخم الٟترة زاعج ؤو صازل مكغوٕ ببؾ ضون ب ض٣الٗ بالالٖ ىهؤه . بطاب

ا ه٧ىه بلى اإلياٞتب ب٤الؿا يللىاص ٍبالخضع  ًٖ ٌٍالخٗى  ضًٞ٘  ُو٦ٟ مخًامى 
 

 ضٞ٘ب ال

 .ض٣الٗب ؤلازال٫ لبا٣ٌ مٍالخٗى 

 هجىػ لًل هٌ، ٍٞظا الخٗى بهت باإلاُال يا للىاصحهجىػ ًٞ ين الالثدت الٟترة التبحوم٘ طل٪، لم ج

                                              
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.31/1اهٓغ اإلااصة ) ( 1)
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو  (2) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (. 31/2/2للماصة ) الخٟؿحًر
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ض ًبلى هاٍص حض باهًمام الالٖت ؤزغي ماطا لى جإزغ هذ؟ ومً ح٢و  يؤ يف يوالىاص بت الالٖبمُال

 هإهبض ٣ًا؟ وٗخًٌ ؤٍالخٗى بض ًالجض يالىاص تبجىػ مُالًل هٞ -غ ؤو ؤ٦ثر مثالهؾخت ؤق -إلاضة ما 
ؾمإ  يف ٤ا الخَٗضبِ ٣ؿٌاصم ٣غاص مضة جًةباإلاؿاثل  َظٍان ؤخ٩ام مثل بُالالثدت بجضع ٧ًان 

 ألاخىا٫. َظٍمثل  يالضٖىي ف

 ت ًبُت والخإصُاغٍاث الغ بى لالع . ب

ال ب ٍض٣ٖ هيىً يالظ بالالٖ ٤دب٘ ٢جى  يت التُايٍاث الغ بى ٣كإن الٗبالثدت الاختراٝ  ١ جٟغ 

 ما:َن حن خالخبحمكغوٕ  ببؾ

اٝ ٣ًاملختٝر ؤلا  بت الالٖبى ٣ت، بط ج٩ىن ُٖض ؤزىاء الٟترة املخم٣اء الٗهةجب بام الال٢ُٖخالت  .1

 اٝ إلاضة٩٣ًىن ؤلا ًض ؤن ًخالت الدكض يجىػ فٍت، و ُاث الغؾمٍاع باإلا يف بغ ًٖ اللٗه( ؤق4) إلاضة

 تًضابم٘  بت ٖلى الالُٖايٍاث الغ بى ٣الٗ َظٍ ب٤ُضؤ جًُب٘ ألاخىا٫ ُحم يغ، وفه( ؤق6)

 . (1)ضًالجض ًهم٘ هاص ياإلاىؾم الخال

ٗض با َر حت مكغوٖت ؤو ُٚايٍع  بابضون ؤؾبض مً َٝغ واخض ٣اء الٗهةجب بام الال٢ُٖخالت  .2
بحغاءاث  ب٤ُجىػ جًُت، ول٨ً ُايٍاث ع بى ٣ٖ يٖلى طل٪ ٞغى ؤ بترجًت، ٞال ُالٟترة املخم

 الخالً( 15) يف ض٣اء الٗهةجبم بقٗاع ًض٣ت لٗضم جُت زاعج الٟترة املخمًبُجإص
 
اعاة بت ِلزغ مُىما

 .(2)بالالٖ بهاإلاسجل  يللىاص ياضخٍاإلاىؾم الغ  يت فُعؾم

اء مً ه٘ ؤلاج٢بطا و  ب٤ًُت ُايٍاث الغ بى ٣ٌ والٍٗن الخٗى بحىا ؤن الجم٘ َ ٍهالخىى بغ ًوحض

 وزال٫ الؿىىاث الثالر ألاولى مً ال28ٗ) صون ؾً باٖل
 
 ججاوػ ؾً يالظ بض، ؤما الال٣ٖ( ٖاما

(28ٞ ،
 
ن. حن ألاولحاء زال٫ الٗامه٘ ؤلاج٢ت بطا و ُايٍاث الغ بى ٣ٌ والٍٗن الخٗى بحخم الجم٘ ُ( ٖاما

 مً ض٣الٗ اءهبج : "بنه( مً الثدت الاختراٝ ما هه31/4) ت للماصةًر حىاٖض الخٟؿ٣ال يض حاء ف٣ٞ

ا ىَ مكغوٕ ببؾ ضون ب( بالالٖ ؤو يالىاص( واخض َٝغ م   يالظ ض٣الٗ خالت يوف ى٣،٫بم رحٚ صاثم 
َ
 ج

 ٞغى بىحًألاولى  الثالر الؿىىاث زال٫ ض٣الٗ اءهبج ٞةن ( ؾىت،28) ؾً بلى بالالٖ م٘ ه٢ُٗجى 

ٖىضما  ٗت٢اإلاى  ىص٣الٗ ٖلى ب٤ىًُ ههٟؿ ضؤبواإلا ،ياإلاال ٌٍالخٗى  ًٖ ًٞال تُايٍع  اثبى ٣ٖ

م   بطا ٣ِٞ ول٨ً ( ؾىت،28) ؾً بالالٖ ٖمغ خجاوػ ً
َ
 ن".حألاول نحالٗام زال٫ ض٣الٗ اءهبج ج

 

                                              
 الؿٗىصًت.( مً الثدت الاختراٝ 31/3اهٓغ اإلااصة ) ( 1)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.31/3اهٓغ اإلااصة ) ( 2)
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 ما:َمالخٓخان  ب٤كإن الىو الؿاب ٍجضع ط٦غ ًوما 

 .(1)اإلااصة يالجمل الىاعصة ف ُباعاث وجغا٦بت لُٗاهىه٣اٚت الُي٠ٗ اله ؤوال.

ىاٖض ٣ال، ؤما يت للىاصًبُاث الخإصبى ٣( مً الالثدت جخدضر ًٖ ال31/4ٗ) ؤن اإلااصة ا.ُزاه

ظا ٖلى َت، ًر حىاٖض الخٟؿ٣ال ٟتُٗض زغوحا ٖلى ْوٌى ما َ، و بالالٖ بهت ٞكملذ بلى حاهًر حالخٟؿ
ل ُـ للخٟهًِاح ولًر وؤلا حٞٗال للخٟؿ هيت ًر حىاٖض الخٟؿ٣ال يىاٖض الىاعصة ف٣ٞغى ؤن ال

 .(2)دثبا الىو مدل الهر مً الىهىم ومجحال٨ث هر لخالٞححك يوؤلاياٞت، ألامغ الظ
  

                                              
ض اهٓغ: ص. َُثم خامض اإلاهاعوة، اإلاغح٘ الؿاب٤، م ( 1)  .52للمٍؼ
 هٟـ اإلاغح٘. ( 2)
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 يالجاى ححبملا
 يامليفسدة للياداإلزادة بد االحرتاف كاء عَإى

،  باإلعاصة اإلاىٟغصة لالٖبض الاختراٝ ٣اء ٖهكإن بجبٖلى ٚغاع ما ٞٗلذ الثدت الاختراٝ  املختٝر

 يل فبِ، ٣خالت واخضة ٞ يـ فِاإلاىٟغصة ول٨ً ل هةعاصجبض الاختراٝ ٣اء ٖهبج يؤحاػث الالثدت للىاص
 ضة.ًخاالث ٖض

ت باليؿباء ٖلى هدى ما ٞٗلذ همكغوٕ لئلج ببدالت جىاٞغ ؾباعة ؤزغي لم ج٨خ٠ الالثدت بٗبو  

، وبهما جُغ  بلالٖ ت ؾمدذ مً زالل٢املختٝر ض ٣اء الٗهةجب يا للىاصهذ لخاالث مسخلٟت ومخىٖى
ًٖ اليكاٍ  ها٣ًٞؤو ب بمى٘ الالٖبغاعاث ٢هضوع بالخاالث  َظٌٍٗ ب ٤خٗلٍاإلاىٟغصةـ و  هةعاصجب

ى ما هخىلى َمكغوٕ، و  ياضخٍع  ببوحىص ؾ، بياٞت بلى خالت ٣هدب يًاج٢ؤو نضوع خ٨م  ياضخٍالغ 

 :يم الاحُؿ٣مً زال٫ الخ يٖلى الخخال هٖغي

: ضضوع  باإلاؿل  .يالىغو  همً وشاؾ بمىع الالعبضم لغاع مً اجداص هغة الكألاٌو

 اإلايشؿاث. ُهلخعاؾ باف الالعًلةب ياجه: ضضوع خىم نيالثاو باإلاؿل

 .بسجً الالعباث املخخطت همً الج ياجهالثالث: ضضوع خىم ن باإلاؿل

 املحترف. بض الالعلاء عهمشغوع إلن ببع: جىافغ ؾبالغا باإلاؿل

 األٍٚ بطًامل

  بٓع اياعمبدّ كزار َٔ احتاد نز٠ ايقصدٚر 

 ٟايهزٚ َ٘ٔ ْشاط

 همً لجاه يغاع مً الاجداص ؤو ؤ٢: "بطا نضع ه( مً الثدت الاختراٝ ما هه50) اإلااصة يحاء ف
 :يإ الخالبخم اجًت، ُ٘ ؤلاحغاءاث الىٓامُٗض اجساط حمبو  ياضخٍالغ  همً مؼاولت وكاَ بمى٘ الالٖب

 مً جاع باٖخ بــض الالٖـــ٣ٖ يالىــاص يلٛــً 50/1/1
 
ض ًُٟما باٙل اللجىت بغاع وب٣ش نضوع الٍــاعا

 طل٪..".

 ٣بٖو، يى الىاصَض الاختراٝ ٣غاع بلٛاء ٢ٖاجساط بىم ٣ً يؤن الظ ب٤خطر مً الىو الؿاً

طل٪،  يف يرة للىاصح، بط ال زياضخٍالغ  همً مؼاولت وكاَ بمى٘ الالٖبضم ٣غاع اجداص ٦غة ال٢نضوع 
إ إلاا ُالاهه بخىحًى هو آمغ َ ب٤، ٞالىو الؿاًهلض باء ٖلى طل٪ الالٖب٣ؤلا  يمل٪ الىاصًوال 

 .ب٤ُمىي٘ الخُ هوويٗ ُهوعص ٞ
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لى ؤ  :يإحًجىاٞغ ما  يل الىاصب٢مً  بض الال٣ٖاء ٖهكتٍر إلجٌ هت خا٫، ٞةهًٖو

املختٝر مً  بض الال٣ٖاء ٖهةجبغاع ٢ت الالػمت الؾخهضاع ُاهىه٣اؾخ٨ما٫ ؾاثغ ؤلاحغاءاث ال ؤ. 

 .(1)هٗت لبمً اللجان الخا يضم ؤو ؤ٣ل اجداص ٦غة ال٢ب

 َظٍوالخالت  بخىحً، بط (2)ضم٣غاع اجداص ٦غة ال٢ش نضوع ٍاعا مً جاع باء اٖخه٩ىن ؤلاجً. ؤن ب
ت ب٣ًٖ الٟترة الؿا هاج٣مؿخد هث حُٗى لُدبت، ًُٖ الٟترة اإلااي بالالٖ ١ ى ٣خ تٍحؿى 

 يإب بت الالٖبالًغوعة ٖضم حىاػ مُالب يٗجٌى ما َ، و (3)غاع ًٖ الاجداص٣ش بنضاع الٍلخاع 

 ض.٣ت مً الٗب٣ُت ًٖ الٟترة اإلاخُاث مال٣اث ؤو مؿخدبمغج

 .(4)بض اختراٝ الال٣ٖاء ٖهةجباٙل لجىت الاختراٝ بب ج. 

 همماعؾت وكاَاإلامىٕى مً  بالٟٗى ًٖ الالٖبضم ٣غاع ًٖ اجداص ٦غة ال٢ول٨ً ماطا لى نضع 

ض مجضصا م٘ ٢الخٗا ُهٖل بخىحً ه، ؤم ؤههض م٢ٗالخٗا ب٤ؾ يالظ يغح٘ لىٟـ الىاصًل ه، ٞيال٨غو 

 ؤو هاص آزغ؟ يطل٪ الىاص

 ن:حن ٞغيبحالخالت  َظٍمثل  يف ٤ٍالخٟغ  بخىحًا، بط هذ ًٖ طل٪ الثدت الاختراٝ هٟؿبؤحا

: ، بط ٍائ هبج ب٤ؾ يض الاختراٝ الظ٣ًاء مضة ٣ٖل اه٢بغاع الٟٗى ٢بطا نضع  الفغع ألاٌو

ىٟـ الكغوٍ بو  هض وبجمام مضج٣الؾخ٨ما٫ طل٪ الٗ ب٤الؿا ًهالٗىصة بلى هاص بٖلى الالٖ بخىحً
( مً الالثدت ٖلى 50/2) اإلااصة يض حاء ف٣، ٞهاثهغاع بج٢ل نضوع ٢بض ٣الٗبا حهوألاخ٩ام اإلاىهىم ٖل

زال٫ الٟترة  ياضخٍالغ  هاإلامىٕى مً مؼاولت وكاَ بغاع ٖٟى ًٖ الال٢ٖ: "بطا نضع يالىدى آلاح
ض ٣إلجمام جل٪ الٟترة مً زال٫ ؤخ٩ام الٗ ب٤الؿا ًهالٗىصة بلى هاص ُهاإلالغى، ٖل ٍض٣ت مً ٖب٣ُاإلاخ

 ".ياضخٍغاع اإلاى٘ مً مؼاولت اليكاٍ الغ ٢ل ٢ب ههٟؿ

جىػ ً، بط ٍائ هبج ب٤ؾ يض الاختراٝ الظ٣ًاء مضة ٣ٖٗض اهبغاع الٟٗى ٢: بطا نضع يالثاوالٟغى 

( مً 50/3) ض ههذ  اإلااصة٣، ٞب٤الؿا ًه، ختى لى ٧ان هاصهمٗ باللٗ يف بٚغًهاص  يض م٘ ؤ٢الخٗا بلاٖل

اء هٗض اهتب ياضخٍالغ  هاإلامىٕى مً مؼاولت وكاَ بغاع الٟٗى ًٖ الاٖل٢: "بطا نضع يإحًالالثدت ٖلى ما 

 هاٍص آزغ". يؤو ؤ يألانل ًههاص يل فُالدسج هل ٤دً هاإلالغى، ٞةه ٍض٣ت مً ٖب٣ُالٟترة اإلاخ

                                              
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/1/1اهٓغ اإلااصة )  (1)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/1/1اهٓغ اإلااصة )  (2)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/1/2غ اإلااصة )اهٓ  (3)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/1/1اهٓغ اإلااصة )  (4)
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 ٞايجاْ بطًامل

 املٓشطات ٝ٘يتعاط باف اياعٜكإب ٞا٥ٗصدٚر سهِ ْ

اإلايكُاث،  ُهذ حٗاَبثً يضم الظ٦٣غة ال بض اختراٝ اٖل٣اء ٖهةجبالثدت الاختراٝ  يطخ٣ج

ت ًاللجىت الؿٗىص يالاؾخئىاٝ ف مً لجىت ياجه: "بطا نضع خ٨م جه( ما هه50/4) اإلااصة يض حاء ف٣ٞ
 :يالخال يللىاص ٤دُٞ باٝ الال٣ًٖةبت ٖلى اإلايكُاث با٢للغ 

٘  بًاث لالٍٖحٗى  يصون صٞ٘ ؤ ياجهٞىع نضوع الخ٨م الج بض الال٣ٖبلٛاء ٖ 50/4/1 والٞغ

 ظل٪..".بللجىت 

 ياجهىاء ٖلى خ٨م جب، وطل٪ بض الاٖل٣ٖ يلغً يى الظَ يت، ٞةن الىاصب٣ٖلى ٚغاع الخالت الؿا

 اإلايكُاث. ُهلخٗاَ باٝ الال٣ًٖةب

خا٫ نضوع خ٨م  ياملختٝر ف بض الال٣ٖةلٛاء ٖب يطخ٣ً ب٤ولٗل الالٞذ للىٓغ ؤن الىو الؿا
، ول٨ً ماطا باٝ الال٣ًٖةبت ٖلى اإلايكُاث با٢ت للغ ًاللجىت الؿٗىص يمً لجىت الاؾخئىاٝ ف ياجهج

 بم الاٖل٣ًا اإلايكُاث ولم ًًا٣ت لًالؿٗىص تًبُمً اللجىت الخإص بمى٘ الالٖبغاع ٣اللى نضع 

، ٞال هاؾخئىاٞب
 
، ُٞاثهجٗض ٌالخالت  َظٍمثل  يغاع ف٣مثال

 
اثما الن ٢ى ًب٣ؤم  بض الال٣ٖلغى ًٖل ها

، ٞإحى هواؾخضعا٦ هت زُىعجًر حىاٖض الخٟؿ٣ٟذ ٖلى الً !؟ لٗل طا٥ ما لمهؿخإهٌٟلم  بالالٖ

 يًا فً( ؤ50/4) اإلااصة خ٨م ب٤ُجُ غاعىً: "يالالثدت ٧اِلح يو ف٣دا لؿض الىٍا نغ بهالىو 

 ُهجضع جالًٞى ما ٧ان َ. و (1)ا"ُاثهج اإلايكُاث اًًا٣ل غاع لجىت الاؾخما٢ٕ احهٞ ذبهً يالت الخاالث

ض ٢ -الالثدت يفال –ت ًر حىاٖض الخٟؿ٣ال ياقغة، طل٪ ؤن وعوص الىو ٖلى طل٪ فبل الالثدت م٢بمً 

 لالثدت.  همسالٟخب٩ىن مضٖاة لالخخجاج ً

لى ٧ل خا٫، ٞةه  :يإحًالخالت جىاٞغ ما  َظٍمثل  يف بض الال٣ٖاء ٖهإلج بجً هٖو

اٝ ٣ًةبت ٖلى اإلايكُاث با٢ت للغ ًاللجىت الؿٗىص يهضع خ٨م مً لجىت الاؾخئىاٝ فًؤن  ؤ. 

 .(2)يًٖ مؼاولت اليكاٍ ال٨غو  بالالٖ

ت ٣اإلاخٗل الًُٗ ١ ٘ َغ ُمؿدىٟضا لجم يا، ؤُاثهخ٨ما ج بالالٖ ٤دب٩ىن الخ٨م الهاصع ًؤن . ب

 .(3)به

                                              
ت للماصة الخمؿىن ) ( 1) ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (.1-50/4اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/4اهٓغ اإلااصة )  (2)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/4اهٓغ اإلااصة )  (3)
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 .يال٨غو  هًٖ مؼاولت وكاَ باٝ الال٣ًٖةب ياجهاء ٞىع نضوع الخ٨م الجه٩ىن ؤلاجًؤن  ج. 

ضم  باء الالٖب٣ةب يام الىاص٢ُت ُمضي بم٩اهب ٤خٗلًىا َولٗل الدؿائ٫ اإلاُغوح  املختٝر ٖو
جىػ ًل ه:..(،  ٞيالخال يللىاص ٤دُ...ٞ) اعةب، زهىنا وؤن اإلااصة اإلاظ٧ىعة حؿخسضم ٍٖض٣اء ٖهبج

 ؟هن نٟٞىبح باء طل٪ الالٖب٣ب يللىاص

م مً ن٣ال وٗخ لى الٚغ ض ٢ت ُاهىه٢ٗض مسالٟت ٌل بن طل٪ بت، ب٣اٚت الىو الؿاُض طل٪، ٖو

اإلاكاع٦ت ب بظا الالٖهالؿماح ل خهىع ًل ه، ٞ(2)ضم٣ل واجداص ٦غة الب، (1)يت الىاص٢ببلى مٗا يجٟطخ

ل ًت حٗضُمَبلى ؤ ٍضوع بر حكٌ يللميكُاث!؟ ألامغ الظ ُهخٗاَبٗض الخ٨م بت ُاث الغؾمٍاع باإلا يف
 .هاثب٣ؤو ب بض الال٣ٖت بلٛاء ُٖبم٩اه يؤوعزذ الك٪ ف ياٚت التُجل٪ اله

 هوكاًَٖ مؼاولت  ها٣ًٞت ٖلى بب٣ت ًٖ الٟترة الؿاُاإلاال بالالٖ ١ ى ٣ت خٍؤن جخم حؿى  ص. 

، ها٣ًٞةبذ الخ٨م ب٣ؾ يًٖ الٟترة الت هوم٩اٞأج ٍمً ؤحىع  بجىػ خغمان الالًٖ، ٞال يال٨غو 

كتٍر إلحغاء ِا ٞهٌ حؼءا مج٢با ؤو ه٢ًب ب٩ىن الالًٖض ٢ يت ألازغي التُاإلاال ١ ى ٣ؤما الخ
جخًمً ت ٧ٍاهذ جل٪ الدؿى ت لجىت الاختراٝ، وؾىاء ٣ا الخهى٫ ٖلى مىاٞهكإجبت ٍالدؿى 

( مً 50/4/2) ا، ٞاإلااصةهمج ٍبٖٟاءجخًمً  ا ؤو ٧اهذهاؾخلم هل ب٤الٜ ؾبغص مب بت الالٖبمُال
ضم ٣ا ٦مهالٜ اؾخلمبم يةٖاصة ؤب بت الالٖب"مُال :يآلاح يف يللىاص ٤الثدت الاختراٝ حُٗى الخ

٘ للجىت ٍالٜ قغ بةٖاصة جل٪ اإلابت بٖلى ٖضم اإلاُال بم٘ الالٖ ١ض ؤو الاجٟا٣ٖ ٩ل ما بُت الٞغ

 ". يا الىاصَؤجسظ يت ٖلى ؤلاحغاءاث الت٣اإلاىيٕى ألزظ اإلاىاٞب ٤خٗلً

٘ للجىت الاختراٝ  ـ. َ  .(3)بض اختراٝ الال٣ٖاء ٖهةجبالٞغ
  

                                              
ٌكاع بلى ؤن الىاصي ملؼم باخترام ألاهٓمت وال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث والخٗامُم الهاصعة ًٖ الاجداص   (1)

ايُت وههىم ال٣ٗىص. اهٓغ اإلااصة ) غاٝ الٍغ ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت. 8/1والاجداص الضولي وألٖا
ترجب ٖلى   ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.51اعج٩ابه مسالٟت لها ب٣ًإ ال٣ٗىباث الخإصًبُت. اهٓغ اإلااصة )ٍو

ايُت الهاصعة ًٖ اللجىت الؿٗىصًت   (2) اهٓغ اإلااصة ألاولى مً الالثدت الؿٗىصًت للغ٢ابت ٖلى اإلايكُاث الٍغ
 . 2009للغ٢ابت ٖلى اإلايكُاث لٗام 

 الاجداص بخُب٤ُ ؤهٓمت م٩اٞدت اإلايكُاث بم٩اهُت اجساط ؤلاحغاءاث آلاجُت بد٣ه:٦ما ًترجب ٖلى ٖضم التزام  
 ؤ. ب٣ًاٝ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت ؤو ٚحر اإلاالُت ًٖ الاجداص. 
ت الاجداص. اهٓغ اإلااصة )  ايُت.12ب. حٗل٤ُ ؤو بلٛاء ًٍٖى  ( مً الالثدت الؿٗىصًت للغ٢ابت ٖلى اإلايكُاث الٍغ

 ً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.( م50/4اهٓغ اإلااصة )  (3)
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 ايجايح بطًامل

 بضذٔ اياعبات املختر١ َٗٔ اجل ٞا٥ٗصدٚر سهِ ْ

ض ٣ىت، ُٞالسجً إلاضة مٗبًاء ٣ل ال٢بمً  هخ٢بمٗا بمت ما حؿخىحٍحغ  بالالٖ بغج٨ًض ٢

 ياث املخخهت فهمً الج ياجه: "بطا نضع خ٨م جيإحً( مً الثدت الاختراٝ ٖلى ما 50/5) ههذ اإلااصة
مسالٟت جدىافى م٘ ألاهٓمت ؤو اللىاثذ ؤو  مت ؤوٍحغ  يف ُهٌ ٖل٣بجت الُهد بسجً الالٖباإلامل٨ت 

 .(1)"بض الال٣ٖبلٛاء ٖ ...يللىاص ٤دُت ُٞض الاحخماُٖال٣ً ؤو الٗاصاث والخًالض

 ت:ُخا٫ جىاٞغ الكغوٍ آلاج بض الال٣ٖاء ٖهبج يجىػ للىاصًالخالت  َظٍ يوف 

 .بسجً الالٖباث املخخهت ههضع خ٨م مً الجًؤن  ؤ. 

 .(2)بهل للًُٗ با٢ر حا ُٚاثهخ٨ما ج بالالٖ ٤دب٩ىن الخ٨م الهاصع ًؤن  . ب

 .(3)بسجً الالٖب ياجهاء ٞىع نضوع الخ٨م الجه٩ىن ؤلاجًؤن  ج. 

 يبُٖاء الىاص، م٘ هسجىبت ٖلى نضوع الخ٨م ب٣ت ًٖ اإلاضة الؿاُاإلاال بالالٖ ١ ى ٣ت خٍحؿى  ص. 

ٖلى ٖضم  بم٘ الالٖ ١ض ؤو الاجٟا٣ضم ٣ٖا ٦مهالٜ اؾخلمبم يةٖاصة ؤب بت الالٖبمُال يف ٤الخ
٘ للجىت ٍالٜ قغ بةٖاصة جل٪ اإلابت باإلاُال ت ٖلى ٣ألزظ اإلاىاٞاإلاىيٕى ب ٤خٗل٩ًل ما بُت الٞغ

 .(4)يا الىاصَاجسظ يؤلاحغاءاث الت

 بجىح هؤزىاء ٞترة سجى هوؤؾغج با لىي٘ الالٖهىا بلى ؤن الالثدت ومغاٖاة مجَوججضع ؤلاقاعة 

بطا ما سجً  ٣هدب ياجهت ٖلى نضوع الخ٨م الجب٣الٟترة الؿا يف يألاؾاسخ بنٝغ هه٠ ؤحغ الالٖ

 ي: "فيإحً( مً الثدت الاختراٝ ما 50/5/3) ض حاء اإلااصة٣ٞ، هخ٢بصون مٗا هؾغاخ ١خا وجم بَال ٢ما 
 و ٢ما  بخا٫ جم سجً الالٖ

 
 تبيؿب بالاخخٟاّ لالٖ يللىاص ٤دُ، ٞياجهل نضوع خ٨م ج٢بخا

خا٫  ي، وفياجهد٨م جب هخ٢بصون مٗا هؾغاخ ١خا٫ بَال  هحؿلم ل يألاؾاسخ به%( مً ؤحغ عاج50)

 هخبغة، م٘ مُال٣الٟ َظٍ يا فحهت اإلاىهىم ٖلباؾخالم اليؿ يف هل ٤دًٞال  ياجهنضع الخ٨م الج
 ض".٣ضم ٣ٖا ٦مهالٜ اؾخلمبم يةٖاصة ؤب

                                              
ض في ٖباعتها، بط ال صاعي لظ٦غ 51/1ًالخٔ ٖلى اإلااصة )  (1) ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت والىاعصة في اإلاتن التًز

 الؿبب الظي مً ؤحله جم الخ٨م ٖلى الالٖب بالسجً.
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/5اهٓغ اإلااصة )  (2)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/5)اهٓغ اإلااصة   (3)
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/5اهٓغ اإلااصة )  (4)
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٘ للجىت الاختراٝ  ـ. َ  .(1)بض اختراٝ الال٣ٖاء ٖهةجبالٞغ

 عبايزا بطًامل

 احملرتف بد اياعكا٤ عَٗشزٚع إلْ بب ٛافز ص

الالثدت بلى  ذَب، طبالالٖل ٢بمكغوٕ مً  ياضخٍع  بباء لؿهؤلاج يٖلى ٚغاع ما ٖغيىا ف

 .١ٌٗ الٟغو بغاص ًم٘ ب ياإلعاصة اإلاىٟغصة للىاصبخم ً ياء الظها ٖلى ؤلاجهألاخ٩ام طات ب٤ُجُ

 يؿٙى للىاصَو  بالالٖ بهغج٨ً يالخُإ الظبِ بغجًمكغوٕ  ببض لؿ٣اء الٗهبج ٤ىم خهٞمٟ

 طل٪. يخٗؿ٠ فًُت ؤال ٍاء قغ هؤلاج يف ٣هاؾخٗما٫ خ يجىػ للىاصٍ. و بض الال٣ٖاء ٖهبج

 ما:َن حخالخ يف (2)يل الىاص٢بمكغوٕ مً  بب٩ىن لؿًاء هإن ؤلاجبى٫ ٣م٨ً الً، ُهىاء ٖلبو 

طل٪ ٖضم . ومثا٫ (3)لتٍلٟترة َى  ٣هٗت ٖلى ٖاج٢ا٥ الالتزاماث الىاهاهتب بام الال٢ُٖخالت  ؤ. 
 ت.ُالغؾم اثٍاع ببلى اإلا ٍاث ؤو ٖضم خًىع ٍبالخًىع بلى الخضع ب بالالتزام الالٖ

. ومثا٫ (4)الؼمً مً ىتُمٗ ٞترة زال٫ هاللتزاماج بل الال٢ٖبت مً با٧اث اإلاغج٨هالاهت جغا٦م . خالتب

الخًىع بلى  ي٧الخإزغ ف -مثال–غ هزال٫ زالزت ؤق همً التزاماج بجاهب بطل٪ بزال٫ الالٖ
 هخ٢اُل املخاٞٓت ٖلىب ٤اإلاخٗل هالتزامبؤلازال٫  باث لٗضة مغاث بلى حاهٍاع باث واإلاٍبالخضع 

الن.ًالضٖا ١ ى ٣دب ٤اإلاخٗل هالتزامبت ؤو ُضهبال  ت وؤلٖا

لٗكغاث  ي٘ الٗمل٢دؿ٘ الىاً، بط (5)ل اإلاثا٫ ال الخهغبًُا واعصة ٖلى ؾًؤ بابألاؾ ٍظَو 
 اء اإلاكغوٖت.هؤلاج بابالٟغوى ألؾ

 ٤الخ يم٘ بُٖاء الىاص باء الالٖهت ٖلى بجب٣طاث ألاخ٩ام اإلاُ هكإهب ب٤اء ٞخُهذ ؤلاج٢ؤما و 
، بط حاء ياضخٍختى لى ٧ان طل٪ ؤزىاء اإلاىؾم الغ  يكاء، ؤٌذ ٢و  يؤ يمكغوٕ ف ببض لؿ٣اء الٗهبج يف

 اءهؤلاج زحجج ال يالت : "الخاالثهههت لالثدت الاختراٝ ما ًر حىاٖض الخٟؿ٣( مً ال30/2) اإلااصة يف

                                              
 ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت.50/5اهٓغ اإلااصة )  (1)
يُت.71( واإلااصة )31اهٓغ اإلااصة )  (2)  ( مً الثدت ؤويإ واهخ٣االث الالٖبحن البدٍغ
ت لالثدت  ( 3) ت ال٣ىاٖض الاختراٝ الؿٗىصًت، هواهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (. 28/2للماصة ) الخٟؿحًر
ت لالثدت الاختراٝ الؿٗىصًت، هو ( 4) ت ال٣ىاٖض اهٓغ ال٣ىاٖض الخٟؿحًر  (. 28/2للماصة ) الخٟؿحًر
ت لالثدت الاختراٝ 28اهٓغ: اإلااصة ) ( 5) ( مً الثدت الاختراٝ الؿٗىصًت. اهٓغ ٦ظل٪: ال٣ىاٖض الخٟؿحًر

ت ال٣ىاٖضالؿٗىصًت، هو   .38(. م28للماصة ) الخٟؿحًر
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ْىِؾم تًاهج يف بال ،بوالالٖ يالىاص نبح ض٣للٗ ٨غباإلا
َ
 :هي ياضخٍالغ  اإلا

م   بطا 2/1 - 30
َ
 رحٚ ببالؿ خالت يف ) بالالٖ ؤو يالىاص) نحالُٞغ مً يؤ ل٢ب ِمً ض٣الٗ اءهبج ج

 ت.ُاملخم الٟترةب ؿمىٌ ما اءهاهت ٗضب  اإلاكغوٕ

م   بطا 2/2 - 30
َ
 َظٍ ( م29ً) اإلااصة اهٓغ) مكغوٕ ياضخٍع  ببلؿ بالالٖ ل٢ب ِمً ض٣الٗ اءهبج ج

 الالثدت(".

( مً 30/2) ت للماصةُاهىه٣اٚت الُحملت مً اإلاالخٓاث خى٫ اله ىا بلىَوججضع ؤلاقاعة 

 :يإحًا ما هجبُٗض مً ٌت لالثدت الاختراٝ، بط ًر حىاٖض الخٟؿ٣ال

 : "اليحاءث ٧اِلح ي( مً الالثدت، والت30) دا لىو اإلااصةٍاإلااصة جخًمً حٗاعيا نغ  َظٍؤن  . ؤ

ْىِؾم ؤزىاء يف واخض َٝغ ِمً ض٣الٗ اءهبج م٨ًً
َ
اء ؤزىاء اإلاىؾم هجدٓغ ؤلاج هي". ٞياضخٍالغ  اإلا

 ىت.ُخاالث مٗ ياء ؤزىاء اإلاىؾم فهجىاػ ؤلاجبض ُت ٞخًٟر حىاٖض الخٟؿ٣صون اؾخثىاء، ؤما ؤخ٩ام ال

ضؤث بض ٣، ٞهاٚخُن يل فًدخاج بلى حٗضً( مً الالثدت 30) ًا بلى ؤن هو اإلااصةًىا ؤَكاع َو 
جىػ ًاعة "ال بٗبضؤ باإلاٗخاص ؤن ج بدؿبض..". وألاًٞل ٣اء الٗهم٨ً بجًاعة "ال بٗباإلااصة اإلاظ٧ىعة 

 ض..".٣اء الٗهبج

 هرث ٖىبظا ما َٖىت و ُاث م٢ٗؤو  ياء فهغاص مً اإلااصة اإلاظ٧ىعة خٓغ ؤلاجًٖضم الىيىح: ٞمثال  .ب

ألامغ، و٧ان ألاحضع  ُهٛم ٖلٌض ٢ىلت و هؿبخىنل بلى طل٪ ًض ال ٢ا َغؤ٣ًا، بال ؤن مً هاحتًبص
 ن:...".حخِن آلاجحالخالخ يف ياضخٍض ؤزىاء اإلاىؾم الغ ٣اء الٗهدٓغ بجً: "يا ٧اِلحهاٚتُن يمثال ؤن جإح

 ير مؿخسضم فحر ٚبحظا حَٗالالثدت(، و  َظٍ ( م29ً) اإلااصة اهٓغ) رة: جًمىذحغة ألاز٣ل الًٟط ج. 

 َظٍ( مً 29) اإلااصة ياعة: م٘ مغاٖاة ما وعص فبًٟل اؾخسضام ًٖت، بط ُاهىه٣الىهىم ال
 الالثدت(.

م مً ي٠ٗ اله لى الٚغ  هن، بال ؤهحاإلااصة الثالزبت الخانت ًر حىاٖض الخٟؿ٣ت للُاهىه٣اٚت الُٖو

ت اإلاىؾم، ًاهج يبال ف بالالٖل ٢بمكغوٕ مً  بباء لؿها خٓغ ؤلاجهرة مجحغة ألاز٣ؿخٟاص مً الٌٟ
مكغوٕ ؤزىاء اإلاىؾم، ؤما الخ٨مت  ببلؿ اءهاإلجبام ٣ُال يإن للىاصبى٫ ٣م٨ً الًىم املخالٟت همٟبو 

ؤزىاء اإلاىؾم  بض مً َٝغ الال٣ٖاء الٗهمً بجت ُاإلاخإج مضي الخُىعةبِ با جغجهمً طل٪ ٞلٗل

غنخ يالىاصبٛت ُلببلى ؤيغاع  يٟطخً ض٢ظل٪ ب بام الال٣ُٖ، ٞياضخٍالغ  اث ب٣اإلاؿا يف هٞو
ت، لظل٪ ٞةن بهبلى ؤيغاع مكا يٟطخًض ال ٢ظل٪ ب يام الىاص٢ُن ؤن حخ ياثمت، ف٣ُىالث البوال

 . همهلخخ يف هضع ؤه٢بن  ياضخٍاء ؤزىاء اإلاىؾم الغ هاإلجبىم ٣ًؤن  يللىاص

مسالٟت  بغج٨ً يالظ يكإن الىاصبت ب٣ت اإلاُُايٍاث الغ بى ٣كإن الٗبالخا٫  هيو٦ظل٪ 
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 يجىػ بلؼام الىاصُ، ٞبكإن الالٖبت ب٣ا طاث ألاخ٩ام اإلاُهكإجب ب٤ًُاء، بط هىاٖض ؤلاج٣ل

 ٌ.ٍظا الخٗى بهت بض مضة للمُالًىا جدضَجضع ٌٍ، و ٍالخٗى ب

ى َ هبٟٚال بجًر ؤن ما ال حخا٫ املخالٟت، ٚ يف يت ٖلى الىاصُايٍاث ع بى ٣جىػ ٞغى ٦ًٖما 

، لظل٪ بكإن الالٖبت ب٣جسخل٠ ًٖ جل٪ اإلاُ يٖلى الىاص ب٤ُت اإلاالثمت للخُُايٍاث الغ بى ٣ؤن الٗ

، بط يا ٖلى الىاصها٣ًٖخم بً يايت التٍالغ اث بى ٣الاختراٝ لخدضص الٗ( مً الثدت 31/4) ؤجذ اإلااصة
هاص بطا  يت ٖلى ؤُايٍاث ع بى ٣إ ٣ًٖخم بًٌ ٍحٗى  ضٞ٘ب: "بياٞت بلى الالتزام يههذ ٖلى آلاح

دغم ًالخالت ؾٝى  َظٍ يت... وفُخغى ٖلى طل٪ ؤزىاء الٟترة املخم ض ؤو٣اء الٗهمسالٟت بج باعج٨
 ن".حاصمخ٢ل ُحسج ين إلاضة ٞترحًحر ؾٗىصحن ؤو ًٚحن حضص ؾىاء ؾٗىصبحاٖل يل ؤُمً حسج يالىاص

ض، ٣اإلاكغوٕ للٗ رحاء ٚهٖلى ؤلاج بلالٖ يٌ الىاصٍخدغ بت ٣اث اإلاخٗلباث ؤلازبوهٓغا لهٗى 

 هجغ٦ يالظ يُت لهالر الىاصُؿبت ُاهىه٢ىت ٍغ ب٣( مً الثدت الاختراٝ 31/4) ض حاءث اإلااصة٣ٞ
ر حاء ٚهٖلى ؤلاج بى مً خغى طل٪ الالَٖ بض م٘ الال٢ٖض اإلاخٗاًالجض يا ؤن الىاصَمٟاص بالالٖ

ذ بثًاث بلى ؤن بمً ؤلاز ب٤الؿا يذ للىاص٢طل٪ بٖٟاء ما  يذ ال٨ٗـ، وفبثًاإلاكغوٕ وبلى ؤن 

ذ ٨ٖـ طل٪ بثً..وما لم ".:هاإلااصة اإلاظ٧ىعة ما هه يض حاء ف٣، ٞهغاءة ؾاخخبض ًالجض يالىاص
 همت ي٩ىن الىاصًٟترى ؤن ً

 
ض ٢بلى الخٗا يظا الىاصَاملخالٟت بطا ٖمض  َظٍ بٖلى اعج٩اٌ ٍالخدغ بما

 مكغوٕ..". ببم٘ هاص آزغ صون ؾ ٍض٣ٖ اءهةجبام ٢ باٖل يم٘ ؤ

 اخلامتة
ث ُاإلعاصة اإلاىٟغصة، خبضم ٦٣غة ال بض اختراٝ اٖل٣اء ٖهبجالضعاؾت  َظٍجىاولىا مً زال٫ 

الثدت  يما وعص ف بدؿبما هوقغوٍ وؤخ٩ام ٧ل مج يؤو الىاص بل الال٢ٖباء مً هٖغيىا لخاالث ؤلاج

ا مً ؤهٓمت بهخهل ًوما  تًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يم فهاالت٣ن واهخبحالاختراٝ وؤويإ الالٖ
 ا.حهجم الخىنل بل ياث التُم الىخاثج والخىنَالضعاؾت الخٗغى بلى ؤ َظٍت ًاهج يىا فبجضع ٍو  ولىاثذ،

 ايٓتا٥ر

 ها ؤههومج ىت،ُؤخىا٫ مٗ ياملختٝر ف بؤو الالٖ ياإلعاصة اإلاىٟغصة للىاصبض الاختراٝ ٣ٖ يطخ٣ىً .1
مكغوٕ، م٘ مغاٖاة  ياضخٍع  بباء خا٫ جىاٞغ ؾهؤلاج يف ٣هما اؾخٗما٫ خه٘ ٧ل مجُؿخٌُ

ا هرتحًٖ هٓ بل الال٢ٖباء مً هخالت ؤلاج يت فباث اإلاترجبى ٣مً ألاخ٩ام والٗ بازخالٝ حاه

 .يل الىاص٢باء مً هت ٖلى ؤلاجباإلاترج

خالت ؤو  ير مدهىعة فحمكغوٕ ٚ ببىاء ٖلى ؾباإلعاصة اإلاىٟغصة بض الاختراٝ ٣اء ٖهؤن نىع بج .2
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 ـ الخهغ.ِل اإلاثا٫ ولبُالالثدت ٖلى ؾ يواعصة ف هيىت، ُٞخاالث مٗ

 يت الٟسخ اإلاٗغوٞت فٍاث هٓغ ب٣ُؤخض جُ هىنٟب اإلعاصة اإلاىٟغصةبض الاختراٝ ٣اء ٖهبج ٨ُ٠ً .3
 ىاٖض الٗامت.٣ال

 يٞغى ؤ مىإي ًٖبو  ُهوح ببؾ صون  ومً لخٓت يؤ يف ض٣الٗ بلٛاءت ُةم٩اهب بخمخ٘ الالًٖ .4

ض، ٣الٗ يف ُهاإلاىهىم ٖل يلٜ الكٍغ الجؼاجباطا ما اؾخٗض لضٞ٘ م ُهٖل تُايٍع  اثبى ٣ٖ
 ت.ُاث خؿً الىُخ٣ًم٘ م هلخٗاعي هصخخبم ُؤو الدؿل ٍضًُخٗظع جإًظا ما َو 

اء هةجب يؤو الىاص بام الال٢ُٖخالت  يٌ فٍالخٗى بت با اإلاُالحهججىػ ٞ ياإلاضة التن الالثدت بحلم ج .5
 مكغوٕ. ببض صون ؾ٣الٗ

ت باليؿبا هخىاٞغ مثلًال  بابىاء ٖلى ؤؾباملختٝر  بض الال٣ٖاء ٖهةجب يؾمدذ الالثدت للىاص .6

 همً وكاَ بمى٘ الالٖبضم ٣غاع مً اجداص ٦غة ال٢ت: نضوع ُألاخىا٫ آلاج ي، وطل٪ فبلالٖ
ظل٪ با ؾمدذ هاإلايكُاث، ٦ما ؤج ُهلخٗاَ باٝ الال٣ًٖةب ياجهؤو نضوع خ٨م ج يال٨غو 

 .بسجً الالٖباث املخخهت همً الج ياجهخالت نضوع خ٨م ج يف يللىاص

 يمً لجىت الاؾخئىاٝ ف ياجهخا٫ نضوع خ٨م ج ياملختٝر ف بض الال٣ٖةلٛاء ٖبالالثدت  يطخ٣ج .7
ا مً ه٢ٟن مى بحا لم جهن ؤجحخ ي، فباٝ الال٣ًٖةبت ٖلى اإلايكُاث با٢ت للغ ًاللجىت الؿٗىص

 ا اإلايكُاث.ًًا٣ت لًت الؿٗىصًبُل اللجىت الخإص٢بمً  بمى٘ الالٖبغاع الهاصع ٣ال

اء هةجبكإن الىهىم الخانت بت لالثدت ُاهىه٣اٚت الُالهبت ٣اإلاخٗل بى ُىا٥ حملت مً الَٗ .8
ن ههىم بحوالاوسجام  ٤ىا٥ خالت مً ٖضم الخىاؾَاإلعاصة اإلاىٟغصة، ٦ما ؤن بض الاختراٝ ٣ٖ

بلى ٚمىى ؤو  يٟطخًض ٢ يت ؤزغي، ألامغ الظهت مً حًر حا الخٟؿَىاٖض٢ت و هالالثدت مً ح
 ٌٗ ألاخ٩ام.بكإن بـ بل

 اتٝايتٛص

.
 
ٗض مً َاإلعاصة اإلاىٟغصة، و بض الاختراٝ ٣اء ٖهكإن بجبا حهىبالالثدت جبجضع ًؤن زمت ؤخ٩اما  ؤوال

 :يإحًا ما همَؤ

اإلاىٟغصة  هةعاصجبض الاختراٝ ٣اء ٖهةجب هام٢ُخا٫  يت فُايٍاث الغ بى ٣مً الٗ بٖضم بٖٟاء الالٖ .1

 .يم٘ الىاص ُهٖل ٤اإلاخٟ يمت الكٍغ الجؼاج٢ُضٞ٘ بمكغوٕ ختى ولى التزم  ببصون ؾ

 ض٣اء الٗهةجب يؤو الىاص بام الال٢ُٖخالت  يٌ فٍالخٗى بت با اإلاُالهججىػ زالل يان اإلاضة التبُ .2

 ؾمإ الضٖىي.  يف ٤ا الخَٗضبِ ٣ؿٌاصم ٣غاص مضة جًمكغوٕ، وطل٪ مً زال٫ ب ببصون ؾ
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املختٝر مً مماعؾت اليكاٍ  بمى٘ الالٖبغاع ٢خا٫ نضوع  ياملختٝر ف بض الال٣ٖبلٛاء ٖ .3

ا، ُاثهغاع ج٣ظا الَذ با اإلايكُاث بطا ما ؤنًًا٣ت لًت الؿٗىصًبُل اللجىت الخإص٢بمً  ياضخٍالغ 
 . هخم اؾخئىاًٞختى ولى لم  يؤ

الثدت  مغاحٗت قاملت لىهىمبام ٣ُضم ال٣ل٨غة ال يالؿٗىص بياالجداص الٗغ بجضع ً ا.ُزاه

مىاي٘ ٖضة  يا فهجسللت يت التُاهىه٣اٚت الُاله بى ُا مً ٖهد٣ُت لخىًر حا الخٟؿَىاٖض٢الاختراٝ و 
ت ًر حىاٖض الخٟؿ٣ال) (،20/2للماصة ت ًر حىاٖض الخٟؿ٣ال) مً الالثدت(، 30اإلااصة ) اإلاىاص: ي٦ما ف

ا هجبُن ههىم الالثدت ؤو بحالخٗاعى  هؤوحكإن بػالت بت ُمَضو ؤ٦ثر ؤًب(، ألامغ الظ 31/4للماصة 
مً الالثدت   28اإلااصة ) مً الالثدت(، 28واإلااصة  16/2اإلااصة ) اإلاىاص: يت، ٦ما فًر حىاٖض الخٟؿ٣ن البحو 

 ت(.ًر حا الخٟؿَىاٖض٢مً الالثدت و  50/4اإلااصة ) (32/4ت للماصة ًر حىاٖض الخٟؿ٣وال

 ائنة املساجعق
 املؤيفات

٠ ًوص. ها يالٛامض ياصهض البالُٗاؽ وص. ٖ ض هللابوص. ٖ يغشخ٣اص الٍم و ص. ػ ُمً ؾٗض ؾلًص. ؤ .1

 .2012ت، صاع خاٞٔ، حضة، ٠ً، اإلاضزل بلى صعاؾت ألاهٓمت الؿٗىصٍالكغ 

ٗت بت، الًُوألاهٓمت الؿٗىص يؾالمؤلا  ٣هىاٖض ال٢ٟيىء  ي، بخ٩ام الالتزام فبيلخاج الٗغ بص.  .2
 .2015اٞت، ٖمان، ٣ت، صاع الثُالثاه

ت ًوألاهٓمت الؿٗىص يؾالمؤلا  ٣هىاٖض ال٢ٟيىء  ي، مهاصع الالتزام فبيلخاج الٗغ بص.  .3

 .2015اٞت، ٖمان، ٣ٗت ألاولى، صاع الثبت، الُُت والٟغوؿبُت الٗغ ًُاث٣اصاث الهوالاحت

 .1988روث، بحت، ُت، الضاع الجامُٗاهىه٣خؿً ٞغج، اإلاضزل للٗلىم ال ٤ُص. جٞى .4

 .2008ض، ألاعصن، ٍؼ ًٗت ألاولى، مغ٦ؼ ب، ال٤ُت الخٍاهىن وهٓغ ٣ت الٍام، هٓغ ٣ُض الُزالض عق .5

ت، ُٗت الثاهب(، ال٤ُت الخٍهٓغ ) مٍغان ال٨غ ٣ال يت فُؾالمٗت ؤلا َ، الكغ يض الؿالم الخىهجبٖ .6

 .1997، ي ىٛاػ ب

 .2013غة، َا٣ت، الُاهىه٣ال باهىن، صاع ال٨خ٣ٗت والَالىاخض ٦غم، معجم مهُلخاث الكغ ض بص. ٖ .7

 اخحباأل

، ١ ى ٣ت الخُ، مجلت ٧لقيالٗغا اهىن ٣ال يف ضم٣ال ٦غة باٖل اختراٝ ض٣، ٖيل الؿاٖضُص. حل .1

 .2013ٛضاص، ب، 15، الانضاع1ً، املجلضٍغ هحامٗت الج
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ت ُاهىه٣ضم، املجلت ال٦٣غة ال بض اختراٝ لال٣ٖلٗت ُاهىه٣ٗت البُ، الُي راو بن الحص. خؿً خؿ .2

 .2011، الؿىت الخامؿت، الضوخت، يت، الٗضص الثاوًُاث٣وال

مجلت  ٤ٗت ألاولى، ملخبضم، ال٦٣ُغة ال بض اختراٝ اٖل٣، ٖيض ٖثمان الخٟجُض الخمبص. ٖ .3

 .1995ذ، ٍ٘، الؿىت الخاؾٗت ٖكغة(، حامٗت ال٩ى بالٗضص الغا) ١ ى ٣الخ

 هلتزم مً نضع مىًا ًر حه٣زُإ ج ٤، بؾاءة اؾخٗما٫ الخيالخؼاع يضُغ خمبمال٪ حا .4
، ي، الٗضص الثاو17ت(، الجلض ُالٗلىم ؤلاوؿاه) لباب، مجلت حامٗت هٌ الًغع الىاشخئ ٖىٍخٗى ب

 .2009، ١الٗغا -لباب

ت، مجلت حامٗت ًضم الؿٗىص٦٣غة ال بياٚت الثدت اختراٝ اٖلُثم خامض اإلاهاعوة، نَُص.  .5

 .2016غًىاًاى، ٍ، الغ 1، ٖضص 28ت(، مجلض ُوالٗلىم ؤلاوؿاه ١ ى ٣الخ) اإلال٪ ؾٗىص

 ١ٜريٛاعد ايتفضكعات ٚايًٛا٥ح ٚايٜايتشز

 .2016ضم الهاصعة ٖام ٣ال ل٨غة يالؿٗىص بيالٗغ  لالجداص يألاؾاسخ الىٓام .1

ت با٢ت للغ ًت الهاصعة ًٖ اللجىت الؿٗىصُايٍت ٖلى اإلايكُاث الغ با٢ت للغ ًالالثدت الؿٗىص .2

 .2009اإلايكُاث لٗام ٖلى 

 م.2016ـ/ 1437َت، ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يم فهاالت٣ن واهخبحالثدت الاختراٝ وؤويإ الالٖ .3

 .2015ى ُىلً 12 يت الهاصعة فُيٍدغ بن البحاالث الال٣ٖالثدت ؤويإ واهخ .4

ت بُاإلامل٨ت الٗغ  يم فهاالت٣ن واهخبحت لالثدت الاختراٝ وؤويإ الالًٖر حىاٖض الخٟؿ٣ال .5

 م.2016ـ / 1437َت، ًالؿٗىص
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  مشسوعية حل دائً العنيل

يف احلجص التيفيري على أموال مدييُ 
  وااللتصاو بالطسية املصسفية

 "داالسة يف التشريعني السواي والقطري"

  

 إعداد

 الدنتوز أمحد عادل أبوشيد
 حماضر القاٌون يف األكادميية العربية لمعموً والتكٍولوجيا 

 فرع بواسعيد والٍقن البحري

 حماً يف مجهواية وصر العربية

 

  

 

  



 

 أمحد عادل أبوسيدد .  -مصزوعية حق دائً العنيل يف احلجش التيفيذي على أموال مدييُ وااللتشاو بالضزية املصزفية 

 

  126 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 ص لامل
الالتزام اإلاظ٧ىع  ٤٣دٍ، و يالٗمل اإلاهغف يغة ف٣اصت اإلاؿخبمً اإلا يالؿغ اإلاهغفبٗض الالتزام ٌ

 يالخٟاّ ٖلى اإلاٗلىماث الت يل فُض الٗمُؿخٌٟ تهفمً حى٪، بل والُن الٗمبحمهالر مكتر٦ت 
ى٪ بض الُؿخٌٟ، ت ؤزغي هومً حر، حا الٛبهٗلم ٌت، وال ٍى جل٪ اإلاٗلىماث ؾغ ب٣ى٪، ختى جبا للهضم٣ً

 ٖلى وكاَبجاًى٨ٗـ بًت الٗمالء، مما ٣ز ب٦ؿ ٤ًٍٖ َغ  يالؿغ اإلاهغفب همً التزام
 
. ياإلاهغف ها

  يغبيًول٨ً 
ّ
ل، ُالٗم يمهالر صاثجببلى ؤلايغاع  يالؿغ اإلاهغفبااللتزام بالخمؿ٪  ياصًؤال

الخىاػن  ٤ُ٣خدبٗاث َامذ الدكغ ٢ل، لظل٪ ُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟم مً جى هوخغماج

ت، ُت زاههل مً حُت ؤولى، ومهالر الٗمهمهالر الضاثً مً ح هيت بن مهالر مكغوٖت مخًاع بح

 ت زالثت.همً ح ى٪بومهالر ال

 بلى بطل٪، وجىاو٫ ال ي ُغ ٣وال ي٘ الؿىع َض ٖالج ٧ل مً الدكغ ٢و 
 
دث جل٪ اإلاٗالجت، ونىال

الخىاػن  ٤٣دً يٖلى الىدى الظ هىًٖلى ؤمىا٫ مض يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟجى  يل فُصاثً الٗم ٤ان خبُ
، م٘ يظُالدجؼ الخىٟ يالضاثً ف ٤ا خبهمغ ً يدث ؤلاحغاءاث التبن البحن جل٪ اإلاهالر، ٦ما و بح

 ا.حهضع ؤلام٩ان ٢ٞت ُت اإلاهٞغٍؤلاقاعة بلى يغوعة الخٟاّ ٖلى الؿغ 
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Abstract 

The obligation of banking secrecy is considered one of the most stable principles 

in the field of banking industry. This kind of obligation participates in establishing the 
common interests among the bank and its clients. On the one hand، all the clients' 

information is preserved and protected by the bank with the highest standards of 

confidentiality. On the other hand، the bank's adherent to this type of banking secrecy 

will increase the pillars of trust between the bank and its clients which will be reflected 

positively on its banking activities. Nevertheless، this kind of obligation should not be 
reflected negatively on behalf of the clients' creditors، and consequently prevent them 

from carrying out the executive seizure on the client's money. Thus، the banking 

legislations have attempted to create a kind of harmony between the different 
legitimate interests of the creditor، the client and the bank at large 

. In fact، both the Syrian legislation and the Qatari legislation have carefully 

tackled this issue، something that has been thoroughly investigated through this study 
along with the right of the clients' creditors in carrying out the executive seizure on the 

client's money in a manner that achieves a kind of balance among the different 
interests of all parties. This study also sheds light on the different procedures that will 

be conducted during the process of carrying out the executive seizure with regard to 

the importance of maintaining the banking secrecy as far as possible. 
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 دمة كم
ً 

ّ
 ٖلى ٦خمان ؤؾغاع ُؤخ هت ؤ٦ثر مً خغنُاإلاال ٍإؾغاع بر حٗلم الٌٛدغم الٟغص ٖلى ؤال

 
اها

ا ٧اهذ ال هاجُخ
ّ
غ ًإلاا  هالصخو ؤمىال ُهىصٕ ًٞ ياإلا٩ان الظ هيضم ٣ىى٥ مىظ البالخانت، وإلا  ٍٞى

 ألؾغاع بض ؤن٣ت، ٢ٞا يض الؿغ هطل٪ مً ؤمان ل
 
ا ٧ان اإلاهٝغ (1)تُاإلاال ٍدذ مؿخىصٖا

ّ
ٗض ٌ، وإلا

 ُوؾ
 
 هُ٘ عئوؽ ألامىا٫ واإلاضزغاث جمُؿعى بلى ججمٌى ه، ٞهوججاعج هىص ؾلٗخ٣خسظ مً الىًُا

 
ضا

ت ؤو ٞخذ اٖخماصاث ؤو بنضاع ٍت ٞىع ًض٣غوى ه٢نىعة  ي٦مىػٕ لالثخمان ف هٟخُْىبام ٣ُلل

مً  يىم٣خهاص ال٢، وجيكِ الا(2)تهل مً حُالٗم يت ف٣نىع ؤزغي جضٖم الث ياث يمان وؤبزُا

 .(3)ت ؤزغي هح

٘ ُحم يف ياإلاهغف اث الٗملُت مً ؤؾاؾُاهىه٣ت الُت مً الىاخُاث اإلاهٞغُت الٗملٍوحٗض ؾغ 

م مً ، (4)ىى٥بال مىظ وكإة يالٗٝغ اإلاهغف يغة ف٣اصت اإلاؿخبم اإلاَؤهداء الٗالم، ومً ؤ لى الٚغ ٖو

 حُر مىٓم جىٓحالٗالم ٚ يىى٥ واإلاا٫ فبؤّن هٓام ال
 
 ُما

 
  ضا

 
ٗاث َهجض ؤّن الدكغ ، (5)ومخماؾ٩ا

م هاث الٗمالء ومٗامالتبخؿا يت جدمُاهىه٢ىى٥ خغنذ ٖلى وي٘ ؤخ٩ام باإلاىٓمت لٗمل ال

بلى  ياصًىى٥، مما بال يم فهضإ امىالًم ٖلى بهصجٌٗ يىى٥ ٖلى الىدى الظبال يم فهومىحىصات

ت ُت اإلاهٞغٍٗاث خاالث ال٨ك٠ ًٖ الؿغ َالضولت. وهٓمذ الدكغ  يف يت اليكاٍ اإلاهغفُجىم
  يغبيًث ُت، خُاهىه٢ِ با يمً يىاهوؤحاػث ال٨ك٠ ٖج

ّ
ت ُت اإلاهٞغٍؿاء اؾخسضام الؿغ ٌؤال

 .هىهًمً ص بغ هل ٞغنت للتُمىذ الٗمً يٖلى الىدى الظ

 مً اإلاكٕغ الؿىع ًوب
 
ك٩ل بالص بخهاص ال٢ا يف ٍوؤزغ  ياليكاٍ اإلاهغف مًُغوعة جضٖب يماها

                                              
ُت ٖلى يىء ال٣غاع ب٣اهىن ع٢م  (1) ت الخؿاباث اإلاهٞغ  1990لؿىت  205ص. عيا الؿُض ٖبض الخمُض، ؾٍغ

 .3، م 2002و٢اهىن الخجاعة الجضًض، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، 

غي، ٢اهىن  (2) ت، ٖملُاث البىى٥، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص. مدمىص مسخاع اخمض بٍغ اإلاٗامالث الخجاٍع
، ص. دمحم بهجذ ٖبض هللا ٢اًض، ٖملُاث البىى٥ والاٞالؽ، صاع الجهًت 4، م 2007حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، 

 .178، م 2000الٗغبُت، ال٣اَغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، 
ت(، ص. خمض هللا دمحم خمض هللا، ال٣اهىن الخجاع  (3) ت، ٖملُاث البىى٥، الاٞالؽ، ال٣ٗىص الخجاٍع ي )ألاوعا١ الخجاٍع

 .6، م 2006صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، الُبٗت الثاهُت، 
٘ الؿىعي، مجلت حامٗت صمك٤ للٗلىم  ص. ؤصًب مُالت )و(  (4) ُت في الدكَغ ت اإلاهٞغ ص. مخي مدغػي، الؿٍغ

 .8، م 2011، الٗضص ألاو٫، ؾىت 27، املجلض الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت
(5)  Ray August & Don Mayer & Michael Bixby,  International Business Law. ) Tex ،Cases ،And 

Reading), Fifth Edition, 2009 ،p 278.  
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ىبُدٟؼ عئوؽ ألامىا٫ ألاحىًمما  بيجاًب م ؤخ٩ام (1)الصبا مً مٛاصعة الهمىٍٗت و ُت والَى
ّ
، هٓ

ض ًاهىن حض٢وبنضاع  ٍث ؤن جم بلٛاءب، زم ما ل2001لؿىت  26م ٢اهىن ع ٣ال يت فُت اإلاهٞغٍالؿغ 
مً  10اإلااصة  بمىحب ٍر ختى جم بلٛاءحث ألازبوما ل، 2005لؿىت  34م ٢دمل ع ًت ُت اإلاهٞغٍللؿغ 

ُغ، ٢صولت  يؤّما ف .(2)" 2010لؿىت  30م ٢ت ع ُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢ـ " باإلاؿمى  يعَاإلاغؾىم الدكغ 

م الؿغ ٣ٞ
ّ
 ًت خضُت اإلاهٞغٍض هٓ

 
م ٢ت ع ُم اإلااؾؿاث اإلاالُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢اهىن مهٝغ ٢ (3)ثا

 .2012لؿىت  13

 شح:بداف ايٖٚا ١ُٖٝأ      أٚال : 

 دثبت الُمه: ؤ1

  هىاحً هث ٧ىهُدث مً خبت الُمَ٘ ؤبجي
 
 مسخلُا

 
ا اإلاغاٞٗاث اهىن ٢ن جسهو بحمىيٖى

خبح ٤ُالخٞى يغبيًث ُ، خي اهىن الخجاع ٣وجسهو ال اهىن ٢ا حهىم ٖل٣ً يالت اعاث وألاؾـبن الٖا

 يت زانت فُمَا مً ؤهوما ل، ت٣الثاعاث بمً اٖخ بهدؿم ً، وما ي اهىن الخجاع ٣ن عوح البحاإلاغاٞٗاث، و 
 مًًدث ؤبت الُمَؤ يت، وجإحٍاة الخجاع ُالخ

 
الدجؼ  ين مهالر الضاثً اإلاكغوٖت فبح ٤ٞىً هث ٧ىهُخ ًا

ى وحضث  هىًٖلى ؤمىا٫ مض
ّ
 هومٗامالج هاجبت خؿاٍالخٟاّ ٖلى ؾغ  يل فُ، ومهالر الٗمت ؤولىهمً حؤو

ت جؼاو٫ ٦ُماؾؿت مال ُهت الٗمالء ٣ٞاملخاٞٓت ٖلى ز يى٪ فب، ومهالر التُت زاههمً حى٪ بم٘ ال
 .ت زالثتهمً حل ُاؾخمغاع الخٗامل م٘ الٗم همحهالضولت و  ياما فَا ًخهاص٢وكاَا ا

 دث بضاف اله: ؤ2

 ت:ُضاٝ الخالَحملت مً ألا  ٤ُ٣دث بلى جدبضٝ الحه

ا هً، وازخالًٖٞلى ؤمىا٫ اإلاض يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟجى  يالضاثً ف ٤ت لخُاهىه٣ِ البان الًىابُ (1

ت، ٍؾىع  يض، وطل٪ فًت الجضُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢م ًٖ ًض٣ت الُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢ن بح
 بلى الهه٠ ٧ل مج٢م مى ٣ُُ، وجي ُغ ٣اهىن ال٠٣ ال٢مى با هاعهت٣وم

 
ما بٛت ألاًٞل ُما، ونىال

                                              
ُت في ال٣اهىن الؿىعي، مجلت حامٗت صمك٤ للٗلىم  (1) ت اإلاهٞغ الا٢خهاصًت ص. حما٫ الضًً م٨ىاؽ، الؿٍغ

 .10، م 2002، ؾىت 2، الٗضص 18وال٣اهىهُت، املجلض 
 مخىاٞغ هو ال٣اهىن ٖلى مى٢٘ مهٝغ ؾىعٍت اإلاغ٦ؼي ٖلى قب٨ت الاهترهذ ٖلى الغابِ آلاحي:  (2)

http://www.banquecentrale.gov.sy/  
 مى٢٘ مهٝغ ٢ُغ اإلاغ٦ؼي ٖلى قب٨ت الاهترهذ ٖلى الغابِ آلاحي: مخىاٞغ هو ال٣اهىن ٖلى (3)

http://www.qcb.gov.qa/  

http://www.banquecentrale.gov.sy/
http://www.qcb.gov.qa/
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ن مهالر الضاثً بحالخىاػن  ٤٣دٍاهىن اإلاغاٞٗاث، و ٢اعاث باهىن الخجاعة واٖخ٢خالءم م٘ عوح ً

 ى٪ .بل والُوالٗم

مً زُىعة ؤلاحغاءاث  َظٍ ي ٗتر ٌان ما بُ، م٘ يظُالدجؼ الخىٟبم ؤلاحغاءاث الخانت َان ؤبُ (2

 يالضاثً ف ٠٤ ؤزغ خُجسٟ يم فَم خلى٫ حؿاًض٣ت، وجُت اإلاهٞغٍوالؿغ  يٖلى الٗمل اإلاهغف

ضع ٢ت ُت اإلاهٞغٍداٞٔ ٖلى الؿغ ًما بت، ُت اإلاهٞغٍٖلى الؿغ  يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟجى 

 ى٪.بل والُن مهالر الضاثً والٗمبحالخىاػن اإلايكىص بسل ًما ال بؤلام٩ان، و 

 شحب             ا : إشهاالت ايٝثاْ

 يف يظُزُىعة صوع الدجؼ الخىٟ ي٨مً فًدث بظا الَىت، وبق٩ا٫ ُدث بق٩االث مٗببّن ل٩ل 
ظا الضوع، ختى ال جٟٙغ هت لُاهىه٣ِ البالًىا يدث فبت، ويغوعة الُت اإلاهٞغٍال٨ك٠ ًٖ الؿغ 

ضٝ خهى٫ هؿتٌ يظُا، ٞةطا ٧ان الدجؼ الخىٟهت مً مًمىجُت اإلاهٞغٍٗاث اإلاىٓمت للؿغ َالدكغ 

 جيكًضٝ ؤهؿتٌت ُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢مكغوٕ، بال ؤّن  ٤ظا خَ، و ٣هالضاثً ٖلى خ
 
ِ ٖمل ًُا

دث بؤّن ال يالضولت، وما مً ق٪ فخهاص ٢ت اُبلى جىم ياصً يالضولت، ٖلى الىدى الظ ياإلاهاٝع ف

ويغوعة مغاٖاة  يظُالدجؼ الخىٟ ٤ٍض حٗترى َغ ٢ يؤلاق٩االث الت ٤ًٍٖ َغ  هخُمَجخجلى ؤ

 ضع مم٨ً.٢ر بإ٦بت ُت اإلاهٞغٍاعاث الخٟاّ ٖلى الؿغ باٖخ

 شحباي رَٗٓ        ثايجا : 

ت ؤولى، همً ح ي٘ الؿىع َن الدكغ بحاعن ٣ج اإلاه، واإلاىيلُج الخدلهاإلاى يدث فبت الُجهجخمثل مى
 بلى الهُت زاههمً ح ي ُغ ٣٘ الَوم٘ الدكغ 

 
 يظُالدجؼ الخىٟ يالضاثً ف ٤ٛت ألاًٞل لخُت، ونىال

 ت.ُت اإلاهٞغٍال٨ك٠ ًٖ الؿغ  يف

 شحباي خمطط     عا : برا

 ت:ُدث الخُت الخالبمٗغى ال يؾىدىاو٫ ف

 تُت اإلاطغفٍت الؿغ هُ: مايضهُدث جمبم

: خباإلا  تُت اإلاطغفٍظل الؿغ  يف يظُالحجؼ الخىف يالضاثً ف مدث ألاٌو

: ف باإلاؿل  ي٘ الؿىع َالدكغ  يألاٌو

 ي ُغ ٣٘ الَالدكغ  يف :يالثاو باإلاؿل

 ت ُت اإلاطغفٍظل الؿغ  يف يظُ: بحغاءاث الحجؼ الخىفيدث الثاوباإلا
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: باإلاؿل  الظمت يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ل ج٢بمغخلت ما  ألاٌو

 الظمت يما فغ ٍغ ٣م جًض٣ٗض جبمغخلت ما  :يالثاو باإلاؿل

 يدَيمت ححبم
 ة الطس املصسيفٍيما

 لخماًضابت ُت اإلاهٞغٍجإؾؿذ الؿغ 
 
دار بغث ؤهن، وم٘ طل٪ ٍْحىص مً الىاػ حهت ممخل٩اث الًت

تٌضة جا٦ض ؤّن طل٪ ًحض ٖلى ؤؾاؽ  يالؿغ اإلاهغفبىم الالتزام ٣ٍو  (1).ىى٥با الهٗض ؤؾُىعة ازتٖر

م ى٪بن البحت ٢ىى٥ والٗالباث الُٗت ٖملبُؤّن َ ى٪ ب٨خم الًؤن  يل فُت مً الٗم٣ىم ٖلى ز٣ج هلُٖو
اج ُهل بلُالٗم يٟطخًما   هل مً قاوهُا الٗمَر بٗخٌمؿاثل  هيت، و ُاإلاال هوؤخىال همً جهٞغ

  بجً يالخانت الت
ّ
 ؤو ُٖٚما بطا ٧ان الٗمٌٛ الىٓغ بر، حا الٛهٗٞغٌؤال

 
ظا َو . (2)ر جاحغحل جاحغا

 .protection of privacy rights (3)ت ُالخهىن يف ٤ت الخًدماب هر ٖىبٌٗما 

غ هحكت يؿغا، التٌَٗ الضو٫ ٦ؿى بؼا٫ مهضع زغوة ً، وال يالؿغ اإلاهغفبو٧ان الالتزام 

ذ الؿغ ُخت، ُت اإلاهٞغٍالؿغ ب ٞغ ُٖ  ي، و٧اهذ مخجظعة ف1930الٗام  يؿغا فَؾى  يت فُت اإلاهٞغٍث 

 ُدب ي ؿغ َاملجخم٘ الؿى 
ّ
ث ٧ان ُ، خ(4)اهاص لؤلمت ؤحم٣ٗاهخ هو٧إها هاص ل٣اهخ يىٓغ بلى ؤ٧ًان  هث ؤه

 .(5)غهؤق 6والسجً إلاضة  ي ؿغ َؤل٠ ٞغه٪ ؾى  50ٛغامت جهل بلى بىن ٢بٗاٌا ه٩ىن ألخ٩امهاإلاىت

                                              
(1)  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking Secrecy in 

Switzerland and Singapore?، International Tax Journal ،November–December 2010,  p56, the 
article is available at the following link which visited at 7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

صاع الجهًت الٗغبُت،  ص. ٖلي حما٫ الضًً ٖىى، ٖملُاث البىى٥ مً الىحهت ال٣اهىهُت، الُبٗت الغابٗت، (2)
 .1181ال٣اَغة، حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، م 

ت،  (3) اء دمحمًً، صوع البىى٥ في م٩اٞدت ٚؿُل ألامىا٫، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، الاؾ٨ىضٍع ص. حال٫ ٞو
 .80، م 2000حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، 

(4)  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking Secrecy in 
Switzerland and Singapore?, International Tax Journal,  November–December 2010, p56, the 
article is available at the following link which visited at 7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

(5)  Alexandre Ziegler، François & Xavier Delaloye & Michel Habib, Negotiating over Banking 
Secrecy: The Case of Switzerland and the European Union,  October 5, 2005, p1,  the article is 
available at the following link which visited at 7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

http://www.ssrn.com/en/
http://www.ssrn.com/en/
http://www.ssrn.com/en/
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الًِٛ  بي، خاولذ صو٫ الاجداص ألاوعو 1998الٗام  يض فًالخدضبً، و ٍغن الٗكغ ٣ت الًاهوم٘ ج 

 ؤّن حهلضت ُت اإلاهٞغ٠ٍ مً خضة الؿغ ُؿغا مً ؤحل الخسَٟٖلى ؾى 
ّ
ظا الًِٛ وجل٪ َا، بال

الخٟاّ ٖلى  يا فهتبؿغا ًٖ ٚعَلم جثن ؾى  2003ى ُىهٍو  2002ى ُىهًن بحخهلذ  ياإلاٟاوياث الت

ت مً الٟاثضة الٗاثضة مً الضزل ٍب% ٦ًغ 35خُإ ٢ابض ؾمدذ ٢ت، وبن ٧اهذ ُت اإلاهٞغٍالؿغ 

م م(1)بيمىاَىى صو٫ الاجداص ألاوعو  ُهدهل ٖلً يالظ لى الٚغ اص٫ اإلاٗلىماث بدبً الؿماح ، ٖو
 ؤّن ؾى ٍبُالًغ 

ّ
 ؾىٛاٞىعة، ؤًوؤ، ؿغاَت، بال

 
ا جدترم هت، ٧ىجُت اإلاهٞغٍذ ٖلى الؿغ ب٣ًا

 .(2)تٍؿغ َىى٥ الؿى بال يم فهضإ ؤمىالًب يىن فبا مىاَىى الضو٫ الغاٚبهخمخ٘ ِؾ يت التُالخهىن

 ياإلاهغفالؿغ بهىص ٣اإلا يضهُدث الخمبظا اإلاَ ي، ؾىدىاو٫ فيت الؿغ اإلاهغفَُان مابُول

 باإلاُل) تُت اإلاهٞغٍالؿغ  واؾخثىاءاث (،يالثاو باإلاُل) تُت اإلاهٞغٍالؿغ  ١وهُا (،ألاو٫  باإلاُل)
 : يوطل٪ ٖلى الىدى آلاح (،الثالث

 األٍٚ بطًامل

 ايضز املرزيفبرٛد كامل

ٖضص مدضوص  يا فبهالٗلم  ١ىدهغ هُاً يٗت ؤو الهٟت الت٢هٟت ٖامت جل٪ الىابالؿغ بهض ٣ً

ٓل ًؤن  ياهىن لصخو ؤو ؤ٦ثر ف٣ا البهٗتٝر ٌىال٪ زّمت مهلخت َمً ألاشخام، وطل٪ بطا ٧ان 

 فبهالٗلم 
 
لى طل٪(3)١طل٪ الىُا يا مدهىعا  ٞو٢ال حٗض الىا، ، ٖو

 
 إلاا ؾ٣ٗت ؤو الهٟت ؾغا

 
  ب٤ا

ّ
بال

ٌ ، نحخىاٞغ قَغب ؤشخام  يف ٗت ؤو الهٟت مدهىعا٢الىا ٍظبهالٗلم  ٩١ىن هُاًؤن : ألاو
ٗت ؤو الهٟت مٗلىمت لٗضص ٢را، ؤّما بطا ٧اهذ الىابحم ٦َطل٪ ختى ولى ٧ان ٖضص ٤٣خدًٍ، و ًمدضص

                                              
(1)  Alexandre Ziegler، François & Xavier Delaloye & Michel Habib, Negotiating over Banking 

Secrecy: The Case of Switzerland and the European Union, October 5, 2005, p 4, the article is 
available at the following link which visited at 7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

(2)  Jean-Rodolphe W. Fiechter, Exchange of Tax Information: The End of Banking Secrecy in 
Switzerland and Singapore?, International Tax Journal,  November–December 2010, p63, the 
article is available at the following link which visited at 7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

، 2012ص. مدمىص هجُب خؿجي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الخام، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  (3)
 .854، م 1015الُبٗت الغابٗت، بىض ع٢م 

http://www.ssrn.com/en/
http://www.ssrn.com/en/
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 يٗت ميكىعة ف٢، ٦ما لى ٧اهذ الىا(1)ا ٖىضثٍظ نٟت الؿغهٖج يٞخيخٟن، ُحمً الىاؽ صون حٗ

ىال٪ مهلخت مكغوٖت َكتٍر ؤن ج٩ىن ٌ: يالثاو، ىع هالصخ٠ واملجالث ومٗلىمت لضي الجم

 .(2)به الٗلم ١هُا ياء الؿغ مدهىعا فب٣ ٤خ يالؿغ ف باهىن لهاخ٣ٗتٝر الَو ، اهىن ٣الا َغّ ٣ً

 هوكاَ تبمىاؾبى٪، ؾىاء بٗت جهل بلى ٖلم ال٢" ٧ل ؤمغ ؤو وا بههض ٣ُ، ٞيؤّما ًٖ الؿغ اإلاهغف
ر، حمً الٛ ؤخض بهظا ألامغ، ؤو ؤٞطخى بهى٪ ببلى ال هل هٟؿُظا اليكاٍ، وؾىاء ؤٞطخى الٗمَ ببؿبؤو 

ا به يٟطخً ياج٘ الت٢ٖلى الى  يخهغ الؿغ اإلاهغف٣ًال  يالخالبو  .(3)" ه٦خماه يل مهلخت ف٩ُىن للٗمٍو 

ل مهلخت ٩ُىن للٗمٍر و حالٛ ٤ٍى٪ ًٖ َغ با البهٗلم ٌ ياج٘ الت٢كمل الى ِمخض لًل بى٪، بل للُالٗم

ل بلى ُالٗمبةُٖاء اإلاٗلىماث الخانت بىم ٣ً يى٪ الظبا، ٞالَى٪ بٞكاءبجىػ للًا، ٞال ه٦خماج يف

 .(4)يالؿغ اإلاهغفب ٤ل واإلاخٗلُرم م٘ الٗمبض اإلا٣الٗ بمىحباإلا٨غؽ  هالتزامبض ؤزل ٩٢ىن ًر، حالٛ

 ٞايجاْ بطًامل

 ١ٝ١ املرزفٜايضز مْطا

: الىؿا
 
ض ًجدض به هض٣ُ، ٞيالصخصخ ١ؤّما ًٖ الىُا ت:ُت اإلاطغفٍللؿغ  يالصخص  قؤوال

الضولت  يت فُاإلاهٞغ تٍٗاث اإلاىٓمت للؿغ َىم الدكغ ٣، وجيالؿغ اإلاهغفبن حألاشخام اإلالتزم
ٖلى الىدى  يالؿغ اإلاهغفبن حاإلالتزم ٠ُم٨ً جهيٍ، و يالؿغ اإلاهغفبن حض ألاشخام اإلالتزمًخدضب

  :(5)يآلاح

                                              
 .855، م 1015ص. مدمىص هجُب خؿجي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الخام، مغح٘ ؾاب٤، بىض ع٢م  (1)

 .855، م 1015ص. مدمىص هجُب خؿجي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الخام، مغح٘ ؾاب٤، بىض ع٢م  (2)

هُت لٗملُاث البىى٥، م٨خبت ٖحن قمـ، ال٣اَغة، حمهىعٍت مهغ ص. ؾمُدت ال٣لُىبي، ألاؾـ ال٣اهى  (3)
ش، م   .225الٗغبُت، بضون جاٍع

(4)  Ahmed Adnan Al-Nuemat, Money Laundering and Banking Secrecy in the Jordanian 
Legislation,  Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 9, No.2 (2014), p 
123. 

ُت الؿىعي ؾىت 1هّهذ اإلااصة  (5) ت اإلاهٞغ ٖلى ؤهه "جسً٘ ألخ٩ام َظا اإلاغؾىم  2010/ب مً ٢اهىن الؿٍغ
عي اإلااؾؿاث اإلاالُت العاملت في الجمهىعٍت العغبُت الؿىعٍت بما في طلً جلً العاملت في اإلاىاؾم  الدكَغ

ه "٦2ما وههذ اإلااصة لُت"، الحغة الؿىعٍت واإلاعبر عنها ؤصهاه باإلااؾؿت ؤو اإلااؾؿاث اإلاا
ّ
 ٖلى ؤه

 
ال /ب ؤًًا

ت  -ًجىػ ليل مً اؾلع على اإلاعلىماث اإلاظهىعة في الفلغة الؿابلت  بدىم  -ؤي اإلاعلىماث املحمُت بالؿٍغ
وظُفخه او ضفخه ؤو بما حؿمذ به اللىاهين وألاهظمت الىافظة بفشاءها بما ًسالف ؤخيام هظا اإلاغؾىم 
== 



 

 أمحد عادل أبوسيدد .  -مصزوعية حق دائً العنيل يف احلجش التيفيذي على أموال مدييُ وااللتشاو بالضزية املصزفية 

 

  112 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

ى وصاج٘ ٣جخل يت التُوحكمل اإلاهاٝع الٗامت والخانت، واإلااؾؿاث اإلاال: تٍاع بألاشخاص الاعخ( 1) 

 ت ٖامت وزانت .ُالث اثخماههُحؿ ضم٣وج

اإلاهاٝع بن حُبألاشخام اإلاغج  يف ألاولىن، جخمثل حكملىن ٞئخَو : ىن ُعبُألاشخاص الؿ( 2) 

وؤًٖاء ؤلاصاعة ، اإلاهٝغت بلى ؤًٖاء مجلـ بصاعة باليؿبى الخا٫ َت، ٦ما ُاهىه٢ِ بغواب

، ومض يت فًظُالخىٟ ،بخؿا ٤٢اإلاهٝغ ، وؾاثغ  يواإلاال ياهىو٣واإلاؿدكاع ال اث اإلاهٝغ للمهٝغ

ٟ ي، ٞخخمثل فتُالثاهؤّما ًٖ الٟئت ، مهم ونٟتهٗتبُد٨م َباإلاهٝغ  ين فحالٗامل  يمْى
إل ٖلى الؿغ اإلاهغفهل ٤دًً ًت الظبُا٢اث الغ هالج مجلـ ت بلى باليؿبى الخا٫ َ، ٦ما يم الَا

ئت م٩اٞدت َُ، و (1)ي ا اإلاغ٦ؼ ٍمهٝغ ؾىع  يفت الخ٩ىمت ُت مٟىيٍغ ٠ً ومضُض والدؿل٣الى

ٟ(2)اٍؾىع  يف باَل ؤلاع ٍٚؿل ألامىا٫ وجمى  م مً َر حٚو، (3)ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢مهٝغ  ي، ومْى

 اهىن . ٣ال ياث املخضصة فهالج

: الىؿاُزاه
 
  يض اإلاٗلىماث التًظل٪ جدضبهض ٣ٍو ت: ُت اإلاطغفٍللؿغ  ياإلاىغىع قا

 
حٗض مدال

خمثل ٍا، و َضًخدضبخمام َت الا ُاإلاهٞغت ٍٗاث اإلاىٓمت للؿغ َث ؤولذ الدكغ ُت، خُت اإلاهٞغٍللؿغ 

 :(4)يلًما ُٞ يالؿغ اإلاهغفبلاللتزام  ياإلاىيىع ١الىُا

                                              
==  

عي مً ٢اهىن مهٝغ ٢ُغ اإلاغ٦ؼي والخىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت ع٢م  146ٞخىو اإلااصة  ؤّما في ٢ُغ، ".الدشَغ
ه "ًدٓغ ٖلى 2012لؿىت  13

ّ
عئؾاء وؤعػاء مجلـ بصاعة البىىن ومضًغيها ومؿدشاعيها ومشغفيها  ٖلى ؤه

ُاهاث ووهالئهم ومغاؾليها وزبرائها وؾاثغ العاملين بها، بعؿاء ؤو هشف ؤو ؤلافطاح عً ؤًت معلىماث ؤو ب
ؤو وزاثم ؤو مؿدىضاث عً عمالئها ؤو خؿاباتهم ؤو وصاجعهم ؤو ؤماهاتهم ؤو مىحىصاتهم ؤو الخؼاثً الخاضت 
بهم ؤو ما ًخعلم بهم مً معامالث ؤو شاون، وطلً بال في الحاالث اإلاغزظ بها بملخط ى ؤخيام هظا 

 للشغوؽ والػىابـ التي ًػعها اإلاطغف
 
ؿغي الخٓغ اللاهىن، ووفلا اإلاكاع بلُه في ال٣ٟغة الؿاب٣ت في . َو

 ختى بٗض اهتهاء الٗال٢ت بحن الٗمُل والبى٪، ؤو بحن ؤي مً 
 
ٓل ٢اثما مىاحهت حمُ٘ ألاشخام والجهاث، ٍو

 ألاشخام اإلاكاع بلحهم في ال٣ٟغة الؿاب٣ت والبى٪ ألي ؾبب مً ألاؾباب".
( مً اإلااصة ) (1)

 
ُت الؿ5البىض )ؤوال ت اإلاهٞغ  .2010لؿىت  30ىعي ع٢م ( مً ٢اهىن الؿٍغ

اب، لظل٪ اؾخثىذ  (2) ٤ ال٨ك٠ ًٖ حغاثم ؤلاَع  ٌٗترى ٍَغ
 
 وخاحؼا

 
ُت حك٩ل ٖاث٣ا ت اإلاهٞغ خُث بّن الؿٍغ

ض عاح٘ : اب مً هُا٢ها، للمٍؼ ُت خاالث ال٨ك٠ ًٖ حغاثم ؤلاَع ت اإلاهٞغ ٗاث اإلاىٓمت للؿٍغ  الدكَغ
Paul Latimer, Bank secrecy in Australia: terrorism legislation as the new exception to the 
Tournier rule, Journal of Money Laundering Control، Volume: 8 Issue: 1, 2005, p 57. 

 .2012لؿىت  13( مً ٢اهىن مهٝغ ٢ُغ اإلاغ٦ؼي وجىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت ع٢م 147/1اإلااصة ) (3)
ُت 2جىو اإلااصة  (4) ت اإلاهٞغ ت في مٗغى  الؿىعي الجضًض ٖلى اهه/ؤ مً ٢اهىن الؿٍغ )ؤ: حٗخبر مٗلىماث ؾٍغ

عي  ت العمالء وخؿاباتهم ومىحىصاتهم ومعامالتهم مع جُب٤ُ َظا اإلاغؾىم الدكَغ اإلاعلىماث التي جخعلم بهٍى
== 
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خل٪ بهض ٣ٍت الٗمالء، و ٍى به ٤جخٗل يت اإلاٗلىماث التٍر مٗلىماث ؾغ بحٗخ: ت العمالءٍى ه  (1) 

ل بُوحكمل ٖلى ؾ، مَر حم ًٖ َٚز حجم يت الٗمالء والتُجدضص شخه ياهاث التبُاإلاٗلىماث ال
م ٢ش الىالصة، ع ٍل، م٩ان وجاع ُت الٗمُل، حيؿُالٗم ي، اؾم والضهخبل ووؿُاإلاثا٫: اؾم الٗم

جُالٗم  ٍم حىاػ ؾٟغ ٢ؤو ع  يل الَى

ك٩ل با جتر٦ؼ ها اإلاهاٝع بلى ٖمالئهجٟخد يت التُاث اإلاهٞغببّن الخؿا: اث العمالءبخؿا( 2) 

 م.٢اإلاغ  باإلاكتر٥ والخؿا بو الخؿا ي الجاع  بالىصاج٘ و الخؿا بخؿا: يف يسخِعث

خماصاث بحكمل مٗامالث الٗمالء  معامالث العمالء:( 3)  خذ تًاإلاؿدىضك٩ل ٖام ٞخذ الٖا ، ٞو

خماصاث الٗاص  ١زهم ألاوعاو ، ت٦ُٟاالث مهٞغ ٣ياث يمان، وجلبزُا ٣يت، وجلًالٖا

 .ت والخانتًت الٗاصًضًالخض ٤ًجاع الهىاصًوب، تٍالخجاع 

، اإلاهٝغ يالٜ اإلاىصٖت فبمت اإلا٢ُك٩ل ٖام بحكمل مىحىصاث الٗمالء : مىحىصاث العمالء( 4) 

خماصاث وال٨ٟاالثبمت م٢ُث ُل م٘ اإلاهٝغ مً خُمت مٗامالث الٗم٢ُو  اث ٍومدخى ، لٜ الٖا

 .ت والخانتًت الٗاصًضًالخض ٤ًالهىاص

 ايجايح بطًامل

 ١ٝ١ املرزفٜاصتجٓا٤ات ايضز

ٗاث َذ الدكغ ٣ث اجُٟت، خبُت اليؿٍل الؿغ ٢بُت حٗض مً ُت اإلاهٞغٍؤّن الؿغ  يما مً ق٪ ف
 ؤجّ ٣ت اإلاُلٍظ الؿغ بت وهبُت اليؿٍالؿغ  يجبت ٖلى جُت اإلاهٞغٍاإلاىٓمت للؿغ 

ّ
ا ازخلٟذ مً هت، بال

ذ بلى هٌٗ آلازغ اججبوالالاؾخثىاءاث،  يٗاث احؿٗذ فٌَٗ الدكغ با، َٞا ومضا٢هث هُاُخ

                                              
==  

عي(، ٦ما وجىو اإلااصة 3بما في طل٪ الخاالث اإلاظ٧ىعة في اإلااصة ) اإلااؾؿاث اإلاالُت  3( مً َظا اإلاغؾىم الدكَغ
ُت الجضًض ٖلى ؤههمً  ت اإلاهٞغ )ًد٤ للماؾؿاث وخؿب وكاَاتها اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن  ٢اهىن الؿٍغ

وألاهٓمت الىاٞظة ؤن جٟخذ لٗمالئها خؿاباث مغ٢مت ؤو جاحغ نىاص٤ً خضًضًت زانت ال ٌٗٝغ ؤؾماء 
الن ًٖ   بظل٪، وال ًجىػ ؤلٖا

 
ت ضاخؤصخابها بال مضًغ اإلااؾؿت ؤو مً ٩ًلٟه زُُا ب الحؿاب اإلاغكم ؤو هٍى

ت عليها بال في ألاخىا٫  الطىضوق وكُمت هظه الحؿاباث ؤو مىحىصاث الطىاصًم والعملُاث الجاٍع
عي(، ؤّما في ٢ُغ، ٞ مً ٢اهىن مهٝغ ٢ُغ اإلاغ٦ؼي  145خىو اإلااصة اإلاىهىم ٖلحها في َظا اإلاغؾىم الدكَغ

ه " 2012لؿىت  13وجىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت ع٢م 
ّ
جىىن حمُع خؿاباث العمالء ووصاجعهم وؤماهاتهم ٖلى ؤه
إل ٖلحها ؤو ٦كٟها ؤو بُٖاء ؤي وزؼاثنهم في البىىن وؾاثغ اإلاعامالث اإلاخعللت بهم،  ت، وال ًجىػ الَا ؾٍغ

٤ مباقغ ؤو ٚحر مباقغ، بال بمىحب بطن ٦خابي مً الٗمُل ؤو وعزخه  مٗلىماث ؤو بُاهاث ٖجها ألي شخو بٍُغ
  بىاء ٖلى خ٨م ٢ًاجي واحب الىٟاط في زهىمت ٢ًاثُت ٢اثمت". ؤو اإلاىصخى لهم، ؤو
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 يض هٓم اإلاكٕغ الؿىع ٣ٞ، ي ُغ ٣وال يالؿىع ٘ ٠َ الدكغ ٢ت بلى مى باليؿبا، ؤّما همج ٤ُِالخً

 30م ٢ض ع ًت الجضُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢مً  (1)الخامؿتاإلااصة  يت فُت اإلاهٞغٍاؾخثىاءاث الؿغ 

اهىن مهٝغ ٢مً  147و  145ن حاإلااصج يالاؾخثىاءاث ف (2)ي ُغ ٣ال ، ٦ما وهٓم اإلاكٕغ2010لؿىت 

                                              
عي اإلاغؾىم ؤخ٩ام َظا جُب٤ جىو اإلااصة الخامؿت ٖلى ما ًلي:) ال (1)  مً خا٫ بها بإي الاخخجاج ًجىػ  وال الدكَغ

ت والدؿل٠ُ الى٣ض مجلـ مماعؾت مٗغى في - ؤ :ؤوال :الخاالث الخالُت في ألاخىا٫، الخ٩ىمت  مٟىيُت ومضًٍغ
لى الىاٞظة، وألاهٓمت ال٣ىاهحن في اإلاىهىم ٖلحها اإلاهام اإلاغؾىم  َظا بإخ٩ام اإلاكمىلت اإلااؾؿاث ٖو

عي  الىاٞظة وألاهٓمت ال٣ىاهحن جُب٤ُ مٗغى في - ب .ببُاء صون  إلاُالب َظٍ الجهاث حؿخجُب ؤن الدكَغ
اب. ج ألامىا٫ ٚؿل بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت ل ؤلاَع  اإلااؾؿاث لضي - اإلا٩لٟت مهام الجهت مماعؾت مٗغى في - وجمٍى
ل ألامىا٫ ٚؿل م٩اٞدت الالتزام بةحغاءاث مً بالخد٤٣ - اإلاالُت اب. ص وجمٍى  الهُئت مماعؾت مٗغى في - ؤلاَع

ت  .٣ِٞ الٗامت اإلاالُت باإلااؾؿاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاالُت إلاهامها للغ٢ابت اإلاغ٦ؼي  والجهاػ والخٟخِل للغ٢ابت اإلاغ٦ٍؼ
: في مٗغى مماعؾت الهُئت الٗامت 1َـ: بمىحب مىا٣ٞت جهضع ًٖ وػٍغ اإلاالُت بالظاث في الخاالث الخالُت:

ىت 2007/ لٗام 41للًغاثب والغؾىم إلاهامها بمىحب ال٣اهىن / وحٗضًالجه في ؾبُل جدهُل خ٣ى١ الخٍؼ
بي إلاهامه بمى 2الٗامت للضولت.   2003/ لٗام 25حب ال٣اهىن /: في مٗغى مماعؾت حهاػ م٩اٞدت التهغب الًٍغ

: في مٗغى جباص٫ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت اإلابرمت بكإن ججىب 3وحٗضًالجه. 
بي الخٗاون الجمغ٧ي.  عي ع٢م /4الاػصواج الًٍغ وحٗضًالجه.  2005/ لٗام 44: في مٗغى جُب٤ُ اإلاغؾىم الدكَغ
: ؤ. في اجٟا١ ؾاب٤ م٘ الٗمُل ؤ

 
ب. بةطن مً ال٣اضخي املخخو ٌؿمذ للىعزت ؤو اإلاىصخى  .و بةطن زُي مىهزاهُا

له بجؼء قاج٘ مً التر٦ت ؤو بجؼء مغجبِ جدهُله باألمىا٫ اإلاىصٖت لضي اإلااؾؿت اإلاالُت، ٦ما ًجىػ له بٗض 
إل ٖلى خؿاباث ومىحىصاث اإلاىعر زال٫ ٞترة جهُٟت التر٦ت ج.  .مىا٣ٞت الىعزت الخُُت ؤن ًإطن للٛحر بااَل

َـ. .ص. ج٣ضم الٗمُل بُلب بحغاء نلر وا١ بلى املخ٨مت املخخهت.قهغ بٞالؽ اإلااؾؿت اإلاالُت ؤو الٗمُل
بُلب مً املخا٦م ال٣ًاثُت املخخهت، بما في طل٪ الكهاصة ؤمام املخا٦م في مٗغى صٖىي ٢ًاثُت ٖلى ؤن 

غاثم ألانلُت التي ًيخج ٖجها ؤمىا٫ ٚحر ًخم الُلب في ال٣ًاًا الجىاثُت اإلاخٗل٣ت بجغاثم ٚؿل ألامىا٫ و/ؤو الج
اب  ل ؤلاَع ا في ال٣ىاهحن الىاْمت إلا٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ و٦ظل٪ الجغاثم اإلاخٗل٣ت بخمٍى مكغوٖت الىاعص ط٦َغ
لى الهُئت اإلاظ٧ىعة ؤن ج٣ضم اإلاٗلىماث التي ًُلبها  اب، ٖو ل ؤلاَع ٤ َُئت م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى ًٖ ٍَغ

لى وحه ت ال٣ًاء ٧املت ٖو   و. الدجؼ الخىُٟظي( .الؿٖغ
ه  2012لؿىت  13مً ٢اهىن مهٝغ ٢ُغ اإلاغ٦ؼي وجىُٓم اإلااؾؿاث اإلاالُت ع٢م  145اإلااصة  جىو (2)

ّ
ٖلى ؤه

ت،  "ج٩ىن حمُ٘ خؿاباث الٗمالء ووصاجٗهم وؤماهاتهم وزؼاثجهم في البىى٥ وؾاثغ اإلاٗامالث اإلاخٗل٣ت بهم، ؾٍغ
إل ٖلحها ؤو ٦كٟها  ٤ مباقغ ؤو ٚحر وال ًجىػ الَا ؤو بُٖاء ؤي مٗلىماث ؤو بُاهاث ٖجها ألي شخو بٍُغ

مباقغ، بال بمىحب بطن ٦خابي مً الٗمُل ؤو وعزخه ؤو اإلاىصخى لهم، ؤو بىاء ٖلى خ٨م ٢ًاجي واحب الىٟاط في 
ت اإلاىهىم ٖلحها  ٦147ما وجىو اإلااصة  زهىمت ٢ًاثُت ٢اثمت". ه "حؿدثجى مً ؤخ٩ام مخُلباث الؿٍغ

ّ
ٖلى ؤه

: ؤلاباٙل املخضص ًٖ اإلاٗلىماث، بمىحب ؤخ٩ام ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل 1في اإلااصجحن الؿاب٣خحن، الخاالث الخالُت :
اب اإلاكاع بلُه. ل ؤلاَع ٟي اإلاهٝغ 2ألامىا٫ وجمٍى : ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث ؤو البُاهاث، التي ًخُلبها ٖمل مْى

ت بهم، ؤو التي ًغي اإلاهٝغ   لخٗلُماجه.لل٣ُام بمهام ؤٖمالهم اإلاىَى
 
: ؤلاٞهاح 3يغوعتها ألصاء مهامه، وو٣ٞا

مً ٢بل البىى٥، بىاء  ٖلى َلب الجهت ال٣ًاثُت املخخهت، ًٖ ٧ل ؤو بٌٗ اإلاٗلىماث ؤو البُاهاث اإلاخٗل٣ت 
== 
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 يف ي اهىن الخجاع ٣ال ٣ه، وازخل٠ 2012ٞ لؿىت 13م ٢ت ع ُاإلااؾؿاث اإلاال مُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢

اهىن ٣ال يت فُت اإلاهٞغ٠ٍ اؾخثىاءاث الؿغ ُم٨ً جهيٍت، و ُت اإلاهٞغ٠ٍ خاالث الؿغ ُجهي
اث عثبالى ؤع  ي ُغ ٣وال يالؿىع   : يٖلى الىدى الخال، تُؿِ٘ مجمٖى

وخالت  ل،ُخالت بطن الٗم يوجخمثل ف، لُغعة لطالح العملاملجمىعت ألاولى: اؾخثىاءاث م

 .يًاج٢بطن  بمىحبم هالؿماح للىعزت ؤو اإلاىصخى ل

، قيخالت ؤلاٞالؽ والهلر الىا ي، وجخمثل فريغعة إلاطلحت الغلت: اؾخثىاءاث مُاملجمىعت الثاه

إل ٍؾىع  يف يظُوخالت الدجؼ الخىٟ زهىمت  يالىٟاط ف بواح يًاج٢خ٨م  بمىحبت، والَا
 ُغ.٢ ي٪ فُلٜ الكباثمت، وعٌٞ ؾضاص م٢ت ًُاث٢

ت ٣اإلاخٗل اإلاٗلىماث اص٫با خالت جهومج، ىًبغعة إلاطلحت اللاملجمىعت الثالثت: اؾخثىاءاث م

 ا. هىى٥ ؤهٟؿبن البحىت ًاث اإلاضبالخؿاب

ت بُا٢الغ اث ها خالت الجه، ومجغعة للمطلحت العامتلعت: اؾخثىاءاث مباملجمىعت الغا

 ف٢املخضصة 
 
اثٟهمٗغى مماعؾت ياهىها ، ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢ومهٝغ  ي اإلاغ٦ؼ  تٍا ٦مهٝغ ؾىع ها لْى

 ًوؤ
 
 ت مىٓىعة.ًُاث٢مٗغى صٖىي  يًاء ف٣إمغ مً البًا

  

                                              
==  

حر ألاصلت ال٣ًاثُت في هؼإ ٢اثم بحن البى٪ والٗمُل بكإن جل٪  بالٗمالء ؤو قاوجهم ومٗامالتهم، وطل٪ لخٞى
ٌ قُ٪ بىاء  ٖلى َلب ناخب الخ4.٤اإلاٗامالث. : في خالت بٖالن بٞالؽ 5: بنضاع قهاصة ؤو بُان بإؾباب ٞع

: اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت اإلاخٗل٣ت بالخؿاباث بطا ما وكغث بك٩ل مجم٘ 6الٗمُل بمىحب خ٨م ٢ًاجي جهاجي.
 
 
 ؤم حؼثُا

 
ُت ؤال ًاصي طل٪ ؤو صوعي ؤو اإلاٗلىماث الٗامت طاث الهلت بها، وؾىاء ؤ٧ان طل٪ اليكغ ٧لُا ، قٍغ
ُت. ت الٗمُل ؤو ؤي شخيء ًخٗل٤ بكاوهه اإلاالُت ؤو اإلاهٞغ  بلى ال٨ك٠ ًٖ ٍَى
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 األول ححبملا
 ةية املصسفيظل الطس يف يرياحلجص التيف الدائً يف لح

 ي ر بظ الجُالخىٟ ياصت الٗامت فبمً اإلا
ّ
 إلاً  يظُاء الدجؼ الخى٣ٟجىػ بلًال  ه، ؤه

ّ
 ًبال

 
دىػ ؾىضا

 ًظُجىٟ
 
 يت التًظ٠ُ ألاؾىاص الخىٍٟض وحٗغ ًخدضب ي ر بظ الجُٗاث اإلاىٓمت للخىَٟالدكغ ىم ٣، وج(1)ا

 ؤن ًظُن ٖلى الخاحؼ جىٟحخًٗ
 
ث ُ، خيظُبحغاءاث الدجؼ الخىٟاقغة ب٘ مُؿخٌُا ختى َدىػ ًا

ت ون٩ى٥ ُىص الغؾم٣غاعاث وال٣ٗألاخ٩ام وال اهإجّ بت ًظُألاؾىاص الخىٟ ي٘ الؿىع َّٖغٝ الدكغ 

ّغٝ الدكغ (2)ظُىة الخى٢ٟاهىن ٣ا الحهٌُٗ يألازغي الت ١الؼواج وألاوعا ألاؾىاص  ي ُغ ٣٘ الَ، ٦ما ٖو
مدًغ الجلؿت بدذ بؤز ياث الهلر الت٢ا ألاخ٩ام وألاوامغ الهاصعة مً املخا٦م واجٟاهإجّ بت ًظُالخىٟ

م َ، ؤّن ؤب٤ن مما ؾبحدٍ، و (3)ظُىة الخى٢ٟاهىن ٣ا الحهٌُٗ يت التُالغؾم ١، وألاوعابهذ ٣ؤو ؤلخ
 ت . ًظُىة الخى٣ٟقغاثِ ال ُهؾىض جىاٞغث ٞ يالضاثً ف ٤ىث خبى زَ يظُقغوٍ الدجؼ الخىٟ

 لل٣ووٞ
 
ر، وبطا حمً ؤمىا٫ لضي الٛ هى٩ًىن إلاضًذجؼ ٖلى ما ًجىػ للضاثً ؤن ًىاٖض الٗامت، ٣ا
 ًهر اإلاذجىػ لضحٗت ٖمل الٛبٌُٛ الىٓغ ًٖ َباإلاظ٧ىع  ٤ى مىذ الضاثً الخ٧َان ألانل 

ّ
ؤّن ، بال

 أل  -ُغ٢ا و ٧ٍل مً ؾىع  ياإلاكٕغ ف
 
 يف يت اليكاٍ اإلاهغفُجىم يا فَت وصوع ُت اإلاهٞغٍت الؿغ ُمَهٓغا

، وخغم يالؿغ اإلاهغفبى٪ مً التزام بٖلى ال ه، وما جٟغييٗت الٗمل اإلاهغفبُض عاعى ٢َ -الضولت
 ٤ُضٝ الخٞىهل مٗاملت زانت، حؿتُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُالدجؼ الخىٟ يالضاثً ف ٤ٖلى مٗاملت خ

 ى٪.بل، ومهالر الُومهالر الٗم، مهالر الضاثً: اعاث زالربن اٖخبح

 األٍٚ بطًامل

 ٟع ايضٛرٜايتشز يف

م اإلاكٕغ الؿىع 
ّ
 ؾىت ًضابت ُت اإلاهٞغٍالؿغ  يهٓ

 
ؾىت  يا فهمُث وؤن ؤٖاص جىٓب، زم ما ل2001ت

 ؤٖاص جىًٓ، وخض2005لؿىت  34م ٢اهىن ع ٣ال بمىحب 2005
 
 30م ٢ع  يعَاإلاغؾىم الدكغ  يا فهمُثا

 حٛ 2010لؿىت 
 
ت الضاثً ٣ُم، وللخٗٝغ ٖلى مضي ؤخًض٣الاهىن ٣الباعهت ٣ضة مًراث حضُحمخًمىا

                                              
مً  362، واإلااصة 2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي الجضًض ع٢م  275ال٣ٟغة )ؤ( مً اإلااصة  (1)

 .2005ت لؿى 13واإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م  1990لؿىت  ٢13اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي ع٢م 
 .1/2016مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  275ال٣ٟغة )ب( مً اإلااصة  (2)
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  362اإلااصة  (3)
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اهىن ٠٢ ٢اعهت مى ٣ّض مً مبت، ال ُت اإلاهٞغٍو٦ك٠ الؿغ  ًًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُالدجؼ الخىٟ يف

م، ه٠ ٧ل مج٢م مى ٣ُُوج، 2010ض ؾىت ًاهىن الجض٣م٘ ال 2005لؿىت  34م ٢م ع ًض٣ت الٍالؿغ 
 بلى اله

 
خالءم م٘ ًما بت ُت اإلاهٞغٍْل الؿغ  يف يظُالدجؼ الخىٟ يالضاثً ف ٤ٛت ألاًٞل لخُونىال

 .ياهىن اإلاغاٞٗاث وؤلاحغاءاث، وعوح الخجاعة والٗمل اإلاهغف٢اعاث باٖخ

: مى 
 
     ؤوال
 
 اإلالغى" 2005لؿىت  34م كت ع ُت اإلاطغفٍاهىن الؿغ كم: "ًضلال يع الؿىع َف الدشغ ك   

  2005لؿىت  34م ٢م اإلالغى ع ًض٣ت الُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢جىو اإلااصة الخامؿت مً 
ّ
 هٖلى ؤه

 أل )
 
حجؼ ٖلى ألامىا٫ واإلاىحىصاث اإلاىصٖت لضي اإلاهاٝع  ياء ؤ٣جىػ بلًهو هاٞظ آزغ، ال  يزالٞا

 بت جغجُؿعكت ُػاثكعىض ضضوع ؤخيام ا ؤو بهمً ؤصخا يةطن زُباإلااصة ألاولى بال  يا فحهاإلاكاع بل

 كى لخ
 
 .(2)اث العامت ؤو الخاضتهلطالح الج (1)نيظمت اإلاىصعبا

 يف- ُهً ٖلًل اإلاضُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُكتٍر إلم٩ان الدجؼ الخىٌٟظا الىو، ٧ان َىاء  ٖلى بو  

ت مً الكغاثِ جخمثل ٞ -(3)ير خالت ؤلاطن الخُحٚ  : يلًما ُجىاٞغ مجمٖى

                                              
جثحر حؿائال خى٫ مضي ا٢خهاع ون٠ الٗمُل ٖلى اإلاىصٕ ٣ِٞ صون ٚحٍر مً ٖضمه،  "اإلاىصعين"٧اهذ ٖباعة  (1)

خماصاث   الٖا
 
ُت، بل حكمل ؤًًا ُت ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى الىصاج٘ اإلاهٞغ ٞمً اإلاٗلىم ؤّن الٗملُاث اإلاهٞغ

 خى٫ مضي ا٢خه
 
ا، لظل٪ ٧اهذ َظٍ الٗباعة جثحر حؿائال حَر اع حىاػ اإلاؿدىضًت وخؿاباث الخؼاثً الخضًضًت ٚو

ُت حٗض  ت اإلاهٞغ الدجؼ ٖىض وحىص خؿاب وصاج٘ صون ٚحٍر مً ٖضمه، وما مً ق٪ في ؤّن خاالث ال٨ك٠ ًٖ الؿٍغ
، وما وعص ٖلى زالٝ ال٣ُاؽ   بالٟاثضة ال٣اثلت بإّن الاؾخثىاء ال ًخىؾ٘ في جٟؿحٍر

 
مال اؾخثىاء مً ألانل، وبالخالي ٖو

ه ٧ان ًخٗحن جٟؿحر 
ّ
، وال٣ى٫ بإّجها "اإلاىصعين"ٖباعة ٞٛحٍر ٖلُه ال ٣ًاؽ، ٞةه

 
 ي٣ُا

 
ج٣خهغ ٖلى الىصاج٘  جٟؿحرا

عي ٚحر ناثب.  ُت، وال حكمل باقي ؤهىإ الخؿاباث، وما مً ق٪ في ؤّن َظا اإلاى٠٢ الدكَغ  اإلاهٞغ
ثىع الدؿائ٫ في ْل ال٣اهىن ال٣ضًم خى٫ اإلاٗجى اإلا٣هىص مً ٖباعة " ٖىض نضوع ؤخ٩ام ٢ًاثُت ٢ُُٗت  (2) ٍو

، ٞهل ٣ًخهغ ٖلى الخاحؼ ٖىضما ٩ًىن لطالح الجهاث العامت ؤو الخاضتى٢ا بظمت اإلاىصٖحن جغجب خ٣
حن ٖلى خض الؿىاء؟ ًغي  خباٍع  ؤم اهه ًخٗضي لِكمل ألاشخام الُبُُٗحن والٖا

 
 زانا

 
ا  اٖخباٍع

 
شخها

ت الباخث ؤّن مغص الدؿائ٫ َى ٖضم ويىح الٗباعة اإلاؿخسضمت وهي الجهاث الخانت، ٞهي ٖباعة مإ لٞى
ت الخانت صون ألاشخام الُبُُٗحن، وم٘ طل٪ ًغي الباخث ؤهه  خباٍع الاؾخٗما٫ للضاللت ٖلى ألاشخام الٖا
حن وألاشخام الُبُُٗحن ٖىضما ٩ًىهىن في مغ٦ؼ الخاحؼ وطل٪  خباٍع ما مً مبرع للخمُحز بحن ألاشخام الٖا

ُل اإلاضًً، وبالخالي ٌؿخىي ؤن ٩ًىن لدؿاوي وجمازل اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ل٩ل مجهم في الدجؼ ٖلى ؤمىا٫ الٗم
.
 
 َبُُٗا

 
 ٦ما لى ٧ان قغ٦ت، ٦ما ٌؿخىي ؤن ٩ًىن شخها

 
 زانا

 
ا  اٖخباٍع

 
 الخاحؼ شخها

غح٘ ؾبب اؾدبٗاص الباخث لهظٍ الخالت، لِـ بلى ٖضم جهىعَا، بل بلى هضعة خضوثها، طل٪ ؤّجها ج٣خطخي مً  (3) ٍو
 
 
دا  ونٍغ

 
 زُُا

 
بالدجؼ الخىُٟظي ٖلى اإلابالٜ، وما مً ق٪ في ؤّن خضور مثل َظٍ اإلاضًً ؤن ًمىذ الضاثً بطها

جىب صاثىه مكا١   ٍو
 
، ألن اإلاضًً الظي ًغضخى بظل٪، ٞلماطا ال ًضٞ٘ صًىه ازخُاعا

 
 هاصعا

 
الخالت ٌٗض ؤمغا

٣باث الدجؼ الخىُٟظي!!  ٖو



 

 أمحد عادل أبوسيدد .  -مصزوعية حق دائً العنيل يف احلجش التيفيذي على أموال مدييُ وااللتشاو بالضزية املصزفية 

 

  112 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

٩ىن الؿىض ًؤن  بجً يالخالبو : يػاجكدىػة الضاثً خىم بىىن ًؤن  بجًؿت ألاولى: ٍالشغ 

  ٍدىػ ً يالظ يظُالخىٟ
 
، وجغجًُاث٢الضاثً خ٨ما

 
 ٖلى ِبا

 
ى٫ ٣م٨ً الًت، ُاهىه٣ُت الٍالكغ  َظٍا

 ب
ّ
 ٞوًلم  هإه

 
 لل٨٣ً حاثؼا

 
ً بطا ٧ان ًل اإلاضُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟم جى ًض٣اهىن ال٣ا

 جىٟب
 
 آزغ ًظُدىػة الضاثً ؾىضا

 
دىػة الضاثً ؾىض ب، ٦ما لى ٧ان يُع٣ال يًاج٣سالٝ الخ٨م البا

طل٪ ؤّن  يضح ف٣ًت، وال ًظُىة الخى٣ٟالبجخمخ٘  يالت ١ر طل٪ مً ألاوعاحت ؤو ٍٚت ججاع ٢ؤو وع  يعؾم
مت ٢ُ ١ ض جٟى ٢ يوالت، ل ألازغي ُالٗم هىًظ ٖلى ؤمىا٫ مضُالخىٟ هل ٤دًالخالت  َظٍ يالضاثً ف

، خ يسالٝ ألامىا٫ اإلاىصٖت فبً ًاعاث اإلاملى٦ت للمض٣اإلاىصٖت، ٧الٗألامىا٫  ث بّن ألامىا٫ ُاإلاهٝغ
 يت فُزة ؤؾاؾححٗض ع٦ يت، التُت اإلاهٞغٍاج الؿغ ُؿبت ُا مدمهجٗلًت ما ُا مً الخهىنهاإلاىصٖت ل

 الضولت . يف يالٗمل اإلاهغف

 ؤخ٩ام املخ٨محهاإلاكاع بل يًاج٣اعة الخ٨م البوحكمل ٖ
 
 ٛتُا الههٗض ب٦ؿائبن حا آهٟا

 ألخ٩ام ٣ت ٞوًظُالخىٟ
 
 ع ُالىاٞظ خال يم الؿىع ُاهىن الخد٢٨ا

 
 .2008لؿىت  4م ٢ا

، وجغجب٩ىن مًؤن  بجً يؤ ا:ُؿعك يػاجلىىن الحىم الًؤن  بجًت: ُؿت الثاهٍالشغ 
 
 ِبرما

 
ا

 بلًٖلى طل٪ لم 
 
ر حاإلاعجل ٚوالىٟاط بمكمى٫  يًاج٢خ٨م  بمىحب يظُاء الدجؼ الخى٨٣ًٟ حاثؼا

 بم
ّ
 بالخ٨م اإلاكمى٫  بمىحب يظُبطا ٧ان مً الجاثؼ ٞخذ مل٠ جىٟ هرم، طل٪ ؤه

ّ
الىٟاط اإلاعجل، بال

 
ّ
، وطل٪ ألّن الخ٨م  يً اإلاىصٖت فًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُاء الدجؼ الخى٣ٟجىػ بلًال  هؤه اإلاهٝغ

 رم.بر محالخالت ٚ َظٍ يف يًاج٣ال

: مى ُزاه
 
     ا
 
 " 2010لؿىت  30م كت ع ُت اإلاطغفٍالؿغ اهىن ك“ض: ًاهىن الجضلف الك 

  2010لؿىت  30م ٢ع  يعَاإلاغؾىم الدكغ بض ًت الجضُت اإلاهٞغٍاهىن الؿغ ٢نضع 
 
مخًمىا

 حضُجىٓ
 
 للؿغ ًما

 
 ياإلااصة الخامؿت ٖلى حملت مً الاؾخثىاءاث الت ياهىن ف٣ت، وهّو الُت اإلاهٞغٍضا

ث هّهذ ُ. خيظُا الدجؼ الخىٟهجبُا ومً َت ٖىض جىاٞغ بخضاُت اإلاهٞغٍالؿغ بجىػ الاخخجاج ًال 

 جىػ ً وال يعَالدكغ  اإلاغؾىم ظاَؤخ٩ام  ب٤جُ الٖلى ؤهه "اهىن اإلاظ٧ىع ٣اإلااصة الخامؿت مً ال
  :تُالخاالث الخال يف ألاخىا٫، مً خا٫ يإبا به الاخخجاج

 
... ُ.... زاه ...ؤوال

 
 ".يظُالحجؼ الخىف: وا

ت اؾخثىاء  مً بمثاب يظُض حٗل مً الدجؼ الخى٢ٟض ًاهىن الجض٣، ؤّن الب٤ن مما ؾبحدٍو 

مٗغى اجساط بحغاءاث  يت فُت اإلاهٞغٍالؿغ ب هالتزامبجىػ للمهٝغ الاخخجاج ًال  يالخالب، و هؤخ٩ام
 .هىًٖلى ؤمىا٫ مض يظُالدجؼ الخىٟ

لى طل٪ يظُالؿىض الخىٟ يىت فُض نٟاث مًٗاهىن الجض٣ال يف يكتٍر اإلاكٕغ الؿىع ٌولم  ، ٖو
 ل٩اٞت ألاؾىاص وألاوعا٣ٞو يظُالدجؼ الخىٟ ا٣ًٕجىػ بً

 
ت، ؾىاء ٧اهذ ًظُىة الخى٣ٟالبجخمخ٘  يالت ١ا
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َاإلاا ٧اهذ ( اهت٢ُُٗخا٫ ٖضم  يالىٟاط اإلاعجل فبمكمىلت ) ت٢ُُٗر حت ؤو ٢ُُٗٚت ًُاث٢ؤخ٩ام 

 ١ت ؤو ٧اهذ ؤوعابال٨خابخت بت زاًت ؤو ٖاصُت، وؾىاء ٧اهذ ؤؾىاص عؾمًظُىة الخى٣ٟالبمخمخٗت 
 ت.ٍججاع 

لى الى ىاء ٖلى خ٨م بل ُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟجىػ جى ًٌ مً طل٪، ال ٣ُٖو

 يطخ٣ىة ألامىع اإلاب٣ن، وبن ٧اهذ جخمخ٘ حٗض، ألّن ؤخ٩ام املخ٨مبظ ُٛت الخىُٟن ب٨ؿدًلم  يمُجد٨

 ؤجّ به
ّ
، (1)تًظُالخىٟٛت ُا الهبهخم ا٦دؿاًما لم  ي ر بظ الجُا نالخت للخىٟهدض طاتبا ال حٗض ه، بال

وخ٨م  هم طاجُٖلى خ٨م الخد٨ ي دخى ً بى ؾىض مغ٦َ ي ر بظ الجُم الهالر للخىُٟٞد٨م الخد٨
 .بالا٦دؿا

: ج
 
   زالثا
 
 مًضلض والًع الجضَف الدشغ كم مى لُُ     

ت ُت اإلاهٞغٍالؿغ  ل و٦ك٠ُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُاء الدجؼ الخى٣ٟؤّن بحاػة بل ُهمما ال ق٪ ٞ
غاٝ، جخمثل ف ا مهالر مكغوٖتهقإج يخهإع فً  :يل٩ل مً ألَا

 هىًظ ٖلى ٧اٞت ؤمىا٫ مضُالدجؼ والخىٟب ٣هخ ياإلاكغوٖت ف هت للضاثً، جخمثل مهلخخباليؿب 
 .همكغوٕ ل ٤ظا خَو 

 يت اإلاٗلىماث التٍالخٟاّ ٖلى ؾغ ب ٣هخ ياإلاكغوٖت ف هً، جخمثل مهلخخًل اإلاضُت للٗمباليؿب 
 .ها للمهٝغ ٖىض الخٗامل مٗهضم٢

 باليؿب، هٟىؽ الٗمالء  يت ف٣اعاث الثبٛغؽ اٖخب ٣هخ ياإلاكغوٖت ف هجخمثل مهلخخ ت للمهٝغ

 يت جخمثل فُاعاث مالباإلياٞت بلى اٖخبا، َضو بؤ يت اإلاٗلىماث التٍن ٖلى ؾغ ح٩ىهىا مُمئىًختى 
جامً  ياإلاهاٝع الت يا فهضاًٖم وبها٫ اإلاؿخمغ هدى اؾدثماع ؤمىال٢بً ٖلى ؤلاٍ٘ اإلاؿدثمغ ُحصج

 بىى٥ جامً بم، ٞالهاتبت خؿاٍم ؾغ هل
ّ
ا، ٞةّن طل٪ هت مٗلىماث ٖمالئٍبطا خاٞٓذ ٖلى ؾغ  هإه

 يا، ؤهىى٥ ؤزغي للخٗامل مٗباثً ًٖ بدث الؼ بدى٫ صون ٍا، و هاثجبضا لضي ػ ُاٖا حباهُ ٤سلُؾ

 .(2)ى٪بالخٗامل م٘ ال يت فٍٖىهغ الاؾخمغاع  ٤٣دً

                                              
ه "جخمخ٘ ؤ 2008لؿىت  4مً ٢اهىن الخد٨ُم الؿىعي ع٢م  53جىو اإلااصة  (1)

ّ
٤ ٖلى ؤه خ٩ام املخ٨محن الهاصعة ٞو

غاٝ ؤو بهٟت   مً ٢بل ألَا
 
ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن بذجُت ألامغ اإلا٣طخي به وج٩ىن ملؼمت و٢ابلت للخىُٟظ جل٣اثُا

 بٗض ا٦ؿائها نُٛت الخىُٟظ"، وهٓمذ اإلاىاص 
 
ا ٌ املخ٩ىم ٖلُه جىُٟظَا َٖى ت بطا ٞع وما ًلحها مً  54بحباٍع

 خ٨محن الهُٛت الخىُٟظًت.طاث ال٣اهىن يىابِ ب٦ؿاء ؤخ٩ام امل
(2)  Ahmed Adnan Al-Nuemat, Money Laundering and Banking Secrecy in the Jordanian Legislation,  

Journal of International Commercial Law and Technology, Vol.9, No.2 (2014), p 123. 
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خبح ٤ُوللخٞى م ُجىٓ يت فُت اإلاهٞغٍاإلاىٓمت للؿغ ٗاث َىم الدكغ ٣ت الظ٦غ، جب٣اعاث الؿابن الٖا

 ؤجّ  يظُا مً ؤحل الدجؼ الخىٟهال٨ك٠ ٖج
ّ
الؿىض  يىت فُض حكتٍر نٟاث م٢ٗا هٖلى ألامىا٫، بال

خبح ٤ٞىً يوجً٘ بحغاءاث مدضصة ٖلى الىدى الظ يظُالخىٟ  اعاث.بن جل٪ الٖا

الؿىض  يإلاكٕغ فااقتراٍ  يت لظل٪ فُاهىه٣م، جمثلذ اإلاٗالجت الًض٣ال ي٘ الؿىع َالدكغ  يٟٞ 

٩ىن ًث اقتٍر ؤن ُاإلاكغوٖت، خ ن اإلاهالربح ٤ُج٨ٟل الخٞى يحملت مً الكغوٍ الت يظُالخىٟ
 
 
 ًُاث٢خ٨ما

 
، ومما ال ق٪ ٢ُُٗٞا

 
ؤهىاٖا  ٍسغج مً ٖضاصًؤن  هظا الاقتراٍ مً قإهَؤّن  ُها

ت ُت وألاؾىاص الغؾمٍالخجاع  ١رمت وألاوعاباإلار حت ًُٚاث٣ت، ٧األخ٩ام الًظُؤزغي مً ألاؾىاص الخىٟ
م ٖلى ًض٣اهىن ال٣ال يخهاع اإلاكٕغ ف٢ا ببوبّن ؾت، ًظُالخىٟ ىة٣البجخمخ٘  يألازغي الت ١وألاوعا

ت ٍمً خاالث ال٨ك٠ ًٖ الؿغ  ٤ُِٗىص بلى يغوعة الخًٌ يظُجىٟ ٦ؿىض يُع٣ال يًاج٣الخ٨م ال

 يرم، ؤّما فبم يًاج٢خ٨م  بمىحبالضاثً  ٤ا خحهخإ٦ض ًٞ يا ٖلى الخاالث التَخهاع ٢ت واُاإلاهٞغ
 ٢غعة ٣اإلا ١ الُغ بال للًُٗ با٩٢ىن ًا ما هرم، ٞمجبت الخ٨م اإلابى بلى مغجقالخاالث ألازغي، ٞال جغ

 
اهىها

 ١ل ٧األوعاًُ الٗمًل اإلاض٢بال لالٖتراى مً با٩٢ىن ًا ما هالىٟاط اإلاعجل، ومجب٧األخ٩ام اإلاكمىلت 

ال٨ك٠ ًٖ  يف ٤ت الخب٣الخاالث الؿا يمىذ الضاثً ف يالؿىع كإ اإلاكٕغ ٌلم  يالخالب، و (1)تٍالخجاع 
 م .٣هاخخما٫ ٖضم عجخان خ ببؿبت ُت اإلاهٞغٍالؿغ 

 ٤ث ؤَلُت، خُبمٗ ا حاءثهض، هجض ؤجّ ًاهىن الجض٣ال يالخالت ف ٍظهت لُاهىه٣ؤّما ًٖ اإلاٗالجت ال
خذ ال ياإلاكٕغ الؿىع  خمخ٘ ًؾىض  يذ فبً زاًضب، وؤحاػ ل٩ل صاثً ُهٖلى مهغاٖ بابالٗىان ٞو

، و  يل فًُ الٗمًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُالدجؼ الخىٟ بت َلًظُىة الخى٣ٟالب املخهلت ال٨ك٠ باإلاهٝغ

 يظُالؿىض الخىٟ يقٍغ زام ف يض ؤًالجضاهىن ٣ال يكتٍر اإلاكٕغ فٌلم  يالخالبت، و ًٍٖ الؿغ 
 ي٧الؿىض الٗاص، ُهال لالٖتراى ٖلبا٢ يظُالؿىض الخىٟ ل ختى وبن ٧انبالضاثً،  ٍدىػ ً يالظ

ت ٍظا ألامغ ٖلى الؿغ َاخث بلى زُىعة بر الحكٌىا َت، و ٍالخجاع  ١ت ؤو ألاوعابال٨خابذ بالثا
تراى، وبطا اٖترى اإلاض٣ًبت، ٞظل٪ الؿىض ُاإلاهٞغ ن ٖلى حخٍٗت و ًظُالخىٟ هىج٢ض ٣ٞ ُهً ٖلًل الٖا

تراى اإلاضً. وجٟاص٣هاث خبًاء إلز٣الالضاثً مغاحٗت   اٖل
 
 ما حً، ٦ثًا

 
 ب٤ُالخُ يلجإ الضاثً فًرا

ً و  يً فًٜ اإلاضُلبٜ، وجُلبىاٖض الخ٢ل ٖلى ًبلى الخدا يالٗمل ، (2)ؤلازُاع ٞترة يٗض مطخب، و يمَمَى

                                              
 ًى٢٘ في خا٫  (1)

 
ت ؤو ؤي صًً زابذ خُث عجب اإلاكٕغ الؿىعي حؼاء  زُحرا اٖتراى اإلاضًً بالىع٢ت الخجاٍع

بال٨خابت، ًخمثل في ٣ٞضان جل٪ الىع٢ت لل٣ىة الخىُٟظًت، ويغوعة مغاحٗت ال٣ًاء إلزباث الخ٤، عاح٘ اإلااصة 
 مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي. 451

 مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي. 448ؤًام، اإلااصة  5وهي  (2)
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ٜ ُلبةحغاءاث الخبًُٗ ًٍ و ًاإلاض يإحًت، ُت اإلاهٞغٍظ وال٨ك٠ ًٖ الؿغ ُالخىٟ يوقغوٕ الضاثً ف

ت ٍٗض ؤن ٦كٟذ ؾغ بً ًاإلاض ٖاصث ٖلى يالخالت، ما الٟاثضة الت َظٍ يٗترى ٖلى الؿىض، َٟٞو 
ـ ًِ، ؤلًمجغص اٖتراى اإلاضب هخامل اع ٖلىهجًىث، بذ الٗى٨ببِ هم٨ً ونًٟٟٗل ؾىض ب هاجبخؿا

 ت!!ُت اإلاهٞغٍاصع ٖلى ٦ك٠ الؿغ ٣ال يظُهٕى الؿىض الخىٟ يما لى حكضص فُاإلاكٕغ ٞبؤولى 

ال٨ك٠ ًٖ  ١هُا يف هُٗخًمً جىؾٍو  ُبض مًٗاهىن الجض٠٣ ال٢ؤّن مى  ُهومما ال ق٪ ٞ 
 بى٫ ٣م٨ً الً يرع ٖلى الىدى الظبر محك٩ل ٚبت ُت اإلاهٞغٍالؿغ 

ّ
ت ٍىالً ؾغ هىىن ًياص ال ً هإه

 فه، ومً الؿتٍؾىع  يت فلُلُت خُمطغف
 
ت ٍال٨ك٠ ًٖ الؿغ  ياهىو٣ظا الىي٘ الَْل  يىلت حضا

ت ٍخاالث الىشف عً الؿغ  يوولما جىؾع اإلاشغع وؤفغؽ ف. (1)ت وبيغاع الٗمالءُاإلاهٞغ

ىىن لطالح بمطالح العمالء والب،  ؤغغ يظُشغوؽ الؿىض الخىف يل فهت، وحؿاُاإلاطغف

 .ىًبل والُن مطالح الضاثً والعمبيالخىاػن اإلايشىص  لُمجد يؤزل وفشل ف يالخالبن، و يالضاثى

م ًض٣اهىن ال٣ن البح ٣ُ٣يالخ ٍصوع  يسخل٠ فًت ٍؾىع  يف يظُإّن الدجؼ الخىٟبى٫ ٣م٨ً الٍو 

 بهمىحب تُت اإلاطغفٍا مً الؿغ لُلُاؾخثىاء خض ًاهىن الجض٣ال ٍر بىما اٖخبِض، ًٞاهىن الجض٣وال
 ال٨ك٠ ًٖ الؿغ ًظُ٘ الخاحؼ جىُٟؿخٌُ

 
ً اإلاىصٖت ًت، والدجؼ ٖلى ٧اٞت ؤمىا٫ اإلاضُت اإلاهٞغٍا

، هجض ؤّن ال يف ت لىغع اؾخثىاءاث ُاهىهلؤخض الىؾاثل الت بمثاب ٍر بض اٖخ٢م ًض٣اهىن ال٣اإلاهٝغ

 اؾخثىاء.  هظاجبٗض الدجؼ ٌ، وال ظُت مىغع الخىفُت اإلاطغفٍالؿغ 

ج٢رة ٖلى الاحت زُبُآزاع ؾل هض لًالجض ي٠ اإلاكٕغ الؿىع ٢ؤّن مى  ُهومما ال ق٪ ٞ  يخهاص الَى

 :يجخجلى ف

 مىًجٟاص، لُلجإ الٗمً، مً اإلام٨ً ؤن يالخال ياهىو٣ْل الىي٘ ال يف ل:ُت للعمباليؿب 
 
 ها

                                              
 ال٨ك٠ ًٖ ًىعص الباخث  (1)

 
ا املخامىن في الخُب٤ُ الٗملي، ٞلى ؤعاص ؤخض ألاشخام مثال ٣ت ابخ٨َغ ٍَغ

خؿاباث زهمه الخاحغ، ٣ُٞىم ب٨خابت ؾىض صًً ٖاصي ٖلى ال٩ىمبُىجغ باٖخباع اإلاضًً به زهمه الخاحغ، 
مي بٟخذ مل ٣ىم بة٢ىإ شخو ما ٚحر مٗغوٝ للخاحغ بإن ًبهم ٖلى الؿىض، زم ٣ًىم الضاثً الَى ٠ ٍو

مي، وجمطخي ٞترة الازُاع ) مي ٖلى ٖىىان َو بلٜ اإلاضًً بالؿىض الَى اًام(، زم ًُلب الدجؼ ٖلى  5جىُٟظي ٍو
٨ك٠ عنُض الخاحغ، وبٗض  غ ما في الظمت ٍو دهل ٖلى ج٣ٍغ بلٜ البى٪ الدجؼ، ٍو إحي ٍو عنُضٍ لضي البى٪ ٍو

ٗترى ٖلى الؿىض إحي ألازحر َو  ٖلُه ٍو
 
ًُٗ ببُالن بحغاءاث الخبلُٜ و طل٪ ًبلٜ الخاحغ بىنٟه مذجىػا ، ٍو

ُت وونل الخاحؼ بلى مبخٛاٍ، وزُىعة  ت اإلاهٞغ بٗضم صخت الؿىض، ول٨ً طل٪ خضر بٗض ؤن ٦كٟذ الؿٍغ
٣ت هي بم٩اهُت مالخ٣ت الخاحؼ بجغم التزوٍغ. بال ؤن الىا٢٘ الٗملي ٦ك٠ ًٖ لجىء ال٨ثحر بلحها  َظٍ الٍُغ

ىا ج٨ م مً الخُىعة الجؼاثُت. َو مً ألاَمُت في الدكضص في هٕى الؿىض الخىُٟظي ال٣اصع ٖلى ال٨ك٠ ٖلى الٚغ
ُت. ت اإلاهٞغ  ًٖ الؿٍغ
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، ختى ال  هؤمىال ب، بلى سخهاجبت خؿاٍإلحغاءاث ال٨ك٠ ًٖ ؾغ  خٗغى ملخاَغ ًمً اإلاهاٝع

 جىًٟشخو  يمً ؤ هال٨ك٠ ًٖ ؤمىال
 
 فًظُدىػ ؾىضا

 
ىى٥ زاعج بال يا فهضاًٖ، وبهخهمىاح يا

 الضولت .

 ت ٢ىى٥، ؤو بألامىا٫ مً ال بغو َبلى  ياصُؾ يالخال ياهىو٣بّن الىي٘ ال ت للمطاعف:باليؿب
ّ
ل

ت ٍىلت ٦ك٠ ؾغ هاع الٗمالء مً ؾبزٝى ٦ ي٨مً فًطل٪  يف ببا، ولّٗل الؿحهضإ ًٞؤلا 

 الضولت . يف يلت اليكاٍ اإلاهغف٢طل٪ الى ٖغ  ياصُؾ يالخالبت، و ُم اإلاهٞغهاتبخؿا

 لظل٪، ًوجٟاص
 
م ويغوعة ًض٣ال ه٢ٟيغوعة الٗىصة بلى مى  يف ياخث اإلاكٕغ الؿىع بال يىصخًا

  يظُالخى٩ٟىن الؿىض ًاقتراٍ ؤن 
 
 ًُاث٢للخاحؼ خ٨ما

 
، وال ه٢ُُٗا

 
 فُظل٪ جطخبى٫ ٣ا

 
 يت

 للخىاػن ٣ُ٣ل جدبى٪، بل والُمهالر الضاثً لهالر الٗم
 
واإلاخٗاعيت،  ن اإلاهالر الثالر اإلاكغوٖتبحا

 ى٪.بل، مهالر الُمهالر الضاثً، مهالر الٗم

 ٞايجاْ بطًامل

 ٟطزكع ايٜايتشز يف

لؿىت  13م ٢ت ع ُم اإلااؾؿاث اإلاالُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢اهىن مهٝغ ٢مً  145جىو اإلااصة 

ىى٥ وؾاثغ بال يم فهم وزؼاثجهم وؤماهاتهاث الٗمالء ووصاجٗب٘ خؿاُج٩ىن حمٖلى ؤهه " 2012
إل ٖلًت، وال ٍؾغ ، مبهت ٣اإلاٗامالث اإلاخٗل اهاث بُمٗلىماث ؤو  يا ؤو بُٖاء ؤها ؤو ٦كٟحهجىػ الَا

ؤو  هل ؤو وعزخُمً العم بيبطن هخا بمىحببال اقغ، بر محغ ؤو ٚاقبم ٤ٍُغ بشخو  يا أل هٖج

٦ما وهٓمذ  "،اثمتكت ُػاثكزطىمت  يالىفاط ف بواح يػاجكىاء على خىم بم، او هاإلاىص ى ل

ٌٗ اؾخثىاءاث ب 147، وهٓمذ اإلااصة (1)يالؿغ اإلاهغفبلاللتزام  يالصخصخ ١الىُا 146اإلااصة 

ع الحجؼ على ألامىاٌ واإلاىحىصاث كُجىػ جى ًال ٖلى ؤهه " 149ت، وهّهذ اإلااصة ُت اإلاهٞغٍالؿغ 

                                              
حها  146جىو اإلااصة  (1) ه "ًدٓغ ٖلى عئؾاء وؤًٖاء مجلـ بصاعة البىى٥ ومضًغحها ومؿدكاعحها ومكٞغ

ّ
ٖلى ؤه

مٗلىماث او بُاهاث ؤو  وو٦الئهم ومغاؾلحها وزبرائها وؾاثغ الٗاملحن بها، بُٖاء او ٦ك٠ ؤو ؤلاٞهاح ًٖ ؤًت
وزاث٤ او مؿدىضاث ًٖ ٖمالئها ؤو خؿاباتهم ؤو وصاجٗهم ؤو ؤماهاتهم ؤو مىحىصاتهم ؤو الخؼاثً الخانت بهم ؤو 
 
 
ما ًخٗل٤ بهم مً مٗامالث ؤو قاون، وطل٪ بال في الخاالث اإلاغزو بها بم٣خطخى ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن، وو٣ٞا

. و  َؿغي الخٓغ اإلاكاع بلُه في ال٣ٟغة الؿاب٣ت في مىاحهت حمُ٘ للكغوٍ والًىابِ التي ًًٗها اإلاهٝغ
 ختى بٗض اهتهاء الٗال٢ت بحن الٗمُل والبى٪، ؤو بحن ؤي مً ألاشخام اإلاكاع 

 
ٓل ٢اثما ألاشخام والجهاث، ٍو

 بلحهم في ال٣ٟغة الؿاب٣ت والبى٪ ألي ؾبب مً ألاؾباب".



 

  
 

 

  118 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 ،(146) نياإلااصج يا فيهت اإلاىطىص علٍخاالث عفع الؿغ  يظا الفطل، بال فه بمىحبت ُاملحم

 " (1)اهىن لظا الهمً  (147)

 ألخ٩ام اإلااصة ٣ووٞ
 
 ًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟجىػ جى ً، ال 149ا

ّ
٘ بً بال ٗض ٞع

ا، ؾىاء حهل مً الدجؼ ٖلُض خّهً ؤمىا٫ الٗم٢ ي ُغ ٣ؤّن اإلاكٕغ ال يٗجٌت، مما ُاإلاهٞغت ٍالؿغ 
٘ الؿغ ، اًظُا ؤو جىُٟا٧َُان الدجؼ اخخ إل ٖلى خاالث بت، و ُاإلاهٞغت ٍواقتٍر إلم٩ان طل٪ ٞع ااَل

٘ الؿغ  ٘ الؿغ  ن مًحاخث خالخبدىاو٫ الُؾ، تُت اإلاهٞغٍٞع  ٤خ يدث فبت، والُت اإلاهٞغٍخاالث ٞع

٘ الؿغ  يوجخمثل الخالت ألاولى فا، بهمىحب يظُاء الدجؼ الخى٣ٟبل يالضاثً ف ت ُت اإلاهٞغٍخالت ٞع
ٌ ؾضاص م ٘  يخالت الاؾدىاص ف يت، ٞخخمثل فُؤّما ًٖ الثاه (،147/4م ) ٪ُالك لٜباؾدىاصا بلى ٞع ٞع

 .(2)( 145م ) الىٟاط بواح يًاج٢ت بلى خ٨م ُت اإلاهٞغٍالؿغ 

                                              
، خُث و٢٘ اإلاكٕغ ال٣ُغي في زُإ ماصي في 2012لؿىت  13ًىعص الباخث مالخٓت ٖلى ال٣اهىن ال٣ُغي ع٢م  (1)

( مىه، خُث حاء في جل٪ اإلااصة "ال ًجىػ جى٢ُ٘ الدجؼ ٖلى ألامىا٫ واإلاىحىصاث املخمُت بمىحب 149اإلااصة )
ت اإلاىطىص عليها في اإلااصجين َظا الٟهل،  دبحن مً هظا اللاهىن  (147)، (146)بال في خاالث عفع الؿٍغ "، ٍو

ُت اإلاكاع بلحها في مً الىو  ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ الؿاب٤، ؤن اإلاكٕغ ٢ض ؤخا٫ إلم٩اهُت جى٢ُ٘ الدجؼ ٖلى خاالث ٞع
٨مً الخُإ اإلااصي في ب٢دام اإلااصة 147و 146اإلااصجحن  ه بالغحٕى بلى اإلااصة 146، ٍو

ّ
مً ال٣اهىن  146، خُث به

ُت، ًدبحن ؤّجها جىٓم الىُا١ الصخصخي لاللتزام بالؿغ اإلاهغفي وال جدخ ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ ىي ٖلى خاالث لٞغ
حها وو٦الئهم  ه " ًدٓغ ٖلى عئؾاء وؤًٖاء مجلـ بصاعة البىى٥ ومضًغحها ومؿدكاعحها ومكٞغ

ّ
خُث حاء ٞحها ؤه

ومغاؾلحها وزبرائها وؾاثغ الٗاملحن بها، بُٖاء او ٦ك٠ ؤو ؤلاٞهاح ًٖ ؤًت مٗلىماث ؤو بُاهاث ؤو وزاث٤ ؤو 
ؿاباتهم ؤو وصاجٗهم ؤو ؤماهاتهم ؤو مىحىصاتهم ؤو الخؼاثً الخانت بهم ؤو ما مؿدىضاث ًٖ ٖمالئها ؤو خ

 
 
ًخٗل٤ بهم مً مٗامالث ؤو قاون، وطل٪ بال في الخاالث اإلاغزو بها بم٣خطخى ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن، وو٣ٞا
ؿغي الخٓغ اإلاكاع بلُه في ال٣ٟغة الؿاب٣ت في مىاحهت حمُ . َو ٘ للكغوٍ والًىابِ التي ًًٗها اإلاهٝغ

 ختى بٗض اهتهاء الٗال٢ت بحن الٗمُل والبى٪، ؤو بحن ؤي مً ألاشخام اإلاكاع 
 
ٓل ٢اثما ألاشخام والجهاث، ٍو

وطلً بال في الحاالث بلحهم في ال٣ٟغة الؿاب٣ت والبى٪ ألي ؾبب مً ألاؾباب"، وال ٌٗخبر ط٦غ اإلاكٕغ لٗباعة "
 للشغوؽ وال

 
" بمثابت ػىابـ التي ًػعها اإلاطغفاإلاغزظ بها بملخط ى ؤخيام هظا اللاهىن، ووفلا

ُت اإلاظ٧ىعة  ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ ُت، ٞالٗباعة اإلاظ٧ىعة ٢ض ؤخالذ بلى خاالث ٞع ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ جىُٓم لخاالث ٞع
ُت بل ا٢خهغث  146في ال٣اهىن صون ؤن جإحي ٖلى بُاجها، وبالخالي لم جىٓم اإلااصة  ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ خاالث ٞع

بضو ؤن اإلاكٕغ في اإلااصة  ٣ِٞ ٖلى ط٦غ الىُا١ الصخصخي ٢ض و٢٘ في زُإ ماصي في ط٦غ  149للؿغ اإلاهغفي، ٍو
 مً ط٦غ اإلااصة 

 
ضٖى الباخث اإلاكٕغ ال٣ُغي الى 147و 146، ط٦غ اإلااصة 147و145ع٢م اإلااصة، ٞبضال ، ٍو

.
 
 جصخُذ الخُإ اإلااصي اإلاكاع بلُه لؤلؾباب اإلاكاع بلحها آهٟا

غح٘ ؾبب ا٢خهاع الباخث ٖلى  (2) الخالخحن اإلاظ٧ىعجحن بلى جد٤ُ٣ ٖىهغ اإلاالثمت م٘ مىيٕى البدث جاعة، ٍو
ُت بىاء  ٖلى بطن ٦خابي مً الٗمُل، ٞةن َظٍ  ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ ها جاعة ؤزغي، ٞباليؿبت بلى خالت ٞع وبلى قُٖى

ُت بلى ؤ ٘ الؿّغٍت اإلاهٞغ غح٘ ؾبب هضعة لجىء الخاحؼ لهظٍ الخالت ختى ًٞغ ّن اإلاضًً الخالت هاصعة الخضور، ٍو
== 
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: الحجؼ الخىف
 
             ؤوال
 
 ًُلغ الشباؾدىاصا بلى عفؼ ؾضاص م يظُ   

لؿىت  13م ٢ت ع ُم اإلااؾؿاث اإلاالُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢اهىن مهٝغ ٢مً  147جىو اإلااصة 
2012  

ّ
ن، حخب٣ن الؿاحاإلااصج يا فحهت اإلاىهىم ٖلٍاث الؿغ ب"حؿدثجى مً ؤخ٩ام مخُل هٖلى ؤه

 بضاخ بىاء  على ؾلبً ُعفؼ ش بابإؾبان بُاصة ؤو ه: بضضاع ش4ت :...... .ُالخاالث الخال

 ٣مً طاث ال ٦149ما وجىو اإلااصة  "،مالح
ّ
٘ الدجؼ ٖلى ألامىا٫ ٢ُجىػ جى ً"ال  هاهىن ٖلى ؤه

٘ الؿغ  يظا الٟهل، بال فَ بمىحبت ُواإلاىحىصاث املخم  نحاإلااصج يا فحهت اإلاىهىم ٖلٍخاالث ٞع

غن حىاػ ٢ض ؤ٢ ي ُغ ٣اإلاكٕغ الت، ؤّن ب٣ن مً الىهىم الؿابحدٍو  "،اهىن ٣ظا الَ( مً 147) ،(146)
٘ الؿغ  يخمثل فًض ب٣ُى٪ بال يف هلُٖلى ؤمىا٫ ٖم يظُاء الضاثً الدجؼ الخى٣ٟبل ت ٍيغوعة ٞع

٘ الؿغ  ٍا ؤٖال حهاإلاكاع بل 147( مً اإلااصة 4) غة٣الٟ يض هّو ف٢ت، و ُاإلاهٞغ ت ٍٖلى خالت مً خاالث ٞع

ٌ ق بابإؾباها بُاصة ؤو هى٪ قببنضاع ال يت، وجخمثل فُاإلاهٞغ  بناخ بىاء  ٖلى َلب٪ ُٞع
٪ بلى ُم الكًض٣خب( ىاَ بل الؿاخُى صاثً للٗمَو ) ضُىم اإلاؿخ٣ًٟالخالت  َظٍ بمىحب، و ٤الخ

ٌ ؾضاص مبر حىم ألاز٣ٍى٪، و بال ُهٖل باإلاسخى  ٌ لٗضم ٦ٟا(1)٪ُلٜ الكبٞغ ت ً، ؾىاء ٧ان الٞغ

                                              
==  

ه ًخٗىذ في ؾضاص صًىه ختى ؤحبر الضاثً ٖلى اللجىء بلى الدجؼ 
ّ
في خالت الدجؼ الخىُٟظي مً اإلاٟترى ُٞه ؤه

 صون ؤن ًًُغ الضاثً للجىء 
 
 وازخُاعا

 
ا اء بضًىه َٖى  مىده ؤلاطن ال٨خابي ل٣ام بالٞى

 
الخىُٟظي، ٞلى ؤعاص ٞٗال

 هاصع الخضور، بلى الدجؼ الخىُٟظي، لظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن لجى
 
ء الخاحؼ بلى َظٍ الخالت ٌٗض اخخماال

ضاع،  ه٠ البٌٗ بإن اؾخٟاصة الضاثً مً َظا الاؾخثىاء حٗض هاصعة هضعة اإلااؽ بحن الخصخى ) ص. َلٗذ صٍو ٍو
بُٗت الٗملُت البى٨ُت، صعاؾت جدلُلُت جإنُلُت  ُت َو ت اإلاهٞغ حجؼ ما للٗمُل لضي البى٪ بحن مبضؤ الؿٍغ

 لئلباٙل 20، م 2009امٗت الجضًضة، م٣اعهت، صاع الج
 
٣ا ُت ٞو ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ (. ؤّما باليؿبت بلى خالت ٞع

اب، ٞةّجها جخٗل٤ باإلاهلخت  ل ؤلاَع املخضص ًٖ اإلاٗلىماث، بمىحب ؤخ٩ام ٢اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى
 ٤ ُت ٞو ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ ٟي الٗامت، وجسغج ًٖ هُا١ البدث، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت بلى ٞع خالت بٞهاح مْى

 باليؿبت بلى خالت بٞالؽ 
 
٤ ما ًخُلبه الٗمل اإلاهغفي، خُث جخٗل٤ بمهلخت ٖامت، وؤزحرا البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞو

الٗمُل بمىحب خ٨م ٢ًاجي جهاجي، ٞخ٩اص ال جسخل٠ في قغوَها ًٖ قغوٍ خالت الخ٨م الىاحب الىٟاط التي 
 بلى  ؾِخٗغى لها الباخث، لظل٪ ؾ٣ُخهغ الباخث في صعاؾت خ٤

 
صاثً الٗمُل في الدجؼ الخىُٟظي اؾدىاصا

ٌ صٞ٘ مبلٜ الكُ٪ )م ٤ خالت ٞع ُت ٞو ت اإلاهٞغ ٘ الؿٍغ إل بىاء ٖلى خ٨م ٢ًاجي 147/4خالت ٞع ( وخالت الَا
 (.145واحب الىٟاط )م 

ٌ ٚحر اإلاكغوٕ لؿضاص مبلٜ الكُ٪، بدؿباهه ملتزما بإصاء مبلٜ الكُ٪  (1)  ًٖ الٞغ
 
٩ىن البى٪ مؿئىال متى ٍو

ض عاح٘: ص. ٞاث٤ مدمىص دمحم الكمإ، اإلاىاو٘ ال٣اهىهُت مً مؿاولُت  ، للمٍؼ  لضًه و٢ابال للهٝغ
 
٧ان مىحىصا

البى٪ اإلاسخىب ٖلُه بمىاؾبت ؤصاء ٢ُمت الكُ٪، صعاؾت في الخُب٣ُاث ال٣ًاثُت، بدث ميكىع في املجلت 
ت، الٗضص ا ، م 2011لثاوي، الؿىت الخامؿت، صٌؿمبر ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت الهاصعة ًٖ وػاعة الٗض٫ ال٣ٍُغ

115 ،116. 
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، و ُض ؤو لٗضم وحىص عنُالغن
 
ظا بهان بُاصة ؤو هبنضاع ق ىاَى٪ باهىن لل٣ض ؤحاػ ال٢ض ؤنال

 ٌ ت ٣ُ٣اصة خهوال جخًمً جل٪ الك (،ضُىا الضاثً اإلاؿخَٟى َو ) ٤الخ بناخ بىاء ٖلى َلبالٞغ

ٗض طل٪ ؤلانضاع ٌوال ، (1)بل للسخبا٢ض ٧اٝ و ُر بلى ٖضم وحىص عنحِ حك٣ل ٞب ب٣يض اإلاخُالغن

 مً الهاهت
 
ؤن  يل فُصاثً العم مخٌى خثىع الدؿاٌئ ًىا هو  ،يالؿغ اإلاهغفب هى٪ اللتزامبا٧ا

ى مً بلعلى ما ج يظُاء الحجؼ الخىفلةلبىم ٍلىا و هت ُت اإلاطغفٍض مً خالت عفع الؿغ ُؿخفٌ

 ٣همً الٟ بغي حاهً ض للىفاء ؟ُت الغضًى عضم هفاهالغفؼ  يف ببض بن وان الؿُلغ الغضبم

  - اخثبال ٍضٍا ً - ي اإلاهغ 
ّ
ٖلى ؤمىا٫  يظُالخىٟاء الدجؼ ٣ىا مً بلَمى٘ الضاثً ًىحض ما ًال  هؤه

  ب٣يض اإلاخُٖلى الغن ي، ؤهىًمض
 
ثىع الدؿائ٫ خى٫ قغوٍ مماعؾت الضاثً ٍو  ،(2)بن ٧ان مىحىصا

اهىن ٢ يا فَالكغوٍ الٗامت الىاعص ط٦غ  يل جخمثل فه، ٞهىًٖلى ؤمىا٫ مض يظُالدجؼ الخىٟ يف ٣هلخ
 الدجؼ ؟ت لجىاػ ُىال٪ قغوَا زانت ؤو بياَٞاإلاغاٞٗاث، ؤم ؤّن 

 بغي الً
ّ
 بلى ؤخ٩ام اإلااصة  هاخث ؤه

 
م ُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢اهىن مهٝغ ٢مً  149اؾدىاصا

ا هٟغيً ياإلياٞت بلى الكغوٍ الٗامت التب - ن جىاٞغحخًٗ، 2012لؿىت  13م ٢ت ع ُاإلااؾؿاث اإلاال
ض ُلصخت الدجؼ ٖلى الغن يقٍغ بياف - يظُالدجؼ الخىٟ يهٟت ٖامت فباهىن اإلاغاٞٗاث ٢

، فٍالخالت، و  َظٍ يف ب٣ياإلاخ ا يخمثل طل٪ الكٍغ  ياضخ٢الدجؼ بلى  بالضاثً م٘ َل ١يغوعة بٞع

ٌ ؾضاص مبى٪ بان مً البُاصة ؤو هظ قُالخىٟ ا والػما ٍغ َظا الكٍغ حى َٗض َ٪، و ُلٜ الكبٞغ
غن ٢ض ؤ٢ 13/2012اهىن ٢ يف ي ُغ ٣طل٪ بلى ؤّن اإلاكٕغ ال يف ببغح٘ الؿٍلصخت بحغاءاث الدجؼ، و 

٘ الؿغ ب٘ الدجؼ ٖلى ؤمىا٫ الٗمالء ٢ُحىاػ جى  ٘ الؿغ بٗخٌ يالخالبت، و ُت اإلاهٞغٍٞغ ت ُت اإلاهٞغٍر ٞع
 حى 

 
ا  لصخت جى ٍغ َقَغ

 
 والػما

 
٘ الؿغ بثً٘ الدجؼ، وما ٢ُا ىا َالخالت اإلاٗغويت  يت فُت اإلاهٞغٍذ ٞع

ٌ ؾضاص مبى٪ باصة الهاصعة مً الهان ؤو الكبُى الَ  الدجؼ ب٘ ٣ً يالخالب٪، و ُلٜ الكبٞغ
 
اَال

ابالهاصع   الدجؼ. بان م٘ َلبُاصة ؤو طل٪ الهجل٪ الك ١ضون بٞع

ٌ الك بابإؾبان بُاصة ؤو هالاؾدىاص بلى خالت ق يؤ) لتُالىؾ َظٍ ُبَٗو  ا هاجبدؿب٪ ُٞع

٘ الؿغ  ا حهل ٖلًالخدا هةم٩اهبل ًُ الٗمًؤّن اإلاض، ت بلى الضاثًباليؿب( تُت اإلاهٞغٍؤخض خاالث ٞع

غاع ٢ل نضوع ٢باصة و هنضوع الك ٗضب هى مً ؤمىالب٣ما ج بسخ ٤ٍا، ًٖ َغ هلُاى مٟاٖهوبح

                                              
بُٗت الٗملُت البى٨ُت، مغح٘  (1) ُت َو ت اإلاهٞغ ضاع، حجؼ ما للٗمُل لضي البى٪ بحن مبضؤ الؿٍغ ص. َلٗذ صٍو

  .37ؾاب٤، م 
بُٗت الٗملُت البى٨ُت، مغح٘  (2) ُت َو ت اإلاهٞغ ضاع، حجؼ ما للٗمُل لضي البى٪ بحن مبضؤ الؿٍغ ص. َلٗذ صٍو

 .38ؾاب٤، م 
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 يت الهغاٝ آلال٢ُابً لًاػة اإلاضُخالت خ يىلت فه٩ىن ألامغ ؤ٦ثر ؾٍى٪، و بلل هُٛلبالدجؼ وج
ْ
، بط

ت ؤ٦ب بهى مً خؿاب٣ما ج بسخ هةم٩اهب  .ُهخٟاصي الدجؼ ٖلًر ختى بؿٖغ

: الحجؼ الخىفُزاه
 
             ا
 
 لحىم  يظُ 

 
      اؾدىاصا
 
 الىفاط بواح يػاجك       

لؿىت  13م ٢ت ع ُم اإلااؾؿاث اإلاالُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢اهىن مهٝغ ٢مً  145جىو اإلااصة 

ىى٥ وؾاثغ بال يم فهم وزؼاثجهم وؤماهاتهاث الٗمالء ووصاجٗب٘ خؿاُج٩ىن حمٖلى ؤهه " 2012
إل ٖلًت، وال ٍم، ؾغ بهت ٣اإلاٗامالث اإلاخٗل اهاث بُمٗلىماث ؤو  يبُٖاء ؤا ؤو ها ؤو ٦كٟحهجىػ الَا

ؤو  هل ؤو وعزخُمً العم بيبطن هخا بمىحببال ، اقغبر محاقغ ؤو ٚبم ٤ٍُغ بشخو  يا أل هٖج
 ".اثمتكت ُػاثكزطىمت  يالىفاط ف بواح يػاجكىاء على خىم بم، ؤو هاإلاىص ى ل

 للىو الؿا٣ووٞ 
 
٘ الؿغ ً، ب٤ا   بدىػة عاٚبت لالَإل بطا ٧ان ُت اإلاهٞغٍجىػ ٞع

 
إل خ٨ما الَا

 واحًُاث٢
 
ل الدجؼ ُم٨ً لضاثً الٗمًىاء  ٖلى طل٪، باثمت، و ٢ت ًُاث٢زهىمت  يالىٟاط ف با
٘ خالت الؿغ ب يظُالخىٟ  ت: ُالكغوٍ آلاج ٤ىا ٞوَت ُت اإلاهٞغٍىاء  ٖلى ٞع

  ٍدىػ ً يالظ يظ٩ُىن الؿىض الخىًٟؤن  (1
 
، و ًُاث٢الضاثً خ٨ما

 
٘ الؿغ ًال  يالخالبا ت ٍجىػ ٞع

ى الخا٫ َآزغ، ٦ما  يظُىاء  ٖلى ؾىض جىٟبً، ًالدجؼ ٖلى ؤمىا٫ اإلاض يالخالبت، و ُاإلاهٞغ

لٍالخجاع  ١ت لؤلوعاباليؿب  جىٟببطا ٧ان  ُهت. ٖو
 
 ًظُدىػة الضاثً ؾىضا

 
سالٝ الخ٨م با

ت ٣بٗبهُضم ُىما ؾبِألازغي، ً ًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُ٘ الدجؼ الخىُٟؿخٌُ ه، ٞةهيًاج٣ال

. يً فًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُالخىٟ مً الدجؼ هؾخمىٗ يت التُت اإلاهٞغٍالؿغ   اإلاهٝغ

٘ الؿغ ًال  يالخالبالىٟاط، و  بواح يًاج٩٣ىن الخ٨م الًؤن  (2 ت والدجؼ ٖلى ُت اإلاهٞغٍجىػ ٞع

 ال ًؤمىا٫ اإلاض
 
ظا الكٍغ مً َٗض َت، و ًظُىة الخى٣ٟالبخمخ٘ ًً بطا ٧ان ؾىض الخاحؼ خ٨ما

خهىع ًت ال ًظُىة الخى٣ٟالبخمخ٘ ًال  يالظ يًاج٣الخ٨م ال، طل٪ ؤّن يظُاث الدجؼ الخىٟحهُضب

 . يظُٞخذ مل٠ جىٟ همٗ

اثمت ؤمام ٢م٨ً ؤن ج٩ىن الضٖىي ما ػالذ ًل با، ُاثهج يًاج٩٣ىن الخ٨م الًكتٍر ؤن ٌال  (3

 ".اثمت٢ت ًُاث٢زهىمت  ياعة " فبؿخٟاص مً ٌٖظا ًَاء، و ٣ال

٘ الؿغ م٨ً ًل هن، ٞحثىع  الدؿائ٫ خى٫ ؤخ٩ام املخ٨مٍو   ألخ٩ام ٣ا؟ ٞوبهمىحب تُت اإلاهٞغٍٞع
 
ا

 ياملخ٨مت الت ياضخ٢ن نضوع ؤمغ مً حخًٗ، 13/1990 ي ُغ ٣اهىن اإلاغاٞٗاث ال٢( مً 204) اإلااصة
 للخىٟبا٩٢ىن طل٪ الخ٨م ًم ختى ُا ؤنل خ٨م الخد٨بهلم ٦خاب٣ؤوصٕ 

 
ِ ٣ٞ ي٨ًٟال  يالخالبظ، و ُال

٘ الؿغ ُنضوع خ٨م جد٨  يً فًٖلى ؤمىا٫ اإلاض يظُاء الدجؼ الخى٣ٟبل يالخالبت، و ُت اإلاهٞغٍم لٞغ
 ،  ظ.ُالخىٟبّض مً نضوع ألامغ بل ال باإلاهٝغ
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، حى٫ ؤز٣م٨ً الٍو 
 
 ي ُغ ٣اهىن ال٣ال يت فُت اإلاهٞغ٦ٍك٠ الؿغ  يف يظُإن صوع الدجؼ الخىٟبرا

ل بض، ًالجض ي٘ الؿىع َالدكغ  يى الخا٫ فَ، ٦ما هدض طاجبت ُت اإلاطغفٍعض اؾخثىاء  مً الؿغ ٌال 
ٗض ٌ، وال ظُت مىغع الخىفُت اإلاطغفٍت لىغع اؾخثىاءاث الؿغ ُاهىهلؤخض الىؾاثل الت بمثابٗض ٌ

 هاػجُت ملجغص خُت اإلاهٞغ٨ٍك٠ الؿغ ًضوع الخاحؼ ؤن ٣مبـ ِاؾخثىاء، لظل٪ ل هظاجبالدجؼ 

 جىٟ
 
، ًظُؾىضا

 
٘ الؿغ حخًٗل با  ٘ طل٪.ُؿخٌُت ختى ُت اإلاهٞغٍن جىاٞغ ؤخض خاالث ٞع
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 يالجاى ححبملا
 ةية املصسفيظل الطس يف يريإجساءات احلجص التيف

 ٖلى ما للمضُٖلى ألامىا٫ الٗاثضة للٗم يظُٗض الدجؼ الخىٌٟ
 
ً لضي ًل لضي اإلاهاٝع حجؼا

 -(2)ٌٗبٖلى خض ون٠ ال - ٗضٌ ٍضوع ب ي، والظ(1)رحالٛ
 
 مسخلُا

 
 هييخٍو  يةحغاء جدٟٓبضؤ ًبٖمال

ر الدجؼ بض اٖخ٢ 2010ض ؾىت ًالجض يت الؿىع ُت اإلاهٞغٍالؿغ اهىن ٢. وبطا ٧ان يظُةحغاء جىٟب

ًماهاث زانت، و٦ظل٪ ألامغ ب هُُدًلم  هت، ٞةهُت اإلاهٞغٍت اؾخثىاء مً الؿغ بمثاب يظُالخىٟ

لؿىت  13م ٢ت ع ُم اإلااؾؿاث اإلاالُوجىٓ ي ُغ اإلاغ٦ؼ ٢اهىن مهٝغ ٢ يف ي ُغ ٣ت بلى اإلاكٕغ الباليؿب

 ًؤ هُُدًلم  يالظ 2012
 
 لبًا

 
ل جغ٥ ٧ل ب ،(3)تبُٗاث الٗغ ٌَٗ الدكغ بًماهاث زانت، زالٞا

لى طل٪ ٣ألامغ لل ي ُغ ٣وال يمً اإلاكٕغ الؿىع  هو  يإ ؤلاحغاءاث التبن اجحخًٗىاٖض الٗامت، ٖو
كإن حجؼ ب 13/1990 ي ُغ ٣اهىن اإلاغاٞٗاث ال٢و  1/2016 ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢ا حهٖل

مغخلت ما  ين جخمثل اإلاغخلت ألاولى فحخِؿِن عثحمغخلخبا ههُجلخم٨ً ٍ، و (4)رحً لضي الًٛما للمض
غ ٍغ ٣م جًض٣ٗض جبمغخلت ما  يت فُوجخمثل اإلاغخلت الثاه (،ألاو٫  باإلاُل) الظمت يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ل ج٢ب

 (.يالثاو باإلاُل) الظمت يما ف
  

                                              
ص. ٖلي الصخاث الخضًضي، الدجؼ ٖلى ألامىا٫ اإلاىحىصة في الخؼاثً الخانت لضي البىى٥، صاع الجهًت  (1)

 .51، م 1999الٗغبُت، ال٣اَغة، 
 .20، م 1964ص. ٖبض اإلاىٗم خؿجي، الدجؼ جدذ ًض البىى٥، بضون هاقغ،  (2)
٘ اإلاهغي، خُث ؤلؼم ٢اهىن البى٪ اإلاغ٦ؼي و  (3) يغوعة  2003لؿىت  88الى٣ض والجهاػ اإلاهغفي ع٢م ٧الدكَغ

وما بٗضَا  97نضوع ؤمغ بال٨ك٠ مً ٢بل مد٨مت اؾخئىاٝ ال٣اَغة بىاء ٖلى َلب طوي الكإن، عاح٘ اإلاىاص 
 .2008لؿىت  88مً ٢اهىن البى٪ اإلاغ٦ؼي والى٣ض والجهاػ اإلاهغفي ع٢م 

وما ًلحها. بِىما  360مضًً لضي الٛحر في اإلاىاص حجؼ ما لل 1/2016ًىٓم ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  (4)
 وما ًلحها حجؼ ما للمضًً لضي الٛحر. 445في اإلاىاص  13/1990ًىٓم ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي 
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 األٍٚ بطًامل

 ايذ١َ ز َا يفٜزكِ  ٜدكٌ  قبَزس١ً َا 

: ضضوع 
 
       ؤوال
 
 يظُالحجؼ الخىفغاع ك   

 ل٣ن ٞوحخًٗ
 
إ ٣ًةبظ ُـ الخىِٟغاع مً عث٢نضوع  1/2016 ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٣ا

غ الدجؼ ٖلى ٍغ ٣لخ يظُاإلال٠ الخىٟ يف هالضاثً ؤو املخ٩ىم ل هضم٣ً بىاء  ٖلى َلب يظُالدجؼ الخىٟ

ضة بن وحضث، ولم ٍاإلاا  ٤الىزاثب ٣هٞغٍىا(، و َى٪ بال يؤ) رحطمت الٛ يىلت اإلاىحىصة ف٣الٜ اإلاىباإلا

ض ٣ُغ، ٢ٞ ي. ؤّما ف(1)الدجؼ بىت لضي َالُت م٣ُٗغاع الدجؼ وحىص وز٢كتٍر اإلاكٕغ لهضوع ٌ
اجساط ما  يمسخو ف ياضخ٢ظ بلى ُمت الخىٟهم 13/1990اهىن اإلاغاٞٗاث ٢ يف ي ُغ ٣ؤهاٍ اإلاكٕغ ال

 - (2)٣همً الٟ بحاه بدؿب - ي ُغ ٣اإلاكٕغ ال ٍٗض اججاَ، و ي ر بظ الجُلؼم مً بحغاءاث الخىًٟ
 مثالَاججا

 
، ُا

 
ا هويٗ يخطخ٣الٛت جبت ُمَت وؤُظ مً خؿاؾُبحغاءاث الخىٟ بهما جخمخ٘  ببؿبا

 اى مخسهو.٢جدذ بقغاٝ 

: جُزاه
 
   ا
 
 غاع الحجؼ كغ ُلب 

 لضهانبدؿبت ُغ اإلااؾؿت اإلاالُلبج  (1
 
 (3)ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢ؤلؼم  ا:يها محجىػا

 ب٦خا بمىحب٩ىن طل٪ ٍغاع الدجؼ، و ٢ ًهٜ اإلاذجىػ لضُلبج (4)ي ُغ ٣الاهىن اإلاغاٞٗاث ٢و 
ت مً ال ًهغؾل بلى اإلاذجىػ لضً  ٖلى مجمٖى

 
ان بُؾىض الخاحؼ، و  ياهاث جخمثل فبُمكخمال

ىاثض هلٜ اإلاذجىػ مً ؤحلبإنل اإلاب اء  ًهاإلاذجىػ لض هياإلياٞت بلى هب٠، ٍواإلاهاع  ٍٞو ًٖ ٞو
ً حؿل ُهبلى اإلاذجىػ ٖل ٍضً يما ف  .ٍاًب همُٖو

                                              
ص. حما٫ الضًً م٨ىاؽ، حجؼ ما للمضًً لضي الٛحر، مجلت حامٗت صمك٤ للٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت،  (1)

 .301، م ٫2002، ؾىت املجلض الثامً ٖكغ، الٗضص ألاو 
ص. دمحم خاجم البُاث، مضي خماًت خ٤ الضاثً )َالب الخىُٟظ( في الخهى٫ ٖلى خ٣ه الثابذ في الؿىض  (2)

ت والخُب٤ُ في يىء ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي ع٢م ) وحٗضًالجه، بدث  1990( لؿىت 13الخىُٟظي بحن الىٍٓغ
ت، الٗض ص الثاوي، الؿىت الثالثت، ٖام ميكىع في املجلت ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت الهاصعة ًٖ وػاعة الٗض٫ ال٣ٍُغ

ش  -، مخىاٞغ ٖلى مى٢٘ املجلت ٖلى قب٨ت الاهترهذ 54، م 2009 اعجه بخاٍع  22.27، 21/8/2016والظي جمذ ٍػ
 ٖلى اإلاى٢٘ آلاحي:  -مؿاء  

http://www.moj.gov.qa/LJSC.php  
 .1/2016نى٫ املخا٦ماث الؿىعي مً ٢اهىن ؤ 362اإلااصة  (3)
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  447اإلااصة  (4)

http://www.moj.gov.qa/LJSC.php
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٠ ُج٩لان خى٫ بُٖلى يغوعة ط٦غ  1/2016 ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢ىو ًولم 

اإلاذجىػ  بُهجىٖلى  اٍؾىع  يظ فُض صعحذ صواثغ الخى٢ٟالظمت، و  يغ ما فٍغ ٣م جًض٣خب ًهاإلاذجىػ لض
م مً ٖضم جُل يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ًغوعة جب ًهلض اهاث بُ يطل٪ نغاخت فاإلاكٕغ  بالظمت ٖلى الٚغ

غ ٍغ ٣م الخًض٣ج بىحى بالٗلم  ًهاإلاذجىػ لض يى اٞتراى اإلاكٕغ فَا ههض مً بٟٚال٣ولّٗل ال، ُٜلبالخ

 بههل هلهجبٗخض ٌوال 
ْ
 . (1)اهىن ٣البل هال ح ه، بط

ذ ال٣ُٟغ، ٢ٞ يؤّما ف يغوعة ط٦غ  ي ُغ ٣ال اهىن اإلاغاٞٗاث٢مً  447( مً اإلااصة 4) غة٣ض اقتَر

املخ٨مت املخخهت  بلم ٦خاب٣ً ًللمض هطمخ يما فبغ ٍغ ٣م جًض٣خب ًهلض ٠ اإلاذجىػ ُخ٩لب يطخ٣ًان بُ
 مً ًزال٫ زمؿت ٖكغ 

 
 بهض حاه٢ ي ُغ ٣اخث ؤّن اإلاكٕغ البغي الٍالدجؼ، و ب هىم بٖالهًىما

 ًهاهىن اإلاغاٞٗاث، طل٪ ؤّن التزام اإلاذجىػ لض٢مً  447اإلااصة  ي( ف4) غة٣غاص الًٟب يف ٤ُالخٞى

 ياهىن، ومً اإلاًٟل ف٣د٨م البل هال ح يالخالباهىن، و ٣ال ٍى التزام ؾىضَالظمت  يغ ما فٍغ ٣م جًض٣خب
ضٖم طل٪ ؤّن اإلاكٕغ ٍاهىن، و ٣هو ال يف ٍان صون الخاحت بلى ط٦غ بُظا الَط٦غ مثل  يالٗمل ب٤ُالخُ

 يالخالبا، و هٖضم ٞاثضت يٗجٌ، مما (2)(4) غة٣ُالن الدجؼ ٖلى بٟٚا٫ ط٦غ الٟب بغجًا لم هاإلااصة طات يف
 ا .هؿخدؿً خظَٞى ما٦ض و َض ما ُض وجإ٦ًالتز  بابا مً َٗض ط٦غ ٌ

اء ما ف هُهغاع الدجؼ ج٢ ًهٜ اإلاذجىػ لضُلبٖلى ج بترجٍو  ، ُهً اإلاذجىػ ٖلًللمض هطمخ يًٖ الٞى

، ٣ٞوبطا ٧ان اإلاا٫ مى
 
ٖلى اإلاذجىػ  بجٍ. و ُهللمذجىػ ٖل همًُٖ حؿل هُهٜ جُلبٖلى الخ بترجُىال

الضاثغة متى  هىصًٖؤن  هول، ظُل صاثغة الخى٢ٟبمً  بهن َلحاإلاا٫ اإلاذجىػ بلى خبدخٟٔ ًؤن  ًهلض

 .(3)قاء

اء  هيالىب هى٪ اللتزامبال ًهظ اإلاذجىػ لضُاث جىُٟخ٣ًومً م   ًهاألمىا٫ اإلاىحىصة لضبًٖ الٞى

لى وحُالٗم بض خؿاُخجمب هام٢ُظا الهضص َ يل فُللٗم ، يت الهغاٝ آلال٢ُابالخهىم  هل، ٖو

                                              
 257-256ص. نالح ؾلخضاع، ؤنى٫ الخىُٟظ اإلاضوي، بضون هاقغ، بضون ؾىت وكغ، م  (1)
ه "ًدهل الدجؼ، بضون خاحت بلى بٖالن ؾاب٤ بلى  447جىو اإلااصة  (2)

ّ
مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي ٖلى ؤه

نىعة الخ٨م ؤو الؿىض الغؾمي  -1 :اإلاضًً، بمىحب بٖالن ٌٗلً بلى اإلاذجىػ لضًه ٌكخمل ٖلى البُاهاث آلاجُت
بُان ؤنل اإلابلٜ اإلاذجىػ مً  -2 .الظي ًى٢٘ الدجؼ بم٣خًاٍ ؤو بطن ال٣اضخي بالدجؼ ؤو ؤمٍغ بخ٣ضًغ الضًً

ىاثضٍ واإلاهغوٞاث اء بما ف -3 .ؤحله ٞو  -4 .ي ًضٍ بلى اإلاذجىػ ٖلُه ؤو حؿلُمه بًاٍههي اإلاذجىػ لضًه ًٖ الٞى
 
 
غ بما في طمخه للمضًً بللم هخاب املحىمت املخخطت زالٌ زمؿت عشغ ًىما جيلُف اإلاحجىػ لضًه الخلٍغ

، وان الحجؼ (3)، (2)، (1)وبطا لم ٌشخمل ؤلاعالن على البُاهاث الىاعصة في البىىص  .مً ًىم بعالهه بالحجؼ
."
 
 باؾال

 .2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي الجضًض ع٢م  374اإلااصة  (3)



 

  
 

 

  133 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

ىم الخاحؼ ٣ًإن بىصر ًث ُ، خيالٗمل ب٤ُالخُ يت فُمَت مً ألا ًٚا يُت ف٣اخث بلى هبر الحكٌىا َو 

ض ُغاع الدجؼ وججم٢ظ ُجىٟ همى بُلٍىم، و ُت الًضاب يغاع الدجؼ ف٢ ًهى٪ اإلاذجىػ لضبٜ الُلبدب
 هالٗمل مً قإهىم ًت ًاهج يف ًهٜ اإلاذجىػ لضُلبدبام الخاحؼ ٢ُل، طل٪ ؤّن ُللٗم يت الهغاٝ آلال٢ُاب

 يت جل٪ املخاَغ فُمَّضي ؤب، وجديىم الخالُغاع الدجؼ لل٣ى٪ لبظ الُٗغى الخاحؼ بلى مساَغ جىٌٟؤن 

 ؾبلىت الهغاٝ ٢ُابدىػ ًً ًل اإلاضُخا٫ ٧ان الٗم
ْ
بلى  -الدجؼ ب هخا٫ ونل بلى ٖلم يف - ؿإعِ، بط

ن ٖلى حخًٗىا َو  غاع الدجؼ.٢ظ ُجىٟل ٢بىى٥ و بلل ياء الضوام الغؾمهٗض اهتبى٪ بمً ال هؤمىال بسخ

  هاهبدؿبى٪ بال
 
اء ؤن بملتزما ، وبال حٗغى إلاؿئىل بض الخؿاُخجمبىم ٣ًٗضم الٞى

 
 .همالَت بُٞىعا

 عل هاهبدؿبل ُغ العمُلبج (2
 
اهىن ٢و  (1)ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢ؤلؼم : ُهمحجىػا

 ٖل هىنٟبل ُٜ الٗمُلب، ج(2)ي ُغ ٣اإلاغاٞٗاث ال
 
ٜ  ُلبج بجًث ُغاع الدجؼ، خ٢ ُهمذجىػا

وؾىض الخاحؼ، وج٨مً الخ٨مت  هسٍان خهى٫ الدجؼ وجاع بُم٘  ُهغاع الدجؼ بلى اإلاذجىػ ٖل٢

٘ الدجؼ ؤو بزاعة بام ٣ُمً ال ُهن اإلاذجىػ ٖلحجم٨ ياإلاكٕغ طل٪ ف بمً جُل اء بطا ؤعاص ٞع الٞى

 ًهضٖى اإلاذجىػ لضً يالظ ببالؿب هٗلمُُالن، ولبىال٪ زمت َُالن بحغاءاث الدجؼ بن ٧ان ب

اء   .(3)َهججا هطمخ يف بااللتزام اإلاترجبلالمخىإ ًٖ الٞى

صون  ٍآزاع  بغجٍ٘ و ٣ً يوالؿىع  ي ُغ ٣٘ ال٧َل مً الدكغ  يف يظُىا، ؤّن الدجؼ الخىَٟالخٔ ٍو 

 ٞٗل ٧ل مً اإلاكٖغ(4)لُالٗم ُهٜ اإلاذجىػ ٖلُلبالخاحت بلى ج
 
ٜ ُلباع جبٗضم اٖخبن ح، وخؿىا

 لترجُالٗم ُهٖلاإلاذجىػ 
 
ا  ُهمى٘ اإلاذجىػ ٖل ي، وج٨مً الخ٨مت مً طل٪ فٍالدجؼ ِلزاع  ِبل قَغ

 مً ٢ر حلٜ ألازبدًل ؤن ٢ب ًهدىػة اإلاذجىػ لضبألامىا٫ اإلاىحىصة  ٍبغ هل مً تُالٗم
ْ
غاع الدجؼ، بط

                                              
 .2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي الجضًض ع٢م  364اإلااصة  (1)
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  449اإلااصة  (2)
ت، ميكىعاث حامٗت . ص (3) صمك٤، ٧لُت الخ٣ى١، حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ الخىُٟظ في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع

 .213، م 2010/2011
٘ ال٣ُغي مً هو اإلااصة  (4) مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي، والتي هّهذ ٖلى خهى٫  447ٌؿخٟاص طل٪ في الدكَغ

الدجؼ بضون خاحت بلى بٖالن ؾاب٤ بلى اإلاضًً، خُث ٣ً٘ الدجؼ بمىحب بٖالن ًبلٜ بلى اإلاذجىػ لضًه، ٦ما 
اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي ٖلى وحىب جبلُٜ الدجؼ بلى اإلاذجىػ ٖلُه بةٖالن ٌكخمل مً ٢اهىن  449وهّهذ اإلااصة 

ؿخٟاص مً َظًً الىهحن ؤن جبلُٜ الدجؼ الى  سه، َو ٖلى ط٦غ خهى٫ الدجؼ جدذ ًض اإلاذجىػ لضًه وجاٍع
٘ الؿىعي، ٞٗلى  اإلاذجىػ ٖلُه ٩ًىن بى٢ذ الخ٤ لى٢٘ الدجؼ جدذ ًض اإلاذجىػ لضًه، و٦ظل٪ ألامغ في الدكَغ

ذ ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي بلى خهى٫ الدجؼ صون الخاحت بلى جبلُٜ ؾاب٤ ال م مً ٖضم جهٍغ ٚغ
والتي ههذ ٖلى وحىب جبلُٜ  364للمذجىػ ٖلُه، ٦ما ٞٗل اإلاكٕغ ال٣ُغي، بال ؤن طل٪ ٌؿخٟاص مً اإلااصة 

ؿخٟاص مً طل٪ ؤن الدجؼ ٣ً٘ ٢بل جبلُٜ  اإلاذجىػ ٖلُه. الدجؼ للمذجىػ ٖلُه م٘ بُان خهى٫ الدجؼ، َو



 

 أمحد عادل أبوسيدد .  -مصزوعية حق دائً العنيل يف احلجش التيفيذي على أموال مدييُ وااللتشاو بالضزية املصزفية 

 

  132 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 َظٍ بى٪ بلى سخبال يف هبٖالن الدجؼ ٖلى ؤمىال ٣ُهل ٞىع جلُالٗم ُهاصع اإلاذجىػ ٖلًباإلام٨ً ؤن 

ت ٢ُابل ُدىػة الٗمبخا٫ ٧ان  يؼصاص ألامغ زُىعة فٍغاع الدجؼ، و ٢ى٪ بلٜ الًبل ؤن ٢بألامىا٫ 
 لبلىنٝغ 

 
ٜ اإلاذجىػ ُلباع جببلى ٖضم اٖخ ي ُغ ٣وال يالثٛغة، ٖمض ٧ل مً اإلاكٕغ الؿىع  ٍظه، وؾضا

الدجؼ  ِبجغجؤن  - ٤دبو  - ي اإلاهغ  ٣همً الٟ بغي حاهٍو ، ٍالدجؼ ِلزاع  ِبت قٍغ لترجبمثاب ُهٖل

 .(1)لُت للٗمُت اإلاهٞغٍضؤ الؿغ با مًبلى جغاح٘ مؼا ياصًى٪ بٜ الُلبمجغص بٖالن ؤو جب ٍآزاع 

 ؟ ُهٜ اإلاذجىػ ٖلُلبٖلى ٖضم ج باإلاترج ياهىو٣ثىع الدؿائ٫ خى٫ الجؼاء الٍو 

ٜ ُلبٖلى ٖضم ج بٖلى الجؼاء اإلاترج 1/2016ض ًالجض ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢ىو ًلم 
اع بض هّو ٖلى اٖخ٢، 13/1990 ي ُغ ٣اهىن اإلاغاٞٗاث ال٢ىما هجض ؤّن بِغاع الدجؼ، ٢ ُهاإلاذجىػ ٖل

 
ّ
ش ٍام مً جاع ًغاع الدجؼ زال٫ ٖكغة ؤ٢ ُهٜ اإلاذجىػ ٖلُلبخا٫ ٖضم ج ي٨ً فًلم  هالدجؼ و٧إه

 .(2)غاع الدجؼ٢نضوع 

: الىفاء وؤلا 
 
            زالثا
 
 ضاع:ً     

اء ما ف هُهالدجؼ جغاع ٢ ًهٜ اإلاذجىػ لضُلبٖلى ج بترجً  ، ُهً اإلاذجىػ ٖلًللمض هطمخ يًٖ الٞى
 ٣ٞوبطا ٧ان اإلاا٫ مى

 
ٖلى اإلاذجىػ  بجٍ، و ُهللمذجىػ ٖل همًُٖ حؿل هُهٜ جُلبٖلى الخ بترجُىال

الضاثغة متى  هىصًٖؤن  هظ، ولُل صاثغة الخى٢ٟبمً  بهن َلحاإلاا٫ اإلاذجىػ بلى خبدخٟٔ ًؤن  ًهلض

لى طل٪، (3)قاء  هضاًٖةب هطمخ يما ف يًٟ٘ ألاخىا٫ ؤن ُحم يى٪ فبال ًهللمذجىػ لضجىػ ً. ٖو

 .(5)ُغ٢ ي، وزؼاهت املخ٨مت املخخهت ف(4)اٍؾىع  يظ فُصاثغة الخىٟ ١ نىضو 

 ٣ضإ م٩ًىن ؤلا ًؤن  بجٍو 
 
ٗذ ٢و  يالدجىػ التب ى٪،بال ًهمً اإلاذجىػ لض ُه٘ ٖل٢ان مى ببُترها

ً ٧ل مجهونٟاتم حهواإلاذجىػ ٖلً ٍا وؤؾماء الخاحؼ هُٛلبش جٍوجىاع  ٍضًجدذ  وألاؾىاص ، مهم ومَى

  يضإ فًت ؤلا ُمَ، وج٨مً ؤ(6)اهحجؼث مً ؤحل يالٜ التبا واإلاَخًا٣مبٗذ الدجىػ ٢و  يالت
ّ
 يٛجٌ هؤه

                                              
بُٗت الٗملُت البى٨ُت، مغح٘  (1) ُت َو ت اإلاهٞغ ضاع، حجؼ ما للٗمُل لضي البى٪ بحن مبضؤ الؿٍغ ص. َلٗذ صٍو

 .44ؾاب٤، م 
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  449اإلااصة  (2)
 .2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي الجضًض ع٢م  374اإلااصة  (3)
 .2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي الجضًض ع٢م  366اإلااصة  (4)
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  453اإلااصة  (5)
مً ٢اهىن  454/2. واإلااصة 2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  367ال٣ٟغة )ب( مً اإلااصة  (6)

 .13/1990اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي 
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اء ُلٜ اإلاىصٕ ٧اٞبالظمت بطا ٧ان اإلا يما فبغ ٍغ ٣ًٖ الخ  للٞى
 
ؤزغ الدجؼ  هييخٍ، و (1)ً الخاحؼًضبا

 .(2)ضإًذ الا ٢مً و  ًهت بلى اإلاذجىػ لضباليؿب

 ٞايجاْ بطًامل

 ايذ١َ ز َا يفٜزكِ  ٜدكعد  بَزس١ً َا 

: وحى 
 
      ؤوال
 
  هغ وؤلاعفاء مىٍغ لم الخًضلج ب   

م ًض٣ج ًهاإلاذجىػ لض (3)ي ُغ ٣اهىن اإلاغاٞٗاث ال٢و  ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢ؤلؼم  
 .ًهً لضًٖلى ما للمض ضًذجؼ حضبا حهلٜ ًٞب٧ل مغة  يف بظا الىاحَىم ٣ٍالظمت، و  يغ ما فٍغ ٣ج

 ت:ُالخاالث الخال يغ فٍغ ٣م الخًض٣ج بمً واح ًهٟٗى اإلاذجىػ لضَو  

اء وؤلا  يف ًهام اإلاذجىػ لض٢بطا  (1 الظمت،  يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ٟٗى مً جُالضاثغة،ٞ  ١ ضإ لضي نىضو ًالٞى

ً الخ يٛجٌضإ ًث بّن ؤلا ُخ ٜ اإلاىصٕ ٧اٞبالظمت بطا ٧ان اإلا يما فبغ ٍغ ٣ٖ اء ُل  للٞى
 
 .(4)ً الخاحؼًضبا

اء  ١ نىضو  هىصًٖلٜ بغ مًض٣ظ جُـ الخىِٟمً عث ُهاإلاذجىػ ٖل ببطا َل (2 الضاثغة ٖلى طمت الٞى

 .(6)الظمت يغ ما فٍغ ٣م جًض٣الخالت مً ج َظٍ يف ًهٟٗى اإلاذجىػ لضٌث ُ، خ(5)للخاحؼ

ٟاء مً ج٢بُٗض مً ٌوال    يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ل خاالث ؤلٖا
ّ
 ًمض ًهاإلاذجىػ لض٩ىن ًالظمت ؤال

 
ىا

 للمذجىػ ٖل
 
 للمذجىػ ٖل٨ًً مضًوبن لم  ًهٖلى اإلاذجىػ لض بخىحًث ُ، خُهؤنال

 
 ؤنال

 
 ُهىا

 .(7)غٍغ ٣م الخًض٣ج

                                              
مً ٢اهىن  454/3. واإلااصة 2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  367ال٣ٟغة )ج( مً اإلااصة  (1)

 .13/1990اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي 
 .2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  368ال٣ٟغة )ج( مً اإلااصة  (2)
 مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث 456اإلااصة ، 2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  369ال٣ٟغة )ؤ( مً اإلااصة  (3)

 .13/1990ال٣ُغي 
مً ٢اهىن  454/3. واإلااصة 2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  367ال٣ٟغة )ج( مً اإلااصة  (4)

 .13/1990اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي 
 .2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  368ال٣ٟغة )ب( مً اإلااصة  (5)
ت، مغح٘ ؾاب٤، م ص. حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ الخىُٟظ في اإلاىاص اإلاضهُت  (6)  .216والخجاٍع
مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث  456. واإلااصة 2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  369ال٣ٟغة )ص( مً اإلااصة  (7)

 .13/1990ال٣ُغي 
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: مػمىن الخُزاه
 
           ا
 
  هغ وشيلٍغ ل 

 هىحً يٖاص ب٨خابغ ٍغ ٩٣ىن الخٍو  الظمت، يغ ما فٍغ ٣خبضم ٣خًؤن  ُهٖلى اإلاذجىػ ٖل بخىحً 

م٨ً ؤن ُغ ٍٞغ ٣ن للخحكتٍر ق٩ل مٌٗال  يالخالب، و (1)ظُمدًغ الخىٟ يان فببُظ ؤو ُـ الخىِٟبلى عث

ض ً، بطا ٧ان الدجؼ جدذ ب٤ظ، واؾخثىاء مما ؾُمدًغ الخىٟ يىي٘ فًان ببُؤو  يٖاص ب٨خاب٩ىن ً
ام ٣ىم م٣اصة جهق بهىاء ٖلى َلبالخاحؼ  يا ؤن حُٗحهٖل بت، وحُبخضي اإلاهالر الخ٩ىم

 .(2)غٍغ ٣الخ

 :(3)ياهاث جخمثل فبُغ ٖلى حملت مً الٍغ ٣الخ ي دخى ًؤن  بجُغ، ٍٞغ ٣مًمىن الخؤّما ًٖ 

 طخى٣ض اه٢بن ٧ان  هًاث٣اه بابوؤؾ ببهوؾ ُهاإلاذجىػ ٖل ٍججا هطمخ يف بً اإلاترجًضاع الض٣م (1

 ٍضًٗت جدذ ٢٘ الدجىػ الىاُحم (2

 ٖج ٍغ ٍغ ٣ضة لخٍاإلاا  ١ألاوعا (3
 
 ٖل٢ا مهضهؤو نىعا

 
 ا. حها

 ٞبُغ ٍغ ٣الخب ٤ٞغًؤن  ُهٖل بىلت، وح٣ان مىُؤٖ ًهاإلاذجىػ لضض ًبطا ٧اهذ جدذ  (4
 
 مٟهال

 
 ا.حهاها

 لخُىعة آزاع ج
 
 بخؿا٨ك٠ ً هث ٧ىهُت مً خُت اإلاهٞغٍالظمت ٖلى الؿغ  يغ ما فٍغ ٣وهٓغا

اخث ؤّن بغي الً، ياإلاهغف اث الٗملُحٗض مً ؤؾاؾ يت والتُت اإلاهٞغٍضص الؿغ حهً و ًل اإلاضُالٗم

اء بُت املخخهت ٖلى ؾهلضي الج هضاًًٖ وبًلٜ الضبإلا ي لٜ مؿاو بو مُخسهبام اإلاهٝغ ٢ُ ل الٞى

ت، م٘ ُت اإلاهٞغٍللؿغ  يظُت ل٨ك٠ الدجؼ الخىٟبُس٠ٟ مً آلازاع الؿلًؤن  هً مً قإهًالضب
خحٗبألازظ  ٗض بت ُت اإلاهٞغٍى مً الؿغ ب٣ا ؤن جداٞٔ ٖلى ما جهلت مً قإجُالىؾ َظٍاع ؤّن بن الٖا

ال٨ك٠ ًٖ ٧امل بر ملؼم حٚ ًهلت ؤّن اإلاهٝغ اإلاذجىػ لضُت جل٪ الىؾُٞٗالض مً ٍؼ ًالدجؼ، وما 

اخث بال يىصخً. لظل٪ (4)ظُـ الخىِٟعث هل هسههً يلٜ الظبضٞ٘ اإلابىم ٣ًِ ٣ل ٞبل، ًُ الٗمًص
ضاع ؤمىا٫ ٣ً الضاثً الخاحؼ صون ال٨ك٠ ًٖ مًلٜ صبٗاص٫ مٌلٜ بو مُخسهبىم ٣إن جباإلاهاٝع 

                                              
 .2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  369اإلااصة  (1)
 .2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  370اإلااصة  (2)
مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث  456. واإلااصة 2016/ 1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي  369اإلااصة ال٣ٟغة )ب( مً  (3)

 .13/1990ال٣ُغي 
غ ؤلاًضإ وجخمثل في  367جىو ال٣ٟغة )ب( مً اإلااصة  (4) مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي ٖلى بُاهاث ج٣ٍغ

ً واإلاذجىػ بُان مى٢٘ م٘ اإلاذجىػ لضًه بالدجىػ التي و٢ٗ ش جبلُٛها وؤؾماء الخاحٍؼ ذ جدذ ًضٍ وجىاٍع
ً ٧ل مجهم وألاؾىاص التي و٢ٗذ الدجىػ بم٣خًاَا واإلابالٜ التي حجؼث مً ؤحلها،  ٖلحهم ونٟاتهم ومَى

 ال٣ٟغة )
 
مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي، وبالخالي ال ًلتزم البى٪ في بُان ٧امل  454( مً اإلااصة 2وجمازلها ؤًًا
 ُل بل ٣ِٞ ٣ًىم بخسهُو مبلٜ الضًً صون ال٨ك٠ ًٖ ٧امل عنُض الٗمُل.عنُض الٗم
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ما ُت، ال ؾُت اإلاهٞغٍضع ؤلام٩ان ٖلى الؿغ ٢ت املخخهت ختى جداٞٔ هلضي الج هل، وجىصُٖالٗم

 مٟٗببٗض ؾٌضإ ًظا ؤلا َوؤّن 
 
 مً جُا

 
ن بحالخىاػن  ٤٣ض خ٩٢ىن اإلاهٝغ ًظل٪ بغ، و ٍغ ٣م الخًض٣ا

ٖضم ال٨ك٠ ًٖ  يل فُ، ومهلخت الٗم٣هٖلى خ هخهىل يت، مهلخت الضاثً فباإلاهالر اإلاخًاع 

غ املخاٞٔ ٖلى همٓباع اإلاهٝغ هوبْ، نضوع الٗمالء يت ف٣ٚغؽ الث يى٪ فب، ومهلخت الهاجبخؿا

 ضع ؤلام٩ان.٢ت ُت اإلاهٞغٍالؿغ 

: ألازغ اإلاترج
 
           زالثا
 
 غ ٍغ لم الخًضلعلى عضم ج ب     

 مً اإلاكٕغ الؿىع ًب
 
ى٪ اإلاذجىػ بةلؼام البلت ُىاٖض ال٣ٟ٨يغوعة وي٘ ال يف ي ُغ ٣وال يماها

 للٛا٣ُ٣، وجدٍغ ٍغ ٣م جًض٣ج يف ًهلض
 
 يغ ما فٍغ ٣م الخًض٣خب ًهت مً بلؼام اإلاذجىػ لضَُٗالدكغ اث ًا

 
ّ
م ًض٣ًٖ ج ًهى٪ اإلاذجىػ لضبحؼاء ٖلى امخىإ ال ي ُغ ٣وال ي٧ل مً اإلاكٕغ الؿىع  بالظمت، عج

 ُالظمت. خ يغ ما فٍغ ٣ج
ّ
حؼاء   1/2016 ياهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىع ٢مً  373ذ اإلااصة بث عج

 فحزُ
 
  يخمثل فًالظمت،  يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ج يف ًهخا٫ ٖضم التزام اإلاذجىػ لض يرا

ّ
 بهً هؤه

 
ذ ملؼما

ل بب٧ان ؾ يلٜ الظباإلابالخاحؼ  ٍججا م ًض٣ى٪ جبال ًهٖلى اإلاذجىػ لض بخىحً ُهالدجؼ، ٖو

لى الىدى اإلاُاإلا يغ فٍغ ٣الخ  مؿئىل ٍاع باهىن جدذ َاثلت اٖخ٣ال ين فبحٗاص ٖو
 
ت ًٖ ُت شخهُمؿاوال

ٗاص ُاإلا يغ فٍغ ٣ى٪ الخبال ًهضم اإلاذجىػ لض٢، ختى ولى ٍط٦غ  ب٤الجؼاء الؿا بترجٍالخاحؼ. و ً ًص

 متى ٧ان طل٪ الخ٢ هن لحاإلاٗ
 
  ُهت، ٦ما لى ط٦غ ٞبت ؤو ٧اط٣ُ٣ُر خحخًمً مٗلىماث ًٚغ ٍغ ٣اهىها

ّ
 هؤه

 (1)غت الظمتب
ّ
 ؤه

ّ
 لخُىعة الجؼاء اإلاترجه. بال

 
 إلااٍغ ٣ج ًهاإلاذجىػ لضم ًض٣ٖلى ٖضم ج ب، وهٓغا

 
 يف غا

 مؿئىل هروعجحمً ن هطمخ
 
اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث ٢الخاحؼ، ؤحاػ  ٍت ججاُت شخهُمؿاوال

 مهضم ل٢ت متى ُمً جل٪ اإلاؿئىل ًهبٖٟاء اإلاذجىػ لض (3)للمد٨مت (2)ضًالجض يالؿىع 
 
، ٣با ٖظعا

 
ىال

                                              
ت، مغح٘ ؾاب٤، م  (1)  .218ص. حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ الخىُٟظ في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
 .2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الؿىعي الجضًض ع٢م  373اإلااصة  (2)
 الخ٤ في ٖٟاء اإلاذجىػ لضًه مً اإلاؿئىلُت، ًظَب حاهب مً ال٣ٟه الؿىعي الى مىذ عثِـ  (3)

 
الخىُٟظ ؤًًا

برع طل٪ بإهه ٧ان مً ألاحضع باإلاكٕغ لى هو في اإلااصة   373واإلا٣ابلت للماصة  -مً ٢اهىن ألانى٫ اإلالغى  371ٍو
 في ٢بى٫ الٗظع ٖلى ؤؾاؽ ؤن حجؼ ما للمضًً لضي  -في ٢اهىن ألانى٫ الجضًض

 
ٖلى خ٤ عثِـ الخىُٟظ ؤًًا

 ًٟترى خُجها ؤن ٩ًىن عثِـ الخىُٟظ َى املخخو ب٣بى٫ الٗظع، و٢ض ٩ًىن  الٛحر
 
 جىُٟظًا

 
٢ض ٩ًىن حجؼا

 ًٟترى خُجها مً املخ٨مت ٢بى٫ الٗظع )ص. نالح الضًً ؾلخضاع، ؤنى٫ الخىُٟظ اإلاضوي، 
 
 اخخُاَُا

 
حجؼا

(، 305ؾاب٤، م ،ص. حما٫ الضًً م٨ىاؽ، حجؼ ما للمضًً لضي الٛحر، مغح٘  262-261مغح٘ ؾاب٤، م 
غح٘ الؿبب في طل٪ بلى اوٗضام ألاؾاؽ ال٣اهىوي له طل٪ ؤن اإلااصة   373وال ًخ٤ٟ الباخث م٘ الغؤي الؿاب٤، ٍو

 اإلااصة  2016لؿىت  1مً ٢اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الجضًض ع٢م 
 
اإلامازلت لها مً ال٣اهىن ال٣ضًم  371وؤًًا

الٗظع ٖلى املخ٨مت صون ؤن جهغح في مىذ عثِـ الخىُٟظ ٢ض ا٢خهغث في مىذ الخ٤ في ٢بى٫  1953اإلالغى ؾىت 
== 
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 ٖلى طل٪، ِبت، وجغجُى ؤؾاؽ اإلاؿئىلَ يٖىهغ الخُإ الظ يىًٟى٫ ٣بوؤؾاؽ طل٪ ؤّن الٗظع اإلا
 
ا

 مٌ
 
 ٣بٗض ٖظعا

 
ٖضم  ًهاث اإلاذجىػ لضببز-ا هغاعات٢ؤخض  يٌ ف٣مد٨مت الى ُهذ بلهما اجج ٤ٞو-ىال

 . (1)تُغ الهخٟاء اإلاؿئىلٍغ ٣م الخًض٣يغع مً حغاء ٖضم ج يإبت الخاحؼ ببنا

( ؤ٦ثر مغوهت م٘ 460اإلااصة ) 13/1990اهىن اإلاغاٞٗاث ٢ ي٠ اإلاكٕغ ف٢ُغ، ٩ٞان مى ٢ يؤّما ف
، يك٩ل ٞىع بت ُت شخهًُ مؿئىلًًٖ الض هخُمؿئىلب يطخ٣ًحؼاء   بغجًث لم ُ، خًهاإلاذجىػ لض

 يغ إلاا فٍغ ٣م جًض٣الخاحؼ لخ بَلىاء  ٖلى بلت هم ًهظ ؾلُت مىذ اإلاذجىػ لضُالخىٟ ياضخ٢ل مىذ ب

. ٞةطا لم ًزمؿت ٖكغ  ض ٖلىٍؼ ًكٍغ ؤال بلظل٪  ٍدضصًٗاص ُم يف هطمخ
 
 ًهضم اإلاذجىػ لض٣ًىما

جمىذ  هلٜ اإلاذجىػ مً ؤحلب٘ اإلابٛغامت ال ججاوػ ع ب ياضخ٣ال ُهٗاص املخضص، خ٨م ٖلُاإلا يغ فٍغ ٣الخ

ًٖ  ًهاإلامىىح للمذجىػ لض يٗاص الثاوُاإلا ١ ٟتر ٍو  .ٌٍل الخٗى بُا للخاحؼ ٖلى ؾهًٗبا ؤو ه٧ل

، و ً 15 يخمثل فً هصخى ل٢ؤّن الخض ألا ي، فيٗاص ألانلُاإلا
 
ظ الخ٨م ُالخىٟ ياضخ٣م٨ً لً يالخالبىما

 لخً 15ل مً ٢إب
 
م ج٩لٍغ ٣ٖلى الامخىإ ًٖ الخ ًهغ. ٞةطا ؤنغ اإلاذجىػ لضٍغ ٣م الخًض٣ىما  به هُٟغ ٚع

ا هضاًٖب ُهٖل بالىاح ١ت ؤو ؤزٟى ألاوعا٣ُ٣ر الخحغع ٢ٚت ؤو ب٣اإلااصة الؿا ين فبحاإلا هٖلى الىح
لٜ اإلاذجىػ مً باإلاب، هىًضب يظُخهل ٖلى ؾىض جىٟ ي، للضاثً الظُهغ، حاػ الخ٨م ٖلٍغ ٣ض الخًُلخإ

 .(2)ٍر حؤو جإز ٍر حه٣ت ٖلى جبىاث اإلاترجُالخًمب ًه٘ ألاخىا٫ بلؼام اإلاذجىػ لضُحم يف بجٍ، و هؤحل

 

                                              
==  

غ ما في   َظا مً حهت، ومً حهت زاهُت، ٌٗخبر ج٣هحر اإلاذجىػ لضًه في ج٣ضًم ج٣ٍغ
 
الخ٤ في ٢بى٫ الٗظع ؤًًا

ا ٧ان طل٪ الخ٣هحر 
ّ
ا اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ، وإلا ٤ احتهاص مد٨مت الى٣ٌ في ٢غاَع  ًىحب اإلاؿئىلُت ٞو

 
الظمت زُإ
 
 
ُت جضزل في نالخُاث  ٌك٩ل زُإ ًىحب اإلاؿئىلُت ٞةن الخد٤٣ مً وحىصٍ مً ٖضمه ٌٗض مؿإلت مىيٖى

٢اضخي اإلاىيٕى وال قإن لغثِـ الخىُٟظ ٞحها، ومً حهت زالثت، ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ؤصخاب الغؤي ٢ض و٢ٗىا في 
٢بى٫ الٗظع  زلِ بحن الؿلُت املخخهت بخى٢ُ٘ الدجؼ ٖلى ما للمضًً لضي الٛحر وبحن الؿلُت املخخهت في

 ال ًىحض جالػم ُٞما ًخٗل٤ ب٣بى٫ الٗظع بحن الؿلُخحن، ٣ٞبى٫ 
ّ
ه خ٣ُ٣ت

ّ
ٖلى ؤؾاؽ جالػم ٦ال الؿلُخحن، بال اه

ُت ال قإن لغثِـ الخىُٟظ بها وال صاعي ألن ًىو اإلاكٕغ ٖلحها ٧ىجها مؿخمضة مً  الٗظع َى مؿإلت مىيٖى
ال٣ى٫ بإن الؿلُت املخخهت ب٣بى٫ الٗظع هي مد٨مت  اإلاباصت الٗامت في الخىُٟظ. لظل٪ ًيخهي الباخث بلى

ُت ج٣ىم ٖلى جىاٞغ الخُإ في اإلاؿئىلُت مً  اإلاىيٕى ٣ِٞ وال قإن لغثِـ الخىُٟظ ٞحها ٧ىجها مؿإلت مىيٖى
 ٖضمه ولِؿذ و٢خُت.

ش  ٢385غاع مد٨مت الى٣ٌ، ع٢م  (1) ص. حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ الخىُٟظ في ، مكاع بلُه لضي 7/10/1968جاٍع
ت، مغح٘ ؾاب٤، م اإلا  .217ىاص اإلاضهُت والخجاٍع

 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  461اإلااصة  (2)
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: مبعا
 
   عا
 
 ُهضمت بللت اإلاهغ والجٍغ لم الخًضلعاص جُ  

 ُم ي ُغ ٣وال يخضص اإلاكٕغ الؿىع  
 
 يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ج ًهى٪ اإلاذجىػ لضبٖلى ال ُهن ٞحخًٗٗاصا

ُغ ٢ يٗاص فُضؤ اإلاٍبُغ، و ٢ يىم فً 15ت، و ٍؾىع  يام فًت ؤُزماه يٗاص فُخمثل طل٪ اإلاٍ، و هالظمت زالل

غ، ٍغ ٣ا الخحهضم بل٣ً يت التهغاع الدجؼ. ؤّما ًٖ الجب٣ ًهى٪ اإلاذجىػ لضبىم بٖالن الًت مً ٍوؾىع 

 .(1)املخ٨مت املخخهت ب٦خا يُغ ف٢ يىما جخمثل فبِظ، ُصاثغة الخىٟ يت فٍؾىع  يٞخخمثل ف

: اإلاىاػعت ف
 
           زامؿا
 
 غ ٍغ لالخ ي     

ت اإلاذجىػ لضُالٗم ُه٘ الخاحؼ الضاثً ؤو اإلاذجىػ ٖلُؿخٌُ  يغ الظٍغ ٣الخ يى٪ فبال ًهل مىاٖػ
ل، ُالٗم ُهاإلاذجىػ ٖل ٍى٪ ججابال ًهت اإلاذجىػ لضُىهًض ٖضم مضًُٟغ ٍغ ٩٣ىن الخً، ٧إن بهضم ٣ج

 ب لُالٗم ُهضم اإلاذجىػ ٖل٣خُٞ
 
ا ض ؾمذ اإلاكٕغ ٢ت، و ُىهًاث اإلاضبطل٪ إلز يف ٍاًؤو الخاحؼ الضاثً مىاٖػ

٘ صٖىي ؤنل ت فُٞع ت فٍغ ٣الخ يت للمىاٖػ ضم ٣ج يغ الظٍغ ٣غ . ؤّما بطا ٧ان الخٍغ ٣الخ يغ حؿمى صٖىي اإلاىاٖػ

 ٞبُجاًى٪ ببال ًهاإلاذجىػ لض به
 
 مى٢ٗض بُا

 
 ٢ٗض بٌ، ول٨ً ال هخِىهًمضب هغاعا

 
 ًُاث٢ غاعا

 
 (2)ا

ّ
خم ًلم  ه، أله

، وبهّما جم ؤمام ًهواإلاذجىػ لض ُهن اإلاذجىػ ٖلبح، ؤو ًهن الخاحؼ واإلاذجىػ لضبحمٗغى صٖىي  يف
 ظ.ُمدًغ الخىٟ يان مسجل فبُ يؤو ف ُهبل همىح ب٨خابظ ُـ الخىِٟعث

ت ف يذ فبال يت املخخهت فهؤّما ًٖ الج جخمثل  هيى٪، ٞبل ال٢بضم مً ٣غ اإلاٍغ ٣الخ يصٖىي اإلاىاٖػ

 هاجبدؿبت ُاملخ٨مت اإلاهٞغ يت، فٍؿىع ب
 
 للماصة ألاولى مً ٣ىٓغ الجزإ، وطل٪ ٞوبا املخخهت ؤنال

 
ا

،  (3)تٍت الؿىع بُت الٗغ ٍىع هالجم يت فُكإن بخضار مدا٦م مهٞغب 2014لؿىت  21م ٢اهىن ع ٣ال

ت بلى ًض٣ججىػ ًال  يالخالبا، و ُاَُـ اخخِول يظُى حجؼ جىَٟىا َٗىص طل٪ بلى ؤّن الدجؼ َو  م اإلاىاٖػ

ان بدؿبظ ُـ الخىِٟا عثحهذ ًٞب يت التًظُل ؤلاق٩االث الخى٢ٟبُا ال حٗض مً هألجّ ، (4)ظُـ الخىِٟعث

ت صٖىي مىيٖى ضجَ، و ٤إنل الخبدث بت جُصٖىي اإلاىاٖػ
ّ
 يف بمد٨مت اؾخئىاٝ خل هظا ما ؤ٦

                                              
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  454اإلااصة  (1)
ت، مغح٘ ؾاب٤، م  (2)  .220ص. حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ الخىُٟظ في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
ٖلى ما ًلي:) جدضر في ٧ل مداٞٓت مً مداٞٓاث  2014لؿىت  21 جىو اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن ع٢م (3)

ُت التي  ُت بضاثُت واؾخئىاُٞت جسخو بالىٓغ في ال٣ًاًا اإلاهٞغ الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت مدا٦م مهٞغ
 ؤو ماؾؿت مالُت ج٣بل الىصاج٘ وجمىذ الدؿهُالث الاثخماهُت الخايٗت لغ٢ابت 

 
ا ٩ًىن ؤخض ؤَغاٞها مهٞغ

٤ مجلـ الى٣ض و  الدؿل٠ُ(، ٦ما وهّهذ اإلااصة الثاهُت ٖلى اهه) ج٣بل ؤخ٩ام مد٨مت البضاًت الًُٗ بٍُغ
 الاؾخئىاٝ وجهضع ؤخ٩ام مد٨مت الاؾخئىاٝ مبرمت(

ت، مغح٘ ؾاب٤، م  (4) ص. نالح ؾلخضاع،  ،218ص. حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ الخىُٟظ في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
 .262ؤنى٫ الخىُٟظ اإلاضوي، مغح٘ ؾاب٤، م 
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 .(2)ظُالخىٟ ياضخ٢ يُغ، ٞخخمثل ف٢ ي. ؤّما ف(1)اهغاعات٢ؤخض 

 ايدراص١ْتا٥ر 

ا ٧ان اإلاى
ّ
 ١اٍ الاجٟا٣م هَان ؤبُّض مً باعن، ٧ان ال ٣ج اإلاهى اإلاىَالضعاؾت  َظٍ ي٘ فبج اإلاخهإلا

 :ياٍ الازخالٝ، وطل٪ ٖلى الىدى آلاح٣وه

  قاؽ الاجفالم ههؤ

ٖلى ؤمىا٫  يظُالدجؼ الخىٟ يل فُصاثً الٗم ٤دب ي ُغ ٣وال ياٖتٝر ٧ل مً اإلاكٕغ الؿىع  (1

. ياإلاىصٖت ف هىًمض  اإلاهٝغ

م ٧ل مً اإلاكٕغ الؿىع  (2
ّ
 خاالث مدضصة. يا بال فهجؼ ٦كًٟت ولم ُت اإلاهٞغٍالؿغ  ي ُغ ٣وال يهٓ

م ٧ل مً اإلاكٕغ الؿىع  (3
ّ
ً ًاإلاض لُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُبحغاءاث الدجؼ الخىٟ ي ُغ ٣وال يهٓ

 ر.حً لضي الًٛةحغاءاث حجؼ ما للمضبى٪، ؤو ما حٗٝغ باإلاىحىصة لضي ال

الظمت زال٫ مضة  يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ًغوعة جبى٪ بال ي ُغ ٣وال يالؿىع ؤلؼم ٧ل مً اإلاكٕغ  (4

 ىت.ُمٗ

 اؽ الازخالف لم ههؤ

ل اإلاىصٖت ُٖلى ؤمىا٫ الٗم يظُالدجؼ الخىٟ يالضاثً ف ٤ت خًخما يف يؤٍٞغ اإلاكٕغ الؿىع  (1

، مخجا  َلضي اإلاهٝغ
 
ى٪ ب، ومهالر الهاجبت خؿاٍالخٟاّ ٖلى ؾغ  يل فُظل٪ مهالر الٗمبال

 يت اليكاٍ اإلاهغفُجىم  يف
 
ً٘ ًلم  يالخالبن اإلاهالر اإلاخٗاعيت، و بحالخىاػن اإلايكىص ب، ومسال

ت، ٖلى زالٝ اإلاكٕغ ُت اإلاهٞغٍاصع ٖلى ال٨ك٠ ًٖ الؿغ ٣ال يظُالؿىض الخىٟ يقٍغ ف يؤ
  ٤٣خ يالظ ي ُغ ٣ال

 
 عاجٗا

 
الؿىض  يىت فُن اإلاهالر اإلاخٗاعيت، ووي٘ قغوَا مٗبحجىاػها

٘ تُإلم٩اه يظُالخىٟ وعٞ٘  يظُ٘ الدجؼ الخى٢ُٟت جى ُن بم٩اهبحاعن ٢ت، و ُت اإلاهٞغٍالؿغ  ٞع
 مؿُث حٗل مً الثاهُدبت، ُاإلاهٞغ تٍالؿغ 

 
ا  لصخت ألاولى.ب٣ت قَغ

 
 ا

ىما هجض ؤن بِ، هدض طاجبت ُت اإلاهٞغٍت اؾخثىاء مً الؿغ بمثابت ٍؾىع  يف يظُٗض الدجؼ الخىٌٟ (2

ظ، ُت لىي٘ الاؾخثىاءاث مىي٘ الخىُٟاهىه٣ٗض ؤخض الىؾاثل الٌُغ ٢ يف يظُالدجؼ الخىٟ

 .هدض طاجبـ اؾخثىاء  ِول

                                              
ش  115/  ٢87غاع مد٨مت اؾخئىاٝ خلب ع٢م  (1) ص. حما٫ م٨ىاؽ، ؤنى٫ ، مكاع بلُه في 21/5/1981جاٍع

ت، مغح٘ ؾاب٤، م   140َامل  .218الخىُٟظ في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاٍع
 .13/1990مً ٢اهىن اإلاغاٞٗاث ال٣ُغي  459اإلااصة  (2)
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ام، ًؤ 8 يخمثل فًت، ٍؾىع  يُغ، ٢ٟٞ يف هت ٖىٍؾىع  يالظمت ف يغ ما فٍغ ٣م جًض٣ٗاص جُسخل٠ مً (3

 ىم.ً 15خمثل ًُغ ٢ يىما فبِ

 ات ايدراص١ٝ ٛص

، 2005ؾىت  اهىن ٢ يم فًض٣ال ه٢ٟيغوعة الٗىصة بلى مى  يف ياخث اإلاكٕغ الؿىع بال يىصخً (1

الدجؼ ٖلى  هةم٩اهب٩ىن ًختى  يُع٢ يًاج٢ن ٖلى الضاثً الخهى٫ ٖلى خ٨م حخًٗ بهمىحبو 
 ُظل٪ جطخبى٫ ٣ت، وال هُت اإلاهٞغٍاإلاهٝغ وعٞ٘ الؿغ  يألامىا٫ اإلاىصٖت ف

 
الضاثً،  ٤دبت

 إلاهالر الٗم
 
 للخىاػن اإلايكىص ٣ُ٣ل جدبى٪، بل والُومغاٖاة

 
 ن اإلاهالر الثالر اإلاكغوٖت،بحا

 ل والضاثً.ُى٪ والٗمبمهالر ال

اهىن اإلاغاٞٗاث ٢مً  447( مً اإلااصة 4) غة٣ًغوعة خظٝ الٟب ي ُغ ٣اخث اإلاكٕغ البال يىصخً (2

خظاع ب يطخ٣ج ياصت الٗامت التبا مؿخمض مً اإلاها، ٞد٨مهلٗضم ٞاثضت 13/1990 ٗضم حىاػ الٖا

بلى  هاإلاكٕغ طاج ٍضٖم طل٪ اججاٍهو اإلااصة، و  يا فَغاصًال خاحت إل  يالخالباهىن، و ٣ال يل فهالجب
 ا.هُالن ٖىض بٟٚالبال ِبٖضم جغج

مً  149هو اإلااصة  يالىاعص ف يذ الخُإ اإلااصًُغوعة جصخب ي ُغ ٣اإلاكٕغ الباخث بال حهُب (3

 " 145" اعة بضا٫ ٖب، واؾد2012ت ؾىت ُم اإلااؾؿاث اإلاالُوجىٓ ي اإلاغ٦ؼ  ي ُغ ٢اهىن مهٝغ ٢

 الضعاؾت. يف ٍجم ط٦غ  يٖلى الىدى الظ "146" اعة بٗب

 ًهى٪ اإلاذجىػ لضبٜ الُلبدبىم ٣ًإن بُغ ٢ا و ٧ٍل مً ؾىع  ياخث الضاثً الخاحؼ فبىصر الً (4

 يت الهغاٝ آلال٢ُابض ُغاع الدجؼ وججم٢ظ ُجىٟ همى بُلٍىم، و ُت الًضاب يغاع الدجؼ ف٢

ٗغى ٌؤن  هىم الٗمل مً قإهًت ًاهج يف ًهٜ اإلاذجىػ لضُلبدبام الخاحؼ ٢ُل، طل٪ ؤّن ُللٗم
 .يىم الخالُغاع الدجؼ لل٣ى٪ لبظ الُالخاحؼ بلى مساَغ جىٟ

غاع ٢ا هلٛبل ٞىع جُالٗم بض خؿاًُغوعة ججمبُغ ٢ا و ٧ٍل مً ؾىع  يىى٥ فباخث البىاقض الً (5

 ملخاَغ سخًجٟاص  -بن وحضث  - يت الهغاٝ آلال٢ُاباٝ ٣ًالدجؼ، وب
 
ل ٢بألامىا٫ مً  با

 ا.هل٢بمً  بما٫ اإلاغج٨َجت ؤلا ُىى٥ هدبال اياة٣ت مُبم٩اه يالخالبل، و ُالٗم

، ضع ؤلام٩ان٢ت ُت اإلاهٞغٍالخٟاّ ٖلى الؿغ بُغ ٢ا و ٧ٍل مً ؾىع  يىى٥ فباخث البىاقض الً (6

ضاع ؤمىا٫ ٣ً الخاحؼ صون ال٨ك٠ ًٖ مًلٜ صبٗاص٫ مٌلٜ بو مُخسهبا هام٢ُمً زال٫ 

ت، ال ُت اإلاهٞغٍالؿغ ضع ؤلام٩ان ٖلى ٢ت املخخهت، ختى جداٞٔ هلضي الج هضاًٖل، وبُالٗم
 مٟٗببٗض ؾٌضإ ًظا ؤلا َما وؤن ُؾ

 
 مً جُا

 
 ٤٣ض خ٩٢ىن اإلاهٝغ ًظل٪ بغ، و ٍغ ٣م الخًض٣ا

 يل فُ، ومهلخت الٗم٣هٖلى خ هخهىل يت، مهلخت الضاثً فبن اإلاهالر اإلاخًاع بحالخىاػن 

اع هوبْ، نضوع الٗمالء يت ف٣ظوع الثبػعٕ  يى٪ فب، ومهلخت الهاجبٖضم ال٨ك٠ ًٖ خؿا
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 ضع ؤلام٩ان.٢ت ُت اإلاهٞغٍغ املخاٞٔ ٖلى الؿغ همٓباإلاهٝغ 

 خامتة
الدجؼ  يالضاثً ف ٤ض عاعى خ٢ُغ ٢ا و ٧ٍل مً ؾىع  ي، ؤّن اإلاكٕغ فب٤ن مً الٗغى الؿابحدً

 جىُٟالٗم هىًٖلى ؤمىا٫ مض
 
 واإلاىصٖت فًظُل حجؼا

 
، وب يا  مً اإلاكٕغ الًاإلاهاٝع

 
ًغوعة ب ي ُغ ٣ماها

  يالؿغ اإلاهغفبت ُجؼ الدجؼ ٖلى ألامىا٫ املخمًت، لم ُاإلاهٞغت ٍالخٟاّ ٖلى الؿغ 
ّ
٘ ببال ٗض ٞع

ت ٍالؿغ بت ُالدجؼ ٖلى ألامىا٫ املخم يالضاثً ف ٤خ ي ُغ ٣ِ اإلاكٕغ البع  يالخالبت، و ُت اإلاهٞغٍالؿغ 
٘ الؿغ بحت و ُاإلاهٞغ ى ٣ت جلُاهىه٣اإلاٗالجت ال َظٍؤّن  يت، وما مً ق٪ فُت اإلاهٞغٍن خاالث ٞع

ىما وحضها بِىى٥، بل ومهالر الُاعاث ومهالر الضاثً، ومهالر الٗمبن اٖخبح ٤الاؾخدؿان، وجٞى

ل بت يماهاث، ًإبت ُت اإلاهٞغٍدِ بحغاءاث الدجؼ ٖلى الؿغ ًلم  يت، ؤّن اإلاكٕغ الؿىع ٍؾىع  يف
 جىًٟل٩ل صاثً  ُهٖلى مهغاٖ بابٞخذ ال

 
، ًظُدىػ ؾىضا

 
الدجؼ وال٨ك٠ ًٖ  هل ٤دًث ُدبا

ض يخى ٢ يؤّن اإلاكٕغ الؿىع  يم، وما مً ق٪ فًض٣٘ ال٠َ الدكغ ٢ت، ٖلى زالٝ مى ُت اإلاهٞغٍالؿغ 
 الدجؼ. يالضاثً ف ٤ت خًخما يل، وؤٍٞغ فُمهالر الٗمبت و ُت اإلاهٞغٍاعاث الؿغ باٖخب

 يظُالدجؼ الخىٟ يالضاثً ف ٤ِ الىاْمت لخبالضعاؾت الًىا َظٍدث ألاو٫ مً باإلا يىا فبِض ٢و 

 يدث الثاوباإلا يىا فبِلىا و ٣، زم اهخيوالؿىع  ي ُغ ٣اهىن ال٧٣ل مً ال يت فُاإلاهٞغت ٍْل الؿغ  يف
اء  لخُض الٗمُالدجؼ ٖلى عنبالاحغاءاث الخانت  ض ٢ت. و ٍُغ وؾىع ٧٢ل مً  يالضاثً ف ٤ل ٞو

ت مً الىخاثج والخىن َظٍ ياخث فبزلو ال  اث.ُالضعاؾت بلى مجمٖى

 ُلهوجىف دمض هللابجم 

  



 

  
 

 

  123 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 ائنة املساجعق
 ١بٝ                 أٚال : املزادع ايعز

 العامت  ب: الىخ1

ت ُ، ٧ل٤، ميكىعاث حامٗت صمكتٍت والخجاع ُاإلاىاص اإلاضه يظ فُؤضٌى الخىفحما٫ م٨ىاؽ، . ص .1

 .2010/2011، ١ ى ٣الخ

ىىن، الافالؽ، باث الُت، عملٍالخجاع  قألاوعا) ي اهىن الخجاع لال، دمحم خمض هللا ص. خمض هللا .2
ت، ُٗت الثاهبت، الُبُت مهغ الٗغ ٍىع هغة، حمَا٣ت، البُالٗغ ًت ه، صاع الج(تٍىص الخجاع لالع

2006 . 

غة، َا٣ن قمـ، الحت ٖب، م٨خىىنباث الُت لعملُاهىهلألاؾـ ال، بيى ُل٣دت الُص. ؾم .3

 ش .ٍضون جاع بت، بُت مهغ الٗغ ٍىع هحم

 ضون ؾىت وكغ .بضون هاقغ، ب، يظ اإلاضوُؤضٌى الخىف، ص. نالح ؾلخضاع .4

ٗت، صاع بٗت الغاب، الُتُاهىهلت الهىىن مً الىحباث الُعملً ٖىى، ًحما٫ الض يص. ٖل .5

 ت .بُت مهغ الٗغ ٍىع هغة، حمَا٣ت، البًُت الٗغ هالج

غة، َا٣ت، البًُت الٗغ ه، صاع الجىىن وؤلافالؽباث الُعملض، ًا٢ ض هللابجذ ٖبهص. دمحم  .6
 .2000، تبُت مهغ الٗغ ٍىع هحم

ًت ه، صاع الجىىنباث الُت، عملٍاإلاعامالث الخجاع اهىن ك، ي غ ٍغ بص. مدمىص مسخاع اخمض  .7

 .2007ت، بُت مهغ الٗغ ٍىع هغة، حمَا٣ت، البُالٗغ 

ت، بًُت الٗغ هصاع الج، ؿم الخام٣، الاثبى لاهىن العكشغح ، يخؿج ُبص. مدمىص هج .8

 ٗت .بٗت الغابالُ، 2012غة، َا٣ال

 اإلاخسططت ب: الىخ2

اء دمحم .1 ضة لليكغ، ً، صاع الجامٗت الجضل ألامىاٌُميافدت غؿ يىىن فبصوع الً، ًص. حال٫ ٞو

 .2000ت، بُت مهغ الٗغ ٍىع هت، حمٍالاؾ٨ىضع 

 205م كاهىن ع بلغاع لت على غىء الُاث اإلاطغفبت الحؿاٍؾغ ض، ُض الخمبض ُٖص. عيا الؿ .2

ت، بُت مهغ الٗغ ٍىع هغة، حمَا٣ت، البًُت الٗغ ه، صاع الجضًاهىن الخجاعة الجضكو  1990لؿىت 

2002. 

 



 

 أمحد عادل أبوسيدد .  -مصزوعية حق دائً العنيل يف احلجش التيفيذي على أموال مدييُ وااللتشاو بالضزية املصزفية 

 

  122 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

ت ُعت العملبُت وؾُت اإلاطغفٍضؤ الؿغ بن مبيىً بل لضي الُحجؼ ما للعمضاع، ٍص. َلٗذ صو  .3

 2009ضة، ً، صاع الجامٗت الجضاعهتلت مُلُت جإضُلُت، صعاؾت جدلُىىبال

 .1964ضون هاقغ، ب، ىىنبض الًالحجؼ جدذ ، يض اإلاىٗم خؿجبص. ٖ .4

، ىىنبالخؼاثً الخاضت لضي ال يالحجؼ على ألامىاٌ اإلاىحىصة ف، يضًالصخاث الخض يص. ٖل .5

 .1999غة، َا٣ت، البًُت الٗغ هصاع الج

 دارب: ألا 3

، مجلت حامٗت يع الؿىع َالدشغ  يت فُت اإلاطغفٍالؿغ ، يمدغػ  يو( ص. مخ) التُم ًبص. ؤص .1
 . 2011، الٗضص ألاو٫، ؾىت 27ت، املجلض ُاهىه٣ت والًخهاص٢للٗلىم الا ٤صمك

للٗلىم  ٤، مجلت حامٗت صمكياهىن الؿىع لال يت فُت اإلاطغفٍالؿغ ً م٨ىاؽ، ًص. حما٫ الض .2

 .2002، ؾىت 2، الٗضص 18ت، املجلض ُاهىه٣ت والًخهاص٢الا

ت ُاهىه٣للٗلىم ال ٤، مجلت حامٗت صمكريً لضي الغًحجؼ ما للمضً م٨ىاؽ، ًص. حما٫ الض .3

 . 2002ت، املجلض الثامً ٖكغ، الٗضص ألاو٫، ؾىت ًخهاص٢والا

ت بمىاؾب ُهعل بىً اإلاسحى بت الُت مً مؿاولُاهىهلاإلاىاوع المدمىص دمحم الكمإ،  ٤ص. ٞاث .4
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  لص امل
متٌ وال ٌؿدىض َظا  ٗض حؿلُم املجغمحن مً ؤؾمى مٓاَغ الخٗاون الضولي في م٩اٞدت الجٍغ

ل٨ً َىا٥ خاالث ٦ثحرة جم الدؿلُم ٞحها الخٗاون ٖلي اإلاٗاَضاث الثىاثُت والجماُٖت ٣ِٞ، 
 .اإلاٗاملت باإلاثل واملجاملت  مبضؤ بم٣خطخي

وهٓام حؿلُم املجغمحن له بحغاءاجه الخانت التي جسخل٠ مً صولت ألزغي ٟٞي اإلامل٨ت الٗغبُت 

٤ الضبلىماسخي ٗاصة ٣ًضم َلب الدؿلُم الؿٗىصًت ٞهى طاث الُاب٘ الؿُاصي ٞ ًٖ ٦خابُا بالٍُغ
٤ وػاعة الخاعحُت التي بضوعَا جدُل ألامغ بلى وػاعة الضازلُت خُث جخىلى َُئت الخد٤ُ٣  ٍَغ

والاصٖاء الٗام )صاثغة الخٗاون الضولي( مباقغة َلباث اؾترصاص اإلاُلىبحن واملخ٩ىمحن ؾىاء  ؤ٧ان 

ٖىض ال٣بٌ ٖلى اإلاُلىب )اإلاغاص حؿلُمه( ًخم ؾمإ ؤ٢ىاله الُلب صازل البالص ؤو زاعحها و 
٘ ٧امل ؤوعا٢ه بلى ؤلاهتربى٫  واؾخجىابه خُا٫ الاتهام اإلاؿىض بلُه وؾمإ صٞاٖه، وبٗضَا ًخم ٞع

٘ بظل٪ للم٣ام الؿامي الجساط ال٣غاع اإلاىاؾب بكإهه.  الضولي بىػاعة الضازلُت للٞغ

٦د٤ الصخو اإلاُلىب حؿلُمه في  ءاث الدؿلُملًماهاث الخانت بةحغا٦ما جهضي البدث ل

 الخدٟٓي و٦ظا الًماهاث الخانت بال٣ٗىبت واملخا٦مت.الًُٗ في ؤمغ الاخخجاػ 
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Abstract: 

Extradition is the highest manifestations of international cooperation countering 

crime. This cooperation is not only based on bilateral and collective treaties, but there 
are many cases that have been recognized under the principle of reciprocity and 

courtesy. 

The system of Extradition has its special procedures, which may vary from one 

state to another. In the Kingdom of Saudi Arabia, the sovereign state, the extradition 

request must be lodged in writing through diplomatic channels, usually by the 
Ministry of Foreign Affairs which in turn conducts the matter to the Ministry of the 

Interior, where the office of investigation and prosecution (The International 

Cooperation Department) direct their requests for the recovery of the requested and 
the governed whether demand inside or outside the country at the time of arrest of 

the desired (to be extradited) is heard and interrogated about the indictment ascribed 

to it and hear the defense. After that, all his papers are conducted to the INTERPOL in 
the Ministry of Interior to be raised to the High Commissioner to take the appropriate 

decision thereon. 

Also, the study focuses on the Guarantees of extradition as a right of the requested 

person in the appeal in the matter of pre-trial detention as well as special safeguards 

corporal punishment and prosecution. 
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 دمةكم
ا، ُٞا قَوؤ٦ثر  يم نىع الخٗاون الضولَن مً ؤحم املجغمُر هٓام حؿلبٗخٌ  ٖ ت ُى الٗملهى

مت ٍحغ  باعج٩ابم ؤو مضان ها صولت ما بهٟاط بٖاصة شخو متهىؾُاتب بجُل يت التُت الغؾمُؤلاحغاث
 ت.بالضولت الُال يا فبه ُهت ُخ٨م ٖلبى ٣ًاء ٣ٖدا٦م ؤو لً يل٩

 مً الً ي٘ الضازلَت(، والدكغ ُت، الجماُٖالثىاث) تُضاث الضولَواإلاٗا
 
ىاٖض ٣ًٗان ٖضصا

ا همج بل الضولت اإلاُلى ٢بت ؤو مً بل الضولت الُال٢با مً هاٖباج بجً يت وؤلاحغاءاث التُألانىل
ضٝ بلى هت تُىاٖض الك٩ل٣ال ٍظَا، و ٣ُ٣هم بلى جدُالدؿل بؿعى َلٌ يضاٝ التَألا  ٤ُ٣م لخدُالدؿل

ن الهالر الٗام حن جإمبحم و هاتٍت وخغ ُا ألاؾاؾهألاٞغاص و٦ٟالت يماهات ١ ى ٣اهت خُن نبح ٤ُالخٞى

ل يالخٗاون فالىاشخئ ًٖ يغوعاث  غاٝ فبؤن جد بجً ُهم٩اٞدت ؤلاحغام، ٖو ت ُٖمل ي٘ الضو٫ ألَا
ضٝ بجمام بحغاءاث بهت ُا الضولهت والتزاماتُا الجىاثهٗاتَىت جسً٘ لدكغ ُت مُٗىاٖض بحغاث٢م ُالدؿل

 م. ُالدؿل

ا همج بم وؤزغي جسو الضولت اإلاُلى ُت الدؿلبٌٗ ؤلاحغاءاث جسو الضولت َالبىا٥ َو 

خا٫ ٧اهذ  فيمً الٗضالت  بغو همً ال همُحؿل بخم٨ً الصخو اإلاُلى ًم، وختى ال ُالدؿل

 لخ٢ما  ُهٌ ٖل٣باء ال٣ا بلهمج بجىػ للضولت اإلاُلى ًلت ٍالاحغاءاث َى 
 
ن بجمام بحغاءاث حخا

 م. ُالدؿل

 ١ ايدراص١:ُٖٝأ

ن، حاملجغمم ُت حؿلُت، مً ٖملًت الؿٗىصب٠ُ اإلامل٨ت الٗغ ٢جىاو٫ مى  يت الضعاؾت فُمَرػ ؤبج
ت ؤو ُاث الثىاث٢ُا اإلامل٨ت م٘ الضو٫ ألازغي ؾىاء الاجٟاحهاهًمذ بل ياث الت٢ُوصعاؾت الاجٟا

غاٝ، مما ٢ُالاجٟا م ُدؿلب ٤خٗلًما ُاث اإلامل٨ت ٞهض جىحًؿاٖض ٖلى جدضٌاث مخٗضصة ألَا

 ن. حاملجغم

 داف ايدراص١:ٖأ

 ا:همَضاٝ ؤَؤ ٤ُ٣اع مىيٕى الضعاؾت بلى جدُاخث مً ازخبؿعى الٌ

   ن، مً حم املجغمُىٓام حؿلب ٤خٗلًما ُا ٞهاتهت وجىحًت الؿٗىصب٠ُ اإلامل٨ت الٗغ ٢صعاؾت مى
غاٝ التُت والجماُٖاث الثىاث٢ُزال٫ الاجٟا  ا اإلامل٨ت م٘ الضو٫ ألازغي. هضت٣ٖ يت مخٗضصة ألَا

  ٠ الٗام للممل٨ت. ٢ا م٘ صعاؾت اإلاى َم وآزاع ُصعاؾت بحغاءاث الدؿل 
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 شح:بر ايَٗٓ

 يالضول الخٗاون ب ت٣اإلاخٗل تُاث الضول٢ُلالجٟا يلُالخدل يغاج٣ج الاؾخهاٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاى
 م. ُمجا٫ الدؿل يت فًت الؿٗىصبُا اإلامل٨ت الٗغ بهِ بجغج يزانت الت نحاملجغم مُدؿلبو  ٖامت

 َشه١ً ايدراص١:

 :يآلاح يجخمثل مك٩لت الضعاؾت ف

 :
 
ٗخمض ٌن صازل اإلامل٨ت وبهما حم املجغمُمؿإلت حؿلٗالج ٌل ٣ٖضم وحىص هٓام مؿخ ؤوال

لى َ يت فُاث صول٢ُاإلامل٨ت مً اجٟا ٍض٣الىٓام ما حٗ ت جىٓم ُغاعاث وؤوامغ ؾام٢ظا الكإن ٖو
 ن.حم املجغمُت حؿلُٖمل

:ُزاه
 
ت بُاالؾترصاص صازل اإلامل٨ت الٗغ بت ُؼة اإلاٗىهل ألاحبا٣ج ياث التبض مً الهٗى ًوحىص الٗض ا

ظا الخهىم، َ يٗت ف٢اث اإلاى ٢ُلالجٟا يالٟٗل ب٤ُالخُ ياث فبالهٗى  َظٍت ؾىاء ٧اهذ ًالؿٗىص
مجا٫  يا فبهاإلحغاءاث اإلاٗمى٫ بت املخخلٟت ُاملجاالث ألامى ين فحؤو ٧اهذ هاججت ًٖ ٖضم بإلاام الٗامل

 ن. حم املجغمُحؿل

 شح:بخط١ اي

 :يدث ٖلى الىدى الخالبم الُؿ٣جم ج

: ؤلاؾاع باإلا  نيم املجغمُلىظام حؿل ياهىولالدث ألاٌو

 مُت إلجمام الدؿلب: ؤلاحغاءاث اإلاؿلى يدث الثاوباإلا

 مُالدؿل بت على ؾللت الالخًظُدث الثالث: ؤلاحغاءاث الخىفباإلا

 بت الخغلُفُوه يالىظام الؿعىص ين فياملجغمم ُضؤ حؿلبم بُمجؿ اثبع: ضعى بدث الغاباإلا
 ايهعل
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 األول ححبملا
 نيه اجملسميليظاو  طل ياىوىكاإلطاز ال

ا، هجبُما ُت جخٗاون ُٞت للمىٓماث ؤلاحغام٩ُاث صولبمت واهدكاع قٍرة الجغ حض وجًهٓغا لتزا

ت الخى يضم ف٣والخ ن حن ؤو املجغمحمهل مً صولت بلى صولت ؤزغي واؾخٛال٫ اإلات٣مجا٫ اإلاىانالث وؾٖغ
ض ً همإمً مً ؤن جُال ي٩ىن فُصولت والٟغاع بلى صولت ؤزغي ل يم فهحغاثم باعج٩ا يضم ف٣ظا الخَ

 الٗضالت.

مت والٗمل ٍغة اهدكاع الجغ َىص اإلاكتر٦ت إلا٩اٞدت ْاهؼ الجٍض ؾعى املجخم٘ الضولى بلى حٗؼ ٢و 
ت ُت ؤو الجماُٖاث ؾىاء الثىاث٢ُض الاجٟا٣ٖلى ٖضم بٞالث املجغم مً الٗضالت وطل٪ مً زال٫ ٖ

ت ٖلى ؤؾـ مً ُاهىه٣ال هرعاجبم فيؿدىض ٌ ين، طل٪ الىٓام الظحاملجغمم ُدؿلب ٤جخٗل التي

 م. ُا الدؿلهاألشخام والجغاثم الجاثؼ مً ؤحلب ٤خٗلًما ُت ُٞىاٖض اإلاىيٖى٣ال هت وجد٨مُالكٖغ

 ت: ُآلاج بدث بلى اإلاُالبظا اإلاَم ُؿ٣ض جم ج٣ا ٖلى طل٪ ِٞبوجغج

: مف باإلاؿل  نيم الجغمُىم حؿلهألاٌو

 نيم املجغمُ: مطاصع هظام حؿليالثاو باإلاؿل

 م ُالثالث: شغوؽ الدؿل باإلاؿل
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 األٍٚ بطًامل

 نيِ اجلزَّٝٛ  ضًَٗف

ما ألازغي َبخضا بن جُالحن صولخبحت جخم ُاهىه٢ت ُم ٖملَاؾترصاص بن ؤو َلحم املجغمُحؿل

 همُحؿل
 
ا حهٖل ٢بٗاَا و همت مً ازخهام مدا٦مًٍٖ حغ  ها لخدا٦محهم ٖلى ؤعاي٣ًُا شخها

 مً  ُها، ؤو لخىٟظ ٞهاهىج٢
 
 ناصعا

 
 املخا٦م. َظٍخ٨ما

ٌ ٣بلء اا٣لب ًخهاٚن الضو٫ إلا٩اٞدت ؤلاحغام بحى هٕى مً ؤهىإ الخٗاون َظا اإلاٗجى بهم ُوالدؿل

ً ما ً هت ؤهُن ٞمً هاخحمهلخت للضولخ ٤٣دً يالخالبم و ٣هدبت بى ٣إ ال٣ًًٗ وبٍع اٟلن امحغ جملا ٖلى
 لتضو لسلو اًت ؤزغي ُومً هاخ امهآهو  اجهى هاب٣ث بٖ يظلغم اجملا ت٢بٗامم ُت الدؿلبللضولت َال

 .ُٞه بى ٚغ م ٚحرغ ىهًٖ مم ُلدؿلا اهمج بى لُإلاا

اء ٣هن ٞبح ُها ٖل٣م مخٟحهً واملخ٩ىم ٖلٍن الٟاع حمهم ؤو اؾترصاص اإلات٠ُ لدؿلٍىا٥ حٗغ َـ ِول
 يت فُت والجماُٖاث الثىاث٢ُوالاجٟاضاث َت واإلاٗاُن الىيٗحىاه٣ض ازخلٟذ ال٣ٞ ياهىن الضول٣ال

 جإحُت ٞإخُالدؿم
 
 ًٖ حٗبمٗجى الاؾترصاص ب ياها

 
 جإحُن وؤخحم املجغمُر حؿلبحضال

 
مٗجى بت ُالدؿم ياها

 ن.حم املجغمُحؿل

م، 14/9/1952 يت فبُن صو٫ الجامٗت الٗغ بحىصة ٣ن اإلاٗحم املجغمُت حؿل٢ُض اؾخسضمذ اجٟا٢و 

م، 1983اى ٍالغ بىصة ٣اإلاٗ يًاج٣ت اإلاىخضة للخٗاون البُت الٗغ ٢ُم ٦ما ؤن الاجٟاُمهُلر الدؿل
 م.ُاٖخمضث مهُلر الدؿل

 ا:هن منيم املجغمُفاث لدؿلٍض وعصث عضة حعغ كو 

 ياهىو٣"ؤلاحغاء ال هإهبم ُللدؿل the U.S.A supreme courtت ٨ٍُا ألامغ ٠ُ املخ٨مت الٗلٍحٗغ 
جاهىن ٢اإلاثل ؤو بضة ؤو مٗاملت َاإلااؾـ ٖلى مٗا ث جدؿلم صولت ما مً صولت ؤزغي شخها ُ، خيَو

 ياهىن الجىاج٣ت ؤو مسالٟت للبالضولت الُالبن الخانت حىاه٣ت يض الُا مسالٟت حىاثبما ؤو مغج٨همت

 .(1)"تبالضولت الُال يٖلى طل٪ ف ٢بٗاٌث ُ، خيالضول

جدذ ٖىىان  102اإلااصة  يم فُت الدؿلُت الضولُللمد٨مت الجىاث يض ٖٝغ الىٓام ألاؾاسخ٣ول

                                              
 اهٓغ: ( 1)

Bassiouni"M.C","Extradition: the United States Model"R.I.D.P.1991,p.470  
 عاح٘ خ٨م: 

 U.S. Supreme Court TERLINDEN v. AMES, 184 U.S. 270 (1902) 184 U.S. 270 
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ت ؤو ٢ُضة ؤو اجٟاَمٗا بمىحبل صولت ما شخها بلى صولت ؤزغي ٣م هُٗجى الدؿلٌاإلاهُلخاث: "

جَحكغ   .(1)"....ي٘ َو

"بحغاء للخٗاون  هإهبن حم املجغمُض ٖٝغ حؿل٢اث بى ٣اهىن ال٦٣ٗما ؤن اإلااجمغ الٗاقغ ل

ت ؤو ُت الجىاث٩٣ىن مدال للمالخًل شخو ٣بلى ه يغمٍت و ُاإلاؿاثل الجىاث ين الضو٫ فبح يًاج٣ال

 . (2)"اصة صولت ؤزغي ُت لضولت بلى ؾًُاث٣اصة الُالؿ ١ا مً هُاُحىاث ُهمد٩ىما ٖل

لُالاؾترصاص و٦ظا الدؿل يت جم اؾخسضام مهُلخًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يوف ٗٝغ ٌ ُهم ٖو
م ٞغص ُم حؿلُا الدؿلحهبل باإلاُلى  هياصة و ُل صولت طاث ؾ٣بج ٍخًا٣مب ي" الاحغاء الظ هإهبم ُالدؿل

ظ ُؤو جىٟ ها مً مدا٦مخهجُم لخم٨ُت للدؿلبى الضولت الُالها بلى صولت ؤزغي و همُل٢ب يمىحىص ف

 ". ُها ٖلبهت مد٩ىم بى ٣ٖ

 ايجاْٞ طًبامل

 نيِ اجملزََٝرادر ْعاّ  ضً

مً صولت ؤزغي  بجٗل الضولت جُلً هٖلى ؤؾاؾ يالظ ياهىو٣م الؿىض الُمهاصع الدؿلبهض ٣ً
ت(، ؤو ُت ؤو حماُٖزىاث) تُضاث صولَظا الؿىض مٗاَا، ؾىاء ٧ان همُل٢م شخو مخىاحض ٖلى بُحؿل

ىَحكغ   م.  ُاث الدؿلُا لٗملهالتزام الضو٫ ؤزىاء مماعؾت ١جدضص هُا يالت هيا، جل٪ اإلاهاصع ُٗا َو

 : يلًما  ٤ان طل٪ ٞوبُم٨ً ٍو 

: مطاصع الدؿل  تُم ألاضلُالفغع ألاٌو

 تُلُم الخىمُ: مطاصع الدؿليالفغع الثاو

 تًت الؿعىصبُاإلاملىت العغ  يم فُالفغع الثالث: مطاصع الدؿل

 

                                              
 .1998عاح٘ الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؾىت  ( 1)

 WWW.ara.amnesty.org.  
ا  ٣ٖ1969ض اإلااجمغ الضولي الٗاقغ ل٣اهىن ال٣ٗىباث بغوما ٖام  ( 2) اهٓغ املجلت الجىاثُت ال٣ىمُت التي ًهضَع

، املجلض الثالث ٖكغ، م 1970اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر الاحخماُٖت والجىاثُت بمهغ، الٗضص ألاو٫، ماعؽ 
143. 

http://www.ara.amnesty.org/
http://www.ara.amnesty.org/
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 ايفزع األٍٚ

 ١ِٝ األصًَٝرادر ايتضً

: اإلاعا
 
      ؤوال
 
 ت: ُاث الضولكضاث والاجفاه   

 ََاإلاا اؾخسضمذ اإلاٗا
 
 ومهضعا

 
مثل حم املجغمُهٓام حؿل ُهىم ٖل٣ًضاث ؤؾاؾا

ُ
ن، ٦ما ج

 ن.حم املجغمُا لٛغى حؿلهم٨ً اؾخسضامً يت التُإقض نٟت الغؾمبجدؿم  يت الت٣ٍالُغ  ضاثَاإلاٗا

م ُىل حؿلهى حؿَن حم املجغمُىٓام حؿلبت ٣ت اإلاخٗلُضاث الضولَغام اإلاٗابت مً بًوالٛا

ا ألاؾـ َىىصبم، ٦ما جخًمً ُت الدؿلبم بلى الضولت َالهن مجًحالٗاص ن ؤوُحن ؾىاء الضولحاملجغم
 ت.ُالٗمل ٍظبهام ٣ُاث املخخهت للهض الجًم، وجدضُالٗامت للدؿلوالكغوٍ 

ا ُاؾُا ؾبهاَا با، ؤو ألا٦ثر اعجهم م٘ الضو٫ املجاوعة لُضاث الدؿلَض مٗا٣ل الضو٫ بلى ُٖوجم 

 .يؤو زىاج ي٘ حماعبق٩ل َا يا فُا ؤو احخماًٖخهاص٢ؤو ا

 ت:ُاث الثىاثكُضاث والاجفاهاإلاعا (ؤ )

 للكغوٍ وؤلاحغاءاث الت٣ِ، ٞو٣ضة َٞاإلاٗا يج٩ىهان َغفن حن صولخبحجخم  يالت هي
 
ج٩ىن  يا

 والتزام الُٞغب٣مؿ ١ظا الاجٟاَ يت فُمٖغ
 
 ا. بهن حا

ا هجبُما ُٞ يضؤ الخٗاون الضولبم ٤ُا لخىزهجبُما ُت ُٞاث الثىاث٢ُغام الاجٟابالضو٫ بلى ب هوجخج

 ا. همُال٢ً مً ؤٍن الٟاع حم املجغمُوحؿل

 :(تُالجماع) اث مخعضصة ألاؾغافكُوالاجفاضاث هاإلاعا  (ب )

غاٝ مً ألاصواث ال٢ُحٗض الاجٟا م٨ً ؤن ٍن، و حم املجغمُمجا٫ حؿل يت فٍى ٣اث مخٗضصة ألَا

غاٝ ٖلى هٕى م٢ُٗاجٟا ب٤جىُ ت بُت الٗغ ٢ُىت مً الجغاثم، مثل الاجٟاُن ؤو ٞئت مٗحاث مخٗضصة ألَا
م حهن ؤو املخ٩ىم ٖلحمهم اإلاتُدؿلبضة ٢اإلاخٗاض ٧ل مً الضو٫ هث ههذ ٖلى "حُٗخ باَإلا٩اٞدت ؤلاع 

ىاٖض والكغوٍ ٣ا للب٣الضو٫، وطل٪ َ َظٍمً  يم مً ؤهمُحؿل بت اإلاُلى بُاَالجغاثم ؤلاع  يف

 .(1)ت"٢ُالاجٟا َظٍ يا فحهاإلاىهىم ٖل

غاٝ ٞ (2)مت اإلاىٓمتٍت الجغ ٦ُ٢ما ؤن اجٟا غة ٣الٟ يةصعاج الجغاثم الىاعصة فبا حهجلؼم الضو٫ ألَا

                                              
 م.22/4/1998الٗغبُت بال٣اَغة في اٖخمضث َظٍ الاجٟا٢ُت بم٣غ ألاماهت الٗامت لجامٗت الضو٫   (1)
غيذ للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  ( 2) الضوعة  25اٖخمضث ٖو

مبر  15الخامؿت والخمؿىن اإلااعر في  ً الثاوي/هٞى  م.2000حكٍغ
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 ا.هجبُما ُم ُٞضة حؿلَت مٗاًا ؤهغامبا٫ بُت خ٢ُالاجٟا 16مً اإلااصة  3

 ياهىو٣ت ألاؾاؽ ال٢ُالاجٟا َظٍر بت ؤن حٗخ٢ُمً الاجٟا 16مً اإلااصة  4غة ٦٣ما ؤحاػث الٟ
 اإلااصة.  َظٍ ُهٖل ب٤حغم جىُ يإب ٤خٗلًما ُم ُٞللدؿل

ذ بض ؤوح٢ت ُل٣املخضعاث واإلاازغاث الٗ ير اإلاكغوٕ فحت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٢ُٚاجٟا

غاٝ حؿل٢ُاإلااصة الؿاصؾت مً الاجٟا حغاثم املخضعاث ٖلى  باعج٩ابن حمهم اإلاتُت ٖلى الضو٫ ألَا
ؿب٘ ؤو الاججاع ُؤو بهخاج ؤو جهي ٍبغ ها مثل التهازخالٝ ؤهىاٖ ل ألامىا٫ اإلاخدهل ُاملخضعاث، ٚو

 . (1)اهمج

ض هخًٗ هٖلى ؤه 38ث ههذ اإلااصة ُم، خ1983ؾىت  يًاج٣ت للخٗاون البُاى الٗغ ٍضة الغ َمٗا

غاٝ اإلاخٗا ام مً هم اتحهبل هواإلاىح ًهً لضًؿلم ألاشخام اإلاىحىصٌإن بضة ٧٢ل َٝغ مً ألَا

غاٝ اإلاخٗا يت لضي ؤًُاث٣ىئاث الهل ال٢بم مً حهاث املخخهت ؤو املخ٩ىم ٖلهالج ضة ٢مً ألَا
 ألازغي.

م ُت لدؿلُضة همىطحَم، مٗا1990اإلاخدضة ويٗذ ٖام الظ٦غ ؤن مىٓمت ألامم بغ ًوحض
ت، وجخ٩ىن ُم الثىاثُاث الدؿل٢ُهضص الخٟاوى ٖلى اجٟاب يؿاٖض الضو٫ التٌن لخ٩ىن بَاعا حاملجغم

 . (2)تُلٌُٗ ألاخ٩ام الخ٨مبخًمً ًم، 1997ا نضع ٖام هل ٤اإلياٞت بلى ملخب( ماصة 18) مً

ض مً ًغام الٗضبب يواٞغ ف ِبىهبم َؾا يالظ بيىص املجلـ ألاوعو هاإلياٞت بلى حبظا َ
، يوالجىاج يًاج٣قتى مجاالث الخٗاون ال ين صو٫ املجلـ فبحاص٫ واإلاكتر٥ بضاث الخٗاون اإلاخَمٗا

ت بُضة ألاوعو َىص اإلاٗاهالج ٍظهام ٦مثا٫ ل٣ظا اإلاَ يظ٦غ فٍن، و حم املجغمُاصلت وحؿلبواإلاؿاٖضة اإلاخ
ت للمؿاٖضة بُضة ألاوعو َم، و٦ظا اإلاٗا1959ىصة ٖام ٣ت اإلاُٗاإلاؿاثل الجىاث ياصلت فبللمؿاٖضة اإلاخ

 . (3)م1978ىصة ٖام ٣ت اإلاُٗاإلاؿاثل الجىاث ياصلت فباإلاخ

                                              
اإلاكغوٕ في املخضعاث واإلاازغاث  عاح٘ هو اإلااصة الؿاصؾت مً اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٚحر ( 1)

 م.٧1988اهىن ألاو٫ / صٌؿمبر 19ال٣ٗلُت التي اٖخمضَا اإلااجمغ في حلؿخه الٗامت الؿاصؾت اإلا٣ٗىصة 
مت ومٗاملت املجغمحن، َاٞاها، ونضعث   (2) اٖخمضث َظٍ الاجٟا٢ُت في ماجمغ ألامم اإلاخدضة الثامً إلاى٘ الجٍغ

غ اللجىت الثالثت في 116، 117، 118، 45/119خدضة ب٣غاعاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلا ، وطل٪ بىاء ٖلى ج٣ٍغ
ما٫، اهٓغ اإلاىؾىٖت الجىاثُت الٗغبُت،  100الضوعة الخامؿت وألاعبٗحن للجمُٗت الٗامت، البىض  مً حضو٫ ألٖا

 الثدت الاجٟا٢ُاث الضولُت، مىٓمت ألامم اإلاخدضة، اإلاٗاَضة الىمىطحُت لدؿلُم املجغمحن، الهاصعة
 (. 45/116م، بغ٢م )14/12/1990

ت الٗامت لدؿلُم املجغمحن صعاؾت جدلُلُت وجإنُلُت، عؾالت الض٦خىعاٍ   (3) عاح٘: ص. ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج، الىٍٓغ
 وما بٗضَا.  8م، م ٧1990لُت الخ٣ى١ حامٗت اإلاىهىعة 
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/ص 13 يعذ فكن وُ يم املجغمُت لدؿلبُت ألاوعو كُوالاجفا (ج ) م، 1957ر بؿمٌواهىن ألاٌو

 ا.هغوجىهىالتبو 

 ي٘ فباإلاخ بر ألاؾلى حٚ يالظ بي٠ ألاوعو ٢ُؤمغ الخى ظا املجا٫ َ يت فبُىص ألاوعو هغػ الجبومً ؤ

 .بين يمً الاجداص ألاوعو بحم ألاٞغاص اإلاُلى ُحؿل

٠ ؤو ٢ُت جى ُٛب بيالاجداص ألاوعو  يصولت ًٖى ف يهضع ًٖ ؤً يًاج٢غاع ٢ ي: ؤهؤه بههض ٣ٍو 
غاى ال بمً حاه بم شخو مُلى ُحؿل  ؤو جىُٟحىاث هاياج٣مبام ٣ُصولت ًٖى ؤزغي، أٚل

 
ظ ُا

 . (1)هكإهباو ؤمغ اخخجاػ  ُهالسجً ٖلبخ٨م 

م مً الىخاثج ؤلا بو  اث بٌٗ الهٗى بىا٥ َت بال ؤن ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَت للمٗابُجاًالٚغ

 :يلًا بلى ما َم٨ً عصًاث ٢ُضاث والاجٟاَاإلاٗا َظٍ ب٤ُحٗترى جُ يالت

ِ ٣ٞا ٍغ َْا الخٗاعىظا َا ٞةن ٧ان حهٖل ٤٘ الالخَت والدكغ ب٣ضة الؿاَن اإلاٗابحالخٗاعى  .1
، ٞدؿخمغ همىاؾخثىاء  ٗضَ" و ب٤يسخ الؿاً ٤اٖضة "الالخ٢ما مً زال٫ هجبُ ٤ُم٨ً الخٞىُٞ

٘ الٗام َالدكغ  ب٤ُجُ ١ان اؾخثىاء مً هُاٍالؿغ  يت فب٣ت الخانت الؿاُضاث الضولَاإلاٗا
الٗامت ضاث َاإلاٗا ١اؾخثىاء مً هُا ٢ههُا يف ٤٘ الخام الالخَؿغي الدكغ َا و حهٖل ٤الالخ

 .(2)تب٣الؿا

ضة َمٗا يلُٝغ ف جىػ ًال ٖلى ؤهه "ا ٖلى الىو همج 28خهغث اإلااصة ٢ض ا٣ىا ُِٞت ٢ُٞؤما اجٟا

 .(3)ضة"َاإلاٗا َظٍظ ُلٗضم جىٟ بب٦ؿ يالضازل هاهىهب٣خمؿ٪ ًؤن 

                                              
ل ٣ٖباث ونل وػعاء الاجداص ألاوعوبي الى اجٟا١ ٖلى بنضاع ؤمغ ٢ًاجي ٌكمل  ( 1) ال٣اعة ٧لها، ألامغ الظي ًٍؼ

اب والجغاثم الخُحرة، وحاء الاجٟا١ ألاوعوبي زال٫ احخماٖاث  ٦بحرة ؤمام بذ َلباث الترخُل في ٢ًاًا ؤلاَع
اب  ٣ٖضَا ؤمـ وػعاء الٗض٫ والخاعحُت في الاجداص للبدث في اَم ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بسُِ م٩اٞدت الاَع

 .اًلى٫ ؾبخمبر اإلااضخي يض الىالًاث اإلاخدضة 11ٖلى هجماث والتي جإحي في بَاع عص ؤوعوبا 
 الكهغ اإلا٣بل، ٖلى ؤي صولت في الاجداص  

 
وبمىحب الاجٟا١ الظي جم الخىنل بلىه والظي ًخٗحن ب٢غاٍع عؾمُا

 بهظا  60ألاوعوبي حؿلُم شخو ُمكدبه به بلى صولت ؤزغي في الاجداص في زال٫ ٞترة 
 
مها َلبا

ّ
 مً حؿل

 
ًىما

  90ؤًام بطا لم ٌٗترى اإلاُلىب ٖلى جغخُله. وزمت اؾخثىاء ًمىذ اإلاُلىب مهلت  10ى، وفي ٞترة اإلاٗج
 
ًىما
 يض ٢غاع جغخُله الى املخا٦م الضؾخىعٍت ؤو املخ٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ 

 
بياُٞت في خا٫ ٢ّضم اؾخئىاٞا

 .ؤلاوؿان
اضخي الجىاجي" مجلت الخ٣ى١ للبدىر ال٣اهىهُت اهٓغ ص/ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام ال٣ ( 2)

ت، الٗضص الغاب٘  . 966م م1991-الا٢خهاصًت، ٧لُت الخ٣ى١ حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
، صاع الجهًت الٗغبُت 1995اهٓغ ص/ حٟٗغ ٖبض الؿالم، مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام، الُبٗت الغابٗت،  ( 3)

 . 130ال٣اَغة، م 
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غاٝ فُمُل٢ت وؤزغي بُضة زىاثَن مٗابحالخٗاعى  .2 ىو بض حاء ٢م و ُمجا٫ الدؿل يت مخٗضصة ألَا

ث ُاإلاك٩لت خ ٍظهل ٣ُين خل جٞىحم املجغمُت لدؿلبُت حامٗت الضو٫ الٗغ ٢ُمً اجٟا 18اإلااصة 
اث ٢ُت م٘ ؤخ٩ام بخضي الاجٟا٢ُالاجٟا َظٍ"بطا حٗاعيذ ؤخ٩ام  هههذ اإلااصة اإلاظ٧ىعة ٖلى ؤه

را حؿِاجان الضولخان ألاخ٩ام ألا٦ثر جَ ب٤ضة ج٢ُا صولخان مً الضو٫ اإلاخٗابهُت بت اإلاغجُالثىاث

 .(1)ن"حاملجغمم ُلدؿل

ا ها بط بجهتُضة حؼءا مً ٞاٖلَض اإلاٗا٣جٟ ياث الت٢م اإلاٗى َضة مً ؤَر الخدٟٔ ٖلى اإلاٗابٗخٌ .3

م ًىحض ؤًظا الخدٟٔ َو  (2)نحا لىو مٗهىل٢بٖضم  يدت فٍت الضولت الهغ ُر ًٖ هبحٗ ا ٚع  ً

 . (3)ضةَغ اإلاٗاٍٖلى جدغ  ب٤الخٟاوى اإلاؿ

ت م٘ الضو٫ الٗٓمى ُاث بلؼام٢ُاجٟا يالضزى٫ ف يفا هت مجٌُٗ الضو٫ زانت الىامبت بٖضم ٚع .4
ت ُاؾُا للًٍٛى الؿهت حٗغيُوطل٪ زك ياملجخم٘ الضول يت فُاؾُُغة الؿُؤو طاث الؿ

اث الدؿلبت ٖىض ُوالضول  ا. هجبُما ُٞ هم وبحغاءاجُدث مىيٖى

: الدشغ ُزاه
 
        ا
 
 ت: ُعاث الضازلَ 

م ُالدؿلب ىىص الخانتبت الُا الضازلهجُىاه٢ ياقغة فبٌٗ الضو٫ نغاخت ومبض حؿً ٢

 .بهت ٧اٞت حىاهُوحُٛ هوقغوَ هوبحغاءاج

 ؤن ما 
ّ
ت يض الضولت الت٣ُا جهت، ؤجَُٗالىهىم الدكغ  َظٍز حمًبال م ُحؿل يا، فها وؾىتهقٖغ

 يم ؤو فُا الدؿلحهجىػ ًٞ يمت التٍقغوٍ الجغ  ُهال جخىاٞغ ٞ همُحؿل بن بطا ٧ان اإلاُلى حاملجغم

اهىن، ٣ظا الَا خضوص حهاث جخجاوػ ٢ٞض اجٟا٣ا مً ٖهم، ٦ما جمىُٗالدؿل بمدل َل هالصخو طاج
ٖلى  ١جىػ الاجٟاً ها ٖلى ؤهَىىصب ي، بط هّهذ ف٤الٗىاث َظٍض جضاع٦ذ ٢ن حىاه٣ٌٗ البىا٥ َل٨ً 

 رإلاان.بضاث مً الَاإلاٗا َظٍت ٖلى ٢ُت ؤن جخم اإلاهاصٍ، قغ ياهىن الضازل٣مسالٟت ؤخ٩ام ال

ىَت حكغ بُلضان الٗغ بر مً الحوؤنضعث ال٨ث  التيت ُن ٧اإلامل٨ت ألاعصهحم املجغمُت لدؿلُٗاث َو

ن حم املجغمُهٓمذ حؿل التيىان بم، ول1927 هن مىظ ؾىبحاع هن الحم املجغمُاهىن حؿل٢ؤنضعث 

ا هيمت التي 36ختى  30اإلاىاص  فيم، وطل٪ 1943 هؾى فيالهاصع  يىاوباث اللبى ٣اهىن ال٢ٗيمً 

                                              
ؼ مب ( 1) اع٥ "حؿلُم املجغمحن بحن الىا٢٘ وال٣اهىن" "حؿلُم املجغمحن بحن الىا٢٘ اهٓغ ص/َكام ٖبض الٍٗؼ

ُت،   .232م2006وال٣اهىن" عؾالت ص٦خىعاة ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت اإلاىٞى
ت الٗامت لدؿلُم املجغمحن" مغح٘ ؾاب٤ م ( 2)  . 113اهٓغ ص/ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج "الىٍٓغ
ٗت ؤلاؾالمُت" اهٓغ ص/ٖبض الٛجى مدمىص" الخدٟٔ ٖلى  ( 3) اإلاٗاَضاث الضولُت في ال٣اهىن الضولي الٗام والكَغ

 وما بٗضَا.  106ـ م-1986-1َـ-بضون صاع وكغ
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اهىن ؤلاحغاءاث ٢م يمً ُؤخ٩ام الدؿل ي الاؾترصاص( وهٓم اإلاكٕغ الجؼاثغ  في) ٗىىانب 7ظة بالى

اهىن ٢مكغوٕ  فيالخامـ  بال٨خا ي اإلاكٕغ اإلاهغ ، واؾخدضر 720بلى  694اإلاىاص  فيت ُالجىاث
بلى  بظا ال٨خاَم ُؿ٣وجم ج يالضول يًاج٣ؤخ٩ام الخٗاون الخًمً ُل ضًت الجضُؤلاحغاءاث الجىاث

م ُؤخ٩ام حؿل يالثاو بابزم جىاو٫ ال ،ان ألاخ٩ام الٗامتبُا لهزهو ألاو٫ مج ،تُؿِعث بىابزالزت ؤ

 .٢بم اإلاغاُالثالث الؾخٗغاى ؤخ٩ام الدؿل بابن وؤٞغص الحاملجغم

: العغف الضول
 
             زالثا
 
 :ي     

املجخمٗاث  يىصة فهاإلاٗ ههىعجبو ٖضم وحىص اإلاكٕغ ٣ؾض ه يت ف٣الٟاث هخُمَؤ يللٗٝغ الضول
 يا فحهظاث الهىعة اإلاخٗاٝع ٖلبت ٍت مغ٦ؼ َُٗىئت حكغ َُمً  ياملجخم٘ الضولسلى ًت، بط ُالضازل

 ت.ُر الضازلحالضؾاج

غام با، ٧ةهالضو٫ ل ال مًَججا ُبض ح٢ٛ يسالٝ اإلاهاصع ألازغي، التبى مهضع مىحىص صاثما َو 
ضة، َمٗاا حهال جخىاٞغ ٞ يالضو٫ الت همى ٣يت، وحؿخُن الضازلحىاه٣اث ؤو ؾً ال٢ضاث والاجٟاَاإلاٗا

م ُا الدؿلًًا٢مٗالجت  يم فُىٓم الدؿلً ياهىن صازل٢ باُن، ؤو خا٫ ٚحم املجغمُلدؿل ١ؤو اجٟا

 . (1)احهحٗغى ٖل يالت

 ايفزع ايجاْٞ

 ١ًِٝٝ ايتهَُٝرادر ايتضً

سهىم مؿاثل بن الضو٫ بحاث ٢الٗال يل فٍضؤ عاسخ مىظ ػمً َى بى مَاإلاثل: باإلاعاملت  - ؤ

 ت. ُلىماؾبوالض ياهىن الضول٣ال

 َظٍت، ٞةطا ٧اهذ بم م٘ الضولت الُالُضة حؿلَخالت ٖضم وحىص مٗا يظا اإلاهضع فَلجإ بلى ٍو 
ضؤ بظا اإلابهغ ٣ا، ؤما بطا ٧اهذ ال جبهت لُلباإلم٩ان الاؾخجاباإلاثل ٧ان بضؤ اإلاٗاملت بغ م٣الضولت ج

ًبهى٫ َل٢ب ياع فُم، الخُا الدؿلهمج بٞللضولت اإلاُلى   .ها ؤو ٞع

                                              
الهاصع مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بكإن  45/116ومً ؤمثلت الٗٝغ الضولي اإلا٨خىب ال٣غاع ع٢م  ( 1)

حٗضًل بٌٗ نُاٚت اإلاٗاَضة الىمىطحُت لدؿلُم املجغمحن والتي ال جؼا٫ مباصت جىححهُه ال جدمل ؤي ٢ىة 
 ما حغي ٖلُه الٗٝغ الضولي

 
ًاء، ؤًًا بٗضم حىاػ حؿلُم عئؾاء  جىُٟظًت طاث نٟت بلؼامُت للضو٫ ألٖا

ت  هم لىُا١ ب٢لُمُت ال٣اٖضة الجىاثُت. اهٓغ ص/ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج "الىٍٓغ الضو٫ ألاحىبُت لٗضم زًٖى
 . 139الٗامت لدؿلُم املجغمحن" مغح٘ ؾاب٤ م
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حاء  يم، الظ1969 عوما ؾىت ياث فبى ٣اهىن ال٣ٗالٗاقغ ل يضؤ اإلااجمغ الضولباإلا ظابهض ؤوصخى ٢و 

ى ُاص٫ ٦كٍغ للدؿلبالٗضالت الخ ب" ال جخُل هإهب هاجُجىن يف   ُهٞ بم ومً اإلاٚغ
ّ
اص٫ ب٩ىن الخًؤال

 م " .ُاهىن الدؿل٢ ياٖضة حامضة ف٢

جخم مٗاملت الضو٫ ٖلى  هزالل ا ٖضة، ٞمًًمؼابن حم املجغمُاإلاثل لدؿلبضؤ اإلاٗاملت بز محخمٍو 

 يضاث، والتَاإلاٗاىٓام بت ٣اث اإلاخٗلبوالهٗى  ٤سلى مً الٗىاثً هضم اإلاؿاواة، و٦ظل٪ ٞةه٢
التزام  ُهٖل بترجً ها ٦ما ؤهبهوالٗمل  اَغاع ٢ن بحال لخٍخا َى ٢الخٟاوى وجإزظ و  ياث فبجخًمً نٗى 

ت بجماٌضاث، ٦ما َاإلاٗا ياص٫ ٧االلتزام فبمخ  ب٤م، وعٚم ٧ل ما ؾُم بحغاءاث الدؿلؿاٖض ٖلى ؾٖغ
 ٧الدؿلٍاع بـ بحِاإلاثل لبضؤ اإلاٗاملت بم اإلاؿدىض بلى مُبال ؤن الدؿل

 
ت ٣ضة اإلاخٗلَم اإلاؿدىض بلى اإلاٗاُا

 .(1)مُالدؿلب

، ياهىن صازل٢ضة ؤو َمٗا يف ُهضؤ ؤو الىو ٖلبظا اإلاهت لبً مً الكغوٍ اإلاُلى ٍٗض الخضو ٌوال 
خا٫  يف هىٍم٨ً جضو ًم ول٨ً ُا ؤزىاء الدؿلهات٢ٖال ين الضو٫ فبحاص٫ بمً زال٫ ؾلى٥ مخ يإحًوبهما 

 (2).ٍةَاع بظل٪ يماها الخترام الضو٫ للخٗامل بت الضو٫ بٚع

ت ُملخ٨مت الٗض٫ الضول ي( مً الثدت الىٓام ألاؾاسخ59) طخى اإلااصة٣جت: ُؤخيام املحاهم الضول - ب

 ملؼمت مخمخٗت با حٗخهجهضع ٖج يؤن ألاخ٩ام الت
 
وال جلؼم ؾىي  به يطخ٣ت ألامغ اإلاُذجبر ؤخ٩اما

 .(3)ؤَغاٝ الجزإ

م بهن العج٩ابحم ألاشخام اإلاُلى ُدؿلبا َغاع ٢ت ُبطا ؤنضعث املخا٦م الضول هطل٪ ؤه يٗجَو  

ى ٢م ٖما اهم بلى املخ٨مت ملخا٦متهمُحؿل بن وحُحضص الؿلم وألامً الضولهمت تُحغاثم حؿ مً  ٍتٞر

                                              
ت الٗامت لدؿلُم املجغمحن" مغح٘ ؾاب٤ م ( 1)  . 87-81عاح٘ ص/ ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج "الىٍٓغ
ؤزظث ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بمبضؤ اإلاٗاملت باإلاثل في وا٢ٗت حؿلُم " بحراهجان قاٍ " الهىضي واإلا٣ُم ٢ض  ( 2)

بضولت ؤلاماعاث، واإلاتهم مً ٢بل الؿلُاث ال٣ًاثُت الهىضًت باعج٩ابه حغاثم زُاهت ؤماهت والخضإ والغقىة 
لبذ الخ٩ىمت الهىضًت مً الخ٩ىمت ؤلا  م مً والتزوٍغ وجضلِـ خؿاباث، َو ماعاجُت حؿلُمها مىاَجها ٖلى الٚغ

ٖضم وحىص اجٟا٢ُت لخباص٫ املجغمحن بحن الخ٩ىمخحن، وبغعث وػاعة الضازلُت ؤلاماعاجُت ؤن حؿلُم "بحراهجان 
ً مً   للخاعححن ٖلى ال٣اهىن ؤو الٟاٍع

 
قاٍ" حاء مً مىُل٤ ؤن صولت ؤلاماعاث ال ج٣بل ؤن ٩ًىن ب٢لُمها مالطا

اب الٗضالت وؤن م٣خًُ ض اهٓغ اإلاؿدكاع ٖبض الَى اث الخٗاون الضولي إلا٩اٞدت ؤلاحغام جىحب الدؿلُم. للمٍؼ
ٖبضو٫، عثِـ مد٨مت ؤبى ْبي الاجداصًت الاؾخئىاُٞت وع٢ت ٖمل بٗىىان "حؿلُم املجغمحن في صولت ؤلاماعاث 

م، م 1995حرا٧ىػا بًُةلىا ؾ -الخٗاون ال٣ًاجي الضولي في املجا٫ الجىاجي في الٗالم الٗغبي  -الٗغبُت اإلاخدضة 
80. 

اهٓغ ص/ خؿحن خىٟي ببغاَُم ٖمغ"الخ٨م ال٣ًاجي الضولي حجُخه ويماهاث جىُٟظٍ" عؾالت ص٦خىعاٍ ٧لُت  ( 3)
 وما بٗضَا.  167م 1997الخ٣ى١ حامٗت ٖحن قمـ 
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ىهت مدا٦متُخالت ٖضم بم٩اه يحغاثم ف ا هاٖبمت ؤو اجُت ًٖ الجغاثم الجؿُم ؤمام املخا٦م الَى

 . (1)ر مىهٟتحبحغاءاث ٚ

جىػ ً "هت ٖلى ؤهُت الضولُللمد٨مت الجىاث ي( مً الىٓام ألاؾاسخ89/1) ض ههذ اإلااصة٢و 

 بضم َل٣للمد٨مت ؤن ج
 
ا  مكٟٖى

 
ٌ ٖلى شخو ٣بلل( 91) اإلااصة يىت فبِاإلا بضة للُلٍاإلاىاص اإلاا با

 فًض ٢صولت  يبلى ؤ همًض٣وج
 
لا، همُل٢ب ي٩ىن طل٪ الصخو مىحىصا حٗاون جل٪  با ؤن جُلحهٖو

لىهمًض٣ٌ ٖلى طل٪ الصخو وج٣بال يالضولت ف غاٝ ؤن جمخثل لُل ، ٖو اء ٣اث بلبالضو٫ ألَا

 ألخ٩ام ٣م ٞوًض٣ٌ والخ٣بال
 
ىا هجُىاه٢ يا فحهولئلحغاءاث اإلاىهىم ٖل بابظا الَا   .ت"ُالَى

الُٝغ الغيىر  ت  الضولتُت الضولُللمد٨مت الجىاث ي( مً الىٓام ألاؾاسخ89) اإلااصة بوجُال

( مً الثدت 9) م٢ا للجؼء ع ب٣َ تُت الضولُبلى املخ٨مت الجىاث همٌُ ٖلى شخو وحؿل٣بال بلُل

جهاهىج٢ت و ُعوما ألاؾاؾ ج٣بلى ال 89/1اإلااصة  في. وؤلاقاعة يا الَى اهىن ٣ؤلاقاعة بلى الى َ ياهىن الَى
ج  للضولت.  يألاؾاسخ ياهىن الجىاج٣ـ بقاعة بلى الِم، ولٌُ والدؿل٣بىٓم بحغاءاث الً يالظ يالَى

غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث ٣ض مً الًىا٥ الٗضَت: ُغاعاث الطاصعة عً اإلاىظماث الضوللال - ث
 1267م ٢مجلـ ألامً ع غاع ٢ا هحغاثم مج باعج٩ابن حمهم اإلاتُا الضو٫ حؿلحهٞ بت جُالُالضول

  (2):يلًما  بهحاء  يالظ 4051م ٢الجلؿت الٗامت ع  يم، ف1999غ بؤ٦خى  15 ياإلااعر ف

ٖلى  ٤جُل يان والتباؾم َالبت اإلاٗغوٞت ُهغ مجلـ ألامً ٖلى امخثا٫ الجماٖت ألاٞٛاهً .1
ت  هت ٖلى وحُؾالما بماعة ؤٞٛاوؿخان ؤلا ههٟؿ ًٖ ت وزانت الامخىإ ب٣الؿا هغاعاجب٣الؿٖغ

ت بم واجساط ؤلاحغاءاث الٟٗالت اإلاىاؾهومىٓمات نُحن الضولبُحاَلئلع  ٍبر اإلالجإ والخضع حجٞى
ت ؤو بُاَماث ؤلاع ُامت اإلايكأث ؤو املخ٢ا إلحهُغ ٖلُحؿ يالت يألاعاضخ لًمان ٖضم اؾخسضام

ضاص ؤو جىٓ ىص هالضو٫ والخٗاون م٘ الج َظٍ يت يض صو٫ ؤزغي ؤو مىاَجبُاَم ؤٖما٫ بع ُؤلٖا

 م بلى الٗضالت.هً جمذ بصاهتًن الظبُحاَم ؤلاع ًض٣ظولت لخباإلا

                                              
(1)  Rebecca M.M and others "International law" fourth edition, London. Sweet & Maxwell 2002, 

pp 120-121.  
(2)   See:S/1999/1021.  

 "Demand that Taliban turn over Usama bin Laden to authorities",Meeting 4051,15 October 
1999. 

  See also: Resolutions and Statements of the Security Council, 1999, United, New York 
SC/6792,26 January, 2000,P.63 et seq. 
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ر بلى الؿلُاث املخخهت حً الصن صون جإزبم ؤؾامت ُدؿلبان بمجلـ ألامً خغ٦ت َال بُالً .2

ٌ ٣ُبلض ؾب يا ؤو فحهبل هلض ؾٝى جخم بٖاصجب يت فُؤو الؿلُاث اإلاٗى ُهً ًٞؤص يلض الظبال يف
 الٟٗل.بضم بلى الٗضالت ٣ٍا و حهٞ ُهٖل

م ٢ع  ٍغاع ٢م، 1996غ ًىاً 31 يضة ف٣اإلاىٗ 3627م ٢ع  هحلؿخ يفمجلـ ألامً  ؤنضعو٦ظا 

مجلـ ألامً الخ٩ىمت  ُهٞ بُالً يالظ 4م ٢ىض ع بغاع ال٣ههىم ال يف ُهكاع بلٌم ما َوؤ (1)1044
 بهاإلاكدم ًُغوعة حؿلبى التزام الؿىصان َت و ٣ٍُاث مىٓمت الىخضة ؤلاٞغ بت الامخثا٫ لُلُالؿىصاه

ظا َ ين فحمً اإلاخىعَ يت ؤ٦ضث مجضصا ٖضم وحىص ؤُبال ؤن الخ٩ىمت الؿىصاه (2)ابُى ُم بلى بزحهٞ

 . (3)مُىاٖض الدؿل٢م٨ً بٖما٫ ًٞال  يالخالبا و همُل٢ٖلى ب يالخاصر ؤلاحغام

 ايفزع ايجايح

 ١ٜ١ ايضعٛدبٝاملًُه١ ايعز ِ يفَٝرادر ايتضً

 ت بلى: ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يم فُؿم مهاصع هٓام الدؿل٣جى

ضاث زانت َمٗابت ؤزغي ُبؾالمت م٘ صولت ُؾالماٍ الضولت ؤلا باعجت: ُؾالمعت ؤلا َالشغ  -1

 يًاة ف٣ت، والُخًمً مسالٟت قٖغًالىهىم ما لم  ٍضٍى ؤمغ مكغوٕ جا َن حم املجغمُدؿلب

اٖضث، ألن بوجُاع ٢ٌٗ وبن ازخلٟذ ألابم لهًٗبت بلىن ٦خا٣ًبت ٧اهىا ُؾالمالضولت ؤلا 

                                              
جًمً البىض ألاو٫ بصاهت الٗمل ؤلاحغامى، وشجب البىض الثاوي -صون الضًباحت-حاء َظا ال٣غاع في زماهُت بىىص ( 1)

مت ٖلى ب٢لُمها جسال٠  ت مً املجغمحن باعج٩اب حٍغ الاهتها٥ الهاعر لؿُاصة بزُىبُا، وطل٪ ل٣ُام مجمٖى
 .S/Res/1044/1996صعة بغ٢م ٢ىاهُجها" عاح٘ جٟهُل ال٣غاع في وز٣ُت مجلـ ألامً الها

البىض الغاب٘ مىه  3627م، والهاصع في الجلؿت ع٢م31/1/1996اإلااعر في  1044ًىو ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م ( 2)
ض مً  ٣ُت صون مٍؼ ٖلى "ًُلب مجلـ ألامً مً خ٩ىمت الؿىصان الامخثا٫ بلى َلباث مىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ

عٍت ل٩ي حؿلم بلى بزُىبُا ألاشخام الثالزت اإلاكدبه ٞحهم الظًً اجساط بحغاءاث ٞى  -الخإزحر وطل٪ مً ؤحل: ؤ
خُا٫ مً ؤحل مدا٦متهم ٖلى ؤؾاؽ مٗاَضة حؿلُم املجغمحن  لجإوا بلى الؿىصان واإلاُلىبحن في مداولت الٚا

ال٠٨ ًٖ ال٣ُام بإوكُت إلاؿاٖضة وصٖم وجِؿحر ألاوكُت  -م. ب1964اإلابرمت بحن بزُىبُا والؿىصان ٖام
ابُت ابُت والخهٝغ م٘ الضو٫ املجاوعة في بَاع الخ٣ُض الخام بمُثا١  ؤلاَع حر اإلالجإ واإلاالط للٗىانغ ؤلاَع ً جٞى ٖو

٣ُت. عاح٘ ال٣غاع ع٢م   S/Res/1044/1996 ألامم اإلاخدضة ومُثا١ مىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ
خباع ٖلى  هالخٔ ؤن بٖالن الخ٩ىمت الؿىصاهُت في ٧ل مغة ًٖ ٖضم وحىص ألاشخام اإلاُلىبحن ال ( 3) ًازظ في الٖا

ال١، بط بن مجلـ ألامً ٢ض جضزل ب٣غاٍع ع٢م م ؤهه مً  1044ؤلَا ذ الخ٩ىمي، ٚع ولم ٌٗبإ بهظا الخهٍغ
داث.   اإلاٟترى في مجا٫ الٗال٢اث الضولُت اخترام بعاصة الضو٫ ومهضا٢ُتها ُٞما ًهضع ٖجها مً جهٍغ
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 ولم ًُاء  وجى٢ٟالؿاثضة  هيٗت ٧اهذ َؤخ٩ام الكغ 
 
 ا.َر حٛبد٨مىن ٩ًىهىا ًظا

ن حم املجغمُدؿلب ضاث زانتَمٗابا هجبُما ُت ُٞؾالماٍ الضو٫ ؤلا بت اعجُض٫ ٖلى مكغوٍٖو 
اء بجإمغ  يوالؿىت والت بال٨خا يٖمىم ألاصلت الىاعصة ف جدث ٖلى  يىص، وألاصلت الت٣ىص والٗهالٗبالٞى

ن، حىاء املجغمًًٖ اإلاى٨غ والخٗايض وخغمت ب  هياإلاٗغوٝ والىبىي وألامغ ٣ر والخبالخٗاون ٖلى ال

 ت. ُامت الخضوص وألاخ٩ام الكٖغ٢ب بىحى بو٦ظل٪ ٖمىم ألاصلت الىاعصة 

ض هت ٖبمثاب٧ان  هن ألهحم املجغمُصعاؾت مؿإلت حؿل يت زانت فُمَت ؤًبُض ٧ان لهلر الخض٣ول

م ؤجبن وال٨ٟاع، و حً مً اإلاؿلمٍم الٟاع ُسهىم حؿلبضة َؤو مٗا ا هر مخ٩اٞئت ول٨جحا ٧اهذ ٚهٚغ

 . (1)نح( واإلاؿلم) ٧اهذ ملؼمت للغؾى٫ 

ت ٖلى ؤن" جمىذ ًت الؿٗىصبُللممل٨ت الٗغ  ي( مً الىٓام ألاؾاسخ42) : ههذ اإلااصةالضؾخىع  -2

اث ٢ُألاهٓمت والاجٟا خًذ اإلاهلخت الٗامت طل٪ وجدضص٢بطا ا ياسخُاللجىء الؿ ٤الضولت خ

 .(2)ن"ًحن الٗاصحم املجغمُىاٖض وبحغاءاث حؿل٢ت ُالضول

ت ُا الضولهات٢ٖال مجا٫ يا فهضت٣ٖ التياث ٢ُاالجٟابغح٘ التزام اإلامل٨ت  ً: تُاث الضولكُالاجفا  -3
ما بظا الىٓام َ ب٤ُسل جًُ"ال هللخ٨م والتى ههذ ٖلى  ؤه ي( مً الىٓام ألاؾاسخ81) بلى اإلااصة

ضاث َت مً مٗاُىئاث واإلاىٓماث الضولهت م٘ الضو٫ والًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  بهُذ باعج

 اث".٢ُواجٟا

غاُٝت ؾىاء زىاثُاث الضول٢ُض مً الاجٟاًت الٗضًت الؿٗىصبُضث اإلامل٨ت الٗغ ٣ٖو  ت ؤو مخٗضصة ألَا

( ب٣ؾا) ١ت: ممل٨ت الٗغاُن م٘ الضو٫ الخالحم املجغمُوحؿل يًاج٣للخٗاون ال
 
م، 1931 لٍغ بب 8ش ٍخاع با

( ب٣ؾا) تُمىُاإلامل٨ت ال
 
ت ٢ُاجٟا م،1942ل ٍغ با 20ش ٍخاع بذ ٍست ال٩ى ُـ، مك1353َنٟغ ٖام  6ش ٍخاع با

 ـ.1399َ٘ ألاو٫ ٖام بُع  7ش ٍخاع بت ُالضازل يمجا٫ ازخهام وػاعح يف ١ن اإلامل٨ت والٗغابحالخٗاون 

                                              
م( بحن اإلاؿلمحن وبحن  628 ماعؽمً الٗام الؿاصؽ للهجغة ) قىا٫نلر الخضًبُت َى نلر ٣ٖض في قهغ  ( 1)

حن مضتها ٖكغ ؾىىاث. الخىض١و  ؤخضو  بضعبٗض مٗاع٥  ٢َغل  بم٣خًاٍ ٣ٖضث َضهت بحن الُٞغ
 قغوٍ الّهلر 
لؤن ًغص اإلاؿلمىن مً ًإجحهم مً  -1 ل مً ٌٗىص بلحها مً اإلاؿلمحن.  مؿلما بضون بطن ولُه، وؤال ٢َغ  جغص ٢َغ
ل صزل ُٞه.  -2 ل صزل ُٞه، ومً ؤعاص ؤن ًضزل في ٖهض دمحم مً ٚحر ٢َغ  وؤن مً ؤعاص ؤن ًضزل في ٖهض ٢َغ
حن ٖكغ ؾىحن، ًإمً ٞحها الىاؽ  -3  وي٘ الخغب بحن الُٞغ
ً في الٗام اإلا٣بل.  -4  ؤن ٌٗىص اإلاؿلمىن طل٪ الٗام ٖلى ؤن ًضزلىا م٨ت مٗخمٍغ

 90( مً الىٓام ألاؾاسخي للخ٨م للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت الهاصع في ؤمغ مل٩ي ع٢م: ؤ/42عاح٘ هو اإلااصة ) ( 2)
ش:   َـ.  1412/  8/  27وجاٍع

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§Ø±Ø³
http://ar.wikipedia.org/wiki/628
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ù�Ø´
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ù�Ø´
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø±Ù�Ø©_Ø¨Ø¯Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø±Ù�Ø©_Ø£ØØ¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø±Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø®Ù�Ø¯Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ù�Ø´
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 بيالٗغ ج ُالخٗاون لضو٫ الخلٌٗ صو٫ مجلـ بت م٘ ُاث زىاث٢ُضث اإلامل٨ت اجٟا٣و٦ظا ٖ

ن بحت ٢ُـ، الاجٟا1402َ نٟغ 4ش ٍخاع بً ٍدغ بن اإلامل٨ت وصولت البحت ٢ُا: الاجٟاهمج يللخٗاون ألامج
ت بُالٗغ  ماعاثن اإلامل٨ت وصولت ؤلا بحت ٢ُـ، الاجٟا1402َ ي٘ الثاوبُع  27ش ٍخاع بُغ ٢اإلامل٨ت وصولت 

ت ٢ُالاجٟا ـ،29/4/1402َش ٍخاع بن اإلامل٨ت وؾلُىت ٖمان بحت ٢ُـ، الاجٟا1402َ/ 27/4ش ٍخاع باإلاخدضة 

 م.      17/4/2001 ٤ـ اإلاىاَٞ 23/1/1422ش ٍخاع بت ُؾالمت ؤلا ُغاهًت ؤلا ٍىع هن اإلامل٨ت والجمبحت ُألامى

ن صو٫ بحرمت باإلا ت٢ُت الاجٟاًت الؿٗىصبُا اإلامل٨ت الٗغ حهاهًمذ بل يت التُاث الضول٢ُومً الاجٟا

ـ، 21/6/1403َش ٍخاع ب يًاج٣للخٗاون ال تبُاى الٗغ ٍت الغ ٢ُم، اجٟا14/9/1952ش ٍخاع بت بُالجامٗت الٗغ 
 باَت صو٫ مجلـ الخٗاون إلا٩اٞدت ؤلاع ٢ُم، اجٟا1998ل ٍغ با 22ش ٍخاع ب باَت إلا٩اٞدت ؤلاع بُت الٗغ ٢ُالاجٟا

ل٢نض يالت  ٖ ت ٢ُالاجٟا ،(1)ن صو٫ مجلـ الخٗاون بحت ُت ألامى٢ُم، الاجٟا4/1/2006 يا اإلامل٨ت فحهذ

ت ٢ُم، اجٟا5/4/1954 يا فحهذ ٖل٢م، ونض23/5/1953 يا اإلامل٨ت فحهٗذ ٖل٢ن و حم املجغمُت لدؿلبُالٗغ 
م٘ ٣ا٫ لًت مىهتر ٢ُم، اجٟا16/12/1970ش ٍخاع بر اإلاكغوٕ ٖلى الُاثغاث حالء ُٚإلاى٘ الاؾد ياَال 

خضاء ٖلى ؾالمت الُ ت ألامم ٢ُاإلامل٨ت بلى اجٟا، واهًمذ (2)م1971ٖام  يران اإلاضوححغاثم الٖا
 ـ.11/6/1410َش ٍخاع بت ُل٣املخضعاث واإلاازغاث الٗ ير اإلاكغوٕ فحاإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٚ

 ايجايح طًبامل

 ِـٝشزٚط ايتضً

غاٝ فبحت ٢ا جٟهل خضوص الٗاله٧ىج يم فُت قغوٍ الدؿلُمَج٨مً ؤ ـت ُٖمل ين الضو٫ ألَا

 َظٍ، وطل٪ متى جىاٞغث هم مً ٖضمُخم الدؿلِا ؾهٖلى ؤؾاؾ يم، وجً٘ ألاخ٩ام الٗامت التُالدؿل
ـث ُم مً خُ٘ خاالث الدؿلُحم يفالكغوٍ  َظٍ ٤م، وج٩اص جخُٟغاع الدؿل٢ يذ فبالكغوٍ خا٫ ال

م، ُـا للدـؿلهخاحت بدؿبالضو٫ وطل٪ ن بح مدل زالٝ ٞهيث اإلاىيٕى ُالٗىانغ، ؤما مً خ

 .(3)صولت ٧ل احهجغاٖ يت التُاعاث اإلاهالر الضولبواٖخ

جىٓم  يىاٖض الت٣اصت الٗامت والبخًمً اإلاًل ٣ن ؤو هٓام مؿخحى٣اإلامل٨ت ج يىحض فًوال 

                                              
ضة الغؾمُت الٗضص  ( 1)  . م1995ماعؽ ٖام  29ألاعبٗاء  2157اإلايكىعة بالجٍغ
ش  373ؤ٢غ مجلـ الىػعاء الخهض٤ً ٖلى َظٍ الاجٟا٢ُت بمىحب ٢غاٍع ع٢م  ( 2) َـ وجم 1394عبُ٘ ألاو٫  15بخاٍع

ش  9جىُٟظ َظا الخهض٤ً بمىحب اإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م م /  َـ. 1394عبُ٘ ألاو٫  22بخاٍع
ت الٗامت لدؿلُم املج ( 3) غمحن، صعاؾت جدلُلُت وجإنُلُت، مغح٘ ؾاب٤ م عاح٘ ص. ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج، الىٍٓغ

209.  
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اث ٢ُض مً الاجٟاًالٗض يض مً الكغوٍ وعصث فًىا٥ الٗضَن، ول٨ً حم املجغمُاؾترصاص ؤو حؿل

 ض مً الضو٫.ًا اإلامل٨ت م٘ الٗضهضت٣ٖ يت التُالثىاث

 :يالىدى الخالم ٖلى ُان قغوٍ الدؿلبُم٨ً ٍو 

: حؿامت الجغ   ت:بى لمت ؤو الحض ألاصوى للعٍالشغؽ ألاٌو

 با ما حـؿخىحهاث وحىذ ومسالٟاث ٞمجًا بلى حىاهاج٢ٗث زُىعة و ُجسخل٠ الجغاثم مً خ

ضام، ومج٢مت ُت حؿبى ٣ٖ ُت ُـؿبـت بى ٣ؾـىي ٖ بى مسالٟت ال حؿخىحَا ما هض جهل بلى ؤلٖا

 ا ٖلى املجخم٘. هوزُىعت بجدىاؾ

لى  م:ُلت للدؿلبا٣مت الُض الجغاثم الجؿًن لخدضحخ٣ٍٗذ الـضو٫ َغ بيـىء طل٪ اج ٖو

 والحطغ:  ِبت الترجٍلألاولى ؾغ  

لت با٣ا الجغاثم الحهٗضص ٌٞى وي٘ حضو٫ ؤو الثدت َ بت ؤو ألاؾلى ٣ٍالُغ  َظٍومًمىن 
ٞخ٩ىن الضولت ملتزمت  يا الضازلهَٗحكغ  يالضولت ف هجًٗ يالظ ١ضة ؤو الاجٟاَاإلاٗا بنل يم فُللدؿل

 . (1)ل الخهغبُضة ٖلى ؾَاإلاٗا يالجغاثم الىاعصة ف يم فُالدؿلب

 خ٣ًم ٩ُٞان الدؿل
 
ـث جمثل زُىعة ٖلى ؤمً املجخمٗاث ُخهغ ٖلى حغاثم مدضصة خهغا

ظا هن، لحت للضولخباليؿبرة بحاث ٣٦ت وج٩ل٠ هٟبت ومخ٢ٗم ٧اهذ قاُت الدؿلُآهظا٥، هٓغا ألن ٖمل

 التيهغث طل٪ ٖلى الجغاثم ٢ُت، و ُؿبالجغاثم ال فيم ُرع الدؿلًب٧اهذ الضو٫ ال ججض ما 

 .(2)ضةًاث قضبى ٣ٖ بحؿخىح

 عاص: بت الاؾدٍلت ؾغ ُالثاه

 لبى ٣اع الُٗت حٗخمض ٖلى م٣ٍٗى َغ هو 
 
اصة ما ُلـت للدؿلبا٣ـض الجـغاثم الًجدض يا فهت ؤؾاؾا م، ٖو

ٌٗ الجغاثم مً بٗاص بـ ؾىت( واؾدبٖاصة الخ) مضة مدضصة ل ٣ًٖا ال جحهت ٞبى ٣ج٩ىن مضة الٗ

ت بى ٣ا الٗحهال جخجاوػ ٞ التيُت ُؿبت ؤو الجغاثم الٍت والٗؿ٨غ ُاؾُم ٧الجغاثم الؿُالدؿل ١هُا

 .(3)غهـ قبا مثال خبهاملخ٩ىم 

                                              
 .92-91م م 1967املجغمحن" اإلاُبٗت الٟىُت الخضًثت، ال٣اَغة في حؿلُم  مدايغاثص/ دمحم الٟايل " ( 1)
مبضؤ ٖضم حؿلُم املجغمحن في الجغاثم الؿُاؾُت صعاؾت م٣اعهت" عؾالت "ص / بلهام دمحم خؿً الٗا٢ل "  ( 2)

 .169 م1992الخ٣ى١، حامٗت ال٣اَغة،ماحؿخحر، ٧لُت 
 .94مغح٘ ؾاب٤ م-اهٓغ ص/ دمحم الٟايل ـمدايغاث في حؿلُم املجغمحن ( 3)
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ث ُت خُمىُت الٍىع هن والجمبحا و هجبُىصة ٣ت اإلا٢ُٗالاجٟا يت ف٣ٍالُغ  ٍظبهض ؤزظث اإلامل٨ت ٢و 

 بالُل يا بطا جىاٞغ فبم واح٩ُىن الدؿلًت ٖلى: ؤن ٢ُت ٖكغة مً الاجٟاًههذ اإلااصة الخاص
ان الخال  ان:ُالكَغ

ت اؾدىاصا بلى بالضولت الُال يت املخخهت فهل الج٢با مً هونٟ بدؿبمت ٍبطا ٧اهذ الجغ  ( ؤ

٩ىن الخض ًغ ؤو ؤن ٍهام ؤو الخٗؼ ٣مت مً حغاثم الخضوص ؤو الٍا حك٩ل حغ بهىاٖض اإلاٗمى٫ ٣ال
 ال ٣ت اإلابى ٣ألاصوى للٗ

 
 غ".هل ًٖ السجً ؾخت ؤق٣ًغعة هٓاما

ا ٖلى ؤن هت ههذ اإلااصة ألاولى مجُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗو٦ظا الاجٟا ( ب
ان ٖلى حؿل ٤ىاًٞ" جسً٘ للكغوٍ املخضصة  يالخاالث الت ين ٧ل بلى آلازغ فحم املجغمُالُٞغ

 ٢ُالاجٟا َظٍ يف ٍالىاعص
 
ا و٧ان همج بصازل خضوص الضولت اإلاُلى  ت بطا ٧ان الصخو مىحىصا

 ؤو حغي الخ٨م ٖلهمت
 
وطل٪ بطا جىاٞغث  ٤اإلاٞغ ٤اإلالخ يمت مً الجغاثم الىاعصة فٍحغ  يف ُهما

 .  (1)ت"ُاإلااصة الثاه يالكغوٍ املخضصة ف

                                              
٣ا للماصة ألاولى مً الاجٟا٢ُت: ( 1)  الجغاثم التي ًجغي حؿلُم مغج٨بحها ٞو

   ال٣خل الٗمض. (1
 ؤو ب٣ًإ ألاطي الجؿماوي الجؿُم. (2

 
 الجغوح التي جى٢٘ ٖمضا

خهاب. (3  الٚا
 الضٖاعة في الجيؿحن والاججاع ٞحها. جغوٍج (4
ت الٛحر بضون خ٤ ؤو الاؾتر٢ا١. (5  الازخُاٝ ؤو ج٣ُُض خٍغ
ُت. (6 ٣ت ٚحر قٖغ م ؤو حٍٗغًهم للخُغ ؤو خبؿهم بٍُغ ٟا٫ ؤو هجَغ  ؾغ٢ت ألَا
 الغقىة. (7
 ؤلاصالء بكهاصة الؼوع ؤو الخث ٖلى قهاصة الؼوع ؤو الخىاَا لخًلُل الٗضالت. (8
٤ الٗمض. (9  الخٍغ

٠ُ الٗملت.  (10  حغاثم جٍؼ
 الجغاثم اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن التزوٍغ.  (11
٤ الىهب والاخخُا٫ وبؾاءة ألاماهت ووي٘   (12 الؿغ٢ت والازخالؽ والاؾدُالء ٖلى ؤمىا٫ الٛحر ًٖ ٍَغ

٤ امخُاػاث ٧اطبت، واؾخالم  ٟت بالخضلِـ والخهى٫ ٖلى ؤمال٥ ؤو اثخماهاث ًٖ ٍَغ خؿاباث مٍؼ
مت ؤزغي ج ضزل ٞحها الاخخُا٫ والىهب.اإلاؿغو٢اث ؤو ؤي حٍغ  خٗل٤ باإلامخل٩اث ٍو

مت ممازلت.  (13  الؿُى ؤو ا٢خدام مىاػ٫ الٛحر ٖىىة ؤو ؤي حٍغ
 الؿلب والجهب.  (14
٤ اؾخٛال٫ الىٟىط.  (15 ٤ التهضًض ؤو ًٖ ٍَغ ام ٖلى صٞ٘ ؤمىا٫ ًٖ ٍَغ  الابتزاػ ؤو ؤلاٚع
مت بد٤ ٢اهىن الخٟلِـ ؤو ٢اهىن الكغ٧اث.  (16  حٍغ

== 
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 م: ٍ: اػصواج الخجغ يالشغؽ الثاو

 ٖى٢بمٗا هكإهبم ُالدؿل بالٟٗل اإلاُلى ٩ىن ًم ؤن ٍاػصواج الخجغ بهض ٣ً
 
ن ٧لخـا حىاه٢ يف ها

 يت للـضو٫ الخـباليـؿبظا الكٍغ َ ٤٣خدًا طل٪، وبطا لم همج بم واإلاُلى ُت للدؿلبن الُالحالضولخ

ٌ الدؿلً هٞةه بهجخمؿ٪  غ قٍغ مً قغوَُٞغ  .هم لٗضم جٞى

خم ًٖلى "ا ه( مج2/1) ههذ اإلااصةت ُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗالاجٟا يٟٞ

ل ًٖ ٣السجً مضة ال جبن حضج٢ن اإلاخٗاحن ٧لخا الضولخحىاه٢ا حهٖل ٢بمت حٗاٍحغ  ين فحم املجغمُحؿل

 ت ؤقض".  بى ٣ٗبغ ؤو هل ًٖ زالزت ؤق٣السجً إلاضة ال جبت ؤقض ؤو نضع خ٨م بى ٣ٗبؾىت واخضة ؤو 

ا هونٟ بدؿبمت ٍخهغث ٖلى ؤن ج٩ىن الجغ ٢ُغ ا٢ن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗالاجٟا يوف

 ُهىٖىبا هضت٢ُا هم ول٨جُا الدؿلهمج بت صون الضولت اإلاُلى بالضولت الُال يت املخخهت فهل الج٢بمً 

 ال ٣ت اإلابى ٣غ ؤو الخض ألاصوى للٍٗهام او الخٗؼ ٣مً الجغاثم "الخضوص ؤو ال
 
ل ًٖ ٣ًغعة هٓاما

 .(1)غ"هالسجً ؾخت ؤق

 اجع: كالى  بالشغؽ الثالث: ميان اعجيا 

الضولـت  باقغ لُلـبرع اإلابٗض اإلاٌم، بط ُت للدؿلُاث الضول٢ُىىص الاجٟاب يى قٍغ وعص فَو 

                                              
==  

.بلخا١ الًغع باإلامخل٩ا  (17
 
 ؤو ٖمضا

 
 ث ٦ُضًا

 ألاٞٗا٫ اإلاغج٨بت ب٣هض حٍٗغٌ الؿُاعاث ؤو البىازغ ؤو الُاثغاث للخُغ.  (18
 الجغاثم اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن ال٣ٗا٢حر الخُحرة ؤو املخضعاث.  (19
 ال٣غنىت.  (20
 الخمغص ٖلى ؾلُت ٢بُان البازغة ؤو ٢اثض الُاثغة.  (21
مت وا  (22  لظَب واإلاٗاصن ألازغي الثمُىت.مسالٟت خٓغ الاؾخحراص والخهضًغ الخام باألحجاع ال٨ٍغ
ج٣ضًم الٗىن ؤو الخدٍغٌ ؤو ج٣ضًم اإلاكىعة ؤو الدؿبب في ؤي مً الجغاثم اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ؤو اإلاؿاَمت   (23

 ٢بل ؤو بٗض و٢ٕى الٟٗل ؤو اإلاكغوٕ ؤوالخأمغ ٖلى اعج٩اب ؤي مجها. 
 حي:حاء هو اإلااصة ألاولى مً ال٣ؿم الثاوي مً الاجٟا٢ُت ٖلى الىدى آلا ( 1)

مت بدؿب ونٟها مً ٢بل الجهت   ان الخالُان: "بطا ٧اهذ الجٍغ غ في الُلب الكَغ  بطا جٞى
 
٩ًىن الدؿلُم واحبا

مت مً حغاثم الخضوص ؤو ال٣هام او  املخخهت في الضولت الُالبت اؾدىاصا بلى ال٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها حك٩ل حٍغ
 ال ٣ًل ًٖ السج

 
غ ؤو الخض ألاصوى لل٣ٗىبت اإلا٣غعة هٓاما  ً ؾخت ؤقهغ". الخٍٗؼ

ش   ض مً الخٟهُل عاح٘ الاجٟا٢ُت ألامىُت بحن اإلامل٨ت و٢ُغ بخاٍع َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت 1402عبُ٘ الثاوي  27إلاٍؼ
ش  َـ، الاجٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وؾلُىت ٖمان 1402/ 27/4بحن اإلامل٨ت وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بخاٍع

ش  ش َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت بحن اإلا29/4/1402بخاٍع ً بخاٍع  َـ.1402نٟغ  4مل٨ت وممل٨ت البدٍغ
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 يٗـت الجـاوبمخا يا الازخهام فهسىلً يا الظهمُل٢ٗذ ٖلى ب٢اج٘ و ٢اع الى باٖخبم ُت للدؿلبالُال

ل  هُظا حؿَ، و ُهت بلباألٞٗا٫ اإلايؿى ب يبصاهت الجاوذ بجث يث جىاحض ألاصلت التُخ به با٣وبهؼا٫ الٗ

 .(1)ض الٗضالتُججؿ يف ٍمؿٗا ٤ُ٣ًاء وجد٣لل

لى "بطا ًُغ ٖلى ما ٢ن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣م اإلاُٗت الدؿل٢ُ( مً اجٟاب/ 1) ض ههذ اإلااصة٢و 
ن و٧ان حالضولخ يزاعج ؤعاضخذ بض اعج٢٨ت ؤو ٧اهذ بالضولت الُال يؤعاضخ يذ فبض اعج٢٨مت ٧ٍاهذ الجغ 

م الصخو ُكمل الدؿلَا و حهزاعج ؤعاي بٖلى الجغم بطا اعج٨ ٢بٗاٌت بالضولت الُال يالىٓام ف

ا باإلاُلى    .(2)م"ُا الدؿلحهبل با الضولت اإلاُلى ًختى ولى ٧ان مً ٖع

 :تُػاء الضعىي العمىملع: عضم اهبالشغؽ الغا

 بـا الـصخو اإلاُلى بهاعج٩ابـم هات يالتمت ٍت للجغ ُظا الكٍغ ؤن ج٩ىن الضٖىي الٗمىمبههض ٣ٍو 
 بابمـً ؤؾ ببؾ يأل  يطخ٣ِ ؤو جى٣اثمت ولم حؿ٢ال جؼا٫  ٣هدبت الهاصعة بى ٣، و٦ظا الٗهمُحؿل

ذ بـهٍو  هخُمَم ؤُض الدؿل٣ًٟالكٍغ ظا َ ٤٣ت، ٞٗضم جدًُاث٣ا ؤو الهت مجُاهىه٣ًاء ال٣الاه

 لى بضون حضوي ما صام الصخو مُلى ب
 
ـت، ؤو ًُاء الضٖىي الٗمىم٣اه ببا ٦ؿه٘ ألحلبخاً اج٘ ل٢ًا

م ٌ
ّ
  هٟغج ٖىُُذ ؾ٣ت ؾبى ٣كإن ٖبؿل

 
 .(3)مُٗض الدؿلبخخما

ًٖ  مخىً٘" هُغ ٖلى ؤه٢ن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣م اإلاُٗت الدؿل٢ُت مً اجٟاُض ههذ اإلااصة الثاه٢و 

  .(4)ت"بالُال خطخى ؤهٓمت الضولت٣مبت بى ٣ُذ ال٣ًٖٗ الٟٗل ؤو ؾ يم بطا ػا٫ الىن٠ الجغمُالدؿل

 ا:ًم الغعاُالشغؽ الخامـ: عضم حىاػ حؿل

ا همُحؿل باإلاُلى  باع ه٩ىن الًؤن  بههض ٣ً  م ؾىاءُالدـؿل اهمج با الضولت اإلاُلى ًمً ؤخض ٖع

                                              
عاح٘ ص. َكام ناص١، ص. خُٟٓت الؿُض الخضاص: صعوؽ في ال٣اهىن الضولي الخام وال٣اهىن ال٣ًاجي  ( 1)

ت    .71-70، ص.ث( م ٣مهغ، ٍ -الخام الـضولي والخد٨ـُم )مُبٗـت الاهخهاع، ؤلاؾ٨ىضٍع
ض مً الخٟهُل عاح٘ الاجٟا٢ُت  ( 2) ش إلاٍؼ َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت 1402عبُ٘ الثاوي  27ألامىُت بحن اإلامل٨ت و٢ُغ بخاٍع

ش  َـ، الاجٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وؾلُىت ٖمان 1402/ 27/4بحن اإلامل٨ت وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بخاٍع
ش  ش 29/4/1402بخاٍع ً بخاٍع  َـ.1402نٟغ  4َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وممل٨ت البدٍغ

م ؾالمت: الخىإػ الضولي لل٣ىاهحن واإلاغاٞٗاث اإلاضهُت الضولُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ص.  ( 3) عاح٘ ص. ؤخمض ٖبض ال٨ٍغ
 .97ٍ ص. ث م

ش  ( 4) ض مً الخٟهُل عاح٘ الاجٟا٢ُت ألامىُت بحن اإلامل٨ت و٢ُغ بخاٍع َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت 1402عبُ٘ الثاوي  27إلاٍؼ
ش بحن اإلامل٨ت وصولت ؤلاماعاث الٗغ  َـ، الاجٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وؾلُىت ٖمان 1402/ 27/4بُت اإلاخدضة بخاٍع

ش  ش 29/4/1402بخاٍع ً بخاٍع  َـ.1402نٟغ  4َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وممل٨ت البدٍغ



 

  
 

 

  169 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

ا ؿُحا ألانلًمً الٖغ
ّ
 ياج٘ الت٢مـا ٧اهـذ الى هم همُحـؿل جىػ ًال  يا، والظهتُجيؿبن حن ؤو مً اإلاخجي

 . (1)همُحؿل با مً زُىعة حؿخىحبهاعج٨

ٗض اإلاٗا
ُ
ظا َضة ههذ ٖلى حىاػ َم، ؤو٫ مٗا1834 ٩ا ؾىتُلجبن ٞغوؿا و بحرمت بضة اإلاَوح

ؿدك٠ مً ٌما  بذ الخايغ خؿ٢الى  يالضو٫ ف بؤٚلـ ُهؾـاعث ٖل يالظ ٍى الاججاَضؤ و باإلا
ت بُت ألاوع ٢ُالاجٟات، ؤما ُا ؤو الجماٖهجبُت ُـضاث الثىاثَم ؤو اإلاٗاُالدؿلبت ٣ت اإلاخٗلُا الضازلهجُىاه٢

ٌ حؿل بم لم جىحُالدؿلبالخانت  اُٞع  لؿلُاث الضولت ٍرث طل٪ حىاػ بـا وبن اٖخًم الٖغ
 
ا

ٌ  يت فٍالخغ  هت ل٢ُالاجٟا َظٍ ي٧ل َٝغ فا ٖلـى: " ؤن ه( مج6/1) ث ههذ اإلااصةُضة، خ٢اإلاخٗا ٞع
اُحؿل  باب( مً ال39) اإلااصة يف يًاج٣ت للخٗاون البُـاى الٗغ ٍالغ ـت ٢ُ" ٦ما هـهذ اجٟا ٍاًم ٖع

غاٝ اإلاخٗاًالؿاصؽ ٖلى حىاػ ؤن   . (2)ُهم مىاَىُضة ًٖ حؿل٢مخى٘ ٧ل َٝغ مـً ألَا

 هت ٖلى ؤهُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗٗت مً الاجٟابض ههذ اإلااصة الغا٢و 

غاٝ الخ ي"أل  ٌ حؿلًؤن  يف ٤َٝغ مً ألَا ا يم ؤُٞغ ًٖ  همدا٦مخخىلى ًٖلى ؤن  ٍاًمً ٖع

ىم ٣ًت ٖلى ؤن با الضولت الُالهضم٣ج ياث وألاصلت الت٣ُ٣الخدبىا ُمؿخٗ ُهت بلبالجغاثم اإلايؿى 
 ".هكإهبهضع ً يهىعة مً الخ٨م الظبا َضٍتزوب

 ـا:هم لحلهمُحؿل بمـت اإلاؿلـى ٍم عـً الجغ هم مً جمذ مداهمتُالشغؽ الؿاصؽ: عضم حىاػ حؿل

 همُحـؿل بمت اإلاُلى ًٍٖ الجغ  هذ مدا٦مخب٣ض ؾ٢ همُحؿل بمتى ما ٧ان الصخو اإلاُلى 
جىػ ًًا ال ًؤ هل بهب بظا ٞدؿَـ ِ، لهمُجىػ حؿلًال  ها ٞةههٖج ٢با ؤو ٖى هريء مجبا ٞهألحل

. هألحل همُحؿل باإلاُلى  هطاجى َٞٗال ما  بهواملخا٦مت ًٖ اعج٩ا ٤ُ٣ض الخد٢ُم متى ما ٧ان ُالدؿل
ضٝ بلـى حهو  همُحؿل بالصخو اإلاُلى  ٖىض مدا٦متت ُظا الكٍغ مً الًماهاث ألاؾاؾَٗـض َو 

ت، وطل٪ بالضولت الُال يف همُحؿل بللصخو اإلاُلى  تًُاث٣ت الًضع مم٨ً مً الخما٢ر بر ؤ٦حجـٞى

 .(3)ت مؼصوحتبى ٣ظا الصخو لَٗخٗغى ًختى ال 

                                              
عاح٘ ص. ٞاًؼ دمحم الٟاًؼ: اجٟا٢ُاث الخٗاون ال٣اهىوي وال٣ًاجي في حؿلُم املجغمحن )صاع الجهًت الٗغبُت،  ( 1)

  ـ54 م( م 1993 ،١ل٣اَغة، مهغ، ٍا
عاح٘ ص. حما٫ ؾ٠ُ ٞاعؽ: الخٗاون الضولي في جىُٟظ ألاخ٩ام الجىاثُت ألاحىبُت، صعاؾـت م٣اعهـت بـحن ال٣ىاهحن  ( 2)

-329 م  .م2007مـهغ، ص.ٍ(، -الىيُٗت ألاحىبُت وال٣اهىن الضولي الجىاجي )صاع الجهًت الٗغبُـت، ال٣ـاَغة 
332 . 

 ،1مـهغ، ٍ -ص. ٖهام الضًً ال٣هبي: ال٣اهىن الضولي الخام، مُبٗت حامٗت اإلاىهىعة، اإلاىهىعة عاح٘  ( 3)
 . 381م  .م2008
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ـضة َـظا الـكٍغ ٦مٗاَههذ وؤ٦ضث ٖلى  يضاث التَاث واإلاٗا٢ُض مً الاجٟاًىا٥ الٗضَو   

ـت بُت حامٗت الـضو٫ الٗغ ٢ُا، واجٟاهاإلااصة الثالثت مج ين فحم املجغمُت لدؿلُاإلاخدضة الىمىطحألامم 

 . (1)اهاإلااصة الخامؿت مج ين فحم املجغمُلدؿل

 هت ٖلى ؤهُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗوههذ اإلااصة الثالثت مً الاجٟا
ؤو  ٤ُ٣ض الخد٧ُ٢ان ؤو  هض حغث مدا٦مخ٢ ب" بطا ٧ان اإلاُلى  حـ() تُالخاالث الخال يم فُمخى٘ الدؿلً

م ؤو حغث ُا الدؿلهمج باإلاُلى  الضولت يا فهمً ؤحل همُحؿل بمت اإلاُلى ٍاملخا٦مت ًٖ الجغ 

 مت".ٍصولت زالثت لىٟـ الجغ  يف همدا٦مخ

 : ياس ُم الالجئ الؿُع: عضم حىاػ حؿلبالشغؽ الؿا

ـت ٣ـت اإلاخٗلُوالثىاث ـتُمُل٢ت وؤلاُاث الضول٢ُٗاث والاجٟاَالدكغ  بؤٚل ياصت الؿاثضة فبمً اإلا

ت، ُٗاث الضولَالدكغ  بؤٚلـ ُهـض ؤ٦ـضث ٖل٣. ولياسخُم الالجئ الـؿُن ٖضم حىاػ حؿلحم املجغمُدؿلب
ضمذ صولت ٢صولـت ما و  يف ياسخُاللجىء الؿ ٤ض مىذ خ٢ همُحؿل ببطا ٧ان اإلاُلى  هؤه يٗجٌظا َو 

 بؤزغي َل
 
 ؾٌث ُا خهل همُجىػ حؿلًٞال  ٤ظا الخَ همىدخ يللضولت الت همُدؿلبا

 
 ُاؾُٗـض الحئا

 
 . (2)ا

ٗضم حىاػ ب يطخ٣ًٖام  ٍاججا يؿىص املجخم٘ الضولٌ هام ؤه٣ظا اإلاَ يف ُهومما ججضع ؤلاقاعة بل

 بٗخٌال  ياسخُوطل٪ عاح٘ بلى ؤن املجغم الؿ (3)تُاؾُالجغاثم الؿ يم فُالدؿل
 
 يـاإلاٗجى الظبر مجغمـا

 ما بٖلم ؤلاحغام ؤو ٖلم الاحخمإ، بط ٚال يظا الانُالح فَ هدملً
 
 ٤ُ٣ـضٝ جدبهالؿلى٥  بغج٨ًا

ىُىم٢ضاٝ َؤٚغاى وؤ ً، و  بهوخ هاهخماثت هاججت ًٖ ُت ؤو َو ت ُُىلبٖلى ؤٖمـا٫  ي ض جىُى ٢للَى

ً والضٞإ ًٖ م٣غ ألاعى واؾخٍلخدغ  ( 3) اإلااصة ُهههذ ٖل ٍظا الاججاَت، و ُاصت ؾامبال٫ الَى
ت ٢ُ( مً اجٟا4) م، واإلااصة1990 نحم املجغمُـكإن حـؿلبـت ُضة ألامم اإلاخدـضة الىمىطحَمً مٗا

 تُت الٗماهًت الؿٗىص٢ُ( مً الاجٟا2) م، واإلااصة1952ن حم املجـغمُـت لدـؿلبُحامٗت الضو٫ الٗغ 

 اإلاـاصةًن، وؤحم املجغمُلدؿل
 
 .(4)يجُالخٗاون الخلت لضو٫ مجلـ ُـت ألامى٢ُ( مـً الاجٟا30) ًا

                                              
ت  ( 1) ، ؤلاؾ٨ىضٍع  -عاح٘ ص. َكام ٖلى ناص١، صعوؽ في جىإػ الازخهام ال٣ًاجي الضولي،( ميكإة اإلاٗاٝع

 . 178م( م 1972 مهغ، ص. ٍ،
 . 179عاح٘ ص. َكام ناص١، صعوؽ في جىإػ الازخهام ال٣ًاجي الضولي، مغح٘ ؾاب٤ م  ( 2)
٘ الجىاجي الٗغبي )م٨خبـت  ( 3) مت الؿُاؾُت في الدكَغ عاح٘ اإلاؿدكاع دمحم ُُٖت عاٚب، الخمهُض لضعاؾت الجٍغ

 .23الجهـًت الٗغبُـت، ال٣اَغة، مهغ، ص. ٍ، ص.ث( م 
٘ الجىاجي الٗغبي، مغح٘ عاح٘ اإلاؿدكاع دمحم ُُٖت ع  ( 4) مت الؿُاؾُت في الدكَغ اٚب، الخمهُض لضعاؾت الجٍغ

 . 58ؾاب٤ م 
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 هت ٖلى ؤهُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗوههذ اإلااصة الثالثت مً الاجٟا

غ ٧ىن ًض٣ت وجُاؾُمت مً الجغاثم الؿٍبطا ٧اهذ الجغ " ؤ() تُالخاالث الخال يم فُمخى٘ الدؿلً
 ت:ُت الجغاثم الخالُاؾُر ؾبم ٖلى ؤال حٗخُا الدؿلهمج بت مترو٥ للضولت اإلاُلى ُاؾُمت ؾٍالجغ 

خضاء ٖلى عث -1  م.هما ؤو ػوحاتهما ؤو ٞغوٖهن ؤو ؤنىلحـ الضولخِحغاثم الٖا

خضاء ٖلى ول -2 م ؤو هخ٨م يؤو الىػعاء ومً ف بهـ مجلـ الىػعاء او هىاِض ؤو عثهالٗ يحغاثم الٖا
 ؤٞغاص ألاؾغة الخا٦مت.

خضاء ٖلى الؿلُاث الخ٩ىم٣حغاثم ال -3 ت ؤو ًضًا ؤو الؿ٨٪ الخضهت وممخل٩اتُخل الٗمض والٖا
 ل واإلاىانالث.٣ر طل٪ مً وؾاثل الىحا حغاثم الازخُاٝ ؤو ٚحهما ٞبالُاثغاث 

 .باَاإلع ب ٍبحغاثم الخسغ  -4

 .(1)ٍؤٖال  4، 3، 2، 1غاث ٣الٟ يالجغاثم اإلاظ٧ىعة ف يالكغوٕ ف -5

 

  

                                              
ش  ( 1) ض مً الخٟهُل عاح٘ الاجٟا٢ُت ألامىُت بحن اإلامل٨ت و٢ُغ بخاٍع َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت 1402عبُ٘ الثاوي  27إلاٍؼ

ش  ٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وؾلُىت ٖمان َـ، الاج1402/ 27/4بحن اإلامل٨ت وصولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بخاٍع
ش  ش 29/4/1402بخاٍع ً بخاٍع  َـ.1402نٟغ  4َـ، و٦ظا الاجٟا٢ُت بحن اإلامل٨ت وممل٨ت البدٍغ
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 يالجاى ححبملا
 هية إلمتاو التطلباإلجساءات املطلو

ن حالضولخا ٧ل مً بهىم ٣ج التيت ُىاٖض طاث الهٟت ؤلاحغاث٣جل٪ ال هيم ُبحغاءاث الدؿل

 فيت ؤو ُن الضازلحىاه٣ال فيؤلاحغاءاث بما  َظٍىو ٖلى ٍا طل٪، و همج بم واإلاُلى ُت للدؿلبالُال
 ب٤ا ٖلى ما ؾِبا، وجغجَا او ججاوػ بهجىػ لؤلَغاٝ ؤلازال٫ ًت والتى ال ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَاإلاٗا

 ت:ُآلاج ببلى اإلاُالدث بظا اإلاَؿم ٣ً

: ألاخيام العامت لؿل باإلاؿل  م.ُالدؿل بألاٌو

 م.ُالدؿل بؾل فيذ بت الُفُ: هيالثاو باإلاؿل

 األٍٚ طًبامل

 ِٝايتضً باألسهاّ ايعا١َ يطً

اؾخالم  يا فهتبم نغاخت ًٖ ٚعُت الدؿلبا الضولت َالبهر بحٗ يى ألاصاة التَم ُالدؿل بَل

ىىاث ٢ر بىٟظ ٍٖو  بُلًلظل٪،  بي٦خا بصون َل ٤يكإ الخًم٨ً ؤن ً، ٞال بالصخو اإلاُلى 
ت ُٞلىماؾبت وصُاؾُؾ  ت:ُان طل٪ مً زال٫ الٟغوٕ آلاجبُم٨ً ٍن الضو٫، و بحما ُت مإلٞى

: ما  م.ُالدؿل بت ؾلهُالفغع ألاٌو

 .هم وبعضاصُالدؿل بم ؾلًضلا جبهاث اإلاىىؽ ه: الجيالفغع الثاو

 .مُالدؿل باهاث ؾلبُو  مبغفاٌ وزاثت على بالفغع الثالث: آلازاع اإلاترج

 ايفزع األٍٚ

 ِٝايتضً ب١ طًَٖٝا

 إلحغاءاث م٣ٗم ٞوُالدؿل ي جغ ً
 
ت بلى الضولت اإلاىحىص ُمً الضولت اإلاٗى بُلبضؤ بضة ج٣ا

ت نغاخت ًٖ بالُالا الضولت بهر بحٗ يم ألاصاة التُالدؿل بر َلبٗخٌث ُا، خهمُل٢الصخو ٖلى ب

 ت:ُاهاث آلاجبُٖلى ال بكخمل الُلٌؤن  بجٍ، و باؾخالم الصخو اإلاُلى  يا فهتبٚع

وؤوناٝ ٧املت م٘  هٖمل هخِ، حيؿهطل٪ اؾم فيما ب همُحؿل بان ٧امل ًٖ الصخو اإلاُلى بُ -1

 . هزة لحت ٖالمت ممًنىعة بن ؤم٨ً طل٪، ؤو ؤ
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 .هسٍوجاع  هت مىُؤو نىعة عؾم ٌٍ الهاصع يض٣بؤمغ ال -2

 ىص.هاصة الكهالصخو م٘ قذ بصاهت بجث التيألاصلت  -3

 ا. ها وم٩اجها وػماجبهاعج٨ التيمت ٍان هٕى الجغ بُ -4

 ا. بهاعج٨ التيمت ٍٖلى الجغ  ب٤جىُ التيت ُاهىه٣الىهىم ال -5

الخ٨م  بعؾا٫ بجً ٍناصع يض يًاج٢ظ خ٨م ُم الصخو لخىُٟدؿلبت بخالت اإلاُال يوف
ا ؤم ٍؾىاء ؤ٧ان الخ٨م خًىع  ابه ُهخ٨م ٖل التيت بى ٣مضة الٗبو  هاصاهخب يطخ٣ً يالظ يًاج٣ال

 ا. هت مجُاهاث ؤو نىعة عؾمبُال َظٍجىػ بعؾا٫ ؤنى٫ ًا ٦ما بُاُٚ

 مُت للدؿلُت الىمىطح٢ُث ؤقاعث الاجٟاُت خباإلاُلى  ٤طاث الىزاث بَل يوجخمازل مٗٓم ألاهٓمت ف

 :"يلًم ما ُالدؿل بُلب ٤ٞغً" يلًا ٖلى ما ه( مج5/2) ث ههذ اإلااصةُت خباإلاُلى  ٤الىزاث َظٍبلى 

 ٧ل الخاالث، يف ( ؤ)

 هخٍى َض ًجدض يض حؿاٖض ف٢ت مٗلىماث ؤزغي ً، م٘ ؤبون٠ مم٨ً للصخو اإلاُلى  ١ؤص -1

 .هوم٩اه هخِوحيؿ

 هخًمىًما بان بُمت ؤو ٖىض الًغوعة، ٍدضص الجغ ً يطو الهلت الظ ياهىو٣هو الخ٨م ال -2

 ا.هم٨ً ٞغيً يت التبى ٣الٗبان بُسهىم الجغم، و باهىن طو الهلت ٣ال

 ه٧ان الصخو مت بطا ( ب)
 
ت مسخهت ؤزغي، ًُاث٢ٌ ناصع ًٖ مد٨مت او ؾلُت ٢بجغم، ؤمغ بما

 ه، وون٠ لؤلٞٗا٫ ؤو ؤوحهم ألحلُالدؿل بالجغم اإلاُلى بان بُت مً ألامغ، و ٢يسخت مهضبؤو 
 .هترا٢ٞان ػمان وم٩ان ابُطل٪  يما فب، بهر اإلا٩ىهت للجغم اإلاضعى حه٣الخ

 ه، وون٠ لؤلٖما٫ ؤو ؤوحهم ألحلُالدؿل بالجغم اإلاُلى بان بُجغم، ببطا ٧ان الصخو مضاها   ( ث)

ن ؤلاصاهت بحت ؤزغي ج٣ُت وزًؤو ؤ هت مى٢ؤو وسخت مهض ير اإلا٩ىهت للجغم، والخ٨م ألانلحه٣الخ

 ت.بى ٣ت مً الٗب٣ُظ، واإلاضة اإلاخُت الخىٟبت واحبى ٣ت اإلاٟغويت، و٧ىن الٗبى ٣والٗ

، بُاُجغم ٚببطا ٧ان الصخو مضاها  ( ر)
 
 هت اإلاخاخت للصخو للضٞإ ًٖ هٟؿُاهىه٣الىؾاثل البان بُا

اصة املخا٦مت   اإلااصة. َظٍج( مً ) 2غة ٣الٟ ياإلاظ٧ىعة ف ٤اإلياٞت بلى الىزاثب، وطل٪ ٍدًىع بؤو إٖل

م ُالدؿلب بالجغم اإلاُالبان بُت، بى ٣الٗبهضع خ٨م ًجغم ولم ببطا ٧ان الصخو مضاها   ( ج)

ا٦ض الٗؼم ًان بُن ؤلاصاهت و بحت ج٣ُاإلا٩ىهت للجغم، ووزهىع ٣ال ه، وون٠ لؤلٖما٫ ؤو ؤوحهألحل

 .(1)تبى ٣ٖلى ٞغى الٗ

                                              
 ( مً الاجٟا٢ُت الىمىطحُت للدؿلُم.2\5عاح٘ هو اإلااصة ع٢م ) ( 1)
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ا مل٠ الاؾترصاص هخًمجًؤن  يغبيً يالت ٤ت ؤقاعث بلى الىزاثًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  وفي

ا حهٗذ ٖل٢و  يت والتبُن صو٫ الجامٗت الٗغ بحىصة ٣ن اإلاٗحم املجغمُت حؿل٢ُ( مً اجٟا10، 9) اإلااصجان
ت بُلضي ألاماهت الٗامت للجامٗت الٗغ  ٤ًالخهض ٤ضإ وزاثًم، وجم ب23/5/1953ش ٍخاع باإلامل٨ت 

 ًا اإلااصةًوؤ يًاج٣ت للخٗاون البُاى الٗغ ٍت الغ ٢ُ( مً اجٟا42) م، و٦ظا اإلااصة5/4/1954ش ٍخاع ب

املخضعاث بر اإلاكغوٕ حت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع ٢ُٚت الجٟاًظُ( مً الالثدت الخى40ٟ)
ا حهـ ٦ما ؤقاعث بل11/8/1419َ ي( ف168) م٢غاع مجلـ الىػعاء ع ب٣ا حهٖل ٤ت اإلاىاُٞل٣اإلاازغاث الٗو 

 : يا لآلح٣ت وطل٪ ٞوُم وػاعة الضازلُحٗام

ت ٣اإلاخٗل ١ض جًمً ؤن ج٩ىن ألاوعا٣ـ 2/3/1393َٞش ٍخاع ب 16/8241م ٢م الىػاعة ع ُحٗم - ؤ

 مكخملت ٖلى آلاحُن صولبحاإلاُلى ب
 
 :يا

 ل ًٖ زالر نىع.٣ال ج بت للصخو اإلاُلى ُنىع ٞىحٛغاٞ -

 ٞ ٍنىعة لجىاػ ؾٟغ  -
 
مل اإلاتهش وحٍم والخاع ٢ا الغ حهمىضخا ىىاههت الهضوع ٖو ال٩امل  هم ٖو

  ها اؾمحهما ٞبجل٪ اإلاٗلىماث  بم٘ مالخٔ ؤن ج٨خ
 
 ًا الجىاػ جٟاصبه ب٦خ ياللٛت التب٧امال

 
ا

 الترحمت. يللخُإ ف

: ًؤ ١إن حكمل ألاوعابض جًمً ٣ـ 29/6/1404َٞش ٍخاع ب 16/36239م ٢م الىػاعة ع ُحٗم - ب
 
 ًا

 م.هنىعة مً حىاػ اإلات -
 .هت لُنىعة قمؿ -

ىىاه هوؤوناٞ هخٍى َان بُ -  .ٍالصب يف هٖو
 اإلاخسظ خى٫ الخاصزت.  ٤ُ٣الخد ١نىعة واضخت ألوعا -

ت بلى ُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗض ؤقاعث اإلااصة الخامؿت مً الاجٟا٣ول

 :بخًمً مل٠ الُلًؤن  بجً هث ههذ ٖلى ؤهُخ هضة لٍاإلاا  ٤والىزاث بالُل

 ؤو نىعة مهض -1
 
خ٢ت مً ٢ؤنال  آزغ ل٣غاع ؤلاخالت للمدا٦مت ؤو الخ٨م ؤو ؤمغ الٖا

 
 ها٫ ؤو ؤمغا

 ر.حهٟـ الخإز

 ًٖ بُ -2
 
 ت بن ؤم٨ً.ُالصخه هم٘ نىعج هوؤوناٞ بت الصخو اإلاُلى ٍى َاها مٟهال

 ًٖ الجغ ًب -3
 
 ا.بهذ وم٩ان اعج٩ا٢م وو ُالدؿل با َلهضم مً ؤحل٢ يالجغاثم التمت ؤو ًٍاخا

ت املخخهت هاها مٟهال مً الجبُٖلى الٟٗل و  ٢بحٗا يت مً الىهىم الت٢وسخت مهض -4

جض٫ ٖلى  التيالٟٗل ٖلى جل٪ الىهىم وألاصلت  ١ابخًمً اهًُت ٣ًُض ٖلى الُوايٗت ال
 .بت الصخو اإلاُلى ُمؿئىل

 ت املخخهت.هت مً الج٢مت مهضٍكإن الجغ باجسظث  يالتاث ٣ُ٣الخد ١نىعة مً ؤوعا -5
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 ت.بى ٣ٍى ال٣ٗٗضم ػوا٫ ؤو ؾبت ٣ًُض ٖلى الُت املخخهت وايٗت الهاها مً الجبُ -6

 ت.٢ُالاجٟا َظٍألخ٩ام  ٤مىاٞ بؤلاقاعة بلى ؤن الُل -7

 ايفزع ايجاْٞ

 ِٙ ٚإعدادٝايتضً بِ طًٜدكا  بٗات املٓٛط ٗاجل

الضو٫ ما لم ن بحلىماسخى بالض ٤ٍىاؾُت الُغ با و بم م٨خى ُالدؿل بضم َل٣ًؤن  ألانل الٗام

م ًض٣لىماسخى لخبالض ٤ٍإ الُغ باج في ببغح٘ الؿٍو  (1)م ٖلى زالٝ طل٪ُاث الدؿل٢ُجىو اجٟا

 مً ؤٖما٫ الؿبٗخٌ يم الظُٗت الدؿلبُؤ٦ثر مالثمت لُ هم بلى ؤهُالدؿل بَل
 
ظا هاصة ولُر ٖمال

 بال الخ٩ىمت. بهم٨ً ؤن جُلًال 

 ٤ٍت َغ ُلىماؾبىىاث الض٣( ٖلى ؤن ال5/1) اإلااصة يم فُت للدؿلُت الىمىطح٢ُؤقاعث الاجٟاض ٣ول

 بدا٫ الُلٍت، و بم ٦خاُالدؿل بضم َل٣ًٖلى ؤهه "ث ههذ ُم، خُاث الدؿلباص٫ َلبض لخُوخ
ت ًالٗض٫ ؤو ؤ ين وػاعحبحاقغة بت، مُلىماؾبىاة الض٣ر البت، ٣ٖ، و٦ظل٪ اإلاغاؾالث الالخهومؿدىضاج

ان". َدضصًؾلُاث ؤزغي   ا الُٞغ

 يت ُٟٞاث الضول٢ُالاجٟا همًض٣ض جىاولذ بحغاءاث ج٣ت ًٞت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يؤما ف
ث ههذ ُت املخخهت صازل ٧ل صولت خهؤخالذ ٖلى الج يًاج٣ت للخٗاون البُاى الٗغ ٍت الغ ٢ُاجٟا

 بض َال٢لضي الُٝغ اإلاخٗا ت املخخهتهت مً الجبم ٦خاُالدؿل بَلضم ٣ً" ه( ٖلى ؤه42) اإلااصة

 م".ُالدؿل ُهبل بض اإلاُلى ٢ت املخخهت لضي الُٝغ اإلاخٗاهم بلى الجُالدؿل

م ًض٣ت ج٣ٍت ٖلى َغ ُا٦ؿخاهبن اإلامل٨ت والضولت البحىصة ٣ت اإلا٢ُٗ/ؤ( مً الاجٟا5) وؤقاعث اإلااصة

 ياملخخهت فت هم مً الجُاث الدؿلبضم َل٣ث ههذ ٖلى ؤن"جُخ يلىماسخبالض ٤ًٍٖ الُغ  بالُل

 ت".  ُلىماؾبىىاث الض٣ر البم ُٖا الدؿلحهبل بالضولت اإلاُلى  يت املخخهت فهت بلى الجبالضولت الُال

ت الَاها ؤن ج٩ىن ُدضر ؤخًض ٢و   بٌ ٖلى الصخو اإلاُلى ٣بىا٥ يغوعة ملخت لؿٖغ

الاجها٫ ر طل٪ مً وؾاثل حاج٠ ؤو ٚهؤو ال ١ ر بض ؤو الًر بال ٤ًٍٖ َغ  بم الُلًض٣خم جُٞ همُحؿل
ختى  بخا، ٖلى الصخو اإلاُلى ٢ٌ ما ٣بم الُا الدؿلحهبل بدؿجى للضولت اإلاُلى ً، ختى تَٗالؿغ 

                                              
واإلاُلىب بلخها ازخهاعا  َىا٥ بٌٗ الاجٟا٢ُاث ججحز الاجها٫ اإلاباقغ بحن وػٍغي الٗض٫ في الضولخحن الُالبت ( 1)

ا اإلااصة  7/1للى٢ذ )اإلااصة   ً ت ال٣برنُت وؤً ت الؿىعٍت(. 49مً الاجٟا٢ُه اإلاهٍغ  مً الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ
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 .(1)مُالالػمت للدؿل ١ت ألاوعاب٣ُم و ُالدؿل بٌ م٘ َل٣بغؾل بطن الً

ث ههذ ٖلى ُُغ خ٢ن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗ( مً الاجٟا9) ض ؤقاعث لظل٪ اإلااصة٣ول
 ؤو ٢ُغ بم ُالدؿل بت َلُاؾخثىاثهىعة بجىػ ً" هؤه

 
 ا"ُاجَٟا

ا ب٣مهغ مثال ُٞ يم مً صولت ألزغي ُٟٞالدؿل با بٖضاص َلبهاث اإلاىٍى هوجسخل٠ الج
م بلى صولت ُحؿل بم َلًض٣خالت ج فيت ُ٘ ؤلاحغاءاث الخالبجد (1712اإلااصة ) ت الٗامتباُماث الىُلخٗل

ن ؤن حخ يالٗام ألاو٫، ف ياملخام ببلى م٨خم ُالدؿل بت املخخهت َلباُث جغؾل الىُت، خبُؤحى

ما٫ التُالدؿل بر بٖضاص َلبٗخٌث ُسخل٠ خًاإلامل٨ت  يالىي٘ ف ا بصاعة بهجسخو  يم مً ألٖا
ش ٍخاع با الاؾترصاص ًًا٢ت، بلى ؤن جم بوكاء صاثغة ُىان وػاعة الضازلًضبالٗامت  ١ ى ٣الخ

ؽ 36/14/41060/2م ٢ت ع ُالضازلغ ٍوػ  يالؿمى اإلال٩ بت ناخ٢ُغ بىاء ٖلى بـ 21/7/1425َ

 لُن صولبحبهاَت بٖضاص ملٟاث الاؾترصاص للمُلى  تاإلاخًمى
 
 مً بوالاصٖاء الٗام  ٤ُ٣ئت الخدهُا

 
ضال

ةنضاع بوالاصٖاء الٗام  ٤ُ٣ئت الخدَُىان الىػاعة اؾدىاصا بلى ازخهام ًضبالٗامت  ١ ى ٣بصاعة الخ

 لىٓام ؤلاحغاءاث الجؼ ٠٣ ٞو٢ٌُ والخى ٣بؤوامغ ال
 
 .(2)تُاثا

 

                                              
ض ؤو 1953مً اجٟا٢ُت حؿلُم املجغمحن للجامٗت الٗغبُت لٗام  11ؤحاػث اإلااصة  ( 1) م بعؾا٫ َلب الدؿلُم بالبًر

 البر١ ؤو الخلُٟىن.
 م ٖلى آلاحي:1957مً الاجٟا١ ألاوعبي لدؿلُم املجغمحن لٗام  16/3وههذ اإلااصة  

“A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested party 
either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International 
Criminal Police Prganization (Interpol) or by other means affording evidence in writing or accepted 
by the requested party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its 
request” 

 ٖلى آلاحي: 1990الىمىطجي للدؿلُم لؤلمم اإلاخدضة لٗام مً مكغوٕ اإلاٗاَضة  11/1وههذ اإلااصة  
“ in case of urgency a party may apply for the provisional arrest of the person sought pending the 
presentation of the request for extradition. The application may be transmitted by means of the 
facilities of the (Interpol), by post or telegraph or by any other means affording a record writing.”  

م ٖلى ؤهه "جخىلى َُئت الخد٤ُ٣ والاصٖاء  2013َـ 1435مً هٓام ؤلاحغاءاث الجؼاثُت الهاصع  13ههذ اإلااصة  ( 2)
 لىٓامها والثدتها". بياٞ

 
ت بلى ؤن مظ٦غة الخى٠ُ٢ ًخُلب نضوعَا مً الٗام الخد٤ُ٣ والاصٖاء الٗام َب٣ا

 مً هٓام ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.  114، 113، 112املخ٤٣ بهُئت الخد٤ُ٣ والاصٖاء الٗام َب٣ا للمىاص 
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 ايفزع ايجايح

 ِٝايتضً باْات طًبٝٚ ل١ ع٢ً إغفاٍ ٚثا٥باآلثار املرت 

ام ٣ُم ٖلى الُا الدؿلهمج بؿاٖض الضولت اإلاُلى ٌ بهت ٣اث اإلالخ٣واإلاٞغ بم الُلًض٣بن ج

ت ُاهىه٣واجساط ؤلاحغاءاث ال ُهٌ ٖل٣بوال همُحؿل بٗت للصخو اإلاُلى َت الؿغ ُت الجىاث٣اإلاالخب

اخاث ج٨مًصون الخاحت بلى ب هالُخ  .(1)تبت مً الضولت الُالُلًُ 

 ١ظا الكإن ولم جهل ؤوعاَ فيرمت بضاث اإلاَاإلاٗا فيا حهًذ اإلاضة اإلاىهىم ٖل٣بطا اه هبال ؤه 

 .بت اإلاضة ؤٞغج ًٖ الصخو اإلاُلى ًاهج في يلىماسخبالض ٤ٍالُغ ب هاج٣م ومٞغُالدؿل

اع ٞةن اإلااصةَ وفي ن حُغ خضصث مضة زالز٢ن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗ( مً الاجٟا9) ظا ؤلَا

" جخسظ الضولت  ث ههذ ٖلى ؤنُم، خُالدؿل باإلاضٖمت لُل ٤ا ؤن جهل الىزاثهزالل يغبيًىما ً
خم اؾخ٨ما٫ بحغاءاث ًبلى ؤن  ٤ت الصخو اإلاالخ٢بمغابلت ُاَاث ال٨ُٟم الاخخُا الدؿلحهبل باإلاُلى 

سلى ًىما ًن حزالز ه٢ُٟا ٖلى ؤن ال جخجاوػ مضة جى ُاَُاخخ ه٢ٟجى ا ؤن هجىػ لٍو  همُدؿلبت باإلاُال

 ه٢ُٟض جى ًت ججضُالضولت اإلاٗى بؤو جُل همُحؿل با مل٠ َلههل زاللًا بطا لم َٗضب هلبُؾ
ت بالضولت َال يا فبهت املخ٩ىم بى ٣مً الٗ ياَُـ الاخخبىما ؤزغي ٖلى ؤن جدؿم مضة الخًن حلثالز

 م".ُالدؿل

 بغ ؾلُاث الضولت اإلاُلى ًض٣سً٘ لخً ي اإلاىاص ؤن ؤلاٞغاج حىاػ  َظٍالخٔ ٖلى ههىم ٍو 
م ُالدؿل بىنى٫ َلب ٤خٗلًما ُت بلى ؤزغي ٢ُٞا مً اجٟاحها ٦ما جسخل٠ اإلاضص اإلاىهىم ٖلهمج

ٌ ٖلى طاث الصخو مغة ؤزغي ٣بدى٫ صون بٖاصة الًظا ؤلاٞغاج ال َا، وؤن هزالل هاج٣ومٞغ

 .  (2)ببطا ما اؾخ٨ملذ مؿدىضاث الُل همُوحؿل

 
 

                                              
ت ال٣برنُت خُث جىو ٖلى ؤهه 7/6اهٓغ اإلااصة  ( 1)  :مً الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ

"بطا عؤي الُٝغ اإلاخٗا٢ض اإلاُلىب مىه الدؿلُم ؤن اإلاٗلىماث التي ٢ضمها الُٝغ اإلاخٗا٢ض الُالب ٚحر ٧اُٞت   
للمىا٣ٞت ٖلى َلب الدؿلُم ٞله ؤن ًُلب مً الُٝغ آلازغ جؼوٍضٍ باإلاٗلىماث الخ٨مُلُت الالػمت وجدضًض 

 مُٗاص للخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاٗلىماث". 
ت، واإلااصة )( مً الا49اهٓغ اإلااصة ) ( 2) ت املجٍغ ت الُىهاهُت، واإلااصة )8جٟا٢ُت اإلاهٍغ ( مً 43( مً الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ

يُت، واإلااصة ) ت البدٍغ ت الٟغوؿُت.32الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ  ( مً الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ
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 ايجاْٞ طًبامل

 ِٝايتضً بطًيف ت ب١ ايٝفٝن

ا، بجاًا ؤو ببا بما ؾلحهضم بل٣اإلا بالُل يذ فبم ؤن جُا الدؿلهمج بٖلى الضولت اإلاُلى  بجً

اث هاث ٧ل صولت جسهو حبالُل َظٍ فيالٟهل  فيت املخخهت هن الجُححٗ فيوجسخل٠ الضو٫ 
دو الُلالىٓغ بمسخهت  ازخالٝ  بدؿبت وقغوٍ مدضصة ُآل ٤م ٞوُا للدؿلحهضمت بل٣اث اإلابٞو

 ت:ُم٨ً اؾخٗغاى طل٪ مً زال٫ الٟغوٕ آلاجٍطل٪، و  ي٘ فباإلاخ ياهىو٣الىٓام ال

: الىظام ؤلاصاع   ي الفغع ألاٌو

  يػاجل: الىظام الالثاويالفغع  

 الفغع الثالث: الىظام املخخلـ 

 ألاهظمت هظهت مً ًت الؿعىصبُالعغ ف اإلاملىت كع: مى بالفغع الغا

 ايفزع األٍٚ

 ٟايٓعاّ اإلدار

 ل٣ووٞ
 
 مً جضابحن جضحم املجغمُر حؿلبٗخٌظا الىٓام ها

 
جمل٪  يت التًظُر الؿلُت الخىٟبحرا

خ٣ٞو هم مً ٖضمُغع الدؿل٣ت لخ٣ت اإلاُلُالهالخ  اٖل
 
ر طل٪ مً حت ؤو ٍٚت ؤو بصاع ُاؾُاعاث ؾبا

خ م ُت الدؿلبالضولت َالبى٫ بؼة ؤلاهتر هؤح هم ؤن جىحُالىٕى مً الدؿلظا َ بخُلٍو  (1).اعاثبالٖا
ل ُجد يم، والتُا الدؿلهمج بى٫ الضولت اإلاُلى ببلى بهتر  بم اإلاُلى هٌ ٖلى اإلات٣بكإن البا بهَل

 دث.بت املخخهت للضعاؾت والٍبلى الؿلُت ؤلاصاع  بالُل

خت بلى ًظُالخىٟ هالؿلُبمت هاإلا َظٍبهاَت  يف ببغح٘ الؿٍو  م ُاص الؿاثض مً ؤن الدؿل٣الٖا

ما٫ بياٞت بلى ؤن  َظٍت ؤن جماعؽ مثل ًظُر الؿلُت الخىٟحلٛ ٤دًاصة ال ُٖمل مً اٖما٫ الؿ الٖا

 .(2)اهتضعة الخامت ٖلى مٗالج٣ت الًظُت وج٩ىن للؿلُت الخىُٟاؾُر مؿاثل ؾحثًض ٢م ُالدؿل

ؤو  تبالُال) نحت بلى الضولخباليؿبؤلاحغاءاث  فيؿغا َىلت و هؤ٦ثر الىٓم ؾ هإهبظا الىٓام َز حخمٍو 

                                              
ت اإلال٨ُت، ّٖمان  ( 1) َبٗت اهٓغ ٖبض الجابغ بؾماُٖل: مدايغاث في ٢اهىن حؿلُم املجغمحن، ؤ٧اصًمُت الكَغ

 26ٚحر ماعزت م
 .171، م1991ؾىت - 5ٍ -مُبٗت زالض بً الىلُض  ،الخٗاون الضولى في م٩اٞدت ؤلاحغام ،ص/ دمحم الٟايل ( 2)
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ٌ الهاصع يض الصخو ٣بم م٘ ؤمغ الُالدؿل بةعؾا٫ َلبىم ٣ت جبا( ٞالضولت الُالهمج باإلاُلى 

ت ُت اإلاىيٖىُٟدو اإلاىيٕى مً الىاخبىم ٣ال ج ٞهيم ُا الدؿلهمج بؤما الضولت اإلاُلى  همُحؿل باإلاُلى 
ً ؤو خ٨م ًؤص بمً ؤن الصخو اإلاُلى  ٤٣الخدبىم ٣ج ٞهيت، ُت الك٩لُمً الىاخ هٟدهب يوبهما ج٨خٟ

 م. ُالخايٗت للدؿل مً الجغاثم هيا همً ؤحل بمت اإلاُلى ٍا، وؤن الجغ هاهىج٣ا ل٣ٞو ُهٖل

غ للصخو اإلاُلى ًال  هؤه ُهازظ ٖلً هبال ؤه ت، بط بن ُت ال٩اُٞاهىه٣الًماهاث ال همُحؿل بٞى
 بؤٚل فيم ُالدؿل ي جغ ًث ُخ ١ ى ٣الًماهاث والخ َظٍ٪ هض جىت٢ا هبحغاءات فيت ٍالؿلُت ؤلاصاع 

تراى ٖلى  ٤خ ه٩ىن لًوصون ؤن  بالصخو اإلاُلى  يازظ عؤًصون ؤن  ألاخُان . همُغاع حؿل٢الٖا
ما٫  ٍظهًمً لًض ال ٢ت ًُاث٢ت و ُاهىه٢ٗت بُإٖما٫ طاث َبت ًظُالخىٟ الؿلُتام ٦ُ٢ما ؤن  ألٖا

خبم٨ً ؤن جخإزغ ًث ُت والؿالمت خ٢الض  .(1)تُاؾُاعاث الؿبااٖل

 ايفزع ايجاْٞ

  ٞضا٥كايٓعاّ اي

ا همج بالضولـت اإلاُلى  يت ٞـُـًاث٣اث للؿلُاث البحٗل الازخهام لٟدو الُل بههض ٣ً
 ها مٗـبؤمام املخ٨مت املخخـهت مـهُد همُحؿل بٗا لظل٪ مثى٫ الصخو اإلاُلى بؿخلؼم جِٞ

 للضٞإ ٖىُمدام
 
، ٍضمت يـض٣ت اإلاُىجبالث ١وألاوعا هل٢بضمت مً ٣ألاصلت اإلا ياضخ٣ٟدو الٍ، و ها

هضع ً، همُحؿل بل الصخو اإلاُلى ٢بت ألاصلت ًم، و٦ٟاُرعاث للدؿلبوبطا عؤث املخ٨مت جىاٞغ م
٢ 

 
ال لالؾخئىاٝ، ول٨ًـ با٢ ٍغاع ٩٢ىن ٍت بما ؤن جىٟظ ؤو ال جىٟظ، و ًظُم، وللؿلُت الخىُٟالدؿلبغاعا

ٌ الدؿل   .(2)اَغاع ب٣ت ًظُالخىٟضث الؿلُت ٣ُم جُبطا عؤث املخ٨مت ٞع

واإلاؿدىضاث  ٤م الىزاثًض٣خبا ممثل الاصٖاء هىم مً زالل٣ً يك٩ل ٖلجب٦ما ججغي املخا٦مت 

ىص هالكىا٫ ٢، وؤ(3)اث٣ُ٣ا الخدهجبُت ومً بضمت مً الضولت الُال٣م واإلاُالدؿل بُلبت ٣اإلاٞغ

                                              
اهٓغ ص/ ٖبض الغخمً ٞخخي ؾمدان، حؿلُم املجغمحن في ْل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، صاع الجهًت الٗغبُت،  ( 1)

 .272-271م، م 2011ال٣اَغة، 
ُاهُا، اهٓغ ص / ٖلى ناص١ ؤبى ٠َُ "ال٣اهىن الضولي الٗام جإزظ بهظ ( 2) ؤشخام ال٣اهىن الضولي،  -ا الىٓام بٍغ

ت، بضون ؾىت وكغ، م  .272ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع
  اهٓغ: ( 3)

Stanbrook "I.", and Stanbrook "C.", "Procedure at the Hearing" Extradition: Law and Practice, 2000, 
Ibid, pp. 196- 197. 
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اضخى ٣غع ال٣ً، وال ُهمداما م٘ هك٢ىاُٞ همُحؿل با الصخو اإلاُلى هؿإ٫ ٖجَاث و بوؾاثغ ؤصلت ؤلاز

٘ الكغوٍ ُٟاء حمُاؾدبت ُىاٖت الىحضاه٣ال ًهبال بطا ج٩ىهذ لض بم الصخو اإلاُلى ُحؿل
 فيالاؾخئىاٝ  ٤ٍُغ بالًُٗ  جىػ ٍو م. ُالدؿلبللخالت اإلاٗغويت الخانت  تُت وؤلاحغاثُاإلاىيٖى

خم حهم و همهلخت اإلات يغاعً يًاج٣ٞالىٓام ال (1)ظا الهضصَ فياضخى ٣ال ٍهضع ً يغاع الظ٣ال
 إبٌٗالظي ال  ي وطل٪ ٨ٖـ الىٓام ؤلاصاع  همُحؿل بت الصخو اإلاُلى ٍالالػمت لخغ الًماهاث ب

 ت. ٍؾغ  هم وج٩ىن بحغاءاجهاإلاتب

 ايفزع ايجايح

 ايٓعاّ املختًط 

ت ٍت وؤلاصاع ُـًاث٣ـاث الهم للجُالدؿل بَل يجٗل ؾلُت الازخهام فً يى طل٪ الىٓام الظَو 
 خ٧َل صولت، و  يما فهم٘ ازخالٝ صوع ٧ل مجٖلى خض ؾىاء، 

 
ن بحىاػن ًث ُى الىٓام ألا٦ثر اهدكاعا

، همُحؿل بم ومهلخت الصخو اإلاُلى ُت الدؿلبن، مهلخت الضولت َالحن مخٗاعيخحمهلخخ

 همُحؿل بمىذ الصخو اإلاُلى ٍت و ًُاث٣م مً ازخهام الؿلُت الُالدؿل ب٩ىن ٞدو َلُٞ

 . (2)تًظُالخىٟ م للؿلُتُللدؿل ياجهغاع الج٣، م٘ حٗل الت للضٞإُاهىه٧٣اٞت الًماهاث ال

ـت الـؿلُت الخىٟبـخم ًم ُالدؿل بض ججٗل هٓم ؤزغي ٞدو َل٢و  ٗغى ألامغ ٌت زم ًظُمٗٞغ
ٖضص مً الضو٫  بهم، ٦ما جإزغث ١١٨١ٞغوؿا ؾىت  يظا الىٓام فَ ب٤ض ٢َت و ًُاث٣اث الهٖلى الج

 .(3)اُؿغا وؤإلااه٩َا وؾى ُلجبـت بُألاوعو 

 

 
 

                                              
 اهٓغ: ( 1)

Nicholls "C." QC", and others "Judicial review" the law of extradition and Mutual Assistance, op.cit, 
Ibid, p. 20. 

ت الٗامت لدؿلُم املجغمحن " مغح٘ ؾاب٤ م ( 2)  .389اهٓغ ص / ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج "الىٍٓغ
 2005اهاث وخ٣ى١ اإلاتهم في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت، ٞلؿُحن، َبٗت اهٓغ ص / َاع١ الضًغاوي، يم ( 3)

 .45م
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 ايفزع ايزابع

 األْع١ُ ٖذ١ٙ َٔ ١ٜ ايضعٛدبٝف املًُه١ ايعزقَٛ

مت ٍإلا٩اٞدت الجغ  يالخٗاون الضول ٤ُ٣هت ٧ل الخغم ٖلى جدٍت خغ ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ 

 بلى بهً جُلًن الظحم املجغمُضؤ حؿلبمب، وجلتزم نبحاع هالن حت املجغم٣ومالخ
 
م الضو٫ ألازغي اؾدىاصا

 اإلاثل.بضؤ اإلاٗاملت بن الضو٫ ألازغي، ؤو ٖلى ؤؾاؽ مبحا و هجبُرمت باإلات ُاث الضول٢ُالاجٟا

اع جخىلى َ يوف اث باقغة َلب( ميصاثغة الخٗاون الضول) والاصٖاء الٗام ٤ُ٣ئت الخدَُظا ؤلَا

 ت:ُت الخالُآلال ٤ا ٞوهالص ؤو زاعحبصازل ال بن ؾىاء  ؤ٧ان الُلحن واملخ٩ىمبحاؾترصاص اإلاُلى 

 ا يهم شخظ مىحىص على ؤعاغُا حؿلهمن بخالت واهذ اإلاملىت مؿلى  يف 

 يت التُوػاعة الخاعح ٤ٍت ًٖ َغ بالضولت الُال ياث املخخهت فهمً الج بغص الُلًٖىضما 

 ٢بٌ وجغ ٣باثمت ال٢ٖلى  همُحؿل بخم وي٘ اؾم اإلاُلى ًت ُل ألامغ بلى وػاعة الضازلُا جدَضوع ب
 لخٗم٣ضوم ٞو٣ال

 
 1422ٌ\3\27ش ٍخاع ب 7\13102ف 1م ٢ت ع ُغ الضازلٍوػ  يالؿمى اإلال٩ بم ناخُا

والاصٖاء  ٤ُ٣ئت الخدهُل ٢همل٠ الاؾترصاص وبخالت ؤوعا ٤م يمً وزاثُظا الخٗمَ ٤ٞغًٖلى ؤن 

 الٗام. 

ام اإلاؿىض ها٫ الاتُخ بهواؾخجىا هىال٢خم ؾمإ ؤً( همُاإلاغاص حؿل) بٌ ٖلى اإلاُلى ٣بٖىض ال

ؤن  هامهت صون مل٠ اؾترصاص، م٘ بٞبللؿلُاث الُال همُحؿل يف هخبو٦ظا ٚع، هوؾمإ صٞاٖ ُهبل
 .ُهٌ ٖل٣باء ؤمغ الهذ طل٪ بجبثًت ووعوص ما بل الؿلُاث الُال٢بمً  بّرع الُلباء مهبج همً قإه

ت بللؿلُاث الُال همُٖلى حؿل هخ٣ؤن مً قإن مىاٞ هامهبٞ ي جغ ٦ًما  ، وزالٝ هٗثبت ؾٖغ

 بىا٫ اإلاُلى ٢اء مً ؾمإ ؤهٗض الاهتب با ؤمغ الُلحهٖل يجب ياإلاؿدىضاث التطل٪ الخإزغ ختى وعوص 
٘ ٧امل ؤوعاً همُحؿل  بكإن َلبت ؾىاء  ؤ٧ان طل٪ ُىػاعة الضازلب يى٫ الضولببلى ؤلاهتر  ٢هخم ٞع

٘  بهىاء  ٖلى َلب( ؤو همُحؿل بَل) برعاث الُلباؾخ٨ما٫ م  .يام الؿام٣ظل٪ للمبللٞغ

 ظل٪.بت بخا٫ الامخىإ وكٗغ الؿلُاث الُال يوف همُخم حؿلًت ٣خالت وعوص اإلاىاٞ يوف

اث ٢ُاى( ؤو الاجٟاٍت الغ ٢ُاجٟا) ٗت٢اث ٦خل٪ اإلاى ٢ُسً٘ لالجٟاًإن طل٪ باع بٖخاال بم٘ ألازظ 

 ت.ُالثىاث
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 الصبزاعج ال همُحؿل بت والصخظ اإلاؿلى بالؿال هيخاٌ واهذ اإلاملىت  يف

 ٖلى يغوعة 1414ٌ\6\25-24ش ٍخاع ب 49663 \16م ٢ت ع ُم وػاعة الضازلُض ؤقاع حٗم٣ٞ

 

 :يلًاث مل٠ الاؾترصاص وجخًمً ما بٟاء مخُلُاؾد (1

 .هخٍى َ –مهنىعة مً حىاػ ؾٟغ اإلات - ؤ
 ٧امال. هؤؾٟل الهىعة اؾم ب٨خٍت، و ُ( نىعة شخه45)  - ب

 ام.هغاع الات٢ - ث
 ت(.ٍللخغ  بؾال) مهللمت ب٩ىن الجغم اإلايؿى ًؤن  - ر

 ا.هاهاتبُل تُمؿخٞى يل الجىاجُمظ٦غة الدسج - ج

 ام.هؤصلت الات - ح
 ضوم.٣ال ٢بٌ وبخًاع وجغ ٢ببنضاع ؤمغ  - ر

ت ؤو حهوجدا٫ مً الج ا بلى صاثغة الخٗاون هإوناٞب ٤ُ٣اث الخدهت ؾىاء  ؤ٧اهذ مً الكَغ

لبىم ٣ا جَضوع ب ي، التيالضول اث َو خا٫ ٧اهذ  يو، وف٣خا٫ الى يا فهاؾخ٨مال بضعاؾت جل٪ اإلاؿٚى
 الخ٨م اإلاخى ام هغاع ات٢ٗض ٌم٨خملت 

 
، ٍحىاػ ؾٟغ  بمىحب هخٍى َم، و هٖلى اإلات ٍ٘ نضوع ٢مخًمىا

 ٌ.٢بومً زم بٖضاص ؤمغ 

ت املخخهت ها بلى الجهٗثببىم ٣ا جَضوع ب يت التُىػاعة الضازلب يى٫ الضولببلى ؤلاهتر  ١جدا٫ ألاوعا
لُن صولبحاثمت اإلاُلى ٢ يم فهلىي٘ اإلات يى٫ الضولباإلهتر ب  َو

 
 ت.ًللؿلُاث الؿٗىص همُحؿل با
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 الجالح ححبملا
 هيالتطل بة على طلكة الالحيرياإلجساءات التيف

ت مً ؤلاحغاءاث ُالدؿل بُلب ٤لخًض ٢ م ُت الدؿلُر ٖملحا يمان خؿً ؾهضَٞم مجمٖى

 َظٍم َخم جىاو٫ ؤِوؾ بم الصخو اإلاُلى ُى حؿلَو  هضَٞظل٪ ب ٤٣دُم لُالدؿل بؼ َلٍوحٗؼ 
 ت: ُالخال بؤلاحغاءاث مً زال٫ اإلاُال

:  باإلاؿل  يذ ؤو الحجؼ الخدفظكؼ اإلاا لبالألاٌو

 ُهم والؿعً فُغاع الدؿلك: الثاوي باإلاؿل
 مُةحغاءاث الدؿلبالثالث: الػماهاث الخاضت  باإلاؿل

 األٍٚ طًبامل

 ٞت أٚ احلذش ايتشفعقض املؤكباي

: اإلاالخ
 
      ؤوال
 
ٌ بت والخعاون مع الاهتر ُت الجىاثل     (1)ى

                                              
ت ال٣ًاثُت زال٫ الٟترة  ( 1) -14بضؤث الخُىاث الٟٗلُت لخإؾِـ ؤلاهتربى٫ ٖىضما ٣ٖض ؤو٫ ماجمغ للكَغ

ُه جم جإؾِـ اللجىت الضول1923ُم في مىها٧ى، وفي ٖام 18/4/1914 ت م ٣ٖض اإلااجمغ الثاوي في ُِٞىا، ٞو
ت الجىاثُت، وجمذ نُاٚت ٢اهىن ؤؾاسخي لها، ٦ما جم جدضًض ُِٞىا ٦م٣غ للجىت، وبٗض اهتهاء الخغب  للكَغ

ت الجىاثُت، وجم 1946الٗاإلاُت وجدضًضا في ٖام  م ٣ٖض ماجمغ في بغو٦ؿُل، واؾخاه٠ الخٗاون الضولي للكَغ
ـ، وجم ؤًًا اٖخماص ٧لمت )بهتربى٫( وألو٫ مغة  اٖخماص هٓام ؤؾاسخي حضًض، ٦ما جم ه٣ل اإلا٣غ مً ُِٞىا بلى باَع

م جم ججضًض ال٣اهىن ألاؾاسخي لُهبذ ؤ٦ثر مالثمت للخٗاون ٖلى هُا١ صولي ٦1956ٗىىان إلا٣غ اللجىت وفي ٖام 
ت الجىاثُت لُهبذ  واؾ٘، بٗض ؤن ٧ان طا نبٛت ؤوعبُت في ؤٚلبه.٦ما جم اؾدبضا٫ اؾم اللجىت الضولُت للكَغ

ت ا خالُا في مضًىت لُىن  -الجىاثُت  )اإلاىٓمت الضولُت للكَغ  .ٞغوؿا -بهتربى٫ وم٣َغ
ت  -وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اللٛاث الغؾمُت )الٗغبُت    .ألاؾباهُت( -الٟغوؿُت  -ؤلاهجلحًز
 في َظٍ اإلاىٓمت ؤما بطا لم ج٨ً ٦ظل٪ ٞال  

 
ؿاَم ؤلاهتربى٫ في َظا الضوع بٟاٖلُت متى ٧اهذ الضولت ًٖىا َو

َظا الخىانل في الخٗاون الضولي، ألن ؤلاهتربى٫ مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت ال حؿاَم بسضماتها بال ًم٨ً جهىع وحىص 
تها.  للضو٫ اإلاكتر٦ت في ًٍٖى

ت اإلاىٓمت عؾمُا ٖام   م، ٖلى بزغ صٖىة عؾمُت مً ألامحن الٗام بلى ؾٟحر 1956و٢ض اهًمذ اإلامل٨ت لًٍٗى
ش  ـ بخاٍع م. و٢ض نضع الخ٣ا بظل٪ ٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م 12/1/1953َـ اإلاىا٤ٞ 7/5/1372اإلامل٨ت بباَع

ش  134  .َـ19/10/1378بخاٍع
ض مً الخٟهُل عاح٘، ص/ دمحم مىهىع الهاوي، ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الجغاثم طاث   إلاٍؼ

ت، بضون ؾىت وكغ، م  الُبُٗت اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .  643الضولُت، صاع اإلاُبٖى
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م ُا الدؿلهمج بالضولت اإلاُلى  فيت ُت اإلاٗىًظُام الؿلُاث الخى٢ُٟت ُالجىاثت ٣اإلاالخبهض ٣ً

ؤمام  هن مثىلحجدٟٓا لخ ٍضٝ اخخجاػ به يمُل٢ا ؤلا٢هخضوص هُا في بِ الصخو اإلاُلى بًب
 .ٍؤمغ  فيم للىٓغ ُالدؿل با ٞدو َلبهاث اإلاىٍى هالج

ا حه٩ىن الازخهام ٍٞت، و بللضولت اإلاُال يمُل٢ؤلا ١الىُابِ بت جغجُت الجىاث٣بطا ٞةن اإلاالخ

ت الجىاث يمُل٢ؤلا بم٘ اإلا٨خ ٤ُالخيؿبت صازل الضولت ًُاث٣ُت البلغحا٫ الًا  فيت ُت الضولُللكَغ
 ا.همج بالضولت اإلاُلى 

 هن مثىلح، لخبغو همً ال ه، ومىٗبت بلى الخدٟٔ ٖلى الصخو اإلاُلى ُت الجىاث٣ضٝ اإلاالخهوت
 م. ُالدؿل بؤمام ؾلُاث ٞدو َل

: ؤلاحغاءاث الخدفظُزاه
 
                ا
 
 تُ 

 ٍواخخجاػ  ُهٌ ٖل٣بالب همُحؿل بت الصخو اإلاُلى ٍض خغ ٣ُُت جُاالحغاءاث الخدٟٓبهض ٣ً
 لخُجدٟٓ
 
ٌ الدؿلُالدؿلبغاع الؿلُاث املخخهت ؾىاء ٢ن نضوع حا  م.ُم ؤو ٞع

ؤن  بجُاث الخانت ٍٞض الخغ ٣ُُضزل يمً بَاع جً هما ؤهُظا ؤلاحغاء وال ؾَوهٓغا لخُىعة 

 ٖلى ؾىض ً
 
 يظا ؤلاحغاء الخدٟٓهض مً الًماهاث لًض ويٗذ الٗض٣، ولياهىو٩٢ىن ماؾؿا
 .همُحؿل بالصخو اإلاُلى  ٤دبناصع  يًاج٢ت ألاصلت، ؤو وحىص خ٨م ٧ًاقتراٍ ٦ٟا

خم ؤلاٞغاج ًم وبال ُا اؾخ٨ما٫ بحغاءاث الدؿلهخم زاللًؤن  بجًىت ٦ُما حكتٍر الضو٫ مضة مٗ

.٢ًٖ الصخو اإلاى   ٝى

ت بُت ألاوعو ٢ُن ؤن الاجٟاحخ ي، ف(1)ىماً 30ض ًٖ ٍاى جىو ٖلى مضة ال جؼ ٍت الغ ٢ُٞىجض اجٟا

 لىو اإلااصة ٣م ٞوُللدؿل
 
، وطل٪ بطا لم جهل ألاوعاً 40-18ا اإلاضة مً حهجتراوح ٞ 16/4ا

 
 ١ىما

.ًن حٗبإع ب يت مضة الدجؼ الخدُٟٓت الىمىطح٢ُت، وخضصث الاجٟابت للضولت اإلاُالباإلاُلى 
 
 ىما

، للؿلُاث (2)باَؤلاع  ت إلا٩اٞدتبُج الٗغ ُت صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخل٢ُض ؤحاػث اجٟا٢و 
 بي٦خا بَل بمىحبم ُالدؿلا همج بمً الضولت اإلاُلى  بم ؤن جُلُت الدؿلبالضولت َال يت فًُاث٣ال

 لخُاَُاخخ بـ الصخو اإلاُلى بخ
 
ظ طل٪، وال ُرة جىٟحجىػ للضولت ألازٍو ا حهبل بن ونى٫ الُلحا

                                              
مً الاجٟا٢ُت ٖلى ؤهه "ًجب ؤلاٞغاج ًٖ الصخو اإلاُلىب حؿلُمه بطا لم ًخل٤ الُٝغ  44 ههذ اإلااصة ( 1)

ش ال٣بٌ ٖلُه". 30اإلاخٗا٢ض اإلاُلىب بلُه الدؿلُم زال٫   ًىما مً جاٍع
ش  125و٢ٗذ ٖلُه ٚالبُت الضو٫ الٗغبُت ومجها اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ب٣غاع مجلـ الىػعاء ع٢م  ( 2) بخاٍع

ش  66واإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م م/ َـ8/6/1419   .َـ10/6/1419بخاٍع
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 مً جاع ًن حٖلى زالز همُحؿل بـ الصخو اإلاُلى بض مضة خٍجىػ ؤن جؼ ً
 
ٌ ٣باء ال٣ش بلٍىما

 .(1)ُهٖل

ا٦ؿخان بت وصولت ًت الؿٗىصبُن اإلامل٨ت الٗغ بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗض ؤحاػث اإلااصة الثامىت مً الاجٟا٢و 
 لخ٢ما  همُحؿل ب٠ الصخو اإلاُلى ٢ى بم ُا الدؿلهمج بىم الضولت اإلاُلى ٣إن جبت ُؾالمؤلا 

 
ن حخا

 ً 30ذ ٠٢ اإلاا ٢ُم ٖلى ؤن ج٩ىن مضة الخى ُالدؿل ١وعوص ؤوعا
 
ض مضة ؤزغي ال ًلت للخمضبا٢ىما

، خًجخجاوػ زمؿت ٖكغ 
 
٠ ٢ُم بلٛاء الخى ُا الدؿلهمج بللضولت اإلاُلى  ٤دً" هث ههذ ٖلى ؤهُىما

 مً جاع ً 30م زال٫ ُالدؿل ٤ذ بطا لم حؿخلم وزاث٢اإلاا 
 
ض ٞترة ًم٨ً جمض٦ًما ٠ ٢ُش الخى ٍىما

 ٖلى ألا٦ثر". ًذ مضة زمؿت ٖكغ ٠٢ اإلاا ٢ُالخى 
 
 ىما

 ايجاْٞ طًبامل

 ِٝ٘ ٚايطعٔ فٝزار ايتضًق

ٟاء ٧اٞت ُٗض اؾدب بت الُل٣ُت الخامت مً َٝغ الضولت مخل٣اإلاىاٞبم ُالدؿل بدٓى َلًض ٢
ٌ. بل با٣ًض ٢الكغوٍ، و   ٢م جهضع ُالدؿلا همج بن، ٞةن الضولت اإلاُلى ح٧لخا الخالخ وفيالٞغ

 
ظل٪ بغاعا

 ٢ظل٪ ب٩ىن ٍى٫ و ٣بالبؾىاء 
 
ٌ و بم، ؤو ُى٫ الدؿلب٣بغاعا  ٢ظل٪ ب٩ىن ٍالٞغ

 
ٌبغاعا  م. ُالدؿل ٞغ

 ايفزع األٍٚ

 ِٝزار ايتضًق

ت ُاإلاىيٖىم ُم مً جىاٞغ قغوٍ الدؿلُا الدؿلهمج بٗض جإ٦ض ؾلُاث الضولت اإلاُلى ب
ضم وحىص مىاو٘ ُوؤلاحغاث ٌ ٞخًم ُالدؿلت ججٗل ُاهىه٢ت ٖو ىم ؾلُاث الضولت ٣سً٘ للٞغ
ت ؤن با للضولت الُالحهصخى مضة مم٨ً ٢ٞم، وؤُض م٩ان وػمان الدؿلًخدضبم ُا الدؿلهمج باإلاُلى 

                                              
بإي -للؿلُاث ال٣ًاثُت في الضولت الُالبت، ؤن جُلب مً الضولت اإلاُلىب بلخها-1مجها ٖلى  35ههذ اإلااصة  ( 1)

٤ مً َغ١ الاجها٫ ال٨خابُت  بلى خحن ونى٫ َلب الدؿلُم.-ٍَغ
 
 خبـ )جى٠ُ٢( الصخو اخخُاَُا

جىػ في َظٍ الخالت  -2  ، وبطا ٍو
 
للضولت اإلاُلىب مجها الدؿلُم ؤن جدبـ )جى٠٢( الصخو اإلاُلىب اخخُاَُا

 باإلاؿدىضاث الالػمت اإلابِىت في اإلااصة الؿاب٣ت، ٞال ًجىػ خبـ )جى٠ُ٢( 
 
لم ٣ًضم َلب الدؿلُم مصخىبا

ش ال٣بٌ ٖلُه.  مً جاٍع
 
ض ٖلى زالزحن ًىما  الصخو اإلاُلىب حؿلُمه مضة جٍؼ

ش و٢ٗذ ٖلُه اإلامل٨ت ف  ذ بخاٍع ذ بضولت ال٩ٍى م 2004ماًى  4ٌ اإلاىا٤ٞ 1425عبُ٘ الاو٫  15ي مضًىت ال٩ٍى
  .م4/1/2006ونض٢ذ ٖلُه ا في 
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اؾخالم الصخو بت باصع الضولت الُالب، ٞةطا لم جهمُحؿل ببحغاءاث اؾخالم الصخو اإلاُلى  هيجى
ةٖاصة بصون ؤن جلتزم  يمً الدجؼ الخدٟٓ هؾغاخ ٤م ؤن جُلُا الدؿلهمج بجىػ للضولت اإلاُلى ً هٞةه

ت ُت الىمىطح٢ُ( مً الاجٟا11) اإلااصة ُهى ما ههذ ٖلَمت مغة ؤزغي، و ًٍٖ طاث الجغ  هخ٣مالخ

  .(1)مُللدؿل

ض ٢( 48) ظا الكإن هجض ؤن اإلااصةبه يًاج٣ت للخٗاون البُاى الٗغ ٍت الغ ٢ُالغحٕى بلى اجٟابو 
 لدؿلم ًخضصث مضة زمؿت ٖكغ 

 
م وبال ُت ٖلى الدؿل٣غاع اإلاىا٢ٞىم ًمً  بالصخو اإلاُلى ىما

 بُظا ؤلاٞغاج وحى َ، زم حٗلذ هجىػ ؤلاٞغاج ٖىُٞ
 
٠ ٢ُىما ٖلى الخى ًن حًاء مضة الثالز٣ٗض اهبا

جىػ ً هث ههذ ٖلى ؤهُت خُالٓغوٝ الاؾخثىاثبىا٥ اؾخثىاء لخل٪ اإلاضص َول٨ً طاث اإلااصة حٗلذ 

 .(2)هًاث٣ل الصخو ٖىض اهبُسلى ؾًم ُللدؿل ياجهٖلى ؤحل ج ًًض٢ن اإلاخٗاحن الُٞغبح ١الاجٟا

( 10) ث ههذ اإلااصةُت بلى طل٪ خُا٦ؿخاهبت الًت الؿٗىص٢ُ( مً الاجٟا10) ض ؤقاعث اإلااصة٣ول
 هاؾخالمبش املخضص ٍالخاع  يت فبم الضولت الُال٣بطا لم ج همُحؿل بالصخو اإلاُلى  ١ٖلى حىاػ بَال 

.ً 15ل ًٖ ُض مضة الخإحٍش املخضص ٖلى ؤال جؼ ٍن مً الخاع حىمًل ٢بل طل٪ ُذ جاحببال بطا َل
 
 ىما

ٌ َلبم ُا الدؿلهمج بغاع الضولت اإلاُلى ٢هضع ًض ٢و  ض ٢مخٗضصة،  بابم ألؾُالدؿل بٞغ
م، ؤو جىاٞغ بخضي خاالث الاؾخثىاء مً ُت للدؿلُت ؤو الك٩لُٗضم جىاٞغ الكغوٍ اإلاىيٖىب ٤جخٗل

ٌ الُل بِبحؿ بجٍت( و ُت، مالٍت، ٖؿ٨غ ُاؾُؾ) متٍٗت الجغ بُت، َوُم ٧الجيؿُالدؿل  بٞع

ٌ ٧ل  ؤو حؼثُؾىاء ٧ان الٞغ
 
.ُا

 
 ا

ت ٢ُاجٟاا هاث مج٢ُض مً الاجٟاًظا الخ٨م مؿخٟاص مً ههىم الٗضَالظ٦غ ؤن بغ ًوالجض

ت املخخهت لضي ٧ل هالج "جٟهل ه( ٖلى ؤه48) ث ههذ اإلااصةُخ يًاج٣ت للخٗاون البُاى الٗغ ٍالغ 
غاٝ اإلاخٗاَٝغ مً  م ًض٣ذ ج٢اهىن الىاٞظ و ٣ا لل٣ا ٞوهضمت ل٣م اإلاُاث الدؿلبَل يضة ف٢ألَا

 . بالُل

                                              
ان، صون -1( مً الاجٟا٢ُت الىمىطحُت ٖلى 11ههذ اإلااصة ) ( 1) لضي نضوع اإلاىا٣ٞت ٖلى الدؿلُم، ًخسظ الُٞغ

 
ٌ
ٗلم الضولت اإلاُالبت الضولت الُالبت باإلاضة الؼمىُت جإزحر ال مبرع له، الترجِباث لدؿلُم الصخو اإلاُلىب، وح
ً الدؿلُم.  ؤزىاءَا َع

 
 التي ٧ان الصخو اإلاُلىب مدخجؼا

ًى٣ل الصخو مً ؤعاضخي الضولت اإلاُالبت في ًٚىن مهلت م٣ٗىلت جدضصَا جل٪ الضولت التي ًجىػ لها، بطا  -2 
ٌ حؿلُمه بؿبب الجغم طاجه.لم ًى٣ل الصخو في ًٚىن جل٪ اإلاهلت، بزالء ؾبُله ٦ما ًجىػ له  ا ٞع

بطا خالذ ْغوٝ زاعحت ًٖ بعاصة ؤي َٝغ صون -3( مً الاجٟا٢ُت الىمىطحُت ٖلى ٦11/3ظا ههذ اإلااصة ) ( 2)
ان  كتر٥ الُٞغ حؿلُم ؤو ه٣ل الصخو اإلاُلىب حؿلُمه، ٖلى َظا الُٝغ ؤن ٌٗلم الُٝغ آلازغ بظل٪، َو

ض حضًض لخىُٟظ الدؿلُم، وجُب٤  مً َظٍ اإلااصة. 2ؤخ٩ام ال٣ٟغة  في جدضًض مٖى
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 بالُالض ٢اإلاخٗا ت املخخهت لضي الُٝغهم الجُالدؿل همى بض اإلاُلى ٢ر الُٝغ اإلاخٗابسٍو 

ٌ ال٨ل بَل بِبحؿ بجٍظا الكإن، و َ يف ٍغاع ب٣ ( مً 10/2) اإلااصة ". و٦ظاياو الجؼج يالٞغ
ٌ ٦ل يؤ بابضم ؤؾ٣جٖلى ؤهه "ث ههذ ُم، خُت للدؿلُت الىمىطح٢ُالاجٟا  ".بللُل يؤو حؼج يٞع

ت هجٟهل الجٖلى ؤهه "( 6) ث ههذ اإلااصةُت خُا٦ؿخاهبت الًت الؿٗىص٢ُو٦ظل٪ الاجٟا

 ؤم ببم ؾلُالدؿل بَل يم فُا الدؿلهمج بالضولت اإلاُلى  ياملخخهت ف
 
 يف بابًاح ألاؾًا م٘ ببجاًا

ٌ وطل٪ زال٫ مضة ال جؼ   ىما".ًن حض ًٖ ؾخٍخالت الٞغ

ٌ مما  بِبظ٦غ حؿبت ؤجذ ُا٦ؿخاهبت الًت الؿٗىص٢ُظا الكإن ؤن الاجٟاَ يواإلاالخٔ ف الٞغ
ا مً الجض بِبالدؿ يًًٟن، ٦ما حالضولخ يت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة فَت لجزاٍغ َٗض يماهت حى ٌ ت ًهٖى

 اػ.ُل والاهدُٗض ًٖ اإلابوال

 ايفزع ايجاْٞ

 ِٝزار ايتضًق ايطعٔ يف

م٨ً ًت ُاهىه٢إ وؾاثل بت، مً زال٫ اج٣ُ٣اع الخهلت إْلُم ٧ىؾُغاع الدؿل٢ يالًُٗ ف يإحً

غص ًم، ولم هر نالخحٚ يغاع ف٢م مً يغع هاشخئ ًٖ خ٨م ؤو بهلىا ما ؤناٍؼ ًؤن  ٍخًا٣مبللخهىم 
ىٗاث َالدكغ بت ُهٟت ؤؾاؾب ٣هت لخٗلُاث الضول٢ُالاجٟا يالًُٗ ف ٤خ  هجدضص ؤخ٩ام يت التُالَى

 ت ٖلى خض ؾىاء.ُت والك٩لُاإلاىيٖى

غاع الهاصع مً ٣ال يالًُٗ ف همُحؿل بالٗام وللمُلى  بز اإلاكٕغ "للىاثحجً ماعاثصولت ؤلا  يٟٞ

 مً جاع ًن حٗاص الًُٗ زالز٩ُىن مٍاملخ٨مت املخخهت ؤمام مد٨مت الًُٗ املخخهت. و 
 
غاع ٢ش نضوع ٍىما

 ومً جاع ٍاملخ٨مت بطا ٧ان خًىع 
 
 .(1)"هخُبٚ يغاع ف٣خالت نضوع ال يف همُحؿل بش بٖالن الصخو اإلاُلى ٍا

ض ٢م، 23/12/1954 يا فٍن ألاعصن وؾىع بحىصة ٣ت اإلاًُٗاث٣ت ال٢ُوججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الاجٟا

ن حاهىن الىاٞظ اإلاٟٗى٫ خ٣بلى الن ح٧لخا الضولخ ين فحم املجغمُاث حؿلبَل فيؤخالذ مؿإلت الٟهل 
الصخو  ٤م، بلى خ1927لؿىت  يألاعصو مُاهىن الدؿل٢ث ؤقاع ُما،  خهلضي ٧ل مج بالُل

 .(2)اُؤمام مد٨مت الٗض٫ الٗل ٣هدبم الهاصع ُغاع الدؿل٢الًُٗ ٖلى  همُحؿل باإلاُلى 

                                              
م في قإن الخٗاون ال٣ًاجي الضولي في 2006لؿىت  39اإلااصة الثاهُت والٗكغون مً ال٣اهىن الاجداصي ع٢م   (1)

 .اإلاؿاثل الجىاثُت
ٖلى "ؤن ألامغ بالخى٠ُ٢ ؤو بخسلُت الؿبُل  م٢1927اهىن الدؿلُم ألاعصوي لؿىت ( مً 11/2ههذ اإلااصة )  (2)

== 
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 م٢ت الًُٗ ع بمىاؾبم، و 2009ر ؾىت بؿمٌش الخاؾ٘ مً صٍخاع ب هت ؤهًُاث٣ال ب٤ومً الؿىا

ت ٖلى الخ٨م الهاصع ُالغوؾت ُضم مً ؤخض ألاشخام مً الجيؿ٣اإلا يم، حؼاج 2009( لؿىت 205)
ًذ ٢م، 2008( لؿىت 14) م٢م ع ُالدؿل بَل يت فُت الاؾخئىاًٞالاجداص بيى ْبًٖ مد٨مت ؤ

ٌ الًُٗ، ألامغ الظبا ُت الٗلًاملخ٨مت الاجداص  م الُاًُٖبحغاءاث حؿل ير فححىاػ الؿ يٗجٌ يٞغ

 .(1)جان(بُت ؤطع ٍىع هحم) تبالُال( بلى الضولت همُحؿل باإلاُلى )

الٗام  بغاع الهاصع مً الىاث٣ال يت فُالجيؿ يجُىما ًَٗ شخو ٞلؿُُت ؤزغي خب٣ؾا يوف

ى بى٪ ؤبةزٟاء مٗلىماث ًٖ ب هامهالت - بيى ْبؤ - ت اإلاخدضةبُالٗغ  ماعاثبلى ؤلا  همُدؿلباإلاؿاٖض 
جى اإلاخٗل بيْ ث ؤنضع ُاوالث الٗامت، خ٣واإلال ٣غوى اإلامىىخت إلخضي مىؾؿاث الى٣البت ٣الَى

ل اإلاظ٧ىع ُترخبغاع الهاصع ٣ظ ال٠ُ جى٢ٟى بم، 29/12/1994 يف ي خ٨م مجلـ الضولت اإلاهغ 

 .(2)ٖلى طل٪ مً آزاع بترجًغاع م٘ ما ٣ةلٛاء الباإلاىيٕى  وفيهٟت مؿخعجلت، ب

املخخهت ت ًُاث٣الؿلُت ال بحؿخجى ٖلى ؤهه "ت ُت الىمىطح٢ُ( مً الاجٟا23/2) وههذ اإلااصة

ما بطا ٧ان  هت وحؿإلُالصخه هٓغوٞب ٤خٗلًما ُٞ باهىن الصخو اإلاُلى ٣لض مٗخمض البال يف
 قغوٍ الدؿلًؤ هؤؾاؽ، وجىضر ل ي، وبطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ٞٗلى ؤهمُٖلى حؿل ٤ىاًٞ

 
ر حم وحكًُا

".ُمدام هن املخ٨مت لحؤن حٗ ين مدام ؤو فُححٗ يت وفًُاث٢الخماؽ مغاحٗت  يف ٣هبلى خ
 
 ا

غاع مجلـ ٢ى٫ الًُٗ ٖلى ب٣بالاوؿان  ١ ى ٣ت لخبُخ٨م املخ٨مت ألاوعو  ١اُظا الؿَ وفي
بلى  همُخاصة وعٌٞ حؿل٢ى باؾم ؤبم ٖمغ مدمىص دمحم ٖثمان اإلاٗغوٝ ُدؿلب يُاوًر باللىعصاث ال

 . (3)ألاعصن

 يمتى جم الٟهل ف بم بما ؤلاٞغاج ًٖ الصخو اإلاُلى ُؤخ٩ام الدؿل يٖلى الًُٗ ف بترجٍو  

                                              
==  

ش نضوعٍ وللخمُحز زال٫ اإلاضة طاتها اٖخباعا مً جٟهُم ؤو  ًسً٘ لالؾخئىاٝ زال٫ زمؿت ٖكغ ًىما مً جاٍع
٤ ال٣ىاٖض اإلا٣غعة ب٣اهىن ؤنى٫ املخا٦ماث الجؼاثُت"  .جبلُٜ ال٣غاع الاؾخئىافي ٞو

 م حؼاجي.2009( لؿىت 205الًُٗ ع٢م )عاح٘ خ٨م املخ٨مت الاجداصًت الٗلىا في   (1)
 م.49/١26/12/1994-5932عاح٘ الضٖىي ع٢م   (2)
لب اللجىء الؿُاسخي بذجت حٗغيه للخٗظًب  1993في ٖام   (3) ٚاصع ؤبى ٢خاصة ألاعصن بلى اإلامل٨ت اإلاخدضة َو

ُاهُت ٖام   ٣ًطخي بدؿلُم ؤبى ٢خاصة بلى ألاعصن، وجم بلٛاء 2009وؤنضعث مد٨مت بٍغ
 
َظا ال٣غاع مً  ٢غاعا

ضم مغاٖاة خ٣ى٢ه ؤزىاء  ُاهُت بضٖىي ؤن حؿلُمه ؾُٗغى خُاجه للخُغ ٖو مد٨مت الاؾخئىاٝ البًر
ُاوي بدؿلُم اإلاظ٧ىع للؿلُاث ألاعصهُت، وجم الًُٗ بهظا  املخا٦مت، وجال طل٪ ٢غاع مجلـ اللىعصاث البًر

 اإلاظ٧ىع بٗضم حىاػ حؿلُمه بلى ألاعصن. ال٣غاع ؤمام املخ٨مت ألاوعبُت لخ٣ى١ ؤلاؾان التي ؤنضعث ٢غاعاَا
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ر حم، ُٚاء مً بحغاءاث الدؿلهن الاهتحا لخُاَُاخخ هؿب، ؤو اؾخمغاع خهلهالخ هضم مى٣الًُٗ اإلا

ِ الضٖىي ٣ؿٌم ال ُالدؿلبغاع الهاصع ٣الخ٨م ؤو ال يى٫ الًُٗ ف٢بمالخٓت ؤن  بجً هؤه
ًا، بط بن ًت ؤبى ٣ِ ال٣ٗؿٌال  هت، ٦ما ؤهبالُال الضولت يف بامت يض الصخو اإلاُلى ٣ت اإلاُالجىاث

ٌ صون ؤن جىا٫ مً ؤنل اإلاىيٕى الظ٣بالبم ُغاع الدؿل٢آزاع الًُٗ ال جخجاوػ   يجب يى٫ ؤو الٞغ

 الخ٨م ؤو الضٖىي. ُهٖل

 ايجايح طًبامل

 ِٝإدزا٤ات ايتضًبايضُاْات اخلاص١ 

 ٤ُض ح٢ٗ يا٧اث التهمً الاهت قياج الىاُم الؿُةحغاءاث الدؿلبِ ُجد يجمثل الًماهاث الت

 ل بهٍٗ، و بجى٨ٗـ ٖلى الصخو اإلاُلى  يؤلاحغاء والت
 
 حامضا

 
 يالًماهاث الت ٍظهؤن هً٘ بَاعا

 م.ُ٪ م٘ ٧ل مغخلت مً مغاخل الدؿلبجخٟٕغ وجدكا

ىَاث والدكغ ٢ُا الاجٟاه٦ٟلت ١ ى ٣اعة ًٖ خب٘ ٢ٖالىا فيالًماهاث  ٍظَو  ت للصخو ُٗاث الَى

   :يلً ماُالًماهاث جخمثل ٞ ٍظَم و ُبحغاء الدؿلت ؤزىاء ًضع مً الخما٢ر بث جًمً ؤ٦ُدب، باإلاُلى 

يماهاث ؤزغي  بت، بلى حاهبى ٣الٗبويماهاث مخهلت  يؤمغ الاخخجاػ الخدٟٓ يالًُٗ ف
 ت.ُان طل٪ مً زال٫ الٟغوٕ الخالبُم٨ً ٍاملخا٦مت و بجخهل 

 ايفزع األٍٚ

 ٞأَز االستذاس ايتشفع ايطعٔ يف

 تُوكغة صول م ؤوُالدؿل بؿدىض بلى َلٌبهما  بٖلى الصخو اإلاُلى  يبن الدجؼ الخدٟٓ

 ُهؤو خ٨م ناصع ٖل ُهبل هام مىحهمت ؤو اتٍالجغ  باعج٩ابى٫ ٣مٗ ٍابىاء ٖلى اقدب٩ىن ٍم( و ُحٗم)

 .(1)ؤلاوؿان ١ ى ٣ت لخبُت ألاوعو ٢ُاإلااصة الخامؿت مً الاجٟا هظا ما ؤ٦ضجَت، و بمً الضولت الُال

                                              
خُث جىو ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة الخامؿت مً الاجٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ؤهه "ًجىػ ال٣بٌ  ( 1)

ُت املخخهت وبىاء ٖلى اقدباٍ م٣ٗى٫  ٖلى شخو ؤو اخخجاٍػ َب٣ا لل٣اهىن بهضٝ ج٣ضًمه للؿلُاث الكٖغ
 باعج٩ابه"

اث الصخهُت، صاع الجهًت الٗغبُت، اهٓغ ص/ خؿام   ؤخمض دمحم َىضاوي، ال٣اهىن الضولي وخماًت الخٍغ
 .44ال٣اَغة، بضون ؾىت وكغ، م
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ظا ألامغ، وجغ٦ذ َم ُت مً جىُٓت حاءث زالُالضول ٤ُاث واإلاىاز٢ُالظ٦غ ؤن الاجٟابغ ًوحض

هٓام  يف يت، ٞىجض ؤن اإلاكٕغ الؿٗىصُت الضازلُن الجؼاثحىاه٣م طل٪ بلى الُجىٓ يالكإن ف
 الخٓلم مً ؤمغ جى ُاَُٝى اخخ٢"للمى  ه( ٖلى ؤه115) اإلااصة فيت هو ُؤلاحغاءاث الجؼاث

 
، ؤو ه٢ُٟا

، ؤو ِ، ؤو عث٤٣ا املخه٘ لبالخا ٤ُ٣صاثغة الخدـ ِضم الخٓلم بلى عث٠٣ٍ، و ٢ُض الخى ًؤمغ جمض ـ الٟٕغ

 ".همًض٣ش جٍام مً جاع ًزال٫ زمؿت ؤ ُهذ ٍٞبو  ألاخىا٫ بئت، خؿهُـ الِعث

 ٤ظا الخَو  ياَُـ الاخخبوالخ يٌ الخد٣ٟٓبؤمغ ال فيالًُٗ  ٤خ ي٘ الٟغوسخَز الدكغ حجٍو 

 لل ياَُالاخخ ـبؤو الخ يٌ الخد٣ٟٓبمتى ٧ان ؤمغ ال بالصخو اإلاُلى  همل٨ً
 
اهىن ٣مسالٟا

 (1)ت.ب٘ الضولت الُالَلدكغ  ههٝغ الىٓغ ًٖ مضي مسالٟخب

 ايفزع ايجاْٞ

 ١بٛكايعبايضُاْات املتر١ً 

جت ُخمام هدَظا الا َض جىلض ٣الٛت، ولبت ُمَم ؤُمجا٫ الدؿل فيت بى ٣جدخل يماهاث الٗ

ا ُالًماهاث ألا٦ثر قم٨ً خهغ ٍالاوؿان، و  ١ ى ٣ت خًًغوعة خمابالٗام  يالكٗىع الضول  فيٖى
 :يلًما ُم ُٞمجا٫ الدؿل

 هي هؤحلم مً ُالدؿل بغعة ًٖ الٟٗل اإلاُلى ٣ت اإلابى ٣م بطا ٧اهذ الُٗ: خٓغ الدؿلألاولى

ضام، ٞمً اإلاا٦ض ؤن الىو  ٌُاث الثىاث٢ُالاجٟا فيؤلٖا مت ٍم بط ا٧اهذ الجغ ُالدؿل ت ٖلى حىاػ ٞع
ضام بهما با حهٖل ٢بٗاٌا هألحل باإلاُلى  ج٠َ الدكغ ٢مى بِ بغجًاإٖل ت بى ٣ن مً ٖحللضولخ ي٘ الَى

ضام ٦ما الخا٫   . (2)ظا الخٓغَا جخًمً مثل هت م٢ُٗت ٞةن الاجٟابُت إلاٗٓم الضو٫ ألاوع باليؿبؤلٖا

                                              
مبر  5خضر ؤن ؤنضع ٢اضخي الخد٤ُ٣ الٟغوسخي في  ( 1)  بال٣بٌ الخدٟٓي ٖلى ؤخض ألاشخام خا٫ 1964هٞى

 
م ؤمغا

 بالجؼاثغ إلاضة ًىمحن بلى ؤن 1966بر ؾبخم 28جىاحضٍ باإل٢لُم الجؼاثغي، خُث جم ال٣بٌ ٖلُه في 
 
ل مدبىؾا م ْو

ت بدؿلُمه ابي الخ٩ىمت الٟغوؿُت في  مبر  ٢16امذ الؿلُاث الجؼاثٍغ م، وجم سجىه بةخضي 1966هٞى
ٌ الُلب اإلا٣ضم مً الصخو 1967ٞبراًغ  20اإلاؿدكُٟاث، وفي  ا بٞغ م ؤنضعث املخ٨مت املخخهت بٟغوؿا ٢غاَع
ظا الصخو بالًُٗ بٍُغ٤ الاؾخئىاٝ ؤمام ٚٝغ الاتهام، وؤؾـ َٗىه ٖلى ؤن ؤمغ ٖىه ٣ٞام َ اإلاُلىب لئلٞغاج

ال٣بٌ ٧ان ًلؼم ججضًضٍ في زال٫ الكهىع ألاعب٘ الخالُت لخىُٟظ مضة الخبـ الاخخُاَي بالجؼاثغ. وإلاا ٧ان طل٪ لم 
ٗض ال٣بٌ ٖلُه بحغاء ٚحر ٢اهىوي الوٗضام مكغوُٖت الؿ ، َو

 
ُا  اٚل

 
ىض الظي بجي ٖلُه وفي ًدضر ٣ٞض ؤنبذ ؤمغا

ت الاتهام الًُٗ الظي ج٣ضم به اإلاتهم، ًُٞٗ مغة زاهُت بٍُغ٤ الى٣ٌ، وفي 1976ماعؽ  ًذ ٚٞغ ًىهُى  29م ٞع
ت الاتهام.1967 ٌ الًُٗ وجإًُض ٢غاع ٚٞغ  م ٢غعث الضاثغة الجىاثُت بمد٨مت الى٣ٌ بٞغ

ُم خؼب الٗمل ال٨غصؾخاو ( 2) ٖبض هللا ؤوحالن بلى مُاع لُىهاعصو صاُٞيصخي  يحضًغ بالظ٦غ ؤهه ٖىضما ونل ٖػ
== 
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ضام بخضي با حهٖل ٢بكإن الجغاثم اإلاٗابم ُٗض خٓغ الدؿل٦ٌما   ياهىو٣ىاٖض الىٓام ال٢اإٖل

ظا الخٓغ ؾىاء َ ي ؿغ َو ىم ًٗض بىما ًا ب٣ُهخإ٦ض جًُاٖضة ٢ى هو  ذ الخايغ،٢الى  فيم ُللدؿل
ضامُم شخو لخىُٟحؿل بُلبألامغ  ٤حٗل ألحل  همُحؿل بُلب، ؤو ٣هدبالهاصع  ظ خ٨م ؤلٖا

ضامبا حهٖل ٢بٗاٌمت ًٍٖ حغ  همدا٦مخ  .(1)اإٖل

 بابألاؾ/ص يمً 4اإلااصة  فيالًماهت  َظٍم ُت للدؿلُت الىمىطح٢ُض ؤوعصث الاجٟا٢و 

ٌ ً التيت ٍاع ُالازخ ٌ ًظا الىدى "َ م وحاء الىو ٖلىُا الدؿلحهىاء ٖلبجىػ للضولت ؤن جٞغ جىػ ٞع

 التيمً الجغاثم  هم ألحلُالدؿل بص( بطا ٧ان الجغم اإلاُال) ت ...ُمً الٓغوٝ الخال يؤ فيم ُالدؿل
ضام با حهٖل ٢بٗاٌ الضولت يماهاث  َظٍضم ٣ت: وطل٪ ما لم جباهىن الضولت الُال٢ بمىحبااٖل

ضام ؤو بى ٣ت لٗضم ٞغى ُٖا ٧اٞهمج با الضولت اإلاُلى َر بحٗخ  ا.هخالت ٞغي فيا َظُٗضم جىٟبت ؤلٖا

ضام ٞةن اجٟابى ٣ٗب يما الَىهَٗحكغ  فيؤما بطا ٧اهذ الضولخان جإزظان  م ُالدؿلت ٢ُت ؤلٖا
ا مً الىو ٖلى خٓغ الدؿل يما جإحهجبُرمت بت اإلاُالثىاث م ُجى الدؿلبمت مٍالجغ  م ولى ٧اهذُزلى 

ضامبا حها ٖل٢بمٗا  . (2)اإٖل

م ُسهىم حؿلبا اإلامل٨ت هغمتبؤ التيت ُاث الضول٢ُلم جخًمً الاجٟا هوججضع ؤلاقاعة بلى ؤه

خم ً يمت التٍت الجغ بى ٣م املجغم الٟاع بطا ٧اهذ ُٖت ٖضم حىاػ حؿلُت ؤو الجماُٖن ؾىاء الثىاثحاملجغم

ضام  هيت بن الضولت الُالحىاه٣ا ل٣ا ٞوهم ٖلى ؤؾاؾُالدؿل  مً مىاو٘ ٍاع باٖخبؤلٖا
 
 م.ُالدؿل ماوٗا

                                              
==  

ش  ت 12/11/1998بالٗانمت ؤلاًُالُت بخاٍع م ٢اصما مً مىؾ٩ى ٖلى متن بخضي َاثغاث الخٍُى الجٍى
ابُت،  الغوؾُت َالبا مىده خ٤ اللجىء الؿُاسخي، َالبذ جغ٦ُا بدؿلُمه ملخا٦مخه ًٖ بٌٗ الٗملُاث ؤلاَع

ٌ الخ٩ىمت الاًُالُت للُلب التر٧ي بىاء ٖلى ههىم ؤٖلً عثِـ الىػعاء الاًُالي ماؾُم ىص الُما ًٖ ٞع
ضام ومجها جغ٦ُا، مما ؤصي  ُب٤ ٣ٖىبت ؤلٖا

ُ
ال٣اهىن والضؾخىع ا إلًُالي الظي ًدٓغ حؿلُم ألاشخام بلى صو٫ ج

ضة ألاَغام، الؿىت  في  2، 40897ٍ، الٗضص 123بلى جىجغ الٗال٢اث الؿُاؾُت في جل٪ الٟترة. حٍغ
 .6م م 26/11/1998

 اهٓغ ( 1)
Matthias wentzel “Extradition involving the possibility of the death penalty“ R.I.D.P., vol 62, lbid, p. 
335. 
See Julian B. knowles "The law of extradition and mutual assistance" second edition, 2007, Oxford 
university press, PP.117,119. 

ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي هو ٖلى َظٍ الًماهت في بٌٗ اجٟا٢ُاث الدؿلُم اإلاٗانغة، خُث  ( 2)
مت اإلاٗىُت مٗا٢با 29ههذ اإلااصة ) ٌ الدؿلُم بطا ٧اهذ الجٍغ ت الٟغوؿُت " ًجىػ ٞع ( مً الاجٟا٢ُت اإلاهٍغ

٘ بخضي الضولخحن ٣ِٞ"  ضام في حكَغ  ٖلحها باإٖل
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 (1)تُمىُت والضولت الًت الؿٗىصبُن اإلامل٨ت الٗغ بحرمت بت اإلا٢ُل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٞاالجٟاب

ضام خهتبى ٣ج٩ىن ٖ التيالجغاثم  يم فُض ههذ ٖلى حىاػ الدؿل٢ ( مً 11) ههذ اإلااصةث ُا ؤلٖا
 بطا جىاٞغ فبم واحُالدؿل٩ىن ًت ٖلى "٢ُالاجٟا

 
ان الخال بالُل يا  ان:ُالكَغ

 بالضولت الُال يت املخخهت فهل الج٢با مً هونٟ بدؿبمت ٍبطا ٧اهذ الجغ  ( ؤ)
 
 ت اؾدىاصا

 غ.." ٍهام ؤو الخٗؼ ٣مت مً حغاثم الخضوص ؤو الٍا حك٩ل حغ بهىاٖض اإلاٗمى٫ ٣بلى ال

 ي جغ ً يالجغاثم الت ا٦ؿخان ٖضصثبن اإلامل٨ت وصولت بحرمت بت اإلا٢ُو٦ظ الاجٟا ( ب)

 ألن الكغ ٣مت الٍا حغ ها مجهكإجبم ُالدؿل
 
 ياإلاهضع ألاؾاسخ هيت ُؾالمٗت ؤلا َخل الٗمض وهٓغا

 يت فبى ٣خل الٗمض وحؿمى ال٣ٗمت الٍخل حؼاء لجغ ٣م الُالكإع الخ٨ بض عج٣اإلامل٨ت ٞب٘ َللدكغ 

ل٢الخالت  َظٍ ، ٖو
 
ضام لم ج٨ً ٖاثبى ٣ٞةن ٖ ُههانا  ؤمام ٖمل٣ت ؤلٖا

 
 م.ُت الدؿلُا

 بم اإلاُلى هللمت يا حُٗهؤج في هالًماه َظٍت، جخلخو بى ٣ظ الُٗاع م٩ان جىُٟازخ ٤خت: ُالثاه
اث ومً ٢ُض مً الاجٟاًالًماهت الٗض َظٍت وههذ ٖلى بى ٣ظ الُٗاع م٩ان جىُٟازخ ٤خ همُحؿل

ألاخ٩ام ظ ُجىػ جىًٟ" هجىو ٖلى ؤه التيت ٍت الجؼاثغ ٍت اإلاهغ ٢ُمً الاجٟا 39طل٪ هو اإلااصة 
 التيالضولت  بىاء ٖلى َلب، ُها املخ٩ىم ٖلبهالضولت اإلاىحىص  فيت ٍضة للخغ ٣ُت مبى ٣ٗبت ًُاث٣ال

ت بى ٣ىو ٖلى هٕى الًٗا هَٗظ و٧ان حكغ ُا الخىٟهمج باإلاُلى  ذ الضولت٣ؤنضعث الخ٨م بطا واٞ

 ا.بهاملخ٩ىم 

 ايفزع ايجايح

 احملان١ُبايضُاْات اخلاص١ 

ت البالًماهاث الخانت بهض ٣ً جدض مً ؾلُاث  التيت ُىص ؤلاحغاث٣ُاملخا٦مت مجمٖى
 بت للمُلى ًالخماضع مم٨ً مً ٢ر بر ؤ٦حضٝ جٞىبهت، وطل٪ بالضولت الُال فيًاء ٣املخ٨مت وال

ى ٗاثَالدكغ  فيا حهىو ٖلًا ما بالًماهاث ٚال ٍظَ، و همُحؿل م٨ً ٍت، و ُاث الضول٢ُت والاجٟاُالَى
 ما:َن حخِن ؤؾاؾحالًماهاث بلى يماهخ َظٍعص 

 

                                              
ش  اإلاى٢ٗت ٖلحها ( 1)  1م، اإلاهض١ ٖلحها بال٣غاع ع٢م 27/7/1996َـ اإلاىا٤ٞ 1417عبُ٘ ؤو٫ ٖام  12في حضة بخاٍع

ش   ٌ. 6/1/1418بخاٍع
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 ن يألاولى: عضم حىاػ املحاهمت عً الفعل الىاخض مغج

ت، ُاث الضول٢ُا الاجٟاحهالىو ٖلبخمذ َا التيت ُالًماهت مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾ َظٍر بوحٗخ
ىَوالدكغ  ض ه( مً ال14/7ٗ) ض خغنذ اإلااصة٣ؤؾاؽ يماهاث املخا٦مت الٗاصلت، ٞ هيت و ُٗاث الَى

ٌ ؤخض ٍجىػ حٗغ ًال ٖلى ؤهه "ىما ههذ ُت ٖلى طاث اإلاٗجى خُاؾُت والؿُاإلاضه ١ ى ٣للخ يالضول

اهىن ٣ا لل٣ٞو ياجهد٨م جبا هغيء مجبا ؤو بهً ًؤن ؤص ب٤مت ؾٍٖلى حغ  با٣مجضصا للمدا٦م ؤو للٗ
 لض".ب٧ل  فيت ُولئلحغاءاث الجىاث

ًٖ ٞٗل  باإلاُلى  يض الصخو ياجهم متى نضع خ٨م جُجىػ الدؿلًضؤ ال بظا اإلاَخطخى ٣مبو 
ض نضع ٩٢ىن الخ٨م ً طل٪ ؤن في ي ؿخى َت، و ُظا الٟٗل مغة زاهًَٖ  هجىػ مدا٦مخًن، ٞال حمٗ

 راءة. بالبؤو  هاإلصاهب

ث ُا خه( مج4، 3) نحاإلااصج فيالًماهت  َظٍض ؤقاعث بلى ٢م ُت للدؿلُت الىمىطح٢ُو٧اهذ الاجٟا
ٌ وههذ ٖلى ؤهُؤلالؼام باب/ص( جدذ ٖىىان ألاؾ3) حاءث اإلااصة  يؤ فيم ُجىػ الدؿلً"ال  هت للٞغ

م ُدؿلب بكإن الجغم اإلاُالبت بالضولت اإلاُال في ياجهض نضع خ٨م ج٢ت بطا ٧ان ُمً الٓغوٝ الخال

 ".هالصخو مً ؤحل

( 13) ث ههذ اإلااصةُالًماهت خ َظٍت ُمىُن اإلامل٨ت والضولت البحرمت بت اإلا٢ُض ؤوعصث الاجٟا٢و 

 ت:ُالخاالث الخال يم فُالدؿلبؿمذ ٌال ٖلى ؤهه "

ؤو املخا٦مت ًٖ  ٤ُ٣ض الخد٢ُؤو ٧ان  هض حغث مدا٦مخ٢ همُحؿل بص( بطا ٧ان اإلاُلى ) 
الضولت  يم ؤو فُا الدؿلهمج بالضولت اإلاُلى  يا ؾىاء ؤ٧ان طل٪ فهمً ؤحل همُحؿل بمت اإلاُلى ٍالجغ 

 م".ُت الدؿلبر الضولت َالحا ٚحهؤعاي ي٘ الجغم ف٢و  التي

ت ٖلى ؤن  ُؾالما٦ؿخان ؤلا بن اإلامل٨ت وصولت بحىصة ٣ت اإلا٢ُٗمً الاجٟا (3) و٦ظا هو اإلااصة

 ٤ُ٣ض الخد٢ُؤو ٧ان  هض حغث مدا٦مخ٢ ببطا ٧ان اإلاُلى "  حـ() تُالخاالث الخال يم فُمخى٘ الدؿلً

م ؤو حغث ُا الدؿلهمج بالضولت اإلاُلى  يا فهمً ؤحل همُحؿل بمت اإلاُلى ٍؤو املخا٦مت ًٖ الجغ 
 ".متٍصولت زالثت لىٟـ الجغ  يف همدا٦مخ

 تُعضم املحاهمت ؤمام مداهم اؾخثىاث في مت: الحُالثاه

م٘  با ازخهاناث جدىاؾهخاالث زانت ول فيحك٩ل  التيت جل٪ ُاملخا٦م الاؾخثىاثبهض ٣ً
 ا.َجىٓغ  التيٗت الجغاثم بَُ
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ًاء ٣اللجىء بلى ال فيؤلاوؿان  ٤ت اإلاٗانغة ٖلى خُٗاث الجىاثَض مً الدكغ ًوجىو الٗض

 ت. ٍؿدىض بلى ههىم صؾخىع َؤلاوؿان و  ١ ى ٣دباٍ بِ ؤقض الاعجبغجً ي، والظ(1)يعبُالُ

ٌ حؿل ٤ا ٖلى طل٪ ٞمً خِبوجغج  يًاج٣الخ٨م ال بطا ٧ان بم الصخو اإلاُلى ُالضو٫ ؤن جٞغ

 مً مد٨مت اؾخثىاث
 
ؤو  هالضٞإ ًٖ هٟؿ يف بضعة الصخو اإلاُلى ٢ا مً ٖضم بهِ ُدًت إلاا ُناصعا

 ت. ًؾدىٓغ ؤمام مدا٦م ٖاص ٍا بطا ما ٦ــاهذ صٖىابهخمخ٘ ًم٨ً ؤن ً التيا الًماهاث هزالل هجخىاٞغ ل

ٌ الدؿلُت للدؿلُت الىمىطح٢ُ/ػ( مً الاجٟا4) ض ؤقاعث اإلااصة٣ول م بطا ٧ان ُم بلى حىاػ ٞع

  (2)ت.ُت ؤمام مدا٦م اؾخثىاثبالضولت الُال فيخٗغى للمدا٦مت ِؾ بالصخو اإلاُلى 

  

                                              
اهٓغ ص/ ؤخمض نبخي الُٗاع، خ٤ ؤلاوؿان في اللجىء بلى ٢ايُه الُبُعي واعجباَه بد٤ الضٞإ ؤمام ال٣ًاء  ( 1)

ل  22- 20الجىاجي، وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى ماجمغ خ٤ الضٞإ في الٟترة مً  م اإلاى٣ٗض ب٩لُت الخ٣ى١ 1996ؤبٍغ
 . 1حامٗت ٖحن قمـ، م

ت الٗامت لدؿلُم املجغمحن، مغح٘ ؾاب٤، م اهٓغ: ( 2)  .451-393ٖبض الٟخاح دمحم ؾغاج، الىٍٓغ
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 عبالسا ححبملا
  ياليظاو الطعود  يفنياجملسم هيدأ  طلبم بيل طات بصعو

 ايَعل بة التغليفيون

 األٍٚ طًبامل

 ٟايٓعاّ ايضعٛد  يفنياجملزَ ِٝدأ  ضًبَ بٝل طات بصعٛ

ً ٖ لىاحمتث اا٣بلٗث واابى لهٌٗ اٗبت ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يم فُلدؿلضؤ ابم هحىاً

 يلتا تُلضو لم اثغالجغة اَاض ْجهاٖ م٘ زانتضة، ًضلجا تُلضو لراث احإلاخٛث وااُُاإلاٗبٍ غجإز

ضؤ بإلا يالٗمل ب٤ُالخُب، ٫ ضو لغاص واٞألً امر حل٨ثغاع ا٣ؾخا ٖلىغث زوؤ يلضو لم الؿلضص اهتذ دبنؤ
 ا: همَاث ؤبٌٗ الهٗى ب هن هخج ٖىحم املجغمُحؿل

: جىىع وازخالف الىظم ال
 
                      ؤوال
 
 تُت ؤلاحغاثُاهىهل   

جإمغ  يإ والؿلُاث التبت الاجبىاٖض ؤلاحغاءاث الىاح٢ازخالٝ  يت فبالهٗى  َظٍرػ بج
، والظ ي ؤلاصاع  باألؾلى بٌٗ الضو٫ جإزظ بىا٥ َم ُالدؿلب مؿئىلىن  بهام ٣ُخىلى الً يالهٝغ

 ي، والظيًاج٣ال بألاؾلى  خم اؾخسضامًلض آزغ ب ينلت، وف يإبًاء ٣يخمىن بلى الًىن ال ٍبصاع 
 .يًاج٣وال ي ن مٗا ؤلاصاع بحاألؾلى بخم الٗمل ًلض آزغ ب يالٗض٫، وفًاة مً وػاعة ٢ ٍخىال ً

 ن. حاملجغم مُٖلى حؿل ٍى٨ٗـ ؤزغ ًلضان املخخلٟت بال يف ُبألاؾال َظٍؤن حٗضص  ُهومما ال ق٪ ٞ

( 83) م٢الىػعاء ع  غاع مجلـ٢ بمىحبت ُت جسخو وػاعة الضازلًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  وفي
مت ٍت حغ ًؤ باعج٩ابن حمهدث ًٖ اإلاتبن والحٖلى اؾترصاص املجغم الٗملبـ 1/2/1395َش ٍخاع ب

لٍن الٟاع حواملجغم  ٗت.بوؤلاحغاءاث اإلاخ ١ الُغ بم مً زاعج اإلامل٨ت َاؾترصاص بً َو

ٖلى ؤن  ه( مى13) وههذ اإلااصة يت الؿٗىصُت نضع هٓام ؤلاحغاءاث الجؼاث٣بالٗ ٍظها لًوجٟاص
 والاصٖاء الٗام.  ٤ُ٣ئت الخدَُى ؤخض ؤًٖاء َ يالظ ٤٣خم مً املخ٠ً ٢ُالخى 

 بخُلًت ُالجؼاث( مً هٓام ؤلاحغاءاث 112و113و114) ا للمىاصب٠٣ ٦ُ٢َما ؤن مظ٦غة الخى 

والاصٖاء الٗام  ٤ُ٣الخدئت َُ اقغةبغ الٗمل ٖلى يغوعة م٣ض اؾخ٣لظل٪ ٞ ٤٣ا مً املخَنضوع 
م ملٟاث الاؾترصاص ُا وجىُٓن صولبحاإلاُلى  ٠ ٖلى٢ُةنضاع مظ٦غاث الخى ب ٤خٗلًما ُا ٞهازخهان

 م٘ الاجٟاُت وطل٪ جمكُىػاعة الضازلبالٗامت  ١ ى ٣ضال مً بصاعة الخب
 
ت وما اؾخجض ُاث الضول٢ُا

 ت.ُىٓام ؤلاحغاءاث الجؼاثب
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: الازخالف فُزاه
 
         ا
 
 مُا الدؿليهجىػ فً يض ؤهىاع الجغاثم التًجدض ي 

ض ًىا٥ خهغ وجدضَاث و ٢ُالاجٟا يا فَالجغاثم ٖلى يىء خهغ  َظٍض ًت لخدض٣ٍىا٥ َغ َ
ىحض ًض ٢ىت ُت م٣ٍُٗغ بصولت ؤن ؤزظ ٧ل  يت، وال ق٪ فبى ٣ضاع ال٣ٗغ مٍغ ٣الجغاثم ٖلى يىء ج ٍظهل

ا مً الهٗى  ت بُث هجض ؤن اإلامل٨ت الٗغ ُاث خ٢ُالاجٟا ٍظهت لب٣ُُالخُ يالىىاح ياث فبهٖى

جإزظ  ي ىا٥ صو٫ ؤزغ َاث م٘ الضو٫ ألازغي، و ٢ُالاجٟا يف ض الجغاثمًضؤ جدضبمبت جإزظ ًالؿٗىص
 ت. ب٣ُُالىىاحى الخُ يٌٗ الازخالٝ فب همت، مما هخج ٖىٍالجغ بت لؤلزظ بى ٣غ الًٗض٣ضؤ جبمب

ض ًن الٗضبحا و هجبُرمت بت اإلاُاث الضول٢ُالاجٟا يت لجإث اإلامل٨ت للىو فبالهٗى  َظٍوللخض مً 
خهجبُاؾم اإلاكتر٥ ٣ال هيـ بت الخبى ٣اع ٖباٖخن بلى حم املجغمُكإن حؿلبمً الضو٫  ا مً َاع بما اٖل

ت ُا وزهىنا الجغاثم الضولهىنٟبىا٥ حغاثم مدضصة َم، ٦ما ؤن ُا الدؿلحهجىػ ًٞ يالجغاثم الت

 م.ُا ؤؾاؾا للدؿلَاع بم٨ً اٖخًوالجغاثم اإلاىٓمت 

: الخجغ 
 
        زالثا
 
 م اإلاؼصوج ٍ     

ج هاثمت ٖلى ه٢ا ؾىاء ٧اهذ هكإجبم ُالجاثؼ الدؿلض الجغاثم ًٗت لخدضبت اإلاخ٣ٍا ٧اهذ الُغ ًؤ

م جخًمً قٍغ ُالدؿلبت ٣اث اإلاخٗل٢ُن والاجٟاحىاه٣ٞةن ؾاثغ ال ي ج الخهغ هٗاص ؤو الىبالاؾد
 م.ُاث الدؿلبت لُلبلالؾخجا يؤؾاسخ بم ٦مُلٍاػصواج الخجغ 

 ًظا الكٍغ لم َ ب٤ُوجُ
 
 ياثمت ف٣ت الُاهىه٣ت لؤلهٓمت الُىٓغة مخإهبؿاَت ٞبال ٍظبه٨ً صاثما

 ٖضم وحىص اجٟاُغ حلهًٓر مً الضو٫ حال٨ث
 
ٌٗ الجغاثم، بن ٧اٞت الضو٫ خى٫ بحٖام مكتر٥  ١ا

 فب٩ىن مًٞما 
 
 فًض ٢ؤخض ألاهٓمت  ياخا

 
ا همَؤ بابغح٘ طل٪ لٗضة ؤؾًض ٢هٓام آزغ و  ي٩ىن مجغما

 ت مً مجخم٘ ِلزغ.َُٗاؾت الدكغ ُازخالٝ الؿ

ىٓام بم الكغوٍ الخانت َٗض مً ؤٌ ياإلاؼصػج والظ مًٍاء ٖلى مك٩لت الخجغ ٣وألحل ال

ا م٘ هُبجغ  ياث الت٢ُالاجٟا يةصعاج ؤخ٩ام ٖامت فبت ًت الؿٗىصبُن ع٦ؼث اإلامل٨ت الٗغ حم املجغمُحؿل

مجغص الؿماح بن مٗا ؤو حن الضولخحىاه٢خطخى ٣مبؿغص ألاٞٗا٫ املجغمت بالضو٫ ألازغي وطل٪ بما 
 ٧ل صولت. يت فبى ٣ن مً الٗحً٘ إلاؿخىي مٗسٍمت و ٍخم ججغ ًؾلى٥  يم أل ُالدؿلب

: اهبعا
 
    عا
 
 اصملالخبت بى لت ؤو العُػاء الضعىي العمىمل  

 ألجًت الؿٗىصبُت للمل٨ت الٗغ ٣بٖ َظٍحك٩ل 
 
 يت وزانت فُؾالمٗت ؤلا َالكغ  ب٤ا جُهت هٓغا

 غ.ٍمجا٫ الخضوص والخٗاػ 

سهىم بت بى ٣مت ؤو الٍٗاصم ؾىاء الجغ ٣ضؤ الخبمبم٨ً اؾخثىاء ألازظ ًت ٣بالٗ َظٍت هوإلاىاح
ذ بؤوح يت التبُن الضو٫ الٗغ بحم ُت الدؿل٢ُا للماصة الؿاصؾت مً اجٟاب٣ٌٗ الجغاثم وطل٪ َب
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ٌ الدؿل ن حاهىن بخضي الضولخ٣ا ل٣مغوع الؼمً ٞوبُذ ٣ض ؾ٢ت بى ٣مت ؤو الٍٗم بطا ٧اهذ الجغ ُٞع

م ُالدؿل بىحى ب يطخ٣ًاٖضة ٣ال ٍظها جً٘ اؾخثىاء لهم، ول٨جُا الدؿلحهبل بم واإلاُلى ُت الدؿلبَال
 بمغوع الؼمً و٧ان الصخو اإلاُلى بٍى ٣ضؤ الؿبمبم ال جإزظ ُت الدؿلببطا ٧اهذ الضولت َال

ا همُحؿل اَاًمً ٖع  ضؤ.بظا اإلابها صولت ؤزغي ال جإزظ ًا ؤو مً ٖع

: عضم وحىص اجفا
 
               زامؿا
 
 تبُم مع الضٌو ألاحىُاث حؿلكُ     

ض مً صو٫ الٗالم والازخالٝ ًم م٘ الٗضُحؿل اث٢ُت بلى ٖضم وحىص اجٟابالهٗى  َظٍجغح٘ 

 مً صو٫ حؤن ٦ث يٟؿغ لىا فًظا َاهىن، و ٣ٗت والَن الكغ بحم ٍمجا٫ الخجغ  يم فَُاإلاٟا ير فحال٨ث
 
را

 ب٤ما ؤن اإلامل٨ت جُُن م٘ اإلامل٨ت وال ؾحم املجغمُاث لدؿل٢ُاجٟا يالضزى٫ ف يف بالٗالم ال جٚغ

 هام.٣حغاثم الخضوص وال يت وزانت فُاثا الجىهٗاتَحكغ  يت فُؾالمٗت ؤلا َالكغ 

ا مً الضو٫ َر حن اإلامل٨ت ٚوبحن حم املجغمُت حؿل٢ُلى ٞغيىا وحىص اجٟا ي ت ؤزغ ُومً هاخ
ٞةن اإلامل٨ت ال  يت ٖلى مىاًَ ؾٗىصبُمً مدا٦م جل٪ الضولت ألاحى يت ونضع خ٨م حىاجبُألاحى

ٗت َىاٖض الكغ ٢ يطخ٣اإلاؿلم ٦ما جر حت ٖلى مؿلم مً ًٚال وال  هظا الخ٨م ألهَظ ُا جىٟهم٨جً

 ت.ُؾالمؤلا 

ن بحاع هن الحاؾخٗاصة املجغم ياإلاثل فبضؤ اإلاٗاملت بمبم٨ً ألازظ ًت ُؤلاق٩ال َظٍوللخض مً 

 يمت الاججاع فٍمت اإلاىٓمت حغ ٍت الجغ ُمت الضولٍل اإلاثا٫ الجغ بُىا٥ حغاثم ٖلى ؾَبياٞت ؤن 

 لدؿلباملخضعاث حٗخ
 
 ن.حم املجغمُر ؤؾاؾا

اث هم٨ً للجً هت ٦ما ؤهًر الؿٗىصحت الهاصعة ًٖ املخا٦م ُٚظ ألاخ٩ام الجؼاثُم٨ً جى٦ًٟما  

غ وطل٪ ٍهام والخٗاػ ٣ةؾخثىاء حغاثم الخضوص والبت ًت الؿٗىصُظ ألاخ٩ام الجؼاثُألازغي جىٟ
 ت.بُت حامٗت الضو٫ الٗغ ٢ُمً اجٟا 17هو اإلااصة  بخؿ

: ؾٌى اإلاضة الؼمى
 
                ؾاصؾا
 
  هوبعؾال هخم بعضاصًختى  (الاؾترصاص) مُالدؿلا ملف كهؿخغغ ٌ يت التُ     

 ُت بلى ؤن للك٩لبالهٗى  َظٍجغح٘ 
 
 فَاث صوعا

 
ن حىاه٢مٗٓم  ت لضيُؤلاحغاءاث الجىاث ياما

ٍى ُر مً زح٦ث يالهىعة ًٖ ألانل ف بوال جىى  هاجبسخل٠ ًٖ بزًء يالصخبؤلاحغاءاث وؤن الٗلم 

 اث.بؤلاز ٤ؤو وزاث ٤ُ٣الخد

ت بٖضاص ُا مؿئىلحه٘ ٖل٣ج يالت ٤ُ٣اث الخدهح يدت فُت الصخُاهىه٣ىاٖض ال٣البٞٗضم ؤلاإلاام 
ضم وحىص مسخهبهخُلً ياإلاٗلىماث الت ٌٗ ب ين. للىٓغ فحلَن وما بحن مضع حا مل٠ الاؾترصاص، ٖو

ا مثل َظُجىٟ يت ف٣م الٟاثهاعاتهٖلى ما َى بٗخمض مغج٨ٌ يالجغاثم زانت جل٪ الجغاثم اإلاؿخدضزت الت
ر حجث يثت واإلاخُىعة التًت الخضُت اإلاٗلىماجُى٣الخ اثمت ٖلى اؾخسضام٣ت الُىماجالجغاثم اإلاٗل
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 .يؤو الضول يالازخهام ٖلى اإلاؿخىي املخل

جاص ًةبت ُعحا٫ الٗضالت الجؼاث ٍبض مً جضع ٍةحغاء اإلاؼ بت بالهٗى  َظٍٖلى  بم٨ً الخٛلٍو 
اث ٢ُا اجٟابها هُبجغ  ياإلامل٨ت والضو٫ ألازغي الت يت فُاث ألامىهن الجبحت مكتر٦ت ٍبُغامج جضع ب

 ا.هكإجباث الىٓغ هوح ٍبغ ٣ن ٖلى م٩اٞدت الجغاثم وجحاثم٣اعاث الهل م٣ا نه٩ىن مً قإجًم ُحؿل

 ح٢ُُٗم٨ً ؤن جخًمً الاجٟاً ه٦ما ؤه
 
ثت ًت الخضُؼة الٗلمهت لؤلحباليؿبت ُمَألا  ياث ههىنا

جخم  يا الخض مً َى٫ ؤلاحغاءاث التهمً قإج يت التُمىاملجاالث ألا  يدذ حؿخسضم فبَغؤث وؤن يالت

 ت.ًالٗاص ١ الُغ بٗث مل٠ الاؾترصاص بخالت  يٖاصة ف

: عضم حؿلبؾا
 
         عا
 
 اًم الغعاُ  

ر مً بحضام ٖضص ٣٦رة واؾخحالؿىىاث ألاز يا اإلامل٨ت فهضتهق يت التٍهٓغا للُٟغة الخًاع 

ر بحرة والاؾخٛىاء ًٖ ٖضص ٦بحمً اإلاكغوٖاث ال٨ض ًاء اإلامل٨ت مً الٗضهمجغص اهتبت و بُالٗمالت ألاحى
ومؿدىضاث  ٤غ وزاثٍحغاثم مسخلٟت مً جؼو  بم بلى اعج٩اهٌٗ مجبت لجإ البُمً جل٪ الٗمالت ألاحى

ج بلىم بهغو َُت و ُؿباث ال٢والؿغ  اصة ٖىض ٖضم وحىص الصخو اإلاُلى ، يم ألانلهمَى صازل  بٖو

ت ُىػاعة الضازلبوالاصٖاء الٗام  ٤ُ٣ت الخدُئبهبصاعة الاؾترصاص  ت بلىبخم بعؾا٫ مُالً هالص ٞةهبال
ٗضم حىاػ بن حم املجغمُٗت لدؿل٢اث اإلاى ٢ُث ههذ مٗٓم الاجٟاُمً الخاعج، وخ ٍملخاولت اؾترصاص

اُحؿل ن مً اإلامل٨ت بلى الخاعج بحاع هً الًاصة ٖضص الىاٞضٍؤصث بلى ػ  يالت بابر مً ألاؾبا حٗخًم الٖغ

 م.هلضاجببلى 

 إلاثل بوججى
 
ظا َ ين اإلامل٨ت والضو٫ ألازغي حؿدثجبحٗت ٢اث اإلاى ٢ُت ٞلى ؤن الاجٟاُؤلاق٩ال َظٍا

ك٩ل خاحؼا ٌا حهضًن بحم هن، ألن جغ٦حمها اإلاتحهم مىاَىُدؿلبالضولت  ٤٘ التزام ٖلى ٖاج٣ٍالكٍغ و 

   (1)ت الٗضالت.َخٗاعى م٘ ٨ٞغة هؼاً ه٦ما ؤه با٣ضؤ الٗبؤمام م
  

                                              
زالفي ؾُٟان، مبضؤ الازخهام الٗالمي في ال٣اهىن الجىاجي الضولي، عؾالت ماحؿخحر في ال٣اهىن الضولي  اهٓغ: ( 1)

 .205م  2008، ؾىت 1والٗال٢اث الضولُت، حامٗت الجؼاثغ 
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 ايجاْٞ طًبامل

 ٟايٓعاّ ايضعٛد ِ يفٝيتضًدأ ابَ ٌٝعف ت اٝيآ

 ال٫زً مم ُلدؿلا ضؤبم ب٤ُُخب ت٣إلاخٗلا تُهى اه٣لىم الىهم واخ٩األا لُٟٗجو  تٍى ٣جً م٨ً

 ياث التبى ٣هىع وال٣ٗال هؤوح يٗت صازل اإلامل٨ت والٗمل ٖلى جالفبم اإلاخُلدؿلغاءاث احب تٍى ٣ج
 :يلًت وطل٪ مً زال٫ ما ًالؿٗىصت بُاإلامل٨ت الٗغ  ين فحم املجغمُحؿل هجىاح

الكغوٍ بم هٍٟاصة حٗغ ٍةصاعة الاؾترصاص وػ بن ح٠ الضوعاث اإلاخسههت للٗاملُاصة وج٨ثٍػ  .1

ا مً الضو٫ َر حا اإلامل٨ت م٘ َٚض٣حٗ يم التُاث الدؿل٢ُا اجٟابهجُل يت التُت واإلاىيٖىُالك٩ل

 اث.٢ُالاجٟا بها م٘ ما جخُلهخسظوجً يم التهبحغاءات ٤ختى جخٟ

غام بؤزىاء ب يف ألازغي ن م٘ الضو٫ حمجا٫ اؾترصاص املجغم يٗت فبض ؤلاحغاءاث اإلاخُالٗمل ٖلى جىخ .2

مىخضة إلاٗالجت  ١ إ َغ باجبت وطل٪ ُت جىٕى ألاهٓمت ؤلاحغاثُاث وطل٪ إلاٗالجت بق٩ال٢ُالاجٟا

 ا الاؾترصاص.ًًا٢

 هخُمَمل٠ الاؾترصاص هٓغا أل  ُه٩ىن ٖلًؤن  بجًجاص همىطج مىخض م٘ الضو٫ ألازغي إلاا ًب  .3

 ن.حاؾترصاص املجغم يف بهلًٗ يوالضوع الظ

مل٠  يذ فبالىٓغ وال يجخىل ياإلامل٨ت والضو٫ ألازغي الت ياث اإلاىحىصة فهض الجُالٗمل ٖلى جىخ .4

 م.ُالدؿل

م ُحؿلت ُل ٖملهُا مً الضو٫ والٗمل ٖلى حؿَر حن اإلامل٨ت ٚوبحاص٫ اإلاٗلىماث بر جحؿِج .5

 ٖلى جَواؾترصاصن حاملجغم
 
 م.ُحؿل ِ بحغاءاثُؿبم مً زال٫ الٗمل زانت

ال هُا املخخهت، والضو٫ ألازغي حؿَا وصواثغ هؼتها وؤحهن ؾلُاتبحىىاث اجها٫ ٢امت ونىن ٢ب .6

ت ج  ن.  حم املجغمُت حؿلُٗملبت ٣اص٫ اإلاٗلىماث اإلاخٗلبألمان وؾٖغ

اُٖلى حؿل ٣هم٘ الضو٫ ألازغي ٖلى اإلاىاٞ ١الاجٟا .7  بوزانت اهدكاع خاالث اعج٩اا َاًم ٖع

غاع ًالىاٞض ضم الخم٨ً مً اؾترصاصهلضاجبم لًَ للجغاثم ٞو اُضٖىي ٖضم حؿلبم َم ٖو  ا.ًم الٖغ

 م.ُاث حؿل٢ُم اجٟاهجبُا و هجبُال جىحض  ياإلاثل م٘ الضو٫ ألازغي التبضؤ اإلاٗاملت بل مُجٟٗ .8

م بهل ججاع ٣ظا املجا٫ وهَ يضمت ف٣راث الضو٫ ألازغي وزانت اإلاخبالٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مً ز .9
 ت.ُؾالمٗت ؤلا َم٘ الكغ  ٤خًٟما باإلامل٨ت  يىا فًلض

 ٟهمل خالتبخم ًم هإلاتم اُحؿلضم ٖ خالت في ل٢ألٖلى ا هأله ملخا٦متم ؤو اُلدؿلضة اا٢ٖ لُٟٗج .10

 .همدا٦مخ لحً ؤم متػ ال لغاءاث احإلط اجساال تُاث٣ًلث ااُلؿلا ٖلى
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 اخلامتة
ت، ٢ُت اجٟاُاهىه٢ت ُى ٖملَ نحاملجغم مُبلى ؤن هٓام حؿل ؾتضاع لاَظٍ  ال٫زً م نلىاى جض ٣ل

ا همُما مً ألازغي حؿلَبخضا بن، جُلحن صولخبحجخم  الضولت  ؤي، ها، لخدا٦مهٖلى ؤعيم ٣ًُا شخه 
ا ًٖ  ُهلخىٟظ ٞا، ؤو هاهىج٢ا حهٖل ٢بٗاَو  ا،همت مً ازخهام مدا٦مٍت، ًٖ حغ بالُال ا ناصع  خ٨م 

 املخا٦م.  َظٍ

ْل  فيإلا٩اٞدت ؤلاحغام، زانت  يلت ٞٗالت للخٗاون الضولُن وؾحم املجغمُر هٓام حؿلبٗخَو 
اث ٣بض مً الًٗا اإلاؿخدضزت ٦ما ؤقغث بلى الٗضهؤهماَ فيللجغاثم اإلاىٓمت  يالخُىع الخهاٖض

ا هً مجٍن الٟاع حت الؾترصاص املجغمًالؿٗىصت بُا ؤمام اإلامل٨ت الٗغ ٠٣ ٖاث٣ض ج٢ التيوؤلاحغاءاث 

غيىا  ضٝ بهن الضو٫ ألازغي بحا و هجبُل الخٗاون بحٗترى ؾ التياث ٣بٌٗ الخلى٫ إلػالت الٗبٖو
ضص مً هاهتض ٣هٟت ٖامت، ولب نحم املجغمُل بحغاءاث حؿلُجٟٗ ت مً الىخاثج ٖو ذ الضعاؾت ملجمٖى

 . اثُالخىن

               أٚال : ايٓتا٥ر:

ا  يجبيًالضعحت ألاولى ب قيمىيٕى اجٟاى هٞ ياهىن الضول٣ن الحاملجغمم ُىٓم مؿإلت حؿلً  -1 ؤؾاؾ 

م بحغاء  ٩ُىن الدؿلًالخالت  َظٍ وفيا( همج بت واإلاُلى بالُال) نحن الضولخبحت ٢ُٖلى وحىص اجٟا
، بلى حاهُبلؼام
 
 .ٖلى مهاصع ؤزغي  هام٢ُ با

 . ثلاإلاب لتمٗاإلاوا تُلزضالن اهحىا٣لضاث واَٗاإلان امحغ جملم اُلحؿصع امهم ًَ ؤم -2

ث ا٢ُاجٟا اٞمجه، اجهى مًم فيوث اجخٟن، و محغ جملم اُلحؿث ا٢ُاجًٟ امض ًضالٗبِ اإلامل٨ت جبجغ  -3

 مقر ث٦ث ؤا٢ُاجٟا امجهن، و محغ جملم اُلحؿ ٖلىغ ج٣خه
 
ون ٗاخلا هبىاح٠ لخسمٓم جىىال

 ن.محغ جملم اُلحؿ اٞحه ابم يجا٣ًلا

م مً ؤن الدؿل -4 ن، حاملجغم ٣بن الضو٫ لخٗبحالخٗاون  ٤ُ٣الٟٗالت لخدلت ُمثل الىؾًم ُٖلى الٚغ

 يالخهض في ياملجخم٘ الضول ١ ى ٣ن خبحبخضار الخىاػهاث  بهبلى حاه بضٝ جُلهظا الَٞةن 

 ٢هى ٧٣اٞت خ هت جًمً لُت صولًدماب هخمخٗب همُحؿل بمت، ويماهاث الصخو اإلاُلى ٍللجغ 
ىَالدكغ  فيا حهغص الىو ٖلًا ما بالًماهاث ٚال ٍظَت، و ُؤلاحغاث ت ُالضول اث٢ُت والاجٟاُٗاث الَى

 .مُالدؿلبالخانت 

 

 

http://www.nkhila.com/t779.html
http://www.nkhila.com/t779.html
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 ات:ٝ         ا : ايتٛصٝثاْ

نىعة  يف نحم املجغمُدؿلبت ٣ت(، اإلاخٗلُت، الجماُٖالثىاث) تُاث الضول٢ُيغوعة بنضاع الاجٟا .1
 ت.ُا الضولهللضولت م٘ التزامات ي٘ الضازلَيماها لٗضم حٗاعى الدكغ  ي٘ صازلَحكغ 

خىاءم م٘ ًما بن حم املجغمُىٓم مؿإلت حؿلً ي٘ صازلَبنضاع حكغ  يبؾغإ اإلامل٨ت ف يغوعة .2

 ياهىن ألاؾاسخ٣م٘ ؤخ٩ام ال بدىاؾًما بو  يوؤلاحغاج يًاج٣ال يمجا٫ الخٗاون الضول يالخُىع ف

 ت ألازغي.ُن الضازلحىاه٣وال

ـ بالًُٗ ٖلى الخ يف همُحؿل بالصخو اإلاُلى  ٤ت ٖلى خُٗاث الضازلَالدكغ  يالىو ف .3

 .ياَُالاخخ

طل٪ مً يمان جمخ٘  فياقغة إلاا بت مًُاث٣ن الؿلُاث البحم ُاث الدؿلبيغوعة ؤن جخم َل  .4

 الالػمت للمدا٦مت الٗاصلت. ١ ى ٣الخب همُحؿل باإلاُلى 

 اللتزام الضو٫ ُةحغاء الدؿلبت ٣ت اإلاخٗلُا الضازلهجُىاه٢ض ُيغوعة ٖمل الضو٫ ٖلى جىخ .5
 
م يماها

 م.ُظ بحغاء الدؿلُت خا٫ جىُٟا الضولهات٢ٖال فيا به

غاٝ بح يت الٗمل ؤلاحغامُاقتراٍ اػصواح في الٛلىٖضم  .6 ٧ىن  ي٨ٍٟم، و ُالدؿل فين الضو٫ ألَا

 ت.ب٘ الضولت الُالَحكغ  فيمت ٍمثل حغ ًالٟٗل املجغم 

 اإلاؿخدضزت.  هؤهماَ فيت ؤلاحغام اإلاىٓم هن إلاىاححم املجغمُن حؿلحىاه٢غ ٍجُى  بجً .7

 املساجعه ٍأ

 الضٞإ ؤمام  ٤دب هاَبواعج يعبُالُ ُهاي٢اللجىء بلى  يؤلاوؿان ف ٤الُٗاع، خ يخبؤخمض ن
 1996ل ٍغ بؤ 22- 20الٟترة مً  يالضٞإ ف ٤ضمت بلى ماجمغ خ٣ت ٖمل م٢، وع يًاء الجىاج٣ال

 ن قمـ. ححامٗت ٖ ١ ى ٣ت الخ٩ُلبض ٣اإلاىٗ

 ٖ ًت هت، صاع الجُت الضولُواإلاغاٞٗاث اإلاضهن حىاه٣لل يم ؾالمت، الخىإػ الضولٍض ال٨غ بؤخمض
  ت، ص. ٍ ص. ث.بُالٗغ 

 اعهت" ٣ت صعاؾت مُاؾُالجغاثم الؿ ين فحم املجغمُضؤ ٖضم حؿلبم"ل، ٢ام دمحم خؿً الٗاهبل

 .1992غة،َا٣، حامٗت ال١ ى ٣ت الخُر، ٧لحعؾالت ماحؿخ

 ٖ ت بًُت الٗغ هصاع الج ،1995ٗت، بٗت الغابالٗام، الُ ياهىن الضول٣اصت البض الؿالم، مبحٟٗغ
 غة. َا٣ال

 ن حـباعهـت ٣ت، صعاؾـت مبُت ألاحىُظ ألاخ٩ام الجىاثُجىٟ يف ي٠ ٞاعؽ، الخٗاون الضولُحما٫ ؾ
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مـهغ، -غة َـا٣ـت، البًُت الٗغ هصاع الج) يالجىاج ياهىن الضول٣ت والبُت ألاحىُن الىيٗحىاه٣ال

 م. 2007 ص.ٍ(،

  ت، بًُت الٗغ هت، صاع الجُاث الصخهٍت الخغ ًوخما ياهىن الضول٣، الي ىضاو َخؿام ؤخمض دمحم
 ضون ؾىت وكغ.بغة، َا٣ال

 عؾالت ص٦خىعاٍظُويماهاث جىٟ هخُحج يالضول يًاج٣ىم ٖمغ، "الخ٨م الَغابب ين خىٟحخؿ "ٍ 
 . 1997ن قمـ ححامٗت ٖ ١ ى ٣ت الخ٧ُل

  2005ٗت بن، َحت، ٞلؿُُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاث٢ يم فهاإلات ١ ى ٣، يماهاث وخي غاو ًالض ١ َاع  

 ٖت ُر، ٧لحاعهت" عؾالت ماحؿخ٣صعاؾت م ١الٗغا ين فحم املجغمُذ، "حؿلُر خؿً حىحض ألامب
 م. 1975ٛضاص ؾىت باؾت حامٗت ُاهىن والؿ٣ال

 ًٖت ه، صاع الجياهىن الضول٣ىاٖض ال٢ْل  ين فحم املجغمُؾمدان، حؿل يض الغخمً ٞخخب
 م.2011غة، َا٣ت، البُالٗغ 

 ٖٗت َالٗام والكغ  ياهىن الضول٣ال يت فُضاث الضولَ"الخدٟٔ ٖلى اإلاٗا ض الٛجى مدمىص،ب
 . 1986-1َـ-ضون صاع وكغبت"، ُؾالمؤلا 

 ٖت، عؾالت ُلُت وجإنُلُن صعاؾت جدلحم املجغمُت الٗامت لدؿلٍض الٟخاح دمحم ؾغاج، الىٓغ ب

 م.  1990حامٗت اإلاىهىعة  ١ ى ٣ت الخ٧ُل ٍالض٦خىعا

 ٖم ُٗىىان " حؿلبت ٖمل ٢ت وع ُت الاؾخئىاًٞالاجداص بيى ْبؤ ـ مد٨متِضو٫، عثبٖ باَض الى ب
 يف ياملجا٫ الجىاج يف يالضول يًاج٣الخٗاون ال - ت اإلاخدضةبُالٗغ  ماعاثصولت ؤلا  ين فحاملجغم

 م.1995ُةلىا ًرل٩ىػا بحؾ - بيالٗالم الٗغ 

 مـهغ،  - ٗت حامٗت اإلاىهىعة، اإلاىهىعةبالخام، مُ ياهىن الضول٣، البيه٣ً الًٖهام الض
  .م2008 ، 1ٍ

 ميكإة اإلاٗاٝع ياهىن الضول٣ؤشخام ال - الٗام ياهىن الضول٠٣، "الَُى بؤ ١ناص يٖل ،
 .ضون ؾىت وكغبت، ٍاإلؾ٨ىضع ب

 دىر بلل ١ ى ٣" مجلت الخيالجىاج ياضخ٣ت ؤمام الُضاث الضولَ،" اإلاٗايىج٣هاصع ال٣ض البٖ يٖل
 م. 1991-٘بت، الٗضص الغاٍحامٗت ؤلاؾ٨ىضع  ١ ى ٣ت الخُت، ٧لًخهاص٢ت الاُاهىه٣ال

 ت، بًُت الٗغ هن، صاع الجحم املجغمُحؿل يف يًاج٣وال ياهىو٣اث الخٗاون ال٢ُؼ، اجٟاًؼ دمحم الٟاًٞا
  م ـ1993 ،1 غة، مهغ، ٍَا٣ال

 " ،م.1967غة َا٣ثت، الًت الخضُٗت الٟىبن"، اإلاُحاملجغمم ُحؿل يف مدايغاثدمحم الٟايل 
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 م1991، ؾىت5ض، ًٍُ الىلبٗت زالض بمُ ،م٩اٞدت ؤلاحغام يف يالخٗاون الضول ،دمحم الٟايل. 

 ُٖ ـت بم٨خ) بيالٗغ  ي٘ الجىاجَالدكغ  يت فُاؾُمت الؿٍىض لضعاؾت الجغ ه، الخمبت عاُٚدمحم
 غة، مهغ، ص. ٍ، ص.ث(.َا٣ـت، البُـًت الٗغ هالج

  ت، ُٗت الضولبُالجغاثم طاث الُم٩اٞدت بت ٣اإلاخٗل ياهىن الضول٣، ؤخ٩ام الي دمحم مىهىع الهاو
اث الجامٗبصاع اإلاُ  . 643ضون ؾىت وكغ، م بت، ٍت، ؤلاؾ٨ىضع ُٖى

 َٖ ٢ن الىابحن حم املجغمُاهىن" "حؿل٣٘ وال٢ن الىابحن حم املجغمُاع٥، "حؿلبؼ مٍض الٗؼ بكام ٘

 .2006ت، ُ، حامٗت اإلاىٞى١ ى ٣ت الخُاهىن" عؾالت ص٦خىعاة ٧ل٣وال

 َاهىن ٣الخام وال ياهىن الضول٣ال يض الخضاص: صعوؽ فُالؿ ٓتُ، ص. خ١ٟناص يكام ٖل
  .، ص.ث(3مهغ، ٍ - تٍٗـت الاهخهاع، ؤلاؾ٨ىضع بمُ) مُوالخد٨ـ يالخام الـضول يًاج٣ال

 َؤلاؾ٨ىضع ( ،يالضول يًاج٣جىإػ الازخهام ال ي، صعوؽ ف١ناص يكام ٖل ،  -ت ٍميكإة اإلاٗاٝع
 م(. 1972، 1 مهغ، ص. ٍ

 تبُاإلاغاحع ألاحى

 Bassiouni"M.C","Extradition: the United States Model"R.I.D.P.1991,  

 "Demand that Taliban turn over Usama bin Laden to authorities",Meeting 
4051,15 October 1999. 

 Julian B. knowles "The law of extradition and mutual assistance" second edition, 
2007, Oxford university press, 

 Nicholls "C." QC", and others "Judicial review" the law of extradition and Mutual 

Assistance, op.cit, Ibid,. 

 Rebecca M.M and others "International law" fourth edition, London. 
Sweet&Maxwell  2002 ,.  

 Resolutions and Statements of the Security Council, 1999, United, New York 
SC/6792,26 January, 2000,. 

 Stanbrook "I.", and Stanbrook "C.", "Procedure at the Hearing" Extradition: Law 
and Practice, 2000, Ibid. 



 

 



 

  

 

 

  128 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 

 

  ا فام إعالٌ مبادئ

ضد اليَضة بني الطابع الدولي
 واالضتفتاء الشعيب

 

 

 إعداد

 الدنتوز

 عبد احلي خطابإنسامي بطيوىي 
 أستاذ القاٌون العاً املشااك 

 كمية العموً واآلداب بشقراء 

 املىمكة العربية الشعودية 

  

  

 

 



 

 عبد احلي خطابإكزامي بضيوىي د.  – صد اليَضة بني الطابع الدولي واالصتفتاء الصعيب اتفاق إعالٌ مبادئ

 

  126 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 لص  امل
اصت ببٖالن اإلا ١ذ "اجٟاُت ؾم٣ُم وز23/3/2015 يا فبُى ُٗذ ٧ل مً مهغ والؿىصان وبز٢و 

ض ًجدض يا واؾٗا فُاهىه٢ت حضال ٣ُالىز َظٍض ؤزاعث ٣م"، ولُالٗٓ بيى ًُت ألازهخى٫ ؾض الج
ت مؿإلت ٣ُالىز َظٍ. ٦ما ؤزاعث يوالضازل ياهىن الضول٣بَاع ٧ل مً ال يا اإلالؼمت فهٗتبُا، َوهىمهمٟ

لت الاؾخٟخاء ُىؾبت ٍت الضؾخىع با٢ت ٞغى الغ ُبم٩اه يت جخمثل فُمَر مً ألا بح٦ بت ٖلى حاهٍصؾخىع 

ت با٢الغ  ٍظَم. و 2014 يالخال ي يىء ههىم الضؾخىع اإلاهغ  يف ١ظا الاجٟاَٖلى مثل  بيالكٗ

 بت ؤمام حمٕى الك٩٢ٗل صب بهى ُٖو ١ظا الاجٟاَا ًض مؼاًخم جدضًمت الجضوي بطا لم ًؾخ٩ىن ٖض

ًًؤو  ُهٖل ٤ىاُٞل بياؾخٟخاء قٗ يف ُهٖل ١ظا الاجٟاَل ٖغى ٢ب ي اإلاهغ   . هٞغ

ا حهٞ اخث زهو ألاو٫ باخث بلى زالزت مبا الهؿم٢ض ٣الضعاؾت ٞل َظٍضٝ مً ها لل٣ُ٣وجد
ٗت اإلالؼمت بُث ًٖ الًُللخض ي"، والثاوبياصت"، والاؾخٟخاء الكٗببٖالن اإلا ١ىم "اجٟاهض مًٟلخدض

 بهى ُٖو ١ظا الاجٟاَا ًث ًٖ ٖغى مؼاً، والثالث للخضيوالضازل ين الضولحاهىه٣ال يف ١ظا الاجٟاهل
ً ُهت ٖل٣للمىاٞ بياؾخٟخاء قٗ يف هضا لٗغيهُجم م هخاثج َإباثمت ب٣اخث طل٪ ب٘ الب. وؤجهؤو ٞع

 ت. بُت وألاحىبُاإلاغاح٘ الٗغ باثمت ٢ت ًاهالج يالضعاؾت وف َظٍاث ُوجىن
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Abstract 

In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled "Agreement 

on Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project 
(GERDP)". This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists about 

it's definition and it's binding nature in international law and internal law. 

This Agreement also raised a great constitutional issue about a Referendum in 

current Egyptian constitution 2014. 

These constitution control method will be useless if we are not identify 
advantages and disadvantages of this Agreement strictly, before the Egyptian people 

approved this Agreement or reject it. 

To achieve the goal of this research; I divided it to three sections, first one I talked 
about the definition of "Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance 

Dam Project (GERDP) "and " Referendum ", second one I talked about the binding 

nature of this Agreement in the international law and internal law, in the third I talked 
about the advantages and disadvantages of this Agreement. 

 After that I put a list of the most important results and recommendations, finally I 
put a list of Arab and foreign references.  
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 دمة كم
  يا٫ حٗال٢

َ
لَّ ش 

ُ
اِء و

َ ْ
ًَ اإلا ا ِم

َ
ى
ْ
ـ لئلوؿان ِال٩ىن ل ياة فُى مهضع الخَ، ٞاإلااء (1)يء  َح يَوَحَعل

ا هذ ألحلبت؛ بط وك٣ُضء الخلبرة مىظ بحت ٦ُمَؤ ٍاُاإلا بت، وج٨دؿُل لؿاثغ ال٩اثىاث الخبِ؛ ٣ٞ
خهغ ٣اؾخسضاماث مخٗضصة ٞلم حٗض ج ٍاُذ للمبؤن يالٗهغ الخال يوالجزاٖاث اإلاؿلخت. وف بالخغو 

ىهغا ٞاٖال فبل ؤنبوالؼعاٖت،  بالكغ  يف يسخِٖلى الاؾخسضام الغث ض ُت وجىلُالخىم يدذ مهضعا ٖو
 ت اإلاخجضصة.٢الُا

ال همَل وؤبالٗالم  ياع فهل ؤَى٫ ألاجُغ الىهٗض جَو   الخًاعاث  بهبط ٖاقذ ٖلى حىاه ١ا ٖلى ؤلَا

ت اإلاهغ  يؿا فِا عثببت و٧ان ؾ٣ٍت الٗغ ُؤلاوؿاه ا لٟىىن هت ٧لُؤلاوؿاه ٍٗضبم، ومً ًض٣ال ي مٗٞغ
غ هظا الجَت ُمَضة ٖلى ؤَمت قاًض٣ت الٍض اإلاهغ بالؼعاٖت ونىاٖت الؿًٟ، وؾخٓل حضعان اإلاٗا

 ن.ٍحاة اإلاهغ ُخ يم فُالٗٓ

اع همً ؤج ُهما ٞبا همُل٢اصة ٖلى بُالؿ يا ال٩امل ف٣هدبوبطا ٧ان ألانل ؤن ٧ل صولت جخمخ٘ 
حكتر٥ م٘  يالت-ام الضولت ٢ُاصة وحغم ُالؿ َظٍض ٢ُ ياهىن الضول٣م، بال ؤن الُل٢ظا ؤلاَ يف ي ججغ 

الضو٫  قيابب ٤لخًم ُبلى يغع حؿ ياصًؤن  هٖمل مً قإه يإب -غ للخضوصبغ ٖاهج يصو٫ ؤزغي ف

 ا.هًٗبا ؤو هاإلاكتر٦ت مٗ

 يالضو٫ الت قيابب ٤٣يغع مد ُهٖل بترجُاع ؾهألاج َظٍىاء ؾضوص ٖلى بؤن  ُهومما ال ق٪ ٞ

ا هضؤ مجًب٘ بصولت مى هيىاء الؿض بحٗتزم  يغ، وزهىنا بطا ٧اهذ الضولت التهظا الجَا قاَئ هحكاع٦
 الضو٫ ألازغي. قياببلى  هغ عخلخهالج

ل ُم" ٖلى الىُالٗٓ بيى ًُت ألازهىاء "ؾض الجبا ٖلى ها ٖؼمبُى ُم ؤٖلىذ صولت ؤز2011ٖام  يوف

ذ اإلاتزامً ٢ُظا الخى ٨ًَ ًمهغ، ولم  يم ف2011غ ًىاً 25ضإل زىعة اه با٣ؤٖ ي، وطل٪ ف١ألاػع 
 يا ٧بُى ُذ مالثما لضولت ؤز٢، و٧ان الى يا الضازله٢ٗىابت ٍبط اوكٛلذ الضولت اإلاهغ  همدٌ نضٞ

ِ ُض جم الخس٣ُت مً مهغ، ولٍى ٢َاإلاا ٧ان مثاع مٗاعيت صاثمت و  يظا اإلاكغوٕ الظَحٗلً ًٖ 

الن هل  .بيى ٠ُ ألاز٢ظا اإلاى َت صٖمذ ُت وصولُمُل٢ؤَغاٝ بمؿاٖضة مً بظا ؤلٖا

بٖالن  ١ٗىىان "اجٟابت ٣ُا وزبُى ُٗذ ٧ل مً مهغ والؿىصان وؤز٢م و 2015ماعؽ  23ش ٍخاع بو 

دث بظا الَت ؾُىع بش ٦خاٍش وختى جاع ٍظا الخاع َم"، ومىظ ُالٗٓ بيى ًُت ألازهاصت خى٫ ؾض الجباإلا
 بل وحمٕى الكٗبن، ُحاؾُن، والؿُحاهىه٣راء البالخل ٢بمً  ١ظا الاجٟاَالجض٫ خى٫  هيخًلم 

                                              
 ألاهبُاءؾىعة  30آلاًت   (1)
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ٖام جمـ  يت عؤ٢ًُ يؤيخ ١ظا الاجٟاَبن  -٤دبو  -ى٫ ٣ال هم٨ً مًٗ ي، بلى الخض الظي اإلاهغ 

 ت.ٍللضولت اإلاهغ  ٣ُ٣يل الىحىص الخب ي اإلاهغ  يىم٣ألامً ال

ٗت بُٖلى ٨ٞغة الُ هٓاللبى ٣ؤل يالٛمىى الظ هاعاجبٖو هههىن يف ١ظا الاجٟاَض ؤزاع ٣ول

 ٖلى خض ؾىاء. يوالضازل ياهىن الضول٣ٖلى مؿخىي ال ١ظا الاجٟاهاإلالؼمت ل

مـ ً ٍاع باٖخب ١ظا الاجٟاَت ٖلى با٢الغ  يف ي اإلاهغ  بت الك٣ُٗمؿإلت ؤخ ١ظا الاجٟاَر حث٦ًما 
 ٣هم، ومً زم مماعؾت خ2014 يالخال ي ْل ؤخ٩ام الضؾخىع اإلاهغ  يت فٍاصة الضولت اإلاهغ ُؾ

ٌ.٣اإلاىاٞب ١ظا الاجٟاَكإن ب هى٫ ٧لمخ٣ونىال ل ١ظا الاجٟاَم ٣ُُج يف بيا٢الغ   ت ؤو الٞغ

 َشه١ً ايدراص١

 : تُت ٖلى الدؿائالث آلاجبؤلاحا يجخمثل مك٩لت الضعاؾت ف

 ؟بيمهُلر الاؾخٟخاء الكٗبهىص ٣ى اإلاَاصت؟ وما ببٖالن اإلا ١اجٟابهىص ٣ى اإلاَما  -1

 ؟يوالضازل ياهىن الضول٣ال يٗت ملؼمت فبُُباصت باإلا بٖالن ١خمخ٘ اجٟاًل َ -2

 ؟يالخال ي ْل الضؾخىع اإلاهغ  ياؾخٟخاء ف يف بٖلى الكٗ ١ظا الاجٟاَلؼم ٖغى ًل َ -3

 ؟١ظا الاجٟاَ بى ُا ٖوًمؼا هيما  -4

 ١ ايدراص١ ُٖٝأ

اث الكاث٨ت واإلاُغوخت آلان و  َظٍجمـ  -1 ت، ُاؾُىة ٖلى الؿاخت الؿب٣الضعاؾت ؤخض اإلاىيٖى

 ت.ٍاإلاهغ  تبُت والكُٗاهىه٣وال

ِ بصعاؾت جغج يت، ومً زم ٞةن ؤُال٨غة ألاعي هاة ٖلى وحُللخ يسخِاإلاهضع الغث ٍاُحٗض اإلا -2

 ا.ُا وصازلُظا الكإن صولَ يرة فبحت ٦ُمَؤ با ج٨دؿهٞةج -اقغبر محك٩ل ٚبولى - ٍاُاإلاب

 ٤ت جخٗلُت ٞىٍمً ػاو  هجدضزذ ٖى بيى ًُت ألازهجىاولذ مك٩لت ؾض الج يالم الت٢ت ألابُٚال -3

ن بحت ُاث ٖضاث٢ت جدىاو٫ ٖالُاؾُت ؾٍت، ؤو مً ػاو ٍٖلى الضولت اإلاهغ  ٍؤو آزاع  هىاثبإؾـ ب

ظا َداو٫ الخٗامل م٘ ًاخث مً بجض الًا(، ولم بُى ُؤز) ٘بمهغ( وصولت اإلاى) بصولت اإلاه
الن ٧إمغ وا ت، ٦ما لم ُاهىه٢مً مك٨الث  بهدث ًٖ خلى٫ إلاا ؤنابوال هصعاؾخ يغبيً٘ ٢ؤلٖا

 ١ظا الاجٟاَالاؾخٟخاء ٖلى  يف ي اإلاهغ  بالكٗ ٤ا مخسهها جىاو٫ خُدثا ٖلمباخث بجض الً
 م.2014 يالخال ي ْل الضؾخىع اإلاهغ  يف

ظا َخى٫  -ي اإلاهغ  بممثال ًٖ الكٗ ٍاع باٖخب- ي اإلاهغ  بت واضخت ملجلـ الىىاٍال جىحض عئ  -4

م ما بظا الَت بش ٦خاٍختى جاع  هكخ٢إلاىا ١ خُغ ًلم  هل بهب ١الاجٟا  ١ظا الاجٟاَ بهدٓى ًدث، ٚع
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الم بيمً ػزم ٖلى اإلاؿخىي الكٗ ظا َ، و ي اإلاهغ  يىم٣مـ ألامً الً ه، ًٞال ًٖ ٧ىهيوؤلٖا

 رع.بر اإلاحىٕى مً الٛمىى ٚب هُُدً ١ظا الاجٟاَالامخىإ ًٖ جىاو٫ 

اث ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَلت الاؾخٟخاء ٖلى اإلاٗاُىؾبت بُت الكٗبا٢الغ  -5 ت حٗض مً اإلاىيٖى

 ياهىو٣املجا٫ ال ي، ؤو فيالضول ياهىو٣املجا٫ ال يؾىاء ف ياهىو٣ال ٣هيا الجض٫ الٟهثىع خىلً يالت

اث الٌظا اإلاىيٕى َ، ومً زم ٞةن جىاو٫ مثل يالضازل ْل  يت الكاث٨ت فُاهىه٣ٗض مً اإلاىيٖى

 ُبمً ؤؾال بظا ألاؾلى َىاٖض إلاماعؾت ٢مً  يالخال ي ههىم الضؾخىع اإلاهغ  يما وعص ف
 ت. با٢الغ 

 ياهىن الضول٣مجا٫ ال ياصت فببٖالن اإلا ١ىم اجٟاهالضعاؾت بػالت الٛمىى خى٫ مٟ َظٍجداو٫  -6

 .ياهىن الضازل٣وال

غاٝ  َظٍجداو٫  -7  ا. ُا وصازلُصول ١ظا الاجٟابهالضعاؾت بػالت الٛمىى خى٫ التزام ٧اٞت ألَا

ل مً هؿٌى ما َ، و بهى ُٖو ٍاًمً زال٫ ٖغى مؼا ١ظا الاجٟاهما ل٣ُُالضعاؾت ج َظٍجً٘  -8

ً ١ظا الاجٟاَت ٖلى ٣اإلاىاٞب ًهضاء عؤبب يف ي اإلاهغ  بمت الكٗهم  يف ُه، بطا ما ٖغى ٖلهؤو ٞع

 م. 2014 يالخال ي ا ألخ٩ام الضؾخىع اإلاهغ ٣اؾخٟخاء ٞو

 داف ايدراص١ٖأ

 ت.ٍت جمـ الضولت اإلاهغ ٢ُٗت إلاك٨الث واُاهىه٢وي٘ خلى٫  -1

ٌ الاجٟا٢ب يف يالضؾخىع  ٣هإلاماعؾت خ ي اإلاهغ  بت ؤمام الكُٗت ٖملُوي٘ آل -2 اث ٢غاع ؤو ٞع

 ت.ٍاصة ٖلى ألاعى اإلاهغ ُالؿ ١ ى ٣جمـ خ يت التُالضول

 الضعاؾت. َظٍ هبَاع ما ؾدؿٟغ ٖى يف ١ظا الاجٟاهت لبُجاًت وؤلا بُالؿل بًاح الجىاهًا -3

 ر ايدراص١َٗٓ

ا هلُدث وجدلبت اإلاىٓمت إلاىيٕى الُاهىه٣ىاٖض ال٣: مً زال٫ ون٠ اليلُالخدل يج الىنٟهاإلاى -1

 ا.٣ُ٢ال صُجدل

دث بمجاالث ال يت اإلاُغوخت فُاهىه٣اعن: مً زال٫ ٖغى ٧اٞت آلاعاء ال٣اإلا يض٣ج الىهاإلاى -2

 ظا الازخالٝ. َخؿم  يف ٍت هٓغ هاخث لىحبا، م٘ ٖغى الهجبُت ًض٣اعهت ه٣املخخلٟت م٘ بحغاء م

ٖلى ن حخًٗ ي٠ الظ٢ؿدكٝغ اإلاى ٌج ؤن هظا اإلاىَاخث مً زال٫ ب: خاو٫ اليغاج٣ج الاؾخهاإلاى -3

ٖىض -ضًالجض ي جدذ مٓلت الضؾخىع اإلاهغ  بيا٢الغ  ٍبَاع صوع  يف- ٍاجساط ي اإلاهغ  بالكٗ
 . ُهلالؾخٟخاء ٖل بٖلى الكٗ هخا٫ ٖغي يف ١ظا الاجٟاهل ًهجهض
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 : تُالضعاؾت بلى الٟهى٫ الثالزت آلاج َظٍم ُؿ٣م٨ً جً هٞةه ب٤ا مما ؾ٢واهُال

 .بيوالاؾخٟخاء الكٗاصت بت بٖالن اإلاَُ: مايضهُالفطل الخم

:  .ياهىن الضازل٣وال ين الالتزام الضولبحاصت ببٖالن اإلا ١ت الجٟاُاهىه٣مت ال٣ُال الفطل ألاٌو

 .بيزان الاؾخٟخاء الكٗحم ياصت فببٖالن اإلا ١اجٟا :يالفطل الثاو

  



 

 عبد احلي خطابإكزامي بضيوىي د.  – صد اليَضة بني الطابع الدولي واالصتفتاء الصعيب اتفاق إعالٌ مبادئ

 

  111 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 

 ٟدٗٝايفرٌ ايتُ

 يبادئ واالضتفتاء الشعبإعالٌ امل مة ا فاٍيما

ىم فُالٗانمت الؿىصاهبا والؿىصان بُى ُٗذ ٧ل مً مهغ وبز٢و  ت ٣ُم وز23/3/2015 يت الخَغ

 َظٍث بن مىيٕى ُ، وخ(2)بيى ًُت ألازهؿض الجب ٤جخٗل (1)اصت"بخى٫ بٖالن م ١ـ"اجٟابذ ُؾم
 َظٍت َُان مابُلؼم ًت، لظا ٣ُالىز َظٍت ٖلى با٢الغ  يف بيان صوع الاؾخٟخاء الكٗببُخم حهالضعاؾت 

ن ٖلى الىدى حدثبم يآزغ ف بمً حاه بيمهُلر الاؾخٟخاء الكٗبهىص ٣، واإلابت مً حاه٣ُالىز
 : يآلاح

: ماباإلا  اصتببعالن اإلا قت اجفاهُدث ألاٌو

 بيت الاؾخفخاء الشعهُ: مايدث الثاوباإلا
  

                                              
ت في ٖضصَا الهاصع   (1) ضة "الُىم الؿاب٘" اإلاهٍغ  م.23/3/2015وكغث َظٍ الىز٣ُت بجٍغ
٢ماػ بال٣غب مً الخضوص ؤلازُىبُت الؿىصاهُت، ٖلى  -َى ؾض ؤزُىبي ٣ً٘ ٖلى الىُل ألاػع١ بىالًت بىِكى٣ى٫   (2)

ىض ا٦خما٫ بوكاءٍ، اإلاغج٣ب  40و  20مؿاٞت جتراوح بحن  ، ؾٝى ًهبذ ؤ٦بر ؾض 2017ؾىت ٦ُلىمترا. ٖو
٣ُت، والٗاقغ ٖاإلاُا في ٢اثمت ؤ٦بر الؿضوص بهخاحا لل٨هغباء ج٣ضع ج٩لٟت ؤلاهجاػ ب  ٦هغوماجي في ال٣اعة ألاٍٞغ

٩ي. 4.7  ملُاع صوالع ؤمٍغ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6
%D8%A9   

اعجه في    م.        1/5/2016جم ٍػ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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 األول ححبملا
 ادئبإعالٌ امل مة ا فاٍيما

 Agreement on Declaration"اصت" بٖالن مبخى٫  ١ٗىىان "اجٟاب -مدل الضعاؾت  -ت ٣ُحاءث الىز

of Principles"(1) اجٟا٣ُالىز َظٍ، لظا ٞةن ً ً بٖالن  "،"Agreementصو٫  ن زالربح ١ت جخدضرٖ  ٖو
ت ٢ُىم ٧ل مً الاجٟاهٝى ٖلى م٢ٟن الى حخًٗ، ومً زم ""Declaration of Principles مهجبُاصت بم

 : ين ٖلى الىدى آلاحبحمُل ياصت، فبت، وبٖالن اإلاُالضول

: مف باإلاؿل  تُت الضولكُىم الاجفاهألاٌو

 اصتبىم بعالن اإلاه: مفيالثاو باإلاؿل

 األٍٚ طًبامل

 ١ٝ١ ايدٚيقّٝٛ اال فاَٗف

خى٫  يالضول ياهىو٣ال ٣هت ؤن هُغح آعاء الُٟت الضول٢ُمهُلر الاجٟابهىص ٣ض اإلاًن لخدضحخًٗ

 :ين ٖلى الىدى آلاححٖٞغ يت وطل٪ فُالضولضة َت واإلاٗاُت الضول٢ُىم الاجٟاهن مٟبح ١ ض، والٟغ ًظا الخدضَ

 ايفزع األٍٚ

 ١ٝ١ ايدٚيقٝف اال فأَٜ  عز ٞإْٛ ايدٚيكاي ك٘ف فقَٛ

ٖلى الىدى  ٣هاث للَٟٗت اججابن ؤع بحت ُت الضول٢ُض مهُلر الاجٟاًجدض يف (2)اخثبز الحمً

 : يآلاح

: الاججا
 
      ؤوال
 
 ت:ُاث الضولكُف مدضص لالجفاٍاإلاىىغ لىغع حعغ  ه   

ؤن  ىن ُاؾُغي الؿًت؛ بط ُاث الضول٢مجا٫ الٗال يت فُاؾُت الىٓغ الؿهوح ٍظا الاججاَمثل ً 

                                              
(1)    http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-

principles-full-text/ 
اعة َظا اإلاى٢٘ في    م1/5/2016جم ٍػ

 َظا الخ٣ؿُم لالججاَاث ال٣ٟهُت َى احتهاص شخصخي مً الباخث.  (2)

http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/
http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/
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غضخُاث الضول٢مجا٫ الٗال ي٠ فٍحٗغ  يم ؤًض٣مً الخ٨مت الامخىإ ًٖ ج
ُ
اث، ُحم يت ختى ه ٘ الجٖز

 .(1)راثحمٟخىخت ملخخل٠ الخٟؿ بىابوختى هضٕ ألا 

: الاججاُزاه
 
      ا
 
 : يالشىل ه 

ؿغ باع ٣ا الخَمٗىا ٧١لمت اجٟا ؤن ٍظا الاججاَغع ٣ً  ياهىن الضول٣ا الَ، واحخمإ ال٩لمت، ٞو

 بجترج يىٓغ بلى آلازاع التًال  يالضول ٠١ لالجٟاٍظا الخٗغ ه، ٞ(2)نحن صولخبح يلىماسخبص باع ٣ا جهإجب

 ت.ُالضول ت٢ِ ٖلى ؤَغاٝ الٗال٣ٗى٫ ٌٞل ب باع ٣ظا الخَٖلى 

ا: الاججا
 
       زالث
 
 :ياإلاىغىع ه    

اث الاجٟا ٍظا الاججاَٗى٫ ٌ  ا ؤن ٣ا مهٌٛ الىٓغ ًٖ ؤَغاٞبت ُاث الضول٢ٖلى مىيٖى غع 

ت، ٍكغ باة الُمجاالث الخ٩ل بت ٣ت مخٗلُاهىه٢ت َُٗ٘ لىهىم حكغ َاعة ًٖ مكاع بٖ يالضول ١الاجٟا
ت بت مىاؾُئت بوؿاهبِجاص ًا، إل بهام ٣ُال بر الىاحبحوالخضا ١ ى ٣خٟٔ الخ يم فَن حؿاحىاه٢ هيٞ

، ُهبل ييخمً َبيؤو مظ يجًض ص٣مٗخ يْٝغ وأل  يم٩ان، وجدذ ؤ يؤ يف ي كغ بالمت للٗىهغ ٍاة ٦غ ُلخ

 .(3)الجيـ ؤو اللىن ؤو اللٛت يز فُحوصون الخم

ا: الاججابعا  املخخلـ: ه         ع 

ا؛ ٞحهن الىٓغ بلحخًٗت ُت الضول٢ُؤن الاجٟا ٍظا الاججاَغي ؤههاع ً   ١اجٟا هيا ق٨ال ومىيٖى
اصلت با والتزاماث مخ٢ى ٣يصخئ خًؤن  هت، مً قإهُألاشخام الضولن ؤو ؤ٦ثر مً حن شخهبح بم٨خى 

ت ُت صولُاهىه٢ت ٢م ٖالُٛغى جىٓبا هجبُما ُالضو٫ ٞ ٍض٣حٗ ١اجٟا هي، ؤو (4)ياهىن الضول٣ْل ال يف
ت ُاهىه٢ت ٢اء ٖالهل ؤو بجًؤو حٗض ٤ٛغى زلبت، ؤو ٢الٗال َظٍا هجسً٘ ل يىاٖض الت٣ض الًوجدض

 .(5)تُصول

                                              
ت لل٣اهىن الضولي، مجلض ص. بُغؽ بُغؽ ٚالي: حٍٗغ٠ الاجٟا٢ُت الضولُت، املج  (1) ت 8لت اإلاهٍغ ، الجمُٗت اإلاهٍغ

 .12م، م1952لل٣اهىن الضولي، ال٣اَغة، مهغ، 
 ص. بُغؽ بُغؽ ٚالي، طاث اإلاغح٘ الؿاب٤.  (2)
، مٗهض الضعاؾاث الضبلىماؾُت بىػاعة الخاعحُت الؿٗىصًت، 35ص. دمحم بً خمض الضبُان، مجلت الضبلىماسخي، ٕ  (3)

 .11م، م2007 َـ، ًىلُى1428عحب 
ؼ ق٨غي: مضزل بلى ال٣اهىن الضولي الٗام، مُبٗت الضائوصي، صمك٤،   (4) ، خىلُت 415م، م1981ص. دمحم ٍٖؼ

  .161، م1962ال٣اهىن الضولي، 
ت، مهغ، م 11ص. ٖلى ناص١ ؤبى ٠َُ: ال٣اهىن الضولي الٗام، ٍ  (5) ، ؤلاؾ٨ىضٍع   .526، صاع اإلاٗاٝع
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جى٨غ ٨ٞغة وي٘  يت التُاؾُت الىٓغ الؿهوح يجغ املجخم٘ الضولًهن ؤن حخًٗ هؤهاخث بغي الٍو 

م٨ً ؤن ًما  ١ ضعحت جٟى ب بظا ؤلاه٩اع بلى الجزإ والخًاع َ ياصُت، بط ؾُاث الضول٠ُ٢ مدضص لالجٟاٍحٗغ 
 -ل اإلاثا٫بُٖلى ؾ- با٠َ مدضص لئلع ٍـ ؤص٫ ٖلى طل٪ مً ؤن ٖضم وي٘ حٗغ ِمً مغوهت، ول ٣٣هدً

ؿ٨غ ُاؾُا وؾًخهاص٢ا الخانت اهسضم مهالخًما با و هضو لًبما  بصولت جٟؿغة خؿ حٗل ٧ل ا؛ ٍا ٖو

اث اإلاخدضة ًٌٗ الضو٫ ٧الىال بت هٓغ ها مً وحبُاَٗض بع ٌن حٞلؿُ يف هضاٞ٘ ًٖ ؤعيً يٞاإلاؿلم الظ
 ا؟!.ُن صٞاٖا قٖغحن املخخلحٞلؿُ يٖلى مؿلم يىصحهٗض اٖخضاء الٌىما بِل؛ ُا بؾغاثهٟتُوخل

خماص ٖلى الجاهًال  هؤه٦ما  ا مً حهٖل بترجًت صون هٓغ إلاا ُت الضول٢ُلالجٟا يالك٨ل بجىػ الٖا
اث مدضصة حٗض  يالتزاماث ف غاٝ َخًا٣مب يت التُزة ألاؾاؾحالغ٦ هيمىيٖى ا جلتزم الضو٫ ألَا

خماص ٖلى الجىاهٌ، و٦ظل٪ ُهٖل ١ظ ما جم الاجٟاُدىٟب خ يت صون ألازظ فُاإلاىيٖى بٗض الٖا اع بالٖا

م٨ً ًت ال ُت الضول٢ُ؛ ٞاالجٟاهطاج يالضولا هٗبَا ت ًُٖت الضول٢ُاالجٟابزغوحا  يالك٨ل بالجاه
 ٤ُ، وجم جىزياهىن الضول٣ن ؤو ؤ٦ثر مً ؤشخام الحشخه نبحظا الىن٠ بال بطا جمذ بها هونٟ

 ذ.٢و  يؤ يا فحهل الغحٕى بلهؿٌت بت م٨خى ٣ُوز يف ١ظا الاجٟاَ

٠ ٍحٗغ  يف يواإلاىيىع ين الك٨لبحن الجاهبحججم٘  يالىٓغ التت هاخث وحبجى البدًىا َو 
ن ؤو ؤ٦ثر مً حن شخهبحملؼم  بم٨خى  ١"اجٟا هيت ُت الضول٢ُغي ؤن الاجٟاٍت، و ُت الضول٢ُالاجٟا

 ".ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢و  ٤خًٟما بت ُت صولُاهىه٢ت ٢م ٖالُٛغى جىٓب ياهىن الضول٣ؤشخام ال

 ايفزع ايجاْٞ

 ١ٝ١ ايدٚيقٝد٠ ٚاال فاٖاملعا بنيش ٝٝايتُ

ت ٢ُت والاجٟاُضة الضولَن مهُلر اإلاٗابحت ٢ض الٗالًجدض يف ياهىن الضول٣ال ٣هازخل٠ ٞ
 : يآلاح ها ٖلى الىحهُٟم٨ً جهيًت ٢الٗال ٍظهت ل٣هُاث الَٟاخث ؤن الاججابغي الٍت، و ُالضول

 ؤوال: الىخضة:

ت" ُت الضول٢ُضة" و"الاجٟاَ"اإلاٗا يؤن مهُلخغي ًما: َن ؤخضبحبلى حاه ٍظا الاججاَؿم ؤههاع ٣ىً
ً اؾخسضام ؤخضًن حمتراصٞ ً آلازغ، و ًضبما ٦َم٨ ً ؤن ًى ما َلٖ  "الىخضة  ياخث مؿمبال ُهٖل ٤ُلًم٨

ً الاجٟاُضة الضولَىٟـ اإلاٗجى م٘ ؾمى اإلاٗابما هري ؤجحت"، وؤما آلازغ:ٞ ٣اإلاُل ا جمـ مؿاثل هل٩ىج ١تٖ 
لى اإلاؿخىي الضولَ ً ؤن ًى ما َ، و يامتٖ  ٘ الؿمى".بال ُهٖل ٤ُلًم٨  اخث مؿمى "الىخضة م

ن ؤو حن صولخبح ١"اجٟا هيضة َمً عؤي ؤن اإلاٗا ٍظا الاججاَن ؤههاع بح": مً تلاإلاؿل الىخضة" (ا) 

ت، وج٩ىن ُمَألا  يت فًت ٚاُاؾُت ؾ٢م ٖالُ، لخىٓياهىن الضول٣سً٘ للٍت و بض ٦خا٣ٌٗؤ٦ثر 
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غاٞ ، (1)"ياهىن الضول٣ت، وحٗض مهضعا مً مهاصع الُومىيٖى تُا قغوٍ ق٩لها ولهملؼمت أَل

ت ُت صولُاهىه٢ت ٢م ٖالُٛغى جىٓبا هجبُما ُت ٞبا الضو٫ ٦خاَض٣اث ح٢ٗا "اجٟاهغع ؤج٢م مً هومج

ؤو  ٤ٛغى زلبا الضو٫ َض٣اث ح٢ٗ، ؤو "اجٟا(2)ت"٢الٗال َظٍا هجسً٘ ل يىاٖض الت٣ض الًوجدض

 .(3)ت"ُت صولُاهىه٢ت ٢اء ٖالهل ؤو بجًحٗض

هض ٣ًٖلى ؤهه "/ؤ 2/1ث ههذ م/ُضاث خَاهىن اإلاٗا٣ىا لُت ٢ُٞذ اجٟاَبط ٍظا الاججاَوبلى  

ؾىاء  ياهىن الضول٣سً٘ للٍت و بن ؤو ؤ٦ثر ٦خاحن صولخبحض ٣ٌٗ يصول ١اجٟا Treaty-Traitéضة َاإلاٗاب

 .(4)"ُهٖل ٤جُل يت التُا ٧اهذ الدؿمًن ؤو ؤ٦ثر وؤحخ٣ُت واخضة ؤو وز٣ُوز يجم ف

ث ُ؛ خُهجت ٖملُهد هـ لِت لُالدؿم يو فُمً عؤي ؤن الخسه ٍظا الاججاَن ؤههاع بحومً  
هخاثج  ُهٖل بن ؤو ؤ٦ثر جترجحن صولخبح ١ام اجٟا٢ُ يجضوع اإلاهُلخاث خى٫ ٨ٞغة واخضة جخمثل ف

 يض حغي الٗمل ٖلى اؾخٗما٫ ل٢ٟٓت، و ُمً حؿم ١لالجٟا يٌُٗازخالٝ ما بىت ال جسخل٠ ُمٗ

٧ل  هيت ُضة الضولَ، ٞاإلاٗا(5)ٍضم ط٦غ ٣اإلاخ وُالخسهبض ٣ُن صون الخحت ٦متراصٞخ٢ُواجٟاضة َمٗا
ضة ؤو ٍت ٞغ ٣ُوز يؾىاء ٧ان مدغعا ف، ياهىن الضول٣ال ُهٖل ي جغ ٍن الضو٫ و بحت برم ٦خاًب يصول ١اجٟا

 (6)ا.حهٖل ٤ٟما ٧ان الاؾم الخام اإلاُلُا و٦هجبُما ُُت ٞبمغج ٤ن ؤو ٖضة وزاثحخ٣ُوز

ٗاث َا ؾىي حكغ هت٣ُ٣خ يؿذ فِت لُاث الضول٢ُإن "الاجٟابى٫ ٣آزغ بلى ال يعؤ َبط٦ما 

ىاٖض اإلاىٓمت لؿاثغ ٣ا للهغامبب بؤؾلى  يا ؤو فهق٩ل يضة، وجسً٘ فَاإلاٗا با زى َا وايٗى هؿبؤل

 .(7)ضاث"َاإلاٗا

                                              
اإلاٗاَضاث الضولُت: الؼامُت جىُٟظَا في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن الضولي، صاع صحلت،  نباح ل٠ُُ ال٨غبىلي:ص.  ( 1)

 .22م، م 2011ٖمان، ألاعصن، 
  523ص. ٖلى ناص١ ؤبى ٠َُ: ال٣اهىن الضولي الٗام، مغح٘ ؾاب٤، م. (2)
صعاؾاث، ٖلىم  ُٞهل ٣ٖله قُىاوي: الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت، صعاؾت م٣اعهه، مجلتص.  ( 3)

ٗت وال٣اهىن، املجلض   .47م، م 2005، 1، الٗضص 42الكَغ
اى نالر ؤبى الُٗا: ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع بزغاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍ (4) م، 2010، 1ص. ٍع

 .140م
م دمحم اإلاباع٥: الاجٟا٢اث الضولُت اإلااثُت وبق٩الُت ؾض ألاص.  ( 5) اب ٖبض ال٨ٍغ لُٟت، مجلت مغ٦ؼ البدىر ٖبض الَى

مً  38، 36، 35وما بٗضَا، واإلاىاص  612، ٧لُت صاع الٗلىم، ال٣اَغة، مهغ، م38والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، ٕ
  .مً مُثا١ ألامم اإلاخدضة 102، 43الىٓام ألاؾاسخي ملخ٨مت الٗض٫ الضولُت، واإلاىاص 

، الغباٍ، ٍ ٖبض ال٣اصع ال٣اصعي: ال٣اهىن الضولي الٗام، م٨خبت اإلاص.  ( 6)  .31م، م 1984، اإلاٛغب، 1ٗاٝع
ت، مهغ، ص.  ( 7) ، ؤلاؾ٨ىضٍع م، م 1999دمحم ؾامي ٖبض الخمُض وؤزغون: ال٣اهىن الضولي الٗام، ميكإة اإلاٗاٝع

20. 
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ا هىم ٖلى زمـ ؤؾـ مج٣لؼم ؤن جًت ُضة الضولَمً عؤي ؤن اإلاٗا ٍظا الاججاَن ؤههاع بحومً 

٩ىن ًض ؤن بال  ١ظا الاجٟاَالٗام، و  ياهىن الضول٣ن ؤو ؤ٦ثر مً ؤشخام الحن شخهبح ١وحىص اجٟا
آزاع  ِببخضار وجغج هغامبضٝ مً به٩ىن الً، وؤن ياهىن الضول٣ا ألخ٩ام ال٣ٞو هغامبخم بٍا، و بم٨خى 

 .(1)ت"ُاهىه٢

ضة" ٖلى َ"اإلاٗاؿمى مهُلر بى٫ ٣بلى ال ٣هٌٗ مً الٟبال َب: ط"الىخضة مع الؿمى" (ب) 

ا ؤن ألانل ٣" م١مهُلر "الاجٟا  ىهٝغ لًٟٔؤن  -ياهىن الضول٣اء ال٣هر مً ٞحال٨ث يعؤ يف -غع 

الهلر  ضاثَ؛ ٦مٗاياسخُ٘ الؿبامت طاث الُاهت الُاث الضول٢ُهٟت زانت بلى الاجٟابضة َمٗا

 .(2)١اجٟا ت ؤو٢ُا اؾم اجٟاحهٖل ٤ُلُت، ُٞمَل ؤ٢ت ألاُا مً اله٩ى٥ الضولَر حوالخدال٠، ؤما ٚ

 ا: الاهفطاٌ:ُزاه

 يغي ؤن ألانل فًت"، بط ٢ُضة" ومهُلر "الاجٟاَن مهُلر "اإلاٗابح ٍظا الاججاَٟهل ً 

ا ؤو ٢ا حؿمى اجٟاهت ٞةجُاؾُر ؾحت، ؤما بطا ٧اهذ ُٚاؾُضاث ج٩ىن ؾَؤن اإلاٗا ياهىن الضول٣ال

 ياهىن الضول٣سً٘ للٍت و ب٦خا ض٣ٌٗن ؤو ؤ٦ثر حن صولخبح ١"ؤجٟا هيت ُضة الضولَت، ٞاإلاٗا٢ُاجٟا
غاُٞمَألا  يت فًت ٚاُاؾُت ؾ٢م ٖالُلخىٓ ت ُت ومىيٖىُا قغوٍ ق٩لها ولهت وج٩ىن ملؼمت أَل

 .(3)"ياهىن الضول٣وحٗض مهضعا مً مهاصع ال

خطر طل٪ ٍ، و هضة ال حضوي مً وعاثَت واإلاٗا٢ُن مهُلر الاجٟابحت ٢اخث ؤن الخٟغ بغي الٍو 

م هٍٟت ٖىض حٗغ ٢ُؤو الاجٟا ١إلاهُلر الاجٟا -ب٤ٖلى هدى ما ؾ- ٣هت الٟبُمً اؾخسضام ٚال

 ١اجٟابضة جخم َ، ٞاإلاٗايانض واإلاٗاو٣اإلابوبهما  ياوباأللٟاّ واإلابؿذ ِرة لبت، ٞالُٗضة الضولَللمٗا
غي ًىا َ، و هاهىن والتزاماج٣ظا الَىاٖض ٣، وجسً٘ لياهىن الضول٣ن ؤو ؤ٦ثر ألشخام الحبعاصج

، لظا ُهت ؤلاقاعة بلب٣ت، الؿاُت الضول٢ُلالجٟا هٍٟسخل٠ ًٖ حٗغ ًضة ال َللمٗا هٍٟاخث ؤن حٗغ بال
ا للخ٨غاع. ُهل بلُدً  ٗ  مى

                                              
 625، م 6ص. الكاٞعي بكحر: ال٣اهىن الضولي الٗام في الؿلم والخغب، م٨خبت الجالء الجضًضة، ٍ  (1)
اب ص.  ( 2) م دمحم اإلاباع٥: الاجٟا٢اث الضولُت اإلااثُت وبق٩الُت ؾض ألالُٟت، مغح٘ ؾاب٤، ٖبض الَى ٖبض ال٨ٍغ

وما بٗضَا، ص. دمحم ًىؾ٠ ٖلىان: ال٣اهىن الضولي الٗام اإلا٣ضمت واإلاهاصع، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘،  612م
ي: اإلاٗاَضاث الضولُت: وما بٗضَا، ص. نباح ل٠ُُ ال٨غبىل 164م، م2007ٖمان، ألاعصن، الُبٗت الثاهُت، 

 .44الؼامُت جىُٟظَا في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن الضولي، مغح٘ ؾاب٤، م 
ٟه للمٗاَضة ٖلى حجت مٟاصَا ؤن اإلاٗاَضة حٗالج مىيٕى ٚاًت في ألاَمُت باليؿبت   (3) اؾدىض َظا الغؤي في حٍٗغ

ُاؾُت ص. نباح ل٠ُُ ال٨غبىلي: للضو٫ مثل ال٣ًاًا الؿُاؾُت اإلاخهلت ب٣ًاًا الخضوص والخدالٟاث الؿ
 .22، 21اإلاٗاَضاث الضولُت بلؼامُت جىُٟظَا في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن الضولي، مغح٘ ؾاب٤، م
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 ايجاْٞ طًبامل

 ادئبّٛ إعإ املَٗف

ما هن وٗغى لحؿم٢، بلى "Declaration"اصت ب٠ بٖالن اإلاٍحٗغ  يف يالضول ياهىو٣ال ٣هؿم ال٣ٟاه

 :ين ٖلى الىدى آلاححٖٞغ يف

 ايفزع األٍٚ

  ًَش١َري١ غٝد٠ دٚيٖاإلعإ َعا

اصت ٖامت بت إلعؾاء مُضة صولَى بال مٗاَاصت ما بإن بٖالن اإلابى٫ ٣بلى ال ٣هالٟ يف يعؤ َبظً
اء  ُهغوح ما حاء ٞبخضاء َىاؾُت الضو٫ اإلاكاع٦ت لال بن حضٝ مَٗ ٤ُ٣ت جدُٛب ا هالتزاماتبٖىض الٞى

الن يؤ-ى هت، ُٞالضول ت ٣ُوز هؤ٦ثر مً ٧ىه ياملجخم٘ الضول ٍت ججاُاؾُت وؾبُا ؤص٢ى ٣يصخئ خً -ؤلٖا

غاُٞاهىه٢ الن ًض ٢. و هت ملؼمت أَل اإلعاصة اإلاىٟغصة ٧إن جهضع خ٩ىمت صولت ما بٖالها ًٖ ب٩ىن ؤلٖا
الخٗامل  يف ياملجخم٘ الضول بر، وبطا ناصٝ ؤن ٚعحالٛ ٍججا بهملتزمت  هين ج٩ىن حمٗ ياهىو٠٢ ٢مى 

الن بناخ م٘ الضولت الن  يما حاء ف ٤ٞو -ت ؤلٖا الن وزبهً -ؤلٖا ت ملؼمت ُاؾُت ؾ٣ُذ طل٪ ؤلٖا

 .(1)تُاهىه٢آزاعا  بغجًا وال بُلؤلَغاٝ ؤص

 ايفزع ايجاْٞ

 ٝ٘إراد٠ ايدٍٚ املشارن١ فبهٕٛ ًَشَا إال ٜاإلعإ ال 

الن" ؤو "الخهغ بى٫ ٣بلى ال ٣هالٟ يف يعؤ َبط  ؿخسضم لىن٠ ٌذ اإلاكتر٥" ٍإن انُالح "ؤلٖا

غاٝ لُ٘ ازخ٣ًض ٢ىت، و ًابن٩ى٥ مخ ؤصاة  ٤م زلهتُه يـ فِل هٖلى ؤهظا الانُالح للضاللت هاع ألَا
ر اإلالؼمت، ومثا٫ طل٪ بٖالن ح٠ اإلاكتر٦ت ٢ٚاإلاىا اصت ؤوبٌٗ اإلابل مجغص بٖالن بت ملؼمت، ُاهىه٢

 ياسخُوالؿ ي الٗؿ٨غ  ٍخٓغ اللجىء بلى ؤلا٦غام، وبٖالن 1992ئت لٗام بِالبى" الخام ٍ"ع 

، م1969ضاث َاهىن اإلاٗا٣ىا لُِماجمغ ٞ ٍاٖخمض يضاث الظَاإلاٗا ض٣للخىنل بلى ٖ يخهاص٢والا
ت ملؼمت، ُاهىه٢بلى بوكاء ؤصاة  هت ؤَغاُٞه هن جخجحال٩لمت، وطل٪ خمٗجى بضة ملؼمت ٩َىن مٗاًض ٢و 

                                              
اإلاؿدكاع زالض ٖثمان دمحم َه: مظ٦غة خى٫ اإلاٗاَضاث الضولُت وؤلا٢لُمُت والاجٟا٢ُاث الثىاثُت، مجلت   (1)

 .395، م 393الغابٗت ٖكغة، مالؿىت  -الٗض٫، الٗضص الؿاب٘ والثالزىن 
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الهاث الت ومً ؤمثلت الن اإلاكتر٥ َت مٗابمثابحٗض  يؤلٖا ن خى٫ حن اإلامل٨ت اإلاخدضة والهبحضة ؤلٖا

الهاث بىا٥ ٦َما ؤن ، م1984ىهج ٧ىهج َ  يالٗغف ياهىن الضول٣رة ًٖ البض جيكإ م٢ٌٗٗ ؤلٖا
الن الٗالمَظا َ، و يالٗغف ياهىن الضول٣ت نٟت الُمغخلت جال يا فهؤخ٩ام بلخ٨دؿ  يى خا٫ ؤلٖا

 .(1)م1959الُٟل لٗام  ١ ى ٣م، وبٖالن خ1948ؤلاوؿان لٗام  ١ ى ٣لخ

الن ٧بغي الٍو  ظا َضون بؤلالؼام، و  ون٠ هخىاٞغ لًن ؤن حخًٗ ي٘ الضولبإزظ الُاً ياخث ؤن ؤلٖا

بطن؟!  ه٢ٗا ٞلماطا جى هر ملؼم لح٘ الضو٫ ٖلى بٖالن ما ٢ُٚر ال خاحت لئلٖالن. ٞةطا ٧ان جى حألاز

ت مً اإلا ٤ىما جخُٟٞالضو٫ خ ظا بها الالتزام حهن ٖلحخًٗاصت ؤو ؤلاحغاءاث بٖلى بٖالن خى٫ مجمٖى
الن ٧ىز يـ فِٞةن ؤؾاؽ ؤلالؼام ل، لظا ١الاجٟا  ١االجٟابا هبعاصة الضو٫ اإلاٗلً ٖج يل فبت، ٣ُؤلٖا

 ٌٗ.با م٘ هًٗب ٤اجٟ يوالت

الن" فباخث يغوعة الا بغي الًىا َو  ت والاؾخٗايت ُاث الضول٢الٗال يخٗاص ًٖ مهُلر "ؤلٖا
الن فُ"، خ١مهُلر "الاجٟاب هٖى  ١الاجٟا يىيىح فبغ هجٓ ير ًٖ ؤلاعاصة التبححٗ هطاج يث بن ؤلٖا

غاٝ ٞ قيالىاجج ًٖ جال  .ُهبعاصاث الضو٫ ألَا

اصت خى٫ ؾض باإلابٖالن  ١ىم الجٟاهن وي٘ مٟحخًٗت، ب٣م واإلاهُلخاث الؿاَُيىء اإلاٟا يف

٦ما  هل مٟغصاجُخدلب٩ىن ًىم هاإلاٟ ظاَاخث ؤن وي٘ بغي الٍو  -مىيٕى الضعاؾت- بيى ًُت ألازهالج

ت ٍىع هوحم تبُت مهغ الٗغ ٍىع هن حمبحاصت بخى٫ بٖالن م ١"اجٟا هغعث ؤه٢ يوالت ١ت الاجٟا٣ُوز يحاء ف
 م".ُالٗٓ بيى ًُت ألازهت الؿىصان خى٫ مكغوٕ ؾض الجٍىع هوحم تُغا٣َمًت الضُا الٟضعالبُى ُؤز

ل ب، بٞدؿ ا٢ـ اجٟاِى لهر الٛمىى ٞحثًت ٣ُالىز َظٍخطر ؤن ٖىىان ً ب٤مً الىو الؿا

 بيى ًُت ألازهمكغوٕ ؾض الج ا خى٫ ُا صول٢اجٟا ١ظا الاجٟاَاصت، ٞلى ٧ان بخى٫ بٖالن م ١ى اجٟاَ
" بهما ١اخث ؤن ؤلانغاع ٖلى الىو ٖلى ٧لمت "اجٟابغي الًىا َاصت"، و بٞلماطا وعصث ٧لمت "بٖالن م

ول٨ً ، نٟت ؤلالؼام ب٨دؿً يصول ١ى اجٟاَل بر ملؼم حـ مجغص بٖالن ِٚل هض ٖلى ؤه٧ُان للخإ٦
الهاث ب ٤ا مدل هٓغ بط جخٗلَجضًت ٣ُالىز َظٍ يؤلالؼام فاإلاخٟدو لهٟت  ت مً ؤلٖا مجمٖى

ىحىص ب يمٟغصاث ٚامًت ال جىحبا هاٚتُا، ٦ما حاءث نبها خى٫ الالتزام ُال زالٝ صول يت التُالضول

اإلاٗجى ب يصول ١ى اجٟاَاصت بطن ببٖالن اإلا ١، ٞاجٟا(2)هن ؤَغاٞبحك٩ل مدضص باصلت بالتزاماث مخ
 ِ. ٣ٞ يالك٨ل

                                              
ص. دمحم ًىؾ٠ ٖلىان: ال٣اهىن الضولي الٗام اإلا٣ضمت واإلاهاصع، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  (1)

 .168م، م2007الُبٗت الثاهُت، 
 ؾٝى ًخٗغى الباخث لبُان مضي بلؼام َظٍ الىز٣ُت صولُا وصازلُا في الٟهل ألاو٫ مً َظٍ الضعاؾت.  (2)
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 يالجاى ححبملا
 يبة االضتفتاء الشعٍيما

٠ الضؾخىع ٢ان مى بُ، زم بيت الاؾخٟخاء الكَُٗؾٝى هىضر ما بظا اإلاُلَمً زال٫ 

 : نُحن آلاجبحاإلاُل يت، وطل٪ فُاث الضول٢ُمجا٫ الاجٟا يظا اإلاهُلر فَمً  يالخال ي اإلاهغ 

: مف باإلاؿل  بيىم الاؾخفخاء الشعهألاٌو

 م2014 يالحال ي الضؾخىع اإلاطغ  يت فُاث الضولكُعلى الاجفا بيالاؾخفخاء الشع: يالثاو باإلاؿل

 األٍٚ طًبامل

 يبّٛ االصتفتا٤ ايشعَٗف

اث َبلى ٖضة اججا بيىم الاؾخٟخاء الكٗهض مًٟجدض يت ف٣هُاث الَٟؿم الاججا٣م٨ىىا ؤن هً

 : تُالٟغوٕ آلاج يا فهوٗغى ل

 ايفزع األٍٚ

 ١ب١ٝ ايشعباقاالصتفتا٤ ْٛع َٔ أْٛاع ايز

، (1)تبُت الكٗبا٢ى هٕى مً ؤهىإ الغ َ بيإن الاؾخٟخاء الكٗبى٫ ٣بلى ال ٣هالٟ يف يعؤ َبظً

ترن ٣مهضع الؿلُاث، وج ههٟخب باصة الكُٗؾ ٤ُ٣لت الٟٗالت لخدُجمثل الىؾ يت التبا٢جل٪ الغ 
اث الؿلُت الؿُت واإلاؿئىلبا٢جٗل مً الغ ً يالظ يغا٣َمًاإلاىار الضب ت ٍت وؤلاصاع ُاؾُت ٖلى جهٞغ

ا هت ألجٍت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت ؤلاصاع با٢الغ بت ؤن حؿخإزغ ُرإلااهبئت الهُجىػ للًن، بط ال ُح٢ًٗ واٍؤمغ 

  . (2)مهضع الؿلُاث بلت ًٖ الكُٗمجغص و٦

                                              
ؤهىإ الغ٢ابت الكٗبُت: ع٢ابت الغؤي الٗام، ع٢ابت الصخاٞت، وألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت ومىٓماث املجخم٘   (1)

ا ع٢ابت قٗبُت بٍُغ٤ ٚحر مباقغ، ًغاح٘ ص. خمىص ؤخمض دمحم ٖبضٍ ال٣ُٟه: الغ٢ابت  اإلاضوي، وع٢ابت البرإلاان باٖخباَع
اعهه في الىٓام ؤلاؾالمي وال٣اهىن الُمجي والؿىصاوي، عؾالت الكٗبُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت، صعاؾت م٣

 وما بٗضَا.  13م، م2008ص٦خىعاٍ، ٧لُت الكَغٗت وال٣اهىن، حامٗت ؤم صعمان ؤلاؾالمُت، الؿىصان، 
ٗت ؤلاؾالمُت والىٓم اإلاٗانغة،  ( 2) ت ٖلى ؤٖما٫ ؤلاصاعة في الكَغ ص. ؾُٗض ٖبض اإلاىٗم الخ٨ُم: الغ٢ابت ؤلاصاٍع

 .163، 162م، م1976ت ص٦خىعاٍ، َبٗت ؤولى، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، مهغ، عؾال
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 ايفزع ايجاْٞ

 اشز٠بامل ب١٘ شٝزاطكمياالصتفتا٤ أدا٠ ايد

 بهق تُغا٣َمًالض "ؤصاة ه، وطل٪ ألهبيلالؾخٟخاء الكٗ ياسخُىم ؾهجى مٟبٌٗ لخبال َبظً

 هر اجسظجبحجض ٍججا هوبعاصج ًهر ًٖ عؤبحبلى الخٗ (1)ياسخُالؿ با الكٗبهمىحبضعى ً ياقغة التباإلا

ألاصاة ؤن  َظٍلؼم إلاماعؾت ٍ. و (2)"ُهٖل يٖلى اإلاىيٕى اإلاؿخٟت بيذ قٍٗجهى  ٤ٍالؿلُت ًٖ َغ 

ض املخضص إلحغاء ٢بت ٧ُاٞت ُمضة ػمى يف بهى ُٖو ٍاًرػ مؼابت جُكت ٖلى٢مىاب هجخم بخاَخ ل اإلاٖى
ض ًم مً جدضهت اإلاىيٕى اإلاُغوح لالؾخٟخاء جم٨جُمَإبن حت اإلاىاَىُضٝ جٖىبهالاؾخٟخاء 

 .(3)"مه٢ٟمى 

 ايفزع ايجايح

  ٟدا٤ ايزأب١ إلٜاالصتفتا٤ أدا٠ دصتٛر

 ٞاْْٛقأٚ  َٟشزٚع دصتٛر يف

 يٝى ٖلى عؤ٢ا الى همً زاللم٨ً ًت ٍبلى الاؾخٟخاء ٧إصاة صؾخىع  ٍظا الاججاَىٓغ ؤههاع ً 

 .(4)ياهىو٢يكإة الضؾخىع ؤو مكغوٕ ب ٤خٗلً يمكغوٕ صؾخىع  يف بالكٗ

 

 

                                              
٣ًهض بمهُلر "الكٗب الؿُاسخي"، مجمٕى اإلاىاَىحن اإلاسجلحن في حضاو٫ الاهخساب، وجخىاٞغ ٞحهم نالخُت  ( 1)

ؿخسضم َظا اإلاهُلر لخمُحز َُئت الىازبحن ًٖ اإلاىاَىحن ٚحر  اإلاسجلحن مباقغة الخ٣ى١ الؿُاؾُت، َو
بجضاو٫ الاهخساب والظًً ًُل٤ ٖلحهم مهُلر " الكٗب الاحخماعي"، ص. مدمىص دمحم خاٞٔ: الىححز في 

 .192م، م1999، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 3ال٣اهىن الضؾخىعي، ٍ
لٗغبُت، مجلت ص. ٢اثض دمحم َغبىف: الاؾخٟخاء الٗام واهخساب عثِـ الجمهىعٍت في الضؾخىع الُمجي والضؾاجحر ا ( 2)

 .86م، م1999ؾبخمبر، نىٗاء، الُمً،  -، ًىلُى17الثىابذ، ٕ
ت، مهغ، ص.  ( 3) ، ؤلاؾ٨ىضٍع م، 2000ماحض عاٚب الخلى: الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، ميكإة اإلاٗاٝع

 .524م 
وث، لبىان، صون خؿً الخؿً: ال٣اهىن الضؾخىعي والضؾخىع ي لبىان، ميكىعاث صاع م٨خبت الخُاة، بحرص.  ( 4)

 .68، م19ؾىت، م 
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 ايفزع ايزابع

 َديٛالت ثاث١؛  ٘االصتفتا٤ ي

 ١ٝاص١ٝ ٚصٝع١ٜ ٚ شزٜدصتٛر

ألامىع، ٞةن ٧ان  ؤمغ مً يف بالكٗ ياالؾخٟخاء ؤزظ عؤبهىص ٣ؤن اإلا ٍظا الاججاَغي ؤههاع ً 
اهىن ٧ان ٣البألامغ  ٤ا، وبن حٗل٧ٍان اؾخٟخاء صؾخىع  هلًـ الضؾخىع ؤو حٗضِخإؾب ٤خٗلًظا ألامغ َ

 . (1)اُاؾُغاع ؤو زُت ما ٧ان الاؾخٟخاء ؾ٣ر طل٪ ٦حا، وبن ٧ان َُٚٗالاؾخٟخاء حكغ 

 هخِطاج ٍض٣ًٟت بُت الكٗبا٢الغ  ض مهُلر "الاؾخٟخاء" ٦ىٕى مً ؤهىإًاخث ؤن جدضبغي الٍو 
ؤصاة  ٍاع باٖخب- ياسخ٠ُ الاؾخٟخاء مً مىٓىع ؾٍمً ألاهىإ ألازغي، ٦ما ؤن حٗغ  ٍر حًٖ ٚ ٍز حجم يالت

 ٍظهت؛ ًٞظُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟرإلااهبت البا٢الغ بسخلِ ً هجٗلً -اقغةباإلا بهت قُغا٣َمًالض
ا.ًاقغة ؤبر محت ٚبا٢بطن ع  هي، ٞبهمً زال٫ هىا با الكٗهماعؾًت بُت قٗبا٢رة حٗض ع حألاز  ً 

ؤو الضؾخىع  مؿإلت وكإة يف يضاء الغؤبت إل ٍى ؤصاة صؾخىع َإن "الاؾخٟخاء" بى٫ ٣وؤما ال

وكإة الضؾخىع،  مؿاثل يخهغ الاؾخٟخاء ف هبط ؤه بالهىا بهجاهًى٫ ٢ى هت، ُٞاهىه٢مكغوٖاث 
ضاث َكمل مٗاٌض ٢الاؾخٟخاء  ت ؤن٣ُ٣ن، والخحىاه٣ر، ؤو مكغوٖاث الحالاؾخٟخاء ٖلى الضؾاج يؤ

 الاؾخٟخاء ٖلى الضؾخىع. بامت بلى حاهَت ُاث صول٢واجٟا

ال  - اخثبهٓغ ال يف-ز ُحظا الخمه، ٞياسخُوالؿ يوالضؾخىع  يعَن الاؾخٟخاء الدكغ بحز ُحوؤما الخم
ى الضؾخىع، لظا ٞةن الاؾخٟخاء َٜ مً مهضع واخض و بيً ه٘ خاالجُحم يبط ؤن الاؾخٟخاء ف همدل ل

 تُاهىه٢ت ٣ُ، ألن الضؾخىع وزيون٠ الضؾخىع  ُهٖل ٤ُلًم٨ً ؤن ً ياسخُوالؿ يعَالدكغ 
 ذ.٢هٟـ الى  يت فُاؾُت( وؾَُٗحكغ )

 بللكٗت ٍلت صؾخىع ُى "وؾَ بياخث ؤن الاؾخٟخاء الكٗبغي الً ب٤ؿا ٖلى ما ؾِوجإؾ

ٌ ما ٢ب يف هماعؽ ؾلُخًا ؤن َخًا٣مب٘ ُؿخٌُ ياسخُالؿ اث  ُهٖل ٗغىٌى٫ ؤو ٞع مً مىيٖى
 ". يالؿلُت ألانل بناخ ٍاع باٖخب

  

                                              
م ٖلىان: الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ص.  ( 1) ٖبض ال٨ٍغ

م ٖبض هللا دمحم ؤمحن الجاٝ: الاؾخٟخاء الكٗبي )صعاؾت م٣اعهه(، عؾالت 162م، م 201 ، ص. ابتها٫ ٦ٍغ
م الخغاؾاوي: اإلاغ٦ؼ 12م، م 2003ابل، الٗغا١، ماحؿخحر، ٧لُت ال٣اهىن، حامٗت ب ، ص. ًاؾحن دمحم ٖبض ال٨ٍغ

الضؾخىعي لغثِـ الضولت في الجمهىعٍت الُمىُت )صعاؾت م٣اعهت(، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت ال٣اهىن، حامٗت 
 .107م، م2000بٛضاص، الٗغا١، 
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 ايجاْٞ طًبامل

 1212ّ ٞاحلاي ٟايدصتٛر املرز يف يباالصتفتا٤ ايشع

ا هماعؾً، ٍوخض باصة للكُٗم ٖلى ؤن "الؿ2014 يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  4ههذ م/
ى ههىن وخضجٍى مهضع الؿلُاث، و َا، و حهدمٍو  اصت اإلاؿاواة والٗض٫ بىم ٖلى م٣ج يت التُالَى

 الضؾخىع". ين فبحاإلا هوطل٪ ٖلى الىحن ح٘ اإلاىاَىُن حمبحوج٩اٞا الٟغم 

مهضع  ٍر بواٖخ ،ٍاصة وخضُالؿ بمىذ الكٗ ي ؤن الضؾخىع اإلاهغ  ب٤خطر مً الىو الؿاٍو 
اصة ومهضع ُالؿ بناخ- ي اإلاهغ  بالكٗ ٤ثاع الدؿائ٫ خى٫ خًىا َالضولت. و  ي٧ل الؿلُاث ف

 ؟بيى ًُت ألازهاصت ؾض الجببٖالن م ١ت اجٟابا٢ع  يف -الؿلُاث

 يت الضولت فٍىع هـ الجمِمثل عثً" هم ٖلى ؤه2014 يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  151ههذ م/

ىة ٢ا ه، وج٩ىن لبت مجلـ الىىا٣ٗض مىاٞبا حهٖل ١هضٍضاث، و َرم اإلاٗاٍبت، و ُا الخاعحهات٢ٖال

ضاث الهلر َن لالؾخٟخاء ٖلى مٗابحصٖىة الىاز بجٍإ ألخ٩ام الضؾخىع. و ٣ا ٞوَٗض وكغ باهىن ٣ال
ت، ٣اإلاىاٞبجت الاؾخٟخاء ُٗض بٖالن هدببال  ٤ًخم الخهضًاصة، وال ُالؿ ١ ى ٣دب ٤خٗلًوالخدال٠ وما 

ا الخىاػ٫ ًٖ حهٖل بترجًضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع، ؤو َت مٗاًغام ؤبجىػ بً٘ ألاخىا٫ ال ُحم يوف

 م الضولت".ُل٢حؼء مً ب يؤ

اث ٖلى ٢ُن زالزت ؤهىإ مً الاجٟابحت ٢الخٟغ ن حخًٗ هاخث ؤهبغي الً ب٤يىء الىو الؿا يف

 : يالىدى آلاح

اصة، ُالؿ ١ ى ٣ضاث الهلر والخدال٠ ؤو خَمٗاب ٤ال جخٗل يالت يت ؤُمَلت ألا ُل٢اث ٢ُالاجٟا -1

ؤن مجلـ  يا، ؤحهت ٖلٍىع هـ الجمِعث ٤ًل جهض٢ب بت مجلـ الىىا٣ا مىاٞحهلؼم ًٞ ٍظهٞ

ًهىل٢ب ٣هال٩املت، ٞمً خت با٢الخالت ؾلُت الغ  َظٍ يماعؽ فً بالىىا ا ؤو الدكاوع ها ؤو ٞع

 ا م٘ الؿلُت املخخهت.َىىصبل ًخى٫ حٗض

ظا هاصة، ُٞالؿ ١ ى ٣ضاث الهلر والخدال٠ ؤو خَمٗاب ٤جخٗل يت ؤُمَالٛت ألا بضاث َمٗا -2

ً بمل٪ مجلـ الىىاًالىٕى ال  ؾلُت  يظل٪ جخمثل فبل بن الؿلُت املخىلت ب هىل٢بؤو  هٞع

ل بلى ٣، وجيخبت ًٖ مجلـ الىىابا٢ىا جىدؿغ ؾلُت الغ َالاؾخٟخاء، و  ٤ًٍٖ َغ  بالكٗ

 .بالكٗ يا ألانلبهناخ

 يا الخىاػ٫ ًٖ ؤحهٖل بترجً يضاث التَاإلاٗا هيا ألخ٩ام الضؾخىع، و هملخالٟت هضاث مىٗضمَمٗا -3

ى والٗضم ؾىاء، ومً زم ٞال مجا٫ َضاث َظا الىٕى مً اإلاٗاهم الضولت، ُٞل٢حؼء مً ب

 ا.هكإجبت ُغإلااهبت با٢ع  ث ًًٖللخض
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 هيت؛ ٞما ُضاث الضولَألهىإ اإلاٗا يالخال ي الضؾخىع اإلاهغ  يالىاعص ف ب٤م الؿاُؿ٣وبطا ٧ان الخ

 ا؟حهٖل بيالاؾخٟخاء الكٗ يف ٣هماعؽ خًؤن  ب٘ الكُٗؿخٌُ يضاث التَاإلاٗا

، اصة"ُالؿ ١ ى ٣و"خ "،اصةُ"ؤٖما٫ الؿ ين مهُلخبح ١ ىا ؤن هٟغ ُن ٖلحخًٗ هاخث ؤهبغي الً

اث الؿلُت ؤلاصاع ح٨ٟغة جدهبِ با ما جغجبٚال (1)اصةُٞإٖما٫ الؿ ًاء، ٣ت البا٢ت يض ع ٍن جهٞغ
الخاعج ؤو  ياعاث زانت ٦ؿالمت الضولت فباٖخ بهِ ُت وجدًظُهضع ًٖ الؿلُت الخىًٟ"ٖمل  هيٞ

  (2)الهٟت. َظًٍاء ٣غع ال٢ت املخا٦م متى با٢الضازل، وجسغج مً ع 

ل ب؛ ٤اصة ٦دُخدضر ًٖ الؿًا ٣هُا ًٞعؤ -ٗلمٌما ُٞ -اخث بجض الًاصة ٞلم ُالؿ ١ ى ٣ؤما خ

 هياصة ُبلى ؤن الؿ  ٣هالٟ يف يعؤ َبث طُا، خهاصة" هٟؿُىم "الؿهٟاث خى٫ مٍٟصاعث الخٗغ 

ج٣ت الُالل٣"اؾخ ز الضولت ٖلً حجم يت التُ، ؤو "الخان(3)"يوالخاعج ياملجا٫ الضازل يف يغاع الَى
اثمت ًٖ مماعؾت ٣ت الُالؿلُت الٟٗل بهر بحٗ يغ الظهت، واإلآُاؾُؾاثغ الىخضاث الؿ

ا، هت ؾلُت ؤزغي ؤٖلى مجًطل٪ ؤ يا فها ؤو حكاع٦َض٣ُالضازل والخاعج، صون ؤن ج يا فهازخهانات
ً ؾاثغ الخجمٗاث الُت والضولُاهىه٣ز الضولت ًٖ ؾاثغ ألاشخام الحجم هيٞ ت ٍكغ بت، ٖو

 .(4)م والؿ٩ان وخ٩ىمت ؤلاصاعةُل٢ٖىانغ ؤلاا هض جخىاعص ل٢ يت التُمُل٢وؤلا

ت جم٨ً الضولت ُت صولُاهىه٢ت ُى: نالخَاصة" بهما ُالؿ ٤دبهىص "٣اخث ؤن اإلابا٦ض الًىا َو 
ر، ومً زم ٞةن حت الٛهمىاح يت فبوالؿلُت اإلاىخس بم والكُٗل٢ا الثالزت ؤلاهت ؤع٧اجًمً خما

: يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  151ىو اإلااصة باصة الىاعص ُالؿ ٤دب ٤جخٗل يضاث التَاإلاٗابهىص ٣اإلا

                                              
ت، صاع الٟص.  ( 1) ت الٗامت لل٣غاعاث ؤلاصاٍع م، ٨1986غ الٗغبي، ال٣اَغة، مهغ، ؾلُمان الُماوي، الىٍٓغ

ا ؾلُت خ٨م ال ؾلُت بصاعة 127م ما٫ التي جهضع ًٖ الخ٩ىمت باٖخباَع ها عؤي في ال٣ٟه بإهه "ألٖا ٞغ ، ٖو
ا بم٣خطخى َظٍ الؿلُت الٗلُا لخىُٓم ٖال٢اتها بالؿلُاث الٗامت ألازغي صازلُت ٧اهذ ؤو زاعحُت ؤو  جباقَغ

: ٢اهىن اإلاغاٞٗاث جخسظَا ايُغاعا للمداٞٓت ٖلى ٦ُان  الضولت في الضازل ؤو الخاعج"، ص. مهُٟى ٦حٍر
ما٫ وؤلاحغاءاث الهاصعة ًٖ الؿلُت الخىُٟظًت 425اللُبي، م ٟها بإجها "َاثٟت ألٖا ظَب عؤي ؤزغ لخٍٗغ ، ٍو

دا ٖلى مبضؤ اإلاكغوُٖت وججاَال ألخ٩ام َظا اإلابضؤ"، ص. عمؼي  وال جسً٘ لغ٢ابت ال٣ًاء، وجمثل زغوحا نٍغ
.، ومً اٖما٫ الؿُاصة ببغام اإلاٗاَضاث وما ًخٗل٤ بها مً مٟاوياث ؤو 205كاٖغ، ال٣ًاء ؤلاصاعي، مال

جى٢ُ٘ ؤو جهض٤ً، ؤو ٢غاع ؤو جٟؿحر، ص. خامض دمحم ٖبض الغخمً ؤبى َالب: مى٘ ال٣ًاء مً هٓغ ؤٖما٫ 
ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن اإلاهغي، صاع ال٨خاب الجامعي، ؤلاؾ٨ىض ت، مهغ، مالؿُاصة في الكَغ  .36ٍع

ت، م ص.  ( 2) ت الٗامت لل٣غاعاث ؤلاصاٍع  . 127ؾلُمان الُماوي: الىٍٓغ
اث الجامُٗت، ص.  ( 3) ، ص. طصً٪ 90م، م1994جىوسخي بً ٖامغ: ٢اهىن املجخم٘ الضولي اإلاٗانغ، صًىان اإلاُبٖى

ٌ مبضؤ اإلاؿاواة، مجلت الباخث، الجؼاثغ، ٕ  35، م2003، 2الُاَغ: الٗىإلات وج٣ٍى
)4) Burdeque (Georges): Droit Constitutionnel et institutions politiques,1965, p113-114 
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 ت.بوالؿلُت اإلاىخس بم والكُٗل٢مـ ؤع٧ان الضولت الثالزت ؤلاً يصول ٧١ل اجٟا

 ٖلى طل٪ ِبوجغج
 
 يت فُاث الضول٢ُٖلى الاجٟا بيىم الاؾخٟخاء الكٗهدضص مًٟاخث ؤن بم٨ً للًا

ٌ ٧ل ٢ب يف ي اإلاهغ  باإلامىىخت للكٗت ٍ: الؿلُت الضؾخىع هإهب يْل صؾخىع مهغ الخال ى٫ ؤو ٞع

 ت.بم وؾلُت مىخسُل٢وب بت مً قٍٗمـ ؤع٧ان الضولت اإلاهغ ً يصول ١اجٟا

ت ٍازغ ٖلى خغ ًؤن  همً قإه ١اؾخٟخاء ٖام ٖلى ٧ل اجٟا يف بت الك٣ٗن مىاٞحخًٗومً زم  
م الضولت بلى ُؿ٣بلى ج ياصً، ؤو يؤو الاحخماع يخهاص٢ؤو الا ياسخُا الؿهاع هٓامُازخ يالضولت ف

الضولت مً بعاصة  بهؤن جخمخ٘  بجًدىافى م٘ ما ًما با حهغاع الؿلُت الخا٦مت ٢ٞازغ ٖلى ًالث، ؤو ٍصو 
 ت.ُا الضازلهقاوج ير" مً الخضزل فحخغة جمى٘ "الٛ

ًت هاصت خى٫ ؾض الجببٖالن اإلا ١غي ؤن "اجٟاًاخث بٞةن ال ب٤ىم الؿاها مً اإلا٢ٟواهُال

اؾخٟخاء  يا فحهٖل بت الك٣ٗن مىاٞحخًٗ يت التُمَالٛت ألا بت ُضاث الضولَٗاٗض مً اإلاٌ" بيى ُألاز
حٗض حؼءا  يل التُغ الىهج ٍاُمبت ٢ُالاجٟا َظٍ ٤ا، بط جخٗلحهت ٖلٍىع هـ الجمِعث ٤ًل جهض٢بٖام 

م ٧إخض ؤع٧ان ُل٢غ٦ً ؤلاباقغ بك٩ل مب ٤خٗلً ١ظا الاجٟاهت، ومً زم ٍٞم الضولت اإلاهغ ُل٢مً ب

هو   ٤، ٞو(1)بهت ٣ت اإلاخٗلُسٍا الخاع ٢هى ٣والخٟاّ ٖلى خ هخًدمابا ملؼمت هجٗلًظا ما َالضولت، و 

 . (2)م2014 يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  44اإلااصة 

 

 

 
  

                                              
ا٦ض الباخث في َظا الهضص ٖلى يغوعة اؾخسضام مهُلر الاجٟا٢ُت الضولُت واإلاٗاَضة ٦متراصٞحن في مجا٫   (1) ٍو

الؿلُت الخىُٟظًت في مجا٫ الغ٢ابت البرإلااهُت، وع٢ابت الكٗب ممثلت في الاؾخٟخاء الكٗبي ٖلى ؤٖما٫ 
الاجٟا٢ُاث الضولُت، بط ؾُترجب ٖلى اهٟها٫ اإلاهُلخحن زغوج الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث الضولُت 

٣ا لىو اإلااصة  مً الضؾخىع التي خهغث  151مً مجا٫ الغ٢ابت البرإلااهُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت، ٞو
 الغ٢ابت في اإلاٗاَضاث ٣ِٞ.

م ٖلى ؤهه "جلتزم الضولت بدماًت جهغ الىُل، والخٟاّ ٖلى 2014مً الضؾخىع اإلاهغي الخالي  44ههذ م/  (2)
ضم بَضاع مُاَه ؤو  سُت اإلاخٗل٣ت به، وجغقُض الاؾخٟاصة مىه وحُٗٓمها، ٖو خ٣ى١ مهغ الخاٍع

ثها،.............."  جلٍى
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 ايفرٌ األٍٚ

  بنيادئ بإعالٌ امل مة ال فاياىوىكنة الكيال
 ياىوٌ الداخلكوال يااللتصاو الدول

 اههىعتب ت٣ُالىز َظٍ لَ ما:َؤخض نحامَ نححؿائل ٖلى تبؤلاحا الٟهل ظاَ يف اخثبال داو٫ ً

 مجا٫ يف ملؼمت ت٣ُالىز َظٍ لَ وآلازغ: ال؟ ؤم يالضول اهىن ٣ال مجا٫ يف ملؼمت ٗتبَُ طاث تُالخال

 ال؟ ؤم ي اإلاهغ  يالضازل اهىن ٣ال

 ن:ُحن آلاجحدثبظا الٟهل بلى اإلاَم ُؿ٣ن جب٣حن الؿاحت ٖلى الدؿائلبؤلاحا يخطخ٣وج

: ؾدث باإلا  ن ؤلالؼام والاوعضامبي ياهىن الضوللال ياصت فباإلا قعت بعالن اجفابُألاٌو

 ن ؤلالؼام والاوعضامبي ياهىن الضازللال ياصت فباإلا قعت بعالن اجفابُ: ؾيدث الثاوباإلا
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 األول ححبملا
  اإللصاو واالىعداو بني ياىوٌ الدولكال ادئ يفبامل معة إعالٌ ا فابيط

اهىن ٣مجا٫ ال يف ١ظا الاجٟاَىضر مضي بلؼام ًدث ؤن بظا اإلاَاخث مً زال٫ بداو٫ الً

 : يٖلى الىدى آلاح يالضول ٣هيىء آعاء الٟ يف همً ٖضم يالضول

: الؿ باإلاؿل  اصتببعالن اإلا قعت اإلالؼمت الجفابُألاٌو

 اصت ببعالن اإلا قر اإلالؼمت الجفايعت غبُ: الؿيالثاو باإلاؿل

 األٍٚ طًبامل

 ادئبإعإ امل ماملًش١َ ال فاع١ بٝايط

بلى ٖضة  -تُالضول اث٢لالجٟا اإلالؼمت ٗتبُالُ ًٖ مَر بححٗ يف- يالضول اهىن ٣ال اء٣هٞ ؿم٣اه

 اإلعاصةب تُالضول اث٢ُالاجٟا م الخىهل مًٍخدغ بٗت اإلالؼمت بُالُ َظٍر ًٖ بم مً ٖه؛ ٞمجَبمظا

 جخمخ٘ هيٞ زم ومً ،يالضول اهىن ٣ال مهاصع مً مهضعا تُالضول ت٢ُالاجٟا رباٖخ مً مهومج اإلاىٟغصة،

 ٖلى نحٖٞغ يف نَحالاججا ًًظهل وهخٗغى ت،ُالضول تُاهىه٣ال اٖضة٣ال ؤع٧ان مً ٦غ٦ً ؤلالؼام هٟتب

  :يآلاح الىدى

 ايفزع األٍٚ

 اٗٛس ايتٓرٌ َٓجي١ ال ١ٝ ايدٚيقٝاال فا

ت ٢ُالاجٟا َٝغ الخىهل مً يـ أل ِل ها ؤهَت مٟاص٣ُبلى حجت مىُ ٍظا الاججاَؿدىض ٌ 

 .(1)بهحاه ةعاصة مىٟغصة مًبت ٢ُاالجٟاباء الٗمل هَٝغ اج يأل  ٤دًت، بطا ال ُالضول

ظا َض ٖضم حىاػ الخىهل مً ًُٟاصت ببٖالن اإلا ١اجٟابىا خى٫ وحىص هو َاخث بدؿاء٫ الٍو 

 ؤم ال؟ ١الاجٟا

"ؤلؼمذ الضو٫ الثالر  اعةبت وحىص ٣ُ٣ٖخى٫ خ ٣ُ٣ياخث وحىص زالٝ خبغي الًت ًضابال يف
ت ٢ُالاجٟا ٍظهل ي ز حالىو ؤلاهجل يف يإحًظا الىو جاعة هًت"، ٞهكإن ؾض الجبت ُاصت آلاجباإلابا هؤهٟؿ

                                              
 .19م، م 1996مُاب٘ ؤبى مَغـ، مهُٟى نٛغي: الاجٟا٢ُاث ال٣ًاثُت الضولُت ؤخ٩امها، ههىنها، ص.  ( 1)
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 ا".هضون ٧لمت "ؤهٟؿب

  "The three countries have committed to the following principles on the GERD"(1) 

 ا"هر "ؤهٟؿحًمب يإحًوجاعة ؤزغي 

"The three countries have committed themselves to the following principles on 

the GERD" (2)  

ا ٖلى ازخالٝ الىهىم ؤلاهجل بترجُؾ هؤه ُهومما ال ق٪ ٞ  يت ازخالٝ فب٣ت الؿاًز حخخم 

ت ُت مً هاخبُر الك٪ خى٫ الىو اإلاترحم بلى اللٛت الٗغ حثًت، ٦ما ُظا الىو مً هاخَجغحمت 
لى وحؤزغي،  ض ٢ل ُغو٦ؿبت ٨ُُلجبالٗانمت ال يت فبُى ُالخهىم بطا ٧اهذ الؿٟاعة ؤلاز هٖو

 ضون ٧لمت ب ي ز حم الىو ؤلاهجل2015/ 3/ 27ش ٍخاع ب يا ؤلال٨ترووه٢ٗوكغث ٖلى مى 

Themselves""(3)ٞمهُلر "  ؛Committed to "ٌا، بط هـ الؼمذ ؤهٟؿِالضو٫ ملتزمت، ولؤن  ٗجى
م٨ً الخدلل ًت ٣ُالىز َظٍالٛمىى، ٦ما جا٦ض ٖلى ؤن  -اخثبال يعؤ يف -ا هاعة ؤلؼمذ ؤهٟؿبر ٖحجث

؛ ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢ـ ِت ولُىا ؤلاعاصة الظاجَا، ٞمهضع الالتزام بهمً الالتزاماث الىاعصة 
 ىٟـ ؤلاعاصة.ب ١ظا الاجٟاَا ؤن جدىهل مً هل ٤دًا اإلاىٟغصة، هةعاصاتبا هجلؼم هٟؿ يٞالضولت الت

لى الى هؤهاخث بغي الٍو   َظٍ ين الىهىم الىاعصة فبحمً  ههجض ؤه ب٤ٌ جماما مما ؾ٣ُٖو

ت ٍضؤ "الدؿى بمبما وعص  -ابهجا٦ض ٖلى ٖضم حىاػ الخىهل مً الالتزاماث الىاعصة  يوالت-ت ٣ُالىز
اث" بط وعص الىو ٖلى ؤهُالؿلم اتٍدؿى بىم الضو٫ الثالر ٣"ج هت للمىاٖػ ا الىاقئت ًٖ هت مىاٖػ

ا. ًضؤ خؿً الىىابا إلا٣مً زال٫ اإلاكاوعاث ؤو الخٟاوى ٞو ٤الخىاٞب ١ظا الاجٟاَ ب٤ُر ؤو جُحجٟؿ
غاٝ ف غاٝ  ٍظهم٨ً لُخل الخالٝ مً زال٫ اإلاكاوعاث ؤو اإلاٟاوياث، ٞ يوبطا لم جىجر ألَا ألَا

                                              
 :ومجها اإلاى٢٘ آلاحي themselvesل٣ض الخٔ الباخث ؤن َىا٥ مىا٢٘ ؤزُىبُت وكغث هو الاجٟا٢ُت بضون يمحر  ( 1)

http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-
principles-full-text/ 

ش   (2)  Monday 23 Mar 2015مً هظه اإلاىاكع مىكع بىابت ألاهغام، ملاٌ ميشىع بخاٍع
  http://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx اعة اإلاى٢٘ في  م.9/9/2017، وجم ٍػ

ًغاحع هظ الاجفاكُت اإلايشىع باإلاىكع ؤلالىترووي للؿفاعة ؤلازُىبُت في العاضمت البلجُىُت بغوهؿُل   (3)
ش   م 2015ماعؽ  27بخاٍع

http://www.ethiopianembassy.be/wp-content/uploads/Newsletter-29.pdf 
اعجه في    م9/9/2017جم ٍػ

http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/
http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/
http://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx
http://www.ethiopianembassy.be/wp-content/uploads/Newsletter-29.pdf
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 .(1)ت عئؾاء الضو٫"ً، ؤو الىؾاَت، ؤو بخالت ألامغ بلى ٖىا٤ُالخٞى بمجخمٗت َل

ىىص با لب٣ُها ؤو جَُر حخٟؿبل ٣جىػ لضولت مىٟغصة ؤن حؿخًال  هؤه ب٤خطر مً الىو الؿاٍو 
جىػ لضولت مىٟغصة ًؤولى ال  بابن الضو٫ الثالر، ومً بح ٤الخىاٞبخم طل٪ ًن ؤن حخًٗل ب ١ظا الاجٟاَ

 ا اإلاىٟغصة.هةعاصتب ١ظا الاجٟاَؤن جدىهل مً 

غاٝ مجخمٗت َل ٍظهم٨ً لًاعة "باخث ؤن الىو ٖلى ٖبغي الًىا َو  ض ٢...." ٤ُالخٞى بألَا

ض ٢ت؛ بط ٢ُٗض بلى الىا٣، جٟخ"jointly request"ٗت اإلالؼم بط ؤن ٧لمت "مجخمٗت" بظا الىو َاَض ٣ًٟ

ؤو الىؾاَت ؤو  ٤ُالضو٫ الثالر مجخمٗت الخٞى ب٠ جُلُن، ٨ٞحجسخل٠ الضو٫ الثالر خى٫ ؤمغ مٗ
ـ ِل٩ل صولت ٖلى خضة ول بظا الُلَخاح ًبخالت ألامغ بلى عئؾاء الضو٫، و٧ان مً ألاًٞل ؤن 

 لؤلَغاٝ مجخمٗت.

 ايفزع ايجاْٞ

  ٞإْٛ ايدٚيك١ َردر َٔ َرادر اي١ٝ ايدٚيقٝاال فا

هٟت زانت ب يت والٗٝغ الضولُضاث الضولَا: ؤن اإلاٗاَت مٟاص٣ُ٣بلى خ ٍظا الاججاَؿدىض ؤههاع ٌ
ت م٘ ؤزغي ُضة صولَرم مٗابت جُما مً صولت ؤو مىٓمت صول ه، ومً زم ٞةهياهىن الضول٣ؿان للِمهضعان عث

 . (2)اهغامبب ٗضبا، ؤم ٧ان هغامبل ؤو ازىاء ب٢با، ؾىاء ٧ان طل٪ هةلؼامبا الكٗىع حهبال و٧ان لض

 -ألانل بدؿب-ا هنٟت ؤلالؼام ل٩ىج بت ج٨دؿُت الضول٢ُٞةن الاجٟا ب٤ا ٖلى ما ؾِبوجغج 

ا ممٌ Obligatoire، ٞاإللؼامياهىن الضول٣مهضعا مً مهاصع ال ا للحٗض ٖىهغ  ًٖ  ياهىن الضول٣ز 

                                              
ت ٖلى الىدى آلاحي:  (1)  -وعص الىو باللٛت ؤلاهجلحًز

"The Three Countries will settle disputes, arising out of the interpretation or implementation of this 
agreement, amicably through consultation or negotiation in accordance with the principle of good 
faith. If the Parties are unable to resolve the dispute thorough consultation or negotiation, they may 
jointly request for conciliation, mediation or refer the matter for the consideration of the Heads of 
State/Heads of Government". 
http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-
principles-full-text/ 

اى نالر ؤبى الُٗا: ال٣اهىن الضولي الٗام، م٨خبت حامٗت الكاع٢ت، الُبٗت ألاولى، صاع بزغاء لليكغ ص.   (2) ٍع
 .71م، م 2010والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 
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ت؛ ٞال ُاهىه٣ت للهٟت الُاٖضة الضول٣ض ال٣جٟخ هضوهبت، و ُىاٖض املجامالث الضول٢و  ١ىاٖض ألازال ٢

ظا الاخترام مٟغوى َل بن بئت ٧ل صولت، ِإلاكت ُت الضولُاهىه٣ىاٖض ال٣تر٥ اخترام الًجىػ ؤن ً
ًخ٣لذ خ٨م ال٢با، ؾىاء حهٖل ت ٨ُٟغة اإلاؿاولبت ُاهىه٣اٖضة ال٣ترن ال٣؛ بط جهاٖضة ؤو ٞع

 .(2)اهسال٠ خ٨مً٘ ٖلى مً ٢ى ًمً وحىص حؼاء  هما حؿخلؼمب (1)تُاهىه٣ال

ا ببٖالن اإلا ١ٗض اجٟاٌل َظا الهضص َ يف هُغح هٟؿً يوالدؿائ٫ الظ مهضعا  ٍاع باٖخباصت ملؼم 

 ؤم ال؟ ياهىن الضول٣مً مهاصع ال

ضاث َن مً اإلاٗاحن هٖىبحت ٢الخٟغ  يخطخ٣ج ب٤ت ٖلى الدؿائ٫ الؿاباخث ؤن ؤلاحابغي الً

ت َما: "اإلاٗاَبخضا (3)تُالضول ر مً الضو٫ بحن ٖضص ٦بحا هغامبخم بً ي" التTraités Loisضاث الكاٖع

ىاٖض ٢ٗاث ؤو َضٝ بلى وي٘ حكغ ه، وته٘ ؤًٖاثُم حمهت ياملجخم٘ الضول يامت فَاث ٢م ٖالُلخىٓ
ت" ؤبا هىا حاء ونَٟ، ومً ياملجخم٘ الضول يامت فَاث ٢م ٖالُلخىٓ ٗا َجً٘ حكغ  يالت يـ"الكاٖع

رم بج يضاث التَاإلاٗا يؤ Traités Contractés"ت ًض٣ضاث الَٗ، وألازغي "اإلاٗايٖاما للمجخم٘ الضول

ن بحوالالتزاماث  ١ ى ٣اص٫ الخبضٝ بلى جهوت -ن ؤو ؤ٦ثرحصولخ-ٖضص مدضوص مً الضو٫  ١هُا يا فبٚال
غاٝ ٞ املجخم٘  يت الضو٫ ألازغي فبُم ٚالهإمىع تباقغ بك٩ل مبا همىيٖى ٤خٗلًا، وال حهالضو٫ ألَا

   .(4)يالضول

                                              
ت ص.  ( 1) ال٢تها ب٨ٟغة الجؼاء، صعاؾت ٣ٞهُت، املجلت اإلاهٍغ دمحم اؾماُٖل ٖلي: َبُٗت ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الضولُت ٖو

 وما بٗضَا. 96م، م 1980ضولي، املجلض الؿاصؽ والثالزىن، لل٣اهىن ال
 .20م، م1986حٟٗغ ٖبض الؿالم: مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام، الُبٗت الثاهُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ص.  ( 2)
غاٝ ًم٨ً ج٣ؿُم  (3) ٣ًؿم ٣ٞه ال٣اهىن الضولي اإلاٗاَضاث الضولُت لٗضة ؤ٢ؿام ٞمً خُث ٖضص الضو٫ ألَا

اإلاٗاَضاث بلى مٗاَضاث زىاثُت ومٗاَضاث حماُٖت، وؤزغي في مى٣ُت مخىؾُت بُجهما حؿمى "اإلاٗاَضاث 
غاٝ "، ٦ما جى٣ؿم مً خُث ؤلاحغاءاث بلى مٗاَضاث مُىلت، وؤزغي "Traités Plurilatéraux" مخٗضصة ألَا

 مبؿُت.
- Mc Nair (Lord) The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, XX11, pp.739-754. 
-  Reuter (Van Paul) La Personnalité international du CICR, Mélanges, Pictet, Geneva, 1984, 

p.57. 
-  Fauchill (Paul) Traite' de Droit International Public, Librairie Arthur Rousseau, Paris, France, 

1927, P.350. 
-  Rousseau (Charles) Principes généraux de droit International, Revue Internationale de droit 

Compare', Sirey, Paris, 1971, pp.132-141. 
جي في جُب٤ُ وجٟؿحر اإلاٗاَضاث الضولُت، صاع ال٨ٟغ ص.  ( 4) م بىػٍض اإلاؿماعي: صوع ال٣ًاء الَى ٖبض ال٨ٍغ

== 
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ت" َٞٞةن اإلاٗا ب٤الؿا ٤ا للمى٣ُووٞ ا مً مهاصع  يالت هيِ ٣ضاث "الكاٖع حٗض مهضع 

ا ًض٣ضاث الَٗ. ؤما اإلاٗاياهىن الضازل٣ال ي٘ فَام الدكغ ٣ىم م٣، بط جياهىن الضول٣ال ت ٞال حٗض مهضع 
 .ياهىن الضول٣مً مهاصع ال

ت؛ ٞةن ًض٣ضاث الَٗل اإلاٗا٢بُمً  هٖلى ؤه هُٟم٨ً جهيًاصت ببٖالن اإلا ١ث بن اجٟاُوخ 

ا مً مهاصع ال هؿدىض بلى ٧ىهٌا ال ٣ُمىُ بهالالتزام  ا بلى ٨ٞغة ب؛ ياهىن الضول٣مهضع  ل اؾدىاص 
 .يض٢الالتزام الخٗا

اهىن ٣مً مىٓىع ال ُهالىٓغ بل يغبيًال  يصول ١اصت ٧اجٟاببٖالن اإلا ١اخث ؤن اجٟابغي الٍو 
 ا: همج باباهىن الخام، لٗضة ؤؾ٣ىص ال٣ض مً ٣ٖؤو ٦ٗ ي٘ صازل٦َدكغ  يالضازل

مت ٢ُؾىي  هـ لِى مدل هٓغ، ولَت ًض٣" وؤزغي ٖه"قاٖعضاث بلى ٠َ اإلاٗاُؤن جهي  -1

 . (1)تُجهت ومىُونٟ

ا هجُىاه٢، ٞالضولت جً٘ ياهىن الضازل٣ىاٖض ال٢و  ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢ن بحاؽ ٣ُال مجا٫ لل  -2

اصة ُٞال جىحض ؾ ياهىن الضول٣مجا٫ ال يا، ؤما فبها وقٗحهت ٖلى ؤعايُاصة صازلُا مً ؾهما لب
بَاع اإلاهالر  يف -ل بن ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت للضو٫ بت صولت ؤزغي، همىاح يف ت لضولتَُٗحكغ 

 ١ ى ٣ا مً التزاماث وخبهما حاء بت ٢ُاللتزام ؤَغاٝ الاجٟا يسخِاإلاهضع الغث هي -اصلتباإلاخ

 اصلت.بمخ

ن بحت مً حاهُت الضول٢ُالاجٟا يالىٓغ بلى ٨ٞغة ؤلالؼام ف يغبيً هٞةه ب٤ا ٖلى ما ؾِبوجغج 

غاٝ اإلاى ما: َؤخض  ياهىن الضازل٣مً ال ١ظا الاجٟاَ٘ ٢، وآلازغ: مى ١ظا الاجٟاَٗت ٖلى ٢بعاصة ألَا

غاٝ ٞ  .ُهللضو٫ ألَا

ذ بلى هض اجج٢ ١اصت هجض ؤن بعاصة ؤَغاٝ الاجٟاببٖالن اإلا ١ٖلى اجٟا ب٤الؿا ٤اإلاىُ ب٤ُخُبو 

 ١ظا الاجٟاَ٘ ٢مى بِ بغجوؤما الٗىهغ ألازغ، واإلا -ى٫ ٣ال ب٦٤ما ؾ-اصت بمً م بهما وعص بالالتزام 

                                              
==  

ت، مهغ، ٍ  ، ص. دمحم ًىؾ٠ ٖلىان: ال٣اهىن الضولي الٗام 26 ،25م، م 2008، 1الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
 ، وما بٗضَا.170اإلا٣ضمت واإلاهاصع، مغح٘ ؾاب٤، م

)1) LauterPacht (Hersch) Private Law Sources and Analogies of International Law, Longmans, 
Green and co. LTD, London, 1927, p.70. 

 - Brownile (Ian) Principles of Public International Law, Fourth Edition, Claredon Press, 
Oxford, 1990, p.632.  
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ث ًٖ ًظا الٟهل ٖىض الخضَمً  يدث الثاوباإلا ه٩ىن مجالُؾ هٞةه ي اإلاهغ  ياهىن الضازل٣مً ال

 .      ١ظا الاجٟاَمً  ي اإلاهغ  ياهىن الضازل٠٣ ال٢مى 

 ايجاْٞ طًبامل

 ادئبإعإ امل م املًش١َ ال فاريع١ غبٝايط

 ياإلاٗجب يصول ١ى اجٟاَىت ُْغوٝ مٗ يف نحن صولخبحخم ً يالظ ١ؤن الاجٟا ُهمما ال ق٪ ٞ

الضو٫  يت فٍت والضؾخىع ُاهىه٣ال هبطا ما اؾخ٨مل بحغاءاج ١ظا الاجٟاَذ، ومً زم ٞةن ُالصخ

غاٝ، ٞةه  ىٟظ ٖلى الٟىع.ً هألَا

اث بت جً٘ نٗى ُت واحخماًٖخهاص٢ت واُاؾُراث ؾححٛ ألاخُانٌٗ ب يض جدضر ف٢ هول٨ى

ر حظا الخٛها ل٣ٞو ١ىىص الاجٟابىض مً بل ًن حٗضحمً الضولخ يجىػ أل ًل هظ، ُٞظا الخىَٟرة ؤمام ح٦ث

 ؟ همً ٖضم ي غ َالجى 

ا، ٞةطا هْل يضث ف٣ٖ يض جدذ قٍغ اؾخمغاع ألاخىا٫ الت٣ت حُٗضاث الضولَألانل ؤن اإلاٗا

ا حى حضة حَٛغام اإلاٗابرث ْغوٝ بححٛ الضولت اإلاخًغعة مً الُٝغ آلازغ  برعا لُلبا ٧ان طل٪ مٍغ َر 

ا ما ج٩ىن بٚال ١االجٟابُت ُ، والخ٨مت مً طل٪ حٗىص بلى ؤن الٓغوٝ املخهؤو الٛاث ١الاجٟا لًحٗض

 . (1)١ظا الاجٟاَوحىص  بباها ؾُض ج٩ىن ؤخ٢ل و ب، ُهن َٞغبحاع بمدل اٖخ

 ١ظ الاجٟاُض ججٗل جى٢ٟت ٍغ َت وحىص ْغوٝ حى ُةم٩اهب ياهىن الضول٣اء ال٣هوعٚم اٖتراٝ ٞ
م ه؛ ٞمجههٟؿ ١الٓغوٝ ٖلى الاجٟا َظٍؤزغ  يم ازخلٟىا فهبال ؤج ألاخُانٌٗ ب ير مم٨ً فحٚ يالضول

 يجىػ أل ً ها؛ ٞةههان ؤخ٩امٍظ وؾغ ُضء وجىٟبلم جخًمً مضة مدضصة ل يضة التَبلى ؤن اإلاٗا َبمً ط

 يالظ يالكٍغ الًمجب يؿمٌىم ٖلى وحىص ما ٣طل٪ ج يم فهٗض، وحجتبضؤ با لم جها ألجهَٝغ ٞسخ

 .(2)ظا الٟسخَز حجً

هل ًؤن  يغبيًا ال ٍغ َرا حى حر الٓغوٝ حٛحٖلى حٛ باإلاترج ياهىو٣غون ؤن ألازغ الًاء ٣هوزمت ٞ 
ى٫ ب٣بت ٢ُالتزام ٧اٞت ؤَغاٝ الاجٟا يظا ألازغ فَىدهغ ًل باإلعاصة اإلاىٟغصة؛ ب ١بلى خض ٞسخ الاجٟا

                                              
ت، ص.  ( 1) اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع دمحم ؾُٗض الض٢ا١، ص. ببغاَُم زلُٟت: ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع اإلاُبٖى

 .220م، م2009
يىء ٢ىاٖض ومباصت ال٣اهىن الضولي، مجلت الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ ًغاح٘ ص. دمحم الُغاوهت: آزاع اإلاٗاَضاث في   (2)

ً، املجلض الثاوي، الٗضص ألاو٫،   .423م، م2005حامٗت البدٍغ
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ل ؤو ًحٗض همً قإه ١مً ؤحل الىنى٫ بلى اجٟا - بهىاء ٖلى َلب -الخٟاوى م٘ الُٝغ اإلاخًغع 

 .(1)ضةًخمصخى م٘ الٓغوٝ الجضًت ٖلى هدى ٢ًُاء الاجٟا٣اه

ت ُاث الضول٢اء الاجٟاهإن بجبى٫ ٣مً ال ب٤الؿا يالغؤ ُهبل َباء ما ط٣هٌٗ الٟبض ٖاعى ٢و 

التزام بر بزالال بٗخٌ هاؾدىاصا بلى ٧ىه -تٍغ َر الٓغوٝ الجى ُحت حٍٖٛلى ؤؾاؽ هٓغ -واخض  بمً حاه
 9ىو اإلااصة بت الىاعص ُضؤ خؿً الىبخٗاعى م٘ مٍت، و ُت الضولُبلى بٖما٫ ؤخ٩ام اإلاؿاول ياصً يصول

 .(2)ضاثَاهىن اإلاٗا٣ىا لُت ٢ُٞمً اجٟا

مدل -اصت ببٖالن اإلا ١ت اجٟاُبلى الدؿائ٫ خى٫ مضي بلؼام ب٤الؿا ٣هيالٟ ٍضٞٗىا الاججاٍو 

 ا؟حه٘ ٖل٢ُر ْغوٝ الخى حخا٫ حٛ يف -الضعاؾت

ان ٍضء ؾغ بت لُِ ػمىبا جً٘ يىاهض٫ ٖلى ؤجً - ٍغ َْا يف -ت ٣ُٖىىان الىز اخث ؤنبغي الً
 Agreement on Declaration of" بيى ًُت ألازهمكغوٕ ؾض الجبِ با جغجها؛ بط ؤجهؤخ٩ام

Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP"ٞ ١ظا الاجٟاه؛ 

ت إلوكاء ُاء اإلاضة الؼمىهاهتب ١ظا الاجٟاَ هييخًؤن  ٣يٞمً اإلاىُ ، ومً زمProject"مكغوٕ "ب ٤خٗلً
ظا الؿض َىاء ببطا وحضث ْغوٝ جدى٫ صون اؾخ٨ما٫  هٖلى طل٪ ؤه يجبيٍالؿض( و ) ظا اإلاكغوَٕ

غاٝ الاوسخا يجىػ أل ًىا هٞ، ل اإلاثا٫بُٖلى ؾ ٍاع ه٧ُاج الن.  بمً ألَا  مً ؤلٖا

ت مً اإلاب ٤خٗلً هومىيٖى همدل يف ٍجضً ١ظا الاجٟاَىىص بول٨ً اإلاخٟدو ل اصت بمجمٖى
ت ُت الؿلمٍت اإلاؿخضامت"، و"الدؿى ُضؤ "الخٗاون"، و"الخىمب٦م ياهىن الضول٣ال يالٗامت ف

اث"...الخ، و  ا بهد٨م التزام ال٩اٞت با، و هٗتبُد٨م َباث باالؾخمغاع والثباصت جدؿم باإلا ٍظَللمىاٖػ
مجا٫  يف يل٣بض جًمً الخٗاون اإلاؿخ٢ ١ظا الاجٟاَت، ٦ما ؤن ُالضول ٤ُاث واإلاىاز٢مجا٫ الٗال يف

                                              
ت، ص.  ( 1) اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع م، 2003دمحم ؾامي ٖبض الخمُض وآزغون: ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع اإلاُبٖى

259. 
ت لل٣اهىن الضولي، ٕ ص. ولُض خؿً ٞهمي: ؤزغ اجهاء  (2) اإلاٗاَضاث الضولُت في يىء ال٣اهىن الضولي، املجلت اإلاهٍغ

غي في الٓغوٝ خالت اخخال٫ الٗغا١ مً حاب ال٣ىاث 609م، م 2013، 69 ، ٌٗخبر مً ٢بُل الخٛحر الجَى
غي اإلابرع إلجهاء اإلاٗاَضة ؤن ج٩ىن َظ2003ٍألاحىبُت ٖام  كتٍر عؤي في ال٣ٟه في الخٛحر الجَى الٓغوٝ  م، َو

غاٝ باإلاٗاَضة، وؤن ًترجب ٖلى الخُٛحر جبضًل حظعي في هُا١ الالتزاماث التي  اإلا٩ىن ألاؾاسخي الهام لغضخى ألَا
غي ؾببا إلجهاء الاجٟا١ الضولي في خالخحن، بخضاَما:  ًجب ؤن جىٟظ مؿخ٣بال. وال ًجىػ ؤن ٩ًىن الخُٛحر الجَى

غاٝ ؤن ج٩ىن اإلاٗاَضة ميكئت لخضوص، وألازغي: بطا ٧ا ن الخُٛحر الجىَغي في الٓغوٝ هدُجت بزال٫ ؤخض ألَا
اى نالر ؤبى الُٗا:  ً، ص. ٍع بالتزامه َب٣ا لالجٟا١ ؤو بالتزام صولي ألي َٝغ مً ؤَغاٝ اإلاٗاَضة ألازٍغ

 .175، 174ال٣اهىن الضولي الٗام، مغح٘ ؾاب٤، م 
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ىاء الؿض، ومً بٗض بؿخمغ ِؾ هل ال ق٪ ؤهُظا الدكًَٛت، و هلؿض الج ي ل الؿىى ُىاٖض الدك٢ٛ

 ر الٓغوٝ.حخٛباصت الٗامت ال جخإزغ باإلا ٍظهزم ٞ

 ياؾدىاصا لىحىص قٍغ يمج هم٨ً ٞسخًال  ١ظا الاجٟاَاخث ؤن بغي الًا ٖلى طل٪ ِبوجغج

تراٝ ُدً  همى ١ظا الاجٟاَمً ؤَغاٝ  يا ؤن جدىهل ؤ٢ُٗدضر واًض ٢ هإهبذ الٟسخ، م٘ الٖا

ىٟـ ب ياهىو٢ ١اجٟابم٨ً بلؼام صولت ً؛ بط ال (1)ظا الكإنَ يت فُت الضولُٗاث اإلاؿاولبوجخدمل ج
اح ٍا ع بهل وحٗه٠ بغاع، ٣ٖلى الاؾخ يا ما حؿخٗصخبت ٚالُاث الضول٢ت، ٞالٗالًاهبلى ما ال ج ٍىىصب

 ا.هل مجُل٣الجزع ال ي، وآمىت فٍر حان ٦ثُؤخ يض ج٩ىن مضمغة ف٢ ير اإلاؿخمغة التُحالخٛ

 بيى ًُت ألازهاصت ؾض الجببٖالن م ١ت الجٟاُاهىه٣ٗت البُض الًُمؿإلت جدض ياخث فبسلو الٍو 

ا ٧اجٟاٌاصت ببٖالن اإلا ١ض ٖلى ؤن اجٟاُن ؤلالؼام والاوٗضام بلى الخإ٦بح ر ًٖ بعاصة بٌٗ يصول ١ٗض ملؼم 

م٘  ٤هىعة جخٟبا هر ٖجبحض جم الخ٢ٗكٍغ ؤن ج٩ىن جل٪ ؤلاعاصة باصة ُت ؾب٦ضو٫ ناخ هؤَغاٞ
غاٝ ُٞت الضازلُاهىه٣ىاٖض ال٣ال مً  ١ت ٞسخ الاجٟاُةم٩اهبا ٢ُٗم واُ، م٘ الدؿلُهت للضو٫ ألَا

ظا َت الىاحمت ًٖ ُت الضولُٗاث اإلاؿاولبجر حظا ألازَخدمل ًث ُدب، و هَٝغ مً ؤَغاٞ يل ؤ٢ب
 الٟسخ. 

  

                                              
ضولُت التي جخضعج مً الجؼاءاث ألاصبُت ؤو ٢ض جخٗغى الضولت في َظٍ الخالت لىٕى ؤو ؤ٦ثر مً الجؼاءاث ال  (1)

ت ومغوعا ب٣ُ٘ الٗال٢اث الضبلىماؾُت، والجؼاءاث الخإصًبُت وال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، والجىاثُت،  اإلاٗىٍى
ٌ الضولت اإلاخًغعة مً حغاء ٞسخ ؤخض ؤَغاٝ  ت، ؤو حٍٗى واإلاٗاملت باإلاثل، ونىال بلى الجؼاءاث الٗؿ٨ٍغ

جه اإلاىٟغصة، ص. مهُٟي ؤخمض ٞااص: ال٣اهىن الضولي الٗام، الجؼء ألاو٫: ال٣اٖضة الاجٟا٢ُت لالجٟا١ بةعاصا
 .113-107م، م 2005الضولُت، ٍ زالثت، 
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 يالجاى ححبملا
  اإللصاو واالىعداوبني ياىوٌ الداخلكال ادئ يفبامل معة إعالٌ ا فابيط

اصت، ببٖالن اإلا ١مً اجٟا ياهىن الضازل٠٣ ال٢ن الخٗٝغ ٖلى مى حخًٗدث بظا اإلاَمً زال٫ 

 ؤم ال؟  ياهىن الضازل٣مجا٫ ال يت فٍملؼما للضولت اإلاهغ  يالخال هىيٗب ١ظا الاجٟاَٗض ٌل َ

ت ُت الضول٢ُاالجٟابت لاللتزام ُاهىه٣ِ البن ؤن وٗغى للًىاحخًٗ ب٤ت ٖلى الدؿائ٫ الؿابلئلحا

بٖالن  ١ٗت اإلالؼمت الجٟابُمً الُ يالخال ي ٠ الضؾخىع اإلاهغ ٢، زم وٗغى إلاى ياهىن الضازل٣ال يف

 :يالىدى آلاح ن ٖلىبحمُل ياصت، وطل٪ فباإلا

: الػىا باإلاؿل  ياهىن الضازللمجاٌ ال يت فُت الضولكُاالجفابت لاللتزام ُاهىهلـ البألاٌو

 اصت ببعالن اإلا قعت اإلالؼمت الجفابُمً الؿ يالحال ي ف الضؾخىع اإلاطغ ك: مى يالثاو باإلاؿل

 األٍٚ طًبامل

 ١ ١ٝ ايدٚيقٝاال فاب١ يايتشاّ ٝاْْٛكط ايبايضٛا

 ٞايداخً إْٛكدلاٍ اي يف

ت ُالضازل تُاهىه٣ىاٖض ال٣ت والُاث الضول٢ُن الاجٟابحت ٢ٗت الٗالبُض ًَاخخضم الخالٝ خى٫ جدض

، وؤههاع (1)الىخضة َبن ؤههاع مظبح -ياهىن الضازل٣وال ياهىن الضول٣ن البحت ٦٢مدضص للٗال-

                                              
ا مً ال٣اهىن  (1) ظا اإلاظَب في مًمىهه الٗلمي الظي ًجٗل مً ال٣اهىن الضولي حؼء  ى ناخبَ  ٌٗخبر ال٣ُٟه ٧لؿًَ 

ُاحي وؤجباٖه ت ال٣اهىن الضازلي ٖلى  الضازلي، و٢ض جمؿ٪ ال٣ٟه الؿٞى ٢بل اجهُاع اإلاٗؿ٨غ الكُىعي بمظَب ؤولٍى
ا ٖلى  ظا الاججاٍ صازُل اتها الخاعحُت إلابضؤ الؿُاصة، واه٣ؿمَ  لى اٖخباع ؤن الضولت جسً٘ في جهٞغ ال٣اهىن الضوليٖ 

ى ال٣ى٫ بىخضة بل (Kunz Vedrossوال٣ُٟه الىمؿاوي ) (Duguit , Politis ,Scelleهٟؿه؛ بط طَب ال٣ٟه الٟغوسخي )
ل اؾماُٖل الخضًثي:  ت ال٣اهىن الضولي ٖلى الضازلي. إلاٍؼض مً الخٟانُل ًغاح٘ ص. ٖلى زُل ال٣اهىهحن ل٨ً م٘ ؤولٍى

، ص. نالح الضًً 21م، م2010، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ، 1ال٣اهىن الضولي الٗام اإلاباصت وألانى٫، الجؼء 
، ص. دمحم 143-142م، م2003ولي الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ، ٖامغ: م٣ضمت لضعاؾت ال٣اهىن الض

 .35م، م 2002املجظوب: ال٣اهىن الضولي الٗام، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان، 
-  Kackorowska (Alina) Public International Law, fourth Edition, Rout ledge, Tayler & Française ,e. 

library , 2010,p.147 
-  Dixon (Martin) Text Book on International Law ,fifth Edition, Black stone Press Limited, London, 

2007, p.88-89 
- Rousseau (Charles) Droit international Public ,11 éd, Dalloz, Parise, France, 1987, pp.9-11. 
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ا  ماهجبُت وخؿم مك٩لت الخٗاعى ًُاء مد٨مت الٗض٫ الضول٢، وجضزل (1)تُالثىاث َبمظ ماهد 

ض ًالٗض يت فُىاٖض الضازل٣ال بت ٖلى خؿاُضاث الضولَاث واإلاٗا٢ُىاٖض الاجٟا٣ل ب٤ُالخُ ٍهؤولى 

 . (2)همً ؤخ٩ام

 ُهت صازل الضولت، جلُاهىه٢اٖضة ٢ا بلى الضؾخىع ٧إٖلى ُؿم صازل٣ىً ياهىن الضازل٣وبطا ٧ان ال
ن بحت ٢اعهت مً الٗال٣ر اإلاحالضؾاج٠ ٢م٩ان ؤن وٗٝغ مى بت ُمَمً ألا  هن، زم اللىاثذ، ٞةهحىاه٣ال

مً  يالضول ١االجٟابت لاللتزام ُاهىه٣ِ البت، والًىاُمً هاخ يالضازل ياهىو٣ت والُت الضول٢ُالاجٟا
 : نُحن آلاجحبلى الٟٖغ بظا اإلاُلَاخث بؿم ال٣ًت ؤزغي، لظا ؾٝى ُهاخ

: مى   .ياهىن الضازللوال يالضول قن الاجفابيت كاعهت مً العاللر اإلايف الضؾاجكالفغع ألاٌو

 .يالضازل ياهىولالىظام ال يف يالضول قاالجفابـ الالتزام ب: غىايالفغع الثاو

                                              
ماء  (1) ، وؤلاًُالي (Triepelاإلاضعؾت الىيُٗت ؤلاعاصًت مثل ال٣ُٟه ألاإلااوي جغبُل )صاٞ٘ ًٖ َظا اإلاظَب ٖػ

لىحي ) الظي ًغي ؤن ال٣اهىن الضولي الٗام وال٣اهىن الضازلي َما: هٓامان ٢اهىهُان مسخلٟان  (Anzelottiاهٍؼ
قغاٝ ومؿخ٣ل ٦الَما ًٖ آلازغ؛ مً خُث اإلاهاصع وألاشخام املخاَبحن بهما والهُئاث اإلاىٍى بها ؤلا 

ٖلحهما؛ ٞمً خُث اإلاهاصع ٞال٣اهىن الضولي مهضٍع ؤلاعاصة الجماُٖت اإلاكتر٦ت للضو٫ ؤما ال٣اهىن الضازلي 
ٞمهضٍع َى ؤلاعاصة اإلاىٟغصة للضولت، ومً خُث ألاشخام املخاَبحن: ٣ٞىاٖض ال٣اهىن الضولي جساَب الضو٫ 

جساَب ألاٞغاص في ٖال٢اتهم البُيُت بحن بًٗهم واإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت بِىما ٢ىاٖض ال٣اهىن الضازلي 
وبٌٗ، ؤو م٘ الؿلُاث الٗامت في الضولت، ومً خُث الهُئاث اإلاىٍى بها ؤلاقغاٝ ٖلى ال٣اهىهحن: ٞال٣اهىن 
ُٗت ج٣ىم بؿىه وؾلُت جىُٟظًت ج٣ىم بدىُٟظٍ وؾلُت ٢ًاثُت حؿهغ ٖلى  الضازلي حكٝغ ٖلُه ؾلُت حكَغ

ضم جُب٤ُ الجؼاء بال في خاالث جُب٣ُه، ؤما ال٣اهىن الضول ي ٞهى ًخمحز ب٠ًٗ ؤحهؼجه الخىُٟظًت ال٣ًاثُت ٖو
هاصعة، ًغاح٘ ص. ؤخمض بل٣اؾم: ال٣اهىن الضولي الٗام "اإلاٟهىم واإلاهاصع"، صاع َىمه للُباٖت واليكغ 

م وال٣اهىن ، ص. دمحم خؿً ال٣اؾمي: الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي الٗا23- 21م، م 2006والخىػَ٘، الجؼاثغ، 
الضازلي، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مجلت ألامً وال٣اهىن، الٗضص ألاو٫، الؿىت 

ً، صبي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،   وما بٗضَا. 119م، م 2014الثامىت والٗكٍغ
مبُلضون  (2) م، وجباص٫ الؿ٩ان بحن 1932ًغاح٘ ؤخ٩ام املخ٨مت الضاثمت للٗض٫ الضولي في ٢ًاًا: الؿُٟىت ٍو

ا الٗلُا 1925جغ٦ُا والُىهان  ؿغا 1929م، واإلاهالر ألاإلااهُت في ؾُلحًز م، واإلاىا٤َ الخغة بحن ٞغوؿا وؾَى
1932( ٜ اًا البىلىضًحن في صاهتٌز اًا 1951م، واإلاهاثض ألاهجلى هغوٍجُت Dantzig) 1932م، والٖغ م، والٖغ

٨ُحن في اإلاٛغب  ىع٥ في م، وبٚال١ م1952٣ألامٍغ غ الٟلؿُُيُت بيٍُى ل  26غ مىٓمت الخدٍغ م، 1994ببٍغ
م في ٢ًُت الخضوص 1994ًىاًغ  1م، وخ٨مها في 1994ٞبراًغ  3والجزإ بحن لُبُا وحكاص في خ٨مها الهاصع في 

ً، ًغاح٘ ص.قغون خؿحن: مى٠٢ ال٣ًاء الضولي مً الخٗاعى بحن الاجٟا٢ُاث  ت بحن ٢ُغ والبدٍغ البدٍغ
اعجه 195، 194، حامٗت دمحم زًُغ ببؿ٨غة، الجؼاثغ، م3زلي، مجلت اإلا٨ٟغ، الٗضص وال٣اهىن الضا .   جم ٍػ

 م1/5/2016في 
 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3 
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 ايفزع األٍٚ

  ٞايدٚي م اال فابني١ قار١ْ َٔ ايعاك املريف ايدصا قَٛ

 ٞإْٛ ايداخًكٚاي

 اهىن ٣وال يالضول ١ن الاجٟابحت ٢اعهت مً الٗال٣ت اإلا٠ٍ ألاهٓمت الضؾخىع ٢م مى ُؿ٣م٨ً جً
 : يٖلى الىدى آلاح يالضازل

 :(الطامذ هالاججا) ياهىن الضازللت للباليؿبت ُت الضولكُض إلاياهت الاجفاًؤوال: عضم وغع جدض

ٗاث َت للدكغ باليؿبت ُضة الضولَدضص م٩اهت اإلاٗاًبط لم  يُالًالضؾخىع ؤلا  ٍظا الاججاَمثل ً
ا صؾخىع ُالضازل  -هاإلااصة الٗاقغة مى يف -اإلقاعة بت، وا٦خٟى ًن ٖاصحىاه٢ت ؤم ٍت ؾىاء ٧اهذ ههىن 

ا"بهت اإلاٗتٝر ُن الضولحىاه٣الب يُالًؤلا  يًاج٣ض الىٓام ال٣ُخً" هبلى ؤه ، ومً زم ٞاألنل (1)ا ٖمىم 
ىاٖض ٣ت للباليؿبا هض إلا٩اهتًت صون جدضُن الضولحىاه٣البلتزم ًا ُُالًب يف يالضازل يًاج٣ؤن الىٓام ال

 .(3)ي، وألاعصوبيج الضؾخىع اإلاٛغ ه٘ هٟـ اإلاىبض اج٣، ول(2)تُت الضازلُاهىه٣ال

 :ياهىن الضازللت مً البمغج يت ؤصوُت الضولكُا: الاجفاُزاه

ت ؤصوى با مغج٢ُٗوا ياهىن الضول٣دخل الً، بط يُاوًر بال ياهىو٣الىٓام ال ٍظا الاججاَبلى  َبظً

م مً اإلاؿاواة الك٩لب، ياهىن الضازل٣مً ال ؿً ٌؤن  هةم٩اهب يُاوًر برإلاان البما، ٞالهجبُت ُالٚغ
ا ٢ خم ًت ما لم ُاث الضول٢ُمت لالجٟا٢ُال  هت، ٦ما ؤهب٣ت ؾاُت صولُاهىه٢ىاٖض ٢سال٠ ًاهىه 

ن حاث اإلاىاَىٍوخغ  ١ ى ٣دباث ٢ُذ جل٪ الاجٟا٣، زانت بطا حٗليغإلااوب٘ َحكغ  ٤ٍا ًٖ َغ هال٣باؾخ

 .(4)احهت ٖلٍألاولى  هت لُاث الضول٢ُلالجٟاا ٣اهىن الهاصع الخ٣ٗجى ؤن الٌظا َن، و ُحُاهًر بال

                                              
)1) https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar  

اعجه في  جم   م 1/5/2016ٍػ
ُٗت، املجلت ص.  ( 2) ؤقٝغ ؤبى حجاػ: م٩اهت ال٣اهىن الضولي الٗام في بَاع ال٣ىاٖض الضازلُت الضؾخىعٍت والدكَغ

ت لل٣اهىن الضولي، الٗضص )  .119م، م 2004(، مهغ، 60اإلاهٍغ
هاص١ ٖلحها ٚحر ؤهه ال ًهاص١ ٖلى  31ههذ م/  (3) مً الضؾخىع اإلاٛغبي ٖلى ؤهه "ًى٢٘ اإلال٪ اإلاٗاَضاث ٍو

مً  33اإلاٗاَضاث التي جترجب ٖلحها ج٩ال٠ُ جلؼم مالُت الضولت بال بٗض اإلاىا٣ٞت ٖلحها ب٣اهىن..."، وههذ م/
برم اإلاٗاَضاث والاجٟا٢اث".الضؾخىع ألاعصوي ٖلى ؤن "اإلال٪ َى الظي َى الظي ٌٗلً الخ ٣ٗض الهلر ٍو  غب َو

ُٞهل ٣ٖله قُىاوي: الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضولُت صعاؾت م٣اعهه، مجلت صعاؾاث، ٖلىم ص.  ( 4)
ٗت وال٣اهىن، مجلض   .49م، م 2015، 1، الٗضص 42الكَغ

https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar%20تم
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar%20تم
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 :ياهىن الضازللىة البلت جخمخع ُت الضولكُزالثا: الاجفا

اهىن ٣ىٟـ مغاخل البت ُت الضول٢ُبط جمغ الاجٟا (1)ي٩ٍالضؾخىع ألامغ  ٍظا الاججاَجى بدً
الص، م٘ باهىن ال٢ر حؼءا مً بٗخٌت ٨ٍُاث اإلاخدضة ألامغ ًالىال  يف يالٗغف ياهىن الضول٣، ٞاليالضازل

خ يألازظ ف ىة واإلاخٗاعيت ٣ال يا فهمت اإلامازلت لًض٣اٖضة ال٣ضة حؿمى ٖلى الًاٖضة الجض٣إن الباع بالٖا

ا حهٖل ٤ًجم الخهض يت الت٢ُل الاجٟاًت الٛاء ؤو حٗضُبلى بم٩اه ياصًى ما َ، و (2)اإلاًمىن  يا فهمٗ

 .(3)٤اهىن الخ٢ىاؾُت ب

 والضؾخىع  ياهىن الضازللن البيت وؾـ بمغج يت فُت الضولكُعا: الاجفابعا

؛ بط (6)ي ، والجؼاثغ (5)ي، والغوسخ(4)يوألاإلااو ،م1958لٗام  يالضؾخىع الٟغوسخ ٍظا الاججابهؤزظ 
 يى فقا ال جغهول٨ج ياهىن الٗاص٣ت ؤٖلى مً البمغج يف ٍظا الاججاها ل٣ت ٞوُت الضول٢ُر الاجٟابحٗخ

 .هوال جسال٠ ههىن همٗ ٤صوما ؤن جخٟ نحخًٗت ؤٖلى مً الضؾخىع بط با بلى مغجَؾمى 

                                              
٩ي ٖىض الخضًث ًٖ 2( مً اإلااصة )2جىو ٣ٞغة ) (1) نالخُاث عثِـ الىالًاث اإلاخدضة ٖلى ( مً الضؾخىع ألامٍغ

ؤهه "ج٩ىن له الؿلُت بمكىعة مجلـ الكُىر ومىا٣ٞخه في ٣ٖض اإلاٗاَضاث قٍغ ؤن ًىا٤ٞ ٖلحها زلثا ؤًٖاء 
ً"، وههذ م/ مً الضؾخىع طاجه ٖلى ؤن"الضؾخىع الُٟضعالي و٦ظا ٢ىاهحن الىالًاث اإلاخدضة  6املجلـ الخايٍغ

لى للبالص وهي التي جهضع َب٣ا له وحمُ٘ اإلاٗاَ ضاث الضولُت اإلابرمت بىاؾُت الىالًاث اإلاخدضة هي ال٣اهىن ألٖا
ملؼمت لجمُ٘ ال٣ًاة وفي حمُ٘ الىالًاث بٌٛ الىٓغ ًٖ الىهىم املخالٟت اإلاضعحت في صؾخىع ؤو ٢ىاهحن 

 ؤًت والًت ٩ًىن مسالٟا لظل٪"
)2) Economides (Constantin) La Position du Droit International dans L'ordre Juridique Interne et 

L'application des Règles du Droit International par le Juge National, In Rev., Hell, D.l.1996, 
p.208.  

)3) Carreau (Dominique) Droit International, A.Pedone, Parise, France, 1988, p.64 
ال٣ىاٖض الٗامت لل٣اهىن الضولي حؼءا ال ًخجؼؤ مً ال٣اهىن الُٟضعالي وهي مً الضؾخىع ألاإلااوي "حٗض  25م/  (4)

خىلض مجها مباقغة خ٣ى١ والتزاماث لؿ٩ان ؤلا٢لُم الُٟضعالي"  حٗلى ٖلى ال٣ىاهحن ٍو
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 

"...اطا جم وي٘ ٢ىاٖض ؤزغي مً َٝغ مٗاَضة صولُت لُٟضعالُت 15/4لُٟضعالُت لغوؾُا م/صؾخىع الجمهىعٍت ا  (5)
ت".  عوؾُا ٚحر جل٪ التي ًىو ٖلحها ال٣اهىن ٞةن ال٣ىاٖض واإلاٗاَضاث الضولُت ج٩ىن لها ألاولٍى

https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar 
م ٖلى ؤن "اإلاٗاَضاث التي ًهاص١ ٖلحها عثِـ 2016مً الضؾخىع الجؼاثغي اإلاٗض٫ في  150وههذ اإلااص   (6)

ضة الغؾمُت  الجمهىعٍت خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع حؿمى ٖلى ال٣اهىن"، ًغاح٘ الجٍغ
ت، ٕ   .29م ،م2016ماعؽ  7، الهاصع ًىم ؤلازىحن اإلاىا٤ٞ 53لٗام  14الجؼاثٍغ
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ا: الاجفا  ت حؿمى على الضؾخىع ُت الضولكُ            زامؿ 

غ ؾمى هٍٓم، و 2008ٖام  يم واإلاٗض٫ ف1815لٗام  يىلىضهالضؾخىع ال ٍظا الاججاَجى بج
 يت التُت الضول٢ُت مسالٟت الاجٟاُا: بم٩اههغ مجَٖضة مٓا يف يىلىضهٖلى الضؾخىع ال يالضول ١الاجٟا

ضم َا هرمبج حؿمى ٖلى  يت الت٢ُت الاجٟاٍٗضم صؾخىع بضعة املخا٦م ٖلى الخ٨م ٢ىلىضا للضؾخىع، ٖو

 ا.حهت ٖلب٣ا والؿاهت ل٣ت الالخُٗاث الضازلَالدكغ 

جخٗاعى  يا والتحهٖل ١ت اإلاهضُت الضول٢ُالاجٟا ب٤ُإن جُبى٫ ٣ى ما صٞ٘ بلى الَظا الؿمى َو 

آزغ ٖلى ؤن ؾمى  يىما ؤ٦ض عؤبِ، (1)هاثم طاج٣ل للضؾخىع الًت حٗضبمثابٗض ٌم٘ ؤخ٩ام الضؾخىع 
ا ِى لهت، ومً زم ُٞاة الضولًُغوعاث الخبى ؾمى مدضوص َىلىضا َ يت فُاث الضول٢ُالاجٟا ـ ؾمى 

 .(2)يىلىضهمً الضؾخىع ال 63ا لىو م/ب٣ا ٣َمُل

ا مُلِل يىلىضهال يالىٓام الضؾخىع  يظا الؿمى فَاخث ؤن بغي الٍو  ض ٣ُى مَل ب (3)ا٣ـ ؾمى 

ٖلى  ٤ًت والخهض٣اإلاىاٞبىر( ُوالك بالىىا) رإلاانبال يؤنىاث مجلسخ يت زلثبُإٚلبغاع ٢هضوع ب
ا حهت ٖل٣واإلاىاٞ ٤ًت الخهضًُ٘ آلً يى الظهت ٢ُٞمً ٖلى الاجٟاهُى اإلاَضاث، ٞالضؾخىع بطن َاإلاٗا

املخالٟت ت ٢ُإن الاجٟابى٫ ٣ال هم٨ً مًٗال  يى ألامغ الظَا للضؾخىع، و هخا٫ مسالٟت يختى ف

املخالٟت  ٍظبهؿمذ ٌ يى الظَ ه، بط ؤن الضؾخىع هٟؿهل لًت حٗضبمثابحٗض  يىلىضهللضؾخىع ال
 يف يىلىضهمً الضؾخىع ال 91ر لىو م/حل ألازًظا واضر مً الخٗضَرإلاان، و بال يت مجلسخ٣مىاٞب

 َظٌٍ ٣جىػ هًضاث، ٦ما ال َاإلاٗابجىػ التزام اإلامل٨ت ًال  -1" هغعث ؤه٢ يم والت2008ٖام 

ا يغوعة حهكتٍر ٌٞال  يض الخاالث التًجدض يغبيًرإلاان. ٦ما بت مً الب٣ت مؿ٣ضاث صون مىاَٞاإلاٗا
ا مىذ حهخم ًٞ يت الت٣ٍوي٘ الُغ  يغبيً -2رإلاان، باهىن ناصع ًٖ الب٣ت املجلـ ٣الخهى٫ ٖلى مىاٞ

غ بم٩اهًض ٢رإلاان، مما باهىن ناصع ًٖ ال٢ بمىحبت ٣اإلاىاٞ بن  -3ت. ُيمىت ٣ت بُٖاء مىاُٞٞى

                                              
دمحم صاووص: الخُب٤ُ اإلاباقغ ل٣اهىن الجماٖاث ألاوعبُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت ٖبض اإلاىٗم ص.  ( 1)

 وما بٗضَا. 260م، م 1987اإلاىهىعة، مهغ 
حما٫ ٖبض الىانغ ماو٘: ال٣اهىن الضولي الٗام واإلاهاصع، صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ٖىابت الجؼاثغ، ص.  ( 2)

 .84م، م2005
م والتي ٢غعث 2008مً الضؾخىع الهىلىضي الخالي واإلاٗض٫ في ٖام  94اإلاُل٤ ٢ض ًا٦ضٍ هو م/َظا الؿمى   (3)

ت صازل اإلامل٨ت، ال ًجىػ ؤن جهبذ ٢ابلت للخُب٤ُ بطا ٧ان  "ؤن ال٣ىاٖض وألاهٓمت واللىاثذ ال٣اهىهُت الؿاٍع
ل٣غاعاث مً ٢بل طل٪ الخُب٤ُ ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام اإلاٗاَضاث اإلالؼمت لجمُ٘ ألاشخام ؤو م٘ ؤخ٩ام ا

اإلااؾؿاث الضولُت"، ول٨ً ههىم الضؾاجحر ال ًيبغي الىٓغ بلحها ٦ىهىم مىٟهلت بل هي ٦خلت واخضة 
 مترابُت الٗىانغ.                   
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ت ٢جىػ اإلاهاصً، ال هبلى وكىء هؼاٖاث مٗ يض جاص٢ض جخٗاعى م٘ الضؾخىع ؤو ٢ضة َت مٗاًؤخ٩ام ؤ

ت ٣رإلاان لهالر اإلاىاٞبال يا فبهألانىاث اإلاضلى  يرإلاان ما لم جدهل ٖلى زلثبال يا مً مجلسخحهٖل

 .(1)ا"حهت ٖل٢واإلاهاص

 ايفزع ايجاْٞ

 ٞايداخً ٞاْْٛكايٓعاّ اي يف ٞايدٚي ماال فابط االيتشاّ بضٛا

جىػ للضولت ؤن جخمؿ٪ ًال -1" هم ٖلى ؤه1969ضاث َاهىن اإلاٗا٣ىا لُت ٢ُٞمً اجٟا 46ههذ م/

 ٤خٗلً يا الضازلهاهىج٢ ياملخالٟت لخ٨م فبض جم ٢ضة َمٗابااللتزام با َر ًٖ عيابحإن الخٗب
اٖضة ب٣ا، بال بطا ٧ان بزالال واضخا ومخهال َُا٫ عيابإل  ببضاث ٦ؿَغام اإلاٗابةباالزخهام ب

هىعة بن بحر ؤلازال٫ واضخا بطا جبٗخٌ-2. يا الضازلهاهىج٢ىاٖض ٢ت مً ٍغ َت حى ُمَطاث ؤ
 ت".ُدؿً هبو  يالؿلى٥ الٗاص ٤ظا الكإن ٞوَ يت صولت جخهٝغ فًت أل ُمىيٖى

ر ًٖ بحالخٗ ي"بطا ٧اهذ ؾلُت ممثل الضولت ف هت ٖلى ؤه٢ُمً طاث الاجٟا ٦47ما ههذ م/ 

جىػ ًض ٞال ٣ُظا الَض زام وؤٟٚل اإلامثل مغاٖاة ب٣ُضة ٣ُىت مُضة مَٗمٗابا الالتزام َاعجًا
ٟا٫ إل بهالخمؿ٪  ظا بهلٛذ بض ؤ٢مً عيا بال بطا ٧اهذ الضو٫ اإلاخٟاويت  هر ٖىبُا٫ ما ٖبظا ؤلٚا

 ًٖ الغيا". ٍر بحل ح٢ٗبض ٣ُال

م٨ً ًت ُت الضول٢ُاالجٟابا ُاللتزام الضو٫ صازلىاٖض ٢ىا٥ َن ؤن ب٣حن الؿاحخطر مً الىهٍو 
 : يا ٖلى الىدى آلاحَخهغ 

اهىن ٣ذجت وحىص مسالٟت للب هالخىهل مى يصول ١اجٟا يَٝغ ف يجىػ أل ًال  هألانل ؤه -1

 .يالضازل

 : نُحن آلاجحخىاٞغ الكَغبظا ألانل الٗام َجىػ الاؾخثىاء مً ً -2

 .يالضازلاهىن ٣ال يت فٍغ َاٖضة حى ٣وحىص مسالٟت واضخت ل - ؤ
 ت.ُدؿً هبو  يمؿل٪ ٖاص ١ظا الاجٟاَ ي٩ىن مؿل٪ الضولت فًؤن  - ب

، بال بطا ه٢ُٗض زام ٖلى جى ٣ُل هذجت مسالٟخب ١جىػ إلامثل الضولت الخىهل مً الاجٟاًال  -3

غاٝ ألازغي   ض.٣ُظا البه٘ ٢ُل الخى ٢بؤزُغ ألَا

                                              
)1)  https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?lan 
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اٖضة ٢ظا الهضص الضؾخىع، بط ال جىحض َ يت" فٍغ َاٖضة الجى ٣البهىص "٣اخث ؤن اإلابغي الٍو 

 -ى٫ ٣م٨ً الًمت مً ههىم الضؾخىع، ومً زم ٢ُت و بؤٖلى مغج يصازل ياهىو٢هٓام  يؤ يت فُاهىه٢
كٍغ ؤن با هم٘ ههىم الضؾخىع، وبال حاػ الخىهل مج ٤ن ؤن جخٟحخًٗت ُت الضول٢ُبن الاجٟا -٤دبو 

 .تُدؿً الىبا هض طل٪ احؿم ؾلى٦ٍجغ  يج٩ىن الضولت الت

ل وي٘ التزاما بضة م٘ ههىم الضؾخىع، َاإلاٗا ١ان يغوعة اجٟاببُ ب٨٤خ٠ الىو الؿاًولم 

ظا هت لٍىص الضؾخىع ٣ُالبإن جلتزم ب (1)ت٢ُ٘ ٖلى الاجٟا٢ُالخى  يا فهًٍخم جٟى ً يٖلى الؿلُت الت

، (2)ت٢ُ٘ ٖلى الاجٟا٢ُل الخى ٢با ٢حهض ٖلى جى ٣ُظا الَىحىص بت ٢ُ٘، وؤن جسُغ ؤَغاٝ الاجٟا٢ُالخى 
ا ٖلى ه٢ُُٗا٫ جى بةبالخالت  َظٍ يت الضولت ف٣ُض ٖضم ؤخ٣ُظا البهٖلى ٖضم الالتزام  بترجٍو 

 ت.٢ُالاجٟا

ما بط هجبُن ووي٘ خضوصا ٞانلت حن التزامبحض حم٘ ٢ ب٤ىا ؤن الىو الؿاَاخث بالخٔ الٍو 

، ومً زم يا الضازل٢ههُا يا فهالتزامب هُبوع  يت ٖلى اإلاؿخىي الضول٢ُاالجٟابن التزام الضولت بححم٘ 

 .يالضازل ياهىو٣٘ ال٢ضا ًٖ الىاُٗب يم٨ً الىٓغ بلى الالتزام الضولًال 

ت والالتزام ُن الالتزاماث الضولبحاٍ بظا الاعجَذجت ؤن باص ٣اخث الاهخبال يلغؤ هىحًض ٢و 

ؤو ا هت حؿخمض صختُاث الضول٢ُت الىاقئت ًٖ الاجٟاُجٗل الالتزاماث الضولُؾ يالضازل ياهىو٣ال

ا، مما ُصؾخىع الضولت صخ ب٣يى َاإلاا ب٣ا مً صؾخىع الضولت، وجهتُمكغوٖ ُغؤ ًر ُححٛ يٗجى ؤن ؤٌد 
ت، وجل٪ مؿإلت ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَاإلاٗا يًا فًرا ؤح٘ حٛبؿخدٌض ؤن بال  يٖلى الضؾخىع الضازل

 الٗمل. ُهٖل ي جسال٠ ما حغ 

اء بحإن الخالػم بى٫ ٣م٨ً الًوللغص ٖلى طل٪   َظٍت ٣ت، ومىاُٞا الضولهالتزاماتبالضولت ن ٞو

                                              
مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث ٧ل  7ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة ٣ًهض بالؿلُت املخخهت ٦ما ههذ   (1)

م: عئؾاء  ٌ َو اثٟهم صون الخاحت بلى وزاث٤ جٍٟى ألاشخام الظًً ٌؿخُُٗىن جمثُل صولهم بد٨م ْو
ما٫ الخانت بةبغام اإلاٗاَضاث، وعئؾاء  الضو٫، وعئؾاء الخ٩ىماث، ووػعاء الخاعحُت ُٞما ًخٗل٤ بجمُ٘ ألٖا

لضبلىماؾُت ُٞما ًخٗل٤ بة٢غاع هو مٗاَضة بحن الضولت اإلاٗخمضة والضو٫ اإلاٗخمضًً لضحها، واإلامثلىن البٗثاث ا
 اإلاٗخمضون مً الضو٫ لضي ماجمغ صولي ُٞما ًخٗل٤ بة٢غاع هو مٗاَضة في َظا اإلااجمغ.

ُل٤ ال٣ٟه ال٣اهىوي ٖلى ال٣ُىص التي جغص ٖلى جى٢ُ٘ الؿلُت املخخهت بةبغام الاجٟا٢  (2) ُت مهُلر "الخهض٤ً ٍو
٣هض به الخهض٤ً الظي ًخم باملخالٟت لىهىم الضؾخىع الضازلي للضولت التي ٢امذ به، ٧إن  الىا٢و"، ٍو
ًخم الخهض٤ً صون مىا٣ٞت البرإلاان بطا ٧ان الضؾخىع الضازلي للضولت ٌؿخلؼم طل٪، ول٣ض ؤزاع َظا الخهض٤ً 

ض مً الخٟانُل اى نالر ؤبى الُٗا: ال٣اهىن الضولي الخالٝ خى٫ مضي التزام الضو٫ به. إلاٍؼ ، ًغاح٘ ص. ٍع
 وما بٗضَا.  153الٗام، مغح٘ ؾاب٤، م
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لى وح-ت ُت الضازلُاهىه٣ىاٖض ال٣الالتزاماث لل ا ٣ُٗض ؤمغا مىٌُ -الخهىم لىهىم الضؾخىع  هٖو

ى بطن مهضع هت، ُٞا الضولهات٢ُغام اجٟابب ٤ٍغؾم للضولت َغ ً يى الظَ؛ ٞالضؾخىع هوال مىضوخت ٖى
ت املخالٟت ٢ُا، لظا ٞةن مأ٫ الاجٟاحه٘ ٖل٢ُالخى بىم ٣ًت مً ُى مهضع قٖغَل با هتُمكغوٖ

املخالٟت بت ُا الضوله٘ الؿلُت الخا٦مت ؤن جىٟظ التزاماتُى بلى ػوا٫ ٞلً حؿخَُللضؾخىع 

 ا.َلضؾخىع 

 يرا فُح٘ حٛبؿخدِؾ يُغؤ ٖلى الضؾخىع الضازلُؾ ير الظُحإن الخٛبى٫ ٣اخث ؤن البغي ال٦ًما 

ت لىهىم ٢ُت الاجٟا٣مىاٞب هيرة بت؛ ٞال٢ٗالض ٍى٫ حٗىػ ٢ظا هت، ُٞاث الضول٢ُضاث والاجٟاَاإلاٗا
ا ٣ت، ٞو٢ُغام الاجٟابٗض ببر ههىم الضؾخىع ُحىحض ؤزغ لخًٛا، وال هغامبذ ب٢اثم و ٣الضؾخىع ال

ت، ٞاألنل ؤن ههىم الضؾخىع ُاهىه٢ت ٦ىهىم ٍىاٖض الضؾخىع ٣ال ب٤ُلخُ يالؼماو ١للىُا

اث ٢ُا الاجٟاهجبُا ومً هْل يجدضر ف يت التُاهىه٣الاج٘ ٢اقغ ٖلى ٧اٞت الى بوم يإزغ ٞىع ب ب٤جُ
 . يإزغ عحعب ي ت، وال حؿغ ُالضول

 ايجاْٞ طًبامل

 ع١ املًش١َ بَٝٔ ايط ٞاحلاي ٟف ايدصتٛر املرزقَٛ

 ادئبإعإ امل مال فا

ٖلى اإلاؿخىي ا َٗجى هٟاطٌال  يٖلى اإلاؿخىي الضول ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢ظ ُدىٟبالتزام الضو٫ 
ج ج٢خى ً، وبهما ياج٣ك٩ل جلب يالَى الىٓام  "Réception"ا٫ ٣بت اؾخُُٟٖلى ٦ ي٠ الىٟاط الَى

 .(1)ٖاصة صؾخىع الضولت ٍدضصًى ؤمغ َت، و ُاٖضة الضول٣لل يالضازل ياهىو٣ال

ض ٢ يالخال ي اإلاهغ  هجض ؤن الضؾخىع  ي اإلاهغ  يٖلى الىٓام الضؾخىع  ب٤الؿا ٤اإلاىُ ب٤ُخُبو 

٘ ٖلى ٢ُاصت، ٦ما ؤن الخى ببٖالن اإلا ١ا اجٟاهجبُت ومً ُت الضول٢ُاالجٟابِ لاللتزام بوي٘ ٖضة يىا

 يف بظا اإلاُلَاخث جىاو٫ بترح ال٣ًت، لظا ٍٖضص مً اإلاك٨الث الضؾخىع  بهض ناخ٢ ١ظا الاجٟاَ
 : ين ٖلى الىدى آلاححٖٞغ

: غىا  . (م2014) يالحال ي الضؾخىع اإلاطغ  ياصت فببعالن اإلا قـ اجفابالفغع ألاٌو

 اصت.ببعالن اإلا قاجفا يت فٍ: اإلاشىالث الضؾخىع يالفغع الثاو

                                              
جي في جُب٤ُ وجٟؿحر ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت  (1) ص. ؾُٗض الجضاع: صوع ال٣اضخي الَى

ت،   وما بٗضَا. 57م، م1992الخ٣ى١، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ايفزع األٍٚ

 ّ(1212) ٞاحلاي ٟايدصتٛر املرز ادئ يفبإعإ امل مط ا فابضٛا

ِ لاللتزام بض وي٘ ٖضصا مً الًىا٢م( 2014) يالخال ي اخث ؤن الضؾخىع اإلاهغ بغي الً
 : ياصت ٖلى الىدى آلاحببٖالن اإلا ١اجٟاب

 اهىن والضؾخىع:لن البيت اإلاخىؾؿت لاإلاىؿ يع فًلاصت باإلا بعالن قؤوال: اجفا

 ب٤الؿا ي الضؾخىع اإلاهغ  ٣هاٖخى يالظ َبزالٝ خى٫ اإلاظ يف ي اإلاهغ  ياهىو٣ال ٣ه٧ان الٟ
ٌٗ بلى بال َب؛ بط طياهىن الضازل٣ت والُت الضول٢ُن الاجٟابحت ٢ض الٗالًقإن جدض يم( ف1971)

 ٤ر مٗلحا َٚؤن هٟاط يا، ؤَا ووكغ حهٖل ٤ًا والخهضهغامبٗض بباهىن ٣ىة ال٢ضة َإن للمٗابى٫ ٣ال

ىة ٢ بضة ج٨دؿٌَٗ آلازغ بلى ؤن اإلاٗابال َبىما طبِ، (1)نحىاه٣ةنضاع البٖلى الخُىاث الخانت 

 .(2)ي٘ الٗاصَت الدكغ با ال جخجاوػ مغجهتبؤن مغج يِ، ؤ٣اهىن ٣ٞال

بٖالن  ١ت ٖامت، واجٟاُالضولت ٢ُغي ؤن الاجٟاًاخث بٞةن ال يالخال ي ْل الضؾخىع اإلاهغ  يؤما ف

ن بحجم٘ ً هت، ٞةهٍِ الضؾخىع بللكغوٍ والًىا هٟاثُٗض اؾدبالخهىم  هاصت ٖلى وحباإلا

 .ياهىن الضازل٣الب هخ٢الىخضة والؿمى م٘ ٖال ي غ همٓ

"جلتزم الضولت  همً ؤه يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  93ىو م/بما وعص ُغ الىخضة ٞهخطر مٍٓو  

ىة ٢ا هذ لبا مهغ، وجهحهٖل ١جهض يؤلاوؿان الت ١ ى ٣ت لخُالضول ٤ُواإلاىازىص هاث وال٢ُٗاالجٟاب
 غعة".٣ا لؤلويإ اإلا٣ا ٞوَٗض وكغ باهىن ٣ال

ت، ُا الخاعحهات٢ٖال يت الضولت فٍىع هـ الجمِمثل عثً" همً ؤه 151ىو م/بو٦ظل٪ ما وعص 

ا َٗض وكغ باهىن ٣الىة ٢ا ه، وج٩ىن لبت مجلـ الىىا٣ٗض مىاٞبا حهٖل ١هضٍضاث، و َرم اإلاٗاٍبو 
 إ ألخ٩ام الضؾخىع...."٣ٞو

ٖغى  بما: وحى َن ؤخضهحا جإزظ وحهٞةج ياهىن الٗاص٣ت ٖلى ال٢ُغ ؾمى الاجٟاَاما مٓا

مغاخل بت ُت الضول٢ُخاالث مدضصة، وآلازغ: مغوع الاجٟا يف بيت ٖلى الاؾخٟخاء الك٢ُٗالاجٟا
ا حهت ٖل٣ت زم اإلاىاٍٞىع هـ الجمِل عث٢با مً هغامبخم بًبط  ياهىن الٗاص٣ت مسخلٟت ًٖ الٍصؾخىع 

                                              
ؼ دمحم ؾغخان، (1)  الىٓام ال٣اهىوي للٗال٢اث الضولُت في صؾخىع حمهىعٍت مهغ الٗغبُت، م٣ا٫  ص. ٖبض الٍٗؼ

ت لل٣اهىن الضولي، املجلض   .27، م 29ميكىع في املجلت اإلاهٍغ
ص. ٖلى ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي، اإلاٗاَضاث الضولُت ؤمام ال٣اضخي الجىاجي، الضاع الجامُٗت للُباٖت واليكغ،  (2)

 .60م بحروث، لبىان، بضون ؾىت َباٖت،
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 ا. َا ووكغ حهٖل ياجهالج ٤ًا، زم الخهضحهٖل بيؤو الاؾخٟخاء الكٗ بمجلـ الىىا بمً حاه

٧اٞت  هٟاثُواؾد ُهٖل ٤ًٗض الخهضباصت بذ بٖالن اإلابهًِ ؤن بظا الًاَٖلى  بترجٍو 
ا مً ٢ت ٍالكغوٍ الضؾخىع   يعؤ يف-ا حهٖل بترجًجت ُالىد ٍظَال٩اٞت، و  بهن الضولت جلتزم حىاه٢اهىه 

ت با٢ا للغ َا ووكغ حهٖل ٤ًٗض الخهضبت ٢ُالاجٟا َظٍزًٕى  يخمثل فًالٜ الخُىعة بؤزغ  -اخثبال

 ن الضولت.حىاه٢اهىها مً ٢ا َاع باٖخبت ٍالضؾخىع 

 :ُهعل ًمل الخطضكباصت ببعالن اإلا قاؾخفخاء على اجفا يف بت الشعلت مىافُبلؼام ا: ُزاه

 يف بت الك٣ٗالخهى٫ ٖلى مىاٞبت ٍىع هـ الجمِعث يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  151ؤلؼمذ م/
م ُل٢اصة ٖلى حؼء مً بُالؿ ٤دب ٤ا جخٗلَاع باٖخبت ٢ُالاجٟا َظٍٖلى  ٤ًل الخهض٢باؾخٟخاء ٖام 

 ل. ُغ الىهى جَالضولت و 

 :
 
  زالثا
 
 املخالفت للضؾخىع:باصت بطا جم ببعالن اإلا قؿالن اجفاب     

ا  يالخال ي الضؾخىع اإلاهغ مً  151غعث م/٢ ت ٢ُاجٟا يغام ؤبجىػ بًال  ٍخًا٣مبخ٨ما ٖام 

ضة َت مٗاًغام ؤبجىػ بً٘ ألاخىا٫ ال ُحم ي..... وف".هغعث نغاخت ؤه٢جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع بط 

 جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع...".

 ايفزع ايجاْٞ

 ادئبإعإ امل ما فا ١ يفٜاملشهات ايدصتٛر

 : يت ٖلى الىدى آلاحٍاصت ٖضصا مً اإلاك٨الث الضؾخىع باإلا بٖالن ١ر اجٟاحثً

 ختى آلان: ُهرإلاان وعضم العغع علبت الُبغ ياصت فببعالن اإلا قغام اجفابؤوال: ب

ا، ول٢ ي اإلاهغ  ب٨ً مجلـ الكًٗم، ولم 23/3/2015 ياصت فببٖالن اإلا ١غام اجٟابجم ب  ض ٣اثم 

ت ُمَر مً ألا بحضع ٢٦ثاع حؿائ٫ ٖلى ًىا َ، و (1)م16/1/2016 يف هؤولى حلؿاج بض مجلـ الىىا٣ٖ

ؤو٫  يف بٖلى مجلـ الىىا يصول ١اصت ٧اجٟاببٖالن اإلا ١ٖغى اجٟا يلؼم اإلاكٕغ الضؾخىع ًل َ
 ؤم ال؟ هاص ل٣اوٗ

اص مجلـ ٣ر صوع اوٗحٚ ي"بطا خضر ف هٖلى ؤه يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  156ههذ م/

                                              
عي ألاو٫، صوع الاو٣ٗاص الٗاصي ألاو٫،   (1) مً  6ًغاح٘ وكغة مجلـ الىىاب اإلاهغي، الٗضص ألاو٫، الٟهل الدكَغ

 م.2016ًىاًغ  16َـ اإلاىا٤ٞ 1437عبُ٘ آلازغ 



 

  
 

 

  128 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

ت املجلـ ٍىع هـ الجمِضٖى عثًر، حجدخمل الخإزر ال بحاجساط جضا يؤلاؾغإ ف بىحًما  بالىىا

ت ٍىع هـ الجمِجىػ لغثًاثم، ٢ر حٚ ب، وبطا ٧ان مجلـ الىىاُهاص َاعت لٗغى ألامغ ٖل٣الوٗ
ىما مً ًا زال٫ زمؿت ٖكغ حهت ٖل٣ا واإلاىاٞهكت٢ا ومىاهخم ٖغيًن، ٖلى ؤن حىاهب٣غاعاث ٢بنضاع 

 يإزغ عحعبا املجلـ، ػا٫ َغ ٣ًل ؤو بطا ٖغيذ ولم ٢ض، ٞةطا لم حٗغى وجىاًاص املجلـ الجض٣اوٗ

 يا فَظل٪، بال بطا عؤي املجلـ اٖخماص هٟاطبغاع ٢اهىن، صون خاحت بلى بنضاع ٣ىة ال٢ا مً هما ٧ان ل
 ا مً آزاع".حهٖل بت ما جغجٍت، ؤو حؿى ب٣الٟترة الؿا

ُٖلت  يف هول٨ى اثما٩٢ىن املجلـ ًا: ؤن َبخضا بن ملجلـ الىىاحن خالخبح ب٤الىو الؿا ١ ٞغ 
ما  ُهٗغى ٖلُاص َاعت ل٣الوٗ بت صٖىة مجلـ الىىاٍىع هـ الجمِن ٖلى عثحخًٗىا هت؛ ُٞغإلااهب

ىا َاثم، و ٢ر ح٩ىن املجلـ ًٚر، وألازغي: ؤن حت خاالث ال جدخمل الخإزهر إلاىاحبحمً جضا ٍخسظِؾ

ىما ً 15ن، وطل٪ زال٫ حىاهب٣غاعاث ٢مً  ٍهضع ًت ٖلى ما ٍىع هـ الجمِل عث٢بخهغ الٗغى مً ٣ً
 .باص ملجلـ الىىا٣ش ؤو٫ صوع اوٍٗمً جاع 

ِ بغجًال  بت ٖلى مجلـ الىىاٍىع هـ الجمِل عث٢بالٗغى مً بؤن الالتزام  ب٤خطر مما ؾٍو 

مً  151هو م/ ب٤ُاخث يغوعة جُبغي الًىا َاصت، و باإلا بٖالن ١ت ٧اجٟاُاث الضول٢ُغام الاجٟابةب
ـ ِمثل عثً" هؤه 151غعث م/٢ث ُت، خب٣الؿا ٦156ىو م٨مل لىو م/ ي الضؾخىع اإلاهغ 

ت مجلـ ٣ٗض مىاٞبا حهٖل ١هضٍضاث، و َرم اإلاٗاٍبت، و ُا الخاعحهات٢ٖال يت الضولت فٍىع هالجم

 ضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع ............".َت مٗاًغام ؤبجىػ بً٘ ألاخىا٫ ال ُحم ي............، وفبالىىا

اصت ٖلى ببٖالن اإلا ١بلى يغوعة ٖغى اجٟا ياصًن ب٣حن الؿاحن الىهبحِ بالغ اخث ؤن بغي الٍو 

ظا الاؾخيخاج َل ٖلى ُوالضل (1)غ.ًض٣ل ج٢ا ٖلى ؤُا صول٢اجٟا ٍاع باٖخب ُهت ٖل٣للمىاٞ بمجلـ الىىا

 (2)اصتببٖالن اإلا ١٘ ٖلى اجٟا٢ُل الخى ٢با ٍم( ٧ان ؾاع 156م/) يظا الىو الضؾخىع َؤن  ي٨مً فً

 ت. ٍىع هـ الجمِى هو ملؼم لغثهومً زم ٞ

خطخى ٣مب ١ظا الاجٟاَكت ٢٘ ألاخىا٫ مىاُحم يف بمجلـ الىىا ٤ؤن مً خ ب٤ًاٝ بلى ما ؾٍو 

، يالخال ي اإلاهغ مً الضؾخىع  137ىو م/بت املخضصة ًظُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىٟبُا٢الغ  هؾلُخ

ً ٨مًًىا َت، و ٍىع هـ الجمِل عث٢بمً  ١ظا الاجٟاَ ُهٗغى ٖلٌولى لم  ٖضم جىاو٫  يف بالخعج مَى

                                              
ًغي الباخث ؤن َظا الاجٟا١ ًخٗل٤ بد٣ى١ الؿُاصة ومً زم ًجب ٖغيه ٖلى الكٗب في اؾخٟخاء، ول٨ً ٖلى   (1)

 ًغ ٧ان ًخٗحن ٖغى َظا الاجٟا١ ٖلى مجلـ الىىاب إلاىا٢كت بىىصٍ باٖخباٍع اجٟا٢ا صولُا.ؤ٢ل ج٣ض
ضة الغؾمُت في الٗضص 2014وكغ الضؾخىع اإلاهغي الخالي   (2) م، في خحن ؤن 2014ًىاًغ  18م٨غع )ؤ( في  3م بالجٍغ

 م.23/3/2015اجٟا١ بٖالن اإلاباصت جم جى٢ُٗه في 
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م زُىعج ١ظا الاجٟاهل ي اإلاهغ  بمجلـ الىىا  الضعاؾت؟!  َظٍت بختى لخٓت ٦خا هٚع

 اصة: ُالؿ ق ى لاصت وفىغة خباإلا بعالن قا: اجفاُزاه

 ُه٘ ٖل٢ُالخى بت ٍىع هـ الجمِام عث٢ يالظ بيى ًُت ألازهاصت خى٫ ؾض الجببٖالن اإلا ١ر اجٟاحثً

 ؟ هاصة مً ٖضمُالؿ ١ ى ٣دب ٣هحٗلت خى٫ مضي ٍمك٩لت صؾخىع 

مثل حؼءا مً ع٦ً ً يل الظُغ الىهجبا ٣ٗض مخٗلٌ ١ظا الاجٟاَإن بى٫ ٣اخث البلل ب٤ض ؾ٣ول

م الضولت ُل٢اصة ٖلى بُالؿ ١ ى ٣دب ٤خٗلً يصول ١ى اجٟاهت، ومً زم ٍٞالضولت اإلاهغ  يم فُل٢ؤلا

 ياخث فبل الُدً، لظا ُهت ٖل٣للمىاٞ ي اإلاهغ  باؾخٟخاء ٖام ٖلى الكٗ يف هن ٖغيحخًٗت ٍاإلاهغ 
 الضعاؾت. َظٍمً  يضهُالٟهل الخم يف ٍط٦غ  ب٤ظا الهضص إلاا ؾَ

ا: الؿلؿت املخخطت 
 
                 زالث
 
 اصت على الاؾخفخاءببعالن اإلا قعغع اجفاب    

 ١ ى ٣دب ٤خٗلً -اخثبال يعؤ يف- بيى ًُت ؤلازهاصت خى٫ ؾض الجببٖالن اإلا ١بطا ٧ان اجٟا
ل َظا الٗغى، بهالؿلُت املخخهت  هي، ٞما باؾخٟخاء ٖلى الكٗ يف هن ٖغيحخًٗاصة ومً زم ُالؿ

 ؟بت ؤم مجلـ الىىاٍىع هـ الجمِعث

خىلى ً" هغعث ؤه٢ يمً الضؾخىع والت 101ٖغيا لىو م/ يخطخ٣ج ب٤ت ٖلى الدؿائ٫ الؿابؤلاحا
ت ُاؾت الٗامت للضولت، والخُت الٗامت للخىمُغاع الؿ٢٘، وبَؾلُت الدكغ  بمجلـ الىىا

ت، ًظُت ٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىٟبا٢ماعؽ الغ ٍت، واإلاىاػهت الٗامت للضولت، و ُت، والاحخماًٖخهاص٢الا

 الضؾخىع". ين فبحٖلى الىدى اإلا هوطل٪ ٧ل

الهلر  ضاثَن لالؾخٟخاء ٖلى مٗابحصٖىة الىاز بجٍ......و ".همً الضؾخىع ؤه 151غعث م/٦٢ما 

 ت......"٣اإلاىاٞب جت الاؾخٟخاءُٗض بٖالن هدببال  ٤ًخم الخهضًاصة، وال ُالؿ ١ ى ٣دب ٤خٗلًوالخدال٠ وما 

ت هدضص الجًذ ٍنغ  يىحض هو صؾخىع ًن ال ب٣حن الؿاحيىء الىه يف هاخث ؤهبغي الً

ت هخضص الج يض الظُا، والىو الىخحهلالؾخٟخاء ٖل بت ٖلى الكُٗت الضول٢ُٗغى الاجٟاباملخخهت 

"ال  هغعث ؤه٢ يمً الضؾخىع والت 137م/ى هو َ بيالٗغى ٖلى الاؾخٟخاء الكٗ ُهخىحباملخخهت 
ٗض اؾخٟخاء ب، و ببغاع مؿب٣بال ٖىض الًغوعة، و  بت خل مجلـ الىىاٍىع هـ الجمِجىػ لغثً

٠ حلؿاث املجلـ، وبحغاء ٢ى بغاعا ٢ت ٍىع هـ الجمِهضع عثٍجىػ خل املجلـ.... و ً، وال بالكٗ

 ىما ٖلى ألا٦ثر.".ً 20الاؾخٟخاء ٖلى الخل زال٫ 

ى مجلـ َ بياصت ٖلى الاؾخٟخاء الكٗببٖالن اإلا ١ٗغى اجٟاباخث ؤن املخخو بغي الٍو 

 : اهوطل٪ لٗضة صالثل مج بالىىا

ؤعاص  بخالت خل مجلـ الىىا يت فٍىع هـ الجمِظا الازخهام لغثَؤن الضؾخىع ٖىضما مىذ  -1
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 بى مً اهخسَ بمهضع الؿلُاث، ٞالكٗ بت الكٗبا٢ت زايٗا لغ ٍىع هـ الجمِجٗل عثًؤن 

ت ٣ٗىص ؤمغ اإلاىاٌٞؤن  ٣يىا ٧ان مً اإلاىَُ، و هت خلٍىع هـ الجمِعؤي عث يالظ بمجلـ الىىا
ؤًٖاء مجلـ  باهخس يل الظُالازخهام ألان بلهاخ همً ٖضم بٖلى خل املجلـ اإلاىخس

 اصت.ببٖالن اإلا ١الاؾخٟخاء ٖلى اجٟا يمىحىصة ف رح، وجل٪ الخ٨مت ٚبالىىا

 ه، بط ؤههٌ م٘ الخ٨مت مى٢ت جدىاٍىع هـ الجمِاصت لغثببٖالن اإلا ١ؤن مىذ ؾلُت ٖغى اجٟا -2
 ه؟! لظا ٞةههٖلى الاؾخٟخاء مً ٖضم همىذ ؾلُت ٖغي٠ً ُ، ١٨ٞغام الاجٟابةبام ٢ يى الظَ

اصة ُالؿ بناخ بممثال ًٖ الكٗ ٍاع باٖخب بالؿلُت ملجلـ الىىا َظٍؤن جمىذ  ٣يمً اإلاىُ
 ل.ُوالؿلُت ألان

ت، ًظُٖلى ؤٖما٫ الؿلُت الخىٟ بيا٢الغ  ٍٗت صوع بُم٘ َ ٤خًٟ بالؿلُت ملجلـ الىىا َظٍمىذ  -3

، ٦ما ١الاجٟا ب٧اٞت حىاهكت ٢٘ مىاُؿخُِمً لجان مخسههت ؾ ٍهدى ًما ب٦ما ؤن املجلـ 
 اصة ؤم ال.ُالؿ ١ ى ٣دب ٤خٗلً ١ظا الاجٟاَىيىح ما بطا ٧ان بغع ٣ً٘ ؤن ُؿخُِؾ

ٖلى  بجٍ... و ".اعةبةياٞت ٖبمً الضؾخىع  151ل هو م/ًاخث لًغوعة حٗضبر الحكٌىا َو 

 ١ ى ٣دب ٤خٗلًضاث الهلر والخدال٠ وما َن لالؾخٟخاء ٖلى مٗابحصٖىة الىاز بمجلـ الىىا
 اصة ...."ُالؿ

 اصت على الاؾخفخاءببعالن اإلا قعا: اإلاضة الالػمت لعغع اجفابعا 

 ١ ى ٣مً خ ٤دب ٤اإلاخٗل يالضول ١الاجٟاا ٖغى حهلؼم ًٞ يضا للمضة التًخًمً الضؾخىع جدضًلم 
ؿمذ ٌما بمً الضؾخىع 151ل هو م/ًاخث لًغوعة حٗضبر الحكٌىا َ، و باصة ٖلى الكُٗالؿ

لى وحبت ٖامت ٖلى مجلـ الىىاُاث الضول٢ُا ٖغى الاجٟاحهلؼم ًٞىي٘ مضة مدضصة ب  ه، ٖو
 الاؾخٟخاء. يف بخالت الٗغى ٖلى الكٗ يالخهىم ف

 :يل ٖلى الىدى آلاحًٗض الخٗضب ٩151ىن هو م/ًاخث ؤن بترح ال٣ٍو 

 ١هضٍاث، و ٢ُضاث والاجٟاَرم اإلاٗاٍبت، و ُا الخاعحهات٢ٖال يت الضولت فٍىع هـ الجمِمثل عثً
 بجٍإ ألخ٩ام الضؾخىع. و ٣ا ٞوَٗض وكغ باهىن ٣ىة ال٢ا ه، وج٩ىن لبت مجلـ الىىا٣ٗض مىاٞبا حهٖل

ا ً( 15) زال٫ بت ٖلى مجلـ الىىاٍىع هـ الجمِعثل ٢بت مً ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَٖغى اإلاٗا ىم 

لى مجلـ الىىاحه٘ ٖل٢ُش الخى ٍمً جاع  ضاث الهلر والخدال٠ َن لالؾخٟخاء ٖلى مٗابحصٖىة الىاز با، ٖو
ا مً جاع ً( 30) اصة زال٫ مضة ال جخجاوػ ُالؿ ١ ى ٣دب ٤خٗلًوما  ـ ِل عث٢بمً  ُها ٖلهش ٖغيٍىم 

جىػ ًألاخىا٫ ال  ُ٘حم يت. وف٣اإلاىاٞبجت الاؾخٟخاء ُٗض بٖالن هدببال  ٤ًخم الخهضًت، وال ٍىع هالجم
 م الضولت.ُل٢حؼء مً ب يا الخىاػ٫ ًٖ ؤحهٖل بترجًضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع، ؤو َت مٗاًغام ؤبب
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 ًماصت والخطضببعالن اإلا قزامؿا: اجفا

ت ٣ٗض مىاٞبٗض هاٞظا بال ٌال  ١ظا الاجٟاَإن بض ًُٟاصت ما ببٖالن اإلا ١ىهىم اجٟابغص ًلم 
٧ان واضخا  يغام، ول٨ً الىو الضؾخىع بذ ؤلا ٢اثما و ٨٢ً ً، ألن املجلـ لم ُهٖل بمجلـ الىىا

ل ٢بمً  ُه٘ ٖل٢ُوالخى  ١ظا الاجٟاَغام بٗض بٌل هضة، َٞغام اإلاٗابذ ب٢ا و ٍى٫ وؾاع ٣ال ب٦٤ما ؾ

 ؤم ال؟ ُهٖل ياجهج ٤ًت جهضبمثابت ٍىع هـ الجمِعث

 يف- ١٘ ٖلى الاجٟا٢ُ، ٞالخى ُهٖل ٤ًوالخهض ١٘ ٖلى الاجٟا٢ُن الخى بح ٤ٍن الخٟغ حخًٗت ًضابال يف

ا َر ًٖ عيابحالضولت للخٗ يالؿلُت املخخهت ف ٍجخسظ يالظ ياهىو٣ى "ؤلاحغاء الَ -اخثبال يعؤ
 ". يٖلى اإلاؿخىي الضول ١ىىص اجٟابب

ت ٍا الضؾخىع ها ألويا٣ٖٞو-ت حٗلً الضولت بمىحب يالظ ياهىو٣ى "ؤلاحغاء الهٞ ٤ًؤما الخهض

 ت". ُت الضول٢ُإخ٩ام الاجٟاب ياجها الجها والتزامهىل٢ب -تُالضازل

، بط ال بهما وعص ب ياجهٗجى الالتزام الجٌاصت ال ببٖالن اإلا ١٘ ٖلى اجٟا٢ُؤن الخى  ب٤خطر مما ؾٍو 

ؤن حؿمذ  احهن ٖلحخًٗ، والخ٨مت مً طل٪ جغح٘ بلى ؤن الضو٫ اإلاخٟاويت ٤ً٘ ًٖ الخهض٢ُالخى  يٛجٌ

 .(1)ت"ُت الضول٢ُرة إلاغاحٗت وصعاؾت "ههىم الاجٟابحٟغنت ٦با هلىٟؿ

بال  ب٤اصت ٖلى الىدى الؿاببٖالن اإلا ١اجٟاب ياجهٗجى الالتزام الجٌال  هخض طاج ي٘ ف٢ُوبطا ٧ان الخى 

ا للخهضَىا للمٗاُت ٢ُٞمً اجٟا 14/1ؤن اإلااصة 
 
 ياجهر ًٖ الالتزام الجبح٦خٗ ٤ًضاث ويٗذ قغوَ

 ت:ُالخاالث الخال يف يالضول ١االجٟاب

 ر ًٖ الغيا.بحلت الخُٗى وؾَ ٩٤ًىن الخهضًضة ٖلى ؤن َبطا ههذ اإلاٗا - ؤ

 .٤ًالخهضذ ٖلى اقتراٍ ٣ض اج٢ٟت ؤزغي ؤن الضو٫ اإلاخٟاويت ٧اهذ ٣ٍُغ بذ ببطا ز - ب

 .٤الالخ ٤ًكٍغ الخهضبضة م٘ الخدٟٔ َ٘ ٖلى اإلاٗا٢ض و ٢بطا ٧ان ممثل الضولت   -ج

ت ٣ُ، وطل٪ مً وز٤الالخ ٤ًكٍغ الخهضب٘ ٩ُ٢ىن الخى ًؤن  يت فُت الضولت اإلاٗىُضث هببطا   -ص
 رث ًٖ طل٪ ؤزىاء اإلاٟاويت.با ؤو ٖهٌ ممثلٍجٟى 

 

                                              
 .47م، م2003َـ / 1424ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ، واثل ؤخمض ٖالم: ص.  ( 1)

Dinh (Nguyen -Quoc), Daillier (Patrick) et Pellet (Alain) :Droit International public, L.g.d.j., Paris, 
France, 1987, p.134. 
Suzanne Bastid, Cours de Droit International Public, Les Cours de droit, Paris, 1976-1977, p.43. 
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 -ال نغاخت وال يمىا -خًمً ًلم  ٍاصت هجضببٖالن اإلا ١ت ٖلى اجٟاب٣الكغوٍ الؿا ب٤ُخُبو 

ا 
 
اصت ببٖالن اإلا ١جٗل اجٟاً يالظى ألامغ َ، و ٤ًا٦ض ٖلى الخدٟٔ ؤو الغحٕى للخهضًقَغ
 ت.ُت الىٓغ الضولهمً وح ٤ًدخاج بلى جهضًا ال ُاثها ج٢اجٟا - ٍغ َْا يف -ت ُالخال ههىعجب

 با ٩٢ىن اجٟاًً: بما ؤن ٍدخمل ؤخض ؤمغ ً ٍجضً ١ظا الاجٟاَٗت بُول٨ً اإلاخٟدو لُ
 
جىػ ًاَال

مً حىاػ  هغعج٢ما ُم 1969ٞضاث َاهىن اإلاٗا٣ىا لُت ٢ُٞمً اجٟا 46هو م/ ٤ٞو هالخىهل مى
، يا الضازلهاهىج٢ىاٖض ٢ت مً ٍغ َاٖضة حى ٢ض زال٠ ٢ يالضول ١االجٟابا َإن عيابجمؿ٪ الضولت 

ذ ُوجصخ ٍبدخاج بلى جهى ً ه، ؤو ؤهيالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  151الخالت هو م/ َظٍ يف هيو 
 ت.ٍىع هـ الجمِمً عث ُهٖل ٤ًرإلاان زم الخهضبمً ال ُهت ٖل٣اإلاىاٞب

 هكخ٢مىابوالؿماح  يالخال بٖلى مجلـ الىىا ١ظا الاجٟاَاخث ٖلى يغوعة ٖغى با٦ض الٍو 

ت ُاهىه٣ىاٖض ال٣مٗؼ٫ ًٖ الب ُهجىػ الىٓغ بلًال  يالضول ١، بط ؤن الاجٟاهًُكت مؿخ٢ٟمىا
لى وحُالضازل ت، ُاث الضول٢ُغام الاجٟاباإلاىٓم لؿلُت ب ٍاع باٖخبالخهىم الضؾخىع  هت، ٖو

جىػ ؤن ً، ٞال ياهىن الضازل٣ىاٖض ال٢ يت الاهضماج فُا نالخهمىدً يى الظَا، و هت٢بوؾلُت مغا

ا هُالجببد٨م ً٘ ؤن ُؿخٌُ يا، والظهاإلاىٓم إلحغاءات ياهىو٣ت اإلاهضع الُت الضول٢ُجخجاوػ الاجٟا
 . ها بطا ٧اهذ مسالٟت ألخ٩امهواوٗضام

 يؿالن الضؾخىع باصت والباإلا بعالن قؾاصؾا: اجفا

ظا الهضص َ ي؟ وفهخٍاصت الدؿائ٫ خى٫ مضي صؾخىع ببٖالن اإلا ١ا اجٟابهجم  يؤلاحغاءاث التر حجث
غي ٍضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع". و َمٗا يغام ؤبجىػ بً"ال  همً الضؾخىع نغاخت ؤه 151غعث م/٢

 ٤ُالن، و٧ان مً ألاٞوبالىنى٫ بلى مٗجى ال يىا لم ج٨ً خاؾمت فَجىػ" ًاعة "ال باخث ؤن ٖبال
املخالٟت ألخ٩ام ب هغامبخم بً ١ضة ؤو اجٟاَُل ٧ل مٗاب"ج ٍذ ماصاٍىو نغ باعة بالٗ َظٍضا٫ باؾد

مسالٟت  يالضؾخىع، ٞإ هًٖ مسالٟ هيٗجى وحىص هٌا ما ٧ان ألامغ ٞةن ٖضم الجىاػ ًالضؾخىع"، وؤ

 لىهىم الضؾخىع حٗض مدٓىعة. يالضول ١ضة ؤو الاجٟاَل اإلاٗا٢بمً 

ض زال٠ ههىم الضؾخىع ٢ بيى ًُت ألازهاصت خى٫ ؾض الجببٖالن اإلا ١اخث ؤن اجٟابغي الٍو 

 : يٖلى الىدى آلاح

مً  151املخالٟت لىو م/بختى آلان،  بيؤو الاؾخٟخاء الكٗ بٖضم الٗغى ٖلى مجلـ الىىا -1
 الضؾخىع.

ا حهٖل ٤ًضة صون الخهضَغام اإلاٗابت بط جم بُاث الضول٢ت لالجٟاٍمسالٟت ؤلاحغاءاث الضؾخىع  -2
 آلان.ختى 
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جخًمً  ١ت الاجٟا٣ُل، ووزُغ الىهج ٍاُالٛا ٖلى خهت مهغ مً مبمثل يغعا ًًت هؾض الج -3

 يمً الضؾخىع الت 44سال٠ هو م/ً يى ألامغ الظَ، و هىاثبت ُظا الؿض ومكغوٖبهاٖتراٞا 
ت ُسٍمهغ الخاع  ١ ى ٣ل والخٟاّ ٖلى خُغ الىهت جًدمابت ٍ"جلتزم الضولت اإلاهغ  هغعث ؤه٢

 ".بهت ٣اإلاخٗل
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 ايفرٌ ايجاْٞ

 يبصاٌ االضتفتاء الشعيم ادئ يفبإعالٌ امل ما فا

 ٤دب ٤جخٗل يت التُاث الضول٢اصت مً الاجٟاببٖالن اإلا ١ى بلى ؤن اجٟاهض اهخ٢اخث ببطا ٧ان ال
ظا َؿخلؼم ٖغى ٌ يى ألامغ الظَم، و 2014 يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  151هو م/ ٤اصة ٞوُالؿ

ً ُهت ٖل٣للمىاٞ بياؾخٟخاء قٗ يف ١الاجٟا  ١ظا الاجٟاَ بى ُا ٖوًذ مؼاُ، لظا ٧ان لؼاما جىيهؤو ٞع

ظا َر حغ مهٍغ ٣ج -ُهلالؾخٟخاء ٖل بخا٫ صٖىة الكٗ يف- ُهل ٖلهؿِل ي اإلاهغ  بؤمام حمٕى الكٗ
ٌ.٣اإلاىاٞببما  ١الاجٟا  ت ؤو الٞغ

 : نُحن آلاجحدثبظا الٟهل بلى اإلاَم ُؿ٣م٨ً جً هاخث ؤهبغي الً ب٤ا ٖلى ما ؾِبوجغج

: مؼاباإلا  اصتببعالن اإلا قا اجفاًدث ألاٌو

 اصتباإلا بعالن قاجفا بى ُ: عيدث الثاوباإلا
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 األول ححبملا
 ادئبإعالٌ امل ما ا فايمصا

 : يا ٖلى الىدى آلاحًٖضة مؼا يٌٗ فبال يا لغؤ٣ٞو ١ظا الاجٟاَا ًم٨ً خهغ مؼاً

: صعم ؤواضغ الخعاون 
 
                    ؤوال
 
 (ال عً الخطاصمًضباع الخعاون ُز)    

ن الضو٫ الثالر بحت، ُت بَاع ٖام للخٗاون والخىمبمثابت ٢ُالاجٟا َظٍإن بى٫ ٣بلى ال يعؤ َبط

ا٦ضون ؤن عوح الخٗاون وخؿً ًا، بط همج (2)يوالثاو (1)ً ألاو٫ ًضؤباإلا يغ فَظا ْاَا، و حهٗت ٖل٢اإلاى 

ضم ؤلايغاع ُللجم بت، واإلا٩اؾُالى ت ٣بالخ ٍظهلؿا ِت جإؾ٢ُا الاجٟاهاصت ؤ٦ضتبر محالٛب٘، ٖو
ت ُاع والخىمَالاػص ير وآلاما٫ والُمىخاث فحش اإلاكتر٥ ووخضة اإلاهٍمت لخا٦ض الخاع هت اإلاُسٍالخاع 

 ًٖ وحىص الٗض قيل الكغُخىى الى بلكٗى 
 
ت ٢ُا الاجٟاهجًمىت يض مً ألامىع التًالثالر، ًٞال

اهاث بُاص٫ البت وجُل٣بمجا٫ الضعاؾاث اإلاؿخ يف يل٣بوجدخاج بلى اؾخمغاع الخٗاون اإلاؿخ

 .(3)واإلاٗلىماث

ت وبُٖاء ٣ىاء الثبضؤ بما: مًَ ؤخضٍغ هإزظ مًٓظا الخٗاون َإن بى٫ ٣آزغ بلى ال يعؤ َبوط

ن بحت ٣جضٞ٘ لىٕى مً الخٗاون والث يا، والتَضُخم جىلِؾ يت الت٢قغاء الُا يف باإلاه يت لضولتٍألاولى 

غاٝ الثالزت، وآلازغ: م ضٞ٘ ًما براء بت إلاؿاٖضة لجىت الخباهاث اإلاُلى بُاص٫ اإلاٗلىماث والبضؤ جبألَا

 .(4)ر الؿضحمت خى٫ جإزُجت ؾلُبلى الىنى٫ لىد

ا مًمىها مدضصا ؤو ؤَغا َغ َحى  يت ال جخًمً فُا ق٩لًمؼا هيا ًاإلاؼا َظٍاخث ؤن بغي الٍو 
ا ٢ـ اجٟاِألانل ل بدؿبى ه، ومً زم ٞبيى ًُت ألازهؾض الج همدل ١ظا الخٗاون؛ ٞاالجٟاهخت لبزا

                                              
وعص في اإلااصة ألاولى مً َظٍ الاجٟا٢ُت بٗىىان "مبضؤ الخٗاون" "الخٗاون ٖلى ؤؾاؽ الخٟاَم اإلاكتر٥، اإلاىٟٗت   (1)

اإلاكتر٦ت، خؿً الىىاًا، اإلا٩اؾب للجمُ٘، ومباصت ال٣اهىن الضولي، الخٗاون في جٟهم الاخخُاحاث اإلااثُت لضو٫ 
 ىب٘ واإلاهب بمسخل٠ مىاخحها"اإلا

وعص في اإلااصة الثاهُت بٗىىان "مبضؤ الخىمُت والخ٩امل ؤلا٢لُمي والاؾخضامت" الٛغى مً ؾض الجهًت َى جىلُض   (2)
 الُا٢ت...، التروٍج للخٗاون ٖبر الخضوص والخ٩امل ؤلا٢لُمي..."

ت،  ؤًمً ؾالمت: ٢غاءة ٢اهىهُت الجٟا٢ُت بٖالن اإلاباصت خى٫ ؾضص.  ( 3) ضة ألاَغام اإلاهٍغ الجهًت ألازُىبي، حٍغ
ل  3َــ اإلاىا٤ٞ 1436مً حماصي آلازغة  14، اإلايكىع ًىم الجمٗت 139، الؿىت 46869الٗضص  ، ؤ. 2015ؤبٍغ

 19ٖاص٫ هبهان: وز٣ُت ؾض الجهًت بلؼام ٢اهىوي ؤم حؿٕغ ؾُاسخي، عئٍت ج٣ُمُه، مجلت ٨ٞغ اون الًً ٖضص 
ل   م.2015ببٍغ

 مغح٘ ؾاب٤. هبهانؤ. ٖاص٫   (4)
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بَاع مكغوٕ  يـ فِبَاع مكغوٖاث مكتر٦ت ول يخم فً يخهاص٢، ٞالخٗاون الايخهاص٢للخٗاون الا

اصت بىحىص مبى٫ ٣ا، وؤما البُى ُلضولت ؤز ُهت والخد٨م ُٞاإلال٨ ٤ت ٖلى ؤن خ٢ُمدضص جىو الاجٟا
ا هاٚتُاصت جمذ نبا مهُٗاهاث واإلاٗلىماث....الخ ٞجمبُاص٫ الب٘ وجُللجم بت واإلا٩اؾُلخؿً الى

 هىضخُى ما ؾَى بلى خض ؤلالؼام و قا مجغص ههىم ال جغها وججٗلها مً مًمىجهت جسغح٣ٍُغ ب

ضؤ بمب٠ جلتزم الضو٫ ُل اإلاثا٫ ال الخهغ ٦بُظا الٟهل؛ ٞٗلى ؾَمً  يدث الثاوباإلا ياخث فبال
خم جضاع٥ ألازُاء ٠ِ ؾُ، ٨ٞهىاثبت لُجى صون ونى٫ الضعاؾاث الٟىًبت والؿض ُخؿً الى

 ىاء الؿض؟!.بٗض ببن وحضث ت ُؤلاوكاث

 قظا الاجفاه بى ُعالجان عٌ يت والعغف الضولبلت الؿاُاث الضولكُا: الاجفاُزاه

ض ُمً زال٫ الخإ٦ ١ظا الاجٟاَبلى  هاصاث اإلاىح٣س٠ٟ مً خضة الاهخًؤن  (1)٣هالٟ يف يخاو٫ عؤ

 يمج يهىع الظ٣الظا العجؼ وطا٥ َا ؤن حٗالج هم٨جًت ُت صولُت وؤزغي ٖٞغُاهىه٢ىاٖض ٢ٖلى وحىص 
ا ؤن الاجٟا٣، م١ظا الاجٟاَ به اع ٢ُغع   يت ألاولبجمثل الٗخ ياهىن الضول٣ؤخ٩ام ال بمىحبت ٍت ؤلَا

thresholdاث ٢ُا الاجٟا٣رم الخبؾخ يالضو٫ الت هوؤخ٩ام هىهىنب يخضهت يالظ ي، ؤو اإلاغح٘ ألاؾاسخ
 يضهت البمثابت حٗض ٢ُالاجٟا َظٍ يفاصت الٗامت الىاعصة بت؛ ٞاإلاُر الٟىحت ٚوُروجى٧ىالث الٟىبؤو ال

ل ؤن ُؿخدٌ، ٦ما ب٤الىو الؿاب ٠٤ الىو الالخُدًـ مً اإلاخهىع ؤن ِان واإلاؿاع، لظا ٞلبُوالخ

 ا.حهت ٖلب٣الؿا ياهىن الضول٣ت ؤخ٩ام الباث اإلا٨خى ٢ُضاث والاجٟاَجيسخ اإلاٗا

 بهج٨مل ما ؤنا ١الاجٟاظا هجمثل مغحٗا ل ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢ؤن  ب٤الؿا يؿخٟاص مً الغؤَو 

 يف هت الكاٖعُاث الضول٢ُىاٖض والاجٟا٣ت الًض٣ت ال٢ُٗالاجٟا يو الؾخدالت ؤن جيسخ ؤو جلغ٣مً ه

 ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢ا بلى َر حجٟؿ يم٨ً الغحٕى فًت ٢ُالاجٟا ٍظه، ومً زم ٞياهىن الضول٣مجا٫ ال
 ظا الكإن.َ يغة ف٣اإلاؿخ

ضاث َاإلاٗا بمثل بلى حاهً ٍاع باٖخب يبلى الٗٝغ الضوللجإ ًؤن  ب٤الؿا يض خاو٫ الغؤ٣ول
، ياهىن الضول٣ى حجغ ألاؾاؽ ليكإة الَ، ٞالٗٝغ بطن ياهىن الضول٣لل يت، اإلاهضع ألانلُالضول

ً ٍرة ٖلى مجغص جضو حألاز َظٍخهغ صوع ٣ًث ُت خُمَألا  يت فُاث الضول٢ُالاجٟا ١ ٟى ًومً زم 

اع هألاج ٍاُمبجدضص الاؾخٗما٫ والاهخٟإ  يىاٖض الت٣ألانل. ٞال يغة ف٣ت مىحىصة ومؿخُاهىه٢ىاٖض ٢
ضم ؤلايغاع والخبت اإلا٨دؿُسٍالخاع  ١ ى ٣ت، والخُر ؤٚغاى اإلاالخت الضولحٚ يت فُالضول ُت، ُت، ٖو

ضم الخٗؿ٠ ف ت ٢ُمً الاجٟا يا اإلااصة ألاولًزىا ي، والىاعصة فب٤، وؤلازُاع اإلاؿ٤اؾخسضام الخ يٖو

                                              
 ؤًمً ؾالمت، مغح٘ ؾاب٤.ص.  ( 1)
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غاٝ الٗاإلاًا هل لٍجإو  يإبنغاخت؛ ال جم٨ً املخاحت  ياهىن الضول٣اصت البؤقاعث إلا يالت ت ُسال٠ ألٖا

 .ُهت اإلاكاع الُاع الضولهقإن الاهخٟإ والاؾخٗما٫ لؤلج يغة ف٣اإلاؿخ

ىت مً ُغام ؤهىإ مٗبا ؤن ج٨غاع بَذجت ماصابم َت هٓغ هوح يظا الغؤَ بض ؤ٦ض ؤصخا٣ول

ت صو٫ خىى الىبحاث ٢ُالاجٟا  َظٍغام بغن الخاؾ٘ ٖكغ، وختى ب٣ت الًاهل ومىظ جُن مجمٖى

ت مٗبال ٖلى حٗاٝع الضو٫ ٖلى الالتزام ُك٩ل صلٌت، ٢ُالاجٟا ت، ُاهىه٣ىاٖض ال٣ىت مً الُمجمٖى
اث الخانت ٢ُر الاجٟاب، حٗخي اعة ؤزغ بٗبت. ُت ٖٞغُاهىه٢ىاٖض ٢مهضعا ليكىء  يالخالبٞخ٩ىن 

 ياث التُت حؼء مً الؿلى٦بمثاب -ر ؤٚغاى اإلاالختحٚ يف لُغ الىهجبالاهخٟإ -ىت ُم مؿإلت مُٗدىٓب
ا -وبن زال٠  ١ظا الاجٟاَ، ٦ما ؤن يبوكاء الٗٝغ الضول يم فَحؿا يا الضو٫ والتبهىم ٣ج  -ٞغي 

ضة ًت حضُاٖضة ٖٞغ٢وكىء  يال ٖلٌُ صلهجً( ٞةن طل٪ ال ُبيٖىد ١اجٟا) تب٣ت ؾاُاث صول٢ُاجٟا

ت الضو٫ ٣ُالىل ٖلى بت؛ ُاٖضة الٗاإلا٣مسالٟت لل ٌ مً طل٪ ٞةن مسالٟت الضولت ؤو مجمٖى
ت ُاٖضة الٗٞغ٣ضٖم الًت ؤزغي، ُاع صولهت الؿاثضة لضي الضو٫ "اإلاكاَئت" ألجُلؤلٖغاٝ الٗاإلا

 ا.هتُا وبلؼامهحضاعت يك٨٪ فٌا ؤو هيسخًا ؤو هُلًبالغاسخت، وال 

اٖضة آلامغة، مثل ٣هٟت الب٘ جخمخ يت التُت الٗٞغُاهىه٣اٖضة ال٣ٖلى ؤن ال يظا الغؤَا٦ض ٦ًما 
ر ُححٛ يم٨ً ؤن ج٩ىن مدال أل ًر ؤٚغاى اإلاالخت، ال حٚ يت فُاع الضولهاألجبىاٖض اإلاىٓمت لالهخٟإ ٣ال

ر حىا، حَٛت ُاإلاماعؾت الٗاإلابهىص ٣ر. واإلاُحت جضٖم طل٪ الخُٛىا٥ مماعؾت ٖاإلاَما لم ج٨ً 

 صو٫ الٗالم. قياب يت، فُاع صولهت الضو٫ "اإلاكاَئت" ألجًت، أل٦ثر ُاإلاماعؾاث الضول

ملؼمت  هيت ًض٣ت ُٖت صول٢ُت ٧اجٟا٢ُالاجٟا َظٍض؛ ٞاألنل ؤن ٣مىخ يظا الغؤَاخث ؤن بغي الٍو 

غاٞ ت"؛ لظا ٞةن ٢ُالاجٟا يى الكإن فَا صون ؤن ج٩ىن ملؼمت للضو٫ ألازغي ٦ما هأَل اث "الكاٖع
 با ٖلى عؤهن ؤَغاٞبح ١جٟاوى واجٟادخاج بلى ًت ٢ُالاجٟا َظٍ ِبهً يو ؤو الٛمىى الظ٣الى

اهىن ٣ىاٖض ال٣ؤو ل يطل٪ للٗٝغ الضول يم٨ً الغحٕى فًظا الٛمىى، وال َو ومٗالجت ٣ظا الىَ

َاإلاا ؤن  ١ظا الاجٟاهىا٥ خاحت لَمجخمٗت، وبال ما ٧اهذ  ١ةعاصة ؤَغاٝ الاجٟاباقغة بال بم يالضول
 ت.ًاهالج يف ب٤ؾخُ يالت هي ياهىن الضول٣ىاٖض ال٢

بَاع  يبهما وعصث ف ١ظا الاجٟاَ يف ياهىن الضول٣اصت البضة إلاُظا ًٞال ًٖ ؤن ؤلاقاعة الىخَ

جد٨م  يالت ياهىن الضول٣اصت البٖلى م بىهًت بهما ٢ُؤن مىاٍ التزام ؤَغاٝ الاجٟا يؤ (1)الخٗاون 
 ت.ُاع الضولهاألجبت ٣اصت اإلاخٗلبا مً اإلاَر حِ صون ٣ٚن الضو٫ ٞبحالخٗاون 

                                              
 ًغاح٘ اإلااصة ألاولى مً الاجٟا١.  (1)
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ا: ما ال 
 
        زالث
 
 هترن حلًال  هضعن ولً    

ٞإزظ  ي اإلاٟاوى اإلاهغ  ٣ُ٣هى ما ٖمل ٖلى جدَ" هتر٥ حلًال  هضع٥ ٧لًضؤ "ما ال بضو ؤن مًب 
 ؤزهحٗ

 
 بُى ُضا

 
 يت مكتر٦ت للخٗاون فُمؿإلت ملء زؼان الؿض ألو٫ مغة، زم بوكاء آل يالخٗاون فبا

ا بجاًب ُهت، وجازغ ُٞٗخمض ٖلى خؿً الىٌ ياسخُؾ ١ضو ألامىع و٧إهىا ؤمام اجٟاب٨ظا جَل، و ُالدكٛ

 .(1)تٍت اإلاهغ ُمىت اإلااثهُىت وجغاح٘ الَىي الغا٣اؾاث جىاػن الُا ؾبوؾل

 ياهىو٣ال ي ٠ اإلاٟاوى اإلاهغ ٢خت م٘ مى بال بدىاؾًضؤ ال بظا اإلاهاخث ؤن اللجىء لبغي الٍو 

ا ٣ر مكغوٕ ٞوحألانل ٖمل ٚ يى فَ -باإلاه يصون بزُاع صولت -ىاء الؿض بظا الكإن، َٞ يف ي ى ٣ال
 هم٨ىًت ما ُاهىه٣خسظ مً ؤلاحغاءاث الً٘ ؤن ُؿخٌُ ي ، و٧ان اإلاٟاوى اإلاهغ ياهىن الضول٣ىاٖض ال٣ل

 ٚ ٍاع باٖخبظا الؿض َىاء ب٠ ٢ى بغاع مً مجلـ ألامً ٢مً الخهى٫ ٖلى 
 
ضص حهر مكغوٕ حٖمال

غة باع الٗاهاإلاىٓمت الؾخسضاماث ألاجت ُت الضولُاهىه٣ىاٖض ال٣سال٠ الٍن و ُحالؿلم وألامً الضول
ت ُوعاء ؤمىع ٞى يالؿعبا ُجل٪ ألاصواث! م٨خٟ ي ؿخسضم اإلاٟاوى اإلاهغ ٌن الضو٫، ول٨ً لم بح

ى ٣ُٖ  ت مهالر إلاهغ.ًؤ ٤٣لت ألامض لم ولً جدٍمت َو

 ا ًعؼ اإلاؼاب لمدًض ك قعا: الؿض مىغىع الاجفابعا

ما: ؤن َن، بخضاحؿخِن عثحزجحم ٤٣دًض ٢ بيى ًُت ألازهىاء ؾض الجبؤن  (2)راءبٌٗ الخبغي ً

 يٗجٌما بر مً جل٪ اإلاٗضالث اإلاىحىصة ٖىض ؤؾىان، ح٨ثبل ٢ًت ؤهٖىض ؾض الج ٍاُسغ اإلابمٗضالث ج
غ مؼ ًض ٢ًت ه٘ ؾض الج٢ٖىض مى  ٍاُض مً اإلاًٍ مؼ ٍؤن جسؼ  غاى الغ  ٍاُضا مً اإلاٍٞى وبهخاج  ي أٚل

خماص ٖلى الُابُى ُغاع ؤز٢الضو٫ الثالر. وألازغي: ؤن  يت ف٢الُا  ٤ُ٣ت لخدُغوماثهت ال٢٨ا الٖا
ٗخمض ٖلى ٌت ٢ظا الىٕى مً الُاَنالر مهغ، ألن بهخاج  ي٩ىن فًما بت ع ًخهاص٢ت الاُالخىم

لٍاُل٪ اإلاهال حؿت هيىاث" و بِ"الخىع   يت التًٍٖ همِ الؼعاٖت اإلاغو  بيى ُٞةن الخدى٫ ؤلاز ُه، ٖو

 ا بلى مهغ.٣هم٨ً جضًٞ يالت ٍاُاإلاض مً ٍر مؼ حجٞى يٗجٌض ٢ا ؤ٦ثر َاُل٪ مهحؿت

 ِبؾخه يت التُال ؤمام ألايغاع ال٩اعزٍما الهمىص َى هم٨جًن ال حزجحن اإلاحاجَاخث ؤن بغي الٍو 

ت ٢ض الُاُجىل يف يا اهسٟاى ٦ٟاءة الؿض الٗالهظا الؿض، ومجَىاء بت مً حغاء ٍالضولت اإلاهغ 

                                              
 ًغاح٘ ؤ. خمضي ٖبض الغخمً: اجٟا١ ألامغ الىا٢٘، اإلاُالص الكغعي للؿض، الخدضًاث والبضاثل   (1)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/24/%D8%B3%D8%AF-  
اعجه في    .1/6/2016جم ٍػ

 ًغاح٘ ؤ. خمضي ٖبض الغخمً ،مغح٘ ؾاب٤.   (2)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/24/%D8%B3%D8%AF-
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ت، وهُل٣ت، وجُاثبغ هال٨ ر مؿإلت ح٨ثب ١ ، وجل٪ مك٨الث جٟى بالكغ  ٍاُو م٣و اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

ت، بُى ُىاث" ؤلازبِجت اؾخسضام "الخىع ُهد ٍاُال٥ اإلاهل مً اؾتُل٣سغ ؤو الخبزٌٟ مٗضالث الخ
 ت.ٍاء الضولت اإلاهغ ب٣ال بق٩ا٫ ب-ضص هاإلاك٨الث ؾت ٍظهٞ

ا: وغع ماشغاث لالؾخسضام العاصٌ واإلاىطف                                             زامؿ 

ضؤ الاهخٟإ اإلاىه٠ بخًمً مً ١اجٟا ي٘ ٖلى ؤ٢ُٖلى الخى  ب٤الؿا يا جخدٟٔ فبُى ٧ُاهذ بز
ضؤ الاؾخسضام بجدذ ٖىىان "م ١ٗت مً الاجٟاباإلااصة الغا يض ٖلى طل٪ فُض وعص الخإ٣٦، ولبواإلاىاؾ

ت، ُت واإلاىازُت واإلااثُظا الاؾخسضام الٗىانغ الجٛغاَٞن ماقغاث بح"، ومً باإلاىه٠ واإلاىاؾ
 . الخ.ت...ًخهاص٢ت والاُاحاث الاحخماُٖوالاخخ

ظا الاؾخسضام ؤو َت لًمان ُا لم جً٘ آلهبال ؤج ١ا الاجٟاًت حٗض مً مؼاب٣وعٚم ؤن اإلااصة الؿا

ثاع الدؿائ٫ ًٖ حضوي ًىا َر، و ًحيىء جل٪ اإلاٗا يت ل٩ل صولت فُض الخهو اإلااثً، وجدضٍظُجىٟ
 ؟!.ٍظُت لخىُٟت بحغاثُضؤ صون وي٘ آلبوي٘ م

  



 

  
 

 

  187 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 يالجاى ححبملا
 ادئبإعالٌ امل ما فا بويع

 :ياصاث ٖلى الىدى آلاح٣ض مً الاهخًاصت للٗضببٖالن اإلا ١حٗغى اجٟا

: هضعة اإلا
 
         ؤوال
 
 واوعضام ألامً والجفاف والخصحغ يئبُىع الهغ، والخضل، والفهاُ   

 يا فهحؿخسضم يالت ٍاُاإلابر بحك٩ل ٦بِ بغجًا هتُصولت وجىم يل ؤ٣بؤن مؿخ ُهمما ال ق٪ ٞ

ل بل، ُالى ٍاُم يظ٦غ فً ٤خ يإلاهغ ؤ ١ظا الاجٟاَمىذ ًوالؼعاٖت، ولم  بالكغ  ٍاُت وم٢ض الُاُجىل

لى ما  ُهُغة ٖلُبصاعة الؿض والؿ يا ال٩امل فبُى ُؤز ٤دبغ نغاخت ٣ً ١بن الاجٟا ت ٢مً َا هيخجًٖو
اإلاكاع٦ت بإلاهغ والؿىصان  بيى ُر ًٖ ٖغى ؤزحإن ما ؤزبى٫ ٣بلى ال يعؤ َبظٍ. و ٍاُمً م هسؼهًوما 

 .(1)ىاء الؿضببم ه٢ٟرعوا مى ًبختى  بيى ُى مجغص ٦الم ؤزَل وؤلاصاعة اإلاكتر٦ت للمكغوٕ ٍالخمى  يف

ت، ُت والخاعحُالخىجغاث الضازل ياصة فٍػ  -ال ق٪ب -إلاهغ  يغ اإلااج٣ظا الَٟٖلى  بترجًوؾٝى 

للهغاٖاث جت ُ، ٦ىد(2)ابُى ُن مهغ وؤزبح ٍاُت خى٫ اإلإٍى هؼاٖاث ٖؿ٨غ ٢ى بىظع ً يى ألامغ الظَو 
ؾخازغ  ي، والتٍاُاإلا يف يل٣بواإلاؿخ يض الخالًظا العجؼ الكضَالص بزغ با البهؾدخإزغ  يت التُالضازل

 ت.ٍالضولت اإلاهغ  ياة فُك٩ل واضر ٖلى الخب

 يف بؿخٖىٌؤن  يالخال همُخهمب٘ ُؿخٌُ هبطا ٖلمىا ؤه هظا الؿض ومؿاوثَوجؼصاص زُىعة 
لُالى ٍاُم ٤جضٞ يبحمال ي ىاػ ًما  هزؼاه ؾىىاث  يما فُٞةن ملء الخؼان والؾ ُهل إلاضة ٖام، ٖو

 .(3)بلى مهغ ٍاُاإلا ٤ىا ٖلى جض٣ًُٞازغ ًالجٟاٝ ؾٝى 

: الا ُزاه
 
    ا
 
 تُز على اإلاؿاعاث الفىيوالتره ياهىولخعاص عً اإلاؿاع الب 

؛ هإلاىيٖى ياهىو٣ل ألاؾاؽ الَججا هأله ١ظا الاجٟاهل هجىح يالت بى ُمً ؤزُغ الٗ ُبظا الَٗٗض ٌ

 يلضولت ب٤ٗض ؤلازُاع اإلاؿباع اإلاكتر٦ت بال هضم ٖلى بوكاء الؿضوص ٖلى ألاج٣ٞاألنل ؤن الضو٫ ال ج

                                              
ص. ؤخمض اإلاٟتي: خضًث صخٟي بٗىىان "اجٟا١ اإلاباصت" ال ًمىذ مهغ "ه٣ُت مُاٍ واخضة"، ؤحغاٍ مخىلى ؾالم،  (1)

ٗض ص/ ؤخمض اإلاٟتي ًٖىا 12/12/2005، الهاصع ًىم الؿبذ 4199اإلاهغي الُىم، ٕ صخُٟت  م، َظا َو
ى اإلاؿدكاع ال٣اهىوي الؿاب٤ لىػٍغ الغي  مؿخ٣ُال مً اللجىت الضولُت للؿض خى٫ اجٟا١ بٖالن اإلاباصت َو

 الؿىصاوي.
صعاؾت في الخضزالث الخاعحُت، نٟاء قا٦غ ببغاَُم دمحم: الهغإ اإلااجي بحن مهغ وصو٫ خىى الىُل: ص.  ( 2)

  م.                                                       2010اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي، ال٣اَغة، 
 ؤ. خمضي ٖبض الغخمً، مغح٘ ؾاب٤.   (3)
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ٟاء ُدخاج بلى اؾدًت ُولى ٧ان ٖماعة ؾ٨ى ٍخم بوكائ ًىاء ب يا، ٞإهت٣والخهى٫ ٖلى مىاٞ باإلاه

ى ما لم َو  ،يالٟج بٗض طل٪ الجاهب يإحًىاء، زم ب٧اؾخسغاج عزهت ال ُهت ٖلب٣ت ؾاُاهىه٢ؤويإ 
ٗجى ٌ، ما َهاُم يًم زالر صو٫، جدكاع٥ فً، يغ صوله٘ ٖلى ج٣ًًت، الظي هخالت ؾض الج يدضر فً

اع الخال يوحىص زلل ف والخٟاوى مً زال٫  ١خم الاجٟاًن ؤن حللخٟاوى لظا ٧ان مً اإلاخٗ يؤلَا

 .(1)تُاهىه٣ال بٟاء الجىاهُل اؾد٢بظ ُالخىٟ بيى ُألاز بضؤ الجاهًبن، وؤال ُحاهىه٢

ظا َ يف ياهىو٢ًٖى  يٖضم مكاع٦ت ؤ يبلى اإلاؿاع الٟج ياهىو٣غ الخدى٫ ًٖ اإلاؿاع الَومً مٓا

ٗت ؤًٖاء بؿب ١ظا الاجٟاَ يض قاع٦ذ ف٣ا ٞلبُى ٧ُل مً مهغ والؿىصان، ؤما ؤز بمً حاه ١الاجٟا

 ا.همهالخ ٤٣دًما ب ١اٚت ههىم الاجٟاُا ٖلى نبُى ُا٦ض خغم بزًى ما َ، و (2)نُحاهىه٣مً ال

ٖضة هخاثج  ُهذ ٖلبض جغج٢ يبلى اإلاؿاع الٟج ياهىو٣ظا الخدى٫ ًٖ اإلاؿاع الَاخث ؤن بغي الٍو 
 : يٖلى الىدى آلاح

تراٝ الهغ  -1 ء يٖلى شخى٫ بهىا ال هخٟاوى بال ٣ً ٤ىاء الؿض، بط ؤن اإلاىُبت ُمكغوٖبذ ٍالٖا

ا و ٢مكغوٕ  ث ًٖ ٖضم ًللخضت ُل٣بمؿخ ت مداولتًل بٞكا٫ ؤببلى بيٗاٝ  ياصُى ما ؾَاهىه 
 .يت ؤمام املجخم٘ الضولُاهىه٣ت الُىاء مً الىاخبظا الَت ُمكغوٖ

ا هرائبسبا بُى ُبز، بط اؾخُاٖذ يوالؿىصاو ي اإلاهغ  ًهر حهٓ بٖلى خؿا بيى ُت اإلاٟاوى ألازٍى ٣ج -2

ت مً ب هٖى والاؾخٗايت يىض ألامً اإلااجبخظٝ  ١ظا الاجٟاَ ين فحن اإلاكاع٦ُحاهىه٣ال مجمٖى
 .٣ُ٣يا الخها ًٖ مًمىجهت جسغح٣ٍُغ با هاٚتُجمذ ن ياصت التباإلا

الؿٗت ر بلى مًاٖٟت حظا ألازَ، بط ٖمض بيى ٠ُ ألاز٢ر اإلاى حٌٛؤن  يؿخُ٘ اإلاؿاع الٟجٌلم  -3
ؤيٗاٝ الؿٗت املخضصة  حك٩ل ؾخت هي، و باع متر م٨ُٗمل 74ذ هدى بت للؿض لخهُيٍالخسؼ 

 ت. ُر٦حرة ألامبىث الخبُل ٢بمً 

اؾخٟخاء  يف بٖلى الكٗ ١ما ػا٫ مم٨ىا مً زال٫ ٖغى الاجٟا ياهىو٣اإلاؿاع الاخث ؤن بغي الٍو 
ٌ ؤنُهٖل ذ ًبُر مكغوٕ حىاء الؿض ٖمال ٚبٗض ٨ًٌ ومً زم ًلم  ه٧إه ١دىا ؤمام اجٟاب، ٞةطا ٞع

 .ٍت يضُاهىه٣ت اجساط ٧اٞت ؤلاحغاءاث الٍللضولت اإلاهغ 

                                              
ا ًغي الباخث ؤن الىحىص الخ٣ُ٣ي للجاهب ال٣اهىوي لم ًٓهغ بال في لجىت ج٣ُُم آزاع الؿض التي   (1) َغ ؤوصٖذ ج٣ٍغ

م، زم جم ججاَل َظا الضوع ال٣اهىوي بٗض طل٪، ًغاح٘، ؤ. ٖاص٫ هبهان، مغح٘ ؾاب٤، ص. ؤخمض اإلاٟتي، 2013في 
 مغح٘ ؾاب٤.

 ؤخمض اإلاٟتي، مغح٘ ؾاب٤.ص.  ( 2)
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 ىاء الؿضبت ُمشغوعبذ ٍاعتراف ضغ  قزالثا: الاجفا

ذ بؤن بيى ُإن الؿض ألازبت اٖتراٝ بمثابٗض ٌ ١ظا الاجٟاَ٘ ٢ُإن جى بى٫ ٣بلى ال يعؤ َبط
ا ُمىلىصا قٖغ الٛت ٖلى بهىعة بازغ ُؾ يى ألامغ الظَل ٧اٞت، و ُمً صو٫ خىى الى بها ومٗتٞر

ٌ ؤز يل التُالى ٍاُخهت مهغ مً م تراٝ بُى ُجٞغ  (1)ابها صوما الٖا

لى ال٨ٗـ مً طل٪  ىحىص بؿذ اٖتراٞا ِاصت لبت بٖالن اإلا٣ُإن وزبى٫ ٣بلى ال يعؤ َبظًٖو

ذ ٣ُ٣٘، ٞالخُالؿض ٦ما ؤق  يوختى الضزى٫ ف ٍضُِ٘ مىظ حك٢الؿض ٧إمغ وابت ؤن مهغ اٖتٞر

ى َبهما  ١الاجٟا َظٍ٘ مثل ٢ُٞخى  يالخالب، و 2012 يحك٩لذ ف يم آزاع الؿض والت٣ُُت لخُاللجىت الضول

 .(2)% مً حجم بوكاءاث الؿض40مً ض ؤ٦ثر ُِ٘ م٘ حك٢اؾخ٨ما٫ لؤلمغ الىا

٘ ٢ا ؤمغ واهر اإلاكغوٖت و٧إجحض بطا ؤن الخٗامل م٘ ألامىع ٣ٚمىخ ب٤الؿا ياخث ؤن الغؤبغي الٍو 
ت ُاث ٖضم مكغوٖبإلز يت ًٖ الخدغ٥ ٖلى اإلاؿخىي الضولٍعجؼ الضولت اإلاهغ بت اٖتراٝ بمثابٗض ٌ
ا للخٟاوى الٟجبـ مِظا الٗمل، ولَ ر حر مكغوٕ، و٧ان مً اإلام٨ً الؿحألانل ٚ يى فَىاء بٖلى  يرع 
ت ُت صولُاهىه٢راث بمهغ مً ز هإلاا جمخل٨ ُهل الخىى ٞهى مؿاع ؾَؤوال، و  ياهىو٣اإلاؿاع ال يف

 ىاء الؿض.بت ُٗضم مكغوٖبذ ٍنغ  يا مً الخهى٫ ٖلى اٖتراٝ صولهضة جم٨جًٖض

تراٝ َت ٖلى بم الىخاثج اإلاترجَاخث ؤن ؤبغي الٍو   : يآلاح يظا الؿض جخمثل فهل يالكغعالص ُاإلابظا الٖا

٘ الخٓغ ًٖ جمى  -1  ت ألازغي.ُاث الضولهوالج يى٪ الضولبل ال٢بىاء الؿض مً بل ٍٞع

جضٖم  بيى ُألاز بت حجت للجاهبمثاب ١ظا الاجٟاَٗض ُبط ؾ ي ٠ اإلاٟاوى اإلاهغ ٢بيٗاٝ مى  -2
 يت فُصولت ُاهىه٢ث ًٖ مسالٟاث ًالخض ي ٖلى اإلاٟاوى اإلاهغ  بهٍٗىاء الؿض، و ب يف ه٢ٟمى 
 .١ظا الاجٟاَٗض ب هىاثب

ض مً الؿضوص ًىاء الٗضب يل ألازغي فُا وصو٫ خىى الىبُى ُت لضولت ؤزب٣ظا الؿض ؾاَٗض ُؾ -3
 .ياهىن الضول٣ىاٖض ال٣املخالٟت لبألازغي 

ا: ؤلازالٌ الىاضح بعا  ياهىن الضوللاصت البمب                 ع 

م ؤن الاجٟا  - هت؛ بال ؤهُت الضولُاهىه٣الاصت بض مً اإلاًض خىي الٗض٢اصت بخى٫ بٖالن اإلا ١ٚع
مهلخت اإلاٟاوى  يف بت جهُاصت ؤؾاؾبؤٟٚل م ها، ٦ما ؤههاصت مً مًمىجبؤٞٙغ جل٪ اإلا - ا٢ُٗوا
 :يٖلى الىدى آلاح ي اإلاٟاوى اإلاهغ  بٖلى خؿا بيى ُألاز

                                              
 ًغاح٘ ؤ. خمضي ٖبض الغخمً، مغح٘ ؾاب٤.  (1)
 ؤ. ٖاص٫ هبهان، مغح٘ ؾاب٤. (2)
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  Notification of Planned Measures بمضؤ ؤلازؿاع اإلاؿبم (1) 

ال  هن الضو٫ ؤهبحاع اإلاكتر٦ت هم ٖمل الؿضوص ٖلى ألاجُدىٓبت ُت اإلاٗىُاث الضول٢ُؤ٦ضث الاجٟا
رة، حألاز َظٍت ٣ٗض مىاٞبغ صون بزُاع الضو٫ ألازغي و هظا الجَم ؾضا ٖلى ٣ُصولت ؤن ج يجىػ أل ً

 .(1)"ب٤ضؤ ؤلازُاع اإلاؿبى مًمىن "مَظا َو 

بال بطا التزمذ  ب٤ؤلازُاع اإلاؿظا بها ال جلتزم هذجت ؤجبضؤ بظا اإلابها ها ٖضم التزامبُى ُرع ؤزبظا وجَ

، واؾدىضث بلى ٖضم بزُاع ب٤ضؤ ؤلازُاع اإلاؿبإلا ياصلبالخ ب٤ُالخُبٗٝغ ٌى ما َ، و بصولخا اإلاه به

ت الؿالم، ٖو يجىق٩ يمكغوعبا همهغ ل ًبوجٖغ ما هت ؤجُن مضٖحً اإلاكغوًٖظها الخام لهرث ًٖ ٞع
ت ٢ُذ ٖلى اجٟاٍا ًٖ الخهى بُى ُبز ل، ٦ما امخىٗذُالى ٍاُاصة خهت مهغ مً مٍان بلى ػ ًاصُؾ

٘، وؤن بوصو٫ اإلاى بن صو٫ اإلاهبحالخىاػن  ٤٣ت ال جد٢ُا جغي ؤن الاجٟاهم؛ ألج1997ضة ًاع الجضهألاج

 يلت ٖلى الضولت الت٣ُاء زبً٘ ؤًٖا َاإلحغاءاث اإلاؼم٘ اجساطبت والخام ٢ُالجؼء الثالث مً الاجٟا

 .(2)اَهاُمكغوٖاث ٖلى مبام ٣ُجىىي ال

ضٝ مً هٌ م٘ ال٢دىاً هما: ؤهَن ؤخضببحلؿ ٣ير مىُحٚ بيى ُرع ألازبظا اإلاَاخث ؤن بال غي ٍو 
الضو٫  ِبم٨ً ؤن جهً يت التبُى صعاؾت آلازاع الؿلَضؤ، ٞالٛغى مً ؤلازُاع بظا اإلاَوعاء 

ٌ، وال ٣اإلاىاٞ يف ها ٞغنهغ الىاخض، ومً زم مىدهالج ياإلاكتر٦ت ف ضٝ مً هظا الَ ٤٣خدًت ؤو الٞغ

ت الؿالم بط ؤن بز يجىق٩ يمكغوعب ٤خٗلًما ُا ٞبُى ُمهغ( ألز) بصولت اإلاه بزُاع ا ال بُى ُوجٖغ
غ ؤو هان الجٍجغ ب٘ مهغ، ومً زم ٞلً جخإزغ ٢٘ جا٫ إلاى ٢مى  يغ فهان الجٍجغ ب ٤خٗلًما ُا ُٞ٘ حٛغا٣ٞج

 يا التَهاُا إلاهمثل اؾخسضامًا، وال بهجهل بلى مهغ حٗض مل٩ا زانا  يل التُالى ٍاُ، ٞمٍاُخهت اإلا
 صولت ؤزغي مً صو٫ الخىى. يإبا با ٦ضولت مهحهجهل بل

خٗاعى م٘ ًم ال 1977ضة ٖام ًاع الجضهت ألاج٢ُا ٖلى اجٟابُى ُؤن جدٟٔ ؤز يخمثل فًآلازغ:  ببوالؿ

ا مً َر حمهغ ٚو ٤ت ٧اٞت الضو٫ ألازغي، ومً زم ٞمً خهمىاح يا فهاجٍت وؾغ ٢ُالاجٟا َظٍت ُصول
 ت.ُ، ومً زم مد٨مت الٗض٫ الضوليضؤ ؤمام املجخم٘ الضولباإلاظا بهالضو٫ ؤن جخمؿ٪ 

 

                                              
ض مً الخٟانُل ًغاح٘  (1) ص. دمحم ؾاإلاان َاٌ٘: بصاعة ؤطمه اإلاُاٍ في الٗالم ؤلاؾالمي، م٣اعبت بؾالمُت لخى٦مت  إلاٍؼ

، ص. دمحم قىقي ٖبض الٗا٫، 267م، م 2010اإلاُاٍ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، ال٣اَغة، مهغ، 
اع ال٣اهىوي لجهغ الىُل، مل٠ ألاَغام الاؾتراج ُجي، ألاَغام، ال٣اَغة، ألاؾاهُض ال٣اهىهُت إلاى٠٢ مهغ مً ؤلَا

2009 
٣ُت، حامٗت ال٣اَغة،   (2) ٣ي، مٗهض البدىر والضعاؾاث ؤلاٍٞغ غ الاؾتراجُجي ألاٍٞغ  .446، م 2008-2007الخ٣ٍغ
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 ت ُضؤ خؿً الىبمبؤلازالٌ  (2) 

ى ؤزىاء َا ما ه، ومج١غام الاجٟابل ب٢بى َا ما هٖضة مداوع مج يت فُضؤ خؿً الىبمبغ ؤلازال٫ هًٓ
 :يغام ٖلى الىدى آلاحبٗض ؤلا بى َا ما هغام، ومجبؤلا 

 :قغام الاجفابل بكب (ؤ) 

ت ُغ الخاعحٍرمان" وػ ُبجضوع لُاعة "ؤٍٞػ  هجل٪ اإلاغخلت ما ؤؾٟغث ٖى يت فُصالثل ؾىء الىمً  

ىضا فُيُا و٦بُى ُسانت ؤزبل و ُ٘ الىبلضو٫ مىا يلُؤلاؾغاث ا ب2/9/2011 يا وؤٚو ا يض َاًم مدغي 

اعيا زضماث بؾغاث م٨ً ؤن ً بخغ  يأل  يا اإلاؿلخت للخهضهىات٢ؼ ٍت لخٗؼ ٍل الٗؿ٨غ ُمهغ، ٖو
ا ؤزبال َظٍضام ٢خا٫ ب يل ف٣باإلاؿخ يمهغ فا هحكج ل ٍ٘ لخدى َىاء مكاع با ٖلى بُى ُلضان وزهىن 

 .(1)ي مجا٫ الؼعاٖت والغ  ياث مخٗضصة للخٗاون ف٢ُض اجٟا٣ل، وجم ُٖالى ٍاُم

ضا إلاهغ زهىنا ًضهؤ٦ثر خضة وت بيى ُألاز ي غ الغ ٍل ٧ان وػ بظا الخض ٠َ ألامغ ٖىض ٢خى ًولم 
اعاث صوالع ُٗت ملبخ٩لٟت ؾبل و ُغ الىهىاء ؤ٦ثر مً ؾض ٖلى جبغة واٖتريذ ٖلى َا٣ٗضما خظعث الب

الٗالم جدى٫ صون  يىة ف٢ا٫ "ال جىحض ٢ا بطا هضٞٗبري بت ال٨بٌُٗ الضو٫ ألاوع بل و ُج٨ٟلذ اؾغاث

 .(2)خى" يض مكغوٖاجىا"ُمل٪ "الًٟإن بألخض  ٤ا وال خَهاُم ٍاُا ٖلى طل٪ ٞاإلابُى ُضام ؤز٢ب

 يا ٖلى مكغوعبُى ُمً اٖتراى ؤز هىل٢ ب٤ما ؾ ١غام الاجٟابل ب٢بًا ًت ؤُؾىء الىومً صالثل 

ت الؿالم، ومً  يجىق٩ ضة ٖام ًاع الجضهت ألاج٢ُا ٖلى اجٟاه، وجدٟٓيما الؿض الٗالهل٢بوجٖغ
رة خى٫ بحت ٦ًضٖاب ه٢ٟمى  بيى ُل ٚل٠ اإلاٟاوى ألازبظا الخض ٠َ ألامغ ٖىض ٢خى ًم، ولم 1997

ت ٍت الٛاػ ُُالًىاث ؤلا ٣ؼمذ الَ يت التُكبض ؤمجاص ألامت الخٌُٗا ُىم٢مكغوٖا  ٍع اباٖخبظا الؿض َ
 م.1896ٗت ٖضوة ٖام ٢مى  يف

 

                                              
)1)  "Cabinet Communique (10 July 2011 meeting)" (Press release). Israeli Ministry of Foreign 

Affairs. 10 July 2011. Retrieved 28 July 2011; William, Dan (10 July 2011). "Israel recognizes 
South Sudan, offers economic aid". Reuters. Retrieved 28 July 2011; Aboudi, Sami (July 15, 
2011). "South Sudan will have relations with Israel-official". Reuters. Retrieved July 15, 2011; 
Ravid, Barak (28 July 2011). "Israel announces full diplomatic ties with South Sudan". Haaretz. 
Retrieved 28 July 2011. 

م دمحم اإلاباع٥: الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلااثُت وبق٩الُت ؾض ألالُٟت، مجلت مغ٦ؼ البدىر ص.  ( 2) اب ٖبض ال٨ٍغ ٖبض الَى
 617، م 38والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، الٗضص 
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 ؤزىاء الخفاوع: (ب) 

اهاث ؤو مٗلىماث بُت ًضم ؤ٣ًاإلاماَلت َىا٫ مضة الخٟاوى بط لم ب بيى ُاإلاٟاوى ألاز احؿم 
 .باإلاه ياملخخملت ٖلى صولت ٍؤو آزاع ت للؿض، ُيٍت والؿٗت الخسؼ ُت ًٖ اإلاىانٟاث الٟىُلُجٟه

ل اؾخُإ اإلاٟاوى بظا الؿض، َت خى٫ ُلُاهاث الخٟهب٠ُ ألامغ ٖىض خض بزٟاء ال٢خى ًولم 

اإلااصة  يىاء الؿض، بط وعص فب٠ ولى للخٓت ًٖ ٢ت ٖلى ٖضم الخى ٢ُت ؤَغاٝ الاجٟا٣ىتٕز مىاًٞؤن  بيى ُألاز
ىاٖض اإلالء ألاو٫ ٢ت و ًخى٫ الخٍُى ؤلاعقاص ١نغاخت الىو ٖلى ؤن الاجٟا ١ظا الاجٟاَالخامؿت مً 

ت ُغ والالتزاماث الٟىٍاع ٣جٗل ٧ل الخً يى ألامغ الظَىاء الؿض، و بت ُم٘ ٖمل ي الخىاػ بخم ًِت ؾهلؿض الج
ا ٣ت ؾترص الخُغ الٟىٍاع ٣الخ َظٍى ؤن َ، و ٣يمىُ ببا لؿ٣ا مُلبها بُى ُمت الجضوي، بط لً جلتزم ؤزًٖض

 ٘.٢ٖلى ؤعى الىا يظ الٟٗلُىاء الؿض ومً زم ٞلً ج٩ىن مدال للخىٟبٗض ب

 يف يوالؿىصاو ي اإلاهغ  ًهر ح٘ ٖلى ه٢ٓاؾت ألامغ الىاُلؿ بيى ُوبياٞت بلى ٞغى اإلاٟاوى ألاز
ى َاؾت، و ُالؿ َظٍٞغى  ير فبحمذ بلى خض ٦َض ؾا٢ ١اٚت ههىم الاجٟاُ، ٞةن ن١ظا الاجٟاَ

 ت. ٢ُىىص الاجٟاب ياٚت فُاله بى ُث ًٖ ًٖالخضاخث ٖىض بال هىضخُما ؾ

 :قع الاجفاكُعض جى ب  (ج) 

 بن اإلا٩اجبحمً زال٫ اؾدثماع الخالٝ  ١٘ الاجٟا٢ُٗض جى ب بيى ُألاز بت الجاهُغ ؾىء ههًٓ 

مت ًت ٖضُذ آلاعاء الٟىبجه -ى٫ ٣ال ب٦٤ما ؾ-ىاء الؿض ومً زم باء مً هن الاهتحت لخٍت الاؾدكاع ُالٟى

ؿمذ ٌما باٖضة بت مخُجخم ٖلى ٞتراث ػمى باإلا٩اج َظٍض ًؤن الاحخماٖاث خى٫ جدضالجضوي، ٦ما 
 ضة.ًحض ُهمك٨الث جٟاوي ٤سلب

 ت: بت اإلاىدؿُسٍالخاع  ق ى لضؤ الحبمبؤلازالٌ   (3) 

م 2004ن حغلبىاٖض ٢و ، م1997ت ألامم اإلاخدضة لٗام ٢ُم، واجٟا1966 يلؿى٩َىاٖض ٢ؤ٦ضث 

ت ُُٟا يغوعة اخترام ال٨َضؤ ٖلى ٨ٞغة ماصابظا اإلاَىم ٣ٍت، و باإلا٨دؿت ُسٍالخاع  ١ ى ٣ضؤ الخبٖلى م

، ٍمجغا ين الضو٫ اإلاكاع٦ت فبحما ُٞ يغ الضولهالج ٍاُدؿام واؾخسضام م٢ا يا فبهحغي الٗمل  يالت
لت بلى الخض الظي ٍت َى ُسٍلٟترة جاع  ب٣ُهض حغي ج٢ُدؿام والاؾخسضام ٢ظا الا٩َىن ًكٍغ ؤن ب

 لٟترة َى ٢ا الضولت واهحؿخسضم يالت ٍاُخهت اإلا هذ مٗبجه
َ
 مخىاجغا

َ
غ، هلت صون اٖتراى صو٫ الجٍٗا

 .(1)ضةُاة الضولت اإلاؿخُٟخ يت فٍى ُت خُمَالخهت طاث ؤ َظٍذ بث جهُدب

                                              
ت ججاٍ صو٫ خىى الىُل في الدؿُٗيُاث، بغهامج الضعاؾاث ص.  ( 1) ؤقٝغ ٖبض الخمُض ٦ك٪: الؿُاؾت اإلاهٍغ

٣ُت، حامٗت ال٣اَغة،  ت ألاٍٞغ  .159، 158، م 2006اإلاهٍغ
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 يت فبت اإلا٨دؿُسٍمهغ الخاع  ١ ى ٣ا٦ض ٖلى خً -نب٣ُحو  - ٍهجض ب٤ضؤ الؿابمًمىن اإلا ب٤ُخُبو 

ذجت ؤن بم 1959 ١اجٟا بمىحبخت بالثا ١ ى ٣الخ َظٍا اخخجذ ٖلى بُى ُل، ول٨ً ؤزُالى ٍاُم
ا جغي ؤن ه، ٦ما ؤجيغ صولهج يخت لضولت ما فبت ؤو الثاباإلا٨دؿ ١ ى ٣ىلت الخ٣ل م٣ًبال  ياهىن الضول٣ال

جىػ ًال  يالخالبو  ه٩املبما صو٫ الخىى َن مً ؤنل ٖكغة حن صولخبحا ه٢ُٗت جم جى ٢ُجل٪ الاجٟا

تراٝ   .(1)ت ؾالٟت الظ٦غُاهىه٣ىاٖض ال٣ال ٍما جى٨غ ى َا، و بهالٖا

اٖتراٝ  يت ؤ٢ُالاجٟا َظٍْل  يف ي اإلاهغ  بمىذ الجاهًؤال  بيى ُض اؾخُإ اإلاٟاوى ألاز٣ول

 َظٍ يف ي ٨ٗـ ي٠ٗ اإلاٟاوى اإلاهغ ٌ يى ألامغ الظَل، و ُالى ٍاُم يت إلاهغ فُسٍالخاع  ١ ى ٣الخب
تراٝ با٣ًؤن  -غًض٣ل ج٢ٖلى ؤ- ٣يت؛ ٩ٞان مً اإلاى٢ُُالاجٟا تراٝ ببل الٖا دهت مهغ بىاء الؿض الٖا

 دضر؟!ًظا ما لم َا، ول٨ً همُل والٗمل ٖلى حُٗٓالى ٍاُم يف

 ضؤ عضم ؤلاغغاع:بم (4) 

الضو٫ بم ُالًغع الجؿ ١ضؤ ٖضم حىاػ بلخابم ٖلى م1997ضة ًاع الجضهت ألاج٢ُؤ٦ضث اجٟا

ًذ ؤز٣ت، ولُاع الضولهألاج ياإلاكتر٦ت ف ضا٫ مهُلر بٟؿغ لىا اؾدًى ما َ، و (2)ضؤبظا اإلاَا بُى ُض ٞع
 ١اإلااصة الثالثت مً الاجٟا يف ُهوعص الىو ٖل يقإن" الظ يمهُلر "يغع طبم" ُ"الًغع الجؿ

 ييغع ط يف ببالدؿ بت لخجىب"ؾٝى جخسظ الضو٫ الثالر ٧ل ؤلاحغاءاث اإلاىاؾ همً ؤه هما جًمىُٞ

 The" Three Countries shall take all".يسخِغ الغثه/ الج١ل ألاػع ُا للىهقإن زال٫ اؾخسضام
appropriate measures to prevent the causing of significant harm in utilizing the 

Blue/Main Nile." 

 يمهُلر يغع طب" Serious Harmم "ُضا٫ مهُلر الًغع الجؿباخث ؤن اؾدبغي الٍو 

ضو ًب ير الظحظا اإلاهُلر ألازبههىص ٣ض اإلاًصوامت جدض يضزلىا فً"، Significant Harmقإن "

ر واضخت ححاءث ٚ هت مٗالجخٌُُٟ وخضور الًغع و٦ٍت الخٗى ُىم، ٦ما ؤن ٖملهر مٟحٚامًا ٚو
ت بلؼام بهٗى بضٞ٘ ًالًغع مما  ههخج ٖى يخى٫ الٟٗل الظ ١خالت ٖضم وحىص اجٟا يومدضصة ف

 ضؤ.بظا اإلابه بيى ُالُٝغ ألاز

 

                                              
 ؤ. ٖاص٫ هبهان، مغح٘ ؾاب٤.  (1)
الىي٘ ال٣اهىوي لجهغ الىُل، مجلت ص. دمحم قىقي ٖبض الٗا٫: الاهخٟإ ٚحر الٗاص٫: مكغوٕ ؾض الجهًت في يىء  (2)

 2013، ألاَغام، ال٣اَغة، 191الؿُاؾت الضولُت، الٗضص 
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 :قلىطىص الاجفات ُاهىهلاغت الُزامؿا: مؿاوت الط

 ١ظا الاجٟابهت ُاهىه٣اٚت الُن لخىاو٫ مك٨الث الهَحن اججابح ١ ٟغ ًاخث ؤن بم٨ً للً
ٖلى  بى ُاٚت مً ُٖاله َظٍ بما ؤنا يداو٫ هًٟاٚت، وآلازغ: ُاله َظٍكضة بٗاعى ٌما: َؤخض

 :يالىدى الاح

 : بهى ُم عهؤ قت لالجفاُاهىهلاغت الُالط (ؤ) 

ىدضع مً ً ١ظا الاجٟاَت حٗلذ ٣ُالىز ٍظهت لُاهىه٣اٚت الُإن الهبى٫ ٣بلى ال يعؤ َبط 

ت مً اإلاُاث الضول٢مهاٝ الاجٟا الن، بط جًمىذ مجمٖى ا ؤنال حهاصت اإلاخٗاٝع ٖلبت بلى مجغص ؤلٖا
اع َٗضًبى ما َل، و ُالى ٍاُمبـ ِول بيى ًُت ألازهؿض الجبِ بوجغج ياهىن الضول٣ال يف ا ًٖ ؤلَا

 .(1)تٍمىظ الٟترة الاؾخٗماع  لُالى ٍاُالخا٦م إلا ياهىو٣ال

 ١ت اجٟابمثابا هت حٗلت٣ُالىز ٍظهت لُاهىه٣اٚت الُغعا ؤن اله٣م هآزغ ٖلى اإلاٗجى هٟؿ يوؤ٦ض عؤ
واضخت  ١ ى ٣اللتزاماث وخ ٤يصخئ بحغاءاث مٟهلت جىزًا ٢ـ اجٟاِاصت ٖامت ولبمبزام  ي بَاع 

 (2)ؤزغي.ت ُلُاث جٟه٢دخاج بلى اجٟاًى ها، ومً زم ٞهٖلى ٧اٞت ؤَغاٞ

 اصلت:بالالتزاماث اإلاخ ِبجغج يؿذ ألاؾاؽ فِت لُاهىهلاغت الُالط (ب) 

ت، ٢ُاصاث لىهىم الاجٟا٣الاهخ ُهإن جىحبى٫ ٣بلى ال يعؤ َبط ب٤الؿا ٍٖلى ٨ٖـ الاججا

م ؤن نب ضا، ال ًا جدضبُى ُت بلى ؤزهاإلاىح بالالؼام اإلااو٘ الجام٘، وؤن لٛت الخُا بلى ١ ا لم جغ هاٚتُٖؼ
الخىاػ٫ بن ٍحن اإلاهغ حام اإلاؿاولهت، واتٍت اإلاهغ ُىم٣ا للمهالر ال٣خٛاة ٞوبت اإلاُاهىه٣ىة ال٣الجدىػ 

رة، والاؾدىاص حاإلاؿاثل ألاز َظٍت ٢ُل الاجٟاَل، لخجاُغ الىهج يت فُوخهو مهغ اإلااث ١ ى ٣ًٖ خ
ىاء ب يضم ؤهل يسخِت، ٦مٗى٫ عث٢ُالاجٟا َظٍاإلااصة الخامؿت مً  يوعصث ف يبلى ٧لمت "اخترام" الت

تــ ؾاخت لئلٞخاء، ومىهت ُسٍاللخٓت الخاع  َظٍ يف- ياهىن الضول٣ذ البض بط ؤن٣ى ؤمغ مىخَ، ياهىو٢

 .(3)ام والاصٖاءهلالت

 : يبلى ٖضة مؿدىضاث ٖلى الىدى آلاح يظا الغؤَواؾدىض 

"، يواإلاٗاو انض٣اإلابرة ب، ول٨ً الٗياوباأللٟاّ واإلابرة بؿذ الِٗت "ل٣هُاٖضة ال٣ٟالاؾدىاص بلى ال -1
ا ُاهىه٢ضؤ بم ٍاع باٖخبضؤ بظا اإلاَ ب٤ُخُبت ٣هُمسخل٠ اإلاضاعؽ الٟ يىن فُاهىه٣ضع٥ الًبط 

                                              
 ًغاح٘ ؤ. خمضي ٖبض الغخمً، مغح٘ ؾاب٤.   (1)
 ؤ. ٖاص٫ هبهان، مغح٘ ؾاب٤.  (2)
 ص. ؤًمً ؾالمت، مغح٘ ؾاب٤. (3)
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ر والىهىم حل والضؾاجبت، ٢الٗال َظٍن ؤَغاٝ بحت ًضَاث الخٗا٢٘ الٗالُىٓم حمًعاسخا 

ت؛ ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَر اإلاٗاحخى٫ جٟؿ ياهىو٢ ًا، وطل٪ ٖىض خضور هؼإًت ؤَُٗالدكغ 
 ٍظبهما وعص مً ؤلٟاّ بـ ِؤزىاء الخٟاوى، ولت ٢ُانض الضو٫ ؤَغاٝ الاجٟا٣مبرة بٞالٗ

 ت. ٢ُالاجٟا

مً ٖلى ما حهُو ؿىص ٌ يى الىو الظَت، و ُت صول٧ُ٢ل اجٟا يالىو "الخا٦م" فب يؿمٌوحىص ما  -2
ا خى٫ هجبُن الخىإػ حاإلاهالر، خ الث الضو٫ اإلاخٗاعيتٍا لخإو ٣، ٞوهمً ههىم جسالٟ ٍٖضا

هو آزغ  ياو٫ ؤٍٟؿغ و ًالخالت  َظٍ يف يظا الىو املخال٠ للىو الخا٦م؟ َٟٞ هل و٦ىٍجإو 
، هغجر خ٨مً هذ مٍٗبن الخٗاعى الهغ ل بظا الىو الخا٦م، َسال٠ ًما ال بت ٣ُالىز يف

اعة بر ٖحجىػ جٟؿًىا ال َظا الىو الخا٦م، و َسال٠ ً ما البهو آزغ  يؤ يلغً ييسخ ؤٍو 

ا هاعة: "ؤلؼمذ الضو٫ الثالر ؤهٟؿبر ٖحسال٠ جٟؿًما بت، ٢ُمتن الاجٟا يالىاعصة ف« اخترام»
 ت. ٢ُالاجٟا َظٍ يا جمثل الىو الخا٦م فَاع باٖخبت" ُاصت الخالباإلاب

ىاٖض املجامالث ٢ا مً َر حا ًٖ َٚز حجم يت والتُاث الضول٢ت اإلالؼمت لالجٟاُاهىه٣ٗت البُالُ  -3

ضؤ ألاو٫ مً باإلا يف ياهىن الضول٣اصت البضؤ الخٗاون ٖلى ؤؾاؽ مبٖلى مت، بط وعص الىو ُالضول
حٗض حجت  يت الخا٦مت، والتُت الضولُاهىه٣م الًماهاث الَٗض ؤخض ؤٌى َت، و ٢ُالاجٟا َظٍ

الٗام  ياهىن الضول٣اصت البهىص م٣ـ اإلاِىا لَ، و ١ظا الاجٟاَ يَٝغ ف يؤ ٍت إلاهغ ججاُاهىه٢

 مًك٩ل ٖام ول٨ً ؤب
 
 يت فُاع الضولهمؿاعاث ألاجباالهخٟإ بت ٣اإلاخٗل ياهىن الضول٣اصت البًا

 يت فُاإلااث ي كإن اؾخسضام املجاع بت ألامم اإلاخدضة ٢ُا اجٟاهىىت٢ يت والتٍغ هر ؤٚغاى اإلاالخت الجحٚ

 م.1997ؤٚغاى اإلاالخت ٖام 

م وحا يالثاو ٍاخث ؤن الاججابغي الٍو   بالهىا بهحاهض ٢ هبال ؤه ياهىو٣ال ٣هىة مى٢ُو  هخَٚع

 :يٖلى الىدى آلاح ٍمً ٖضة وحى 

اٖضة جضٞٗىا ٣ال َظٍ" ياوباأللٟاّ واإلابؿذ ِول يانض واإلاٗاو٣اإلابرة باٖضة "ال٢ٗالاعج٩ان بلى  -1
ال، ُمؿخد ٨ًًت بن لم بالٜ الهٗى بظا ألامغ َانض ٧ل صولت مً الضو٫ الثالر، و ٣دث ًٖ مبلل

ر حخٟؿبؾدخمؿ٪  -ال ق٪ -الضو٫، ٩ٞل صولت  ٍظهدث ًٖ ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت لبال همى بوؤنٗ

مت بهت م٣ٍُغ با هاٚتُْل وحىص ههىم جمذ ن يسخل٠ ًٖ الضولت ألازغي فً يهض ومٗج٣وم
 ر واضخت.حٚو

غح٘ ًت هو خا٦م، ومً زم ُاصت الخالباإلابا هإن الضو٫ الثالر ؤلؼمذ ؤهٟؿب ياضخ٣إن الىو البى٫ ٣ال -2
اصت ٦ما باإلابالتزمذ  ت، ٞالضو٫ الثالر٢الض ٍى٫ حٗىػ ٢ ١ن ههىم الاجٟابحٖىض وحىص حٗاعى  ُهبل

 .ياهىن الضول٣ال مجا٫ ياصت فباإلا َظٍ ُهؤن ج٩ىن ٖل بجًما بـ ِ، ول١ىهىم الاجٟابحاءث 
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غاٞ هي، ومً زم ٞهؿذ قاٖعِت ولًض٣ت ٢ُٖاجٟا هيت مدل الضعاؾت ٢ُالاجٟا -3 ا صون هملؼمت أَل

 يا إلاا ٦ىا فهطات يملؼمت ف ٍىاٖض٢و  ياهىن الضول٣الاصت بر، ولى ؤن محظا ؤلالؼام للَٛخٗضي ًؤن 
اهىن ٣ال يخت فبالثا ١ ى ٣ٌٗ الخببا ال حٗتٝر بُى ُ، ٞضولت ؤز١ظا الاجٟاَ٘ مثل ٢ُخاحت لخى 

ت ٢ُت، ٦ما جدٟٓذ ٖلى اجٟابت اإلا٨دؿُسٍالخاع  ١ ى ٣ضؤ الخبى٫ مثل م٣ال ب٦٤ما ؾ يالضول

 م.1997ت ُاع اإلااثهاؾخسضام ألاج

م٨ً ٩ًىن ؾىضا وؾالخا ًم٨ً ؤن ًن ما بحت ٢ت الخٟغ ُمَغي ؤًاخث بٞةن ال ب٤ا مما ؾ٢واهُال

مىى، و بهمً ب ١ظا الاجٟاَ بما ؤنا يلخالف بهخمؿ٪ ًؤن  ي للمٟاوى اإلاهغ  ٘ الخا٫ ٢ن وابحام ٚو
ا، ومً هامبها وبهاٚتُما٦ضا ٖلى ٖضم ويىح ن ١ظا الاجٟاَجالء مً زال٫ ههىم بن بحؿدٌ يالظ

 : يلًل اإلاثا٫ ال الخهغ ما بُالىهىم ٖلى ؾ َظٍؤمثلت 

 مهضؤ الخٗاون" حاء الىو ٖلى ؤن "الخٗاون ٖلى ؤؾاؽ الٟبضؤ ألاو٫ "مباإلاب ٤خٗلًما ُٞ -1
، والخٗاون يالضول اهىن ٣اصت الب٘، ومُللجم با، اإلا٩اؾًاإلاكتر٥، اإلاىٟٗت اإلاكتر٦ت، خؿً الىىا

 ا"حهمسخل٠ مىاخب ب٘ واإلاهبت لضو٫ اإلاىُاحاث اإلااثُم الاخخهجٟ يف

احاث ُم الاخخهجٟ يم اإلاكتر٥" "الخٗاون فهالٟ ياعة "الخٗاون فبظا الىو مً َٖخطر ٚمىى ً
جت ُالىد هيم، ٞما هم والٟهمجغص الخٟب ٤خٗلً" ٩ٞإن مًمىن الالتزام ب٘ واإلاهبت لضو٫ اإلاىُاإلااث

ِ جدذ ٣واعص ٞ يالضولاهىن ٣اصت البظا ًٞال ًٖ ٧ىن مهُلر مَم؟! هم والخٟهالٟ يمً الخٗاون ف

الخٗاون بِ ٣ٞ ٤جخٗل يالت ياهىن الضول٣اصت البمبا لً جلتزم بال بُى ُؤن ؤز يضؤ الخٗاون ؤبمًمىن م
 ياهىن الضول٣اصت الباعة مبؤن جغص ٖ ياصت ألازغي، و٧ان مً ألاولبا مً اإلاَر حن الضو٫ الثالر صون ٚبح

ضؤ واخض ببَاع م يؿذ صازلت فِ، ولهوم٨ملت ل ١ظا الاجٟاها ؤؾاؾا لهر ًٖ ٧ىجبت لخ٣ُٗنضع الىز يف
 .هاصثبِ مً م٣ٞ

 يمُل٢ت، الخ٩امل ؤلاُضؤ الخىمبٗىىان مب ١اصت الاجٟابمً م يضؤ الثاوباإلا يوعص الىو ف -2

 ت...."ًخهاص٢ت الاُالخىم يمت فَت، اإلاؿا٢ض الُاُى جىلًَت هوالاؾخضامت ؤن "الٛغى مً ؾض الج
تراٝ الهغ ت بمثاب هظا الىو، ًٞال ًٖ ٧ىههٞ خًمً ًت ٖلى بوكاء الؿض، ٣ل واإلاىاٞبذ ٍالٖا

ت ٢ض الُاُـ جىلِىاء الؿض لبضٝ مً هججٗل ال يت" التًخهاص٢ت الاُالخىم يمت فَاعة "اإلاؿابٖ

غاى الؼعاٖت ؤو الاؾتزعإ الؿم٩ ٍاًُ اإلاٍجسؼ  ثاع الدؿائ٫ خى٫ ًىا َِ، و ٣ٞ  يؤو ؤ يأٚل
ىا ج٩ىن َت؟ و ًخهاص٢ت الاُالخىم يمت فَاإلاؿال ٢بُـ طل٪ مً ِت ؤزغي، ؤلًخهاص٢لت اُوؾ

– يٗجٌى ما َت ولؤلٚغاى ألازغي و ٢ى للُاَإن الؿض ببلؼام مهغ والؿىصان  يا هجخذ فبُى ُؤز
ت ٢ض الُاُـ ؾضا لخىلِى لهٚغى آزغ. بطن ٞ يللؼعاٖت ؤو ؤ ٍاًُ اإلاٍت جسؼ ُبم٩اه -الًغوعةب

ٞ٣.ِ 
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 هقإن" ٖلى ؤه ييغع ط يف ببضؤ ٖضم الدؿب"م ٗىىانبحاء  يضؤ الثالث والظباإلا يوعص الىو ف -3

قإن زال٫  ييغع ط يف ببالدؿ بت لخجىب"ؾٝى جخسظ الضو٫ الثالر ٧ل ؤلاحغاءاث اإلاىاؾ
م مً طل٪، ٟٞيسخِغ الغثه/ الج١ل ألاػع ُا للىهاؾخسضام  يخالت خضور يغع ط ي، ٖلى الٚغ

خى٫  ١اجٟا باُٚ يوف ظا الًغع،َبخضار  يت فببقإن إلخضي الضو٫، ٞةن ٖلى الضولت اإلادؿ

٠ ؤو مى٘ ُم٘ الضولت اإلاخًغعة لخسٟ ٤ُالخيؿبت بظا الٟٗل، اجساط ٧اٞت ؤلاحغاءاث اإلاىاؾَ
 ا".بٌ ٧لما ٧ان طل٪ مىاؾٍكت مؿإلت الخٗى ٢ظا الًغع، ومىاَ

ما؟ ٩ُىن الًغع حؿًل حٗجى ؤن َقإن"  ياعة "طبالٛمىى خى٫ مٗجى ٖ ب٤ر الىو الؿاحثٍو 
قإن  ير طحىا٥ يغع طو قإن وآزغ َٚل َم، و ُى الًغع الجؿَ بهججى بجً يؤن الًغع الظ يؤ

 يى الظَل ُغ الىهٗض يغعا طا قإن، ؤم ؤن حٟاٝ جٌ ٍاُو اإلا٣ل هَت؟ و ُاث الضول٢مجا٫ الٗال يف

 ٗض يغعا طا قإن؟!ٌ

غاى جسؼ باع بم٨ً اٖخًال  هؤه ب٤م مً الىو الؿاه٦ًٟما  ت ٢وبهخاج الُا ٍاًُ اإلاٍىاء الؿض أٚل

٨ً ٩ًىن الٟٗل الًاع لم بىن َؤلاحغاءاث مغ  َظٍما إلخضي الضو٫ ألن قٍغ اجساط ُحؿ يغعا

ٗض ٌىاء الؿض ب، ومً زم ٟٞٗل ٍاًُ اإلاٍت وجسؼ ٢ىحىص ؾض للُابت اٖتراٝ ٣ُالىز ٍظَ، و ١مدل اجٟا
، هُٟظا الًغع ؤو جسَٟبحغاء إلاى٘  ياجساط ؤبا بُى ُا، ومً زم ال جلتزم ؤزحهٖل ٤ل ألاٞٗا٫ اإلاخ٢ٟبُمً 

ٌ، ٍكت مؿإلت الخٗى ٩٢ىن خى٫ مىاًٌ ٞةن الالتزام ٍالخٗى  ٤خا٫ وحىص مؿاثل حؿخد يوختى ف

 .هٌ طاجٍـ الخٗى ِول

 تُت ومكغوُٖكٖغباٖتراٞا  هاإلالء ألاو٫ وبصاعة الؿض، ًٞال ًٖ ٧ىه يضؤ الخٗاون فبمب ٤خٗلًما ُٞ -4

، ٞمً اإلاٗلىم ؤن همً مًمىه هلخٟٚغ ضؤبظا اإلاَاعاث بٌٗ ٖبض حاءث ٣ظا الؿض ٞلَل ُحكٛ
غ ٍغ ٣ظا الخَ٘ ٞةطا ٧ان ٢ا ٖلى ؤعى الىاَظُخم جىِٟاث ؾُت ؾخهضع جىنُراء الضولبلجىت الخ

غ بطن؟ بط وعص الىو ٖلى ؤن ٍاع ٣الخ َظٍوالجضوي مً وعاء الخ٨مت  هيىاء ٞما بت الُا لٗملُجال

 ىاء الؿض. بت ُم٘ ٖمل ي الخىاػ بغ ؾدخم ٍاع ٣والخ جل٪ الضعاؾاث

 ي ل الؿىى ُىاٖض الدك٢ٛت و ًٖلى الخٍُى ؤلاعقاص ٦١ما حاء الىو واضخا ٖلى ؤن "الاجٟا

ظا هل ها مال٨َاع باٖخبا بُى ُمٗجى ؤن ؤزبذ ِلزغ" ٢ا مً و هُبجىػ إلاال٪ الؿض يً يًت، والتهلؿض الج

٩ىن ُل بطن ؾُىاٖض الدك٢ٖٛلى  ١ل؛ ٞاالجٟاُىاٖض الدك٢ٛ يى٫ الٟهل ف٣ت البناخ هيالؿض ٞ
ظا َ ٤ٞو-ا بُى ُجىػ ألزًمٗجى آزغ بذ ِلزغ، ٢ىاٖض مً و ٣ال َظٍِ با يبُى ُجىػ ألزٍا و ًاصاؾترق

 ا.حهٖل ٣بٞخداث الؿض صون مٗ ٤ؤن حٛل -الىو

ِ بالً بٖاصة ير مىٓىعة ؤو َاعثت حؿخضعحت ْغوٝ ًٚإب باإلاه ي٦ما ؤن الىو ٖلى "بزُاع صولت

ٖلى مجغص ؤلازُاع  بىهًىا َ، بط ؤن الالتزام هاٚخُن يٗض الىو ألازُغ فٌل الؿض" ُت حكُٛلٗمل
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غاٝ ف٣ومىاٞ يإزظ عؤبؿمذ ٌما باٚت الىو ُن يِ. و٧ان ألاول٣ٞ ل ٢ب ١الاجٟا يت الضو٫ ألَا

ا. وبطا ٧ان الٛغى مً طل٪ َا وخضبُى ُل ؤز٢بل الؿض مً ُت حكُِٛ ٖملبةٖاصة يبام ٣ُال
ٗض بزة حت وحُٞترة ػمى يالٓغوٝ ف ظاَر ٩ٞان مً ألاولى ٖغى حت ْغوٝ ال جدخمل الخإزهمىاح

غاٝ للخإ٦ض مً ؾالمت  ٍظبهام ٣ُال  ؤلاحغاءاث. َظٍؤلاحغاءاث ٖلى الضو٫ ألَا

ًت هل ؾض الجُخى٫ حكٛ ٤ُت الخٗاون والخيؿٍ"لًمان اؾخمغاع  هًا ٖلى ؤهًض وعص الىو ؤ٣ول
ت ُ، آلٍاُاإلابت ُ، ؾٝى جيصخئ الضو٫ الثالر، مً زال٫ الىػاعاث اإلاٗىباإلاه يم٘ زؼاهاث صولت

ِ بي يمال٪ الؿض ف ٤دبٌ م٘ الىو الخام ٢دىاًظا الىو َا" هجبُما ُت ٞبت مىاؾ٣ُُجيؿ
ل الؿض م٘ الؿضوص ُدكٛبت ؾدؿمذ ٣ُُت الخيؿُل آلاله، ٤ٞمُل ٤ى خَل الؿض، و ُحكٛ ُهٖمل

 ألازغي ؤم ال؟!

اع الؼمج زمؿت  ١ ؿخٛغ ٌؾٝى  ٍا ؤٖال حهت اإلاكاع بلُظ الٗملُلخىٟ ي٦ما وعص الىو ٖلى ؤن "ؤلَا
الٟترة  ٍظَت"، و ُراء الضولبلجىت الخ بما مً حاهبه ين اإلاىصخحت بٖضاص الضعاؾخًضابغا مىظ هٖكغ ق

 اإلاضة. َظٍلت حضا زهىنا ؤن اإلاٟاوياث آلان ججاوػث ٍحٗض َى 

قغاء  يت فٍألاولى  بخم بُٖاء صو٫ اإلاهِ"ؾ هت وعص الىو ٖلى ؤه٣ىاء الثبضؤ بمب ٤خٗلًما ُٞ -5
ت ٢الخ٨مت مً قغاء الُا هيم الجضوي بط ماًظا الىو ٖضًَت"، و هاإلاىلضة مً ؾض الجت ٢الُا

 ت.ٍت اإلاهغ ُالؼعاٖ يىاع ألاعاضخب، و بالكغ  ٍاُم يض فًو الكض٣ؤمام الى

غ ٧ل مً مهغ  هاهاث وعص الىو ٖلى ؤهبُاص٫ اإلاٗلىماث والبضؤ جبمب ٤خٗلًما ُٞ -6 "ؾٝى جٞى
راء بواإلاٗلىماث الالػمت إلحغاء الضعاؾاث اإلاكتر٦ت للجىت الخاهاث بُا والؿىصان البُى ُوؤز

ى ذ ٢ُظا الخى َذ اإلاالثم" ولم جخم ؤلاقاعة بلى ٢ُالخى  يت وفُغوح خؿً الىبن، وطل٪ ُحالَى
ت الخىهل مً الالتزام، و٧ان مً ُل ٖملهؿٌذ ٢ُض الخى ًاإلاالثم، ومً زم ٞةن ٖضم جدض

الضعاؾاث ؤو  َظٍمً الضو٫  يذ ؤبتى َلاعة "مبذ ؤو بياٞت ٢ٖض الى ًاإلاؿخدؿً جدض

 اهاث".بُال

ا هظلتب يىص التهضع الضو٫ الثالر الج٣"ج هضؤ ؤمان الؿض، وعص الىو ٖلى ؤهبمب ٤خٗلًما ُٞ  -7

إمان الؿض"  و"ؾٝى بت ٣ت اإلاخٗلُراء الضولباث لجىت الخُظ جىنُا ختى آلان لخىٟبُى ُؤز

غ ٍغ ٣ج يإمان الؿض الىاعصة فباث الخانت ُللخىنظ ال٩امل ُ، الخىُٟهدؿً هبا، بُى ُحؿخ٨مل ؤز
اء مً ها ؤوق٨ذ ٖلى الاهتبُى ُبط ؤن ؤز هظا الىو ال حضوي مً وعاثَت" و ُراء الضولبلجىت الخ

 براء واإلا٩اجبذ لجىت الخهىاء، ٞلى اهتبالٗض باث ُظ الخىنُدىٟبىم ٠٣ ؾخُىاء الؿض ٨ٞب
٠ ؾخٗض٫ ُت ٨ُٞيٍالخسؼ  هؾٗخ يؤو فض الؿض ُِت حكُٖمل يت بلى وحىص ؤزُاء فٍالاؾدكاع 

 ىاء؟!بٗض الب اإلاىانٟاث َظٍا مً بُى ُؤز
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ت للجزاٖاث الىاعص ُت الؿلمٍضؤ الدؿى باٚت مُت الجزاٖاث، جمذ نٍت حؿى ُت آلُاوٗضام ٞاٖل -8

دخاج بلى ًا، بط ؤن خل الخالٞاث ها مً مًمىجهت جٟٚغ٣ٍُغ بت ٢ُرة مً الاجٟاحاإلااصة ألازب
ؤو الىؾاَت  ٤ُالخٞى بخم اللجىء بلى َلًت ُلم جٟلر جل٪ آلالمكاوعاث وجٟاوى، ٞةن 

غاٝ مجخمٗت. ٞما ٣مىاٞب ل مً َا؟ و ها ؤو وؾاَت٣ُهجٞى بخم َلِؾ يت التهالج هيت ألَا

غاٝ الثالزت ٖلى َل ٤اإلام٨ً ؤن جخٟ ٖلى -ا َؤو الىؾاَت؟ وما طا لى جمؿ٪ ؤخض ٤ُالخٞى بألَا
ت عئؾاء الضو٫، وما طا لى ًت بخالت ألامغ بلى ٖىاًاهالج يزم فظا ؤلاحغاء، َٗضم اللجىء بلى ب -ل٢ألا

ت واضخت وخاؾمت ُال جىحض آل هإهب -٩ل ويىحب-ى٫ ٣م٨ً الًىا هعئؾاء الضو٫؟ ٞ ٤خًٟلم 
ت لخؿم ُضة صولًؤن حك٩ل لجىت مدا -اخثبهٓغ ال يف- ٤لخل الخالٞاث، و٧ان مً ألاٞو

 .١ظا الاجٟاَ ب٤ُجيكإ ًٖ جُ يالخالٞاث الت

ت ُاهىه٣اٚت الُاله بى ُدث ؤن ٖبٗض بغع ٣ًاخث ؤن ب٘ الُؿخٌُ ب٤ا مً ٧ل ما ؾ٢واهُال
 ٍبَاع  يت فُٗت صولبُاصت طا َببٖالن اإلا ١ض حٗلذ اجٟا٢ ب٤ٖلى الىدى الؿا ١ظا الاجٟاَلىهىم 

مجغص بٖالن  ٍىىص هجضبمً  بهلٟدىي ومًمىن ما حاء  ٤ُالىٓغ الٗمب ه، ول٨ىي غ َالٓا يالك٨ل

غاٝ ٣ُ٣ُٞت خُاهىه٢ت التزاماث ًؤ بغجً اصت البم  .ُهت ٖلى الضو٫ ألَا

 ىتائج الدزاضة
 ياهىو٣ِ مً مىٓىع الىٓام ال٣ا ٞحهم٨ً الىٓغ بلًاصت ال باإلا بٖالن ١ٗت اإلالؼمت الجٟابُالُ -1

 ١هُا يا فحهن الىٓغ بلحخًٗل ب -اهىن الخام٣ىص ال٣ض مً ٣ٖؤو ٦ٗ ياهىن صازل٦٣- يالضازل

ما: ًَ ؤخضٍوحىص ٖىهغ  -اخثبال يعؤ يف-جٟترى  يالٗام والت ياهىن الضول٣ال ي٨ٞغة ؤلالؼام ف
غاٝ الاجٟا ، وآلازغ: جىاٞغ الكغوٍ ١ظا الاجٟاَىىص ببالالتزام  ضًُٟما ب ١ؤلاعاصة اإلاكتر٦ت أَل

 الضؾخىع.  يف ٍالالػمت لىٟاط

ٗض بلى خض ب ١ غ ًلم  هت، ول٨ىُت الك٩لُت ملؼمت مً الىاخُٗت صولبُاصت طو َببٖالن اإلا ١اجٟا -2

، ٍت الالػمت لىٟاطٍالضؾخىع  ؿخٝى الكغاثٌِ، بط لم ي اإلاهغ  ياهىن الضازل٣مجا٫ ال يؤلالؼام ف

اصة ٖلى حؼء مً ُالؿ ٤دب ٣هلخٗل بيقٗ اؾخٟخاء يف بٖلى الكٗ ها يغوعة ٖغيهمَومً ؤ
 ل".ُغ الىهى "جَت و ٍم الضولت اإلاهغ ُل٢ب

 اؾخٟخاء ٖام. يف باصت ٖلى الكٗببٖالن اإلا ١اجٟاٗغى بت املخخهت هى الجَ بمجلـ الىىا -3

ت مهلخت ًؤ ٤٣دًت لً ُث وعاء اإلاؿاعاث الٟىِالخث ي، والؿعياهىو٣خٗاص ًٖ اإلاؿاع البالا  -4
 يى ألامغ الظَىاء الؿض، و بت ُمكغوٖبذ ٍت اٖتراٝ نغ بمثابٗض ٌل بت، ٍللضولت اإلاهغ 

٠ آلازاع ٢ى ب هخبال ٖىض مُال٣بمؿخ يٖلى اإلاؿخىي الضول ي ٠ اإلاٟاوى اإلاهغ ٠ًٗ٢ مى ُؾ
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 ظا الؿض. َىاء بؾدىجم خخما ًٖ  يالًاعة الت

ا، ها ًٖ مًمىجهت جسغح٣ٍُغ با هاٚتُجمذ ن ١ظا الاجٟاَت مدل ُت الضولُاهىه٣اصت الباإلا -5
، هق٩ل يا فُا صول٢اجٟا ١ظا الاجٟاَحٗل مً  يى ألامغ الظَا، و بهاث خى٫ الالتزام بهر الكحوجث

ك٩ل بت ملؼمت ُاهىه٢ىحىص آزاع بم٨ً الجؼم ً، بط ال همًمىه ير ملؼم فحٚ يومجغص بٖالن صول

غاٝ   .١ظا الاجٟاَواضر أَل

 اصاث.٣مً اهخ ُهبل هخت م٘ ما وحبال با مدضوصة ال جدىاؾًاصت مً مؼاببٖالن اإلا ١اجٟا ٣٣هما خ -6

ً ١ظا الاجٟاَ بى ُم٨ً ججاوػ ًٖ -7 ض ٌٗ، بط ُهٗض الاؾخٟخاء ٖلب بل الك٢ٗبمً  هبطا جم ٞع
ظا ٠َ ٢ت لى ُت اإلاٗىُاقغة بلى اإلااؾؿاث الضولب، واللجىء مبهى ُا إلاٗالجت ُٖاهىه٢طل٪ مسغحا 

 .هاء الضعاؾاث خىلهن اهتحىاء لخبال

ٌ. هاؾخٟخاء ٖام ٞةن مأل يف ي اإلاهغ  باصت ٖلى الكٗببٖالن اإلا ١بطا ٖغى اجٟا -8 ا الٞغ  خخم 

 رتسات:كات ٚاملٝايتٛص

خاح ل٩اٞت ًختى  يا الغؾمه٢ٖٗلى مى  ١ظا الاجٟاهل يألانليكغ الىو بت ٍىع هعثاؾت الجم يؤوصخ -1

إل ٖلحاخثبال  ت.ُضؤ الكٟاٞبا إلا٣ُ٣ل، جدُالضعاؾت والخدلب هكخ٢ومىا ُهن الَا

 .١ظا الاجٟاَٖلى  بيا٢الغ  ٍمماعؾت صوع ب بؤوصخى مجلـ الىىا -2

ٖلى  هزم َغخ هكخ٢رإلاان إلاىابٖلى ال ١ظا الاجٟاًَغوعة ٖغى بت ٍىع هـ الجمِعث يؤوصخ -3
 .بياؾخٟخاء قٗ يف بالكٗ

للخٟاوى واللجىء بلى  يث وعاء اإلاؿاع الٟجهًٖ الل ي٠ الٟىع ٢الخى بت ٍالؿلُاث اإلاهغ  يؤوصخ -4

 .هصخى ؾٖغ٢إب ياهىو٣اإلاؿاع ال

وي٘  ًغوعةب -يالخٟاوى ٖلى اإلاؿاع الٟج يا فَخا٫ اؾخمغاع  يف-ت ٍالؿلُاث اإلاهغ  يؤوصخ -5

 ت. ُت بياُٞت ؤو زالزُاث زىاث٢ُمً زال٫ اجٟا ١ظا الاجٟاَىىص بت خاؾمت لًظُاث جىُٟآل

ظا َهىع ٢م إلاٗالجت 2014 يالخال ي مً الضؾخىع اإلاهغ  151ل هو م/ًاخث حٗضبترح ال٣ً -6
ت املخخهت هض الجًوجدضت، ُاث الضول٢ُٗضم اؾخسضام مهُلر الاجٟاب ٤خٗلًما ُالىو ٞ

ض اإلاضة الالػمت لٗغى ًوجدض، ُهلالؾخٟخاء ٖل باصة للكُٗالؿ ١ ى ٣دب ٤اإلاخٗل ١ةخالت الاجٟاب

 ١ ى ٣دب ٤ال جخٗل ياث ألازغي الت٧٢اٞت الاجٟا يف باؾخٟخاء ؤو ٖلى مجلـ الىىا يف ١الاجٟا
 :يل ٖلى الىدى آلاحًٗض الخٗضبذ الىو بهُاصة، لُالؿ
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 ١هضٍاث، و ٢ُوالاجٟا ضاثَرم اإلاٗاٍبت، و ُا الخاعحهات٢ٖال يت الضولت فٍىع هـ الجمِمثل عثً

 بجٍألخ٩ام الضؾخىع. و إ ٣ا ٞوَٗض وكغ باهىن ٣ىة ال٢ا ه، وج٩ىن لبت مجلـ الىىا٣مىاٞٗض با حهٖل
( 15) زال٫ بت ٖلى مجلـ الىىاٍىع هالجم ـِل عث٢بت مً ُاث الضول٢ُضاث والاجٟاَٖغى اإلاٗا

ا مً جاع ً لى مجلـ الىىاحه٘ ٖل٢ُش الخى ٍىم  ضاث الهلر َن لالؾخٟخاء ٖلى مٗابحصٖىة الىاز با، ٖو

ا مً جاع ً( 30) اصة زال٫ مضة ال جخجاوػ ُالؿ ١ ى ٣دب ٤خٗلًوالخدال٠ وما  مً  ُها ٖلهش ٖغيٍىم 
٘ ُحم يت، وف٣اإلاىاٞبجت الاؾخٟخاء ُٗض بٖالن هدببال  ٤ًخم الخهضًت، وال ٍىع هـ الجمِل عث٢ب

حؼء مً  يالخىاػ٫ ًٖ ؤا حهٖل بترجًضة جسال٠ ؤخ٩ام الضؾخىع، ؤو َت مٗاًغام ؤبجىػ بًألاخىا٫ ال 
 م الضولت.ُل٢ب
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ن بحاص٫ الؿ٩ان بم، وج1932لضون بُمٍىت و ُا: الؿًًٟا٢ يف ياملخ٨مت الضاثمت للٗض٫ الضول -1
ن ٞغوؿا بحالخغة  ٤م، واإلاىا1929َا ُا الٗلًز حلُؾ يت فُم، واإلاهالر ألاإلااه1925ىهان ُا والُجغ٦
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 ً.ٍدغ بُغ وال٢ن بحت ٍدغ بت الخضوص ال٢ًُ يم ف1994غ ًىاً 1 يا فهم، وخ٨م1994غ ًرابٞ
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 .بيالضؾخىع اإلاٛغ  -1

 م.2014 ي الضؾخىع اإلاهغ  -2
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  امللص  
لضي  يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟاث الغيا الْى٢صوع مٗى الضعاؾت الخٗٝغ بلى  َظٍضٞذ َ

٘ ُالضعاؾت مً حمومجخم٘  اىٍت الغ ٣مىُبت ُمجا٫ بصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحالٗامل
للٗام  يالثاو يالٟهل الضعاسخ يف اىٍىت الغ ًمض يت فُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحالٗامل

ت ُىت ٖكىاثُاع ُٖوجم ازخ تُت الٗكىاث٣ٍالُغ با َاع ُىت الضعاؾت جم ازخُـ. ؤما 1436/1437َٖ

 ،اهت لجم٘ اإلاٗلىماثباخث ٖلى الاؾدبضاٝ الضعاؾت اٖخمض الَؤ ٤ُ٣( ٖامل. ولخد100) جخ٩ىن مً

 هار الٟا، وؤْباٍ ٦غوهباؾخسضام مٗامل اعجبا هاتبا وز٢هوالخإ٦ض مً نض
 
 مما

 
غث هخاثج الضعاؾت ٦ال

   :يلً

الغيا مجا٫ ) يمً غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ومخىؾُت٣ت لٟبُبن اإلاخىؾُاث الخؿا  -1
وبن اإلاخىؾُاث ( يُٟز الغيا الْىحاث جدُٟومجا٫ آل يو مجا٫ ألامً الىٟسخ يُٟالْى

اث الغيا ٢مٗى ) غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ومخىؾُت ومىسًٟت يمً مجا٣٫ت لٟبُالخؿا
 (.يُٟالْى

ىما بِر الجيـ حإلاخٛ٘ حٗؼي بوالغا ياملجا٫ الثاو يت فُطاث صاللت بخهاث ١ىا٥ ٞغو َلم ج٨ً   -2

الجيـ ولهالر ر حإلاخٛاملجا٫ ألاو٫ والثالث حٗؼي  يت فُطاث صاللت اخهاث ١ىا٥ ٞغو ٧َاهذ 
 ط٦غ(.) ٞئت

 طاث صاللت بخهاث٢ىا٥ ٞغو َبن  -3
 
ر ح٘ حٗؼي إلاخٛبوالثالث والغا ياملجا٫ ألاو٫ والثاو يت فُا

  .ؾىىاث ٞا٦ثر" 10رة ولهالر ٞئت "بؾىىاث الخ

 ٢ىا٥ ٞغو َ٘ و بن باملجا٫ ألاو٫ و الثالث والغا يت فُطاث صاللت بخهاث ١ىا٥ ٞغو ٨ًَ ًلم  -4
 
ا

 ر(.حماحؿخ) لهالر ٞئت ياملجا٫ الثاو يت فُر الضعحت الٗلمححٗؼي إلاخٛت ُطاث صاللت بخهاث

بصاعة ألامً  ين فحوؤلاعقاص للٗامل ُهغامج الخىحبِ ُالٗمل ٖلى جسُبؤونذ هخاثج الضعاؾت  

مجا٫  يبصاعة ألامً والؿالمت ف ين فحالٗامل ٍبجضع و  .يمجا٫ ألامً الىٟسخ يا فَغ ٍوالؿالمت وجُى 

 ؤزىاء الخضمت . يُٟوالغيا الْى يألامً الىٟسخ
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Abstract 

This study aimed to identify the role of job satisfaction obstacles in achievement 

of psychological security to security and safety management workers in school of 
Riyadh 

The study population consists of security and safety management workers in 

school of Riyadh in second semester in 1436 -1437 ,the study sample will be selected 

randomly from study population which is (100) workers. To achieve the goals of 

study, questionnaire used as main tool, and then measures its validity and reliability 

by using the coefficient of correlation Cronbach's alpha. 

The study reveals results, such as: 

1- The mean of the study paragraphs was high and medium within the domains of 

(job satisfaction, psychological security and methods of job satisfaction) and the 

arithmetic mean of the paragraphs of the study was high, medium and low within 

the scope of (job satisfaction obstacles). 

2- There were no statistically significant differences in the second and fourth 

domains due to gender variable while there were statistically significant 

differences in the first and third domains due to gender variable in favor of a 
(Male). 

3- There were statistically significant differences in all domains due to years of 

experience in favor of category of "10 years and over." 

4- There were no statistically significant differences in the first, third and fourth 

domains due to variable while there were statistically significant differences in the 
second domains due to scientific degree variable in favor of a (MA). 

In light of this study results, the researcher present recommendations which: 

1- Work on planning of guidance and counseling programs for security and safety 

management workers in school of Riyadh and develop psychological security 
concept and train security and safety management workers at field of job 

satisfaction and psychological security during service. 
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  دمةكامل

ظا َ باة، ٞهاخُض مً مجاالث الخًالٗض ياثلت فَوالٗكغون جُىعاث  يغن الخاص٣ض الهق

ت فُغن زىعاث ٖلم٣ال ، واإلاخٗلًاة ؤُالخ ب٧اٞت حىاه يت مخىٖى
 
، با، والُُالخ٨ىىلىحبت ٣ًا

مما ٖمل ٖلى  يغن اإلااضخ٣ا الَضهق يضة الت٣اإلاك٨الث اإلاٗ ببؿبوالاجهاالث، والهىاٖت، وطل٪ 

ألامً  ٤ُ٣مىيٕى جدبخمام َث جم الا ُاثلت، خهاث البالايُغا باة ووكى ُضاث الخ٣ُاصة حٍٗػ 

ن حوجدؿ هلم م٢ٗخإجدخاج مً الاوؿان ال يغ التَر مً الٓىاب، لظل٪ اٖخيُٟوالغيا الْى يالىٟسخ

 ا.ها مً ؤحل الخٗامل مَٗغ ٍىت وجُى ٦ُٟاءة ٞغص مٗ

اث الت يُٟاث مىيٕى الغيا الْىبت ٍى باإلااؾؿاث التر  يوف  ىن ُا الؿلى٦بهخم حه يمً ؤخض اإلاىيٖى

اؽ ٢ُو  ٍومهاصع  يُٟالغيا الْى ُباملجاالث املخخلٟت ألؾال ٣ُبجى ٤ٍىن، وطل٪ ًٖ َغ ٍوؤلاصاع 
اثٟ ٍاججامؿخىي عيا ألاٞغاص   ه، وطل٪ ألهيُٟومهاصع ٖضم الغيا الْى بابؤؾ يدث فبم، والهْو

ام ٣ُن والحللٗامل يُٟاألصاء الْىب يُٟىم الغيا الْىهِ مٟبغجً ض٢، و يُٟالْى هى٨ٗـ ٖلى ؤصاثً
ض هؿدىض ٖلى الجٌسخل٠ مً ٖامل ِلزغ و٦ما ًض ٦٢ما ؤن ؤصاء الٗمل م، هت مجباث اإلاُلى بالىاحب

ظا َت، و با اإلاُلى هاتبىاحب ها والتزامهل هضاٝ اإلااؾؿت ووالثَإب هخىا٢ٖالٟغص وا ل٢بظو٫ مً باإلا

 (.3م2009، يألاٞىض) مُضان الخٗلُم ير فبحك٩ل ٦ب بض مُلى هالج

ً ًاصُم بؤٚل يت والخانت، وفُصازل اإلااؾؿاث الٗلم ي٦ُٟما واهدكغ اؾخسضام الغيا الْى

ن، ٦ما حالٗىانغ املخٟؼة للٗامل مً هزام ل٩ىهك٩ل بظا اإلاىيٕى بهاصة ٣خم الَث اُالٗمل، خ

 (.820م 2007حجاج،) ت، ُؤزغ ٞٗا٫ ٖلى جُىع الٗمل وؤلاهخاح هول

عاخت وؾالم،  يل فِداحت بلى الٗبؤن الٟغص  ٤مً مىُل يغث الخاحت بلى ألامً الىٟسخهلظا ْ
وعئؾاء الٗمل، ً ٍل آلازغ ٢بمً  بالخب، والخاحت بلى ؤلاخؿاؽ ٤ل٣الخىجغ وال بابٗض ًٖ ؤؾبوال
بلى  ياصً يوالظ يغاع الىٟسخ٣والاؾخ يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يم فَحؿا يٗض طل٪ مً ؤخض ألامىع التَو 

 ف هٖمل يً الٗمل، ٞالٗامل املجض فًاصُم يضإ فبؤلا 
 
، ٍضهوح هضع ٖمل٣ًخاحت بلى مً  يصاثما

 الخٟائ٫.ب ٍكٗغ ٌث ُدبخ٩اع، بالٗمل والا  يٖلى الاؾخمغاع ف ٍدٟؼ ٍو 

 َشه١ً ايدراص١ :  

 م  بلًٗبصاعة ألامً والؿالمت   ياع الٗامل فباٖخ يالضعاؾت  ف هجخمثل مك٩ل
 
 فهصوعا

 
ت ًجإص يما

م مً وحىص ٦ثهضاَٞؤ ٤ُ٣ا وجدبهىى هضاٝ اإلاضعؾت والجَعؾالت وؤ  ير مً اإلاك٨الث التحا ٖلى الٚغ
 يالخالبم، و َوجازغ ٖلى مؿخىي عيا تُاإلاضعؾ ؤلاصاعة الٗامت لؤلمً والؿالمت يالٗامل ف هجىاح

ومً زال٫ ، تُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ يم فَضوع بالايُإل  يم فهم ومضي ٦ٟاءتهمؿخىي ؤصائ
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ر مً حا ًٖ ٦ثه٦كٟذ هخاثج هاهبم اؾدُاخث مً زال٫ جهمبا البه ام٢ يت التُالضعاؾت الاؾخُالٖ

ماقغاث  يلًما ُٞو  ٍغاع ٣واؾخ يالىٟسخ  هٖل  ؤمىا جازغ َضوع ب ين  والتحالٗامل هجىاح ياإلاك٨الث الت
ٗؼػ طل٪ َت و ُؤلاصاعة الٗامت لؤلمً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحت الغضخى لضي الٗاملبواضخت ٖلى وؿ

 /1436ٌ يالثاو ياخث زال٫ الٟهل الضعاسخبا البهام  ٢ يت التُضاهُت اإلاُهخاثج الضعاؾت الاؾخُالٖ

 مً 15) لٛذبىت ُٖلى ٖ 1437ٌ
 
ضٝ بهاإلاضعؾت  وطل٪  يوالؿالمت ف بصاعة ألامً ين فحالٗامل( ٖامال

 (، والجضو٫ ٤1ملخ) اعاثبٖ يًم زماوًان بُنىعة اؾخ يالضعاؾت ف َظٍض حاءث ٢و ، حٗٝغ آعاء 

 ا.حهجم الخىنل بل يىضر زالنت الىخاثج التً( 1)

 ٌ  تُىت الضعاؾت الاؾخؿالعُت لعٍاإلائى  ب: اليؿ(1) حضو

  الضعحاث

 اعاث                              بالع

ضعحت بمخىفغ 

 تُعال

ضعحت بمخىفغ 

 ؿتُؿب
 ر مخىفغيغ

 ٪ ن ٪ ن ٪ ن

 60 9 33.33 5 6.66 1 هصعحت الغضخى ًٖ الٗمل هٟؿ

 53.33 8 26.66 4 20 3 نحن الؼمالء واإلاؿاولبحاث ٢صعحت الغيا ًٖ الٗال

 53.33 8 20 3 26.66 4 ت واإلا٩أٞاثًالغيا ًٖ الخىاٞؼ اإلااص

 66.66 10 20 3 13.33 2 تُىهت اإلا٢ُٞغم الىمى والتر 

 53.33 8 20 3 26.66 4 اقغةبؤلاصاعة اإلا

 60 9 26.66 4 13.33 2 يُٟألامان الْى

 86.66 13 6.66 1 6.66 1 ياألمً الىٟسخبالكٗىع 

 

 :يلًما ُوجخمثل ؤؾئلت الضعاؾت ف

بصاعة ألامً  ين فيلضي العامل يألامً الىفس  لُمجد يف يفُ: ما صوع الغغا الىظيس ِالؿااٌ الغث

 ت ؟ُوالؿالمت اإلاضعؾ

 ت:ُألاؾئلت الفغع

اصاعة ألامً والؿالمت  ين فحلضي الٗامل يالامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟما مؿخىي الضوع الْى .1

 ت ؟ُاإلاضعؾ

 ت ؟ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحلضي الٗامل يما مؿخىي ألامً الىٟسخ .2
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بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحلضي الٗامل يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟاث الغيا الْى٢ما مٗى  .3

 ت ؟ُاإلاضعؾ

بصاعة ألامً  ين فحلضي الٗامل يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟز الغيا الْىحاث جدُٟما صوع آل .4

 ت ؟ُوالؿالمت اإلاضعؾ

لضي  يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟت لضوع الغيا الْىُبخهاث هطاث صالل ١ىا٥ ٞغو َل َ .5
ت ُرة الٗلمبر الجيـ و ؾىىاث الخحٗا إلاخٛبت جُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحالٗامل

 ؟ يُٟت والٗمغ واإلاؿمى الْىُوالضعحت الٗلم

 داف ايدراص١:ٖأ

 ضف الضعاؾت بلى الخعغف على: هت

٘ الضوع الْى .1  ت ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحلضي الٗامل يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟٞع

٘ ألامً الىٟسخ .2  ت ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحلضي الٗامل يٞع

بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحلضي الٗامل يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟت الغيا الْىهمىاح .3

 ت ُاإلاضعؾ

بصاعة ألامً  يفن حلضي الٗامل يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟز الغيا الْىحاث لخدُٟل آلالُجٟٗ .4

 ت ُوالؿالمت اإلاضعؾ

لضي  يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟت لضوع الغيا الْىُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١ض الٟغو ًجدض .5

ت والضعحت ُرة الٗلمبر الجيـ وؾىىاث الخحٗا إلاخٛبت جُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحالٗامل

 يُٟت والٗمغ واإلاؿمى الْىُالٗلم

 ١ ايدراص١:ُٖٝأ

 :يلًما ُت الضعاؾت فُمهؤ يجإح

بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحلضي الٗامل يُٟىم الغضخى الْىهجىاولذ مٟ يلت الضعاؾاث الت٣ل
  .تُاإلاضعؾ

 ين فحلضي الٗامل يُٟالضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ مؿخىي الغضخى الْى َظٍ يجاصؤن  ٢٘مً اإلاخى 
الت ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ   .ياألمً الىٟسخبم هت٢ٖو

غ مٗلىماث الػمت لهاوع٢اإلاخى مً   تُاإلاضعؾ ؤلاصاعة الٗامت لؤلمً والؿالمت يغاع ف٣ال ي٘ ؤن جٞى
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ن حوجدؿ يالغضخى وألامً والىٟسخ ٤ُ٣خدبل ُال٨ٟ بئت الٓغوٝ للٗمل اإلاىاؾهُؿاٖض ٖلى تٌمما 

 ت اإلاؿاٖضة ٖلى الٗمل.  ُت والىٟؿُت الىاحمت ًٖ شر اإلاىاعص اإلاالبُت آلازاع الؿلهألاصاء إلاىاح

 سدٚد ايدراص١ :

 :يلًت هما ُت وػماهُدضوص مياهبالضعاؾت  هظهجدضصث  

 اى ٍت الغ ٣مىُبت ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ يالضعاؾت ف َظٍخضصث  ت:ُخضوص مياه -

 تُاإلاضعؾ بصاعة ألامً والؿالمت ين فحالٗاملالضعاؾت ٖلى  ب٤ُجم جُ ت:ٍشغ بخضوص  -

 .ـ1436/1437َ للٗام يالثاو يالٟهل الضعاسخ الدراسة يف هذهت يأجر: تُخضوص ػماه -

 مطؿلحاث الضعاؾت:

خاحت  ي٩ىن فًث ُدبللٟغص  ي: ألامً الظاحهإهب يألامً الىفس  (Kulikova, 2009, p459) ٖٝغ

 ًٖ الخُغ والتُٗبت و ُت والاهٟٗالُىت الىٟؿِللُمإه
 
ؼة الخٟاّ ٍٛغ بالخاحت لؤلمً  ٤ض، وجخٗلًضهضا

 اء.ب٣الٖلى 

ت، وبخؿاؽ الٟغص ُت والىحضاهُىت الاهٟٗالِالُمإه :هإهب ياخث ألامً الىفس بعغف الَو 

غ الظاث، ًض٣وألامً والاهخماء وج بللخ هر مٗغى لؤلزُاع ٦داحخح٩ىن ًٚ، وؤن هإ خاحاجبةقب
 .يألامً الىٟسخ ٤ُ٣ض لخدهظ٫ الجبوالٗمل 

  يُٟالْى( الغيا 159، م2006) يلُٖٝغ اإلاٗ :يفُالغغا الىظ
 
 هث ٖٞغُدبؤ٦ثر ويىخا

 مىاؾَ يجض فًم ٖىضما هن ًٖ ٖملحعيا الٗامل هإهب
 
 لبظا الٗمل مىٟظا

 
وؾماث  هىلُوم هضعاج٣ا

غ  ه٢ٗمى بُا  طل٪ ب، مغجهمخ٢ُو  هخِشخه  يالضوع الظ بلًٗا ؤن به٘ ُؿخٌُ ياة التُت الخ٣ٍَو

 .هراجبوز ٍخمصخى م٘ همى ً

اث َوالاججاض مخٗضص اإلاؿاعاث ٣ىم مٗهاعة ًٖ مٟبٖ هإهب يفُاخث الغغا الىظبعغف الٌو 

الٗمل ومً  يف بهن حُُاملخ ومً هٟخُالٟغص الٗامل مً ْو به٨دؿً يالظ يالغيا ال٨ل يخمثل فً

 ا.حهٗمل ٌٞ يئت التبِومً ال ُهن ٖلى ؤلاقغاٝ ٖلحاثم٣ال
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 ايفرٌ ايجاْٞ

 ة ذات الصلةبكوالدزاضات الطا ياليظس باألد

ال يُٟالغيا الْىب ٤اإلاخٗل ي الىٓغ  بالٟهل ألاصظا َدىاو٫ ً لضي  ياألمً الىٟسخب هخ٢ٖو

مىيٕى بت طاث الهلت بُت وألاحىبُوالضعاؾاث الٗغ ، تُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحالٗامل
 الضعاؾت.

: ألاص
 
    ؤوال
 
 :ي الىظغ  ب   

ن حدثبم يالضعاؾت ف مىيٕىبت ٣اإلاخٗل ي الىٓغ  بم ٖىانغ ألاصَظا الجؼء ؤَ ياخث فبدىاو٫ الً
 :ي، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي: ألامً الىٟسخيدث الثاوب، اإلايُٟدث ألاو٫: الغيا الْىبما: اإلاَو 
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 األول ححبملا
 يفيوظالسضا ال

اث التٍى باإلااؾؿاث التر  يف يُٟاث مىيٕى الغيا الْىب ا بهخم حه يت مً ؤخض اإلاىيٖى

اؽ ٢ُو  ٍومهاصع  يُٟالغيا الْى ُباملجاالث املخخلٟت ألؾال ٣ُبجى ٤ٍىن، وطل٪ ًٖ َغ ٍؤلاصاع 
اثٟ ٍمؿخىي عيا ألاٞغاص اججا  ه، وطل٪ ألهيُٟومهاصع ٖضم الغيا الْى بابؤؾ يدث فبم، والهْو

صازل  يُٟالغيا الْىباصة ٣خم الَض ا٢(.  و 3م2009، يألاٞىض) ،يُٟالْى هى٨ٗـ ٖلى ؤصاثً

ؤزغ ٞٗا٫ ٖلى جُىع  هن، ولحمً الٗىانغ املخٟؼة للٗامل هت والخانت، ل٩ىهُاإلااؾؿاث الٗلم
 هالٗمل، بياٞت بلى ؤهبم ٣هم وحٗلهماؾؿاتبن حالتزام الٗامل يؿاٖض فٌث ُت، خُالٗمل وؤلاهخاح

 (.820م 2007حجاج،) يوالخاعج ياة الضازلُن وهمِ الخحن صخت ألاٞغاص الٗاملحجدؿ يؿاٖض فٌ

 يفُىم الغغا الىظهمف

ٗمل ٌض ٢ل ٍذ َى ٢ظا الٗمل لى َ ياؾخمغاع الٟغص فباث ٧ل ٞغص، و بم مخُلَٗض الٗمل مً ؤٌ

ت مً اإلاٗخٍٖلى ج٩ى  ؿمى ٌى ما َالٗمل، و بِ ُدًـ خى٫ ما ِضاث وآلاعاء وألاخاؾ٣ً مجمٖى

ت مً اإلاٗاٝع خى٫ الْىببام الٟغص ب٣ُضؤ ًب يالغيا ًٖ الٗمل، والظب ا، بهىم ٣ً يٟت التُىاء مجمٖى
 اججاُبلى الخهٝغ ؾلى٦ هخجٍخ٩ىن لضي الٟغص مكاٖغ هدى الٗمل و ًىاء  ٖلى طل٪ بو 

 
الٗمل  ٍا

 هاخترام باث اإلاخ٨غعة والخإزغ ًٖ الٗمل وؤؾلى باُ، والٛهم٘ ػمالث هك٩ل مدضص، ٦ىمِ حٗاملب
 (.2، م2011الىهاؽ، ) ًٍلآلزغ 

زغ خإٍٗاص، و بوألا بمخٗضص الجىاه يُٟىم الغيا الْىه( بن م42ٟ، م2008) انبغي ٞلمٍو 

ئت الٗمل بِجماٖت الٗمل و با آلازغ هًٗب ٤خٗلًىما بِ ها بلى الٗمل طاجهًٗبٗىص ٌٗىامل ب
، هىا٥ خض ؤٖلى ؤو خض ؤصوى لَـ ِت، بط ل٣ؿذ مُلِت ولبُمؿإلت وؿ يُٟوالغيا الْى ُت،ُاملخ

 ف ُهدهل ٖلًن ما بحض الٟغص و ٍغ ًىما بِلت الخٟاٖل ُى خهَالغيا بوالكٗىع 
 
 ن.ح٠ م٢ٗمى  يٞٗال

 آزغ للغيا الْىٍ( حٗغ 25، م2007) ضٍضم الجغ ٢ىما بِ
 
 لتُنخ : هإهب هث ٖٞغُخ يُٟٟا

ت  ؾاؾؤ ؽاج٣تي لوا ًٟيْىلا لالٗمب لهلتا طاث لماىلٗا مجمٖى
 
 للٗما ٪لط صغٟلا ٫ ى ب٣ب ا

 هٗملب ما٣ُلا ًم صغٟلا ٨ًًم يظلاوي اضحى لا عىٗكلل جتُده جخاهاإل تُاٖلٞو ـهٟ ايوع حاجُعاب
 .٤ُي ؤو للم صون

ٞغ ئت الٗمل بِم الٟغص ل٣ُُجيخج ًٖ ج يخالت مً اإلاكاٖغ الت: هإهب( Sageer et al,2009,p1) هٖو

ض جٓل ٢ت، و ُت ؤو يمىُت مسُٟضاث صازل٣ٗاث ومٗخ٢جمثل مضع٧اث وجى  هي، و هٗاج٢اعهت م٘ جى ٣م
اجبوج يالخاعج هؾلى٦ يغ فهض ج٢ٓـ مؿخترة صازل الٟغص، و ِاإلاكاٖغ وألاخاؾ َظٍ  .هضو مً جهٞغ
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ض مخٗضص ٣ىم مٗهاعة ًٖ مٟبٖ هإهب يفُاخث الغغا الىظبعغف الٌضم لىاء  على ما جبو 

ن حُُومً املخ هٟخُالٟغص الٗامل مً ْو به٨دؿً يالظ يالغيا ال٨ل يخمثل فًاث َاإلاؿاعاث والاججا
 ا.حهٗمل ٌٞ يئت التبِومً ال ُهن ٖلى ؤلاقغاٝ ٖلحاثم٣الٗمل ومً ال يف به

 :يفُالغغا الىظ يالعىامل اإلاازغة ف

 يُٟجازغ ٖلى الغيا الْى يض مً الٗىامل  التً(  الٗض30-28، م 2003) ض ط٦غ اإلاضلج٢و 
ماث ُازخالٝ الخىٓبا هتُمَا مً ٞغص ِلزغ، ٦ما وجسخل٠ ؤهتُمَمؿخىي ؤ يجسخل٠ ف ين، والتحللٗامل

 :هيا. و بهُت ُئت املخبِت والٍؤلاصاع 

٠ هٓ ٍايا٣خً يلٜ الظبى اإلاَو  :بالغاج -1 م، ُللخىٓ ٍضهح ُهضم ٣ًٞ يالظ يىمُال هر ٖملحاإلاْى

 ت.ُألاؾاؾ هإ خاحاجبالٟغص إلق هؿخسضمٌلٜ مً اإلاا٫ بظا اإلاَو 

 يؤٖلى ف بت بلى مغاج٢ُا خهى٫ الٗامل ٖلى ٞغم للتر هإجبت ٢ُخم الىٓغ بلى التر ًت: كُالتر  -2

 .ي واإلاٗىى  يإ اإلااصبؤلاق هت ل٢ُضم التر ٣ث جُ، خي ؤلاصاع  ِبالترج

ا ؾىاء ؤ٧اهذ زال٫ حهؿعى الٗامل للخهى٫ ٖلٌ يٗض ألامً مً ؤخض الًماهاث التٌألامً:  -3

 .هل هٗض جغ٦بالٗمل ؤم ب هام٢ُ

٘ هللا٢ت، و ُلئلوؿان م٩اهت ٖال غ:ًضلالاخترام والخ -4 مت ؤلاوؿان ٢ُوحٗالى مً  هداهبؾ ض ٞع

غ والاخترام ًض٣الخ ضمً ؤحل الخهى٫ ٖلىهجت٧ًةوؿان( ) ، والٗاملهاج٢ٖلى ؾاثغ مسلى  هو٦غم

، وزاهُىمً هخ٢و  بؤٚل ُهٞ يطخ٣ً يالٗمل الظ يف
 
 بخؿاؾُا

 
جت بهال يف هضزلً يغ الظًض٣الخب ها

غ مً ًض٣ظا الاخترام والخَ يإحٍ. و هًٖ ٖمل يُٟمؿخىي مً الغيا الْى ٤ُ٣ٗمل ٖلى جدَو 

 اإلاخٗاملًخًمً ؤٍالٗمل، ٦ما و  ين فحُُن والؼمالء املخحاصة واإلاكٞغ٣ال
 
خم ٍاإلااؾؿت و  يف نحًا

 ت .ٍت واإلاٗىى ًالخىاٞؼ اإلااصب هر ٖىبحالخٗ

ن، حن ألاٞغاص الٗاملبحجدضر  ياث الت٢اإلااؾؿاث ٖضص مً الٗال يؿىص فٌ حماعاث العمل: -5

 .هٖمل ٍا الٟغص اججابهكٗغ ٌ يالت يُٟصعحت الغيا الْى يا جازغ فَضوع ب يوالت

ن همِ بحت ٢ٖلى هٕى ؤلاقغاٝ بلى وحىص ٖالا َجم بحغائ  ييذ هخاثج الضعاؾاث التبُ ؤلاشغاف: -6

 يدصجً بلى ؤن اإلاكٝغ الظُض ؤقاعث صعاؾاث حامٗت م٣اصة ًٖ الٗمل، ٣ٞؤلاقغاٝ وعيا ال

م والاوسجام، َم ٖلى ؤؾاؽ مً الخٟاهجبُو  هىبِت ُباث ٢َم ٖال٣ٍُخمام، و َمدل ا ُهجٗل مغئؾً
ت فه٢ٟم مىاهؿعى بلى جَٟو  ض ٢م، ٧اٞت طل٪ ٣ٍهحٗترى َغ  ياث الت٣بظلل الٍٗالٗمل، و  يم اإلاخىٖى

 ًٖ الٗمل. يُٟالغيا الْى ٤٣ئت ٖمل جدبِ ٤سلٍم و حهوالء مغئوؾ ب٦ؿ ياصة ف٣م الَؿاٌ

غة فٍالخغ بهض ٣بن ال العمل: يت فٍالحغ  -7 الٟغص مً الكٗىع  بيخاًضاع ما ٣الٗمل م يت اإلاخٞى

ما٫ ال يت الخهٝغ فٍت وخغ ُالل٣االؾخب ا َىٟظً يغ ؤلاحغاءاث التٍغ ٣، وجًهت لضُىمُحضولت ألٖا
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غ للٟغص مؿخىي مً الخغ ُا، خبه ت خى٫ ُت الظاجُاإلاؿاولب هالٗمل، وبخؿاؾ يت فٍث جٞى

ما٫ والىخاثج اإلاترج ب٤ُجُ يم٨ً ؤن جدضر فً ياث الىجاح ؤو الٟكل التُبم٩اه ا، حهت ٖلبجل٪ ألٖا
 .هٖىم َن وعياحللٗامل يُٟاصة مؿخىي الغيا الْىٍٗمل ٖلى ػ ٌض ٢ ٍضوع بظا َو 

ت ًراث اإلااصحضالث واإلا٩اٞأث مً بخضي اإلاخٛبحٗض الٗالواث وال ضالث واإلايافأث:بالعالواث وال -8

 حٗمل ٖلى بزاعة الٟغص لليكاٍ. يالت

، يُٟالغيا الْى ين خى٫ الٗىامل اإلاازغة فحاخثبآعاء ال يىحض ازخالٝ فًال  هؤه اخثبغي الٍو 
، خُت ؤخُوبن ازخلٟذ الدؿم

 
ن حخ يُت واخضة ف٣ه يٗض فبض صمج ؤ٦ثر مً ٢ٌٗ بث هجض ؤن الُاها

 ٗض. با بلى ؤ٦ثر مً ها ؤو ٖؼلهلُخٟهبام آلازغون ٢

 :يفُؤهىاع الغغا الىظ

ما بلى ٖضة هث جمذ ججؼثتُخ يُٟن مً ؤهىإ الغيا الْىح( هٖى39، م2011) يالصبضم ال٢

خبؤحؼاء ج  اٖل
 
 :هيىت و ُاعاث مٗبٗا

 
 
 ؤوال
 
 : هخُاع شمىلبالعخ يفُؤهىاع الغغا الىظ:    

غ ًض٣ت للٗامل ٧االخترام والخُالظاج بالجىاهبظا الىٕى َِ بغجً :يالضازل يفُالغغا الىظ -1

 ت.ُر ًٖ الصخهبحاإلهجاػ والخم٨ً مً الٗمل والخٗبوؤلاخؿاؽ 

 بهُت ُئت املخبِت للٗامل والًاإلااص بالجىاهبظا الىٕى َِ بغجً: يالخاعج يفُالغغا الىظ -2

 .هالٗمل وهمُ ٗتبُاصة والؼمالء َو٧٣ال

ٗاص بك٩ل جام هدى ألاب يُٟالغيا الْىبظا الىٕى ؤلاخؿاؽ َمثل ًالعام:  يالغغا الىل -3

.ُت والخاعحُالضازل
 
 ت مٗا

: ؤهىاع الغغا الىظُزاه
 
                  ا
 
 : هاع ػمىباعخب يفُ 

 ٢بطا ٧ان مخى  يُٟالْى ٍإن ؤصاءبالٗامل قٗىع  بيخاًظا الىٕى َ يف ع:كاإلاخى  يفُالغغا الىظ -1
 
ٗا

 م٘ الٛغى مً الٗمل.  بدىاؾًض همً ح بهىم ٣ًؤن ما 

ٗض مغخلت الغيا بالغيا بظا الىٕى الكٗىع َ يالٗامل ف بيخاً: يالفعل يفُالغغا الىظ -2

 . يُٟالغيا الْىبكٗغ ٌالٛغى مً الٗمل  ٤٣دًىما ُ٘، وطل٪ خ٢اإلاخى  يُٟالْى

وحم٘ ٧اٞت مجاالث  يُٟالْى ٍصخى مؿخىي عيا٢ؤ ٤٣ض خ٩٢ىن الٗامل ًىا َ: و يالغغا الىل -3

 .يُٟظا الٗمل ٧اٞت ٖىانغ الغيا الْىَؤن جخاح يمً  يغبيًث ال ُالٗمل خ

كٗغ ٌث ما ػا٫ ُالٗمل خ بٌٗ حىاهبت لبالٟغص صعحت مىاؾ ٤٣دًىا َ: و يالغغا الجؼج -4

 .هؤٖمال ياصً هاء بال ؤهُاالؾدب
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 :يفُت الغغا الىظُمهؤ

 ُا خهدُوجىي يُٟالغيا الْىت ُمَان ؤبُ( بلى 45، م2008) انبٞلم ١ ض جُغ ٢و 
 
ث خضص ٖضصا

 :يٖلى الىدى الخال هيو  يُٟالغيا الْىبخمام َجضٖى بلى الا  يالت بابمً ألاؾ

اإلااؾؿاث  ين فحاصة مؿخىي الُمىح لضي الٗاملٍبلى ػ  ياصً يُٟاصة مؿخىي الغيا الْىٍبن ػ  -1

 .املخخلٟت

اإلااؾؿاث  ين فحاث الٗاملباُت ٚبل مً وؿُل٣بلى الخ ياصً يُٟاصة مؿخىي الغيا الْىٍبن ػ  -2

 .ت املخخلٟتُىهاإلا

 الٗامت. هاجُخ يف هذ ٞغا٩٢ٚىن ؤ٦ثر عيا ًٖ و ًاإلاغجٟ٘  يُٟاث الغيا الْىٍبن الٟغص طو مؿخى  -3

 .ل ٖغيت لخىاصر الٗمل٩٢ىهىن ؤًم، هن ألا٦ثر عيا ًٖ ؤصاء ؤٖمالحبن ا ألٞغاص الٗامل -4

ت ُىا٥ صعحت ٖالَالٗمل، ٩ٞلما ٧ان  يف تُوؤلاهخاح يُٟن الغيا الْىبحت ما٣ُت وز٢ىا٥ ٖالَ -5

 الٗمل. يت فُاصة ؤلاهخاحٍؤصي طل٪ بلى ػ  يُٟمً الغيا الْى

جازغ  يل ٧ان لؤلمىع التب هطاج يخض ف ه٨ً لًلم  يُٟالغيا الْىبخمام َإن الا باخث بغي الٍو 
 هأله هؤن جخم صعاؾخ ي ا، ٩ٞان مً الًغوع َر حت ٚوُٖلى الغيا وحؿمى هخاثج الغيا ٧ا ألصاة وؤلاهخاح

 يمت التهر مً اإلااقغاث اإلابٗخٌ يُٟاخث ؤن الغيا الْىبغي الًاؾخمغاع. برة حر مً ألامىع اإلاخٛبٗخٌ

٠ الغاضخ٣ت اإلاىٓمت، ٖلى الاٞتراى الُجض٫ ٖلى ٞاٖل   َ هًٖ ٖمل ياثل ؤن اإلاْى
 
ى ؤ٦ثر اؾخٗضاصا

 . هضاَٞضاٝ اإلاىٓمت و٦ظل٪ ؤَؤ ٤ُ٣وجد هٟخُْو يلالؾخمغاع ف

 :يفُزطاثظ الغغا الىظ

 :يلً ماُٞ ًٟيْىلا ايغ لا وثهاز مَ(ؤ49-48، م2007) ضٍخضص الجغ 

 صضٗحبلى  ًٟيْىلا ايغ لا مجا٫ًً في مً الباخثض ًالٗضع اؤق: ؽالُلق اعوؾ مهُافص اإلاضعح -1

 ءلٗلماابحن  غٓلىث ااحهو ٝالخزال ٪لط غحً٘ ثُخ ًٟيْىلا اـيغ لا ٫ و خ اهجًاجبو ثاٍٟغ لخٗا

 .ًٟيْىلا اـيغ لا ٠ـٍغ ٗح ٫ ى ـخ مٖا ١اجٟا صىحو مضٖكحر بلى ٌ اظَو اهجًابوج

خم الىٓغ بلى الغيا ً ألاخُانر مً حال٨ث يف :فغصي بلى الغغا الىظُفي على ؤهه مىغىع غ ظلىا -2

 ايم عضٖ ن٩ىً ض٢الٗامل ما  ايع ٩ىن ًإن ما بمٗجى ب يطو مىيٕى ٞغص هٖلى ؤه يُٟالْى

 ،غزبلى آ ذ٢و ًم تٟخل٘ مسٞوصوا اثبمخُل مخل٪ًمسلى١ م٣ٗض  هٗخبُُب نؿاوإلاٞ ِلزغ

  م.ضؾخساإلا ؽا٣ُلا ١عَ ٕىىج ٖلى ى٨ٗـً يوالظ

 غ ٓه: و اويؿواإل نىللؿل لتزاضجاإلاً الجىاهب م ضًضالعب مخعلً ًفيظىلا اغغ لا -3
 
لخٗضص ا

 غهٓج مما يغزأل تؾصعا ًمو غزِل٠٢ ى م ًم اهؤهماَ وازخالٝاوي ؿو٥ اإلىلؿلاب هاىح
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خ يُٟالْى ايغ لا ذلوىاجالتي ث اؾعاضلل ت٢ًخىام جثخاه  يُت التُاع جهىع الٓغوٝ املخباٖل

 ا ٖلى جل٪ الضعاؾاث.. َجم احغائ 

 ىاٖت٣لا ًم تالخ ههإب ًٟيْىلا ايغ لادؿم ً :ٌ ى لبلوا ىاعتللا ًم هالخ ًفيظىلا اغغ لا -4

م هم وخاحاتهاتبٚعٕ اببق ًٖوم بهُت ُئت املخبِن م٘ الحجيكإ ًٖ مضي جٟاٖل الٗامل ٫ ى ٣بلوا

ت في ُاٖلٟلا واعجٟإ هل ءخماهواال الءىلوا للٗمات في ٣الثببلى ؤلاخؿاؽ  ياصًث ُم خهوجُلٗات

 اإلايكىصة.  للٗمااث ًٚا ٤ُ٣جد ؤحل مً جخاهواإل األصاء

 ًٟيْىلا ايغ لار بخٌٗ: يخماعحم االاظلىوا للعما مُظىجق اُؿبؽ اجباع للعما ًعللغغا  -5

 ج
 
 لل٨ثُاثههاججا

 
ى حا ٚوبه بٚى اإلاغ  الخبراث  ر مًحا غ هًٓث ُالٗامل خب ٤جخٗل يا والتبه بر اإلاٚغ

ح ؤو لىجاار مً بحٖلى مؿخىي ٦ غًض٣لخا اظَغج٨ؼ ًبط  جهوبصاع يالٗمل هغ ؤصاثًض٣لخ هًٖ هٟؿ
بصاعة الٗمل  امهض٣ج يت٫ا ثاماؾهاإل ٖلىو تُخهصلا اثًالٛا ٣٤ُي في جدالصخصخ لكٟلا

 ضاٝ اإلايكىصة.َمً ؤحل الىنى٫ بلى ألا 

الٗامل  ايعر بٗخٌ :يغزالغضلعىااًع هاغع على الُلص ـِلعين  غ عىط ًعص غفلا اغع -6

  مدضص غٖىه ًٖ
 
 واُٞلصال ًمثل صلُال

 
 ُال

 
 ض٢امن ، بط  بيغزاأل غنلٗىاات ب٣ُ ًٍٖ ايع ٖلىا

  ـِلمٗحن  ٖامل ما ايغ لصي ًا
 
ا ث اـحاخً ًابلخ جتُده ٪لوطً ٍٖىض آلازغ  ٤٣خدً ؤن قَغ

 م.هتاـ٢ٗى جون حلٗاملا

 : يفُخضور الغغا الىظت ُفُه

ما٫ ل٩بض مً الىاؽ ًىم الٗض٣ً يكاٍ بٗملىن ٌث ُاث مدضصة، خًهلىا بلى ٚاً يإصاء ألٖا

م، ٞاألصاء هم ؤٞغاص  ؤ٦ثر عيا ًٖ ؤٖمالهجٗل مجُم ؾهضاَٞم أل هز، وؤن ونىلحألاصاء اإلاخم ٤ُ٣لخد
خيُٟبلى الغيا الْى ياصًض ُالج ىض الىٓغ بلى الغيا اٖل  يت التُُٟان ال٨بُجت مً ؤحل ُهد ٍاع ب، ٖو

 يلًما ُحٗمل جل٪ الخٟاٖالث ج٨مً ٞ ي، ٞالٗىامل التهت اإلاؿاولت ًٖ خضوزبمثابر با حٗخبه ٤٣خدً

 (: 68، م 2012، ٖىى هللا)

ٗض مً ؤ٦ثر ٌا، والٗمل ٣ُ٣هجد يف بٚغً يض مً الخاحاث التًمخل٪ ٧ل ٞغص الٗضً: الخاحاث -1

 إ جل٪ الخاحاث.بمهاصع بق

للٗمل هدى اإلاهاصع  ههجىح يت التُالضاٞٗ ًها الٟغص جىلض لضهمخل٨ً يبن الخاحاث الت: تُالضاٞٗ  -2

 ا. ٣ٍهإ جل٪ الخاحاث ًٖ َغ ب٘ بق٢اإلاخى 

 ٣اٖخ هٖمل يك٩ل زام فبت الى ؤصاء ٞٗا٫ لضي الٟغص ُجخدى٫ الضاٞٗ: ألاصاء -3
 
ظا ألاصاء َإن باصا

 ت . ًالٟغص هإ خاحاجبلت إلقُاعة ًٖ وؾبٖ

ا٫ الى بق ياصً: إبؤلاق -4 ّٗ  إ خاحاث الٟغص . بألاصاء الٟ
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 ُعاي هجٗلًض ٢ هٖمل يز فحألاصاء اإلاخم ٤ٍإ ًٖ َغ بالغيا: بن ونى٫ الٟغص بلى مغخلت ؤلاق -5
 
ا

 . هإ خاحاجبا بقهخم مً زاللً يلت التُالىؾ هًٖ الٗمل ل٩ىه

 :يفُاؽ الغغا الىظكُ ق ؾغ 

اؽ ٣ُلت ؤو مُت ؤو وؾ٣ٍُغ بن ال جخدض حللٗاملاؽ الغيا ٢ُت ُؤن ٖمل هم٨ً مالخٓخًم ما َؤ

غح٘ بلى الازخالٝ ً ي، ألامغ الظهالغيا ؤو ٖضم عيا الٗامل هدى ٖملباؽ صعحت الكٗىع ٣ُواخض ل
راث ؾىاء ؤ٧اهذ حا ٖضة مخٛحهُغ وجخد٨م ُٞحؿ ين ٖامل وآزغ، التبحضاث ٣ـ واإلاٗخِألاخاؾ يف

( 38-37، م2010ى قمالت، بؤ) يىء طل٪، ؤوضر ي(.وف48، م2008ٞاجذ، ) تُت ؤم مىيٖىُطاج
 :يلًما بجخلخو  ي، والتيُٟاؽ الغيا الْى٣ُاملخخلٟت ل ١ الُغ 

ت ؤزظ آعاء ألاٞغاص مً زال٫ ؤؾئلت، جخًمً ٖىامل ُٗملبِ بجغجطاءاث: لت الاؾخٍلؾغ  -1

غوٍٞومدخىا هٗت الٗمل وهٖىب٦ُُ ، ػمالء الٗمل، ألاحغ، ؤلاقغاٝ، ه، ؾاٖاث الٗمل ْو

سضم ً بإؾلى بان بُهاء ؤو الاؾخ٣م ٖىانغ الاؾخُخم الٗمل ٖلى جهمٍاث ؤلاصاعة، و َاججا
اث ألاٞغاص اإلاغاص ٍذ جيسجم م٘ مؿخى ٢هٟـ الى  يت، وفُت ؤو الخاعحُن الضازلحاخثبضاٝ الَؤ

 .يُٟم خى٫ الغيا الْىهاؾخُإل آعائ

الث املخُِ با٣ت، واإلاُالغؾمر حت ٚوُالث الغؾمبا٣ت اإلا٣ٍالُغ  َظٍجًم  الث:بالت اإلاٍلؾغ  -2

ت الغيا الْىُـ ٞاٖلًِا٣ا، وحٗض مً ؤ٦ثر اإلاهر املخُِ لحا ٚوهل ن حللٗامل يُٟت خى٫ مٗٞغ
 بن ٧اهذ 

 
 ذجم اإلايكإة .بزهىنا

 يت اإلاخاخت التٍاهاث الثاهى بُل الُخدلبت ٣ٍالُغ  َظٍِ بجغج ت:ٍاهاث الثاهى بُل الُت جدلٍلؾغ  -3

، باُاإلااؾؿت، ومً ؤق٩ا٫ طل٪: مٗضالث الٛ يف يُٟحٗمل ٖلى اؾخيخاج صعحت الغيا الْى
االث ٣الخأل٠، ٖضص الخىاصر والاؾخ ببن، ؾحن، مٗض٫ صوعان الٗاملححجم ق٩اوي الٗامل

 ض مً ألاق٩ا٫.ًا الٗضَر حٚو

م٘ حم٘ ٘ ٢ن ٖلى ؤعى الىاحذ ؾلى٥ الٗاملُجىي يت ف٣ٍالُغ  َظٍم هحؿ ت اإلاالخظت:ٍلؾغ  -4

 .يُٟاؽ صعحت الغيا الْىب٣ُُت باإلاٗلىماث اإلاغج

 إلاا جم ط٦غ ٣ووٞ اخثبغي الٍو 
 
، بى ُا ٖوًمؼا يُٟاؽ الغيا الْى٢ُ ١ ت مً َغ ٣ٍؤن ل٩ل َغ  ٍا

 
ا

 :هياعاث و با مً زال٫ مغاٖاة ٖضة اٖخهجبُ ٤ٍاخث ٖلى الخٟغ بٗمل الَو 

 ا.َاع بىص ازخً يىت التُدث ومٟغصاث الٗبم٘ مجخم٘ ال ٤الخىاٞ 

 ت.٣ٍاؾخسضام ٧ل َغ ب هالث وؤلام٩اهاث اإلاخاخت لهُالدؿ 
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ت ُا ؾىاء ؤ٧اهذ ٦محهٗمل للىنى٫ بلٌ يٗت اإلااقغاث التبُجت َوُا ٦ىده٢ٗخى ً يت الت٢صعحت الض 

 ت.ُؤم هٖى

 ت.٣ٍا ٧ل َغ هجىضعج جدت يىة الت٣اٍ ال٠ًٗ وال٣مالخٓت ه 

 ن:يلضي العامل يفُاث الغغا الىظكمعى 

 ٍاث ما ط٦غ ٢اإلاٗى  َظٍغػ بومً ؤ يألامً الىٟسخ ٤ُ٣مً جد ١ اث حٗى ٢ٖضة مٗى  يُٟللغيا الْى
 :هي( و Kızılcı et al,2012,p 312؛ 2013) اع٣ىمىبو  ياقمهال

 بؿخىحَ، و ُهاء اإلاى٧لت بلبض مً ألٖاًالٗض ًهإن لضبكٗغ الٟغص الٗامل ٌ غغىؾاث العمل: -1

ً َغ حه٢ت ُٞترة ػمى يا ف٣ُ٣هجد ُهٖل  ٖو
 
. ٤ٍرة حضا

 
 مهاصع مدضوصة حضا

ت لخل بغاعاث اإلاىاؾ٣اجساط ال ياث الٗمل فُت نالخًحٗض مدضوصاث العمل: ُت ضالخًمدضوص -2
 يبلى ٖضم الغيا ًٖ الٗمل وجإح يجاص ياإلااؾؿت مً بخضي الٗىامل الت هجىاح ياإلاك٨الث الت

ت الخهٝغ واجساط الاحغاءاث ٍض خغ ٣ُُن ما٦ضة ٖلى مى٘ جحىاه٢ر حاإلا٩اهت مً زال٫ جٞى َظٍ

 ن.حل ألاٞغاص الٗامل٢باإلاالثمت مً 

طل٪  بؿخىحِ، ٞهٖمل ير فبحض ٦هظ٫ حببىم الٟغص الٗامل ٣ًٖىضما  :بيجاًؼ ؤلا ٍظ الخعؼ له -3

 . ي ؤو مٗىى  يل ماصبا٣بياٞت ؾاٖاث ؤزغي صون م ُهٖل

اث الٗمل ٞةن الٟغص الٗامل الظاء العملبهثرة ؤع -4  همى بُلً ي: مً بخضي مهاصع يَٛى

ما٫ فًالٗضبام ٣ُال  هت حٗغيُىا٥ اخخمالهٞ هاج٢ال جخالءم م٘ َا يذ واخض والت٢و  يض مً ألٖا

غ ًال  ه٦ما ؤه همً بهجاػ ؤٖمال هجم٨ى ياث الت٢مخل٪ الُاًى ال ه، ٞهلٗضم الغيا ًٖ ٖمل خٞى
 (.Korunka etal,2011,p 13) هذ اإلاالثم ألصاء ؤٖمال٢الى  هل

م همىمَ يً فٍاث  مكاع٦ت آلازغ ٢مٗٓم ألاو  يمً الٟغص ف بخُلً ت:ُالعؼلت الاحخماع -5

ما٫ التبىال٪ َم، ول٨ً هوؤٞغاخ ا حه٩ىن الخٗامل ًٞث ُت خُجدخاج بلى ٖؼلت احخماٖ يٌٗ ألٖا
 راث.بت واملخخ٣اإلاٛل بوصازل اإلا٩اج يآلال بت والخاؾُؼة الال٨تروههم٘ ألاح

ت، ُالخدمل هاج٢الٟغص الٗامل ؤ٦ثر مً َال ُخم جدمً ألاخُانٌٗ ب يفعضم العضٌ وؤلاهطاف:  -6

ىض ججاوػ   مً الٗامل، بـ جِل هٖمل يف ٍر حه٩٣ىن جًث ُ، خهخبخم مداؾً هًٖ ٖمل ٍٖو
 
اَاا

ت ُاإلياٞت بلى ٖضم وحىص ٦ٟاءاث ٞىبرامج، بت الًؼة ومدضوصهلخٗاؾت ألاح ببغح٘ الؿًول٨ً 
 ت.باث اإلاُلى بالىاحبام ٣ُضعة ٖلى ال٣ا الحهلض

 :يلًما ُج٨مً ٞ يُٟاث الغيا الْى٢غػ مٗى ب( ؤن مً ؤOkpara, 2005, p82-84) غي ٍو 

ٍٟالغوح اإلاٗىى باهسٟاى  ىجم ًٖ طل٪ًض ٣ٞ :لت ألاحىع ٢     .1 ن، وي٠ٗ ألاصاء، حت لضي اإلاْى
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ٟبت للمىٓمت، وؤلاخُدبت والغ ُؤلاهخاح يواهسٟاى ف  ن.حاٍ لضي اإلاْى

٢ُٟٖضم وحىص جغ      .2 ضم الخ٣ت اجساط الُُٟمؿإلت ٦ يطل٪ ف٩ىن ٍو  :نحت للمْى م ٣ُُغاعاث، ٖو

ٟ باإلاىاؾ  ن.حللمْى

ٟبح ٤ٍالخٟغ     .3 ٗضة ؤمىع بن بن حن الجيؿبحى ٖضم اإلاؿاواة َط٧ىع وبهار(: و ) نحن حيـ اإلاْى

اث٢ُالتر ب٧اهذ   .اث ؤو اإلاٗامالث ؤو الاحىع والًَٛى

ت ٢ا ٖالهل ياإلاضاعؽ والت يت فٍؤن الاحغاءاث ؤلاصاع ( Strydom et al,2012) وؤقاعث هخاثج

 بابت لل٨ك٠ ًٖ ؤؾُت وواُٖن جدخاج بلى مغاحٗت مىيٖىحلضي  الٗامل يُٟالغيا الْىباقغة بم
ت ٣ت اإلاخٗلًاإلااؾؿاث، ٦ما ؤن الٗىامل اإلااص ٍظهؤلاصاعة ل َظٍٖىض  يُٟالغيا الْى ٤ُ٣ٖضم جد

 صازلحلالٗام يٌُٗ يوألاحىع والخىاٞؼ لم جهل بلى الخض الظ بالغواجب
 
 ُن او٩ٗاؾا

 
الغيا هدى با

بصاعة  ين فحء الٗاملهيج يت التُضاع ألاحغ، ٦ما ؤن الٗىامل الىٟؿ٣وم بهىم ٣ً يحجم الٗمل الظ

 ٖلى ٖمل٣بجٗل مً الٗامل مً يالظ باإلاؿخىي اإلاُلى بؿذ ِت ولُر ٧اٞحت ُٚالؿالمت اإلاضعؾ
 
 هال

 
 
 ٧اَٞٗض اٌت لم ٍبُالخضع  يالىىاحن مً حل الٗاملَُاإلياٞت بلى ؤن جإب، بهومخمؿ٩ا

 
 فُخماما

 
 يا

 .هٟخُْو ياث الٗامل فباإلاضعؾت ولٗل طل٪ ؤصي بلى ٖضم ز

، يُٟٗضم الغيا الْىبري بت ال٢٨ا الٟغص جمخل٪ الٗالبهٗمل ٌ يإن اإلااؾؿت التب اخثبغي الٍو 

اث الٗمل ببؿبوطل٪   ال  يت التُالًَٛى
 
٠ ُلم والخ٢٨الخإضعة ٖلى ٣مخل٪ الًججٗل مً الٟغص ٞغصا

اث، ٞالىاخ   يض جاص٢اإلاىٓمت  يت فُُٟت الْىُم٘ جل٪ الًَٛى
 
 فَصوعا

 
خضور ٖضم الغيا ًٖ  ياما

 ؤو ابازغ ؾلًض ٢الٗمل، ٞالٗمل 
 
 ٖلى ؤصاء الٟغص ومضي عيابجاًا

 
 هؤمى ٤ُ٣وجد يُٟالْى ٍا

  ياصً ه، ٦ما ؤهيالىٟسخ
 
 فَصوعا

 
 يت فُألاؾاؾ هاجبمخُل ٤ُ٣جد يم فَؿاٌث ُاة الٟغص خُخ ياما

 يالًِٛ الٗملب ٍكٗغ ِؾ هاجبمخُل ٤ُ٣جد يف هاإلاا٫، بال ؤن ٞكلب ٍض ٞغنت بمضاصٍؼ ٍالٗمل، و 

ضم عيا  .يبلى ٖضم ألامً الىٟسخ هبلى ونىل هييخً، و يُٟالْى ٍٖو
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 يالجاى ححبملا
 ياألمً اليفط

ا حهؤحل الىنى٫ بلؿعى الٟغص مً ٌ ياث التٍمً بخضي الًغوع  يٗض مىيٕى ألامً الىٟسخٌ

مىخاج هوجُلٗاج هضاَٞؤ همً زالل ٤٣دً ياإلاهضع الظ هي، ٞهاجُت خًضاب يوزانت ف  هَو
 يغاع الىٟسخ٣هل بلى الاؾخُم٘ املجخم٘ ل هض مً مؿخىي جٟاٖلٍا جؼ هاإلياٞت بلى ؤجبت، ُل٣باإلاؿخ

اث الًغوع ٌ ي، ٦ما ؤن ألامً الىٟسخبهن حُُم٘ املخ هوجالئم ججٗل الٟغص  يت التٍٗض مً اإلاىيٖى

غ َر مً بخضي مٓابٗخٌىاء املجخم٘، لظا ب يً فٍآلازغ مكاع٦ت  يم فَؿاَا و َغ ًضٍو  هاجُغ ؤمىع خبضً
ت ٢دظع وصبا ههىاحً ي٠ واإلاك٨الث الت٢خٗامل م٘ اإلاىاً هوججٗل ت لضي الٟغص،ُالصخت الىٟؿ

ت ُآزغ ٞةطا اؾدؿلم الٟغص للًٍٛى الىٟؿ ب، ومً حاهبهُت ُولىٓغة الٟغص اإلاضع٥ لؤلمىع املخ

 ؾ هٞةه يٗضم ألامً الىٟسخبالكٗىع  بهيخاً
 
خٗاص ًٖ بالا  يت فبت والٚغُهل للىخضة الىٟؿُخخما

 تُاث الىٟؿبض مً الايُغاٍؼ ًمما  هت وحؿىء خالخُبلى جغا٦ماث هٟؿ بههل ًً مما ٍآلازغ 

 (.3، م2014، بيالخغ )

 :يىم ألامً الىفس همف

ذ ٣ل  الزخالٝ البوازخلٟذ ج يم ألامً الىٟسخَُمٟاض جىٖى
 
م، ولم َهٓغ اث هن ووححاخثبٗا

ىت ِوالُمإه يوالظاح يالاهٟٗال ت ألازغي ٧األمًُم الىٟؿٌَُٗ اإلاٟابسل طل٪ مً الخضازالث م٘ ً
 باُت ٞٛبهٖلى مضلىالث مدكاحٗخمض  ـِٖلى ٖضة ؤخاؾ ي ىُى ً ياألمً الىٟسخبت، ٞالكٗىع ُالظاج

ال يوالٗاَٟ يغاع اإلااص٣والاؾخ ىتِالُمإهبالخٝى واإلاغى واملخاَغ والكٗىع  ل م٘ ٣باث الخ٢ٖو

 ,Mulyadi, 2010) يىم ألامً الىٟسخهر بلى مٟحا حكهٖلم الىٟـ ٖلى ؤج يا حاءث فهًُٗ حمٍآلازغ 
p75. ) 

 ًٖ الؿ٣ض ٖٝغ ماؾلى ه٣ٞ
 
 هإهببخؿاؽ الٟغص  ىَ يإن ألامً الىٟسخب( 13، م2007) يلهال

ر حا ٚحهل ٌِٞٗ يئت التبِإن البضع٥ ٍم، و هجبُمت هم همخل٪ م٩اهٍو  بى بً ومدٍل آلازغ ٢بل مً ٣بمخ
 .  ٤ل٣الخُغ والبضصة هم

ىت والغاخت ِوالُمإهالؿٗاصة ب: "قٗىع الٟغص هإهب ي( ألامً الىٟسخ8، م2009) ل٣ٗٝغ َٖو 
 وزاعحُت صازلُالىٟؿ

 
 وطل٪ مً زال٫ عياُا

 
 هضعج٢و  هل هللا بهما  ٦خبىاٖت ٣والا هل٣بوج هًٖ هٟؿ ٍا

٠ ُضعة الٟغص ٖلى الخ٢٨، و هىٟؿبت ُت والاحخماُٖت والىٟؿُىلىحُالٟؿ هإ خاحاجبٖلى بق

ضم قٗىع  هٖلى خل مك٨الج هضعج٢ا و هكٌِٗ ياة التُم٘ الخ ٤والخىاٞ  اِلالم وألاخؼان". ب ٍٖو

 ًوؤ
 
 ي٩ىن فًث ُدبللٟغص  يالظاح : ألامًهإهب ي( ألامً الىٟسخKulikova, 2009, p459) ٖٝغ ًا
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 ًٖ الخُغ والتُٗبت و ُت والاهٟٗالُىت الىٟؿِخاحت للُمإه
 
ؼة ٍٛغ بالخاحت لؤلمً  ٤ض، وجخٗلًضهضا

 اء.ب٣الخٟاّ ٖلى ال

ت، وبخؿاؽ الٟغص ُت والىحضاهُىت الاهٟٗالِالُمإه :هإهب ياخث ألامً الىفس بعغف الَو 

غ الظاث، ًض٣وجوالامً والاهخماء  بللخ ه٦داحخر مٗغى لؤلزُاع ح٩ىن ًٚ، وؤن هإ خاحاجبةقب

 ً. ٍالدؿامذ م٘ آلازغ  هوجلمـ مى هبلى ٖمل ١مكخا هوؤه هن ػمالثبحمت هم همخل٪ م٩اهٍو 

 :هوزطاثط يت ألامً الىفس ُمهؤ

ا، حها والىنى٫ بل٣ُ٣هجد يالٟغص ف بٚغً ياة والتُالخ ياث فُم ألاؾاؾَمً ؤ يٗض ألامً الىٟسخٌ
 يت الخاحت بلى ألامً فُمَغ ؤهىت، ٞخِٕٓغ بلى ألامان والُمإهحه هٞةه يالىٟسخ هؤمىضص حهٞةطا وحض ما 

للخاحاث،  يم الثاوُؿ٣الخ يف ههمىطح يا ماؾلى فهض وي٣ٗت ُٞماث ماؾلى للخاحاث ؤلاوؿاهُؿ٣ج

 ٤ُ٣غ والاخترام وجدًض٣والخ بوالخاحت بلى الخ تُىلىحُالخاحاث الٟؿ يم فُؿ٣ظا الخَضؤ ًبث ُخ
 (.79، م2015، ضهللابالٗغحا ٖو) الظاث

مً بخضي الخاحاث  هرػ ل٩ىهبج يت ألامً الىٟسخُمَ( بلى ؤن ؤ28، م2009) ي غ هر الكحكَو 

اإلاهضع ألاو٫ لكٗىع الُٟل  هيغ مىظ َٟىلت الٟغص، ٞاألم هجٓ يت والتُت ؤلاوؿاهُامت للصخههال
، ٞاألمً ياألمً الىٟسخببخؿاؽ الٟغص  ياعػ فبا صوع هراث الُٟىلت لب٦ما ؤن ز، ياألمً الىٟسخب

 به يجاص يت والتُالًٍٛى الىٟؿ هبطا ما واح هاج٧ُاٞت مغاخل خ يضصا فه٩ىن مًٖىض الٟغص  يالىٟسخ

 ٤ُ٣ت لخدُاث ؤلاوؿان ألاؾاؾبمً بخضي مخُل يٗض ألامً الىٟسخٌ، لظا يالىٟسخ ببلى الايغا
 اة. ُالخ يف هخاحاج

 :يلًما ُف (Mulyadi, 2010, p73) ُهما ؤشاع بل يغػ زطاثظ ألامً الىفس بمً ؤ

٧الدؿامذ ا ُبهإ ؤؾالبت، واجُت الخيكئت الاحخماُٖمً زال٫ ٖمل يض ألامً الىٟسخًن جدضحخًٗ -1

 الُٗل ؤخ٣بت وجُغا٣َمًوالض بوالخ
 
ٌ.َُوالدؿلِ وال٨غا با٣اها  ت والٞغ

 .ياألمً الىٟسخبم ؤ٦ثر قٗىعا َاإلاخٗلمىن  -2

 م.َر حخ٩اعا مً ٚبا ؤ٦ثر اُآلامىىن هٟؿ -3

زُغا ٖلى الصخت  ببؿٌ يالخالبوالخىجغ، و  ٤ل٣البُا بمغج ياألمً الىٟسخبٗض ؤلاخؿاؽ ٌ -4

 ت.ُت والىٟؿُضهبال

 : يعاص ألامً الىفس بؤ

على الىدى  (17-16، ص2009) للا عههما طهغ  هيت و ٍت وزاهى ُعاص ؤؾاؾبؤ يلألمً الىفس 

 :يالخال
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 يغاع ف٣غ طل٪ الاؾخًَ، ومً بخضي مٓاٍل آلازغ ٣بوج بالخبؤلاخؿاؽ  هيت: و ُٗاص ألاؾاؾبألا 

 إ خاحاث الاؾغة.باة والؼواج واقُالخ

ت ٣ا والثهل٣بً وم٘ الىٟـ وجٍ: الدؿامذ م٘ آلازغ هي يألامً الىٟسخ ٤ُ٣ت لخدٍٗاص الثاهى بومً ألا 

 ً.ٍاص٫ الاخترام م٘ آلازغ بم، وجهجبُما ُت ٣ًٞ والثٍوخؿً الخٗامل م٘ آلازغ ، ابه

 :يألامً الىفس  لُمجد ُبؤؾال

مل هللٟغص صازل مجخمٗ يألامً الىٟسخ ٤ُ٣لخد ُبر مً ألاؾالحىا٥ ال٨ثَ ، ومً هوؤؾغج هٖو

 :ي( ٖلى الىدى الخال81، م2015) ضهللابا ما حاء ٖىض الٗغحا ٖوهمَؤ

 ت.ُىت الىٟؿِالُمإهبت لئلخؿاؽ ُألاؾاؾ هاجباث الٟغص ومخُلبإ ٚعببق -1

ٗض ٌث ُذ خُ، وال٨ٗـ مً طل٪ صخياألمً الىٟسخبٗؼػ الٟغص ٌم ما َالظاث مً ؤبت ٣حٗض الث -2

 الظاث.بت ٣ضان الث٣ى َٞ يضان ألامً الىٟسخ٣ٞ بابمً ؤخض ؤؾ

ا ٖىض َٗخمضَو  يألامً الىٟسخ ٤ُ٣ا الٟغص لخدحهٗخمض ٖلٌ يالت ُبغ الظاث مً ؤخض ألاؾالًض٣ج -3

 لؤلػماث. هحٗغي

جاص مً ًت مً ؤحل بُوالاحخماٖ تُم الٗاَٟهم ومؿاهضتبهً وخٍعيا آلازغ  بالٗمل ٖلى ٦ؿ -4

 ٖىض الخاحت. ُهغح٘ بلً

ت خ -5 الم ف ٗخمض ٖلى وؾاثلٌاث الٟغص بث ُاة خُالخ ير فبحصوع ٦ هظا لَ٘ و ٢ت الىا٣ُ٣مٗٞغ  يؤلٖا

ت الخ  ت.٣ُ٣مٗٞغ

 :يعضم ألامً الىفس بعالماث الشعىع 

 ا :َغػ بٖالماث وصالثل ومً ؤ هل يٗضم ألامً الىٟسخب( بلى ؤن ؤلاخؿاؽ 29، م2009) ي غ هر الكحكٌ

ت ُالىٟؿ هاجُى٨ٗـ طل٪ ٖلى خًث ُدبالخُغ بضصا هم هجٗلً يخغمان الٟغص مً ألامً الىٟسخ -1

ضم ُوالاحخماٖ  ٠ الخُغة.٢ت للمىابٖلى الاؾخجا هضعج٢ت، ٖو

٠ ٢ض مً اإلاىاًهدى الٗض ٤ل٣ٗغى الٟغص لخالت مً الٌض ٢ ياألمً الىٟسخبٖضم ؤلاخؿاؽ  -2

 .بوالخٗ ٗض بلى اإلاغىبما ُٞ هٗغيٌ ياح، والظُٗضم الاعجبمىم وؤلاخؿاؽ هوال

الخؼن ب ضان ألامً والكٗىع ٣اة ٞوُت الخَُت و٦غاُض مً اإلاك٨الث الىٟؿًحٗغى الٟغص للٗض -3

 والاؾدؿالم.

 ًٍ، وقٗىع ٍل آلازغ ٢بىط مً بمى هإهب هت وبخؿاؾُىت الىٟؿِٗضم الُمإهببخؿاؽ الٟغص  -4

 للخُغ. هٖغي هإهبالىخضة وؤلاخؿاؽ اإلاؿخمغ ب

 ٖلى ؤلاهخاحبى٨ٗـ ؾلًؾٝى  هاإلااؾؿت أله يظا فَجض ًاخث ؤن ال بال هؿعى لٌو ما 
 
 ت وزانتُا
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 غهظًوالخىف ول الخىف ؤن ، ؤٖما٫ الؿالمت يف
 
ٌ لبر ميغ ؾلىوا  .ى

 :ياث ألامً الىفس كمعى 

 ف ياث ألامً الىٟسخ٢بن مٗى 
 
الٟغص  هىاحًث ُت الخُىعة ٖلى املجخم٘ والٟغص خًٚا يجمثل ؤمغا

 ل٣ل٢ٖضة ٖىامل ياُٚت جمثل 
 
 مؿخمغا

 
 (:34-33، م2007، يلهالؿ) يلًاث ما٢اإلاٗى  َظٍومً  ها

 ي غ هالك اة الٟغص، ٞاهسٟاى الضزلُخ يخهاص٢ضص اإلاؿخىي الاحهض ٢ ت:ًخطاصكاث الاكاإلاعى  -1

ضم بكٗغ الٟغص َض مً اإلاكا٧ل و ًالٗض ٤سلًض ٢للٟغص  مئىان والغاخت ٖو ٖلى  هضعج٢ٗضم الَا
 ت.ُىمُال هإ خاحاجببق

ر ُحاة ٞةطا خضر حُٛالخ َظٍ يا فبهامً ً يالت هضاج٣ر بلى مٗخحم الٟغص حك٣ُ، ٞملُال ير فُيالخغ -2

ما ٢ُجى بدًىا َٞالٟغص  يإ الخاحت لؤلمً الىٟسخبا إلقَسخاع ً يؤخض ؤق٩ا٫ الؿلى٥ الت يما ف
 ًٖ الظاث. ى صٞإَإن الٗضوان ب ٍغ ًر بى٫ ٦خ٣بر اإلاحرع الؿلى٥ ٚبض ج٢

رع ًبل اإلاىٓمت مً ٣ببصاعة الؿالمت وؤن ال ج ين فحمت للٗاملهُت م٣الى َظٍاخث ؤن بغي الً

 ى٫.  ٣بر اإلاحللؿلى٥ ٚ

 يا فبهت وايُغاُا٣ٞت الٗىامل الثبلببن ل ت:بت اإلاػؿغ ُت والخيشئت الاحخماعُافلالعىامل الث -3

ضص هبلى نغاٖاث ت ياصًض ٢ هُٗت حمُمت للخيكئت الاحخماُٖر ؾلحىع ؤهماٍ ٚهاملجخم٘ ْو

 ا.هتهخا٫ مىاح يالٟغص ف

ٖىض الٟغص مً بخضي الىؾاثل  يجًر اهسٟاى مؿخىي الىإػ الضبٗخٌ :يجًغعف الىاػع الض -4
ض مً ًيذ الٗضبُللٟغص واملجخم٘، ٦ما  يىت وألامً الىٟسخِضص الُمإههت ٠٤ ٦ٗاث٣ج يالت

 . ياألمً الىٟسخبوؤلاخؿاؽ  اهللبمان ًن ؤلا بحت بت مىح٢ىا٥ ٖالَالضعاؾاث بلى ؤن 

ى الٗامىص َ يجًالض الىضواث والضوعاث وؤن الىإػ يف ُهز ٖلحالتر٦  بجًاخث ما بهٓغ ال يظا فَو 
 .يُٟغسخ الغياء الْىٍو  يدث ًٖ ألامً الىٟسخًبإلاً  ي غ ٣الٟ

 :يالمً الىفس ب يفُت الغغا الىظكعال

ٗض بوؾالم، والعاخت  يل فِبلى الٗ داحتبؤن الٟغص  ٤مً مىُل يغ الخاحت بلى ألامً الىٟسخهجٓ
ٗض َوعئؾاء الٗمل، و ً ٍآلازغ  ل٢بمً  بالخب، والخاحت بلى ؤلاخؿاؽ ٤ل٣الخىجغ وال بابًٖ ؤؾ

بلى  ياصً يوالظ يغاع الىٟسخ٣والاؾخ يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يم فَحؿا يطل٪ مً ؤخض ألامىع الت

 ف هٖمل يً الٗمل، ٞالٗامل املجض فًاصُم يضإ فبؤلا 
 
 ٍدٟؼ ٍو  ،ٍضهوح هضع ٖمل٣ًخاحت بلى مً  يصاثما

 ,Kelly) الخٟائ٫ ب ٍكٗغ ٌث ُدبؤٖما٫ الؿالمت  يخ٩اع، وزانت فبالٗمل والا  يٖلى الاؾخمغاع ف

2010, p1-2 ًؾ هاإلااؾؿت ٞةه يف يألامً الىٟسخ(، ٞىحىص صعحت م 
 
ًٖ  يُٟرسخ الغيا الْىحخخما
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ض مً ًالٗض هاث الٗامل، ومىدُدضص مؿاولً ي بجاخت هٓام بصاع زال٫  الٗمل، وطل٪ مً

مً  هامهخضوص م يت الخهٝغ فٍخغ  ه، وبُٖاثُهام اإلاى٧لت بلهاإلابام ٣ُمً ال هجم٨ى يالؿلُاث، والت
وطل٪ مً  يُٟوالْى يم الٗلمَغ مؿخىاٍن لخُى حر الٟغنت ؤمام الٗاملح، وجٞىهطاج ٤ُ٣جد ؤحل

 (.58، م2007، يلهالؿ) ت وخًىع اإلااجمغاثٍبُالضوعاث الخضع بم ٢هزال٫ الخدا

 يم الٗملهم وؤصائهٟتُن ًٖ ْوحإن صعحت عيا الٗاملب( Ogresta et al,2008:2) ىضرًث ُخ
 الٗمل .باالؾخمغاع بِ بغجًغاع ما ٣م لَواجساط

ٖلى  ٍر حت جإزُُٟو٦ ين ألامً الىٟسخبحت ما ٢خى٫ الٗال ب٤غاء ما ؾ٣مً زال٫ اؾخ اخثبغي الٍو 
م هؿِم وؤخاؾهاتَاججا يازغ طل٪ فًؾٝى  ياألمً الىٟسخبن حةخؿاؽ الٗاملب يُٟالغيا الْى

م هاهخمائ ببؿبت ُاألمً والغاخت الىٟؿبكٗغ ٌم مً ها، ٞمجحهٗملىن ٌٞ يت التُمُاإلااؾؿت الخٗل ٍاججا

 مً ٣ٞلجإ بلى الاهخًم مً هم للماؾؿت، ومجهووالئ
 
ا  يالظ بضان اإلاىار اإلاىاؾ٣ا٫ مً اإلااؾؿت زٞى

غ ألامً الىٟسخً  ي٩ىن فًًٖ الٗمل  ل ٖلى ؤن الغياُظا صلَئت الٗمل، و بِ يخىاٞغ فًؤن  يغبيً يالظ يٞى

اإلاؿاٖضة ٖلى بجاخت ؤلاخؿاؽ  يم فَؿاٌظا ما َ، و هذ هخاج هجاخاث الٟغص صازل ٖمل٢الى  ٌٗب

 الٗمل. يمىمت فًاصة ؤلاهخاج والضٍلؼ  ي ى ٢ىاء صاٞ٘ بٗمل ٖلى ٌالىٟـ مما بت ٣الثب

 ة:بك                 ا : الدزاضات الطايثاى
مىيٕى الضعاؾت، ب ت طاث الهلتبُت وألاحىبُم الضعاؾاث الٗغ َظا الجؼء أل َ ياخث فبٗغى الٌ

الغيا بت ٣ً: املخىع ألاو٫: الضعاؾاث اإلاخٗلٍالضعاؾاث بلى مدىع  َظٍم ُؿ٣خباخث بام ال٢و 

 لدؿلؿل٣الضعاؾاث ٞو َظٍ ِبترجب. ياألمً الىٟسخبت ٣: الضعاؾاث اإلاخٗلي، املخىع الثاويُٟالْى
 
 اها

 :يضم بلى ألاخضر، وطل٪ ٖلى الىدى آلاح٢مً ألا يالؼمج

 :ٞفٝايزضا ايٛظب١ كاحملٛر األٍٚ: ايدراصات املتعً

 ت:بُالضعاؾاث العغ 

 يت فٍاإلاغخلت الثاهى بالعلىم  يلضي معلم يفُالغغا الىظ: عىىانب (2006، يلُاإلاع) صعاؾت

 يت فٍاإلاغخلت الثاهى  يالٗلىم ف يمٗلم ضٞذ الضعاؾت بلى اؾخُإل آعاءَ ،ت"ًت الؿعىصبُاإلاملىت العغ 
ذ الضعاؾت ٖلى ب٣ث َُالٗمل، خ م ًَٖعيا ت خى٫ الٗىامل اإلاازغة ٖلىًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ 

 مً مٗلم88) ت جإلٟذ مًُىت ٖكىاثُٖ
 
ا هٗبىت الضمام وجىاًمضبت ٍاإلاضاعؽ الثاهى ب الٗلىم ي( مٗلما

م٨ً ً ياعة جمثل الٗىامل التب( 44ٖ) اهت م٩ىهت مًباؾد اؾخسضامبت، ًت الؿٗىصبُاإلامل٨ت الٗغ  يف
ٟ يُٟؤن جازغ ٖلى الغيا الْى : اهمَؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ وحىص ٖىامل مازغة ٖلى الغيا ؤ .نحللمْى
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 يول يغؤبألازظ ، هىه٣ؿخدٌل مما ٢م ٖلى مؿخىي ؤهجُُاء ألامىع م٘ اإلااؾؿت، حُٗؤول ٖضم حٗاون 

ـ َخضع ب مهُٟ، ج٩ليىم الضعاسخُاث مخإزغة مً ال٢ؤو  يم فهم، وي٘ خههحهألامغ صون الغحٕى بل
٦ما ؤؾٟغث الىخاثج  .ل اإلاٗلمَا ؤبهل ٌِٗ يىت التًٗض اإلااؾؿت ًٖ اإلاضبم، همىاص زاعحت ًٖ جسههات

 ٖىض مؿخىي ُصالت بخهاث ١ًٖ وحىص ٞغو 
 
 لجيؿبالٗىامل ٖلى الغيا ج َظٍر حصعحت جإز ي( ف0.05) ا

 
ت ُٗا

ضم وحىص ٞغو   الزخاٝل بالٗىامل ج َظٍر حصعحت جإز ياإلاؿخىي ف ا ٖىض هٟـُصالت بخهاث ١اإلاٗلم، ٖو
 
ٗا

ت مً الخىنباخث بالىخاثج ؤوصخى ال َظٍٖلى  ىاء  بـ؟ و َالخضع  يرة اإلاٗلم فبز يغوعة : اهمَاث ؤُمجمٖى

ٟ يُٟاإلاؿخىي الْى ياء، وبٖاصة الىٓغ فبآلا  ل صوع مجالـُجٟٗ ل ٢ىىا ٖلى مؿخىي ؤًُ ًٖن الظحللمْى
 .تُالضعاؾ بال٨خ غٍمالخٓاث اإلاٗلم ٖىض جُى بىن، وألازظ ٣ؿخدٌ مما

ن ياإلاغخلخ يراث فباملخخ ي ملحػغ  يفُ"الغغا الىظ عىىان:ب (2006 الفالح،) صعاؾت

 ي ملخًغ  يُٟضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الغيا الْىَ اع"،ٍىت الغ ًمض يت فٍاإلاخىؾؿت والثاهى 
 يم فهجبُ ١اى . و٦ظا الخٗٝغ ٖلى الٟغو ٍىت الغ ًمض يت فٍوالثاهى ن اإلاخىؾُت حاإلاغخلخ يراث فباملخخ

والٗمغ، ، ربا مدًغ املخخبهٗمل ٌ يت: اإلاغخلت التُلت الخال٣راث اإلاؿخحاإلاخٛ بخؿ يُٟالغيا الْى

 : ت ؤنُالٗمل. وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخال يرة فبوالخ

( 4.68-2.13)  نبحراث حاءث ما باملخخ ي ملخًغ  يُٟت للغيا الْىبُاإلاخىؾُاث الخؿا 

ضعحت ب يُٟغيا ْوبخمخٗىن ًراث باملخخ ي ؤن مدًغ  يٗجٌظا َ( و 3.72) لٜبمخىؾِ ٖام بو 

ضم وحىص ٞغو ، مخىؾُت راث حٗؼي باملخخ ي ن مدًغ بح يُٟالغيا الْى يت فُطاث صاللت بخهاث ١ٖو
الغيا  ي( ف0.05) ت ٖىضُطاث صاللت بخهاث ١ا، ووحىص ٞغو بهٗملىن ٌ يت التُللمغخلت الضعاؾ

 يف يء الٗملبئت الٗمل والٗبِ يمدىع  ير الٗمغ، فحراث حٗؼي إلاخٛباملخخ ي ن مدًغ بح يُٟالْى
ضمبت ألا٦ٍلهالر الٟئت الٗمغ  ١الٟغو  ٍظَاإلااؾؿت و  ن بحت ُطاث صاللت بخهاث ١وحىص ٞغو   ر، ٖو

ووحىص ، ئت الٗملبِسو مدىع ًما ُالٗمل ٞ يف مهراتبحٗؼي لخ يُٟالغيا الْى يىت فُؤٞغاص الٗ

( 0.05) الٗمل ٖىض يف مهراتبحٗؼي لخ يُٟالغيا الْى يىت فُن ؤٞغاص الٗبحت ُطاث صاللت بخهاث ١ٞغو 
ت ًزاث اإلااصحاإلااؾؿت واإلام يف يالٗمل ءبالٗ يسو مدىع ًما ُالٗمل ٞ يرة ألا٦ثر فبالخ ي لهالر طو 

 يم فهراتبحٗؼي لخ يُٟالْى الغيا يىت فُن ؤٞغاص الٗبحت ُطاث صاللت بخهاث ١ت. وحىص ٞغو ٍواإلاٗىى 

 رة ألا٦ثر.بالخ ي لهالر طو ( 0.01)  ت ٖىضُاث الاحخما٢ٖمدىع الٗال يالٗمل ف

ومعلماث اإلاضاعؽ  يلضي معلم ينه"مؿخىي الغغا اإلا عىىانب (2007الشىامغة،) صعاؾت

مؿخىي ضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى َو ، "اُخىهبِلضة ب يت فبُلُضي الخؿهمضاعؽ هىع ال يالخاضت ف
لضة ب يت فب٣ُُضي الخُهمضاعؽ هىع ال يومٗلماث اإلاضاعؽ الخانت ف يلضي مٗلم ينهالغيا اإلا

ٟ يُٟت ألزغ الغيا الْىُطاث صاللت بخهاث ١وجىنلذ الضعاؾت بلى وحىص ٞغو  ،اُخىهبِ ن و حللمْى
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ضم وحىص ٞغو ُصالت بخهاث  هيث ُر الجيـ خحٗا إلاخٛباإلاٗلماث ج ألزغ  تُطاث صاللت بخهاث ١ا. ٖو

ٟ يُٟالغيا الْى طاث صاللت  ١وبلى ٖضم وحىص ٞغو ، يل الٗلمَر اإلاا حٗا إلاخٛبن و اإلاٗلماث جحللمْى
ٟ يُٟت ألزغ الغيا الْىُبخهاث  رة.بر ؾىىاث الخحٗا إلاخٛبن و اإلاٗلماث جحللمْى

 راثيعؼ اإلاخغبب هخكوعال يفُعىىان "الغغا الىظب (2008غ، ٍل و شغ ُش زلُالش) صعاؾت

ت الٗالَ" نيلضي اإلاىظف (تُمىغغافًالض) ٌٗ بو  يُٟالغيا الْىن بحت ٢ضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ
غاًٞالض ) راثُحاإلاخٛ ُٟمٚى  اإلاغخلت، رةبؾىىاث الخ، يالٗلم لَالجيـ ،اإلاا ) نحت( لضي اإلاْى

ت ُٖكىاث ت٣ٍُغ با َض جم ؤزظ٢(مٗلما ومٗلمت، و 360) ىت الضعاؾت مًُض ج٩ىهذ ٢ٖت(،و ُالضعاؾ
زانت  يُٟالْى اؽ الغيا٣ُاهت لباخثان اؾدبض ؤٖض ال٢ىاث(و بىىن و ب) (مضعؾت18) ت مًًىص٣ٖى

٩٦ل  يُٟالْى الغيا يا فُصالت بخهاث ١ض ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ًٖ وحىص ٞغو ٢الضعاؾت، و ب

الغيا  يف ١لم جىحض ٞغو  ىمابِا، ُت الضهُلىم اإلاخىؾِ واإلاغخلت ألاؾاؾبلهالر ؤلاهار وخملت الض
لىم اإلاخىؾِ بؤلاهار، خملت الض لهالر ١ىت للظاث ٩ٞاهذ الٟغو هاإلا ٤ُ٣ت لخدباليؿبًٖ اإلااصة، و 

غوٞ ٗت الٗملبُت لُباليؿبا، و ُت الضهُواإلاغخلت ألاؾاؾ  ٧١اهذ الٟغو  نحاإلاؿئىلبت ٢، والٗالهْو

ا هىحض لًرة ٞال با، ؤما ؾىىاث الخُت الضهُواإلاغخلت ألاؾاؾ لىم اإلاخىؾِبلهالر ؤلاهار، خملت الض
 .يُٟالْى ؤزغ ٖلى الغيا يؤ

م العام ُمضاعؽ الخعل يت فٍالالمغهؼ  بُمعىىان: مؿخىي جؿب (2014) يغش لصعاؾت ال

ضٞذ بلى َ ي. والتمهت هظغ هن مً وحيلضي اإلاعلم يفُالغغا الىظبا هتكضؾت وعاللالعاضمت اإلاب
ت مؿخىي الالمغ٦ؼ  ن، حاإلاٗلم ت هٓغهضؾت مً وح٣الٗانمت اإلابم الٗام ُمضاعؽ الخٗل يت فٍمٗٞغ

ت مؿخىي الغيا الْى ت الٗالَ، ٦ما يُٟو٦ظل٪ مٗٞغ ن مؿخىي بحت ُاَبت الاعج٢ضٞذ بلى مٗٞغ
، وجم ياإلاؿخ يج الىنٟهاخث اإلاىب. واؾخسضم اليُٟن مؿخىي الغيا الْىبحت و ٍالالمغ٦ؼ  ب٤ُجُ

م ُمضاعؽ الخٗل ي٘ مٗلمُاهت ٧إصاة للضعاؾت، وج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمبىاء اؾدبغ و ٍجُى 

 ـ،1434/1435َ يمً الٗام الضعاسخ يالٟهل الثاو يم فهن لٗملحضؾت واإلاؼاول٣اإلاالٗانمت  يالٗام ف
 ت:ُوجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخال

ضعحت بضؾت حاء ٣الٗانمت اإلا يم الٗام فُمضاعؽ الخٗل يت فٍالالمغ٦ؼ  ب٤ُؤن مؿخىي جُ -1

 مخىؾُت للضعاؾت ٩٦ل.

ضؾت حاء ٣الٗانمت اإلا يم الٗام فُمضاعؽ الخٗل يت فٍالالمغ٦ؼ  ب٤ُجُ يؤن الٗىامل اإلاازغة ف -2

 ر( لؤلصاة ٩٦ل.بح٦) رحمؿخىي جإزب

الٗانمت  يم الٗام فُمضاعؽ الخٗل يت فٍالالمغ٦ؼ  ب٤ُؼ جٍُحٗؼ  يم فهحؿ يالت ُبؤن ألاؾال -3

 ر للمجا٫ ٩٦ل.بحام ٦همؿخىي بؾبضؾت حاءث ٣اإلا
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ضؾت ٣الٗانمت اإلا يم الٗام فُمضاعؽ الخٗل يإلاٗلم يُٟمؿخىي الغيا الْىبت ٣الىخاثج اإلاخٗل -4

 ألصاة الضعاؾت.  ياؽ ال٨ل٣ُضعحت مخىؾُت للمب٧ان 

ت ُضهبت البُلؾاجظة التر  يفُعىىان: الغغا الىظب (2015) باهض الى بىعغضة وعبصعاؾت 

ت ٢حؿعى الى ال٨ك٠ ًٖ الٗال يوالتم. هإصائب هخكم اإلاخىؾـ وعالُت إلاغخلت الخعلُاغٍوالغ 

م اإلاخىؾِ. َُىع الخٗل يت فُايٍت والغ ُضهبت البُوألاصاء لضي ؤؾاجظة التر  يُٟن الغيا الْىبحت ُاَبالاعج
ا َلٜ ٖضصبىت ُظا ٖلى َٖوألازغي ألاصاء. و  يُٟسو الغيا الْىًما َن بخضاحاهخبث اؾخسضما اؾدُخ

غ ه٠(. وجُٓ، ؾُهاجىبلت، ُىت، مُؿى٢ُ) ت٧ًل مً وال  يت فُايٍت والغ ُضهبت البُالتر  يؤؾخاطا ف 130
ت ُضهبت البُوألاصاء لضي ؤؾاجظة التر  يُٟن الغيا الْىبحت وصالت ٍى ٢ت ُاَبت اعج٢الىخاثج وحىص ٖال

الَُىع الخٗل يت فُايٍوالغ  ت، ُىهرة اإلابالخ) تُالصخه راثحن اإلاخٛبحت ٍى ٢ت ُاَبت اعج٢م اإلاخىؾِ، ٖو

 ىت الضعاؾت. ُالغيا وألاصاء لضي ٖؿم( و٧ل مً ٣الب ١ت الٗمل، الجيـ، الالخدا٢ٖال

 ت:بُالضعاؾاث ألاحى

ن بح يُٟض مؿخىي الغيا الْىًالضعاؾت بلى جدض َظٍضٞذ َ (Strydom et al,2012) صعاؾت

اث بت، والىاحُج الضعاؾهاإلاىا يراث فُحت الخٗامل م٘ الخُُٟٛت الخانت و٦بُمضاعؽ التر  ين فحاإلاٗلم
ت. خن حاحاث اإلاخٗلمُت، وم٘ اخخٍؤلاصاع  ىن بخُلًاحاث الخانت ُالاخخ ي ن طو حث بن اإلاخٗلمُاإلاخىٖى

ٗاهىن مً مكا٧ل ًٌ ًن الظحاحاث اإلاخٗلمُاخخ بيجل يىا، و٦ظل٪ اإلاضاعؽ التُا مُٗمُغهامجا حٗلب

 ين فحن الٗاملحمً اإلاضعؾ 101دث  مً بىت الُت. وجإلٟذ ُٖواحخماٖت ُت ٖاًَٟت ؤو حؿضبُٖه
اهاث بُض حمٗذ ال٢ن. و حلىمٟىهخبت ٣ؤحؼاء مسخلٟت مً مىُ ي٘ ف٣مسخلٟت جزانت  ؾذ مضاعؽ

مؿخىي  رة ٖلىبالخ ي ن مً طو حان. ؤقاعث الىخاثج بلى ؤن اإلاٗلمبُاؾخ ٤ٍالضعاؾت ًٖ َغ  ٍظهل
اث ٍمؿخى  يًا فًظا الاؾخيخاج، وحضث ازخالٞاث ؤَاإلياٞت بلى ب. يُٟمً الغيا الْىمخىؾِ 

غا يُٟالغيا الْى  ن.حن الجيؿبحـ ِول، ١حٗىص ملخخل٠ ألٖا

يٍٛى الٗمل  نبحت ٢ضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ الٗالَ( Peltzer et al،2008) صعاؾت
ذ الضعاؾت ٍض ؤحغ ٢ن، و حاإلاٗلمالًٍٛى لضي بُت بواهدكاع ألامغاى اإلاغج يُٟت، الغيا الْىُالظاج

 21307) الضعاؾت مً ىتُـا، ج٩ىهذ ٣ٍُٖبٞغ  بحىى  ياإلاضاعؽ الٗامت ف يف
 
اإلاضاعؽ  يمً مٗلم( مٗلما

غث وحىص هن، وؤْحن اإلاٗلمبحر بحك٩ل ٦باث الخىجغ ٍغث هخاثج الضعاؾت اعجٟإ مؿخى هالٗامت، وؤْ
ضم الغيا ًٖ الٗمل مـ٘ مٗٓم ألامغاى اإلاغجبحت ٢ٖال : هيالًٍٛى بُت بن يٍٛى الٗمل ٖو

ِ الـضم وؤمـغاى ال ٗـضة والايُغا٢و  بلـ٣اعجٟإ يٛـ ٜ بة اؾخسضام الخت وبؾاءُاث الىٟؿبغخـت اإلا
اعجٟإ يِٛ الضم، بُت بغان ٧اهذ مغج٢ـ واهسٟاى صٖم ألاَالخضع  ٤يذ ؤن يٍٛى َغاثبُوال٨دى٫، و 

ً الْىبواعج  .يل٣الٗ بغخت اإلاٗضة والايُغاب٣ت باإلناب يُٟضم الْى٣الخ باُٚو يُِٟ اوٗضام ألام
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 :ٞاألَٔ ايٓفضب١ ك: ايدراصات املتعًٞاحملٛر ايجاْ

 ت:بُالضعاؾاث العغ 

 يت وألامً الىفس ُالىخضة الىفؿبعىىان: الشعىع ب (2013) نُيفٍصعاؾت مطؿفى والشغ 

ضٞذ بلى ال٨ك٠ ًٖ َ ي. والترمىنيحامعت ال يً فًت الىافضبىت مً الؿلُما لضي عهنبُت كوالعال

 ين فحً الضاعؾًت الىاٞضبىت مً الُلُلضي ٖ يت وألامً الىٟسخُالىخضة الىٟؿبن الكٗىع بحت ٢الٗال
الب( َال158) ىت الضعاؾت مًُرمى٥. وج٩ىهذ ٖححامٗت ال  َو

 
ت ًهض٣ت ال٣ٍالُغ بم َاع ُت جم ازخبا

م. 2011/2012 يللٗام الضعاسخ يالثاو يالٟهل الضعاسخ ين فحرمى٥ اإلاسجلحت حامٗت البمً َل
 . ؤقاعث هخاثجيالىخضة وألامً الىٟسخباؽ الكٗىع ٣ُن لحاؾ٣ُىاء مبالضعاؾت جم ضٝ َ ٤ُ٣ولخد

، وؤنًت الىاٞضبت لضي الُلُالضعاؾت بلى ؤن مؿخىي الىخضة الىٟؿ
 
مٗامالث  ً ٧ان مخىؾُا

 ٖىض مؿخىي الضاللتُن ٧اهذ صالت بخهاثحاؾ٣ُن اإلابحا هُٗاٍ حمبالاعج
 
ٗض باؾخثىاء ب( α≤0.05) ا

 (. ي٨ٖسخ) بيؾل ٍوطاث اججا ٍٗاصبوؤ ياؽ ألامً الىٟسخ٣ُت م٘ مُاإلاكاٖغ الظاج

 بلضي ؾال  يالمً الىفس ب هخكوعال يعىىان: الظواء الاحخماعب (2014) بيصعاؾت الحغ 
اإلياٞت بالجامٗت،  بلضي َال  يض مؿخىي الظ٧اء الاحخماعًضٞذ بلى جدضَ يوالت م.ُطلحامعت ال

ضٞذ الضعاؾت بلى ٦َما ت، ُالصخه مهراتحازخالٝ مخٛب يض مؿخىي الظ٧اء الاحخماعًالى جدض

خماص ٖلى اإلاىباخث بال ام٢الجامٗت، و  بلضي َال  يض مؿخىي ألامً الىٟسخًجدض  يج الىنٟهااٖل
غاى ُه٣حامٗت ال با مً َال ب( َال148) ىت م٩ىهت مًُاع ُٖازخباخث بام ال٢، و ياَبالاعج م أٚل

 لؤلمً الىٟسخ٣ُاخث مبض اؾخسضم ال٢الضعاؾت، و 
 
اعو ُمً بٖضاص الضل ياؾا ( 1993) والٟخت ١م ٞو

 للظ٧اء الاحخماع٣ُوم
 
 ياؽ مؿخىي ٧ل مً ألامً الىٟسخ٣ُ( ل2008) اقمَى بمً بٖضاص ؤ ياؾا

ت طاث صاللت ٢ىت الضعاؾت. وجىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن وحىص ٖالُلضي ٖ يوالظ٧اء الاحخماع

ت ٖىض ُت طاث صاللت بخهاثبُجاًت ا٢ٖال يوالظ٧اء الاحخماع ين ٧ل مً ألامً الىٟسخبحت ُبخهاث

ن ٧ل مً بحت ُبخهاثت طاث صاللت بُجاًت ب٢الىخاثج بلى وحىص ٖال (. ٦ما ؤقاعث0,01) مؿخىي صاللت

ت، وخل اإلاك٨الث ُاإلاٗلىماث الاحخماٖ مٗالجت) يالظ٧اء الاحخماع يٗضبن ٧ل مً بحو  يألامً الىٟسخ

ت ُت طاث صاللت بخهاثبُجاًت ب٢غث الىخاثج وحىص ٖاله(، وؤ0,05ْ) ت( ٖىض مؿخىي صاللتُالاحخماٖ
 ٧ل مً ياإلاخمثلت ف يٗاص الظ٧اء الاحخماعبوؤ ين ٧ل مً ألامً الىٟسخبح( 0,01) ٖىض مؿخىي صاللت

ٗالُاعاث الاحخماٖهاإلا)  ؤن الٗالًن ؤبح(، وجيت الظاث، الخٗا٠َ الاحخماعُت، ٞو
 
م ٧ل مً بُت ٢ًا

 (. 0,05) ت ٖىض مؿخىي صاللتُر صالت بخهاثحٚ يالاحخماع ين الىعبحو  يألامً الىٟسخ

ظ ُلخالم يالمً الىفس بللمعلم  يت الظواء العاؾفكعىىان: عالب (2015) بيصعاؾت غغ 

ت مؿخىي الظ٧اء الٗاََٟ يوالت. يخضاجبالخامؿت ا ت يخضاجبالخامؿت ا يإلاٗلم يضٞذ إلاٗٞغ ، ومٗٞغ
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 ين الظ٧اء الٗاَٟبحت ٢الٗالضٝ لضعاؾت ه، ٦ما تيخضاجبظ الخامؿت اُلخالم يمؿخىي ألامً الىٟسخ

ن مخىؾِ، حللمٗلم يمؿخىي الظ٧اء الٗاَٟ ظ. وصلذ الىخاثج ٖلى ؤنُللخالم يللمٗلم وألامً الىٟسخ
ألامً  يف ١ظ مخىؾِ ٦ظل٪، ٦ما جىنلذ الضعاؾت لىحىص ٞغو ُللخالم يومؿخىي ألامً الىٟسخ

 للمٗلم.  يالجيـ، والظ٧اء الٗاَٟ ي ر حظ حٗىص إلاخُٛللخالم يالىٟسخ

 ت:بُالضعاؾاث ألاحى

 ياللٟٓضإ بؤلا  ت ٖلىُضاٖباؽ صوع الٓغوٝ ؤلا ٣ُضٞذ لَض ٢و  (Mulyadi, 2010) صعاؾت

اؾخسضام ب يالىنٟ جهاخث اإلاىبض اؾخسضم ال٢، و يم اإلاجزلُالخٗل بٖلى َال  يوألامً الىٟسخ
، و ب( َال226) ىت الضعاؾت مًُاهاث، وج٩ىهذ ٖبُان ٧إصاة لجم٘ البُالاؾخ

 
غث الىخاثج بلى هض ؤ٢ْا

ض ٍىا٥ اإلاؼ َ، ٦ما ؤن يم اإلاجزلُالخٗل بٖلى َال  يضإ اللٟٓبوؤلا األمً بر حت ووحىص جإزٍىا٥ خغ َ هؤه

 م.حهضإ لضباإل بن طل٪ بحض ج٢ر و بحك٩ل ٦بت وألامً ٍىن الخغ ٣خلًً ًالظ بمً الُال 

ت ٖلى ُمُالخىٓاة ُالخ يف يوألامً الىٟسخ ٤ل٣ضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى الَو  (Kelly, 2010) صعاؾت

اؾخسضام ب يج الىنٟهاخث اإلاىبال ض اؾخسضم٢اث، و ٢الٗالغ ٍم وجُى ُجىٓ ١اُؾ يض فًالخدض هوح

، وؤ14ْ) ىت الضعاؾت مًُاهاث، وج٩ىهذ ٖبُالث ٧إصاة لجم٘ البا٣اإلا
 
 هغث الىخاثج بلى ؤهه( مكاع٧ا

 ت لؤلٞغاص.ُمُاة الخىُٓالخب يِ ألامً الىٟسخبت جغ ٍى ٢ت ٢ىا٥ ٖالَىحض ً

والٗىامل  يالخٗٝغ ٖلى ألامً الىٟسخضٞذ بلى َو  (Jun-hui and Hai-bin, 2011) صعاؾت

اخث بض اؾخسضم ال٢الجامٗاث، و  بىاء ألامً الٟٗا٫ لضي َال بت ُُٟل ٢٦ىاً، ٦ما ُهاإلاازغة ٞ
( 354) ىت الضعاؾت مًُاهاث، وج٩ىهذ ٖبُان ٧إصاة لجم٘ البُاؾخسضام الاؾخب يج الىنٟهاإلاى

، وؤقاعث الىخاثج الضعاؾت بلى ؤن ألامً الىٟسخبَال
 
اإلاخىؾِ، ٦ما ؤن  ١ مؿخىي ٞى ب بالُال لضي  يا
 هاإلياٞت الى ؤهب، باصة لضي الُال٣ُم، والحهت لضُمُل٢وؤلا تُؿِت الغثُم، الخلٟهجيؿبخإزغ ًألامً 

، يألامً الىٟسخ يف ير جٟاٖلحا جإزه٩ىن لًالجامٗاث  بت لضي َال ُمُل٢وؤلا تُؿِت الغثُالخلٟ

 ألازغي.راث حن اإلاخٛبحر بحؤزغ ٦ هـ لِوالخٟاٖل ل

 ع٢ً ايدراصات: ٝلايتعً 

 ت:بلت عً الضعاؾاث الؿاُز الضعاؾت الحاليمًوما 

اع الىٓغ ٍجُى  -1 ال يُٟالغيا الْىب ٤اإلاخٗل ي غ ؤلَا بصاعة  ين فحلضي الٗامل ياألمً الىٟسخب هخ٢ٖو
ا لم َاع باٖخبألامً والؿالمت  بلى  هظل٪ بياٞخبث جم ُل خ٢بمً  هل ١ خم الخُغ ًا مىيٖى

 ت.ُاإلاٗٞغت باإلا٨خ
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ال يُٟل ًٖ الغيا الْى٢بخم بحغاء صعاؾت مً ًلم  -2 بصاعة  ين فحلضي الٗامل ياألمً الىٟسخب هخ٢ٖو

 ألامً والؿالمت.

ت والىخضاث املخخاعة للضعاؾت والٟترة ب٣ىت الضعاؾت ًٖ الضعاؾاث الؿاُازخل٠ حجم ٖ -3 

 ت للضعاؾت.ُالؼمى

ال يُٟجىاولذ الغيا الْى يالضعاؾاث الت -4 بصاعة ألامً  ين فحلضي الٗامل ياألمً الىٟسخب هخ٢ٖو
 لت وهاصعة.ُل٢ض ج٩ىن ٢والؿالمت 

 ك٩ل مٟهل.بت إلاهُلخاث الضعاؾت ُٟاث ؤلاحغاثٍض الخٗغ ًجم جدض  -5

 ت.ُالضعاؾت الخال ي جسضم وجثر  يت التُواإلاغاح٘ الٗلم بض مً ال٨خًالخٗٝغ ٖلى الٗض  -6

ل ُاث الضعاؾت وجدلُاع ٞغيبازخ ياؾخسضمذ ف يت والتباإلاىاؾت ُض اإلاٗالجاث ؤلاخهاثًجدض  -7

 اهاث والىخاثج.بُال

 ٖلمحت جٟؿُا الضعاؾت الخالحهجىنلذ بل ير الىخاثج التحجٟؿ يام فهؤلاؾ -8
 
 ومىيٖىُرا

 
.ُا

 
 ا

 ت:بلمجاالث الاؾخفاصة مً الضعاؾاث الؿا

م٨ً ًمجاالث  ٖضة يىص فهاخث مً جل٪ الجبت اؾخٟاص الب٣يىء ٖغى الضعاؾاث الؿا يف
 : ياِلحبا هبحمال

 دث.بجىاولذ مىيٕى ال يت التبُت وألاحىبٌُٗ اإلاهاصع الٗغ بخضاء بلى َالا   -

 ت الضعاؾت.ُجهاٚت مىُن  -

 ما.هجبُت ٢ت للضعاؾت ومضي صعحت الٗالُت والٟٖغُؿِراث الغثحض اإلاخًٛجدض  -

 ت.ُومٗلىماث الضعاؾت الخالاهاث بُجالثم مٗالجت  يت التُض الىؾاثل ؤلاخهاثًجدض  -

اع الىٓغ بىاء ب ياإلاؿاٖضة ف  -  للضعاؾت. ي ٌٗ ؤع٧ان ؤلَا

ٗض بىت الضعاؾت ُلٗ بض الدجم اإلاىاؾًت مً زال٫ جدضب٣جم الاؾخٟاصة مً الضعاؾاث الؿا  -

إل ٖلى حجم الٗ ىا الخىنل بلى اؾخيخاحاث ُل ٖلهالضعاؾاث مما ؾ َظٍ يىاث اإلاٗخمضة فُالَا
 صعاؾدىا. يمت فهاث مُوجىن

إل ٖلى ؤؾال  - ا هٖغي ٤ًٍٖ َغ  يالضعاؾاث الت َظٍ ياث اإلاؿخسضمت فبوالث ١الهض ُبالَا

 راث الضعاؾت.حت إلاخٛباإلاىاؾ ُبض ألاؾالًجم٨ىا مً جدض
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 ايفرٌ ايجايح

 ة واإلجساءاتيكالطس

الضعاؾت ومً طل٪  ظُجىٟ ياخث فبا الهٗباج يظا الٟهل ونٟا مٟهال لئلحغاءاث التَدىاو٫ ً

 وبٖضاص ؤصاة الضعاؾت ،ىت الضعاؾتُض ًٖوجدض ،ون٠ مجخم٘ الضعاؾت ،ج الضعاؾته٠ مىٍحٗغ 
 ُبوألاؾال ،م الضعاؾتُوجهم ،ان بحغاءاث الضعاؾتبُو ، اهاتبا وز٢هاهت( والخإ٦ض مً نضبالاؾد)

 ؤلاحغاءاث:  ٍظهونٟا ل يلًما ُٞو ،مٗالجت الىخاثج ياؾخسضمذ ف يت التُؤلاخهاث

 : ر ايدراص١ٗ        أٚال : َٓ

 يالظ يلُالخدل يج الىنٟها جم اؾخسضام اإلاىهت ًٖ ؤؾئلتبضاٝ الضعاؾت وؤلاحاَؤ ٤ُ٣لخد

 للضعاؾت الخالُدثبج الهر مً ؤ٦ثر اإلاىابٗخٌ
 
خماصُت مالثمت  ٣ُ٣ي٘ الخ٢ٖلى ون٠ الىا ٍت، اٖل

ٗخمض ٌث ُخ، ي٘ الخال٢يىء الىا يالاؾخيخاحاث فىاء بل الىخاثج و ُومً زم جدل، غة اإلاضعوؾتَللٓا
غة ٦ما َ٘ ؤو الٓا٢(  ٖلى صاعؾت الىا183، 2007) ٤ض الخبضاث، ٖضؽ، ٖوبُج ٦ما ط٦غ ٖهظا اإلاىَ

ا صهىنٟبخم حه، و هي  ٟ ا ٦بحا حٗهر ٖجبَٗا و ٣ُ٢ا ون  ٦مبحا ؤو حُُٟٗر 
 
، خُرا

 
ضٞذ الضعاؾت َث ُا

بصاعة ألامً  ين فحلضي الٗامل يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟالْىت بلى  الخٗٝغ ٖلى صوع الغيا ُالخال

 ت.ُوالؿالمت اإلاضعؾ

ُ ع ايد راص١:ٝثاْ َ ذت                       ا : 

 اىٍىت الغ ًمض يت فُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فحالٗامل ُ٘مجخم٘ الضعاؾت مً حمج٩ىن 

 .ـ1436/1437َللٗام  يالثاو يالٟهل الضعاسخ يف

 ١ٓ ايدراص١:ٝع        ثايجا : 

 تُوالؿالمت اإلاضعؾبصاعة ألامً  ين فحٖامل مً ؤًٖاء الٗامل (100) ىت الضعاؾت مًُج٩ىهذ ٖ

 .ـ1436/1437َللٗام  يالثاو يالٟهل الضعاسخ يف
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 ت:ُت الٗكىاثب٣ُت ال٣ٍُالُغ بم َاع ًُ جم ازخًوالظ

 ٌ  ىت الضعاؾتُع ؤفغاص عَجىػ  : (1) الجضو

 تٍت اإلائى باليؿ الخىغاعاث الفئاث رياإلاخغ

 %55 55 ط٦غ الىٕى

 %45 45 اهثى

 %29 29 ل٢ؾىىاث ٞإ 5 رةبؾىىاث الخ

 %45 45 ؾىىاث 9 - 5

 %26 26 ؾىىاث ٞا٦ثر 10

 %29 29 ي زاهى  تُالضعحت الٗلم

 %45 45 ىؽ٩ٍالىع ب

 %26 26 رحماحؿخ 

 %27 27 ل٢ٞإ 30 الٗمغ

 %42 42 ؾىت 40 - 35

 %31 31 ؾىت ٞإ٦ثر 41

 

ر مً بت ألا٦بض خهلذ ٖلى اليؿ٢ر الىٕى  حمخٛ يؤن ٞئت "ط٦غ" ف ٍالجضو٫ ؤٖال غ مً هًٓ  -1
%( 55) تبيؿب ي( ؤ100) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُ( مً ؤنل ال55ٗ) ث خهلذ ٖلىُىت خُالٗ

ىت ُىت مً ؤنل الُٗ( 45ٖ) خهلذ ٖلى يرة والتحت الازباإلاغج يض حاءث ف٣ؤما ٞئت "ؤهثى " ٞ

.حمخٛ ي%( ف45) تبيؿب يىت ؤُ( 100ٖ) اَالٜ ٖضصبت والُال٩ل  ر الىٕى

ض خهلذ ٖلى ٢رة  بر ؾىىاث الخحمخٛ يؾىىاث" ف 9 - 5ؤن ٞئت " ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ  -2

( 100) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُ( مً ؤنل ال45ٗ) ث خهلذ ٖلىُىت خُر مً الٗبت ألا٦باليؿ
 خهلذ ٖلى يرة والتحت الازباإلاغج يف ض حاءث٣ؾىىاث ٞإ٦ثر " ٞ 10%( ؤما ٞئت "45) تبيؿب يؤ

ر حمخٛ ي%( ف26) تبيؿب يىت ؤُ( 100ٖ) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُىت مً ؤنل الُٗ( 26ٖ)

 رة.بؾىىاث الخ

ت بض خهلذ ٖلى اليؿ٢ت ُر الضعحت الٗلمحمخٛ يىؽ" ف٩ٍالىع بغ مً الجضو٫ ؤٖالةؤن ٞئت "هًٓ  -3

 ي( ؤ100) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُالٗ ( مً ؤنل78) ث خهلذ ٖلىُىت خُر مً الٗبألا٦

ت باإلاغج يض حاءث ف٣ر " ٞحىؽ واإلااحؿخ٩ٍالىع بت والٍ%( ؤما ٞئت "خاملت الثاهى 78) تبيؿب
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 يىت ؤُ( 100ٖ) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُىت مً ؤنل الُٗ( 22ٖ) خهلذ ٖلى يرة والتحالاز

 ت.ُر الضعحت الٗلمحمخٛ ي%( ف22) تبيؿب

ر بت ألا٦بض خهلذ ٖلى اليؿ٢ر الٗمغ  حمخٛ يؾىت" ف 40 - 35ؤن ٞئت " ٍؤٖال  غ مً الجضو٫ هًٓ -4

 تبيؿب ي( ؤ100) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُ( مً ؤنل ال42ٗ) ث خهلذ ٖلىُىت خُمً الٗ

ىت مً ُ( 27ٖ) خهلذ ٖلى يرة والتحت الازباإلاغج يض حاءث ف٣ل " ٢ٞؾىت ٞإ 30%( ؤما ٞئت "42)
 ر الٗمغ.حمخٛ ي%( ف27) تبيؿب يىت ؤُ( 100ٖ) اَالٜ ٖضصبت والُىت ال٩لُؤنل الٗ

 : عا: أدا٠ ايدراص١برا

 يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟاؽ صوع الغيا الْى٣ُت لُؿِاهت ٧إصاة عثباخث الاؾدباؾخسضم ال

 : تُا مً زال٫ الخُىاث الخالهغات٣ىاء ٞبا و َغ ٍخُى باخث بام ال٢ث ُـ، خَئت الخضع َُلضي ؤًٖاء 

إل ٖلى -1 مىيٕى الضعاؾت مثل صعاؾت حىاص دمحم بت ٢ا ٖالهل يدىر والضعاؾاث التبال الَا
 (.2013) نُحٍٟ( وصعاؾت مهُٟى والكغ 2008) غٍؼة قغ ٍش، ٖؼ ُالك

إل ٖلى ألاص -2  . يُٟوالغيا الْى يمىيٕى ألامً الىٟسخب ٤اإلاخٗل ي الىٓغ  بالَا

 اهت . بت لالؾدُؿِض املجاالث الغثًجدض -3

 ا ٧ل مجا٫ . هخًمجً يغاث الت٣اٚت الُٟن -4

 ت. ُا ألاولههىعتباهت ببٖضاص الاؾد -5

 اهاث. بُا لجم٘ الهض مضي مالءمتًت لخدضُا ألاولهنىعت ياهت ٖلى اإلاكٝغ فبٖغى الاؾد -6

ت مً املخ٨مبٖغى الاؾد -7  . مهاتحهخىحبض جم الٗمل ٢( و ٤2اهٓغ اإلالخ ) نٍحى بن التر حاهت ٖلى مجمٖى

 ن: حؿم٢ث اقخملذ ٖلى ُت خُاثها الجههىعتباهت بز الاؾدهحجج -8

:لال ، ؾىىاث ) هيراث ح( مخ5ٛ) ت ملجخم٘ الضعاؾت ج٩ىن مًُاهاث ألاولبُال ؿم ألاٌو الىٕى

 (.يُٟت، الٗمغ، اإلاؿمى الْىُرة، الضعحت الٗلمبالخ

ت مً الٗبكخمل ٖلى مجاالث الاؾدَو : يؿم الثاولال ( 40) لٛذباعاث باهت وحكمل مجمٖى
 يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف ي٠ُٟ الغيا الْىُٗت مجاالث جىنبٖلى ؤع ا هَٗا وجىػ هاٚتُاعة  جمذ نبٖ

 :يض ٧اهذ ٖلى الىدى الخال٢اإلاضعؾت و  يبصاعة ألامً والؿالمت ف ين فحلضي الٗامل

  :  اعاث .ب( 10ٖ) : ج٩ّىن مًيفُالغغا الىظاملجاٌ ألاٌو

 اعاث .ب( 10ٖ) ج٩ّىن مً: يألامً الىفس : ياملجاٌ الثاو 
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 اعاث .  ب( 10ٖ) ج٩ّىن مً :يفُاث الغغا الىظكالثالث: معى املجاٌ  

 اعاث .  ب( 10ٖ) ج٩ّىن مً: يفُز الغغا الىظياث جدفُع: آلباملجاٌ الغا 

ؤو  يرة لؤلمً الىٟسخبحث جض٫ُّ الضعحت اإلاغجٟٗت ٖلى وحىص صعحت ٦ُدباعاث ب٘ ُٖٛذ حمُون

ؤو الغيا  يألامً الىٟسخلت مً ُل٢والضعحت اإلاىسًٟت جض٫ُّ ٖلى وحىص صعحت  يُٟالغيا الْى

 ي( الخماسخLikert) ٨غثُاؽ ل٣ُث جم اؾخسضام مُ. خي٨غث الخماسخُج لٍا لخضع ٣ٞو يُٟالْى
 .ٍغ ًض٣ج با خؿَبخضا ُبسخاع اإلاؿخجُضا( . لبؤ ،هاصعا ،اها ُؤخ ،ابٚال،صاثما ) الخضعج

 أدا٠ ايدراص١: مصد

 ين فح(  مً الٗامل15) مَٖضصن حت ٖلى لجىت مً املخ٨مُا ألاولهنىعت ياهت فبجم ٖغى الاؾد

ت مً طو ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ٖضص مً الجامٗاث.  يرة والازخهام فبالخ ي ت مً مجمٖى

ًاء لجىت الخد٨ همىّح  بم زُاُاهت الخد٨بث جهضعث اؾدُخ ضاٝ الضعاؾت َذ ؤُم جم جىيُأٖل
ل ٢بت مً بم اإلاُلى ُالخد٨ر ًحض مٗاًوجدض، اعاثبا الٗهؿ٣ِج يٗت التبذ املجاالث ألاع ُوجىي ُهٞ

ث مضي ُ، مً خهاهباعاث الاؾدبم خى٫ ٖهم ومالخٓاتهضاء آعائبن إل حالؿٗاصة مً  املخ٨م بؤصخا

، اعةبالٗ ُهبل يجيخم ياملجا٫ الظباعاث باعة مً الٗبومضي اهخماء ٧ل ٖ، اعةبت وويىح الٗبمىاؾ
ويٗذ  يضٝ الظهال ٤ُ٣ا لخدهتُمَا واهومضي مالثمت، تٍا اللٛى هاٚتُوالخ٨م ٖلى مضي ؾالمت ن

 هغوهًر ما وعص مما حاٚت ؤو الخظٝ ؤو ُٚاإلياٞت ؤو بٖاصة الهبا هجُجدؿ ١ تراح َغ ٢، واهمً ؤحل
 بمىاؾ
 
ؿت، ومضي ٣ِاؽ الؿماث اإلا٣ُل هاؽ ومضي مالثمخ٣ُج اإلاٍجضع  ياإلياٞت بلى الىٓغ فب، ا

مت  جم ب، و يُٟوالغيا الْى يغ ألامً الىٟسخَاؽ مٓا٣ُت املجاالث ل٦ًٟا
َ
خ٨

ُ
ٗض اؾخٗاصة اليسخ امل

ت بث هالذ وؿُ(. خ٤1اهٓغ ملخ) نحيىء آعاء املخ٨م ياهت فباالؾدباعاث بٌٗ الٗباٚت ُل نًحٗض
اء ب٣ؤلا  يالخالب، و هؿ٣ِج يللمجا٫ الظ يا جيخمه%( ٖلى ؤج80) ي ن ؤٖلى ؤو حؿاو حن  املخ٨مبح ١اجٟا

 هاإلياٞت بلى ؤهبن، حن املخ٨مبح%( ٞإ٦ثر 80) ١ت اجٟابث هالذ وؿُاهت، خباالؾدباعة ب( 40ٖ) ٖلى

 للمالخٓاث واإلا٣اعاث ٞوبض مً الًٗت للٗضٍت والىدى ٍاٚت اللٛى ُجم بٖاصة اله
 
ت ٣ترخاث اإلاخٗل٣ا

لب مئىان ٖلى جىاٞغ الهضً ُهاللٛت، ٖو  ن .حاملخ٨م ١اهت ؤو نضبلالؾد ي غ َالٓا ١م٨ً الَا

 اث ؤصاة الضعاؾتبز

اث بالث باؾخسضام خؿابت وطل٪ ُىت الاؾخُالُٖٖلى ؤٞغاص الٗاهت باث الاؾدبغ زًض٣جم ج

( 5) ن حضو٫ ٍبح(. و Cronbach Alpha) اربمٗاصلت ؤلٟا ٦غوه ب٤ُخُب يت الخجاوـ الضازل٣ٍُغ ب

   . اث ألاصاةبز
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 ٌ  اثبت الثبوؿ :(2) حضو

 ار الفابمت هغوهكُ غاثلعضص الف املجاٌ

لضي   يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد يف يُٟصوع الغيا الْى
 بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحالٗامل

40 79% 

 

مت ب٣ُ٘ مجاالث الضعاؾت حاءث ُمت مٗامل الٟا لجم٢ُت ؤن ب٣وؿخيخج مً املخغحاث الؿا
مت ٢ُت و٧لما اعجٟٗذ ٍى ٢اث  ألاؾئلت  بإلحا يالضازل ١ض٫ ٖلى ؤن صعحت الاحؿاً% مما 60ض ًٖ ٍجؼ 

 اؽ.٣ُالر ألصاة باث ؤ٦بظا اإلاٗامل ص٫ طل٪ ٖلى زَ

 أدٚات ايدراص١  بٝلإدزا٤ات  ط

 ت:ُؤلاحغاءاث الخال ماهت وفبالاؾد بُمخؿباخث بام الك

الضعاؾت، وطل٪ باخث باٍ البض اعج٠ًُٟ مً بصاعة الؿالمت ٍحٗغ  باخث ٖلى زُابخهى٫ ال -1
 ٤ُاهت والخيؿبالاؾد ب٤ُت ٖلى ج٣ُاإلاىاٞ بخًمً َلًم ُت والخٗلبُبلى بصاعة التر  بت زُاب٨خاب

 اى. ٍالغ بت ُاإلصاعة اإلاضعؾبغ ؤلاصاعة والؿالمت ًم٘ مض ي الكٟى 

ث ُت خُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فح٘ الٗاملُؤصاة الضعاؾت ٖلى حم ب٤ُخُباخث بام ال٢ -2
إل ٖلى ُاهت مً خباالؾدبخمام ًَغوعة الا بىت الضعاؾت ُذ والكغح ألٞغاص ُٖجم الخىي ث الَا

 ى٣.٫٘ الخُت واؾخ٨ما٫ حم٩ُل مىيٖىبا حهٖلت با ومً زم ؤلاحاهمٟغصات

 لخٟغ بجم٘ الاؾدبٗض طل٪ باخث بام ال٢ -3
 
ألاصاة  ياث الىاعصة فبٜ الاؾخجاَاهاث اإلاىػٖت اؾخٗضاصا

 يث ؤُُٖخ، (ي٨غث الخماسخُل) جضعج ير الىاعصة فًحاخث اإلاٗاب٘ البض اج٢ىت الضعاؾت، و ُمً ٖ

ضا( بؤ، هاصعا، اهاُؤخ، ابٚال، صاثما) ٖلى ألاصاة هلبا٣ٍ( و 1-2-3-4-5 ) اهلبا٣ًاعة ما بل٩ل ٖ

اهاث بُإلاٗالجت ال spss تُت للٗلىم الاحخماُٖغهامج الخؼم ؤلاخهاثباخث بواؾخسضم ال
 والخهى٫ ٖلى الىخاثج.

 ايدراص١ : خاَضا: احملو املضتخدّ يف

اإلاضي  بخؿاجم ، اهتباعاث الاؾدبٖلى ٧ّلِ ٖ يُٟوالغيا الْى يوللخ٨م ٖلى صعحت ألامً الىٟسخ

والغيا  يغ ألامً الىٟسخًض٣م اإلاضي ٖلى ٖضص صعحاث جُؿ٣خبو ، ٤ى = َت و باث الاؾخجاٍإلاؿخى 

اع ُذ مٗبظل٪ ؤنبمثل َى٫ الٟئت، و ًى َو  ٨.١٨ؿمت = ٧٣ان هاجج ال، ٥ ي ؿاو ٌ يالظ يُٟالْى
 (.6) الجضو٫ ب٦ما  يُٟوالغيا الْى يالخ٨م ٖلى صعحت ألامً الىٟسخ
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 ٌ  يفُوالغغا الىظ يالحىم على ألامً الىفس اع ُمع : (6) حضو

 اإلاخىؾـ الضعحت

 1.80ل مً ٢بلى ؤ 1مً  ضابؤ

 2.60ل مً ٢بلى ؤ 1.80مً  هاصعا

 3.40ل مً ٢بلى ؤ 2.60مً  اهاُؤخ

 4.20ل مً ٢بلى ؤ 3.40مً  ابٚال

 صاثما

 

 5بلى   4.20مً 
 

 ِ ايدراص١: ٝصادصا:  رُ

 وجخمثل: تُمىغغافًراث الضياإلاخغ 

:  ط٦غ ؤهثى  الىٕى

 ؾىىاث ؤو ؤ٦ثر 10ؾىىاث،  9-5ل، ٢ت: زمـ ؾىىاث ٞإُرة الٗلمبؾىىاث الخ

 رحماحؿخ ،ـ٩َالىع بت، ٍزاهى  ت:ُالضعحت الٗلم

 ؾىت ؤو ؤ٦ثر 41ؾىت،  40- 35ل، ٢ٞإ 30الٗمغ: 

 ؿم، مؿإ، خاعؽ.٢ـ ِ: عثيُٟاإلاؿمى الْى

 يُٟالغيا الْى :لتلراث اإلاؿخياإلاخغ 

 يألامً الىٟسخ ع:بر الخاياإلاخغ 

 ١ املضتخد١َ:ٝاإلسرا٥ ٝبعا: املعاجل١ ٚاألصايبصا

 اهاث:بُل الُت لخدلُت الخالُؤلاخهاث ُبجم  اؾخسضام  ألاؾال

 ىت الضعاؾت.ُت لىن٠ زهاثو ؤٞغاص ٍٖاإلائى  بالخ٨غاعاث واليؿ  

الضعاؾت ىت ُــا ؤٞغاص ٖحهٌُٗ يمت الت٣ُال بوطل٪ لخؿا ي اع ُوالاهدغاٝ اإلاٗ بياإلاخىؾِ الخؿا  
ت مً الٗبل٩ل ٖ  الٗام ل٩ل مدىع.  بيمدىع(، واإلاخىؾِ الخؿا) اعاثباعة ؤو مجمٖى

 ٍالاججا يً ؤخاصًابل الخُجدل (One-way ANOVA) ١ىحض مً ٞغو ًض ٢للخٗٝغ ٖلى صاللت ما 

 ىت  الضعاؾت.ُاث ؤٞغاص ٖبمخىؾُاث صعحاث اؾخجا يف

 اع بازخT ٗن.حلخ٣ن مؿخحيخُل 
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 ايفرٌ ايزابع

 اَىتائج الدزاضة وعسضل يحتل

ألامً  لُمجد يف يفُ:ما مؿخىي الضوع الىظىو ٖلىً يت ًٖ الؿاا٫ ألاو٫ والظبلئلحا

 ت ؟ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيلضي العامل يالىفس 

 يُٟـ الغيا الْى٣ًِ يت للمجا٫ الظٍاع ُت والاهدغاٞاث اإلاٗبُجاص اإلاخىؾُاث الخؿاًض جم ا٣ٞ

 .طل٪ىضر ً( 3) والجضو٫ 
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 ٌ  ت ٍاع ُت والاهدغافاث اإلاعبُاإلاخىؾؿاث الحؿا: (3) حضو

 يفُـ الغغا الىظًلِ يللمجاٌ الظ

 غةلالف مكالغ 
اإلاخىؾـ 

 بيالحؿا

الاهدغاف 

 ي اع ُاإلاع
 تبالغج

صعحت 

 قابالاهؿ

ت ممخاػة ُم٩اهت احخماٖ يٟتُْو يجىحض ل 3

 يت م٘ جُلٗاحبمخىاؾ
3.72 0.91 

 مغجٟٗت 1

غ ل 4 الضوعاث واإلااجمغاث  يٟتُْو يجٞى

 ابهمً اإلام٨ً ؤن ؤقاع٥  يت التُالٗلم
3.70 0.85 

 مغجٟٗت 2

غ ل 2 الٗمل بت ُالل٣حىا مً الاؾخ يٟتُْو يجٞى
 غاعاث٣وال

3.64 1.22 
 مخىؾُت 3

غ ل 8  يل الخٗاون م٘ ػمالجبؾ يٟتُْو يجٞى

 راثباص٫ اإلاٗلىماث والخبلخ
3.32 0.85 

 مخىؾُت 4

غ ْو 7 م ٣ُُالٗضالت واإلاؿاواة ٖىض ج يٟتُجٞى
 يؤٖمال

3.32 0.83 
 مخىؾُت 5

 مخىؾُت 6 0.87 3.28 ابهازظ ٍو  يتراخاح٢ا يدترم عئؾاجً  6

ىم ٢ؤ يالظ يمالثم م٘ ٖمل بؤخهل ٖلى عاج 9
 به

3.16 0.96 
 مخىؾُت 7

الخٗاون م٘ بغاعاث ٣اجساط ال يؤقاع٥ ف 10

  يػمالج
3.12 1.05 

 مخىؾُت 8

 مخىؾُت 9 0.92 2.56 قيضم والتر٣ٞغم الخ يٟتُْو يضم ل٣ج 5

اعاث هٞغنا لخٗلم  م يٟتُْو يضم ل٣ج 1
  يؿذ لضِراث لبوز

2.42 0.66 
 مخىؾُت 10

 مخىؾؿت  0.72 3.22 الاصاء هيل 

 

ومخىؾُت غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ٣ت لٟبُ( ؤن اإلاخىؾُاث الخؿا3) غ مً الجضو٫ هًٓ

 يال٨ل بياإلاخىؾِ الخؿا ث حاءُىت الضعاؾت خُؤٞغاص ٖاث بإلحا يُٟيمً مجا٫ الغيا الْى

جىو  ي( الت3) غة٣ث حاءث الُٟ( خ0.72) ي اع ُاهدغاٝ مٗب( و 3.22) لٛذبمخىؾُت  ١ابضعحت اهُب
مخىؾِ بت ألاولى باإلاغج ي" فيت م٘ جُلٗاحبت ممخاػة مخىاؾُم٩اهت احخماٖ يٟتُْو يٖلى "جىحض ل
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غ ٖلى "جىو  ي( والت4) غة٣ت الُٟت الثاهباإلاغج يمغجٟٗت  وحاءث ف ١ابضعحت اهُب( 3.72) بيخؿا جٞى

( 3.70) بيمخىؾِ خؿابا"  بهمً اإلام٨ً ؤن ؤقاع٥  يت التُالٗلمالضوعاث واإلااجمغاث  يٟتُْو يل
ضم ٣ٞغم الخ يٟتُْو يضم ل٣جٖلى "جىو  ي( والت5) غة٦٣ما حاءث الٟمغجٟٗت  ١ابضعحت اهُب

( 1) غة٣رة الٟحت ألازباإلاغج يمخىؾُت وحاءث ف ١ابضعحت اهُب( 2.56) بيمخىؾِ خؿاب ."قيوالتر

 بيمخىؾِ خؿاب"  يؿذ لضِراث لباعاث وزهٞغنا لخٗلم  م يٟتُْو يضم ل٣جىو ٖلى "ج يوالت
 مخىؾُت. ١ابضعحت اهُب( 2.42)

بصاعة  ين فيلضي العامل يما مؿخىي ألامً الىفس : ىو ٖلىً يوالظ يت ًٖ الؿاا٫ الثاوبلئلحا
ت ملجا٫ ألامً ٍاع ُت والاهدغاٞاث اإلاٗبُجاص اإلاخىؾُاث الخؿاًض جم ا٣ٞ؟ت ُألامً والؿالمت اإلاضعؾ

 ىضر طل٪ :ً( 4) والجضو٫  يالىٟسخ

 ٌ  ت ٍاع ُت والاهدغافاث اإلاعبُاإلاخىؾؿاث الحؿا: (4) حضو
 يملجاٌ ألامً الىفس 

 غةلالف مكالغ 
اإلاخىؾـ 

 بيالحؿا

الاهدغاف 

 ي اع ُاإلاع
 تبالغج

صعحت 

 قابالاهؿ

 مغجٟٗت 1 1.25 3.99 ت إلهجاػ ٖمل ما٧ُاٞ يضعاح٢ض ؤن ٣ال ؤٖخ 8

 مغجٟٗت 2 0.74 3.82 ًٍا ًٖ آلازغ ٍصاثما مىُى  يؤحض هٟسخ 9

م َبلى ؤخض هىحًالخغج ٖىضما بؤقٗغ  5

 اص٣الاهخ

 مخىؾُت 3 0.66 3.65

اح ٖىضما ؤعي ؤشخانا ُاالعجبؤقٗغ  10
 ًٍمؿغوع 

 مخىؾُت 4 0.53 3.48

 ببض ؤؾ٢و  يال ٞاثضة مً وحىص يؤقٗغ ؤهج 7

 ًٍء ٖلى آلازغ بالٗ

 مخىؾُت 5 0.78 3.46

 مخىؾُت 6 0.91 3.28 الخٟائ٫ والغيا ًٖ الظاثبؤقٗغ   2

 مخىؾُت 7 1.05 3.24 ًٍل مـً آلازغ ٣بومخ بى بمد يإوبؤقٗغ  1

 مخىؾُت 8 0.77 3.04 ىلتهؿبؤخض  يإب ٤ال ؤز 6

 مخىؾُت 9 0.84 2.96 ضةُحصخت بؤجمخ٘  يؤقٗغ ؤهج 3

 مخىؾُت 10 0.84 2.90 ت٠ُ الاحخما٢ٖاإلاىا يً فٍؤهضمج م٘ آلازغ  4

 مخىؾؿت  0.45 3.37 ألاصاء هيل 
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غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ومخىؾُت ٣ت لٟبُ( ؤن اإلاخىؾُاث الخؿا4) غ مً الجضو٫ هًٓ

ضعحت ب يال٨ل بياإلاخىؾِ الخؿاث حاء ُىت الضعاؾت خُاث ؤٞغاص ٖبإلحا ييمً مجا٫ ألامً الىٟسخ
جىو ٖلى  ي( الت8) غة٣ث حاءث الُٟ( خ0.45) ي اع ُاهدغاٝ مٗب( و 3.37) لٛذبمىسًٟت  ١اباهُ

ضعحت ب( 3.99) بيمخىؾِ خؿابت الاولى باإلاغج يت إلهجاػ ٖمل ما " ف٧ُاٞ يضعاح٢ض ؤن ٣"ال ؤٖخ

صاثما  يؤحض هٟسخٖلى "جىو  يوالت( 9) غة٣ت الُٟت الثاهباإلاغج يمخىؾُت مغجٟٗت  وحاءث ف ١اباهُ
 ي( والت3) غة٣مغجٟٗت ٦ما حاءث الٟ ١ابضعحت اهُب( 3.82) بيمخىؾِ خؿابً"  ٍا ًٖ آلازغ ٍمىُى 

مخىؾُت  ١ابضعحت اهُب( 2.96) بيضة" مخىؾِ خؿاُصخت حبؤجمخ٘  يؤقٗغ ؤهجٖلى "جىو 
ت" ٠ُ الاحخما٢ٖاإلاىا يً فٍجىو ٖلى "ؤهضمج م٘ آلازغ  ي( والت4) غة٣رة الٟحت ألازباإلاغج يوحاءث ف

 مخىؾُت. ١ابضعحت اهُب( 2.90) بيمخىؾِ خؿاب

ألامً  لُمجد يف يفُاث الغغا الىظكما معى : ىو ٖلىً يت ًٖ الؿاا٫ الثالث والظبلئلحا
 ت ؟ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيلضي العامل يالىفس 

 يُٟاث الغيا الْى٢ملجا٫ مٗى ت ٍاع ُت والاهدغاٞاث اإلاٗبُجاص اإلاخىؾُاث الخؿاًض جم ب٣ٞ

 .ىضر جل٪ الىخاثجً( 5) والجضو٫ 
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 ٌ  ت ٍاع ُت والاهدغافاث اإلاعبُاإلاخىؾؿاث الحؿا: (5) حضو

 يفُاث الغغا الىظكملجاٌ معى 

 غةلالف مكالغ 
اإلاخىؾـ 

 بيالحؿا

الاهدغاف 

 ي اع ُاإلاع
 تبالغج

صعحت 

 قابالاهؿ

ٖلى  يل بحغاءاث الٗمل لخهىلهُٖضم حؿ 5

 بحاػة

 مغجٟٗت 1 0.99 4.23

 مغجٟٗت 2 0.90 4.04 ر مىهٟتح٘ ُٚت والتٞر٢ُقغوٍ التر  6

 يف ين ػمالجبحو  يجبُِ بلت الخٗاون والتر ٢ 8

 الٗمل

 مغجٟٗت 3 0.71 3.88

 مخىؾُت 4 0.85 3.46 لتٍَى  يحٗض ؾاٖاث ٖمل 3

غ صوعاث جضع  9 غ ٍت لخُى ُت ٧اٍٞبُٖضم جٞى

 يضعاح٢

 مخىؾُت 5 1.17 3.24

 مخىؾُت 6 1.01 2.96 تُر ٧اٞحوالٗالواث ٚ بالغواج 1

 مخىؾُت 7 0.87 2.90 ين ػمالجبحو  يجبُت ٢ؾىء الٗال 2

 مخىؾُت 8 1.02 2.70 ٘ الخىاٞؼَجىػ  يت فُٖضم اإلاىيٖى 10

نى٘  يألقاع٥ ف يت لُذ الٟغنت ال٩اُٞال جد 7

 غاع٣ال

 مخىؾُت 9 0.80 2.46

 مىسًٟت 10 0.54 2.22 يٖمل يئا فبحك٩ل ٖ يام اإلاى٧لت لهاإلا 4

 مخىؾؿت  0.64 3.21 ألاصاء هيل 

 

ومخىؾُت  غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ٣ت لٟبُ( ؤن اإلاخىؾُاث الخؿا5) غ مً الجضو٫ هًٓ
ث حاء اإلاخىؾِ ُالضعاؾت خىت ُاث ؤٞغاص ٖبإلحا يُٟاث الغيا الْى٢ومىسًٟت يمً مجا٫ مٗى 

ث حاءث ُ( خ0.64) ي اع ُاهدغاٝ مٗبو  (3.21) لٛذبمخىؾُت  ١ابضعحت اهُب يال٨ل بيالخؿا

ت ألاولى باإلاغج يٖلى بحاػة " ف يل بحغاءاث الٗمل لخهىلهُجىو ٖلى "ٖضم حؿ ي( الت5) غة٣الٟ
جىو  ي( والت6) غة٣ت الُٟت الثاهباإلاغج يمغجٟٗت  وحاءث ف ١ابضعحت اهُب( 4.23) بيمخىؾِ خؿاب

مغجٟٗت ٦ما  ١ابضعحت اهُب( 4.04) بيمخىؾِ خؿابر مىهٟت "  ح٘ ُٚت والتٞر٢ُقغوٍ التر ٖلى "

مخىؾِ بغاع " ٣نى٘ ال يألقاع٥ ف يت لُذ الٟغنت ال٩اُٞال جدٖلى "جىو  ي( والت7) غة٣حاءث الٟ
ام هجىو ٖلى "اإلا ي( والت4) غة٣رة الٟحت ألازباإلاغج يمخىؾُت وحاءث ف ١ابضعحت اهُب( 2.46) بيخؿا
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 مىسًٟت . ١ابضعحت اهُب( 2.22) بيمخىؾِ خؿاب" يٖمل يئا فبحك٩ل ٖ ياإلاى٧لت ل

 لُمجد يف يفُز الغغا الىظياث جدفُما صوع آل: ىو ٖلىً ي٘ والظبت ًٖ الؿاا٫ الغابلئلحا
 ت ؟ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيلضي العامل يألامً الىفس 

 يُٟز الغيا الْىحاث جدُٟت ملجا٫ آلٍاع ُت والاهدغاٞاث اإلاٗبُجاص اإلاخىؾُاث الخؿاًض جم ب٣ٞ

 ىضر جل٪ الىخاثج :ً( 6) والجضو٫ 
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 ٌ  ت ٍاع ُت والاهدغافاث اإلاعبُاإلاخىؾؿاث الحؿا: (6) حضو

 يفُز الغغا الىظياث جدفُملجاٌ آل

 غةلالف مكالغ 
اإلاخىؾـ 

 بيالحؿا

الاهدغاف 

 ي اع ُاإلاع
 تبالغج

صعحت 

 قابالاهؿ

ضعاث ٣ت لُاؾ٢ُؤن ج٩ىن ؾاٖاث الضوام  7

٠ ختى ال   .ال٠ًٗاإلالل او ب بهاًاإلاْى

 مغجٟٗت 1 0.66 4.36

اث هم مً زال٫ ح٩ُُ٣ىن الخًؤن  2

 إلاٗا٣مخسههت ٞو
 
 ر مىخضة.ًحا

 مغجٟٗت 2 0.72 4.12

 مغجٟٗت 3 0.54 3.90 ت.ُت والاحخماُٖايٍألاوكُت الغ  ياإلاكاع٦ت ف 6

 مغجٟٗت 4 0.98 3.70 .يل الٗلمَت للما بٟت مىاؾُؤن ج٩ىن الْى 1

٠ ُؿخٌٟؤن  9 الالػم  ين الهخحالخإمبض اإلاْى

 هألؾغج

 مخىؾُت 5 0.52 3.47

 هٗت ٖملبُا ل٣ُت  ٞوبُٗى بحاػاث مىاؾٌؤن  5
 .يُٟث جًمً اؾخمغاع الُٗاء الْىُدب

 مخىؾُت 6 0.69 3.11

دؿً ألاصاء بُت بؤن ج٩ىن الخىاٞؼ مغج 3

 الٗمل. يت ف٢والض

 مخىؾُت 7 0.70 3.02

 ل٣ت ٞو٢ُؤن ج٩ىن التر  10
 
ت ُىاٖض هٓام٣ا

 ظ الٗضالت واإلاؿاواة.ُمً جىٟجًمً 
 مخىؾُت 8 0.62 2.95

٠ صوعاث جضع ٌؤن  4 غنا ٍبُُٗى للمْى ت ٞو

 ٟتُالْىبت ٢ت طاث ٖالُٖلم

 مخىؾُت 9 0.61 2.77

ٖ بمىاؾ ب٩ىن الغاجًؤن  8 ء الٗمل با م٘
 ومساَغة.

 مخىؾُت 10 0.54 2.68

 مخىؾؿت  0.52 3.41  

 

غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ومخىؾُت ٣ت لٟبُ( ؤن اإلاخىؾُاث الخؿا6) غ مً الجضو٫ هًٓ

ث حاء اإلاخىؾِ ُىت الضعاؾت خُاث ؤٞغاص ٖبإلحا يُٟز الغيا الْىحاث جدُٟيمً مجا٫ آل

ث حاءث ُ( خ0.52) ي اع ُاهدغاٝ مٗب( و 3.41) لٛذبمخىؾُت  ١ابضعحت اهُب يال٨ل بيالخؿا
٠ ختى ال ٣ت لُاؾ٢ُجىو ٖلى "ؤن ج٩ىن ؾاٖاث الضوام  ي( الت7) غة٣الٟ اإلالل ب بهاًضعاث اإلاْى
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ت باإلاغج يمغجٟٗت  وحاءث ف ١ابضعحت اهُب( 4.36) بيمخىؾِ خؿابت الاولى باإلاغج ياو ال٠ًٗ " ف

 إلاٗا٣اث مخسههت ٞوهم مً زال٫ ح٩ُُ٣ىن الخًجىو ٖلى "ؤن  ي( والت2) غة٣ت الُٟالثاه
 
ر ًحا

ٖلى جىو  ي( والت4) غة٣مغجٟٗت ٦ما حاءث الٟ ١ابضعحت اهُب( 4.12) بيمخىؾِ خؿابمىخضة."  

٠ صوعاث جضع ٌؤن " غنا ٖلمٍبُُٗى للمْى ( 2.77) بيمخىؾِ خؿابٟت" ُالْىبت ٢ت طاث ٖالُت ٞو

 ب٩ىن الغاجًجىو ٖلى "ؤن  ي( والت8) غة٣رة الٟحت الازباإلاغج يمخىؾُت وحاءث ف ١ابضعحت اهُب
 مخىؾُت . ١ابضعحت اهُب( 2.68) بيمخىؾِ خؿاب" ٍء الٗمل ومساَغ با م٘ ٖبمىاؾ

ت لضوع ُطاث صاللت بخطاث قىان فغو هل ه: ىو ٖلىً يت ًٖ الؿاا٫ الخامـ والظبلالحا
عا بت جُاإلاضعؾبصاعة ألامً والؿالمت  ين فيلضي العامل يألامً الىفس  لُمجد يف يفُالغغا الىظ

 ؟ يفُواإلاؿمى الىظت والعمغ ُت والضعحت العلمُرة العلمبر الجيـ و ؾىىاث الخيإلاخغ

ىت ُاث ؤٞغاص ٖبن اؾخجابحت ُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١جاص الٟغو ًاع إل بجاص ازخًض جم ب٣ٞ
 .ٍى مىضر ؤصهاَالضعاؾت ٦ما 

 ر الجيـيمخغ: ؤوال

 ٌ  اث بن اؾخجابيت ُطاث الضاللت ؤلاخطاث قالفغو : (7) حضو
 ر الجيـيىت الضعاؾت إلاخغُؤفغاص ع

مؿخىي 

 تٍاإلاعىى 

مت كُ

 ف

صعحاث 

 تٍالحغ 

اإلاخىؾـ 

 بيالحؿا

الاهدغاف 

 ي اع ُاإلاع
 املجاٌ رياإلاخغ

0.000 
 

23.095 
 

  يُٟالغيا الْى ط٦غ 0.72 3.91 98

 ؤهثى 0.44 3.30 98

0.813 

 

26.903 

 

 يألامً الىٟسخ ط٦غ 0.45 3.07 98

 ؤهثى 0.61 2.42 98

0.000 
20.816 

 

 يُٟاث الغيا الْى٢مٗى  ط٦غ 0.62 3.18 98

 ؤهثى 0.52 2.44 98

ز الغيا حاث جدُٟآل ط٦غ 0.78 3.54 98 28.780 0.583

 ؤهثى  2.65 9 يُٟالْى

 

٘ بوالغا ياملجا٫ الثاو يت فُطاث صاللت بخهاث ١ىا٥ ٞغو ٨ًَ ًلم  هؤه ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ
 (0.05&=) ر مًبمت مؿخىي الضاللت ؤ٢٦ُث ٧اهذ ُخ
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ط٦غ( ) ن ٞئتبحاملجا٫ ألاو٫  يت فُطاث صاللت بخهاث ا٢ىا٥ ٞغو َؤن  ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ

ئت م اإلاخىؾُاث ٢ُالغحٕى بلى ب( و 0.05&=) ل م٢ًمت مؿخىي الضاللت ؤ٢ُث حاءث ُؤهثى( خ) ٞو
 ي( ف3.91) بيخهلذ ٖلى مخىؾِ خؿا يط٦غ( والت) ٧اهذ لهالر ٞئت ١ت هجض ؤن الٟغو بُالخؿا

 .(3.30) بيؤهثى( ٖلى مخىؾِ خؿا) ن خهلذ ٞئتحخ

ط٦غ( ) ن ٞئتبحاملجا٫ الثالث  يت فُا طاث صاللت بخهاث٢ىا٥ ٞغو َؤن  ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ
ئت م اإلاخىؾُاث ٢ُالغحٕى بلى بو  (0.05&=) ل م٢ًمت مؿخىي الضاللت ؤ٢ُث حاءث ُؤهثى( خ) ٞو

 ي( ف3.18) بيخهلذ ٖلى مخىؾِ خؿا يط٦غ( والت) ٧اهذ لهالر ٞئت ١ت هجض ؤن الٟغو بُالخؿا
 .(2.4) بيؤهثى( ٖلى مخىؾِ خؿا) خهلذ ٞئتن حخ

 رةبر الخيمخغ: اُزاه

 ىت الضعاؾت:ُاث ؤٞغاص ٖببحا يف رةبؾىىاث الخ رحان ؤزغ مخٛبُل يً ألاخاصًابل الخُهخاثج جدل

 ٌ  رةبؾىىاث الخ ر يان ؤزغ مخغبُل يً ألاخاصًابل الخُجدل: (8) حضو

مؿخىي 

 الضاللت
 Fمت كُ

مخىؾـ 

 عاثباإلاغ 

صعحاث 

 تٍالحغ 

مجمىع 

 عاثباإلاغ 
 املجاٌ ًًابمطضع الخ

اثبح 0.253 2 2.127 3.302 0.04 الغيا  ن املجمٖى
 يُٟالْى

 
اث 23.927 97 2.420    صازل املجمٖى

 املجمٕى 24.181 99   

اثبح 0.420 2 2.210 3.308 0.03  يألامً الىٟسخ ن املجمٖى

اث 38.885 97 2.682    صازل املجمٖى

 املجمٕى 39.305 99   

اثبح 4.173 2 2.078 3.013 0.05 اث ٢مٗى  ن املجمٖى

الغيا 
 يُٟالْى

اث 39.477 97 0.693    صازل املجمٖى

 املجمٕى 43.650 99   

اثبح 1.550 2 0.775 4.294 0.018 ز حاث جدُٟآل ن املجمٖى

الغيا 

 يُٟالْى
اث 10.290 97 0.181    صازل املجمٖى

 املجمٕى 11.840 99   
 

 ي=&( ف0.05) ت ٖىض مؿخىي الضاللتُبخهاث ها طاث صالل٢ىا٥ ٞغو َؤن  ب٤غ مً الجضو٫ الؿاهًٓ
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ت لهالر ؤ ٧اٞت مجاالث الضعاؾت يرة فبر الخحمخٛ طاث الضاللت  ١مً الٟئاث ٧اهذ الٟغو  يوإلاٗٞغ

 ىضر جل٪ الىخاثج:ً( 8) والجضو٫  يٗضبت الُاع قاٞبت جم بحغاء ازخُؤلاخهاث

 ٌ  يعضبال ُهشافاع بازخ: (9) حضو

ؾىىاث  10
 ٞإ٦ثر

5–9 
 ؾىىاث

 املجا٫  ؾىىاث ٞما صون  5

 3.79   3.11   3.30 
ما صون  5 3.30  0.921  0.457  مؿخىي  ؾىىاثٞ 

الغيا 
 يُٟالْى

 ؾىىاث 9–5 3.11   0.044 

 ؾىىاث ٞإ٦ثر 10 3.79   

ؾىىاث 10
 ٞإ٦ثر

5–9 
 ؾىىاث

مؿخىي    ؾىىاث ٞما صون  5
ألامً 
 يالىٟسخ

 
 

 3.79  3.11   3.30   

 ؾىىاث ٞما صون  5 3.30  0.921  0.457 
 ؾىىاث 9–5 3.11   0.044 

 ؾىىاث ٞإ٦ثر 10 3.79   
ؾىىاث  10

 ٞإ٦ثر
5–9 

 ؾىىاث
اث ٢مٗى   ؾىىاث ٞما صون  5

عضخى 
ٟ  نحاإلاْى

 
 3.79 3.11   3.30 
ما صون  5 3.30  0.921  0.457    ؾىىاثٞ 

 ؾىىاث 9–5 3.11   0.044 

 ؾىىاث ٞإ٦ثر 10 3.79   

ؾىىاث  10
 ٞإ٦ثر

5–9 
 ؾىىاث

اث عضخى ُآل  ؾىىاث ٞما صون  5
ٟ  نحاإلاْى

  3.79 3.11  3.30 
ما صون  5 3.30  0.921 0.457   ؾىىاثٞ 

 ؾىىاث 9–5 3.11   0.044 

 ؾىىاث ٞإ٦ثر 10 3.79   
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ٖلى ىو ً يت للمجا٫ ألاو٫ والظُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١اؤن الٟغو  ٍؤٖال غ مً الجضو٫ هًٓ

ئت " هؾى 9–5ن مخىؾِ ٞئت "مً بح" ٧اهذ يفُالغغا الىظ" الغحٕى بلى بؾىىاث ٞإ٦ثر " و  10"  ٞو
ت ٧اهذ لهالر ٞئت ُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١غ ؤن الٟغو هًٓن حت ل٩لخا الٟئخبُم اإلاخىؾُاث الخؿا٢ُ

 9–5ىما خهلذ ٞئت "مً بِ( 3.79) بيمخىؾِ خؿا خهلذ ٖلى يؾىىاث ٞإ٦ثر" والت 10"

 (3.11) بيؾىىاث " ٖلى مخىؾِ خؿا

ٖلى ىو ً يوالظ يت للمجا٫ الثاوُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١ؤن الٟغو  ٍؤٖال غ مً الجضو٫ هًٓ

ئت " هؾى 9–5ن مخىؾِ ٞئت "مً بح" ٧اهذ  يألامً الىٟسخ" الغحٕى بلى بؾىىاث ٞإ٦ثر " و  10"  ٞو
ت ٧اهذ لهالر ٞئت ُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١غ ؤن الٟغو هًٓن حت ل٩لخا الٟئخبُم اإلاخىؾُاث الخؿا٢ُ

 9–5ىما خهلذ ٞئت "مً بِ( 3.79) بيخهلذ ٖلى مخىؾِ خؿا يؾىىاث ٞإ٦ثر" والت 10"

 (3.11) بيؾىىاث " ٖلى مخىؾِ خؿا

ٖلى ىو ً يوالظ ت للمجا٫ الثالثُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١ؤن الٟغو  ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ

ٟاث عضخى ٢مٗى " ئت "هؾى 9-5ن مخىؾِ ٞئت "مً بحن " ٧اهذ حاإلاْى ؾىىاث ٞإ٦ثر "  10 "  ٞو

ت ُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١غ ؤن الٟغو هًٓن حت ل٩لخا الٟئخبُم اإلاخىؾُاث الخؿا٢ُالغحٕى بلى بو 
ىما خهلذ ٞئت بِ( 3.79) بيخهلذ ٖلى مخىؾِ خؿا يؾىىاث ٞإ٦ثر" والت ٧10اهذ لهالر ٞئت "

 (3.11) بيخؿا مخىؾِؾىىاث " ٖلى  9–5"مً 

اث الغيا ُ٘ " آلبت للمجا٫ الغاُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١ؤن الٟغو  ب٤غ مً الجضو٫ الؿاهًٓ
ئت " هؾى 9–5ن مخىؾِ ٞئت "مً بح"" ٧اهذ يُٟالْى م ٢ُالغحٕى بلى بؾىىاث ٞإ٦ثر " و  10"  ٞو

 ٧10اهذ لهالر ٞئت "ت ُطاث الضاللت ؤلاخهاث ١غ ؤن الٟغو هًٓن حت ل٩لخا الٟئخبُاإلاخىؾُاث الخؿا
ؾىىاث "  9–5ىما خهلذ ٞئت "مً بِ( 3.79) بيخهلذ ٖلى مخىؾِ خؿا يؾىىاث ٞإ٦ثر" والت

 (3.11) بيٖلى مخىؾِ خؿا

 ١ٝ ايدرد١ ايعًُريَتػ: ثايجا

ىت الضعاؾت ُاث ؤٞغاص ٖبن اؾخجابحت ُطاث الضاللت الاخهاث ١اع الٟغو بجاص ازخًض جم ب٣ٞ

 ىضر طل٪.ً( 10) والجضو٫ ت ُر الضعحت الٗلمحإلاخٛ

 

 

 

 



 

  
 

 

  311 تحدة ة املبيالعز مارا دولة اإل -جامعة عجناٌ   -اىوٌقة اليتصدر عً كل
  

 

 ٌ  اث بن اؾخجابيت ُطاث الضاللت ؤلاخطاث قالفغو : (10) حضو

 تُر الضعحت العلميىت الضعاؾت إلاخغُؤفغاص ع

مؿخىي 

 تٍاإلاعىى 

مت كُ

 ف

صعحاث 

 تٍالحغ 

اإلاخىؾـ 

 بيالحؿا

الاهدغاف 

 ي اع ُاإلاع
 املجاٌ رياإلاخغ

0.901 
 

29.457 
 

 يُٟالغضخى الْى رحماحؿخ 0.50 2.90 98

 ىؽ٩ٍالىع ب 0.55 2.32 98

 تٍزاهى  0.55 2.32 98  

0.000 

 

20.990 

 

 يألامً الىٟسخ رحماحؿخ 0.45 4.07 98

 ىؽ٩ٍالىع ب 0.70 2.23 98

 تٍزاهى  0.70 2.23 98  

 0.423  
37.816 

 

 يُٟاث الغضخى لْى٢مٗى  رحماحؿخ 0.63 3.45 98

 ىؽ٩ٍالىع ب 0.44 2.29 98

 تٍزاهى  0.44 2.29 98  

  
0.175 

ز الغضخى حاث جدُٟآل رحماحؿخ 0.61 4.01 98 34.901
 ىؽ٩ٍالىع ب 0.52 2.66 98 يُٟالْى

 تٍزاهى  0.52 2.66 98  

 

املجا٫ ألاو٫ و الثالث  يت فُطاث صاللت بخهاث ١ىا٥ ٞغو ٨ًَ ًلم  هؤه ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ
 ( 0.05=&) ر مًبمت مؿخىي الضاللت ؤ٢٦ُث ٧اهذ ُ٘ خبوالغا

 ن ٞئتبح ياملجا٫ الثاو يت فُا طاث صاللت بخهاث٢ىا٥ ٞغو َؤن  ٍغ مً الجضو٫ ؤٖال هًٓ

ئتحاإلااحؿخ) ٧اهذ  ١ت هجض ؤن الٟغو بُم اإلاخىؾُاث الخؿا٢ُالغحٕى بلى بىؽ( و ٩ٍالىع بال) ر( ٞو
ر( حماحؿخ) ن خهلذ ٞئتحخ ي( ف4.07) بيخهلذ ٖلى مخىؾِ خؿا ير( والتحماحؿخ) لهالر ٞئت

 (.2.23) بيمخىؾِ خؿاٖلى 

 
  



 

 . عبداحملضً عبيداهلل املقذليد - دور الزضا الوظيفي يف حتقيق األمً اليفضي

 

  311 و2017 يوليو  -العدد الضادس  - لثالثةاالقاىوىية                                                     الضية  ولة العلوجم
  

 

 

 اخلاَطايفرٌ 

 اتيشة اليتائج والتوصقميا

ألامً  لُمجد يف يفُما مؿخىي الضوع الىظ: ىو ٖلىً يكت هخاثج الؿاا٫ ألاو٫ والظ٢مىا

 ؟ت ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيلضي العامل يالىفس 

ومخىؾُت غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ٣ت لٟبُاإلاخىؾُاث الخؿا غث هخاثج الضعاؾت ؤنهؤْ

جىو ٖلى  ي( الت3) غة٣الٟ ث حاءثُىت الضعاؾت خُاث ؤٞغاص ٖبإلحا يُٟيمً مجا٫ الغيا الْى

 بيمخىؾِ خؿابت الاولى باإلاغج ي" فيت م٘ جُلٗاحبت ممخاػة مخىاؾُم٩اهت احخماٖ يٟتُْو ي"جىحض ل
ما٫ َخىػ بىم ٣الٗمل جئت بِاخث طل٪ بلى ؤن الاصاعة صازل بض الَُٗو ( 3.72)  يك٩ل حماعب٘ ألٖا

اث و  ٤ٍا جا٦ض ٖلى الٗمل يمً ٞغ هث ؤجُدب صازل  يٗؼػ مً الخٟاٖل الاحخماعٌظا َويمً مجمٖى

 يز الظحؼ والخدٍٟاإلياٞت بلى الخٗؼ ب يم الاحخماعهجاص م٩اهتًن ٖلى بحالٗامل ؿاٖضٌئت الٗمل مما بِ
ما٫ التبا٣دضر مً  ي( والت1) غة٣رة الٟحت ألازباإلاغج يوحاءث ف .هؤمام  ػمالثا الٗامل بهىم ٣ً يل ألٖا

( 2.42) بيمخىؾِ خؿاب"  يؿذ لضِراث لباعاث وزهٞغنا لخٗلم  م يٟتُْو يضم ل٣جىو ٖلى "ج
ت مً ُاعاث ؤلاياٞهمً اإلا يضم ؤ٣ٟت ال جُاخث طل٪ بلى ؤن الْىبض الَُٗمخىؾُت و  ١ابضعحت اهُب

 ين فحاء اإلاترا٦مت ٖلى الٗاملبذ و٦ثرة ألٖا٢الى  ٤ُوطل٪ لًت ٍبُزال٫ الضوعاث والىضواث الخضع 

 يغشخ٣( و هخاثج صعاؾت ال2011) يظلهالىخاثج م٘ هخاثج صعاؾت ال َظٍذ ٣بصاعة ألامً والؿالمت. واجٟ
(2014) 

 ين فيالعامل لضي يما مؿخىي ألامً الىفس : ىو ٖلىً يوالظ يكت هخاثج الؿاا٫ الثاو٢مىا

 ؟ تُاإلاضعؾ بصاعة ألامً والؿالمت

غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ومخىؾُت ٣ت لٟبُؤن اإلاخىؾُاث الخؿاغث هخاثج الضعاؾت هؤْ

ضعحت ب يال٨ل بيث حاء اإلاخىؾِ الخؿاُىت الضعاؾت خُاث ؤٞغاص ٖبإلحا ييمً مجا٫ ألامً الىٟسخ

جىو ٖلى  ي( الت8) غة٣ث حاءث الُٟ( خ0.45) ي اع ُاهدغاٝ مٗب( و 3.37) لٛذبمىسًٟت  ١اباهُ
 ١اباهُ ضعحتب( 3.99) بيمخىؾِ خؿابت الاولى باإلاغج يت إلهجاػ ٖمل ما " ف٧ُاٞ يضعاح٢ض ؤن ٣"ال ؤٖخ
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ضعاث ٢ت ُئت الٗمل ال حٗمل ٖلى جىمبِاخث طل٪ بلى ؤن الاصاعة صازل بض الَُٗمخىؾُت مغجٟٗت و 

٠ اإلا  يت التُاإلاٗٞغ هضعاج٢ت ُاصع ٖلى جىم٢ر حذ ٚبهٍو  هىٟؿب هخ٣ض الٗامل ز٣ًٟ يالخالبت و ُىهاإلاْى
٠  يالىٟسخ هازغ ٖلى ؤمىً يالخالبو  هغاعاج٢اجساط  يف ٍحؿاٖض ت ُالجؿم هضعاجب٣ٞٗضم بخؿاؽ اإلاْى

ٖلى  هضعج٢ ض٣ًٟ يالخالبو  يمؿخىي مىسًٟا مً ألامً الىٟسخ ًهىلض لضًت ُت والاحخماُٖوالىٟؿ

. يوالىطج الاحخماع يالاهٟٗال هض اجؼاه٣ٍٟو  بهم هت٣تز زهٟا وتُال ي٣ٗبً جٍلآلزغ  هل٣بجٗل جٍالٗمل و 
٠ ٢اإلاىا يً فٍؤهضمج م٘ آلازغ  يجىو ٖلى "ؤهج ي( والت4) غة٣رة الٟحت الازباإلاغج يوحاءث ف

اخث طل٪ بلى ؤن الٗامل بض الَُٗمخىؾُت. و  ١ابضعحت اهُب( 2.90) بيمخىؾِ خؿابت" ُالاحخماٖ
 يت التُت والاحخماُٖئبُوالٗىامل الا بهمغ ً يراث التبُت صازل الٗمل مً زال٫ الخُئت املخبِم٘ ال

غ  ٟ ٤ٍالٗمل ٦ٟغ  ين فحا ؤلاصاعة مً زال٫ صمج الٗاملَجٞى ن ٖلى ؤؾاؽ حواخض و مٗاملت اإلاْى

ئت بِغجٟ٘ مؿخىي الغضخى صازل ً يالخالبن و حلضي الٗامل يازغ ٖلى اإلاؿخىي ألامً الىٟسخًاإلاؿاواة 
 (.2007) يلهالىخاثج م٘ هخاثج صعاؾت الؿ َظٍذ ٣. واجٟهٖمل

ألامً  لُمجد يف يفُاث الغغا الىظكما معى : ىو ٖلىً يكت الؿاا٫ الثالث والظ٢مىا

 ت ؟ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيلضي  العامل يالىفس 

ومخىؾُت غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ٣ت لٟبُغث هخاثج الضعاؾت ؤن اإلاخىؾُاث الخؿاهؤْ

ث حاء اإلاخىؾِ ُالضعاؾت خ ىتُاث ؤٞغاص ٖبإلحا يُٟاث الغيا الْى٢ومىسًٟت يمً مجا٫ مٗى 

ث حاءث ُ( خ0.64) ي اع ُاهدغاٝ مٗب( و 3.21) لٛذبمخىؾُت  ١ابضعحت اهُب يال٨ل بيالخؿا
اخث طل٪ بض الَُٖٗلى بحاػة " و  يل بحغاءاث الٗمل لخهىلهُجىو ٖلى "ٖضم حؿ ي( الت5) غة٣الٟ

اء باصة ؤٍٖٗىص لؼ ٌبصاعة ألامً والؿالمت  ين فحللٗاملً ٍغ ًالث مً زال٫ اإلاضهُر الدؿحبلى ؤن ٖضم جٞى
ضم وحىص ٧اصع ٧امل لض ين فحالٗامل وؾض ٞجىة  هت م٩اهُضعة ٖلى ح٣ُٛاإلا ًهبصاعة ألامً والؿالمت ٖو

ت ال جإزظ ُمُت الخٗلُؤن الٗمل يت ؤلاصاعة فٍاصاعة ألامً والؿالمت املجاػ وعئ  ين فحالٗامل باُٚ

ر حٚ ههٟؿجض الٗامل ُبصاعة ألامً والؿالمت ٞ ين فحمً الٗامل يؤ باُن ٚحذ خُا الصخَمؿاع 
دى٫ صون ًىا هالٗمل ٞ ًٖ بهاُٚ يحؿخضع يت التُمً الٓغوٝ الخاعح يؤ هخهمُمئن ٖىض مىاح

 ي( والت4) غة٣رة الٟحت الازباإلاغج ي. وحاءث فيُٟالغيا الْى ٤٣خدًال  يالخالبو  يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد

 ١ابضعحت اهُب( 2.22) بيمخىؾِ خؿاب "يٖمل يئا فبحك٩ل ٖ ياإلاى٧لت لام هجىو ٖلى "اإلا
ام ٧ل هل جىػٕ اإلابام للٗامل الىاخض ه٧اٞت اإلااخث طل٪ بلى ؤن الاصاعة ال جى٧ل بض الَُٗمىسًٟت. و 

 هاجٍؤولى  ِبجغج هةم٩اهبل ب هئا ٖلى الٗامل هٟؿبك٩ل ٌٖ ال يالخالبٞ هالجَوما  هضعج٣م بخؿ
 يضع فَخىلض ًث  ال ُدب ُهاإلاى٧لت بل هامهم ١ُإ صازل هُا٣صون اه ُهام اإلاى٧لت بلهز ٖلى اإلاحوالتر٦

ضم خضور جى ٢و  اإلياٞت بغاعاث، ٣ازغ اجساط الًالٗمل وال  ٤ــل جض٢ٞٗغ ٠ٌ مخٗضص ٢ذ الٗمل ٖو
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 َظٍوازخلٟذ  يُٟوالغيا الْى يألامً الىٟسخ ٤ُ٣جد ياصًبلى ٖضم جىلض الخىجغ والدكدذ مما 

( 2014) يغشخ٣( و صعاؾت ال2015) باَض الى بىعٚضة ٖوبهخاثج صعاؾت ٧ل مً صعاؾت الىخاثج م٘ 
 (.Narimawati,2007) وصعاؾت

ألامً  لُمجد يف يفُز الغغا الىظياث جدفُما صوع آل: ىو ٖلىً ي٘ والظبالؿاا٫ الغا

 ت ؟ُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيلضي العامل يالىفس 

غاث الضعاؾت حاءث مغجٟٗت ومخىؾُت ٣ت لٟبُاإلاخىؾُاث الخؿاغث هخاثج الضعاؾت ؤن هؤْ

ث حاء اإلاخىؾِ ُىت الضعاؾت خُاث ؤٞغاص ٖبإلحا يُٟز الغيا الْىحاث جدُٟيمً مجا٫ آل
ث حاءث ُ( خ0.52) ي اع ُاهدغاٝ مٗب( و 3.41) لٛذبمخىؾُت  ١ابضعحت اهُب يال٨ل بيالخؿا

٠ ختى ال ٣ت لُاؾ٢ُجىو ٖلى "ؤن ج٩ىن ؾاٖاث الضوام  ي( الت7) غة٣الٟ اإلالل ب بهاًضعاث اإلاْى

اخث طل٪ بض الَُٗمغجٟٗت  و  ١ابضعحت اهُب( 4.36) بيمخىؾِ خؿابت الاولى باإلاغج ياو ال٠ًٗ" ف
بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحً ل٩ل الٗاملٍغ ًل اإلاض٢بت مً ُاؾ٢ُىت و ُض ؾاٖاث مًٖٗىض جدض هبلى ؤه

مت مى٧لت هٓل ل٩ل مٍت و ٢ضبم هم ؤٖمالُم ٖلى جىٓهضعت٣غاع وم٣الغاخت والاؾخبم الكٗىع حهىلض لضً

 ٢هوالخدا هضعاج٢ت ُاث لخىم٢جاص ؤو ًًا مً الخٟٙغ إل ًطل٪ ؤ هم٨ىٍا و َؾاٖت مدضصة إلهجاػ  ُهبل
عيا  ٤٣دٍو  يُٟالْى يالضازل هوحٗمل ٖلى اجؼاه هالجَما بت ٣ٖلى الث ٍت حؿاٖضٍبُضوعاث جضع ب
( 8) غة٣رة الٟحت ألازباإلاغج ي. وحاءث في٧املت مً ألامً الىٟسخالت به هجض هٟؿً يالخالب يا ٖالُُْٟو

( 2.68) بيمخىؾِ خؿاب" ٍء الٗمل ومساَغ با م٘ ٖبمىاؾ ب٩ىن الغاجًجىو ٖلى "ؤن  يوالت
وخىاٞؼ  بضم عواج٣اخث طل٪ بلى ؤن ؤلاصاعة صازل اإلاضعؾت جبض الَُٗمخىؾُت. و  ١ابضعحت اهُب

لل مً ٣ٍو  هإ٦مل وحب هٟخُمً ؤصاء ْو ٤ُت حًٗالٗامل مك٨الث ماص هىاحً يالخالبت ٍٞر مجؼ حٚ
ًٖ  هما اوكٛالبت زاعج الٗمل وع ًاإلااص هاحاجُؿض اخخبر حالخ٨ٟب هالوكٛال هةجمام ٖملب ٍز حجغ٦

 َظٍذ ٣ا. واجٟهٖج هلًضبٟت ُؤو ْو هٟخُْو بجاهبٟت مؿاٖضة ُدث ًٖ ْوبالٗمل مً زال٫ ال

 (.Zinchenko et al, 2013) ( و صعاؾت2007) يلهالىخاثج م٘ هخاثج صعاؾت الؿ

ت لضوع ُطاث صاللت بخطاث قىان فغو هل ه: ىو ٖلىً يت ًٖ الؿاا٫ الخامـ والظبلالحا

عا بج تُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ ين فيالعامللضي  يألامً الىفس  لُمجد يف يفُالغغا الىظ

 ؟ يفُوالعمغ واإلاؿمى الىظ تُت والضعحت العلمُرة العلمبر الجيـ و ؾىىاث الخيإلاخغ

 ر الجيـيمخغ: ؤوال

ث ٧اهذ ُ٘ خبوالغا ياملجا٫ الثاو يت فُا طاث صاللت بخهاث٢ىا٥ ٞغو َ غث هخاثج الضعاؾت ؤنهؤْ
اث الغيا ُاث آل٢اخث طل٪ بلى ؤن جىاحض مٗى بض الَُٗ( و 0.05&=) ر مًبمت مؿخىي الضاللت ؤ٢٦ُ

ن ؾىاء ٧ان ط٦غا ؤو ؤهثى ألن ٧اٞت حٖلى حيـ مٗ ب٤جىُت ال ُال٩ل يا فَك٩ل ٖام وجىاٞغ ب يُٟالْى
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م٨ً ٍن و حز لجيـ مُٗحجم يضون ؤبٗىن هٓام ٖمل واخض بدٍو ئت ٖمل واخضة  بِيخمىن لًن حالٗامل

ٗت بُث َُىت مً خ٩ُىن واخضا لضي ؤٞغاص ال٩ًٗاص ًالٓغوٝ واإلاىار الؿاثض  إنبر طل٪ حجٟؿ
غوٞ غم الىمى اإلا، هالٗمل ْو ا ٢ىا٥ ٞغو َغث هخاثج الضعاؾت ؤن هغاع الٗمل. و ؤ٣ْ، واؾخينهٞو

ئت) ن ٞئتبحاملجا٫ ألاو٫ والثالث  يت فُبخهاثصاللت  طاث مؿخىي  مت٢ُث حاءث ُؤهثى( خ) ط٦غ( ٞو

جت ُالىد َظٍاخث بض الَُٗط٦غ(  و ) ٧اهذ لهالر ٞئت ١ث  بن الٟغو ُ( خ0.05&=) ل م٢ًالضاللت ؤ
جازغ ٖلى  ياء التبم يٍٛى الٗمل وألٖاهالظ٧ىع لخدمل بصاعة ألامً والؿالمت ين فحالٗاملٗت بُبلى َ

اث ٢ىن اإلاٗى هىاحٍىلت و هؿب يُٟوالغيا الْى يخإزغ مؿخىي ألامً الىٟسخًٞال   يُٟالغيا الْى
ًاء الٗاملبثبصازل الٗمل  الضعاؾت م٘ صعاؾت  َظٍذ ٣ن ؤلاهار. واجٟحاث واجؼان ٖلى ٨ٖـ ألٖا

 (.2015) بيٚغ 

 رةبر الخيمخغ: اُزاه

ث ُالضعاؾت خ٧ل مً مجاالث  يت فُا طاث صاللت بخهاث٢ىا٥ ٞغو َ غث هخاثج الضعاؾت ؤنهؤْ

بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحاخث طل٪ بلى ؤن الٗاملبض الَُٗؾىىاث ٞإ٦ثر" و  ٧10اهذ لهالر ٞئت "

 َظٍ يوالخىجغ مً الٗمل فاء ُالاؾدلت ب٣ زونحخمًم هٗتبُُبؾىىاث ٞإ٦ثر"   10ٞئت " ي ت طو ُاإلاضعؾ
ت ُم صاٞٗحهولض، ابهٗملىن ٌ يئت التبِما للهٞوؤ٦ثر  اَا،بم ؤ٦ثر التزاما واهًهغح٘ ٦ظل٪ ؤجٍىت و هاإلا

. ٦ما ؤن يُٟم الْىَلل مً عيا٣ت جبنٗى  يإبخإزغوا ً ؤن برة ٞمً الهٗبحهىعة ٦بووكاٍ 

ت مً الخهاثو مخل٪ ً ىتهاإلا َظٍ يرة  فبالٗامل ألا٦ثر ز ت للخٗامل م٘ ُراث ال٩اٞبوالخمجمٖى
مجا٫  يًا، فًرة، ؤبت الخُمَؤ ٤جت مً مىُلُالىد َظٍم، وجٟؿغ هاخخىائ ضع ٖلى٢ن ٧اٞت وؤحالٗامل

 ل٩ىن الخ
 
اعاث هم ببلى ا٦دؿا يالٗمل وجاصبت ٣الىٟـ، والثبت ٣اصة الثٍبلى ػ  يرة جاصبالٗمل ،هٓغا

الغيا والترصص وحٗؼػ ٖىامل  ٤ل٣ٖلى ٖىامل ال يطخ٣ًت مما باعاث اإلا٨دؿهاإلا يمخجضصة ،وجىم

 غٍؼة قغ ٍش، ٖؼ ُالك الىخاثج م٘ هخاثج صعاؾت حىاص دمحم َظٍوازخلٟذ  يوألامً الىٟسخ يُٟالْى

(2008.) 

 تُر الضعحت العلميمخغ: زالثا

املجا٫ ألاو٫ و الثالث  يت فُطاث صاللت بخهاث ١ىا٥ ٞغو ٨ًَ ًلم  هغث هخاثج الضعاؾت ؤههؤْ

 ين فحاخث طل٪ بلى ؤن الٗاملبالض َُٗ(  و 0.05&=) ر مًبمت مؿخىي الضاللت ؤ٢٦ُث ٧اهذ ُخ٘ بوالغا
م بهج٨ؿ، م لضوعاثهخم بزًاًٖت ُالٗلم مهما ٧اهذ صعحتهت مُبصاعة ألامً والؿالمت اإلاضعؾ

 لُُاعاث الٗلمهراث واإلابالخبم َؼوصٍو  ت املخخلٟت،ُم واإلاٗاٝع الٗلمَُاإلاٟا
 
ت ُٗت وهٖىبُت هٓغا

ضاص الٗلم ا طاث صاللت ٢ىا٥ ٞغو َالضوعاث. ٦ما ؤن  َظٍ يالٗامل ف ٍا٣خلً يالظ ينهواإلا يؤلٖا

ئتحماحؿخ) ن ٞئتبح ياملجا٫ الثاو يت فُبخهاث م اإلاخىؾُاث ٢ُالغحٕى بلى بو ( ىؽ٩ٍالىع ب) ر( ٞو
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 ين فحالٗامل اخث طل٪ بلى ؤنبض الَُٗر( و حماحؿخ) ٧اهذ لهالر ٞئت ١ت هجض ؤن الٟغو بُالخؿا

اث الٗمل مً زال٫ بمً نٗى  يت ؤهمىاح يرة فبحضعة ٢٦م حهر لضحاإلااحؿخ بصاعة ألامً والؿالمت
صازل  يُٟالغيا الْى ٤ُ٣م ٖلى جدَحؿاٖض ير والتحم للماحؿخها ؤزىاء صعاؾتهىج٣خلً يم التهاعاتهم

 اإلاضعؾت.

 ات:ٝايتٛص

 ا:همهاث واهذ ؤُجملت مً الخىضباخث بمً زالٌ جلً الىخاثج زغج ال

 تُاإلاضعؾ بصاعة ألامً والؿالمت ين فحوؤلاعقاص للٗامل ُهغامج الخىحبِ ُالٗمل ٖلى جسُ -1
 .يدىاو٫ ألامً الىٟسخًا مما َغ ٍوجُى 

 يُٟوالغيا الْى يمجا٫ ألامً الىٟسخ يت فُاإلاضعؾ بصاعة ألامً والؿالمت ين فحالٗامل ٍبجضع  -2

 ؤزىاء الخضمت .

ى  -3 مجا٫ ألامً  يف تُاإلاضعؾ اعة ألامً والؿالمتبص ين فحت للٗاملٍبٖضاص هضواث ومدايغاث جٖى

 .يُٟوالغيا الْى يالىٟسخ

بصاعة ألامً  ين فحاحاث الٗاملُت اخخبُت صازل  اإلاضعؾت لخلٍاصاث ؤلاصاع ٣ُالخٗاون م٘ ال -4
 .يُٟوالغيا الْى يألامً الىٟسخ ٤ُ٣ىص لخدهمً ؤحل ج٩اج٠ الج تُاإلاضعؾ والؿالمت

ةصاعة ألامً بن ب٣حن اإلاُحم٘ الٗامل يل الىٟسخُالخدلاء بٌٗ ؤَبت لٍاءاث صوع ٣بحغاء ل -5
ت خالتب٣والؿالمت   ان٣ةجبم هم ٖلى مماعؾت ؤٖمالهضعت٢ت ومضي ُم الىٟؿههض مٗٞغ

ةصاعة ألامً والؿالمت بن ب٣حن اإلاُحت ٖلى الٗاملُالخاالث الىٟؿبت ٣بحغاء ال٨كٝى اإلاخٗل -6

 .  هض جازغ ٖلى ٖمل٢ت ُمكا٧ل هٟؿ ًهٗا ص٧ل مً لضبم الؾدهجُُت حًٗضاب يت فُاإلاضعؾ

 رتسات:كامل

 ت ُالضعاؾت الخال ُهيىء ماجىنلذ بل يدىر فبترح بحغاء ٣ً

 ت.ُاإلاضعؾ بصاعة ألامً والؿالمت ين فحللٗامل  يُٟاعهت إلاؿخىي الغيا الْى٣صعاؾت م 

ا ألامً الىٟسخ يُٟن الغيا الْىبحت ٢صعاؾت الٗال  بصاعة ألامً والؿالمت  ين فحللٗامل يومؿخًى
 .تُاإلاضعؾ

 مً هخاثج الضعاؾت. ٤٣م للخدُت والخٗلبُاث التر ٍغ ًٗت إلاضباإلاضاعؽ الخا يبحغاء صعاؾاث ممازلت ف 
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 عــاملساج

 ١:بٝاملزادع ايعز

 :بالىخ

ٟ يُٟ(. مضي الغيا الْى2010) مَُغابى قمالت، ببؤ -1 اث املخاٞٓت الىؾُى، ًلضب يلضي مْى

 ت، ٚؼة.ُؾالم، الجامٗت ؤلا ياملجخم٘ اإلاضولىم بصاعة ماؾؿاث بص

اإلاضاعؽ  ين فحت ؤصاء اإلاٗلمُغ ٞٗالٍوجُى  يُٟ(. ٖىامل الغيا الْى2012) ل،ُ، بؾماٖيألاٞىض -2
 ضؽ اإلاٟخىخت.٣ر ميكىعة، حامٗت الحر ٚحذ لخم، عؾالت ماحؿخبِمداٞٓت  يت فُت الخ٩ىمٍالثاهى 

اإلاضاعؽ  ين فحت ؤصاء اإلاٗلمُغ ٞٗالٍوجُى  يُٟ(. ٖىامل الغيا الْى2012) ل،ُ، بؾماٖيألاٞىض -3
ضؽ ٣ر ميكىعة، حامٗت الحر ٚحذ لخم، عؾالت ماحؿخبِمداٞٓت  يت فبت الخ٩ىمٍالثاهى 

 اإلاٟخىخت.

ىت م٨ت اإلا٨غمت مً ًمضباإلاضاعؽ اإلاخىؾُت  ي غ ًإلاض يُٟ(. الغيا الْى2011) ، نالر،يالصبال -4
 ت.ًت الؿٗىصبُغي، اإلامل٨ت الٗغ ٣الر ميكىعة، حامٗت ؤم حر ٚحم، عؾالت ماحؿخَت هٓغ هوح

ت ُضهبت البُألؾاجظة التر  يُٟالغيا الْى(. 2015) روحح، مباَض الى بىعٚضة، دمحم ٖوب -5

الُت إلاغخلت الخٗلُايٍوالغ  ت ُت للضعاؾاث الاحخماُٖمًم، ألا٧اصهإصائب هخ٢م اإلاخىؾِ ٖو
 .88-80(، م13) ت،الٗضصُؿم الٗلىم الاحخما٢ٖت، ُوالاوؿاه

،ض، ٍالجغ  -6 ت بن حلضي الٗامل يُٟالغيا الْى ٤ُ٣جد يف ٍز وصوع ح(. الخد2007ٟ) ٖاٝع كَغ

، عؾالت ماحؿخ٣مىُ  ت.ُت للٗلىم ألامىب٠ُ الٗغ ًر ميكىعة، حامٗت هاحر ٚحت الجٝى

ٟ يُٟ(. الغيا الْى2007) ل،ُحجاج، زل -7 ت، مجلت ُيُالٟلؿُ يوػاعة الخ٨م املخل يلضي مْى

، م يت( املجلض الخامـ ٖكغ، الٗضص الثاوُالضعاؾاث ؤلاوؿاهؾلؿلت ) تُؾالمالجامٗت ؤلا 

 .844م -819

ت بُاإلامل٨ت الٗغ  يت فٍاإلاغخلت الثاهى بالٗلىم  يلضي مٗلم يُٟ(. الغيا الْى2006) ، يلُاإلاٗ -8

، ٘باملجلض الؿا، تٍت وؤلاصاع ُ،الٗلىم ؤلاوؿاه هلُت لجامٗت اإلال٪ ُٞاملجلت الٗلم ت.ًالؿٗىص
 م(. 2006) ـ َ 1427 ، الٗضص ألاو٫ 

ن اإلاخىؾُت حاإلاغخلخ يراث فباملخخ ي ملخًغ  يُٟالغيا الْى ،ضالغخمًبهانغ ٖ، الٟالر -9

 2ٕ  6م ،هلُت حامٗت اإلال٪ ُٞاملجلت الٗلم يف   ى٫ لليكغ٣باى، مٍىت الغ ًمض يت فٍوالثاهى 
 204-155ـ. . م م: 1426َ
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: يُإ الخام الؿٗىص٣ال يٗاث فبُاإلا بيإلاىضو  يُٟ(. الغيا الْى2007) ،َإل دمحم، يداوًالض -10

ت للٗلىم بُٗغ املجلت ال -ت.٢ُت الكغ ٣اإلاىُبُإ الخام ٣ت ٖلى مىٓماث الُضاهُصعاؾت م
 .264-237م م -(.2007) 2ٕ -ذ(.ٍال٩ى ) تٍؤلاصاع 

ال يُٟ(.الغيا الْى2008) ض هللابؼة ٍٖغ، ٖؼ ٍل، حىاص دمحم،و قغ ُش زلُالك -11 ٌٗ بب هخ٢ٖو

غاًٞالض) راثحاإلاخٛ ُٟمٚى  2008 /   1429الؿاصؽ ٖكغ ن. مجلت الجامٗت،املجلضحت( لضي اإلاْى
 الٗضص ألاو٫.  تُالضعاؾاث ؤلاوؿاه  م

ٟ يُٟ(. الغيا الْى2007) ل،ُحجاج، زل -12 ت، مجلت ُيُالٟلؿُ يوػاعة الخ٨م املخل يلضي مْى
، م يت( املجلض الخامـ ٖكغ، الٗضص الثاوُؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاوؿاه) تُؾالمالجامٗت ؤلا 

 .844م -819

ال يالظ٧اء الاحخماع(. 2014) ضعب، بيالخغ  -13 م، ُه٣ت الُحامٗ بلضي َال  ياألمً الىٟسخب هخ٢ٖو
 ت.ًغي، م٨ت اإلا٨غمت، الؿٗىص٣ر ميكىعة، حامٗت ؤم الحر ٚحعؾالت ماحؿخ

 ت:ُالغؾاثل وألاؾغوخاث الجامع

اإلااؾؿت  يف ي كغ بللمىعص ال يُٟٖلى الغيا الْى ٍز وؤزغ ح(. الخد2007ٟ) ىن ٍت، ٖؼ َُػ  
ت ٍىع هر ميكىعة، الجمحر ٚحؿىُىت، عؾالت ماحؿخب٣اًضُػخضةهىم -صعاؾت خالت -تًخهاص٢الا

 ت.بُت الكُٗغا٢َمى ًت الضٍالجؼاثغ 

ال ي(. ألامً الىٟسخ2007) ، ماحضيلهالؿ  ر حر ٚح، عؾالت ماحؿخيُٟاألصاء الْىب هخ٢ٖو

 ت.ًاى، الؿٗىصٍت، الغ ُت للٗلىم ألامىب٠ُ الٗغ ًميكىعة، حامٗت ها

ومٗلماث اإلاضاعؽ الخانت  يلضي مٗلم ينه(. مؿخىي الغيا اإلا2007) سخىِل ُٖالكىامغة، دمحم زل 

 .ضؽ اإلاٟخىخت٣ر، حامٗت الحا. عؾالت ماحؿخُخىهبِلضة ب يت فب٣ُُضي الخُهمضاعؽ هىع ال يف

الُ(. بؾاءة اإلاٗاملت اإلاضعؾ2009) ضهللاب، ٖي غ هالك  ىت مً ُلضي ٖ ياألمً الىٟسخبا هت٢ت ٖو

غي، ٣ر ميكىعة، حامٗت ؤم الحر ٚحمداٞٓت الُاث٠، عؾالت ماحؿخبت ُخضاثبظ اإلاغخلت الا ُجالم

 ت.ًاإلا٨غمت، الؿٗىصم٨ت 

ال يُٟ(. الغيا الْى2008) ضهللابؼة ٍٖغ ٖؼ ٍل، حىاص دمحم وقغ ُش زلُالك  ٌٗ بب هخ٢ٖو

ت، ؾلؿلت الضعاؾاث ُؾالمن، مجلت الجامٗت ؤلا حت لضي اإلاٗلمُغا٢َمى ًراث الضحاإلاخٛ
 (.1) (،الٗضص16) ت، املجلضُؤلاوؿاه

ال ي(. الًِٛ الىٟسخ2008) ، ٞاجذيىصبالٗ  ر حر ٚح، عؾالت ماحؿخيُٟالْىالغيا ب هخ٢ٖو
 ىت، الجؼاثغ.ُؿى٢ُ يميكىعة، حامٗت مىخىع 

http://biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docAA=2&skey7=486&skey1Txt=المجلة%20العربية%20للعلوم%20الإدارية&extSrch=ON
http://biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docAA=2&skey7=486&skey1Txt=المجلة%20العربية%20للعلوم%20الإدارية&extSrch=ON
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ال ي(. ألامً الىٟسخ2015) رحؿِ، جضهللابض ٖوَالٗغحا، ها  جب هخ٢ٖو ىاث ٢لضي  ياالهخماء الَى

ج ، ٍبت والخضع ُت للضعاؾاث ألامىبُذ لخم، املجلت الٗغ بِت ٣مىُ يف يجُالٟلؿُ يألامً الَى
 .122-75(، م62) (، الٗضص31) املجلض

اإلااؾؿت  يف ي كغ بللمىعص ال يُٟٖلى الغيا الْى ٍز وؤزغ ح(. الخد2007ٟ) تَُىن، ػ ٍٖؼ  
ت ٍىع هالجم ر ميكىعة،حر ٚحؿىُىت، عؾالت ماحؿخب٣ اًضُهىم ػخضة -صعاؾت خالت -تًخهاص٢الا

 ت.بُت الكُٗغا٢َمى ًت الضٍالجؼاثغ 

اء٣ٖ  ال ي(. ألامً الىٟسخ2009) ل، ٞو ، عؾالت ماحؿخٍهغ بن ٢حلضي اإلاٗا ىم الظاثهمٟب هخ٢ٖو
 
 رحا

 ت، ٚؼة.ُؾالمر ميكىعة، الجامٗت ؤلا حٚ

ت ُالجامٗاث الخ٩ىم يـ فَئت الخضع َُن ؤًٖاء بح يُٟ(. الغيا الْى2011) غَ، الُايٖل 
اهت، ٣مجلت الٗلىم والخ -اُت، حامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىحُضاهُت: صعاؾت مُالؿىصاه

 .93-79م(، 2) (، الٗضص12) مجلض

ذح، مٖىى هللا  ر حن، عؾالت ماحؿخحللٗامل يُٟالغيا الْى ٤ُ٣جد يز فح(. ؤزغ الخد2012ٟ) ٞر

 الضهماع٥.بت بُت الٗغ ُمًر ميكىعة،  ألا٧اصحٚ

ظ الخامؿت ُلخالم ياألمً الىٟسخبللمٗلم  يت الظ٧اء الٗا٢َٟٖال(. 2015) ض الىانغب، ٖبيٚغ  

 ، الٗضصيالىاص -ض خمت لخًغهُت، حامٗت الكُدىر الاحخماٖب، مجلت الضعاؾاث واليخضاجبا
 .169-157، م13/14

ال يُٟ(. الغيا الْى2008) ىاؽ،ًان، ببٞلم  ن ٍحى بن التر حلضي اإلاكٞغ يمُااللتزام الخىٓب هخ٢ٖو
اث التر  ، ر ميكىعةحر ٚحىت م٨ت اإلا٨غمت، عؾالت ماحؿخًمضبم ُت والخٗلبُةصاعة التر باث ٍى بواإلاكٞغ

 ت.ًاإلا٨غمت، الؿٗىصغي، م٨ت ٣حامٗت ؤم ال

ضؾت ٣الٗانمت اإلابم الٗام ُمضاعؽ الخٗل يت فٍالالمغ٦ؼ  ب٤ُمؿخىي جُ(. 2014) ي، جغ٧يغشخ٣ال 
ال ر ميكىعة، حر ٚحعؾالت ماحؿخم، َت هٓغ هن مً وححلضي اإلاٗلم يُٟالغيا الْىبا هت٢ٖو

 ت.ًغي، م٨ت اإلا٨غمت، الؿٗىص٣حامٗت ؤم ال

ال ي(. ألامً الىٟسخ2012) ، خؿامي٧اف   يف خامًىت مً ألا ُٗاث الىجاح والٟكل لضي ٢ٖخى ب هخ٢ٖو

 ت.ًالؿٗىص غي، م٨ت اإلا٨غمت،٣ر ميكىعة، حامٗت ؤم الحر ٚحم٨ت اإلا٨غمت، عؾالت ماحؿخ

 اث:ٍاملجالث والضوع 

الخضماث  ين فُحن الٟىحلضي الٗامل يُٟاؽ مؿخىي الغيا الْى٢ُ(. 2003) ضهللاباإلاضلج، ٖ 
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ت، ُألامى ت للٗلىمب٠ُ الٗغ ًت هاُمًر ميكىعة، ؤ٧اصحر ٚحماحؿخىاث اإلاؿلخت، عؾالت ٣ت للبُالُ

 ت.ًاى، الؿٗىصٍالغ 

 ت٢والٗال يت وألامً الىٟسخُالىخضة الىٟؿب(. الكٗىع 2013) ن، ؤخمضُحٍٟمهُٟى، مىاع والكغ  

ت، ٍى بالٗلىم التر  يت فُرمى٥، املجلت ألاعصهححامٗت ال يً فًت الىاٞضبىت مً الُلُما لضي ٖهجبُ
 .162-141(، م2) (، ٖضص9) مجلض

ت بُاإلامل٨ت الٗغ  يت فٍاإلاغخلت الثاهى بالٗلىم  يلضي مٗلم يُٟ(. الغيا الْى2006) ، ؤخمضيلُاإلاٗ 
 (.1) (، الٗضص7) ت، املجلضٍت وؤلاصاع ُهل، الٗلىم الاوؿاهُت لجامٗت اإلال٪ٞ ُت، املجلت الٗلمًالؿٗىص

ال يمُالخىٓ(. اإلاىار 2013) اع، مغاص٣ىمىبا و ُ، لى٦ياقمهال  ام ً، صاع الا يُٟالغيا الْىب هخ٢ٖو

 ٘، ٖمان، الاعصن.َلليكغ والخىػ 

الحالخم٨(. 2011) ىه، ؾيظلهال  ئت هُت هٓغ ؤًٖاء الهمً وح يُٟمؿخىي الغيا الْىب هخ٢ن ٖو

ر ميكىعة، حامٗت حر ٚحؼ، عؾالت ماحؿخٍض الٗؼ بغي وحامٗت اإلال٪ ٣ٖجامٗت ؤم البت ُؿَالخضع 
 ت.ًاإلا٨غمت، الؿٗىصغي، م٨ت ٣ؤم ال

الُواإلاؿاهضة الاحخماٖ يالىٟسخ ١(. الاخترا2008) مالن، ؤملهال  ن حالٗامل ٍاججابما هت٢ت ٖو
 مهغ. غة،َا٣، ال٤ٍاػ ٢ر ميكىعة، حامٗت الؼ حر ٚح٨غ، عؾالت ماحؿخباٖض اإلا٣ن هدى الخُحدٍال٩ى 

 تُاث اإلاٗٞغٍْل الىٓغ  يٖلى اإلااؾؿاث ف ٍوؤزاع  يُٟ(. مدضصاث الغيا الْى2011) ياوٍالىهاؽ، مؼ  
 .يت، الٗضص الثاوُت والاحخماُٖت، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُالؿلى٦

 ١:بٝاملزادع األدٓ
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http://www.burnoutintervention.eu/fileadmin/user_upload/BOIT_theoretical_abstract_2705.pdf
http://www.burnoutintervention.eu/fileadmin/user_upload/BOIT_theoretical_abstract_2705.pdf
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 رصّٛ االشرتاى

 زمً العضص:

 صازل ؤلاماعاث: عشغون صعهما

 في صٌو الخلُج:

ذ: صًىاعان، اال، الىٍى اال، كؿغ: عشغون ٍع ً: صًىاعان،  الؿعىصًت: عشغون ٍع البدٍغ
االن    عمان: ٍع

 الىؾً العغبي:

ىُت ؤو ما ٌعاصلها7ؾبع )    ( صوالعاث ؤمٍغ

 الضٌو ألاحىبُت:

ىُت ؤو ما ٌعاصلها10عشغ )  ( صوالعاث ؤمٍغ

 الاشتران الؿىىي للمجلت:

 

 مضة الاشتران الضٌو ألاحىبُت الضٌو العغبُت ؤلاماعاث هىع الاشتران

 ؾىت )عضصان( صوالع 20 صعهما 40 صعهما 35 ؤفغاص

 ؾىت )عضصان( صوالع 25 صعهما 50 صعهما 60 ماؾؿاث

 

 بةخضي الؿغق آلاجُت:جضفع الاشتران 

قُ٪ مهغفي لهالر مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت مسخىب ٖلى ؤخض اإلاهاٝع الٗاملت في صولت   -1
     ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.

ل مهغفي لخؿاب ٧لُت ال٣اهىن  – 2  صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  -حامٗت عجمان  -جدٍى
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