
1 

بشم اهلل الرمحو الرحيم 

 

رئاسة اقميم نوردستاى العرام 

جممـص الكضــاء 

أساس املشؤولية التقصريية ومشؤولية 
عدميي التمييز يف القانون املدني العراقي 

 (دراسة مقارنة)

 حبث مكدم اىل جممص الكضاء القميم نوردستاى 

 3مو قبن قاضي حمهمة حتكيل ديوك 
 صدقي سميم خاى نعماى

 

نجـزء مــو متطمبات الرتقــية مو الصهف الرابع اىل الصهف الثالث  

مو أصهاف الكضاة 

 

 

بإشراف الكاضي 

ترتخاى عبد الرمحو حشو 

نائب رئيص حمهمة استئهاف مهطكة ديوك 

 م 2012ك                        2712 هـ                1434



2 

 قائنة احملتويات

 
رقه  املوضوع

 الصفحة

 2 – 1 املقدمة

 12 – 3 تعريف املشؤولية التقصريية و نطاقها: املبحث االول

 6 – 3 ْؿأ٠ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚ تطٛضٖا:                   اغيطًب ا٫ٍٚ

 12 – 7 ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ:                   اغيطًب ايجاْٞ

 – 13 دراسة مقارنة- بيع املشؤولية التقصريية يف القانون املدني العراقي : املبحث الثاني
26 
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 قس١َامل
 
ٕ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ قس َطت سيطاسٌ طبتًؿ١ ٚ تطٛضت َع تطٛض اجملتُعات سٝح ظازت أ١ُٖٝ ا

اغيػ٪ٚي١ٝ اغيصنٛض٠ َع ظٜاز٠ ْؿاط ا٫ؾطاز َٔ د١ٗ ٚتطٛض اجملتُع َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚ 
بؿت٢ ٚاغيكاْع اييت تعطض ا٫ْػإ  اغيٝهاْٝه١ٝ اٯ٫تا٫دتُاع١ٝ َٔ د١ٗ اخط٣  ٚخاق١ بعس ظٗٛض 

 .اغيداطط ْٚتٝذ١ شيو ظازت ايطًبات ع٢ً ايتعٜٛض عٔ ايهطض
 ؼي ايؿطا٥ع ٟايؿطز  َٔ ْعاّ ا٫خص بايجأض أٚ ا٫ْتكاّزأٚإ تطٛض قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ قس ب

ٚبعس تٛغع ْؿٛش ايسٚي١  (ايككام) ٚبعس ظٗٛض ايسٚي١ ظٗطت قاعس٠ ٟ بٓعاّ ايتدٌاايكسضي١ َٚطٚض
ظٗط ْعاّ ايس١ٜ ٚناْت ايعكٛب١ طبتًط١ َع ؾهط٠ ايتعٜٛض سٝح مل ٜهٔ ٖٓاى ؾكٌ بري اغيػ٪ٚي١ٝ 

 ضيؼ نٝإ ايسٚي١ َباؾط٠ ٭ْ٘ ٚ سيا إٔ ايهطض ٫ ٜكتكط ع٢ً ايؿطز ؾشػب .اغيس١ْٝ ٚاغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥
اٚ ٜ٪ثط ع٢ً ْعاَٗا ٚ أَٓٗا يصيو ٚدس ؾهط٠ اٜكاع ايعكٛب١ ع٢ً اغيعتس٣ باغِ اجملتُع ٚ ٖهصا ظٗط 

 يصيو ؾاغيػ٪ٚي١ٝ ناْت (بابٌ)ْعاّ ايعكٛبات ايعا١َ ٚاشباق١ ٬ٜٚسغ شيو بٛنٛح ؼي ؾطٜع١ 
 . ازي ؾهط٠ اشبطأ يتأغٝؼ اغيػ٪ٚي١ٝ عًٝٗاَٟٛنٛع١ٝ ٫ ؾدك١ٝ سٝح إ ايؿطا٥ع ايكسضي١ مل تٗتس

 قاب٬ إلثبات ايعهؼ ثِ تطٛضت ازي ض اؾرتانًاثِ ظٗطت ؾهط٠ اشبطأ ايجابت ٚتطٛضت ازي خطأ َؿرت
ؾهط٠ اشبطأ اغيؿرتض ايػري قابٌ إلثبات ايعهؼ ثِ خطت اغيػ٪ٚي١ٝ اشبط٠ٛ ا٫خري٠ ؼي تطٛضٖا ؾكاضت 

تكّٛ بسٕٚ اشبطأ ٖٚصا ٖٛ ذبٌُ ايتبع١ ٖٚٛ َا تكٍٛ ب٘ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ ٚؼي ٖصٙ 
. اسباي١ تكّٛ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيٛنٛع١ٝ أٚ اغياز١ٜ

ايتككري١ٜ بؿهٌ خام ؾإْٓا  ٚاغيػ٪ٚي١ٝ ي١ٝ اغيس١ْٝ بؿهٌ عاّٚ قٛاّ اغيػ٪ٟٚاشا ناْت ؾهط٠ اشبطأ ٙ
 ايتٛدٗات بؿإٔ اخت٬ف ايتُٝع ٖٚصا َا أز٣ ازي ْٟتعطض غيؿانٌ ٫ سكط هلا ؼي تكطٜط َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ

.  ايتؿطٜعات ؼي ٖصا ايؿإٔاخت٬فٟ أغاؽ َػ٪ٚيٝتِٗ ٚطبٝعتٗا ٚبايتاٍ
 طيٝع ا٫ططاف ٚتٛاؾل ٟٚضغِ ايٓعطٜات ٚ ايبشٛخ ؼي ؾإٔ بعض اغيؿانٌ إلجياز اسبًٍٛ اييت تطض

 أسٝاْا شيو إَا بػبب اشبطٚز عٔ اغيعتاز اٚ اغيٌٝ يططف ع٢ً  ؾتعصضايٓعطٜات اغيعتاز٠ ٚاغيتعاضف عًٝٗا
 ايتُٝع ؾا٫عتُاز ع٢ً اغيعتاز َٟٚٔ تًو اغيؿانٌ َؿه١ً اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ يعسِٜ .سػاب ططف أخط

ٟ ظ ٚشيو ًٜشل ايعًِ بايهش١ٝ ٚايكٍٛ سيػ٪ٚي١ٝ عسِٜٟ ايتُٟٞ ايكٍٛ بعسّ َػ٪ٚي١ٝ عسِٜضيهٔ
. نطض بايططؾرياٍحملاٚي١ بايتٛؾٝل بري ايتٛدٗري ًٜشل اظ ٜهٕٛ شيو خطٚدا ع٢ً اغيعتاز ٟٚايتُٞ
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 ايؿهط يهٌ َٔ ساٍٚ ايٛقٛف عًٝٗا ٚإجياز أضٖليصيو تهاضبت اسبًٍٛ ٚ ايٓعطٜات بؿإٔ ٖصٙ اغيؿه١ً ٚ
 ٖٓاى ٟؾُٔ د١ٗ ا٫قٌ ٚخاضز ا٫طاض ايكإْٛ ٟ. ٚ ايعسٍٟ هلا ٜهٕٛ أغاغ٘ اغيٓطل ايكإْٟٛسٌ دصض

يتذطزِٖ َٔ ايعكٌ  (ايطؿٌ ٚاجملٕٓٛ)ظ ٟ ايتُٟٞ عسِٜغا٤ي١ايهجري َٔ ا٫عتباضات اييت ٫ تػُح مب
 َٚٔ د١ٗ اخط٣ إٕ ايكٍٛ سيػ٪ٚي١ٝ ،ظ بري اسبػٔ ٚايكبح ٚاشبري ٚايؿطٟٚعسّ قسضتِٗ ع٢ً ايتُٞ

َِٓٗ ٜؿػطٖا ازبُاع١ ع٢ً اْ٘ َٔ  ظ ٜتعاضض َع ؾهط ازبُاع١ َٓص ايكسّ ؾُا ٜكسضٟ ايتُٟٞعسِٜ
سٝح نٌ َٓا جيب إ ٜتشٌُ َٓٗا ْكٝب٘ َٚا عسضيٞ ايتُٝٝع ا٫ ايٛغ١ًٝ ؾعٌ ايطب اٚ ٜٓػب يًكسض 

. اييت اختاضتٗا ا٫قساض إلسبام ٖصا ا٫ش٣ َٚكسض ٖصٙ ايؿهط٠ َٔ ايعكٛض ا٫ٚزي يًطَٚإ
 ؼي ٟٚاغتٓازا يصيو ؾإٕ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ قس بٓٝت أسٝاْا ع٢ً اشبطأ ٖٚصا َا تٛد٘ ايٝ٘ اغيؿطع ايعطام

 ٚيهٔ ٖصٙ ا٫عتباضات ٫ تًل ٟ ايعطامَٟٔ ايكإْٛ اغيسٕ (186) ذبسٜس أغاؽ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ باغياز٠
ٜع ي٬عتباضات اغيصنٛض٠ ؾإ شيو ًٜشل نطضًا ٟ ايتِٟقب٫ٛ َٔ ايططؾري ؾاشا اغًُٓا بعسّ َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ
٤ َٓ٘ ٜهٕٛ غببًا يًهطض ايص٣ سبل ب٘ غ٣ٛ ٟ فٟبايططف ا٫خط ايهش١ٝ سٝح إ ا٫خري مل ٜكسض ا

ظ ٟ ايتُٟٞ ؾهط٠ ايكسض نعـ َع تطٛض ايؿهط٠ اغياز١ٜ ٚاشا نإ عسِٜٚإظ ٟ ايتُٟٞاْ٘ قس تعطض يعسِٜ
.  ا٫ٚزي بٗصٙ ايطعا١ٜ ٚاسبُا١ٜٟ ؾإ َكاحل ايهش١ٝ ٟٙايعطؼي ٚايكإْٛ حباد١ يًطعا١ٜ ٚؾكًا يًُٓطل

َٚٔ ٖصٙ ا٫عتباضات اغيتعاضن١ ْؿأ ٖصا ايٛنع اسبطز يهٌ َٔ ساٍٚ اجياز سٌ َٚٔ ايتؿطٜعات اييت 
 ؼي ٟ ايعطامٟظ ٖٛ ايكإْٛ اغيسٕٟ ايتُٟٞاتت سيٛاز َتعاضن١ بؿإٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ َٚػ٪ٚي١ٝ عسِٜ

 .َٓٗا (186ٚ191) اغيٛاز
ٚيًتططم بؿهٌ أنجط تؿك٬ٝ غيا ططح َٔ أؾهاض ْٚعطٜات بؿإٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚاغاغٗا  ٚأغاؽ 

 َٚكاضْتٗا ٟ ايعطامٟظ بكٛض٠ عا١َ ٚبؿهٌ خام  ؼي ايكإْٛ اغيسٕٟ ايتُٟٞاغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ يعسِٜ
: ٟ ٖصا ازي أضبع١ َباسح ٚ ع٢ً ايؿهٌ ايتاٍٟسيا ٖٛ َ٪ثط عًٝٗا َٚكتبؼ َٓٗا عًٝ٘ قػُت حبح

تعطٜـ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ْٚطاقٗا / ايبشح ا٫ٍٚ 
 اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚ تطٛضٖا ٠ْؿأ /اغيطًب ا٫ٍٚ
ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ / ٟاغيطًب ايجإ
زضاغ١ َكاض١ْ / ٟ ايعطاقٞاغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ايكإْٛ اغيسٕ /ٟاغيبشح ايجإ
اضنإ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ / اغيطًب ا٫ٍٚ
  ٟ ايعطامٟاشبطأ ؼي ايكإْٛ اغيسٕ/ ٟاغيطًب ايجإ

زضاغ١ َكاض١ْ /  ٚ طبٝعتٗاٟ ايعطامٟظ ؼي ايكإْٛ اغيسٕٟ ايت٩ُٟٞٚي١ٝ عسِٜؽأغاؽ ّ/ اغيبشح ايجايح 
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ٜع ٚ اغباب٘ ٟ ايتِٟتعطٜـ عسِٜ/اغيطًب ا٫ٍٚ 
 ٟ ايعطامٟٜع ؼي ايكإْٛ اغيسٕٟ ايتِٟ غيػ٪ٚي١ٝ عسِٜٟا٫غاؽ ايكإْٛ / ٟاغيطًب ايجإ

 ٟ اغيكطٟٜع ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚ ايكإْٛ اغيسٕٟ ايتَِٟػ٪ٚي١ٝ عسِٜ/ اغيبشح ايطابع
ٜع ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬  ٟ ايتَِٟػ٪ٚي١ٝ عسِٜ/ اغيطًب ا٫ٍٚ
 ٟ اغيكطٟٜع ؼي ايكإْٛ اغيسٕٟ ايتَِٟػ٪ٚي١ٝ عسِٜ / ٟاغيطًب ايجإ

                                                  
 

اغيبشح ا٫ٍٚ 
 تعطٜـ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚ ْطاقٗا

 
  اغيطًب ا٫ٍٚ

 ْؿأ٠ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚ تطٛضٖا
 

 يٮغاؽ ايؿطاح اسبسٜجٕٛ قعٛب١ نبري٠ ؼي تعطٜؿِٗ اغيػ٪ٚي١ٝ اش اِْٗ ٫ جيسٕٚ تعطٜؿا ؾا٬َ ٬ٜٟم
ططٕٚ إَا ؼي أخص ايٓعط١ٜ ايتكًٝس١ٜ اييت تعترب اشبطأ أغاؽ ضايص٣ تكّٛ عًٝ٘ اغيػ٪ٚي١ٝ ػيا ٟ

َٚٔ . اغيػ٪ٚي١ٝ أٚ ازي ايٓعط١ٜ اسبسٜج١ اييت تعتُس ع٢ً عٓكط ايهطض نأغاؽ يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ
 ساي١ ايؿدل ٟايتعاضٜـ اييت ت٪غؼ اغيػ٪ٚي١ٝ ع٢ً ايٓعط١ٜ ايتكًٝس١ٜ ٖٛ ايص٣ ٜكٍٛ اغيػ٪ٚي١ٝ ٙ

 ؾٝربظ ؼي تعطٜؿ٘ *أَا ا٫غتاش غاؾاتٝ٘.  سبك٘ يًػري بؿعً٘ اشبامٟاغيًتعّ قاْْٛا بتعٜٛض ايهطض ايص
جيب تعطٜـ اغيػ٪ٚي١ٝ بأْٗا ا٫يتعاَات اييت ت٪خص ع٢ً عاتل َٔ ) ٚ ٜكٍٛ ٟا٫دباٙ اغيٛنٛع يًُػ٪ٚي١ٝ

 غطاب١ بإٔ ظبعٌ ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ٟٜهٕٛ َػ٪٫ٚ عٔ ْتا٥ر ايٓؿاط ايص٣ ٜكّٛ ب٘ ٚ عًٝ٘ ؾ٬ ٜٛدس أ
 (بايهُإ)اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؾٛا  أَا ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ ؾكس عط(1) خطأٟ َٔ أٟع٢ً ايٓؿاط اشباٍ

ٜٚككس ب٘ بٛد٘ عاّ ؾػٌ ايص١َ بٛادب ٜطًب ايٛؾا٤ إشا تٛاؾطت ؾطٚط٘ ٚقس ٜطًل ع٢ً ػيا جيب 
ايتعاّ ايؿدل ) ٚقس عطؾ٘ ا٫غتاش عبس اجملٝس اسبهِٝ بأْٗا (.2)َاٍ ؾكسأزا٩ٙ َٔ َاٍ تعٜٛهًا عٔ 

 أٚ عٔ ؾعٌ َٔ ِٖ ذبت ضعاٜت٘ أٚ ضقابت٘ َٔ ا٫ؾدام أٚ ٟبتعٜٛض ايهطض ايٓاؾ٧ عٔ ؾعً٘ ايؿدل
                                                 

 . ؾكٝ٘ ؾطْػٞ*
 .18 م غري اغيؿطٚع ع٢ً عٓكط ايهطض، إقا١َ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ عٔ ايعٌُ ،دباض قابط ط٘(  1)
 .258 مٟ، ا٫قساض ايجإ، ايطبع١ ا٫ٚزي،َكازض ا٫يتعاّ-  ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات ،أصبس ضبُس َٓكٛض. ز  (2)
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ا٫تباع أٚ ذبت غٝططت٘ ايؿع١ًٝ َٔ اسبٝٛإ أٚ ايبٓا٤ اٚ ا٫ؾٝا٤ غري اسب١ٝ ا٫خط٣ ؼي اسبسٚز اييت 
. (1()ٜطمسٗا ايكإْٛ

 ايكسِٜ سٝح ٟ باغيػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ؼي اجملتُع ايبسا٨طبتًط١ٚناْت ْؿأ٠ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ بسا١ٜ 
نإ ؾهط٠ ايجأض ٖٛ ازبعا٤ اغيرتتب ع٢ً ايؿعٌ ايهاض ٜباؾطٙ اغيعتس٣ عًٝ٘ أٚ أغطت٘ أٚ عؿريت٘ زٕٚ سسٚز 

ْعُت ايككام ٚايعَت ايٓاؽ بإٔ ٜهٕٛ ازبعا٤ ْعري ا٭ش٣ زٕٚ فثِ تسخًت ايػًط١ يطغِ سسٚزٙ . 
. إٔ جياٚظٙ

نإ  ؼي أٍٚ ا٭َط ثِ أقبشت إدباض١ٜ ٚنُا اختٝاض١ٜثِ سًت ضبٌ ا٫خص بايجأض ْعاّ ايس١ٜ ٚناْت 
 اغيتهطض ٚضبسخ ايهطض ٚبعسٖا تسخًت ايسٚي١ يتشسٜس َكساض ايس١ٜ َٔ ٫تؿام قسضٖا َرتٚنا ذبسٜس

 .ْاس١ٝ ٚتٛيت بٓؿػٗا تٛقٝع ايعكاب ع٢ً بعض ازبطا٥ِ َٔ ْاس١ٝ أخط٣
ػيج١ً ؼي  (قري١ٜمايت)ٚبصيو ظٗطت ؾهط٠ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ػيج١ً ؼي ايعكاب ٚؾهط٠ اغيػ٪ٚي١ٝ 

 . (2)ايتعٜٛض
.  ست٢ ٚقتٓا ٖصاٟٚغٓتٓاٍٚ حبح تطٛض اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي عٗس ايكإْٛ ايطَٚإ

     
ؾعٛب اٍٖطت يس٣ ظ طيٝع ا٫ْع١ُ ايكسضي١ اييت ٟيكس عطف ايكإْٛ ايطَٚإ: ٟايكإْٛ ايطَٚإ- 1

 ا٭يٛاحايكسضي١ ٚ تأثط بٗا ٚقس ٚدس ايتُٝٝع بري ازبطا٥ِ ايعا١َ ٚازبطا٥ِ اشباق١ ٭ٍٚ َط٠ ؾٝ٘ ؼي 
 عؿط اييت دبطّ صبُٛع١  ا٫عتسا٤ات ع٢ً ا٫ؾدام ٚضغِ ايتٛغع ؼي زا٥ط٠ ازبطا٥ِ ايعا١َ ٚسل ٣ا٫ثٔ

 ا٫ختٝاض١ٜ قٛضتٝٗا ؼي ٠ايسٚي١ ؼي ايعكاب ازي داْب سل اجمل٢ٓ عًٝ٘ ؼي ايجأض أٚ ايس١ٜ ؾإٕ ا٫خري
 سكا باعتباضٖامل تكٌ ازي َطتب١ ايتعٜٛض ٚ  عكٛبات خاق١ باعتباضٖاٚا٫دباض١ٜ مل تتػري قؿتٗا 

ّ أقبح دعا٤ ايؿعٌ ايهاض ٖٛ ايتعٜٛض عٔ ق١ُٝ .م 289 غ١ٓ *ٚبعس قسٚض قإْٛ أنًٜٛٝا. َايٝا
 أٚ ْتٝذ١ ًاايهطض ٚبصيو ظٗطت ايتؿطق١ بري ايهطض ايص٣ ًٜشل باغياٍ ٖٚٛ إت٬ف َاٍ ا٫ْػإ عُس

غري إٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ ايؿعٌ ايهاض ناْت عٓس ايطَٚإ ست٢ أٚاخط . ٟإُٖاٍ ٚبري ا٫ٜصا٤ ازبػُإ
ٜٓؿأ   َٚاٟ اغيازٟنُا إٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ناْت تكّٛ ؼي ا٫قٌ ع٢ً ايتعس.  َػ٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥ٟايعٗس ايطَٚإ

ٚمل تعٗط ؾهط٠ اشبطأ عٓسِٖ نؿطط يكٝاّ  ((اشبطأ))عٓ٘ َٔ نطض ٚمل ٜهٔ َٔ ؾطٚط قٝاَٗا 

                                                 
 ازبع٤ ا٫ٍٚ َٔ َكازض ، ايٛدٝع ؼي ْعط١ٜ ا٫يتعاّ، ٚا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ ايبؿريٟ ايبهطٟاجملٝس اسبهِٝ ٚا٫غتاش عبسايبام عبس. ز(  1)

 .1980 ،ا٫يتعاّ
 .299-983اْٛض غًطإ، َكازض ا٫يتعاّ اغيٛدع ؼي ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاّ، زضاغ١ َكاض١ْ ؼي ايكإْٛ اغيكطٟ، م. ز(  2)
 . قإْٛ ضَٚاْٞ*
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 ٚبتأثري ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ ؾاغيػ٪ٚي١ٝ ناْت َٛنٛع١ٝ قٛاَٗا ٟاغيػ٪ٚي١ٝ ا٫ ؼي أٚاخط ايعٗس ازبُٗٛض
(. 1)عٓكط ايهطض

 
 ايكسِٜ ٚيعبت تعايِٝ ٟ ؼي ظٌ ايكإْٛ ايؿطْؼٟأغتُط تطٛض ايؿهط ايكإْٛ:  ايكسِٜٟايكإْٛ ايؿطْؼ- 2

ٟ  تكضتٞٚٚنع ايكاعس٠ اٍ (زَٚا) ايهبري ٟايهٓٝػ١ زٚضا َُٗا ؼي ٖصا ايتطٛض ست٢ دا٤ ايؿكٝ٘ ايؿطْؼ
 ( أٚ بإُٖاي٘ ٚعسّ تبكطٙخبط٦٘بإٔ ا٫ْػإ ٜهٕٛ َػ٪٫ًٚ عٔ ايتعٜٛض ايهطض ايص٣ حيسث٘ يًػري )

 ٚؼي ٖصٙ اغيطس١ً مت ايتُٝٝع بري اشبطأ ايتككري١ٜٖطت ؾهط٠ اشبطأ نأغاؽ يًُػ٪ٚي١ٝ ظَٚٔ ٖٓا 
(. 2) َٔ د١ٗ أخط٣ٟ ٚاشبطأ ازبٓا٨ٟ ٚاشبطأ ايتككريايعكسٟ  ٚاشبطأ ٟايتككري

 قاعس٠ عا١َ َتُٝع٠ عٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥  أقبشت اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜٟ ايؿطْؼٟٚؼي ايتكٓري اغيسٕ
نٌ عٌُ أٜا نإ ٜٛقع ))َٔ ٖصا ايتكٓري ع٢ً إٔ  (1382)ؾكس ْكت اغياز٠ . ٚقاَت ع٢ً أغاؽ اشبطأ

ع٢ً َا  (1383)ثِ ْكت اغياز٠ ( (نطضًا بايػري ًٜعّ َٔ ٚ قع خبطأٙ ٖصا ايهطض إٔ ٜكّٛ بتعٜٛه٘
 ((نٌ ؾدل ٜهٕٛ َػ٪٫ًٚ عٔ ايهطض ايص٣ حيسث٘ ٫ بؿعً٘ ؾشػب بٌ بإُٖاي٘ أٚ بعسّ تبكطٙ))ٟ ٜأت

 ؾكس خككٗا ايتكٓري ايؿطْػٞ يًُػ٪ٚي١ٝ عٔ ا٫ؾدام ٚا٫ؾٝا٤ ٚأقاَٖٛا (1386-1384)اَا اغيٛاز 
 تطٛضت اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚنإ ضبٛض تطٛضٖا ؾهط٠ ٟ ايؿطْؼ اغيسَْٞٓص ايتكٓريٚ ؾهط٠ اشبطأ ع٢ً

اشبطأ ؾأقبشت اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ أغاغٗا اشبطأ اغيؿرتض ايكابٌ ا٫ثبات ٚبعسٖا يًدطأ اغيؿرتض ايػري 
 شياَا ٚسًت ضبًٗا ْعط١ٜ ذبٌُ ايتبع١ ٚنإ ايؿك٘ ضا٥سا هلصا اشبطأ ؾهط٠ ٚاختؿت ايعهؼ إلثباتايكابٌ 

ٚقس تطٛضت ْعطٜات اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ َٓص ايكطٕ . ايتطٛض ٚغاض ايكها٤ خبطٛات َرتزز٠ ٚضا٤ ايؿك٘
 ضنٔ ايهطض ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ازي ز ايهطض ؾعاضايتاغع عؿط ٚشيو يتكسّ ايكٓاع١ ٚظٜاز٠ َكاز

ٚنإ ايؿك٘ أٍٚ َٔ أغتذاب هلصا ايتطٛض َتأثطٜٔ بعاًَري .  ضنٔ اشبطأٟ ع٢ًايربٚظ ست٢ ناز ٜػط
 ا٫عتُاز ع٢ً ايٓاس١ٝ ٚ ٚدٛبٚٙ (ؾطٟ) ٖٛ َا ْؿطٙ اغيسضغ١ ايٛنع١ٝ ا٫ٜطاي١ٝ بععا١َ ٟأسسُٖا عًِ

 ظٜاز٠ طباطط ايعٌُ حبٝح أقبح َٔ اغيتعصض ٚ ٟٚٙ عٌُٟاغيٛنٛع١ٝ ٚيٝؼ ايٓاس١ٝ ايصات١ٝ ٚايعاٌَ ايجإ
ؾٓاز٣ ايؿك٘ بأْ٘ .  ٜػتطٝع ايطدٛع عًٝ٘ ؼي ايتعٜٛضٟع٢ً ايعاٌَ إٔ ٜجبت خطأ قاسب ايعٌُ يو

 إٔ ٜهٕٛ اشبطأ أغاغا يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚجيٛظ إٔ تكّٛ ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ع٢ً ؾهط٠ ٟيٝؼ َٔ ايهطٚض
 ٚدب عًٝ٘ اَػاصي٘ َٔ عات ٜؿٝستبؾُٔ خًل )) . ْعط١ٜ ذبٌُ ايتبع١ٟٖٚصٙ ٙ. ايهطض ٚذبٌُ ايتبع١

                                                 
 .1984، طبع١، 33دباض قابط ط٘، اقا١َ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ عٔ ايعٌُ غري اغيؿطٚع ع٢ً عٓكط ايهطض، م(  1)
 .195ضبُس ؾطٜـ أظيس، َكازض ايتعاّ ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ زضاغ١ َكاض١ْ بايؿك٘ اإلغ٬َٞ، م. ز(  2)
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 *( ٚدٛغطإٟغاٍ) بٗصٙ ايٓعط١ٜ ٟٚ قس قاّ ع٢ً ضأؽ ايؿكٗا٤ َٔ ٜٓاز( (إٔ حيٌُ عب٤ َػاضَٗا
 َؿازٙ إٔ اغيؿطع ٫ ٟ ايؿطْؼَٟٔ ايتكٓري اغيسٕ (1384 1382ٚ)ٚاعطا٤ تؿػري دسٜس يًُازتري 

ْعط١ٜ ذبٌُ ))١ٖٝ مسٖٛا مٚقاّ ايؿكٗا٤ بكٝاغ١ ْعط١ٜ ف. (1382) ٜؿرتط ضنٔ اشبطأ ؼي اغياز٠
ٜكابًٕٛ بٗا ايٓعط١ٜ ايؿدك١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً ؾهط٠ اشبطأ ( (ايتبعات اغيػتشسث١ اٚ ايٓعط١ٜ اغيٛنٛع١ٝ

ٍ اغيػ٪ٚي١ٝ ا ٫ٚ َع اغيٓطل ؾُٓص اْؿلٟٚقايٛا إٔ ايٓعط١ٜ ايؿدك١ٝ مل تعس تتؿل َع ايتطٛض ا٫قتكاز
 ٫غتبكا٤ ؾٝ٘ ٚمل ٜعس ٖٓاى َربض ٍ يًعكٛب١ ٫ زرٟاغيس١ْٝ عٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ أقبح ايتعٜٛض اغيسٕ

 ٜػتٛدب ايتعٜٛض ٫ ٟ يًُػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ٚجيب إٔ ٜهٕٛ أغاؽ ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ايهطض ايصًااشبطأ أغاؽ
 .(1)ايعكٛب١ اشبطأ ايص٣ ٜكته٢

 بري اغيػ٪ٚي١ٝ ايؿدك١ٝ ٚاغيػ٪ٚي١ٝ اغيٛنٛع١ٝ ٖٛ إٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ايؿدك١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ٟٚايؿطم ازبٖٛط
 ايعهؼ ؾأغاؽ اغيػ٪ٚي١ٝ إلثبات غري قابٌ ايؿطض ٚيٛنإ ٖصا خطأ َؿطٚنًا ٚيٛ نإ ٖصا اشبطأؾهط٠ 

 قا١ُ٥ ع٢ً ايهطض ٟ اسباضؽ ٫ اغيٓتؿع أَا اغيػ٪ٚي١ٝ اغيٛنٛع١ٝ ؾ٘ٚاغيػ٪ٍٚ ٖٛ اشبطأ ٚ يٝؼ ايهطض 
 قس أعتُس ع٢ً ايٓعط١ٜ اغيٛنٛع١ٝ ؼي ٟٚ اغيؿطع ايؿطْؼ. ٚدٛزًا ٚعسًَا ٚاغيػ٪ٍٚ ٖٛ اغيٓتؿع ٫ اسباضؽ

 باغيػ٪ٚي١ٝ اغيٛنٛع١ٝ بٌ ٖٛ ٜؿرتط زا٥ُا ٜأخصام نٝل يبعض ايتؿطٜعات أَا ايكها٤ ايؿطْػٞ ؾًِ ٕط
 .إٔ تكّٛ اغيػ٪ٚي١ٝ ع٢ً اشبطأ

 
ٚاغي٬سغ َٔ خ٬ٍ تعطٜـ  (ايهُإ) ٖٛ ٟٕ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬ّإ :ٟايؿك٘ ا٫غ٬ّ- 3

 ٖٛ ايهطض ٚتعٜٛض ّايهُإ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ اِْٗ مل حيسزٚا ايؿعٌ ايٛادب يًهُإ ٚإ َٛنع اٖتُاَ٘
ٚ قس نإ سسٜح ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ . ضًاض َٓ٘ ٖٚصا َا تتذ٘ ايٝ٘ ايتؿطٜعات اغيٛنٛع١ٝ َ٪رضضتامل

سيجاب١ ايكاعس٠ ايه١ًٝ اييت ذبهِ ايهُإ ٚقس أؾتل َٓٗا ايؿكٗا٤ ٚاجملتٗسٕٚ   (٫ نطض ٫ٚ نطاض)ٚغًِ 
 ايهطض ٟٜٚكػِ ايؿك٘ ا٫غ٬ّ ( ا٫َهإضايهطض ٜسؾع بكس)ٚ (ايهطض ٫ٜعاٍ)ايعسٜس َٔ ايكٛاعس َجٌ 

ٖٚٛ َا ٜرتتب ع٢ً ايؿعٌ اغيباؾط زٕٚ إٔ  (نطض َباؾط)٣ اضتباط٘ بايؿعٌ ايهاض ازي ث٬ث١ أْٛاع زٚؾكًا مل
 يًؿعٌ ٚنطض غري َباؾط أٚ ٜػ٢ُ ايتػبب ٚثايح ٫ ٠ٜؿكٌ بُٝٓٗا َٔ ؾعٌ أخط ؾٝهٕٛ ايهطض عٌ

 عٔ غريٙ َٔ ا٫ْع١ُ ا٫خط٣ َٟٚٔ اشبكا٥ل اييت شيٝع ايهُإ ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬ّ. ع٬ق١ ي٘ بايؿعٌ
 َٔ اْط٬قاٜهُٔ ؾعٌ غريٙ   ٫ٟٚ  نٌ ؾدل ٜهُٔ ؾعً٘ ايؿدلٟ أٟأْ٘ ٜأخص سيبسأ ايهُإ ايؿطز

                                                 
 . ؾكٗا٤ ؾطْػا ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ*
 َكازض -ْعط١ٜ ا٫يتعاّ بٛد٘ عاّ  - ٟاجملًس ايجإ ،(1)  ازبسٜسٟايٛغٝط ؼي ايؿطح ايكإْٛ اغيسٕ، ٟايطظام أظيس ايػٓٗٛض عبس. ز(  1)

 . بعسٖاَاٚ 765م، ايطبع١ ايجا١ْٝ، ا٫يتعاّ
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ِِٚظَض ُأِخَط٣ :قٛي٘ تعازي َٚاِظَض٠ٌ  َٚٔ ايٓتا٥ر اييت ترتتب  ع٢ً َبسأ  (18اٯ١ٜ : غٛض٠ ؾاطط) ََٚيا َتِعُض 
  ايؿعٌ  ايهاض ؾهٌ ؾاعٌ ٜهُٔ ع٢ً قسض ايؿعٌ ايص٣ أسسثٟ٘ أٜها ؼي ساي١ تعسز ضبسخٟايهُإ ايؿطز

 َٚٔ اغي٬سغ إٔ ايؿكٗا٤ قس عازبٛا اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ؾطٚعٗا ايتككري١ٜ ٚمل ٜهعٛا قاعس٠ (.1)
ٚقًٛا ازي ٚنع قٛاعس تكح ؼي صبُٛعٗا بإٔ تهٕٛ أغاغًا غيبسأ عاّ تعا١َ هلا ٚضغِ شيو ؾأِْٗ قس 

 ؾكس ٟٜؿًُٗا طيٝعا عًٝ٘ ؾ٬ دساٍ إٔ َٛنٛع اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ مل تهٔ بعٝسا عٔ تؿهري ايؿك٘ ا٫غ٬ّ
تٓاٚي٘ ايؿكٗا٤ ٚٚنعٛا ْعطٜات ٚبٝٓٛا َٔ خ٬هلا َعامل ايتُٝٝع بري اغيػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ٚاغيس١ْٝ 

ٚسيا إٔ ايؿطٜع١ دبعٌ ايهطض ع١ً ٚغببا يًتهُري ؾإشا  .ٚايؿكٌ بري ؾهط٠ ايعكٛب١ ٚؾهط٠ ايتعٜٛض
 ٚمل ٟعًٝ٘ ؾكس غٝططت ايٓعع١ اغياز١ٜ ع٢ً ايؿك٘ ا٫غ٬ّ. ٚدست ايع١ً تطتب اغيعًٍٛ يصا ايعّ ايهُإ
 . ٜٓعط ازي ايهطض ٚٚدٛب تعٜٛه٘  بكسض َاًآٜعط ؾٝ٘ ازي خطا َٔ ٜطتهب ؾع٬ ناض

 ؼي ساي١ ٟ سيباؾط٠ ايؿعٌ ايهاض ٢ٖٚ شاتٗا عٌُ غري َؿطٚع  أٚ بايتعسٟيصيو ؾكس أنتؿ٢ ايؿك٘ ا٫غ٬ّ
ايتػبب ٖٚٛ ؼي ْعطٙ صبطز اضتهاب ايؿعٌ ايهاض زٕٚ سل بكطع ايٓعط عٔ اسباي١ ايٓؿػ١ٝ يًُتػبب 

(. 2)٤ َٔ شيوٟٚعٔ ٚقٛع اُٖاٍ ٚ عسّ ٚقٛع ف
 
 
 
 
 
 
 

 ٟاغيطًب ايجإ
 ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ

 

                                                 
 .258 م، ايطبع١ ايجايج١، َكازض ا٫يتعاّ،١َ ي٬يتعاَاتا ايٓعط١ٜ ايع،اصبس صبُس َٓكٛض. ز(  1)
 .35 م، اغيكسض ايػابل،دباض قابط ط٘(  2)
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 ْعطف ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ عًٝٓا ايتططم ازي أَطٜٔ أٚهلُا ايتُٝٝع بري اغيػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ ٟيو
 ٖٛ ايتُٝٝع بري اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٚاغيػ٪ٚي١ٝ ٟ ٚا٫َط ايجإادتُاعُٗاٚاغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ٚبٝإ سهِ 

 .اخت٬طُٗاايتككري١ٜ ٚبٝإ سهِ 
 

:  ايتُٝٝع بري اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ ٚ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ:ا٫َط ا٫ٍٚ
 ٟإ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ أغاغ٘ ٖٛ ايهطض ايص٣ ًٜشل باجملتُع أَا اغاؽ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾٗٛ ايهطض ايص

: ٜكٝب ايؿطز ٜٚرتتب عًٝ٘ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ
 ٟ ايصٟ دعا٤ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ أَا دعا٤ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾٗٛ ايتعٜٛض ايٓكسٟايعكٛب١ تهٕٛ ٙ

. ٜػتٛؼي َٔ َاٍ َػبب ايهطض
٫ دطضي١ ) يكاعس٠ اغتٓازًا أؾعاٍ ضبسز٠ ع٢ً غبٌٝ اسبكط ٟإٔ ا٫ؾعاٍ اييت تٛدب اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ ٙ

اَا ا٫ؾعاٍ ازي تٛدب اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾ٬ ضيهٔ سكطٖا أٚ ذبسٜسٖا ٭ٕ نٌ ؾعٌ  (٫ٚ عكٛب١ ا٫ بٓل
. ايهُإٚدب ٟسبل ايهطض بايػري ٟأٚ اُٖاٍ 

إ ايص٣ ٜطايب بازبعا٤ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ ٖٛ اجملتُع ضيجًٗا ا٫زعا٤ ايعاّ ٭ٕ ايهطض أقاب اجملتُع  ؼي 
 (.1)١ْٝزسري إ اغيتهطض ٖٛ ٜطًب ايتعٜٛض ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ امل

 غيا نإ ازبعا٤ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ َٔ سل اجملتُع ؾ٬ جيٛظ ايكًح عٓ٘ اٚ ايتٓاظٍ َٓ٘ اٚ اغكاط٘ ا٫ 
 .اجملتُع ػيج٬ً باغيؿطع اَا ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾٝذٛظ ايكًح ؾٝ٘ ٚايٓعٍٚ عٓ٘ ٭ْ٘ سل ايؿطز

غيا نإ ازبعا٤ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ عكٛب١ ٜٛقعٗا اجملتُع ؾٝذب إ تهٕٛ ٖصٙ ايعكٛب١ َتٓاغب١ َع 
اَا ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾٝٓعط ازي َكساض ايهطض ٚيٝؼ . خطٛض٠ ايؿعٌ ايص٣ ٜ٪ز٣ ايكٝاّ ب٘ ازي تكطٜطٖا

ؾاغيِٗ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ . ازي زضد١ اشبطأ ايص٣ أسسخ ايهطض ؾهٌ نطض ٜٛدب تعٜٛه٘ أًٜا ناْت زضد١ اشبطأ
ازبعا١ٝ٥ ٖٛ زضد١ خطٛض٠ ايؿعٌ ٚيٝؼ ايهطض نُا ٖٛ اسباٍ بايٓػب١ زبطضي١ ايؿطٚع ايصٟ ٫ ٜتكٛض 

ؼي سري إ اغيِٗ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾٗٛ َكساض ايهطض ٫ زضد١  خطٛض٠ ايؿعٌ ايص٣ . ؾٝ٘ نطض َازٟ
 ٫ نُإ اشا مل ٜكع نطض ٚيٛنإ زضد١ ٟ عهؼ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ ؾ٬ َػ٪ٚي١ٝ أأٟاز٣ ازي ايهطض 

ضنًٓا يكٝاّ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ ؾ١ٝٓ َطتهب ايؿعٌ جيب إ تتذ٘  (اي١ٝٓ) ٜٚعترب ايككس (2)اشبطأ نبري٠

                                                 
 .50 م،2011،  ايطبع١ ا٫ٚزي، ازبع٤ ا٫ٍٚ، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات،اجملٝس بهطز عكُت عب. ز(  1)
 .461 م، ْؿؼ اغيكسض، اغيٛدع ؼي ؾطح ايكإْٛ،اجملٝس اسبهِٝ عبس. ز(  2)
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ازي اسساخ ايهطض اييت تكطض َػ٪ٚيٝت٘ ٚإ مل ٜرتتب ع٢ً ؾعً٘ نطض اَا اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾ٬ ٜؿرتط 
. يكٝاَٗا تٛاؾط عٓكط اي١ٝٓ

 يصيو ؾإ ايتُٝٝع ٜعترب ؾططًا يكٝاَٗا شيو ٭ٕ غري أإ اغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ تسٚض ٚدٛزًا ٚعسًَا َع اشبط
ٜٓػب ايٝ٘ اشبطأ أَا اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؾكس تتكطض ٚإ مل  ٜسضى  ٫ ظ ٫ ٜسضى َا ٜؿعٌ َٚٔ ٫ٟاغيُٞ

 (.1)ٜهٔ اغيػ٪ٍٚ ػيٝعًا
 اغيس١ْٝ ٚازبعا١ٝ٥ ؾًٝؼ َٔ ايػطٜب إ ٜرتتب بايؿعٌ ايٛاسس اغيػ٪ٚيٝتريٚقس ٜرتتب َٔ ايؿعٌ ايٛاسس 

نطضًا باجملتُع ٚايؿطز َعًا ؾذطا٥ِ ايتعٜٚط ٚايكتٌ ٚايطؾ٠ٛ ٚايػطق١ نًٗا دطا٥ِ تًشل نطضًا باجملتُع 
ٚنطضًا اخط بايؿطز ايص٣ نإ نش١ٝ هلا ٚؼي ٖصٙ اسباي١ اغيؿرتن١ تتأثط أسهاّ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ بأسهاّ  

 : ا٫ت١ٟٝاغيػ٪ٚي١ٝ ازبعا١ٝ٥ َٔ ايٓٛاح
 إ ٜٛقـ ٟ اغيسٕٟاشا تطتب ع٢ً ايؿعٌ ايٛاسس َػ٪ٚي١ٝ دعا١ٝ٥ ٚاخط٣ َػ٪ٚي١ٝ َس١ْٝ ؾع٢ً ايكاض- 1

يكاعس٠ ايؿكٌ ؼي ايسع٣ٛ اغيس١ْٝ سبري ايؿكٌ ؼي ايسع٣ٛ ازبعا١ٝ٥ َٔ قبٌ احمله١ُ ازبعا١ٝ٥ اغتٓازا 
ٚ جيٛظ اقا١َ ايسع٣ٛ اغيس١ْٝ َع ايسع٣ٛ ازبعا١ٝ٥ اَاّ احمله١ُ ازبعا١ٝ٥ ( (ٚقـ اغيسْٟٞزبعا٥ٞ ا))

.  احمله١ُ بايعكٛب١ ٚايتعٜٛضٟٚعٓس٥ص تكض
 ايتكٝٝس سيا ٟ اغيسٕٟ َٔ ضبه١ُ ازبعا٤ ؼي ايسع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ ٚدب ع٢ً ايكاضٟاشا قسض سهِ ْٗا٨- 2

ٟ  هلصٙ ايٛقا٥ع سيع٢ٓ إ اسهاّ ايكاضٟاثبت٘ ٖصا اسبهِ َٔ ٚقا٥ع ٚيهٓ٘ ٫ ٜتكٝس بايتهٝـ ايكإْٛ
 ٚدب باإلزا١ْٟ  ازبعا٨ٟؾاشا اقه٢ ايكاض. ٟ اغيسٕٟ تهٕٛ سيا اثبت٘ َٔ ٚقا٥ع سذ١ ع٢ً ايكاضٟازبٓا٨

ٟ ؾًٝؼ يًكاض  بايربا٠٤ٟ ازبعا٨ٟٚاشا قه٢ ايكاض.  ايتكٝٝس بصيو ٚايكها٤ بايتعٜٛضٟ اغيسٕٟع٢ً ايكاض
 .  إ حيهِ بجبٛتٗا ٚاسبهِ ع٢ً اغيسع٢ عًٝ٘ بايتعٜٛضٟاغيسٕ
 اٚ ٟ اغتٓازا ازي اُٖاٍ اغيتِٗ بسضد١ ٫ تكٌ ازي زضد١ ا٫ُٖاٍ ازبعا٨با٫ؾطاز ازبعا٤  قهت ضبه١ُٚاشا

 َٔ اثبات ٟ اغيسٕٟاغتٓازا ازي َٛت اغيتِٗ اٚ يٛدٛز َاْع َٔ َٛاْع ايعكاب ؾإ شيو ٫ ضيٓع ايكاض
 (.2)اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ٚاسبهِ بايتعٜٛض

ٟ  ايعطامَٟٔ ايكإْٛ اغيسٕ (232)َٚٔ سٝح غكٛط ايسع٣ٛ ازبعا١ٝ٥ ٚاغيس١ْٝ ؾكس ْكت اغياز٠ - 3
 نإ بعس اْكها٤ ث٬خ غٓٛات َٔ أًٜا ايعٌُ غري اغيؿطٚع ٫َٔ تػُع زع٣ٛ ايتعٜٛض ايٓاؾ١٦ )ع٢ً اْ٘ 

قها٤ عيػ١ عؿط٠  ايّٝٛ ايص٣ عًِ ؾٝ٘ اغيتهطض بايؿدل ايص٣ اسسث٘ ٫ٚ تػُع ؼي طيٝع ا٫سٛاٍ بعس

                                                 
 .202 م، اغيكسض ايػابل، ايبهط ٚا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ ايبؿريٟايبام عبساجملٝس اسبهِٝ ٚا٫غتاش عبس. ز(  1)
 .216 م،اثبات ايتعاّ-   اسهاّ ايتعاّ، َكازض ايتعاّ، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات،ع٢ً سػٔ شْٕٛ. ز( 2)
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ؾأَاّ اغيتهطض َٔ عٌُ ترتتب عًٝ٘ نًتا اغيػ٪ٚيٝتري ازبعا١ٝ٥  (غ١ٓ َٔ ّٜٛ ٚقٛع ايعٌُ ايػري َؿطٚع
ٚاغيس١ْٝ ث٬خ غٓٛات إلقا١َ ايسع٣ٛ اغيس١ْٝ ابتسا٤ َٔ تاضٜذ عًُ٘ حبسٚخ ايهطض ٚبايؿدل ايص٣ 

اَا ؼي ايسع٣ٛ ازبعا١ٝ٥ بايٓػب١ يًبايػري . اسسث٘ ٚعيؼ عؿط غ١ٓ َٔ تاضٜذ ٚقٛع ايؿعٌ بهٌ ا٫سٛاٍ
ٚاَا بايٓػب١ يػري ايبايػري ؾٗٓاى اغتجٓا٤ات مت ايتططم ايٝٗا ؼي قإْٛ ضعا١ٜ ؾ٬ تػكط بايتكازّ 

 اٚ سهِ اٚ قطاض بات بعسّ بطا٤ت٘ بٛؾا٠ اغيتِٗ اٚ قسٚض سهِ بات بإزاْت٘ اٚ ٟٚتٓكضا٫سساخ 
 عٓ٘ اٚ بايعؿٛ عٔ ازبطضي١ اٚ بٛقـ باإلؾطاز َٟػ٪ٚيٝت٘ عٔ ازبطضي١ اغيػٓس٠ ايٝ٘ اٚ قطاض ْٗا٨

اَا  ( اقٍٛ دعا300١ٝ٥)ا٫دطا٤ات ؾٝٗا ٚقؿا ْٗا٥ٝا اٚ ؼي ا٫سٛاٍ ا٫خط٣ اييت ْل عًٝا ايكإْٛ اغياز٠ 
َٓ٘ ع٢ً اْ٘ ٫ تػكط زع٣ٛ ايتعٜٛض ا٫ بػكٛط  (172) ؾكس ْكت ؼي اغياز٠ ٟ اغيكطٟايكإْٛ اغيسٕ

 (.1)ايسع٣ٛ ازبعا١ٝ٥
 

: ايتُٝٝع بري اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚاغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ: ٟا٫َط ايجإ
تٓكػِ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ازي َػ٪ٚي١ٝ عكس١ٜ َٚػ٪ٚي١ٝ تككري١ٜ ٚاغاؽ اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٖٛ ا٫خ٬ٍ 

 ايعاّ ايص٣ ٜؿطض عسّ ايكاْْٛٞ ٚاغاؽ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٖٛ ا٫خ٬ٍ با٫يتعاّ ٟبايتعاّ عكس
: ا٫نطاض بايػري ٚؼي اَط ايتؿطق١ ٚايتُٝٝع بري اغيػ٪ٚيٝتري ايتككري١ٜ ٚايعكس١ٜ ْعطض غيػا٥ٌ ث٬ث١

 اغيػ٪ٚي١ٝ اٚ ٚسستٗا اظزٚاز
ذبسٜس ْطام نٌ َٔ اغيػ٪ٚيٝتري 

 غ٪ٚيتريازبُع اٚ اشبري٠ بري امل

 
 : اظزٚاز اغيػ٪ٚي١ٝ اٚ ٚسستٗا- أ

 نإ ا٫دباٙ ؼي ايؿك٘ ايؿطْػٞ خ٬ٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط 
ٖٛ ٚدٛب ايتؿطق١ بري اغيػ٪ٚيٝتري ايتككري١ٜ ٚايعكس١ٜ ا٫ اْ٘ ؼي ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط ظٗط ؾطٜل 

َٔ ايؿكٗا٤ شٖبٛا ازي ٚسس٠ اغيػ٪ٚي١ٝ سٝح قايٛا بإٔ ايػبب ٚا٫ثط ٖٛ ٚاسس ؼي اغيػ٪ٚيٝتري ؾػبب 
اغيػ٪ٚي١ٝ بؿهٌ عاّ ٖٛ ا٫خ٬ٍ بايتعاّ اٚ ٚادب غابل ٜٚعس ٖصا ا٫خ٬ٍ ٖٛ خطأ َٔ طبٝع١ ٚاسس٠ 

نُا إ ا٫ثط اغيرتتب ع٢ً اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ بؿهٌ عاّ ٖٛ ْؿ٤ٛ ا٫يتعاّ . غٛا٤ نإ َكسضٙ عكسا اٚ قإْٛ
بايتعٜٛض ٚقس اْت٢ٗ ٖصا اشب٬ف ازي َٛقـ ٚغط بٛسس٠ ؼي ا٫غاؽ ٚاخت٬ف ؾُٝا ٚضا٤ شيو ؾبايٓػب١  

                                                 
 .514-513 م، اغيكسض ايػابل،عكُت عبساجملٝس. ز(  1)
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يٛسس٠ ؼي ا٫غاؽ ٖٛ اشبطأ ايص٣ ٜع٢ٓ اخ٬ٍ بايتعاّ غابل ٜٚػت٣ٛ بعس شيو إ ٜهٕٛ َكسض ٖصا 
ا٫يتعاّ ٖٛ ايعكس اٚ ايعٌُ غري اغيؿطٚع ؾذٖٛط اغيػ٪ٚيٝتري ٖٛ ٚاسس ٖٚصا ازبٖٛط ٜػتتبع إ تهٕٛ 
هلصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ اق٫ًٛ َٛسس٠ تتٛيس َٓٗا ْعط١ٜ عا١َ تتهُٔ ايكٛاعس اييت ذبهِ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ 

ا٫ إ اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ تكّٛ ع٢ً . (1)ٟ اٚ بٛادب قإْٟٛغٛا٤ ناْت ْاؾ١٦ عٔ اخ٬ٍ بايتعاّ تعاقس
 َا اؾتٌُ عًٝ٘ ايعكس َٔ ايتعاَات ٚاغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ اغاغ٘ باخت٬ف خيتًـ ٟا٫خ٬ٍ بايتعاّ عكس

ؾططؼي ايعكس ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ .  ٚاسس ثابت ٖٛ ا٫يتعاّ بعسّ اسبام ايهطض بايػريٟا٫خ٬ٍ بايتعاّ قإْٛ
 ذبكل اغيػ٪ٚي١ٝ اَا ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؾكبٌ إ تتشكل نإ قبٌايعكس١ٜ ناْا َطتبطري بعكس 

 ؼي اغيبٝع بعس ابطاّ ٟٚ اغيجاٍ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ إ ٜتعطض ايبا٥ع يًُؿرت. اغيسٜٔ ادٓبٝا عٔ ايسا٥ٔ
 َٔ عسّ ايتعطض َٚجٌ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ إ ٜتعطض اسس يًعري ٟعكس ايبٝع ؾٝدٌ بايتعاَ٘ ايعكس

 ٜؿطض عًٝ٘ عسّ ا٫نطاض ٟؼي ٜس َايهٗا ؾتتشكل َػ٪ٚي١ٝ اغيعرتض َٚكسضٖا اخ٬ي٘ بايتعاّ قإْٛ
 ٟ:ٌٜ بايػري ٚ ْؿأ عٔ ٖصا اغيػ٪ٚي١ٝ ا٫خت٬ف بري اغيػ٪ٚيٝتري ؾٛاضم ٚجيًُٕٛ ٖصٙ ايؿطٚم سيا

 
 ٟؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ تؿرتط ا١ًٖٝ ايطؾس ؼي انجط ايعكٛز اَا ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؾتهـ: ا١ًٖٝ٫- 1

. ا١ًٖٝ ايتُٝع 
 بعس إ ٟ ٖٛ َٔ ٜتشٌُ عب٤ اثبات قٝاَ٘ بايتعاَ٘ ايتعاقسٕؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ اغيسٟ: ا٫ثبات- 2

 ٜكع ٟ ا٫يتعاّ ايكإْٛؼي خطمٜجبت ايسا٥ٔ ٚدٛز ايعكس اَا ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؾإٕ عب٤ ا٫ثبات 
. ع٢ً عاتل ايسا٥ٔ

ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٜؿرتط اعصاض اغيسٜٔ ا٫ ؼي سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ ٫ٚ اعصاض ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ : ا٫عصاض- 3
(. 2)ايتككري١ٜ

ايتعٜٛض ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٜكتكط ع٢ً ايهطض اغيباؾط اغيتٛقع ؾكط ؼي : َٔ سٝح َس٣ ايتعٜٛض- 4
. سري إ ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٖٛ ايهطض اغيباؾط اغيتٛقع ٚايػري اغيتٛقع

ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ايتهأَ ثابت حبهِ ايكإْٛ بُٝٓا ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ : َٔ سٝح ايتهأَ- 5
. ؾ٬ ٜؿرتض ايهُإ

                                                 
 .315م، 2003 ، َكازض ا٫يتعاّ،ضَهإ أبٛ ايػعٛز. ز(  1)
 .748 م، َكسض غابلٟ،ايطظام اظيس ايػٓٗٛض عبس. ز(  2)
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جيٛظ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٫ٚ جيٛظ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ : َٔ سٝح ا٫تؿام ع٢ً ا٫عؿا٤ َٔ اغيػ٪ٚي١ٝ- 6
. ايتككري١ٜ

اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ تتكازّ خبُؼ عؿط غ١ٓ اَا اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؾتكازَٗا : َٔ سٝح ايتكازّ- 7
(. 1)ث٬خ غٓٛات اٚ عيؼ عؿطٙ غ١ٓ سػب ا٫سٛاٍ

 
 :ذبسٜس ْطام نٌ َٔ اغيػ٪ٚيٝتري- ب 
 َٓ٘ يصا ؾٝؿرتط ْاؾ٧ تتٛؾط اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٫ بس َٔ ٚدٛز عكس خيٌ اسس اططاؾ٘ بايتعاّ ٟيو

: يكٝاّ اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ تٛاؾط ايؿطٚط ا٫ت١ٝ
  .ٚدٛز عكس ٜطبط بري اغيػ٪ٍٚ ٚ اغيهطٚض

 .إ ٜهٕٛ ايعكس قشٝشًا
 ايتعاَات٘ ايٓاؾ١٦ عٔ ٖصا ايعكس ٜطتب نطضا يًططف ا٫خط بأسسإ ٜكع َٔ ايططف اغيػ٪ٍٚ اخ٬ٍ 

 .اغيهطٚض

 
 َٔ ايؿطٚط اغيصنٛض٠ ؾ٬ تٓٗض اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ؾُٔ ٜكّٛ بعٌُ ع٢ً غبٌٝ اجملا١ًَ أًٜاؾإشا ربًـ 

 اثٓا٤ ايٓكٌ ْؿأ عٓ٘ نطض يًطانب أيكطٜب٘ اٚ قسٜك٘  نٓكً٘ بعطبت٘ باجملإ ؾاشا اضتهب ايٓاقٌ خط
ؾاْ٘ ٫ خيهع يًُػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٚنصيو غئ ٜكّٛ بعٌُ غري َهًـ ب٘ نُٔ ٜػاضع إلطؿا٤ سطٜل ؼي 

اَا اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ . َٓعٍ داضٙ ؾريتهب خطأ اثٓا٤ شيو ٫ ربهع يكٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ
 اْٗا تكّٛ ؼي نٌ َط٠ ٫ تتٛؾط ؾٝٗا تًو ايؿطٚط اٚ بعهٗا حبٝح ٜعترب اغيػ٪ٍٚ ادٓبًٝا عٔ ؾا٭قٌ

 . ضٚاغيهط
ٚاشا نإ ايؿعٌ ايص٣ غبب ايهطض قس ٚقع خ٬ٍ ؾرت٠ ايتُٗٝس إلبطاّ ايعكس ناْت اغيػ٪ٚي١ٝ تككري١ٜ ٚاشا 

ثاض ايبشح سٍٛ قٝاّ ايعكس تعري ايبشح عُا اشا ناْت ١ْٝ ايططؾري اغيؿرتن١ ازي تطتٝب اثاض قا١ْْٝٛ 
ضيهٔ اغيطايب١ بٗا قها٥ٝا ؾإ تٛاؾط شيو ٚنإ ايؿعٌ ػيا ٜسخٌ ؼي ٖصٙ ا٫ثاض ناْت اغيػ٪ٚي١ٝ 

(. 2)عكس١ٜ
 

                                                 
 .189 م، َكسض غابل،ضبُس ؾطٜـ اظيس .ز(  1)
 .21 م، ازبع٤ ا٫ٍٚ، اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؼي ن٤ٛ ايؿك٘ ٚ ايكها٤ٟ،اجملٝس ايؿٛاضبز  ٚاغيػتؿاض ايسنتٛض عبٟايسٜٔ ايسْاقٛض عع اغيػتؿاض(  2)
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 :ازبُع اٚ اشبري٠ بري اغيػ٪ٚيٝتري- ز
 انطاضًا باغيأدٛض ؾٌٗ اغيػتأدطقس ٜرتتب ع٢ً ايؿعٌ ايٛاسس اغيػ٪ٚيٝتري ايعكس١ٜ ٚايتككري١ٜ نإٔ حيسخ 

 ٫ جيٛظ ازبُع بري اغيػ٪ٚيٝتري ؾ٬ جيٛظ يًسا٥ٔ ايطدٛع َٟٔ ايطبٝع؟ يًُ٪دط اشبري٠ بُٝٓٗا ٚازبُع
ع٢ً اغيسٜٔ َطتري َط٠ سيكته٢ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚاخط٣ سيٛدب اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ يًشكٍٛ ع٢ً 

ايتعٜٛض ٚنصيو ٫ ٜػتطٝع إ جيُع ٜٚػتؿٝس َٔ َعاٜا اغيػ٪ٚيٝتري ؾريؾع خبكٛم ا٫ثبات ٚؾكا 
يكٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٚخبكٛم ايتهأَ ٚايتعٜٛض ٚعسّ دٛاظ ا٫عؿا٤ َٔ اغيػ٪ٚي١ٝ سيٛدب 

قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٚنصيو ٫ ٜػتطٝع ايطدٛع ع٢ً اغيسٜٔ سيٛدب قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ا٫خط٣ إ 
اَا اشبٝاض اغيككٛز ؾٌٗ جيٛظ يًسا٥ٔ ايطدٛع ع٢ً . اخؿل بايطدٛع سيٛدب قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ا٫خط٣

 اغيػ٪ٚي١ٝ ايتعاقس١ٜ ؾٌٗ ٜػتطٝع ٙاغيسٜٔ سيٛدب قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ا٫قًح ي٘ اٚ اشا غست ؼي ٚد٘
 : عٔ ٖصا ايػ٪اٍ اْكػِ ايؿك٘ ٚايكها٤ ازي ادباٖري ٚيإلداب١ايطدٛع سيٛدب اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ

 
 شٖب ٖصا ا٫دباٙ اْ٘ يًسا٥ٔ اسبل ؼي اشبري٠ بري اغيػ٪ٚيٝتري ٚقٛاعسٖا عٓس ايطدٛع ع٢ً :ا٫دباٙ ا٫ٍٚ

 ضيٓع٘ َٔ شيو ٚست٢ ٚإ ٟاغيسٜٔ َازاّ ؾطٚط نٌ َٔ اغيػ٪ٚيٝتري َتٛؾط٠ ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ْل قإْٛ
 .غست َٔ ٚدٗ٘ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتعاقس١ٜ ؾٝذٛظ ي٘ ايطدٛع ع٢ً اغيسٜٔ سيٛدب قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ

 شٖب ٖصا ا٫دباٙ بؿهٌ عاّ ازي عسّ ازبٛاظ يًسا٥ٔ ايطدٛع ع٢ً اغيسٜٔ ا٫ سيٛدب قٛاعس :ٟا٫دباٙ ايجإ
اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ ٚشيو ٫ٕ َكسض ايع٬ق١ بري ايسا٥ٔ ٚاغيسٜٔ ٖٛ ايعكس يصا ؾٗصٙ ايع٬ق١ جيب إ 

 ايص٣ قاض اغيسٜٔ َػ٪٫ٚ عٓ٘ مل ٜهٔ قبٌ ايعكس ٟٚإ ا٫يتعاّ ايعكس. حيهُٗا ايعكس اغيربّ بُٝٓٗا ؾكط
ايتعاَا ؼي شَت٘  ؾًٛ ؾطض اْ٘ مل ٜكِ ب٘ قبٌ ابطاّ ايعكس غيا نإ َػ٪٫ٚ عٓٗا ٫ َػ٪ٚي١ٝ عكس١ٜ ٫ٕ 

اَا اشا نإ . ايعكس مل ٜربّ ٫ٚ َػ٪ٚي١ٝ تككري١ٜ اش ٫ ٚدٛز يًدطأ عٔ عسّ قٝاّ بأَط مل ًٜتعّ ب٘
 ْاؾ٦ا عٔ دطضي١ دٓا١ٝ٥ نُا ؼي ايػطق١ ايٓاقٌ يًبهاع١ اغيهًـ بٓكًٗا ايتعاقسٟ ٫يتعاَ٘تٓؿٝص اغيسٜٔ 

ؾايؿك٘ ٜهاز جيُع ع٢ً اعطا٤ اشبٝاض يًسا٥ٔ َٔ ايطدٛع ٚشيو شبطٚز ايٓاقٌ عٔ ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ 
ٟ دب قإْٛنٛاا ايكإْٛ ٖٚٛ عسّ ا٫نطاض بايػري ٙايعكس١ٜ ٚزخٛي٘ ؼي ْطام ع٬ق١ اخط٣ ٜٓعِ

(. 1)عاّ
ْٚط٣ اْ٘ َٔ ا٫ؾهٌ اعطا٤ سل اشبٝاض يًسا٥ٔ بري اغيػ٪ٚيٝتري ؼي ايطدٛع ع٢ً اغيسٜٔ سٝح إ اعؿا٤ 

اغيسٜٔ َٔ اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ َكسضٙ اضاز٠ ططؼي ايعكس ٚإ ٖصٙ ا٫ضاز٠ غري قازض٠ ع٢ً ايتٗطب َٔ 
                                                 

 523 م، َكسض غابل،اجملٝس بهطز عكُت عب. ز(  1)
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اسهاّ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ باعتباضٖا َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٫ٚ جيٛظ ا٫تؿام ع٢ً ا٫عؿا٤ َٓٗا َٚٔ د١ٗ 
اخط٣ ؾإ اغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ تتشٍٛ ازي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ اشا اضتهب اغيسٜٔ خطأ دػُٝا اٚ غؿا ؼي 

.  ايص٣ ْتر عٓ٘ ايهطضٟ ايتعاقسَ٘ا٫خ٬ٍ بايتعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٟ اغيبشح ايجإ
 زضاغ١ َكاض١ْ - ٟ ايعطامٟاغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ايكإْٛ اغيسٕ

 
ٟ َٔ ايكإْٛ اغيسٕ (186) اغياز٠ ٟاغيؿطٚع ٙ  ؼي َٛنٛع  ايعٌُ غرئَٟ اغيٛاز اييت بسأ بٗا اغيؿطع ايعطام

اشا اتًـ اسس َاٍ غريٙ اٚ  اْكل قُٝت٘ َباؾط٠ اٚ تػببًا ٜهٕٛ نآَا اشا نإ - 1) ٚ اغيته١ُٓ ٟايعطام
 َُٓٗا ٟٚإشا ادتُع اغيباؾط ٚاغيتػبب نُٔ اغيتعُس اٚ اغيتعس- 2 .ؼي اسساث٘ ٖصا ايهطض قس تعُس اٚ تعس٣

 (.1)( َعًا ناْا َتهاؾًري ؼي ايهُإاؾًٛ نُٔ
                                                 

  .َٟذي ايكإْٛ اغيسٕ(  1)
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ٚ ٜكابًٗا اغياز٠  ( اجمل١ً– 925 – 922ٚ 912ٚ 887ٚ 93ٚ 92ٚ 90)إ َكسض ٖصٙ اغياز٠ ٖٛ اغيٛاز 
 عٓس ايكٝاغ١ يًكٛاْري اغيتعًك١ بايعٌُ ٭خط٣ إ ايكٛاْري ربتًـ َٔ زٚي١ .َٟٔ ايكإْٛ اغيكط (169)

إ نٌ خطأ ٜٓتر عٓ٘ )غري اغيؿطع ؾايكٛاْري اي٬ت١ٝٓٝ ٜٛضز ْكا عاًَا َٓٗا ٜهع قاعس٠ عا١َ َته١ُٓ 
 ؾكس تططقت ازي اغيٛنٛع بؿهٌ ٟ ٚا٫غيإاإلْهًٝعٟاَا ايكإْٛ  ( ايتعٜٛضاغيدط٧نطض يًػري بًعّٚ 

 ٖصا ايتطٛض ؾٗٛ مل ٜهع قاعس٠ ٟ جياضَٟؿكٌ ٖٚصا ٖٛ اسسخ تطٛض ؼي ايتؿطٜع ٚإ ايؿك٘ ا٫غ٬ّ
٠ اغيصنٛض٠ ٖٛ اجمل١ً ضغِ إ ز اغياَكسضعا١َ ؾا١ًَ يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ بٌ شنط سا٫ت َع١ٓٝ ٚإ 

 ٚايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚغٓصنط بؿهٌ ٟ ؼي قٝاغت٘ قس ساٍٚ ازبُع بري ايتٛدٗري ايٛنعٟاغيؿطع ايعطام
(. 1)انجط تؿك٬ٝ ؼي َطًيب ٖصا اغيبشح

 
 

 ا٫ٍٚ اغيطًب
 اضنإ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ

 
اشبطأ ٚايهطض ٚايع٬ق١ ايػبب١ٝ بري )ٟ يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ناغيػ٪ٚي١ٝ ايعكس١ٜ اضنإ ٖٚصٙ ا٫ضنإ ٙ

 .(اشبطأ ٚايهطض
إ ايؿكٗا٤ مل ٜتؿكٛا ع٢ً تعطٜـ ضبسز يًدطأ داَع َاْع ي٘ ؾكس عطؾ٘ ايبعض بأْ٘ ايعٌُ :  اشبطأ:أ٫ًٚ

 ايهاض٠ اغيدايؿ١ يًكإْٛ نجري٠ ٚمل ٜٓل ا٫ ؾا٭عُاٍايـ يًكإْٛ ٚإ ٖصا يٝؼ تعطٜؿًا يًدطأ رايهاض امل
 بإٔ اشبطأ ٖٛ اخ٬ٍ بايتعاّ غابل ٚؼي ٖصا خًط بري اغيػ٪ٚيٝتري *ٚشٖب ب٬ٍْٝٛ.  َٓٗاع٢ً ايكًٌٝ

ٜط١ٜ ٚقس ساٍٚ ب٬ٍْٝٛ سكط ا٫يتعاَات اييت ٜعترب ا٫خ٬ٍ بٗا َٛدبًا يًُػ٪ٚي١ٝ مايعكس١ٜ ٚايتل
: ٖٚٞايتككري١ٜ بأضبع١ 

. عسّ ايعٓـ عبٛ ا٫ؾٝا٤ ٚا٫ؾدام
                           .عسّ ايػـ

.  عٌُ مل تتٗٝأ ي٘ زضد١ َع١ٓٝ َٔ ق٠ٛ ٚ َٗاض٠ ٟقٝاّ بأاٍعسّ 

                                                 
. 240م - ازبع٤ ا٫ٍٚ  - ٟ ايعطامٟايكها٤ اغيسٕ-  غًُإ بٝات ٟاحملاّ(  1)
 . ؾكٝ٘ ؾطْػٞ*
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ايٝكع١ ؼي تأز١ٜ ٚادب ايطقاب١ ع٢ً ا٫ؾٝا٤ اييت تٓتر عٓٗا طباطط ٚ ع٢ً ا٫ؾدام ايص٣ ِٖ ذبت 
.  اسبطاغ١

ٚساٍٚ ؾكٗا٤ اخطٕٚ تعطٜـ .  ازي تعطٜـ اشبطأ باْ٘ ٖٛ ا٫خ٬ٍ بايجك١ اغيؿطٚع١ٍٚشٖب عُا٥ْٛٞ
 ؾٝ٘ داْب ا٫عتسا٤ اٚ ٫ ٜػتطٝع إ ٜعاضن٘ ٟاعتسا٤ ع٢ً سل َهتػب ٜسضى اغيعتس)اشبطأ ؼي اعتباضٙ 

ادب ٚيهٓٗا نػابكتٗا مل تعط٢ ٚ بٛادب ٜتب٢ٓ َٔ اخٌ ب٘ اْ٘ اخٌ بناإلخ٬ٍ)اٚ  (حبل اق٣ٛ َٓ٘
ٚقس اغتكط ايؿك٘ ٚ ايكها٤ ع٢ً إ اشبطأ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٖٛ ( 1)تعطٜؿًا ضبسزًا ؾا٬ًَ يًدطأ

 َٟعٓٛ)ٚ ( ٖٛ ا٫خ٬ٍَٟاز)ؾًًدطأ عٓكطإ  ( غابل ٜكسض عٔ شيٝٝع اٚ ازضاىٟاخ٬ٍ بايتعاّ قإْٛ)
 .(ٖٛ ا٫زضاى أٚ ايتُٝٝع

 
 ٚاغيِٗ ؼي ا٫َط ٖٛ ذبسٜس ٟ قس ٜهٕٛ عُسًٜا اٚ غري عُسٟٚايتعس: ٟ ا٫خ٬ٍ اٚ ايتعس:ايعٓكط ا٫ٍٚ
. ؟ٟ اٚ َازٟ ٌٖٚ ٖٛ ؾدلَٟكٝاؽ ايتعس

 ٖٓا ٖٛ ذبسٜس ا٫خ٬ٍ ع٢ً أغاؽ ايؿدل ايكا٥ِ بايهطض ؾإٕ نإ ٜكهًا دسا ٟٚاغيككٛز بايؿدل
عبطاف بُٝٓا إشا نإ ايكا٥ِ بايهطض زٕٚ َػت٣ٛ ايطدٌ اغيعتاز ؾ٬ عباغب٘ اؾٓشاغب٘ ع٢ً از٢ْ ٖؿ٠ٛ اٚ 

ٖٚصا اغيعٝاض قعب اشبٛض ٚذبسٜس زضد١ ايٝكع١ عٓس ايؿدل ايكا٥ِ بايهطض  .ا٫ ع٢ً ا٫خ٬ٍ ايهبري
َٔ د١ٗ ٚاْ٘ ًٜشل نطضا باغيتهطض ٭ْ٘ ٫ ٜػتطٝع اسبكٍٛ ع٢ً ايتعٜٛض َٔ ايؿدل اشا نإ زٕٚ 

ؾدل َٔ ٚقع َٓ٘ ايؿعٌ بٌ ْٓعط ازي   ؾٝعين عسّ ايٓعط ازيٟٜكع١ ايطدٌ اغيعتاز َٚع٢ٓ اغيعٝاض اغياز
ٖٛ ؾدل َٔ طا٥ؿ١ َع١ٓٝ ْكٝؼ َٔ خ٬ي٘ بأؾعاٍ طا٥ؿ١ٝ ؾإٕ نإ َا أقرتؾ٘ َج٬ًٝ  (ؾدل صبطز)

َع أخص ايعطٚف اشباضد١ٝ بٓعط  (خطأ)خ٫ً٬ ٚإ نإ زْٚ٘ ؾٓعتربٙ اعتربٙ ٕ طا٥ؿ١ٝ ؾ٬ ٭ؾعاٍ
 (.2)ا٫عتباض نعطف ايًٌٝ ٚظطف ايهباب بايٓػب١ يًػا٥ل

 
 ٚسسٙ ٫ ٟ يًدطأ ؾطنٔ ايتعسٟا٫زضاى اٚ ايتُٝٝع ٖٛ ايطنٔ اغيعٓٛ:  ايتُٝٝع ٚا٫زضاى:ٟايعٓكط ايجإ

َػ٪ٚي١ٝ زٕٚ   َسضنًا هلا ٫ٟٚ اعُاٍ ايتعسٙ يٝكّٛ اشبطأ بٌ جيب يكٝاَ٘ إ ٜهٕٛ َٔ ٚقعت َٟٜٔهـ
شيٝٝع ؾايكيب غري اغيُٝع ٚاجملٕٓٛ ٚاغيعتٛٙ تاًَا ٚغريِٖ ٫ ضيهٔ إ ٜٓػب ايِٝٗ خطأ ٭ِْٗ غري 

ٚيهٔ تٝاض ايٓعط١ٜ اغياز١ٜ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ايصٜٔ ٜبٕٓٛ اغيػ٪ٚي١ٝ ع٢ً ذبٌُ . َسضنري ٭ؾعاهلِ

                                                 
 .487م - َكسض ايػابل - اجملٝس اسبهِٝ  عبس. ز(  1)
 .234 م، َكسض غابل،سػٔ ع٢ً شْٕٛ .ز(  2)
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  ٜكطٕٚ سيػا٤ي١ ايكػري غري اغيُٝع َٚٔ ؼي سهُ٘ سٝح ٜكٛيٕٛ بأِْٗ اشا ناْٛا ٫أايتبع١ ٫ اشبط
ٜكَٛٛا ب٘ ؾاِْٗ ًٜشكٕٛ بأؾعاهلِ نطضًا بايػري تػتٛدب ايتعٜٛض ٜٚأتٕٛ بأَج١ً َٓٗا  ٜسضنٕٛ َا

ايكيب غري اغيُٝع ايػين ٚاغيتهطض ايؿكري ٜٚكاضْٕٛ بري اغيكًش١ ايٛادب١ ايطعا١ٜ ٚإ أقشاب ٖصٙ 
 .  اٚ ا٫خ٬ٍ ؾكطٟايٓعط١ٜ قس أثطٚا ع٢ً أقشاب ايٓعط١ٜ ايؿدك١ٝ ست٢ قايٛا بإٔ اشبطأ ٜعين ايتعس

اغيُٝع  ضٜسٖا َٔ ايطا٥ؿ١ ؾإ ايكيب غريتر بإٔ ايعطٚف ايساخ١ًٝ ٫ ضيهٔ ٟايػٓٗٛض. ٜٚكٍٛ ا٫غتاش ز
ؼي تكطؾات٘ اشا مت َكاضْت٘ بأقطاْ٘ غتبك٢ تكطؾًا َعتازًا بايٓػب١ هلِ ٚع٢ً أغاؽ شيو ٫ ٜعترب تعسٜا 

ٜع ٜهٕٛ غري َػ٪ٍٚ ٚايكشٝح ؼي ْعطٙ إ اشبطأ ٜتهٕٛ َٔ عٓكطٜٔ ُٖا ا٫خ٬ٍ ٚبصيو عسِٜ ايتُٞ
 أٚ ا٫زضاى ٚايؿدل ايص٣ ٫ ٜسضى َا ٜكسض َٓ٘ ٫ ضيهٔ َػا٤يت٘ ٫ أزبًٝا ٫ٚ َسًْٝا أٚ ايتعسٟ ٚايتُٝٝع

 تطبط اغيػ٪ٚي١ٝ ٫ٟٚدٓا٥ًٝا َازاَت اغيػ٪ٚي١ٝ تكّٛ ع٢ً اشبطأ ٖٚصا ٖٛ ؾهٌ ايٓعط١ٜ ايؿدك١ٝ ؾ٘
(. 1) بايتُٝٝعأباشبطأ تطبط اشبط

 
ا٫ش٣ ايص٣ ٜكٝب ايؿدل ؼي سل َٔ سكٛق٘ اٚ ؼي َكًش١ )) ضيهٔ تعطٜـ ايهطض بأْ٘ :ايهطض: ثاْٝا

َؿطٚع١ ي٘ شيو اسبل اٚ تًو اغيكًش١ قس ٜهٕٛ َتعًكًا بػ١َ٬ دػِ ايؿدل اٚ عاطؿت٘ اٚ حبطٜت٘ اٚ 
ٟ ٚقس ٜهٕٛ َتعًكا سياي٘ ؾٝػبب ي٘ خػاض٠ ٚقس عطف ايهطض ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬ّ عتباضٙٚابؿطؾ٘ 

ٚ يًهطض أ١ُٖٝ . (باٯخطٜٔاسبام َؿػس٠ )بتعطٜؿات نجري٠ ٚ قس عطؾ٘ ايبعض تعطٜؿا بػٝطًا باْ٘ 
 اغيػ٪ٚي١ٝ َُٗا ٟ تٓتـؾباْتؿا٥٘نبري٠ ؼي تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ ؾٗٛ ٜعترب احملٛض ايص٣ ٜسٚض سٛي٘ اغيػ٪ٚي١ٝ 

 ٚايتؿطٜعات ايكسضي١ اشبطأناْت زضد١ اشبطأ ؾُٓاط ايتعٜٛض ٖٛ ايهطض ٖٚٛ ايص٣ ٜربض اسبهِ ٫ 
 يكٝاّ اغيػ٪ٚي١ٝ ٚدٛز ايهطض يصيو ؾإ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ مل تعترب اؾرتطٛاٚنصيو ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ 

ٚضغِ َطٚض اغيػ٪ٚي١ٝ . نٌ تًـ َٛدب يًتعٜٛض إ مل ٜهٔ ٖٓاى نُٔ حيكس ضبكٍٛ غريٙ بعس ْهذ٘
. (2) يًُػ٪ٚي١ٝ ٚايتعٜٛضٜا ثابتا ضبٛضٟضنإ بل٫ سيطاسٌ طبتًؿ١ ؾإ ايهطض نأسس أ٠اغيسْٞ

 
 

 اْٛاع ايهطض
 

                                                 
 .798 م، َكسض غابلٟ،عبس ايطظام أظيس ايػٓٗٛض. ز(  1)
 .106 م، َكسض غابل،دباض قابط ط٘(  2)
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. ٚ ٖٛ إخ٬ٍ سيكًش١ يًُهطٚض شات ق١ُٝ َاي١ٝ: ٟايهطض اغياز- أ
 ٙ ٫ ٜكٝب ايؿدل ؼي ساي٘ بٌ ٜكٝب٘ ؼي ؾطؾ٘ ٚاعتباضٙ ٚؾعٛضٟٖٛ ايهطض ايص: ٟايهطض ا٫زب- ب

 ٚقس أغتكط ايؿك٘ ٟستُاٍا بؿطط إ ٜهٕٛ نطضًا ضبككا غري َٟٚعتكسات٘ ايس١ٜٝٓ ٚ ؾعٛضٙ ا٫زب
 (.1)ٚايكها٤ ع٢ً دٛاظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٫زبٞ

 ٫ ضيهٔ إ تكسض سياٍ َٔ د١ٗ ٚإ تكسٜطٙ قعب يًػا١ٜ ٟعتباض ايهطض اغيعٓٛاضغِ َعاضن١ بعض هلا ب
ٚ بايطغِ َٔ ا٫ْتكازات ؾكس أغتكط َبسأ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٫زبٞ ؼي ايكٛاْري . َٔ د١ٗ اخط٣

َٔ  (205)َٔ اغياز٠  (1) سٝح ْكت ايؿكط٠ ٟ ايعطامٟاسبسٜج١ َٚٔ ٖصٙ ايكٛاْري ايكإْٛ اغيسٕ
ٟ َٔ ٖصٙ اغياز٠ ؾأداظت إ ٜكض (2) ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٫زبٞ اَا ايؿكط٠ ٟ ايعطامٟايكإْٛ اغيسٕ
 بػبب َٛت اغيكاب ٫ٚ ٜٓتكٌ ٟ اٚ ا٫قطبري َٔ ا٫غط٠ عُا ٜكٝبِٗ َٔ نطض ازبيٮظٚازبايتعٜٛض 

( 205/3ّ )ٟ  ازي ايػري ا٫ إشا ذبسزت قُٝت٘ سيكته٢ اتؿام اٚ سهِ ْٗا٨ٟايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٫زب
 يصيو مت ٟ ايعطامٟ ٚإٕ ن١ًُ ا٫قطبري مل ٜتِ ذبسٜسٖا ؼي ايكإْٛ اغيسٕ(2)ٟ ايعطامَٟٔ ايكإْٛ اغيسٕ

تؿػريٖا عس٠ تؿػريات َِٓٗ َٔ سكطٖا بايٛضث١ ٚ َِٓٗ َٔ ؾػطٖا بإٔ اغيؿطع قس تطى تكسٜط 
 سػب ظطٚف نٌ قه١ٝ عًُا  إٔ بعض ايكٛاْري قس سكط ٟاغيػتشل َٔ ا٫قطبري يًُشه١ُ ٚايكاض

( 222)َٔ اغياز٠  (2) ؼي ايؿكط٠ ٟ اغيكطٟ ٚ ا٫قطبا٤ يًسضد١ ايجا١ْٝ نايكإْٛ اغيسٕبا٭ظٚازا٫قطبري 
َ٘ٓ. 

 
 

 ؾطٚط ايهطض
 

 ضيهٔ اسبهِ بايتعٜٛض عٓ٘ أٚهلُا إٔ ٜهٕٛ ضبككا ٚثاْٝٗا إ ٟٜؿرتط تٛاؾط ؾطٚط ث٬ث١ ؼي ايهطض ى
  (.3)٠ٜهٕٛ َباؾطًا ٚ ثايجٗا إ ٜكٝب سكًا اٚ َكًش١ َاي١ٝ َؿطٚع

 
 : ضبككا ايهطضإ ٜهٕٛ- أ

                                                 
 .209 م، َكسض غابلٟ، ٚاغيػتؿاض عبس اجملٝس ايؿٛاضبٟايسٜٔ ايسْاقٛض اغيػتؿاض عع(  1)
 .603 م، َكسض غابل،عكُت عبس اجملٝس(  2)
 .213 م، َكسض غابل، ٚا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ ايبؿريٟ ايبهطٟايبام ا٫غتاش ايسنتٛض عبساجملٝس اسبهِٝ ٚا٫غتاش عبس(  3)
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إ ايهطض ايص٣ ٜػتشل ايتعٜٛض ٖٛ ايهطض احملكل غٛا٤ نإ سا٫ً اٚ َػتكب٬ اَا ايهطض احملتٌُ ؾ٬ 
ٜػتٛدب ايتعٜٛض ٚاغيككٛز بايهطض اسباٍ ٖٛ َٛت اغيتهطض َج٬ً ٚايهطض اغيػتكبٌ ٖٛ دطح اغيتهطض 

 تعٜٛهًا عٔ سايت٘ ٚي٘ سل اغيطايب١ بايتعٜٛض ايكانٞ ايؿؿا٤ ايتاّ غطٜعًا ؾٝكسض انتػاب٘ٚعسّ 
  يٝكطض ي٘ َاٟ ايٓٗا٨ض تطى ا٫َط يٓتٝذ١ ايتكطٟٟاعؿات يٛنع٘ ٜٚػتطٝع ايكاضضَػتكب٬ً إٕ ظٗط ّ

ٜػتشك٘ َٔ ايتعٜٛض ٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ يتؿٜٛت ايؿطق١ ؾأْ٘ خيتًـ عٔ ايهطض احملتٌُ ؾٗٛ أٜها 
ٜػتشل ايتعٜٛض ٚشيو ٭ْ٘ ضغِ إٔ َٛنٛع ايؿطق١ أَط ضبتٌُ ا٫ إٔ تؿٜٛتٗا أَط ضبكل ٚ ٜطع٢ 

٣ ناع ع٢ً اغيتهطض َٔ تؿٜٛت ايؿطق١ ٚاغيجاٍ ع٢ً شيو ش ايهػب اٍاستُاٍزا٥ُا ايتعٜٛض َس٣ 
 .(1)تؿٜٛت ايؿطق١ ؼي ايٓذاح ؼي ا٫َتشإ

 

 إٔ ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ايهطض ٖٛ ايهطض اغيباؾط اغيتٛقع ٚغري :إ ٜهٕٛ ايهطض َباؾطًا- ب
اغيتٛقع ًٜٚتعّ اغيسٜٔ ايتعٜٛض عٓٗا بايؿهٌ اغيصنٛض سٝح ًٜعَ٘ ايكإْٛ بايتعٜٛض عٔ نٌ نطض ٜهٕٛ 

تكسض )) ع٢ً ٟ ايعطامَٟٔ ايكإْٛ اغيسٕ (207/1)اغيؿطٚع ؾكس ْكت اغياز٠  ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يعًُ٘ غري
سبل اغيتهطض َٔ نطض َٚا ؾات٘ َٔ نػب بؿطط إ ٜهٕٛ  احمله١ُ ايتعٜٛض ؼي طيٝع ا٫سٛاٍ بكسض َا

ٟ  ايعطامٟع ايكإْٛ اغيسٕٚٚايهطض اغيباؾط سػب تعطٜـ َؿط( (ٖصا ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٌُ غري اغيؿطٚع
بط ايهطض ْتٝذ١ تٜهٕٛ ايهطض َباؾطًا أشا ناْت ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًؿعٌ ايهاض ٜٚع)) (422)ؼي اغياز٠ 

اغيباؾط ؾ٬ ضيهٔ  اَا ايهطض غري.  اغيتهطض إ ٜتٛقاٙ ببصٍ دٗس َعكٍٛاغتطاع١طبٝع١ٝ إشا مل ٜهٔ ؼي 
ايتعٜٛض عٓ٘ ٫ْكطاع ايع٬ق١ ايػبب١ٝ بري ايؿعٌ ايهاض ٚايهطض ٖٚٓاى أضا٤ نجري٠ ؼي نٝؿ١ٝ ايتؿطٜل 

 ٚقٛع ايهطض ٖٚٓاى َٔ ٜكٍٛ إ استُاٍاغيباؾط ؾُِٓٗ َٔ ٜعتُس ع٢ً زضد١  بري ايهطض اغيباؾط ٚغري
 َا ٜعتربٙ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ ؼي ٟ ٚمل ٜبري اغيؿطع ايعطاميًدطأٜهٕٛ ايهطض ْتٝذ١ ست١ُٝ اٚ نطٚض١ٜ 

 ايسا٥ٔ إ ٜتٛقاٙ ببصٍ اغتطاع١طبٝع١ٝ اشا مل ٜهٔ ؼي   قس أعترب ايهطض ْتٝذ١ٟسري إ اغيؿطع اغيكط
ٟ َٔ ايكإْٛ اغيسٕ (221) ٚشيو ؼي اغياز٠ ٟدٗس ؼي تٓؿٝصٙ َٔ ايعٓا١ٜ نٌ َا ٜبصٍ ايؿدل ايعاز

(. 2) اْ٘ َعٝاض جيُع بري ايسق١ ٚاغيط١ْٟٚ ٜط٣ ا٫غتاش ايسنتٛض ايػٓٗٛضٟ ٚاغيكط
 
ؾإشا ٚقع ايهطض ع٢ً سل اٚ َكًش١ َاي١ٝ ٫ ٜكطض هلا : إ ٜكٝب سكًا اٚ َكًش١ َاي١ٝ َؿطٚع١- ز

 خًًٝٗا قتٌايكإْٛ ظيا١ٜ ؾ٬ َٛدب يًتعٜٛض ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ ؾ٬ تػتشل اشب١ًًٝ تعٜٛها ؼي 
                                                 

 .326 م، َكسض غابل،اْٛض غًطإ. ز(  1)
 .599 م، َكسض غابل،اجملٝس بهط عكُت عبس. ز(  2)
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غيكًش١ اغياي١ٝ اغيؿطٚع١ إ ٜهٕٛ ؾدل اٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ يًػاقب ؼي اغياٍ اغيػكٛب ٜٚككس ٖٓا ب
 حيل يًُػتؿٝس باإلعاي١ نطض ًٜشل بايؿدل ايكا٥ِ ٟغري َهًـ بإعاي١ أخط َٚع شيو ٜعًٝ٘ ؾإٕ أ

اغيطايب١ بايتعٜٛض ٭ٕ ايهطض أْكب ع٢ً َكًش١ َاي١ٝ َؿطٚع١ ي٘ ٚنصيو اسباٍ ؼي قتٌ اشبطٝب ؾإ 
 .(1) عًٝٗا َٔ ؾطق١ ايعٚازَٚا ؾاتيًدطٝب١ اسبل ؼي اغيطايب١ بايتعٜٛض سيكساض نًؿ١ اشبطب١ 

 
:  ايع٬ق١ ايػبب١ٝ بري اشبطأ ٚ ايهطض:ثايجًا
 باإلناؾ١ ٜػتطٝع اغيتهطض اسبكٍٛ ع٢ً ايتعٜٛض َٔ اشبطأ ايص٣ أضتهب٘ ايػري ؾٝذب ع٢ً اغيتهطض ٟيو

 ايكا٥ِ بايهطض عًٝ٘ اثبات إٕ ايهطض ايص٣ أقاب٘ قس ْؿأ َٔ خطأ ايكا٥ِ بايهطض ٖٚصٙ أازي إثبات خط
ٕ ٜهع ملَػ٪ٚي١ٝ   ٚايهطض ٚغاب ع٬ق١ ايػبب١ٝ بُٝٓٗا ؾ٬اشبطأ ع٬ق١ ايػبب١ٝ ؾاشا تٛؾط نٌ َٔ ٟٙ

ٚايهطض َٚٔ اسبا٫ت اييت تٓكطع ؾٝٗا   ثايح ٜٚكتً٘ ؾتٓكطع ع٬ق١ ايػبب١ٝ بري اشبطأؾٝأتٞ٭خط  غِ
 :ع٬ق١ ايػبب١ٝ بري اشبطأ ٚ ايهطض ٖٓاى سايتري

. ضدٛع ايهطض ازي غبب أدٓيب  -1
إ ٜهٕٛ اشبطأ ٖٛ ايػبب ؼي ايهطض ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ايػبب ايٛسٝس اٚ نإ ٖٛ ايػبب ايٛسٝس ٚيهٔ  -2

 (.2)تعسزت ا٫نطاض

ٚايٓعط١ٜ  (تهاؾ٪ اٚ تعازٍ ا٫غباب)تري ؼي ٖصا ايكسز عطؾت ا٫ٚزي بٓعط١ٜ ٟٚقس ٚدس ايؿك٘ ْعط
 ٟ: ْعط١ٜ ايػبب اغيٓتر ْٚعطنٗا ٚؾل ا٫تٟايجا١ْٝ ٙ

 
 ٜٚكاٍ عٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ بأْٗا ْعط١ٜ تعازٍ ا٫غباب ٭ٕ ا٫غباب اييت أسسثت :ْعط١ٜ تهاؾ٪ ا٫غباب - أ

َتعازي١ َٚهُٕٛ ٖصٙ ايٓعط١ٜ إ ٖٓاى عس٠ اغباب تؿرتى َع بعض ؼي اٜكاع ايهطض ٚإ ت ايهطض نإ
 غبب َٔ تًو ا٫غباب حيٍٛ زٕٚ ٚقٛع ايهطض يصيو ؾإٔ قاسب نٌ غبب ٜتشٌُ ايهطض أٜا ٟربًـ ا

بايهطض نً٘ َٚٔ ا٫َج١ً ع٢ً شيو ؾدل ٌُٜٗ ؼي  غبب١ٝ نإ سذُ٘ باعتباض نٌ غبب ي٘ ع٬ق١
 إلسساخاحملاؾع١ ع٢ً غٝاضت٘ ؾٝػطق٘ أخط َٚٔ خ٬ٍ ايػٝاق١ ٜكطسّ بأخط عٓس٥ص ٖٓاى غببإ 

 ٖصٙ ايٓعط١ٜ باعتباضٖا اْتكستايهطض ٚٚؾكا يٓعط١ٜ تعازٍ ا٫غباب ؾإٔ نٌ غبب ٜتشٌُ ايهطض نً٘ ٚ

                                                 
 .231سػٔ عًٞ ايصْٕٛ، َكسض غابل، م. ز(  1)
 .200 م،ْؿؼ اغيكسض ايػابل، ضبُس ؾطٜـ اظيس .ز(  2)



24 

يصيو ؾإ ايؿك٘ . ت٪ز٣ ازي ْتا٥ر غري عازي١ ؾكس ٜهٕٛ أسس ا٫غباب طؿٝؿا ٚا٫خط نبريا باغيكاض١ْ ب٘
  (.1)ٚايكها٤ قس عسيٛا عٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ

 
ٚٚؾكا هلصٙ ايٓعط١ٜ اشا  (ؾٕٛ نطٜؼ)ا٭غياْٞ  قاسب ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٖٛ ايؿكٝ٘ :ْعط١ٜ ايػبب اغيٓتر - ب

تساخًت عس٠ اغباب ؼي اسساخ ايهطض ؾٝذب إ ْؿطم بري ا٫غباب ايعطن١ٝ ٚا٫غباب اغيٓتذ١ ٌُْٚٗ 
ا٫ٚزي ْٚعتس بايجا١ْٝ ٜٚعترب ايػبب َٓتذا اشا نإ بطبٝع١ ا٫َط ٜ٪زٟ ازي اسساخ ايهطض ؾُج٬ غا٥ل 

 ٜعترب باٯخطايػٝاض٠ ؼي اغيجاٍ ايػابل اُٖاي٘ ٜعترب غببا عطنٝا ٚايػاضم ٚقٝازت٘ يًػٝاض٠ ٚاقطساَ٘ 
 .غببا َٓتذا يًهطض ايصٟ اٚقع٘ بايػري

 اغيسع٢ عًٝ٘ أ اغيسعٞ َع خطأ٠ ؾإ اؾرتى خطَٓتر ا٫غباب اغيؿرتن١ ؼي ٚقٛع ايهطض نًٗا تشا نإاٚ
ؾإ نٌ َُٓٗا ٜتشٌُ ْكـ ايهطض اَا اشا ؾاضى ايؿاعٌ غريٙ ؾإ ن٬ َُٓٗا ٜتشٌُ ايهطض نً٘ 

 (.2) ؼي زؾع ايتعٜٛض ايطدٛع ع٢ً ا٫خطبإَهاْ٘ٚ
ٚاشا تعسزت ا٫نطاض َٔ ايػبب ايٛاسس ؾكس شنطْا غابكا إ ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٖٛ ايهطض 

اغيباؾط اغيتٛقع ٚغري اغيتٛقع ٚنصيو ايهطض ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٜؿٌُ ايهطض اغيازٟ ٚا٫زبٞ ٚقس 
سسزْا ايهطض اغيباؾط باعتباضٙ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٌُ غري اغيؿطٚع ٚاغيجاٍ ع٢ً شيو يٛ اتًـ َعاضع 

 داضٙ ؾرتتب ع٢ً شيو تعطٌٝ اغيعضٚعات ست٢ َاتت ٚاز٣ شيو بسٚضٙ ازي تٛقـ اغيعاضع َٔ َهد١
ايٛؾا٤ بسْٜٛ٘ َٚٔ ثِ ازي اٜكاع اسبذع ع٢ً اَٛاي٘ ٚبٝعٗا بجُٔ خيؼ ٚيٛ طبكٓا ايهطض اغيباؾط اغيتٛقع 

 نطض َباؾط َتٛقع ٚتًـ اغيعضٚعات نطض َباؾط غري َتٛقع ٚؼي ند١ٚغري اغيتٛقع ٫عتربْا تًـ امل
صباٍ ايهطض اغيباؾط ٚايتعٜٛض عٓ٘ ٚعسَ٘ ؼي ايهطض غري اغيباؾط قاٍ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ يٛ غكط سا٥ط 

اْػإ ع٢ً سا٥ط اخط ؾػكط اسبا٥ط ايجاْٞ ع٢ً ضدٌ ؾكتً٘ نُٔ قاسب اسبا٥ط ا٫ٍٚ ٚيٛ عجط 
ٜهُٔ ا٫ٍٚ ٫ٕ ايتؿطٜؼ يٝؼ عًٝ٘ ٫ٚ ايجاْٞ ا٫ اشا عًِ  اْػإ برتاب اسبا٥ط ايجاْٞ ؾهػطت ضدً٘ ٫

 .بػكٛط سا٥ط٘ ٚمل ٜٓكٌ تطاب٘ ؼي َس٠ َعكٛي١
َٔ َا سبل اغيتهطض َٔ نطض َٚا ؾات٘  ٚػيا ٬ٜسغ باْ٘ سيٛدب ايكإْٛ تكسض احمله١ُ ايتعٜٛض بكسض

نػب بؿطط إ ٜهٕٛ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٌُ غري اغيؿطٚع ٜٚسخٌ ؼي تكسٜط ايتعٜٛض اسبطَإ ؼي َٓاؾع 
ا٫عٝإ ٚجيٛظ إ ٜؿٌُ ايهُإ ع٢ً ا٫دط اَا ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ؾاْ٘ ٜؿرتط ؼي ايهُإ إ ٜهٕٛ 
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 بصات٘ ؾ٬ تعٜٛض ع٢ً اغيٓاؾع ٫ٚ ع٢ً ايعٌُ ا٫ ؼي سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ ٚإ ايػبب َاٚتلاغيهُٕٛ َا٫ ّ
(. 1)(ا٫دط ٚايهُإ ٫ جيتُعإ)ا٫غاغٞ يتهٝٝل ؾهط٠ ايهطض ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٖٛ قاعس٠ 

 
 

اغيطًب ايجاْٞ 
 ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ أاشبط

 

( أاشبط)إ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ مل ٜكِ اغيػ٪ٚي١ٝ عٔ ايعٌُ غري اغيؿطٚع ؼي ا٫عُاٍ ايؿدك١ٝ ع٢ً 
. ا اقاَٗا ع٢ً ضنٔ ايتعُس اٚ ايتعسٟ َػتُسا اسهاَٗا َٔ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ َع بعض ايتػٝري ؾٝٗامنٚا

نٌ )َكطًح ا٫نطاض ع٢ً ايعٌُ غري اغيؿطٚع ؾٓل  (256)نُا إ ايكإْٛ اغيسْٞ ا٫ضزْٞ اطًل ؼي اغياز٠ 
اَا بايٓػب١ يًكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ؾاْ٘ اقاَٗا . (انطاض بايػري ًٜعّ ؾاعً٘  ٚيٛ غري ػيٝع بهُإ ايػري

ٚمل ٜؿطم بري اغيباؾط ٚاغيتػبب ٚشيو ؼي اغياز٠  (ايتعُس اٚ ايتعسٟ)نُا شنطْا اع٬ٙ ع٢ً اسس ايطنٓري 
يصيو ْسضؽ ؾُٝا ًٜٞ ايطنٓري ٚاغيباؾط ٚاغيتػبب . َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ايػايؿ١ ايصنط (186)

:-  ايتككريٟ ٚعباٍٚ قسض ا٫َهإ عسّ ايتهطاض أٚا٫زضاى ٚايتُٝٝع ٚاْٛاع اشبط
اٟ داٚظٙ  ( اسبكٛم٣تعس)باْ٘ ظًِ ٚ عسٚإ ٚصباٚظ٠ اسبكٛم ٚ ٜكاٍ  (يػ١) ٜعطف ايتعسٟ :ٟايتعس - أ

اقط٬سا باْ٘ صباٚظ٠ اسبس ٖٚٛ ايؿعٌ ايهاض بسٕٚ سل اٚ دٛاظ ؾطعٞ ؾاغيككٛز عٔ  (ايتعسٟ)ٜٚعطف 
ايتعسٟ ٖٛ إ ايؿاعٌ يٝؼ ي٘ اسبل ؼي ايكٝاّ بايؿعٌ ايصٟ ٚقع َٓ٘ ايهطض ٚؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٜتػع 

 ٚنصيو ا٫ُٖاٍ أتعبري ايتعسٟ يٝؿٌُ طيٝع ايكٛض اييت ٜٓؿا عٓٗا ايهُإ ؾٗٛ ٜؿٌُ ايعُس ٚاشبط
 (:2) سٝح ايككس ازئَضظ ٜٚٓكػِ ايتعسٟ حٚايتككري ٚعسّ ايت

 . َجٌ اٜصا٤ ازبػِ اٚ قطع ايؿذطباٯخطٜٔ ٖٚٛ ايككس باسبام ايهطض :ايتعسٟ بايعُس

 ٜٚتهُٔ ا٫ُٖاٍ ٚعسّ ا٫سرتاظ ٚايتككري ٜٚتذ٢ً ايتؿطق١ بري ايتعسٟ ايعُسٟ :باشبطأايتعسٟ 
ٜهٕٛ ايككام ا٫ ؼي اسباي١ ا٫ٚزي اَا ؼي اسباي١ ايجا١ْٝ اٟ ايتعسٟ   ؼي ايككام سٝح ٫باشبطأٚايتعسٟ 

ٚؼي ساي١ ايتعسٟ ع٢ً ا٫َٛاٍ ؾًٝؼ ٖٓاى ؾطم بري ايعُس . ايهؿاض٠ ايس١ٜ اٚ ٙ ؾايٛادب ؼيباشبطأ
 . أٚاشبط
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ٜٚٓكػِ ايتعسٟ َٔ سٝح ايؿعٌ ازي ايتعسٟ ا٫جيابٞ ٚايتعسٟ ايػًيب ٚاغيجاٍ ع٢ً اسباي١ ا٫ٚزي ٚنع 
ا٫سذاض ؼي ايططٜل ايعاّ ًٜٚشل نطض اَا اغيجاٍ ع٢ً ايتعسٟ ايػًيب ؾٗٛ نايتككري ٚا٫ُٖاٍ ٚعسّ ايتشطظ 

غباح اٍاع عٔ ازا٤ ايؿٗاز٠ ٚاغيجاٍ ع٢ً عسّ ا٫ْتباٙ إ ٜػًِ ؾدل ابٓ٘ يًػباح ؾٝهٕٛ َذيٚاغيجاٍ ا٫
 َٔ اغباب ا٫َتٓاعٚؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٜعس .  ايٛيس يتككري ايػباح ٚعسّ ا٫ْتباٙمَػ٪٫ٚ عٔ غط

 ٚطًب٘ َٓ٘ َٓع٘  يػريٙٚإ انطط ازي طعاّ ٚؾطاب)ايهُإ سٝح دا٤ ؼي اغيػين ٫بٔ قساَ٘ اغيكسغٞ 
ٚايتعسٟ ٖٛ اشبطٚز عٔ ازبٛاظ  (اٜاٙ َع غٓاٙ عٓ٘ ؼي تًًو اسباٍ ؾُات بصيو نُٓ٘ اغيطًٛب َٓ٘

 عٓ٘ ٚغٛا٤ نإ ٖصا اشبطٚز َكرتْا بازضاى اٚ غري َكرتٕ با٫َتٓاعايؿطعٞ غٛا٤ نإ بايؿعٌ اغيازٟ اٚ 
٫ نطض ٫ٚ نطاض ٚايهطض ٫ٜعاٍ )ع٢ً اْ٘  (216)َٔ اغياز٠  (1)ؾايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ْل ؼي ايؿكط٠ 

نٌ ؾعٌ )َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ إ  (202)ْٚكت اغياز٠  (سيا ظًِسيجً٘ ٚيٝؼ يًُعًّٛ إ ٜعًِ 
 (ناض بايٓؿؼ َٔ قتٌ اٚ دطح اٚ نطب اٚ اٟ ْٛع َٔ اْٛاع ا٫ٜصا٤ ًٜعّ ايتعٜٛهات َٔ اسسخ ايهطض

 غري اغيؿطٚع١ ع٢ً اْ٘ يٮعُأٍَ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ نُٔ ا٫سهاّ اغيؿرتن١  (204)ْٚكت اغياز٠ 
ٖٚٓاى َٔ ٜط٣  (غتٛدب ايتعٜٛضتشنط ؼي اغيٛاز ايػابك١  نٌ تعس ٜكٝب ايػري باٟ نطض اخط غري َا)

( 186) ايتككري١ٜ ؼي اغياز٠ ٠اغيػ٪ٚيٞبإ اغيؿطع ايعطاقٞ قس ٚقع ؼي تٓاقض سٝح اؾرتط ايتعُس يكٝاّ 
َٔ  (191)ت نكاعس٠ عا١َ ٚسهِ عاّ ثِ ظيٌ عسِٜ ايتُٝٝع اغيػ٪ٚي١ٝ نا١ًَ ؼي اغياز٠ ٤اييت دا

ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ؾٝككس بايتعُس ايككس ؼي ا٫نطاض ٚايتعسٟ ٖٛ قسٚض ايؿعٌ ايهاض عٔ اُٖاٍ 
 ٫ضيهٔ ٚاشبطأ اشبطأٚن٬ُٖا ٜؿرتنإ ايتُٝٝع ؼي ؾاعٌ ايؿعٌ ايهاض سٝح إ ايتعُس اٚ ايتعسٟ ٜهْٛإ 

 ؼي ْٗٛض اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ اشبطأإ ٜٓػب ازي عسضيٞ ايتُٝٝع ٚاشا نإ اغيؿطع قس اؾرتط اسس ضنين 
 يس٣ عسضيٞ ايتُٝٝع ٚقٛع ايهطض ؾكط ٚبصيو ؾاْ٘ قس ٠اغيػ٪ٚيٞيس٣ ناٌَ ا١ًٖٝ٫ ؾاْ٘ ٜهتؿٞ يكٝاّ 

ساغب ناٌَ ا٭١ًٖٝ ضباغب١ اخـ َٔ ضباغب١ عسضيٞ ايتُٝٝع َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓكٛم ظبس بإ 
اغيؿطع ايعطاقٞ ساٍٚ داٖسا صباضا٠ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ا٫ اْ٘ ادط٣ تػٝريا ع٢ً َا اغتكط عًٝ٘ ايؿك٘ 

ا٫غ٬َٞ سٝح مل ٌُٜٗ ؾهط٠ اشبطأ ؼي تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٫ؾرتاط٘ ايتعُس اٚ ايتعسٟ ؼي اغياز٠ 
إ اغيؿطع  (1)َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاق186ٞا٫ٚزي َٔ َٛنٛع ايعٌُ غري اغيؿطٚع اييت تكابٌ اغياز٠ 

 َٔ ايكإْٛ 186ايعطاقٞ ؼي اؾرتاط٘ ايتعُس اٚ ايتعسٟ ٚعسّ تؿطقت٘ بري اغيباؾط ٚاغيتػبب ؼي اغياز٠ 
اغيسْٞ ايعطاقٞ ٜعترب ْهػ١ اَاّ ايتكسّ اهلا٥ٌ ايص٣ ٚقٌ ايٝ٘ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ؼي َٛنٛع اغيػ٪ٚي١ٝ 

ايتككري١ٜ ٖٚٛ ايتكسّ ايصٟ مل ٜتٛقٌ ايٝ٘ ايتؿطٜعات اسبسٜج١ سبس ا٫ٕ ؾاشا ادتُع اغيباؾط ٚاغيتػبب 
                                                 

 .219ا٫غتاش ايسنتٛض عبساجملٝس اسبهِٝ ٚا٫غتاش عبسايباقٞ ايبهطٟ ٚا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ ايبؿري، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م(  1)



27 

َٚٔ د١ٗ اخط٣ ؾإ ايؿك٘  (1)ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ؾإ اغيػ٪ٚي١ٝ تكع ع٢ً عاتل اغيباؾط زٕٚ اغيتػبب
ٚإ ا٫ٚزي ٖٛ  (2) ع٢ً ايهطض ٚسس٠ٙاإلغ٬َٞ ٫ ٜؿرتط ؼي اغيباؾط ايتعُس اٚ ايتعسٟ ؾٗٛ ٜكِٝ اغيػ٪ٚيٞ

َا ٜكطضٙ ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ َٔ تكطٜط ايهُإ ع٢ً اغيباؾط َطًكًا زٕٚ تعًٝك٘ ع٢ً ايتعُس اٚ ايتعسٟ ٭ْ٘ 
اقطب يًعساي١ َٔ ايتٛد٘ ايص٣ اقطٙ ايكإْٛ اناؾ١ إ ضاٟ ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ ٖٛ َا ٜكٍٛ ب٘ اقشاب 

ٚبؿهٌ َطًل زٕٚ تعًٝك٘ ع٢ً ؾطٚط  (َٔ اسسخ ايهطض يًػري عًٝ٘ إ ٜعٛن٘)ْعط١ٜ ذبٌُ ايتبع١ 
ٖٚصا َا ٜتذ٘ ايٝ٘ ا٫ٕ ايؿك٘ ايػطبٞ سٝح إ َكًش١ َٔ ٚقع عًٝ٘ ايهطض اٚزي بايطعا١ٜ َٔ َكًش١ 

ايكا٥ِ بايهطض ست٢ ٚإ مل ٜهٔ َتعُسا اٚ َتعسًٜا ؾؿٞ سكٝك١ ا٫َط عبٔ اَاّ نطض ٚشَتري ؾأٟ 
ايصَتري اٚزي بتشًُ٘؟ ايعسٍ ٚاغيٓطل ٜكهٝإ بإ ٜتشًُ٘ ايؿدل ايصٟ اٚقع ايهطض ؾ٫ًٛٙ غيا ٚقع َٚٔ 

 (.3)د١ٗ اخط٣ ٖصٙ ايكاعس٠ دبعٌ ايٓاؽ انجط اْتباٖا ؼي خطٛاتِٗ
ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ بإ اغيككٛز بايتعسٟ ٖٛ ايؿعٌ اٚ ايرتى اغيدايـ يًكإْٛ ٚإ اغيؿطع عٓسَا ْل ع٢ً 

ايتعسٟ اضاز ب٘ اشبطٚز ع٢ً ا٫يتعاّ ايعاّ بعسّ ا٫نطاض با٭خطٜٔ غٛا٤ نإ شيو عٔ ازضاى اٚ عسّ 
ازضاى ٚاغتٓس ؼي ايكٍٛ بإ اغيككٛز بايتعسٟ ٖٛ ايعٌُ غري اغيؿطٚع َطًكا بػض ايٓعط عٔ ا١ًٖٝ 

ايؿاعٌ َٔ عسَ٘ سٝح إ ايكإْٛ قس ؾكٌ بري ايتعسٟ ٚايتعُس به١ًُ اٚ ٚنٕٛ ايؿاعٌ عسِٜ ايتُٝٝع 
٫ جيطز ؾعً٘ غري اغيؿطٚع َٔ قؿ١ عسّ اغيؿطٚع١ٝ ٚخيتِ قٛي٘ باْ٘ يٝؼ ٖٓاى اٟ تٓاقض اٚ تعاضض 

ٚعبٔ َع ايطأٟ ايصٟ ٜكٍٛ بٛدٛز  (4)َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ (191)ٚ (186)بري اغيازتري 
 ايتككري١ٜ ازي قػُري ٚدعٌ نٌ ضنٔ ٠ايتٓاقض ٚايتعاضض سٝح قػِ اغيؿطع ايعطاقٞ ضنين اغيػ٪ٚيٞ

 ايتككري١ٜ ؼي ساي١ تٛاؾطٙ يس٣ ايؿاعٌ يػٛا٤ نإ ؾعً٘ َباؾطا اٚ تػببا بايٓػب١ ٠ناف إلقا١َ اغيػ٪ٚيٞ
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ (191)يهاًَٞ ا١ًٖٝ٫ ٚانتؿ٢ بٛدٛز ايهطض بايٓػب١ يعسضيٞ ايتُٝٝع ؼي اغياز٠ 

حبٝح ٜكاؽ غًٛى ايؿاعٌ   (ايعطف ٚايعاز٠)ايعطاقٞ ٚقس ٚنع ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ َعٝاضا يًتعسٟ ٖٚٛ 
بايػًٛى اغيعتاز يًٓاؽ ؾإ نإ َا قاّ ب٘ ايؿاعٌ ٖٛ َعتاز يس٣ ايٓاؽ مل ٜهٔ ايؿاعٌ َتعسٜا ٚإ خطز 
ؾعً٘ عٔ اغيعطٚف ٚاغيعتاز عس ايؿاعٌ َتعسٜا ٚٚدب عًٝ٘ ايهُإ ٚقس ٚضز ؼي اسبسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ 

(. 5)(َاضاٙ اغيػًُٕٛ سػٓا ؾٗٛ عٓس اهلل سػٔ َٚا ضأٚٙ غ٦ًٝا ؾٗٛ عٓس اهلل غ٧)

                                                 
 .237ز سػٔ عًٞ ايصْٕٛ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م( 1)
 .241احملاَٞ غًُإ بٝات، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م( 2)
. 49عبس اجملٝس اسبهِٝ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م. ز(  3)
 .553عكُت عبساجملٝس، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(4)
 .379، م1، يًٗذط٠، ز1313َػٓس ا٫َاّ اظيس بٔ سٓبٌ، اغيطبع١ اغي١ُٝٓٝ، (  5)
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 :-     تعطٜـ ايعُس اٚ ايتعُس : ب

( 186)ٜطاز بايعُس اٚ ايتعُس ايككس ازي ايؿ٧ ؾايعُس ٖٛ ايككس ٚاغيككٛز بايتعُس اغيصنٛض نُٔ اغياز٠
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٖٛ تعُس ايهطض ايصٟ ًٜشك٘ بايػري ٚإ اغًب ايؿكٗا٤ ٜهُٕٓٛ اغيباؾط بؿهٌ 

اشا )َٔ صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ  (913)َطًل زٕٚ تعًٝل ؾعً٘ ع٢ً ايتعُس اٚ ايتعسٟ ٚقس ْكت  اغياز٠ 
ٚيٛ نإ قس ظيل ضغُا عٓ٘ ٫ٕ ا٫ت٬ف سسخ ٖٓا َباؾط٠  (ظيل اسس ٚغكط ع٢ً َاٍ اخط ٚاتًؿ٘ نُٔ

اَا بايٓػب١ يًتػبب ٚاغيتػبب ؾإ ا٫دباٙ ٖٛ عسّ تهُٝٓ٘ ع٢ً ؾعً٘ ا٫ اشا نإ َتعُسا ٚا٫ ؾ٬ تٓٗض 
اييت ْكت ع٢ً إ اغيتػبب ٫ ٜهُٔ ا٫  (93) يسٜ٘ ٜٚػتٓس اقشاب ٖصا ا٫دباٙ ازي اغياز٠ ٠اغيػ٪ٚيٞ

ٚيٛضٚز اغيباؾط  (1)بايتعُس ٖٚٓاى َٔ ٜكٍٛ بإ اغيتػبب ٜهؿٞ يهٞ ٜهُٔ إ ٜهٕٛ َتعسٜا بتػبب٘
:             ْٛنح ايهًُتري ٚؾل ا٫تٞ(186)ٚاغيتػبب ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٚشيو ؼي اغياز٠ 

    

 :اغيباؾط ٚايتػبب: ز

ضَٞ ايٓاض )اغيباؾط ٖٛ شيو ايؿعٌ ايص٣ حيكل ايٓتٝذ١ زٕٚ إ ٜتٛغط بُٝٓٗا ؾعٌ اخط ٚاغيجاٍ ع٢ً شيو 
 .  (ع٢ً َاٍ اخط ؾاسرتم

ايتػبب ٖٛ شيو ايؿعٌ ايصٟ حيكل ايٓتٝذ١ بسخٍٛ ؾعٌ اخط اٚ اَط اخط بٝٓ٘ ٚبري ايٓتٝذ١ اٟ إ 
سؿط ب٦ط باضض ايػري بسٕٚ َػٛؽ ؾطعٞ ثِ غكط )ايؿعٌ مل حيسخ ايٓتٝذ١ َباؾط٠ ٚاغيجاٍ ع٢ً شيو

 . (ؾ٧ ؼي ٖصا ايب٦ط ؾإ اسباؾط ٜهُٓ٘ يتعسٜ٘ ؼي ايتػبب

 

 : ا٫زضاى ٚايتُٝٝع: ز

إ اعتباض ا٫زضاى ٚايتُٝٝع ؾططًا ؼي ايؿعٌ ايهاض غٛا٤ نإ َباؾطا اٚ تػببًا تٛدس عس٠ ادباٖات بٗصا 
:  ايؿإٔ ؼي ايؿك٘ اإلغ٬َٞ َٚٓٗا

. ٜط٣ عسّ تهُري عسِٜ ايتُٝٝع اشا نإ َباؾطا يًؿعٌ ايهاض:- ا٫دباٙ ا٫ٍٚ
ٜط٣ إ اغيباؾط ٫ ٜؿرتط ؾٝ٘ إ ٜكسض عٔ عُس ٫ٚ عٔ تعس غيػا٤ي١ ؾاعً٘ ٜٚهتؿ٢ ٖصا :- ا٫دباٙ ايجاْٞ

 ٚقٛع ايهطض َٔ ايؿعٌ بػض ايٓهط عٔ ؾدل ايؿاعٌ غٛا٤ نإ ػيٝع اٚ غري ٠ا٫دباٙ يٓٗٛض اغيػ٪ٚيٞ
 (.2)ػيٝع

                                                 
 .556عكُت عبساجملٝس، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م. ز(  1)
 .561عكُت عبساجملٝس، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م. ز(  2)
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 :اْٛاع اشبطأ ايتككريٟ: ح

ٖٓاى ْٛعإ َٔ اشبطأ ُٖا اشبطأ ا٫جيابٞ ٜٚككس ب٘ ايكٝاّ بعٌُ حيطَ٘ ايكإْٛ ناإلت٬ف ٚاَا اشبطأ 
ايػًيب ؾٗٛ ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بعٌُ ٖٚٛ بسٚضٙ ٜٓكػِ ازي قػُري اٚهلُا ا٫َتٓاع عٔ عٌُ ٜؿطن٘ 

 ٚثاُْٝٗا ا٫َتٓاع عٔ عٌُ ٜؿطن٘ ايكِٝ ٠ايكإْٛ ٖٚصا ايٓٛع َٔ اشبطأ ايػًيب ٜػتٛدب اغيػ٪ٚيٞ
اشبًك١ٝ ٚايتهأَ ا٫دتُاعٞ ناَتٓاع ؾدل عٔ َس ٜس ايعٕٛ يؿدل َعطض شبطط نػطم اٚ سطم 

 (. 1) يس٣ قاسب٘ َٔ عس٠َٖ٘ٚصا ايٓٛع َٔ ا٫َتٓاع َجاض دسٍ ٚخ٬ف سٍٛ َس٣ قٝاّ اغيػ٪ٚيٞ

 ((ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥))
 
 

 ((ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ))ٟ ٜعٟقطاض مت
 2003/اهل١٦ٝ اغيس19/١ْٝ: ضقِ ايكطاض

 16/2/2003: تاضٜذ ايكطاض
ب ؽ احملاؾع١ ٚ إصيا ٖٛ َٔ قُِٝ أعُاٍ ٚظاض٠ ايبًسٜات حاختكامسيا إٔ ؾتح ايؿٛاضع يٝؼ َٔ ))

قإْٛ إزاض٠ ايبًسٜات ايٓاؾص ٚسٝح إ َٔ أتًـ َاٍ غريٙ ٜهٕٛ نآًَا إشا نإ ؼي أسساخ ٖصا ايهطض قس 
 َكانا٠ اغيسع٢ عًٝ٘ ٟ يصا ٜكبح َٔ سل اغيسعٟ َٔ قإْٛ اغيس186ٕتعُس أٚ تعس٣ ع٬ًُ باغياز٠ 
  .((احملاؾغ إناؾ١ ازي ٚظٝؿت٘

 
 ((ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ))ٟ ٜعٟقطاض مت

 2000/ اهل١٦ٝ اغيس١ْٝ/ 138 :ضقِ ايكطاض
 26/6/2000 :تاضٜذ ايكطاض

 ٚبري ايػٝاض٠ اييت نإ ٜكٛزٖا اغيسع٢ عًٝ٘ ٚ خبطأ َٓ٘ ٟ سسخ اقطساّ بري غٝاض٠ اغيسعاْ٘تبري ))
نِ احل ٜطتبط بٟنُا ٖٛ ثابت بكطاض اسبهِ ايكازض َٔ ضبه١ُ ازبٓح عًٝ٘ ٚسٝح إٔ اسبهِ اغيسٕ

 َٔ 107 ؾٝٗا نطٚضٜا ع٬ُ حبهِ اغياز٠ ؾكً٘ؾكٌ ؾٝٗا ٖصا اسبهِ ٚنإ   ؼي ايٛقا٥ع اييتٟازبعا٨
  .((ٟ َس186ٕقإْٛ ا٫ثبات ٚاْ٘ اشا أتًـ أسس َاٍ غريٙ َباؾط٠ أٚ تػببًا ٜهٕٛ نآَا سيٛدب اغياز٠ 

                                                 
 .220ا٫غتاش ايسنتٛض عبساجملٝس اسبهِٝ ٚا٫غتاش عبسايباقٞ ايبهطٟ ٚا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ اٍ  ؾري، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م(  1)
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 ((ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ))ٟ ٜعٟقطاض مت

 1998/اهل١٦ٝ اغيس١ْٝ/ 386 :ضقِ ايكطاض
 28/12/1998 :تاضٜذ ايكطاض

إشا أتًـ أسسًا َاٍ غريٙ ٜهٕٛ نآًَا إشا نإ ؼي إسساخ ٖصا ايهطض قس تعُس أٚ تعس٣ يصا ٜكبح َٔ ))
  .((ٙ با٭نطاض اييت سبكت ب٘ َٔ دطا٤ ٖسّ ايهٛؾو ايعا٥س ي٘ت َكانا٠ اغيسع٢ عًٝ٘ َٚطايبٟسل اغيسع

 
  ٟٟظقطاض شيٞ

 65/سكٛق122/١ٝ :ضقِ ايكطاض
 2/5/1965: تاضٜذ ايكطاض

 57قها٤ ضبه١ُ ايتُٝع اجملًس ايجايح م 
 .(( إشا ناْت غري َككط٠ ٫ٚ َعتس٫ٟ١ٜ تًعّ ايبًس١ٜ بايتعٜٛض عٔ تػطب اغيٝاٙ يبٓا٤ اغيسع))
 

 ٟٟظقطاض شيٞ
 63/سكٛق١ٝ/ 1533 :ضقِ ايكطاض

 4/12/1963: تاضٜذ ايكطاض
 46قها٤ ضبه١ُ ايتُٝع اجملًس ا٫ٍٚ م 

اغيطٜض احملتهط ٫ ٜعترب َطتهبًا خطأ أٚ تعُسًا إشا نطبت ٜسٙ زٕٚ قكس أٚ إزضاى ايطبٝب أثٓا٤ ))
. ((سكٓ٘ ٭ْ٘ غري َايو يكٛاٙ ايعك١ًٝ ٚع٢ً ايطبٝب إٔ ٜكسض َجٌ ٖصا اغيٛقـ ٜٚتدص ي٘ اسبٝط١ ٚاسبصض

 
 

 ((ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ))ٟ ٜعٟقطاض مت
 1993/اهل١٦ٝ اغيس١ْٝ/ 268 :ضقِ ايكطاض

 26/12/1993 :تاضٜذ ايكطاض
 ٚا٫زبٞ عٔ قصف اغيسع٢ عًٝ٘ ؼي ؾطؾٗا يجبٛت شيو بكسٚض سهِ ٟإٕ اغيسع١ٝ تػتشل ايتعٜٛض اغياز))

. ((َٔ ضبه١ُ ازبٓح باإلزا١ْ ٚانتػاب٘ ايسضد١ ايكطع١ٝ
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 ((ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ))قطاض شيٝٝعٟ 
 2002/اهل١٦ٝ اغيس251/١ْٝ :ضقِ ايكطاض

 25/9/2002 :تاضٜذ ايكطاض
  اغيتٛؼي ؼي سري إ ايتعٜٛض اغيصنٛض ٫٭ؾكا٤إ ضبه١ُ اغيٛنٛع دٓشت ازي اسبهِ بايتعٜٛض ا٫زبٞ ))

ٜػتشك٘ ا٫ ا٫ظٚاز ٚا٫قاضب َٔ ايسضد١ ا٫ٚزي ع٠ٚ٬ ع٢ً ايتعٜٛض اغيازٟ ٚايصٟ ٜػتشك٘ ٚايس٠ اغيتٛؼي 
 (.( ٚايتهؿري ٚايؿاذب١ظبػبب اغيكاضٜـ اييت اْؿكٗا غيطاغِٝ ايتذٗٞ

 
 

 ((ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ))ٟ ٜعٟقطاض مت
 2/1975ّ/79 :ضقِ ايكطاض

 8/3/1975تاضٜذ ايكطاض 
 صبُٛع١ ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ايعسز ا٫ٍٚ ايػ١ٓ ايػازغ١ قؿش١ اضبعري 

 ٚا٫غتػ٬ٍ يإلثطا١ًٜ٤ ؽٜهٕٛ ٚ ٜػاٍ ؾٝ٘ يهٞ ٫ جيب إ ٜكسض ايتعٜٛض ا٫زبٞ حبسٚز َعكٛي١ ٚإ ٫))
 تهاؾ٧اٍ ٚايػا١ٜ َٔ ايتعٜٛض عُٓٗا ٖٞ َٓح اغيتهطض تطن١ٝ َٓاغب١  باملٜكَٛإ اش اسبعٕ ٚا٫مل ٫

 (.(ٙ َٔ امل ٚسعٕاببكسض ا٫َهإ َا ام
 

 ٟٟظقطاض شيٞ
 64/سكٛق١ٝ / 1464 :ضقِ ايكطاض

 27/2/1964: تاضٜذ ايكطاض
 55 م 3قها٤ ضبه١ُ شيٝع اجملًس 

 .(( إٔ ٜهٕٛ ضبتٌُ ايٛقٛعٟٜهـ ايهطض اغيطايب ب٘ جيب إٔ ٜهٕٛ ضبككًا ٫ٚ))
 
 

 ٟٟظقطاض شيٞ
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 1972/ ١٦ٖٝ عا١َ أٚزي /14ٚ 13 :ضقِ ايكطاض
 11/3/1972: تاضٜذ ايكطاض

 47ايٓؿط٠ ايكها١ٝ٥ ايعسز ا٫ٍٚ ايػ١ٓ ايجايج١ م 
٫ ٜػتشل قاسب ايساض تعٜٛهًا عٔ عسّ تأدري زاضٙ بػبب تػطب َٝاٙ زاض ازباض ايٝٗا ٭ٕ عسّ ))

 .((ايتأدري نطض غري ضبكل
 
 

قطاض شيٝعٟ  
 6/1ّ/1978 :ضقِ ايكطاض

 22/4/1975تاضٜذ ايكطاض 
 41صبُٛع١ ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ايعسز ايجاْٞ ايػ١ٓ ايػازغ١ قؿش١ 

 ا٫ّ دطا٤ شيو بعاطؿتٗا ٚسٓاْٗا إلقاب١تػتشل ا٫ّ تعٜٛهًا ازبًٝا عٔ زٖؼ طؿًتٗا ٚٚؾاتٗا ))
تكاؽ  ٚؾعٛضٖا ٖٚٛ نطض ضبكل ٚغري استُاٍ ٚقابٌ يًتعٜٛض باغياٍ قاًْْٛا ٚإ عاطؿ١ ا١ََٛ٫ ٫

(. (ض اشبربا٤ٟ ٚؾكا يتكطٟباغيطنع ا٫دتُاعٞ عٓس اسبهِ بايتعٜٛض ا٫زب
 
 

 ٟٟظقطاض شيٞ
 بػساز 56/سكٛق١ٝ/ 2421 :ضقِ ايكطاض

إٕ ايهطض نإ قس ذبكل ْتٝذ١ تكطٜط نؿـ قازض َٔ ش٣ٚ اشبرب٠ ٚإٕ ايهطض قس أٚقعت٘ طايب١ ))
ايتكشٝح ٚإٕ ايكطاض ايكازض َٔ ٖصٙ احمله١ُ ٚاغيطًٛب تكشٝش٘ نإ ٫سغ طيٝع ايٓكاط ايٛادب 

 غري ٬َٟسعتٗا ٚإٕ ا٫غباب اغيب١ٓٝ ؼي طًب ايتكشٝح ٚإٕ ناْت دسٜس٠ مل تصنط أثٓا٤ اغيطاؾعات ؾ٘
ْطبك١ باعتباض ضبسث١ ايهطض بكٛض٠ َباؾط٠ نُا ّٟ  َٔ ايكإْٛ اغيس186ٕٚاضز٠ أٜها سٝح إٔ اغياز٠ 

(. 1)((٫ ضيهٔ حملسخ ايهطض اغيباؾط إ ٜػتؿٝس َٓٗا يصا تكطض ضز ايطًب (219)إ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ 
   ٟٜعٟقطاض مت

 82/1983 /4ّ/ 81 :ضقِ ايكطاض
                                                 

 .242، م1غًُإ بٝات ايكها٤ اغيسْٞ ايعطاقٞ، ز(  1)
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 26/9/1982 :تاضٜذ ايكطاض
 15م 1982 غ١ٓ 13 ؽ 3صبُٛع١ ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ايعسز

 اغيسع٢ عًٝ٘ َػا٤ي١ ٜٛدب ٟإٕ اؾرتاى اغيسع٢ عًٝ٘ ؼي اضتهاب اشبطأ ايص٣ تػبب عٓ٘ ا٫نطاض باغيسع))
 .((عٔ ايتعٜٛض سيا ٜتٓاغب َع َس٣ َػاُٖت٘ ؼي ٖصا اشبطأ

 
  ٟٜعٟقطاض مت

 66/سكٛق١ٝ/ 2400 :ضقِ ايكطاض
 31/3/1967 :تاضٜذ ايكطاض

 117قها٤ ضبه١ُ شيٝع اجملًس ايطابع م 
دع ت يكاحل اغيحٟ إٔ ٜكضا٫ستٝاط٫ٞ ٜهؿ٢ يكٝاّ اغيػ٪ٚي١ٝ عٔ ايهطض ايٓاتر عٔ ٚنع اسبذع - 1))

عًٝ٘ ٜٚطؾع اسبذع بٌ جيب إٔ تكّٛ ع٬ق١ غبب١ٝ بري اشبطأ اسباقٌ ٚبري ايهطض اغيرتتب عٓ٘ 
. ((سبل اغيتهطض َٔ نطض َٚا ؾات٘ َٔ نػب ايتعٜٛض ٜؿٌُ َا- 2  .ايتعٜٛض

 
 

 (ضبه١ُ شيٝٝع اقًِٝ نٛضزغتإ)قطاض شيٝٝعٟ 
 2002ٚ2003/اهل١٦ٝ اغيس١ْٝ /263ٚ13: ضقِ ايكطاض

 5/2/2003 13/1/2002ٚ: تاضٜذ ايكطاض
قاّ بتػ١ٜٛ اضض ايهطاز ايكسِٜ ٚأقبشت بعُل عيؼ اَتاض  (ٙ)تبري إ اغيسع٢ عًٝ٘ ايجاْٞ ؾطن١ ))

تكطٜبًا َٔ َػت٣ٛ ايؿاضع احملاشٟ ي٘ ٚإ َٛضخ اغيسع١ٝ ٚا٫ٚزٖا ايكاقطٜٔ تٛؼي بػبب غكٛط٘ ؼي 
اسبؿط٠ زٕٚ ٚنع َٛاْع اٚ سٛادع شيٓع غكٛط اغياض٠ عًٝ٘ ٚسٝح ٫ نطض ٫ٚ نطاض ٚإ ايهطض ٜعاٍ 

(. (ؾإ ايؿطن١ تهٕٛ َػ٪ٚي١ عٔ ايهطض ايصٟ سبك٘ باغيسع١ٝ ٚا٫ٚزٖا ايكاقطٜٔ ٜٚػتشل ايتعٜٛض
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اغيبشح ايجايح 
اغاؽ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٚطبٝعتٗا  

 ((زضاغ١ َكاض١ْ))
 

إ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٖٞ ا٫يتعاّ بتعٜٛض ايهطض ايص٣ ًٜشل بايػري ٚقس َط سيطاسٌ ؾت٢ ؼي ذبٌُ 
ايكا٥ِ بايهطض بتعٜٛض اغيتهطض ٚنٝؿ١ٝ ايكٝاّ بصيو َعتُس٠ ع٢ً َعاٜري َٓٗا قسضي١ َٚٓٗا َتطٛض٠ 

ؾإ نٌ َٔ  ((ْعط١ٜ ذبٌُ ايتبع١))ناشبطأ ٚذبٌُ ايتبع١ ٚسيٛدب اغيعٝاض ا٫خري اٚ ايٓعط١ٜ ا٫خري٠ 
ٜكّٛ بعٌُ ًٜشل َٔ دطا٥٘ نطضا بايػري عًٝ٘ إ ٜعٛن٘ عٔ ايهطض ايص٣ اسبك٘ ب٘ ٚيٛ نإ غًٛن٘ 

غٓتططم ؼي ٖصا اغيبشح تعطٜـ عسضيٞ ايتُٝٝع ٚاغباب٘ ٚا٫غاؽ ايكاْْٛٞ . (1)غري َؿٛب بعٌُ َا
 :غيػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ؼي َطًبري نا٫تٞ

 
 

اغيطًب ا٫ٍٚ 
تعطٜـ عسضيٞ ايتُٝٝع ٚاغباب٘ 

 

َٝع َاظ ايؿ٧ ععي٘ ٚؾطظٙ ٚباب٘ باع ٚنصا ))ايتُٝٝع يػ١ ٜعين ايععٍ ٚايؿطظ دا٤ ؼي طبتاض ايكشاح 
َٝعٙ شيٝٝعا ؾاصياظ ٚاَتاظ ٚشيٝٝع ٚاغتُاظ نً٘ سيع٢ٓ ٜكاٍ اَتاظ ايكّٛ اشا شيٝع بعهِٗ َٔ بعض 

ٚايتُٝٝع ؾطعًا ٫خيتًـ عٔ َعٓاٙ ايًػٟٛ ؾكس عطؾ٘ ؾكٗا٤ ( (ٚؾ٬ٕ ٜهاز ٜتُٝع َٔ ايػٝغ اٟ ٜتكطع
َٔ نإ َسضنا يعباضت٘ ؾاُٖا َا تسٍ عًٝ٘ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ نإ ٜسضى إ ايبٝع )ايؿطع ا٫غ٬َٞ باْ٘ 

ٚايتُٝٝع  (غايب ٚإ ايؿطا٤ دايب ٜٚعًِ ايػدي  ايؿاسـ َٔ ايٝػري ٜٚككس ب٘ ذبكٌٝ ايطبح ٚايعٜاز٠
ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ َا١ٖٝ ايؿعٌ ٚطبٝعت٘ ٚتٛقع ا٫ثاض اييت َٔ ؾاْ٘ اسساث٘ ٖٚصٙ اغيكسض٠ ))قاْْٛا ٖٛ 

تٓكطف ازي َازٜات ايؿعٌ ؾتتعًل بهٝاْ٘ ٚطبٝعت٘ ٚعٓاقطٙ ٚخكا٥ك٘ ٚنصيو تٓكطف ازي اثاضٙ َٔ 

                                                 
 .65 اغيػتؿاض ععايسٜٔ ايسْاقٛضٟ ٚاغيػتؿاض ايسنتٛض عبساسبُٝس ايؿٛاضبٞ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م(1)
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سٝح َا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ خطٛض٠ ع٢ً اغيكًش١ اٚ اسبل ايصٟ حيُٝ٘ ايكإْٛ َٚا تٓصض ب٘ َٔ اعتسا٤ 
 (.          1()(عًٝ٘

ٚايؿدل ايصٟ ٜؿكس ايتُٝٝع اغيصنٛض ٜػ٢ُ عسِٜ ايتُٝٝع ٚاغباب عسِٜ ايتُٝٝع تطدع  ؼي ايػايب ازي 
نعـ ايعكٌ اٚ اخت٬ي٘ ؾايهعـ ٜطدع ازي قػط ايػٔ سٝح ٜٛيس ا٫ْػإ ٖٚٛ ٫ ٜعطف ؾ٧ نُا ؼي قٛي٘ 

ٚا٫خت٬ٍ ٜطدع ازي إ  (78ٚاهلل اخطدهِ َٔ بطٕٛ اَٗاتهِ ٫ تعًُٕٛ ؾ٦ٝا غٛض٠ ايٓشٌ اٯ١ٜ )تعازي 
ا٫ْػإ بعس إ ٜبًؼ غٔ ايطؾس قس ٜتعطض غيطض ؼي عكً٘ ٜ٪زٟ ازي ؾكساْ٘ اٚ اخت٬ي٘ ٚعباٍٚ زضاغ١ 

. ا٫غباب ؼي صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ بؿهٌ طبتكط ٚؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ
 

 :اغباب اْعساّ ايتُٝٝع ؼي صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ: ا٫ٚ

إ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٚصب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ قس ضتبت اثاض َُٗ٘ ع٢ً اْعساّ ايتُٝٝع اٚ َا ٜػُٝ٘ ايؿك٘ 
ؼي ْطام اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ بؿهٌ عاّ ٚربتًـ تًو ا٫ثاض َع َا اْتٗذت٘  (عٛاضض ا١ًٖٝ٫)ا٫غ٬َٞ 

ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ اييت اقتكطت ؼي ا٫غباب ع٢ً قػط ايػٔ ٚاغيطض ايعكًٞ سٝح اعتربت ايؿك٘ 
اإلغ٬َٞ ٚصب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ بعض اسبا٫ت ا٫خط٣ ناإلنطاٙ َٚطض اغيٛت سا٫ت ٜٓعسّ ؾٝٗا ايتُٝٝع 

بس٫ َٔ   (اغباب اسبذط)ٚتػتٛدب اسبذع ٚتكٝٝس ايتكطف ٚإ صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ تػتدسّ َكطًح 
اسبذط ٖٛ َٓع ؾدل َٔ تكطؾ٘ ايكٛيٞ )اييت تٓل  (941)اغباب اْعساّ ايتُٝٝع ٚشيو ؼي اغياز٠ 

َٚع٢ٓ اسبذط ؾطعا ٖٛ َٓع ؾدل طبكٛم اٟ َٓع اسس  (ٜٚكاٍ يصيو ايؿدل بعس اسبذط ضبذٛض
ِٖٚ ايكػري ٚاجملٕٓٛ ٚاغيعتٛٙ ٚايػؿٝ٘ ٚاغيسٜٔ َٔ  (959 958ٚ 957ٚ)ا٫ؾدام اغيصنٛضٜٔ ؼي اغيٛاز 

تكطؾِٗ ايكٛيٞ نايبٝع َج٬ ٚا٫جياض ٚايهؿاي١ ٚاسبٛاي١ ٚا٫ٜساع ٚايطٖٔ ٚاهلب١ ٚا٫قطاض َٚا ايُٝٗا َٔ 
ْؿاش ايتكطف ٜٚكاٍ يصيو ايؿدل بعس اسبذط ضبذٛض ٜتهح ػيا غبل إ اغباب اْعساّ ايتُٝٝع ؼي صب١ً 

ايكػط ٚازبٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايػؿ٘ ٚايسٜٔ ٚا٫نطاٙ َٚطض اغيٛت ٜٚهٝـ ايؿطاح ا٫غُا٤ )ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ٖٞ
(.      2)ٚغٓهتؿٞ بايتططم يهٌ َٔ ايكػط ٚازبٕٓٛ (ٚايّٓٛ ٚايػهط

          

ٖٛ َطس١ً َٔ َطاسٌ سٝا٠ ا٫ْػإ ٚيٝؼ بكؿ١ اٚ عاضض َهتػب ٚيهٔ َع شيو : ايكػط ؼي ايػٔ- 1
اعتربت٘ اجمل١ً َٔ نُٔ ايعٛاضض ٚ ايكػط ؼي ايًػ١ ٜعطف ع٢ً اْ٘ نس ايهرب ٚ قس قػط ايؿ٢ ؾٗٛ قػري 
ٚ قػاض اَا ؼي ا٫قط٬ح ؾٝعطف ع٢ً اْ٘ ايطٛض ايطبٝعٞ ايػابل َٔ سٝا٠ نٌ اْػإ ٚ ايصٟ ٜعٓٝٓا َٔ 

                                                 
 .11 اغيس١ْٝ يعسضيٞ ايتُٝٝع، زضاغ١  َكاض١ْ بري ايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚاغيكطٟ ٚايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬، م٠د٬ٍ ضبُس ابطاِٖٝ، اغيػ٪ٚيٞ. ز(  1)
 .11، م 2008 اعساز ؾهٌ ضبُس عػك٬ٕ، اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ يعسِٜ ايتُٝٝع، زضاغ١ َكاض١ْ، (2)
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َٛنٛع ايكػري ٖٛ ايكػري غري اغيُٝع ٚ تبسأ ٖصٙ اغيطس١ً باغي٬ٝز ٚ تٓتٗٞ ببًٛؽ غٔ ايتُٝٝع ٚ ٜػ٢ُ 
٫ْ٘ ٫ ٜػتطٝع إ ضيٝع ؾ٤٢ اَا قبٌ ٖصٙ اغيطس١ً ؾٝػ٢ُ  (بايكيب غري اغيُٝع)َٔ ٜكع ؼي ٖصٙ اغيطس١ً 

ازبٓري ٚ ٫ ٜتكٛض َٔ ازبٓري إ ًٜشل ايهطض بايػري ٚيهٔ ٜكاٍ إ ايكيب ابٔ ّٜٛ ٚاسس يٛ أْكًب ع٢ً 
قاضٚض٠ اْػإ ؾهػطٖا جيب عًٝ٘ ايهُإ َٔ َاي٘ ٚ ؼي ايٛاقع يٝؼ ٖٓاى ذبسٜس يػٔ ايتُٝٝع ؼي 

ايصٟ )ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ بػٔ ضبسز٠ يًتُٝٝع ٭ْ٘ خيتًـ باخت٬ف ا٫ؾٗاّ ؾكس قٛضٙ ايبعض باْ٘ 
إ ٜكري ايطؿٌ حبٝح ٜأنٌ ٚ )ٖٚٓاى قٛض اخط٣ ٚ اسػٔ َا قٌٝ ٖٛ  (ٜؿِٗ اشبطاب ٜٚطز ازبٛاب

ٚ ٬ٜسغ َٔ ؾكٗاٙ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ اْ٘ مل حيسز غٔ ايتُٝٝع سيذطز ن٬ّ  (ٜؿطب ٜٚػتٓذٞ يٛسسٙ
ايطؿٌ بٌ تطًبٛا يصيو قسضا َعٝٝٓا َٔ ايك٣ٛ ايعك١ًٝ َٚٔ ٖٓا ؾإ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ناْت انجط زق١ 
ؼي ذبسٜس ايتُٝٝع َٔ  ايططم اييت اتبعتٗا ايكٛاْري ايكسضي١ َٚٓٗا ايكإْٛ ايطَٚاْٞ اييت سسزت عسِٜ 

ايتُٝٝع باْ٘ ايصٟ ٫ ٜػتطٝع ايه٬ّ ٚبؿهٌ عاّ اعترب ايؿكٗا٤ غٔ ايػابع١ ٖٞ ايػٔ اييت ٜػتطٝع 
(.  1)ايكػاض ؾٝٗا ايتُٝٝع عاز٠

 
ٖٚٛ اؾ١ تكٝب ق٣ٛ ا٫ْػإ ايعك١ًٝ ؾتعسّ شيٝٝعٙ ؾٝهٕٛ سهِ تكطؾات اجملٕٓٛ سهِ : ازبٕٓٛ- 2

اخت٬ٍ ؼي ايعكٌ ٜٓؿا عٓ٘ انططاب اٚ )تكطؾات ايكػري غري اغيُٝع ٚنصيًو ٜعطف اقط٬سا باْ٘ 
َٔ اجمل١ً إ اجملٕٓٛ ع٢ً قػُري اسسُٖا اجملٕٓٛ اغيطبل ٚ ٖٛ ايصٟ  (944)ٚ تٓل اغياز٠  (ٖٝذإ

ٜػتٛعب دْٓٛ٘ طيٝع اٚقات٘ ٚ ايجاْٞ ٖٛ دٕٓٛ غري اغيطبل ٚ ٖٛ ايصٟ جئ ؼي بعض ا٫ٚقات ٚ ٜؿٝل 
 .ؼي بعهٗا

ٚ ٖٓاى اضبع١ اقٛاٍ خبكٛم ازبٕٓٛ اغيطبل ؾٗٓاى َٔ ٜكٍٛ باْ٘ ازبٕٓٛ ايصٟ ٜػتُط ّٜٛ ٚي١ًٝ 
ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ باْ٘ ازبٕٓٛ ايصٟ ٜػتُط ؾٗطا نا٬َ ٚ ايكٍٛ ايجايح ٜط٣ باْ٘ ايصٟ ٜػتُط يػ١ٓ نا١ًَ 

(  2)ٚ اَا ايكٍٛ ا٫خري قاٍ باْ٘ ازبٕٓٛ ايصٟ ٜػتُط ٭نجط َٔ غ١ٓ ٚ قٍٛ ايؿٗط ٖٛ ايكٍٛ ايطادح
ٜٚكػِ ؾكٗا٤ ايؿطع ا٫غ٬َٞ ازبٕٓٛ ا٫ عس٠ تكػُٝات َٓٗا ازبٕٓٛ ا٫قًٞ ٚ ازبٕٓٛ ايعاضض ٚ ازبٕٓٛ 

اَا سهُٞ اجملٕٓٛ اغيطبل ٚغري  (3)ازبع٥ٞ ٚ ازبٕٓٛ ايهًٞ ٚ ازبٕٓٛ اغيػتُط ٚازبٕٓٛ غري اغيػتُط
بإ اجملٕٓٛ اغيطبل ٖٛ  (997)َٔ اجمل١ً سٝح تٓل اغياز٠  (980 997ٚ)اغيطبل ؾكس سسزتٗا اغيازتري 

                                                 
 .146د٬ٍ ضبُس ابطاِٖٝ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(1)
 .23ؾهٌ ضبُس عػك٬ٕ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م( 2)
 .117د٬ٍ ضبُس ابطاِٖٝ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م. ز( 3)
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َٔ اجمل١ً ؾتٓل ع٢ً إ تكطؾات اجملٕٓٛ غري اغيطبل ؼي  (980)ؼي سهِ ايكػري غري اغيُٝع اَا اغياز٠ 
   .ساي١ اؾاقت٘ نتكطؾات ايعاقٌ

 
:  أغباب اْعساّ ايتُٝٝع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ: ثاْٝا

ايكػري ٚاجملٕٓٛ ٚ اغيعتٛٙ ٚبري  )يكس ؾطم ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ بري احملذٛضٜٔ حبهِ ايكإْٛ ٚ ِٖ 
ؾاحملذٛضٜٔ حبهِ ايكإْٛ ِٖ ضبذٛضٜٔ يصاتِٗ سٝح إ  (ايػؿٝ٘ ٚ شٚ ايػؿ١ً)احملذٛضٜٔ حبهِ ايكها٤ 

سايتِٗ َع١ًَٛ يًػايب اَا بايٓػب١ يًػؿٝ٘ ٚ شٚ ايػؿ١ً ؾإ ايعًٌ ايٓؿػ١ٝ يسٜٗا ٖٞ ايػايب١ ع٢ً ايعًٌ 
ايعك١ًٝ َٚعطؾتٗا يس٣ ايػري يٝػت ٚانش١ ؾٝتعري َعاًَتٗا َعا١ًَ طبتًؿ١ ؼي ٚنع اجملٕٓٛ ٚ اغيعتٛٙ 

ايكػري ٚاجملٕٓٛ ٚاغيعتٛٙ )َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ سٝح قطضت  (94)ٚايكػري ٚازي شيو أؾاضت اغياز٠ 
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ْكت ذبذط احمله١ُ ع٢ً ايػؿٝ٘ ٚ شٟٚ  (95)ٚ اغياز٠  (ضبذٛضٕٚ يصاتِٗ

َٔ  (107)ٚيهٕٛ اغيعتٛٙ ؼي سهِ ايكػري اغيُٝع ٚؾل اغياز٠  (1)ايػؿ١ً ٜٚعًٔ اسبذع بايططم اغيكطض٠
ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ يًػؿٝ٘ ؾشهُ٘ سهِ ايكػري اغيُٝع ٚاعترب ايكإْٛ اغيسْٞ 

يصيو عباٍٚ ايتططم يهٌ َٔ ايكػري غري اغيُٝع  (110)ايعطاقٞ شٚ ايػؿ١ً سهُ٘ سهِ ايػؿٝ٘ ؼي اغياز٠ 
. ٚاجملٕٓٛ باعتباضُٖا عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ

 
إ ا٫ْػإ ؼي سٝات٘ ضيط بج٬ث١ أزٚاض ٚ ايسٚض ا٫ٍٚ ؾٝ٘ قػريا غري ػيٝع ٚقس : ايكػري غري اغيُٝع- أ

ؾايكػري . ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ غٔ ايتُٝٝع بػبع غٓٛات نا١ًَ (97)َٔ اغياز٠  (2)سسزت ايؿكط٠ 
قبٌ ٖصا ايػٔ ٜهٕٛ غري ػيٝع اٟ عسِٜ ا١ًٖٝ٫ ٚ يصيو ؾًٝؼ ي٘ ايكٝاّ بأٟ تكطف ٚ ادطا٤ أٟ ْٛع 

َٔ أْٛاع ايعكٛز ست٢ ٚ يٛ نإ ايعكس ي٘ ْاؾعًا ْؿعًا ضبهًا ٚتكطؾات ايكػري غري اغيُٝع باط١ً ست٢ ٚ إ 
َطؾس ازبريإ  (269)َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ اغيػتكا٠ َٔ اغياز٠  (96)اشٕ ي٘ ٚيٝ٘ ٚؾل اغياز٠ 

ٚٚيٞ ايكػري ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٖٛ ابٛٙ ثِ ٚقٞ أبٝ٘ ثِ   (2)صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ (966)ٚ
دسٙ ايكشٝح ثِ ٚقٞ ازبس ثِ احمله١ُ أٚ ايٛقٞ ايصٟ ْكبت٘ احمله١ُ ٚيًكانٞ إ ٜػًب اي١ٜ٫ٛ َٔ 

ٚ تهٕٛ عكٛز ا٫زاض٠ ايكازض٠ َٔ ايٛقٞ ؼي َاٍ ايكػري قشٝش١ . ا٫ب اٚ ازبس اشا عطؾا بػ٤ٛ ايتكطف
ْاؾص٠ ٚيٛ ناْت بػدي ٜػط ٚ ٜعتربٙ عكٛز ا٫زاض٠ بٛد٘ خام ا٫جياض ايصٟ ٫ ٜعٜس َست٘ عٔ ث٬ث١ 

                                                 
 .66ٚ ا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ ايبؿري، م, ٚا٫غتاش عبسايباقٞ ايبهطٟ,  ا٫غتاش ايسنتٛض عبساجملٝس اسبهِٝ(1)
 .94 احملاَٞ غًُإ ببإ، َكسض غابل، م(2)
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ٚ يٛدٛز قٛاْري خاق١ هلا اسهاّ خاق١ بؿإٔ ايكاقطٜٔ ؾًٔ ْتٛغع ؼي ٖصا اجملاٍ َٚا ُٜٗٓا ؼي . غٓٛات
 ايتككري١ٜ َع ا٫ؾاض٠ ازي إ قإْٛ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ اغيطقِ ّاغيٛنٛع ٖٛ عسضيٞ ايتُٝع َٚػ٪ٚيٝت٘

 .  قس ْػدت ا٫سهاّ اشباق١ بايكػري ايصٟ مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس1980يػ١ٓ  (78)

َٓ٘ ٫ٚجيٛظ يًٛيٞ  (27)ٚسًت ضبًٗا نكإْٛ خام ٚ سسزت ٚيٞ ايكػري با٭ب ثِ احمله١ُ ؼي اغياز٠ 
َٔ قإْٛ  (28)َباؾط٠ سل َٔ سكٛم اي١ٜ٫ٛ ا٫ اشا نإ ا٬ٖ غيباؾطٙ ٖصا اسبل َٔ َاي٘ ٚؾل اغياز٠ 

ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ ٜٚسخٌ ؼي اي١ٜ٫ٛ َا ٜ٪ٍٚ يًكػري بططٜل ايتربع ا٫ اشا اؾرتط اغيتربع غري شيو  
٫ٚجيٛظ يًٛيٞ إ ٜتكطف سياٍ ايكػري ا٫ سيٛاؾك١ زا٥ط٠ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ ٚبايططٜك١ اغيٓكٛم عًٝٗا ؼي 

ايتكطؾات اييت ٫ جيٛظ يًٛيٞ اٚ ايٛقٞ اٚ ايكِٝ إ  (43)ٚ سسزت اغياز٠  (30ّ)قإْٛ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ 
(. 1)ٜباؾطٖا ا٫ سيٛاؾك١ َسٜط١ٜ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ اغيدتك١

ٖٚٛ اؾ١ تكٝب ق٣ٛ ا٫ْػإ ايعك١ًٝ ؾتعسّ شيٝٝعٙ ٚ بايتايٞ تؿكس ا١ًٖٝ ا٫زا٤ ؾٝهٕٛ سهِ : ازبٕٓٛ- أ
تكطؾات اجملٕٓٛ ٖٛ سهِ تكطؾات ايكػري غري اغيُٝع اٟ اْٗا تهٕٛ باط١ً غٛا٤ ناْت ناض٠ ب٘ نطضا 

ٚ مل ٜعطف ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ازبٕٓٛ ٚ  (2)ضبها أٚ زا٥ط٠ بري ايٓؿع ٚ ايهطض أٚ ْاؾع٘ ْؿعًا ضبهًا
َٔ ايكإْٛ  (108)انتؿ٢ باسبام اجملٕٓٛ بايكػري ٖٚٛ عسِٜ ايتُٝع نايكػري غري اغيُٝع ؾٓكت اغياز٠ 

اجملٕٓٛ اغيطبل ٖٛ ؼي سهِ ايكػري غري اغيُٝع اَا اجملٕٓٛ غري اغيطبل ؾتكطؾات٘ ؼي ساي١ )اغيسْٞ ايعطاقٞ 
َٔ صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ  (980, 979)ٚ ٖصٙ اغياز٠ َػتكا٠ َٔ اغياز٠  (اؾاقت٘ نتكطؾات ايعاقٌ

َٚٔ ٬َسع١ ٖصٙ اغياز٠ إ ازبٕٓٛ ْٛعإ َطبل ٚغري َطبل ٚ اغيطبل ٖٛ  (3)َطؾس اسبريإ (269)ٚ
ٚازبٕٓٛ اغيطبل ؼي سهِ . َا ٫تتدًً٘ اؾاق١ اٚ قشٛ ٚغري اغيطبل ٖٛ َا تتدًً٘ ؾرتت اؾاق١ اٚ قشٛ

(. 4)ايكػري غري اغيُٝع ؾذُٝع تكطؾات٘ باط١ً
 
 

اغيطًب ايجاْٞ  
ا٫غاؽ ايكاْْٛٞ غيػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ 

 

                                                 
. 200عكُت عبس اجملٝس، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(1)
 .81سػٔ عًٞ ايصْٕٛ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(2)
 .102 احملاَٞ غًُإ بٝإ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م(3)
 .120عبس اجملٝس اسبهِٝ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(4)



39 

اشا نإ اغيؿطع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ قس خطز عُا قطضٙ ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ باؾرتاط٘ ايتعُس اٚ ايتعسٟ 
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ا٫ اْ٘ مل خيطز ع٢ً َا ٜكطضٙ ٖ٪٤٫  (186)يتكطٜط ايهُإ ٚ شيو ؼي اغياز٠ 

 بؿهٌ َطًل زٕٚ ّايؿكٗا٤ بايٓػب١ يًكيب اغيُٝع اٚ غري اغيُٝع اٚ َٔ ؼي سهُُٗا ؾٗٛ ٜكطض َػ٪ٚيٝت٘
- 1: َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ (191)تعًٝكٗا ع٢ً ذبكل ؾطط ايتعسٟ اٚ ايتعُس ؾكس ْكت ؼي اغياز٠ 

ٚ اشا تعصض - 2. اشا اتًـ قيب ػيٝع اٚ غري ػيٝع اٚ َٔ ؼي سهُُٗا َاٍ غريٙ يعَ٘ ايهُإ َٔ َاي٘
اسبكٍٛ ع٢ً ايتعٜٛض َٔ اَٛاٍ َٔ ٚقع َٓ٘ ايهطض إ نإ قبٝا غري ػيٝع اٚ صبٕٓٛ داظ يًُشه١ُ 

إ تًعّ ايٛيٞ اٚ ايكِٝ اٚ ايٛقٞ سيبًؼ ايتعٜٛض ع٢ً إ ٜهٕٛ هلصا ايطدٛع سيا زؾع٘ ع٢ً َٔ ٚقع َٓ٘ 
ٚ . عٓس تكسٜط ايتعٜٛض ايعازٍ عٔ ايهطض ٫بس يًُشه١ُ إ تطاعٞ ؼي شيو َطنع اشبكّٛ - 3. ايهطض

سيٛدب ٖصا اغياز٠ ؾإ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع اٚ ْاقكٗا قس دا٤ت َطًك١ ٚأق١ًٝ ٚ إ اغيؿطع قس 
عاٌَ ايؿدل ايهاٌَ ا١ًٖٝ٫ َعا١ًَ اخـ َٔ َعا١ًَ عسضيٞ ايتُٝٝع سٝح اؾرتط اغيؿطع يهاًَٞ 

 ّا٭١ًٖٝ ؼي ايهُإ ايتعُس اٚ ايتعسٟ بُٝٓا مل ٜؿرتط يهُإ عسضيٞ ايتُٝٝع شيو ٚ قطضت َػ٪ٚيٝت٘
. بؿهٌ َطًل

ٚ اؾرتط  (186)ؾاغي٬سغ إ اغيؿطع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ قس اؾرتط ايتعُس أٚ ايتعسٟ ؼي اغياز٠ 
ؾٗٓاى َٔ ٜط٣ بإ اغيؿطع ايعطاقٞ ؼي اغياز٠  (1)َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ (204)ايتعسٟ ؼي اغياز٠ 

 ايكيب ػيٝعا نإ اٚ ٠قس قطع ؾٛطا ابعس ٚ انجط تططؾا َٔ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ سٝح قطض َػ٪ٚيٞ (191)
غري ػيٝع اط٬قا ٚ مل ٜككطٖا ع٢ً ا٫ت٬ف َباؾط٠ نُا ٜكهٞ بصيو ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ بٌ تٛغع ؾٝٗا ازي 

سس مشٛهلا ا٫ت٬ف تػببا ٚ بصيو  ؾإ اغيؿطع قس خط٢ ايٓعط١ٜ اغيٛنٛع١ٝ اييت تكٍٛ بتشٌُ تبع١ 
 ٠ايهطض سيذطز ٚقٛع٘ سٝح مل ٜؿرتط نٕٛ ايؿاعٌ ػيٝعا اٚ َسضنا ٜٚطز ع٢ً َٔ ٜكٍٛ بإ َػ٪ٚيٞ

ايكيب غري اغيُٝع َٚٔ ؼي سهُ٘ ٚإ ٚضزت ؼي َاز٠ َػتك١ً ا٫ اْ٘ خيهع يًكاعس٠ اييت ٚضزت ؼي 
 يسِٜٗ ٚ ٜكٍٛ بإ اغيؿطع ايعطاقٞ قس قكط ْل ٠ٚ ٫بس َٔ تٛؾط اشبطأ يٓٗٛض اغيػ٪ٚيٞ (186)اغياز٠

ع٢ً ا٫ت٬ف ايٛاقع َٔ ايكيب ٚيٝؼ ع٢ً اعُاٍ اخط٣ سٝح إ ٖصٙ اغياز٠ قس ٚضزت  (191)اغياز٠ 
نُٔ ايٓكٛم اغيتعًك١ بإت٬ف ا٫َٛاٍ ٚإ اؾرتاط تٛاؾط اشبطأ ؼي ؾعٌ ايكيب بعٝس عٔ ْل اغياز٠ 

سٝح إ اغيؿطع ايعطاقٞ قس غاٜط ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ؼي نُإ ايكيب َطًكا باإلناؾ١ ؾاْ٘ ٫ ٜتكٛض اشبطأ 
 ايكيب اغيُٝع ٠َٔ ايكيب غري اغيُٝع َٚٔ ؼي سهُ٘ يؿكساِْٗ ايتُٝٝع ٚا٫زضاى ٜٚط٣ اخريا بإ َػ٪ٚيٞ

 اق١ًٝ ٚ ٚدٛب١ٝ ؾًٝعّ ايهُإ َٔ َاي٘ ٚ ٠ٖٞ َػ٪ٚيٞ (191)ٚ غري اغيُٝع َٚٔ ؼي سهُُٗا ؼي اغياز٠
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( 1)حيهِ عًٝ٘ بايتعٜٛض ٚ اغيػ٪ٚي١ٝ ا٫ستٝاط١ٝ ؼي ٖصٙ اغياز٠ قس ؾطنت ع٢ً ايٛيٞ أٚ ايكِٝ أٚ ايٛقٞ
 ٠ٚ ٖٓاى َٔ ٜط٣ بإ اغيؿطع ايعطاقٞ قس ٚقع ؼي تٓاقض ٫ؾرتاط٘ ايتعُس اٚ ايتعسٟ يكٝاّ اغيػ٪ٚيٞ

 طبكا غياز٠ ٠اييت دا٤ت حبهِ عاّ ٚ يهٓ٘ ظيٌ عسِٜ ايتُٝٝع اغيػ٪ٚيٞ (186)ايتككري١ٜ ؼي اغياز٠ 
بؿهٌ َطًل زٕٚ تعًٝك٘ ع٢ً ؾطط ٚ ٜهٝـ بإ ايتعُس ٖٛ اضتهاب ايؿعٌ ايهاض بككس  (191)

ا٫نطاض ٚ ايتعسٟ ٖٛ قسٚض ايؿعٌ ايهاض عٔ اُٖاٍ ٚعسّ سٝط١ ٚن٬ُٖا ٜؿرتنإ ايتُٝٝع ؼي ؾاعٌ 
ايؿعٌ ايهاض ٫ُْٗا ٜعٓٝإ اشبطأ ٚاشبطأ ٫ ضيهٔ إ ٜٓػب يعسِٜ ايتُٝٝع ٜٚط٣ اخريا بإ ٖصا ايتٓاقض 

( 2) ايتككري٠١ٜضيهٔ ضؾع٘ بازبُع بري ْكٛم ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ اييت عطنت ٭سهاّ اغيػ٪ٚيٞ
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ سٝح إ اغياز٠  (191,218,220)ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ ٚدٛب ازبُع بري اغيٛاز 

 ا٫ْػإ عٔ عًُ٘ ايؿدكٞ ٚتكطض ؼي ؾكطتٗا ا٫ٚزي َػ٪ٚي١ٝ ايكيب ٠قس ٚضزت ؼي باب َػ٪ٚيٞ (191)
قس ٚضزت ؼي باب َػ٪ٚي١ٝ  (218)ٚاغياز٠ . اغيُٝع اٚ غري اغيُٝع َٚٔ ؼي سهُٗا ؼي َاي٘ اشا اتًـ َاٍ غريٙ

ايؿدل عٔ عٌُ غريٙ ٚتكطض ؼي ايؿكط٠ ا٫ٚزي َٓٗا َػ٪ٚي١ٝ ا٫ب ثِ ازبس عٔ ايهطض ايصٟ حيسث٘ 
تعطٞ اغيػ٪ٍٚ عٔ عٌُ ايػري ايطدٛع عًٝ٘ سيا  (220)ٚاغياز٠ . ايكػري زٕٚ ذبسٜس َٔ تككسٙ بايكػري

تعطٞ ايٛيٞ ٚايكِٝ ٚايٛقٞ سل ايطدٛع سيا زؾع٘ ع٢ً َٔ  (191)َٔ اغياز٠  (2)نُٓ٘ ٚإ ايؿكط٠ 
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ  (186)٬ٜٚسغ ؼي َٓاقؿ١ اغياز٠  (3)ٚقع َٓ٘ ايهطض ٚعٓس٥ص ؾايٓتٝذ١ ٚاسس٠

ؼي ٖصا )ايعطاقٞ عٓس اعساز َؿطٚع قإْٛ اغيسْٞ ايٓاؾص شٖب اغيطسّٛ ا٫غتاش َٓري ايكانٞ ازي ايكٍٛ 
ايٓل دبسٜس نبري ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ؾؿٞ ٖصا ايؿك٘ ٫ ٜؿرتط ؼي ا٫ت٬ف اغيباؾط ايتعسٟ اٚ ايتعُس ٚؼي 

ؾأداب٘ , ايٓل اغيكرتح ٜٛدس ٖصا ايؿطط ٚ اض٣ إ ٜبك٢ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ع٢ً اقً٘ ؼي ٖصٙ اغيػاي١
ٖصٙ اغيػاي١ َٔ اِٖ اغيػا٥ٌ )اغيطسّٛ ا٫غتاش ايسنتٛض عبسايطظام ايػٓٗٛضٟ ض٥ٝؼ زب١ٓ اعساز اغيؿطٚع 

اييت ٜطاز دبسٜسٖا ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٚا٫ت٬ف َباؾطا نإ اٚ بتػبب ٜٓبػٞ إ ٜطاعٞ ؾٝ٘ تٛؾط ضنٔ 
ٚضيهٔ إ ٜكاٍ بؿهٌ عاّ إ تأغٝؼ اغيػ٪ٚي١ٝ عٔ  (ايتعُس اٚ ايتعسٟ ٫ٕ ٖصا ٖٛ اغاؽ اغيػ٪ٚي١ٝ

ايعٌُ غري اغيؿطٚع َط ع٢ً ث٬خ َطاسٌ ؾؿٞ اغيطس١ً ا٫ٚزي نإ ا٫ت٬ف اشا نإ َباؾطا نإ ٜػتٛدب 
ايتعٜٛض يًعٌُ ؼي شات٘ زٕٚ ايٓهط ازي ضنٔ ايتعسٟ ٚؼي اغيطس١ً ايجا١ْٝ اقبح ضنٔ ايتعسٟ ؾططا 

يٓٗٛض اغيػ٪ٚي١ٝ اَا اغيطس١ً ايجايج١ ؾاقبح ا٫ت٬ف َٛدب يًتعٜٛض ؼي شات٘ زٕٚ ايٓعط ازي ايتعسٟ 
ٖٚصا ٫ ٜعين ايطدٛع ازي اغيطس١ً ا٫ٚزي ٫ٕ ايؿهط٠ ؼي اغيطس١ً ا٫ٚزي قا١ُ٥ ع٢ً َباؾط٠ ايؿعٌ اغيهًـ اَا 
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. ايؿهط٠ ؼي اغيطس١ً ايجايج١ ؾكا١ُ٥ ع٢ً ايكاعس٠ اييت تكهٞ بإ ايػطّ بايػِٓ ٚؾتإ َا بري اغيطسًتري
ؾاغيطًٛب ؼي اغيؿطٚع ايعطاقٞ إ ٜتدط٢ اغيطس١ً ا٫ٚزي ازي اغيطس١ً ايجا١ْٝ زٕٚ إ جياٚظٖا ازي اغيطس١ً 

ايجايج١ ؾؿٞ اغيطس١ً ايجايج١ ٫ ٜعاٍ ٖٓاى ٚقت طٌٜٛ قبٌ إ تكٌ ايٝٗا ايعطام َٚكط ٚنٌ بًس عطبٞ 
٫ اظاٍ اض٣ )مل تبًؼ ؾٝٗا ايكٓاع١ ايؿإٔ ايصٟ تطاٙ ؼي اغياْٝا َج٬ ؾأداب٘ اغيطسّٛ ا٫غتاش َٓري ايكانٞ 

 إ ٜؿرتط ؾٝ٘ ايتعُس اٚ ٟإ ٖٓاى ؾطقا ؼي ا٫ت٬ف اغيباؾط ٚ ا٫ت٬ف بايتػبب ٚإ ا٫ٍٚ ٫ ٜٓبؼ
ٚعبٔ َع ايطاٟ ايصٟ ٜكٍٛ بإ اغيؿطع ايعطاقٞ ؼي اسهاّ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ قس ٚقع ؼي  (1)(ايتعسٟ

َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٚمل ٜؿرتط  (186)تٓاقض سٝح اؾرتط ايتعُس اٚ ايتعسٟ يًهُإ ؼي اغياز٠
َٔ ايكإْٛ اغيصنٛض ٚن٬ اغيازتري ٚضزتا ؼي ايعٓٛإ اغيتهُٔ ا٭عُاٍ غري  (191)اٜا َُٓٗا ؼي اغياز٠ 

اشباق١ با٭عُاٍ غري اغيؿطٚع١ اييت تكع ع٢ً ايٓؿؼ مل  (202)اغيؿطٚع١ اييت تكع ع٢ً اغياٍ ٚؼي اغياز٠ 
اشباق١ با٭سهاّ اغيؿرتن١ يٮعُاٍ غري اغيؿطٚع١ اؾرتط ايتعسٟ ٚؼي  (204)ٜؿرتط ؾ٤٢ ٚؼي اغياز٠ 

اشباق١ باغيػ٪ٚي١ٝ عٔ عٌُ ايػري دعٌ ا٫ب ثِ ازبس ًَعَا بتعٜٛض ايهطض ايصٟ حيسث٘  (218)اغياز٠
ؾ٬ٓسغ . ايكػري ٚمل حيسز ايكػري ٚدعٌ َػ٪ٚي١ٝ ا٫ب ثِ ازبس َػ٪ٚي١ٝ اق١ًٝ ٚقاب١ً إلثبات ايعهؼ

 ٚع٢ً ضاغٗا ايكإْٛ ٠َٔ خ٬ٍ اغيٛاز اغيصنٛض٠ إ اغيؿطع ايعطاقٞ مل ٜٓتٗر َٓٗر ايكٛاْري اي٬تٝين
ايؿطْػٞ بٛضٚز ْل عاّ ٜهع قاعس٠ ؾا١ًَ تكهٞ بإ نٌ خطا حيسخ نطض يًػري ًٜعّ قاسب٘ 

َٔ  (186)بايتعٜٛض ٚمل جياضٟ تٛد٘ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ سٝح اختًـ عٔ ٖصا ايتٛد٘ ٚخاق١ ؼي اغياز٠ 
. ايكإْٛ اغيسْٞ ٚباؾرتاط٘ ايتعُس اٚ ايتعسٟ ٚعسّ تؿطقت٘ بري اغيباؾط ٚاغيتػبب
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 (ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥)
 
 

قطاض شيٝعٟ  
 1/1979ّ/1060:  ضقِ ايكطاض

 21/10/1979:  تاضٜذ ايكطاض
  22صبُٛع١ ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ايعسز ايطابع ايػ١ٓ ايعاؾط٠ قؿش١ 

٫ حيهِ يًكيب غري اغيُٝع بتعٜٛض ازبٞ يعسّ ازضان٘ َاٖٞ اغيكٝب١ ٚعسّ ؾعٛضٙ با٭مل ٚاسبعٕ ))
(. (بػببٗا

 
 
 

قطاض شيٝعٟ  
 1/1980ّ/67: ضقِ ايكطاض

 26/5/1980: تاضٜذ ايكطاض
  29صبُٛع١ ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ايعسز ايجاْٞ ايػ١ٓ اسباز١ٜ عؿط٠ قؿش١ 

تػتشل اب١ٓ اغيتٛؼي زعػا تعٜٛها ازبٝا ٚيٛ نإ عُطٖا غ١ٓ ٚاسس٠ ٫ٕ سعٕ ايكػري٠ اؾس ٚاٚدع ))
(. (سبطَاْٗا َٔ ا٫ب َٚعاْاتٗا َٔ شٍ ايٝتِ
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اغيبشح ايطابع  
َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ 

 
اغيطًب ا٫ٍٚ 

َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ 
 

إ ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ مل ٜهعٛا ْعط١ٜ عا١َ يًعٌُ غري اغيؿطٚع ٫ٕ ادتٗازاتِٗ مل ٜهٔ ٚيٝس ايٓعطٜات 
بٌ ٚيٝس ايكهاٜا ايع١ًُٝ ٚاغيػا٥ٌ اسبكٝك١ٝ ٚايؿطن١ٝ اييت عطنت عًِٝٗ ٚتهًِ ايؿكٗا٤ اغيػًُٕٛ عٔ 

ايتكطؾات ايؿع١ًٝ اييت ؾٝٗا اعتسا٤ ع٢ً سكٛم ايػري ٚا٫عتسا٤ قس ٜكع ع٢ً ايٓؿؼ ؾٝكاٍ ي٘ دٓا١ٜ 
ٚقس ٜكع ع٢ً اغياٍ ؾٝكاٍ ي٘ ايػكب ٚا٫ت٬ف ٚازبعا٤ ؼي طيٝع ٖصٙ ايكٛض ٖٛ ايهُإ اٟ ٚدٛب 

َٚٔ اشبكا٥ل اييت شيٝٝع ايهُإ ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ عٔ غريٙ َٔ ا٫ْع١ُ ا٫خط٣ اْ٘  (1)ايتعٜٛض
اٟ إ نٌ ؾدل ٜهُٔ ؾعً٘ ايؿدكٞ ٫ٚ ٜهُٔ ؾعٌ غريٙ اغتٓازا يكٛي٘  (ايهُإ ايؿطزٟ)ٜأخص سيبسأ 

ِِٚظَض ُأِخَط٣تعازي  َٚاِظَض٠ٌ  َٚٔ ايٓتا٥ر اييت ترتتب ع٢ً َبسا ايهُإ (18اٯ١ٜ : غٛض٠ ؾاطط) ََٚيا َتِعُض 
ايؿطزٟ اٜها اْ٘ عٓس تعسز َطتهيب ايؿعٌ ايهاض ؾ٬ ٜهُٔ نٌ ؾاعٌ ا٫ بكسض ايهطض ايصٟ اقاب٘ ٚاِٖ 

ٚقس ناْت ايس١ٜ َعطٚؾ١ قبٌ  (ايس١ٜ ٚا٫ضف ٚ سه١َٛ ايعسٍ)قٛض ايهُإ ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٖٛ 
ا٫غ٬ّ ٚغيا دا٤ ا٫غ٬ّ ْعُٗا بؿهٌ تٓػذِ َع ايػطض ايصٟ ؾطعت َٔ ادً٘ ٚايس١ٜ خيتًـ َكساضٖا 
باخت٬ف  ايهطض ؾُج٬ ؼي ايكتٌ اشبطأ تكسض سيا١٥ َٔ ا٫بٌ اٚ ايـ زٜٓاض اَا ا٫ضف ؾٝطًل ع٢ً ايس١ٜ 

يػ١ ٚنُا ٜطًل ع٢ً ايطؾ٠ٛ ٚا٫ضف ؼي ايؿطع ٖٛ اغياٍ ايٛادب ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ 
ا٫ضف اسسُٖا َكسض سسٙ َٔ ايؿاضع ٚ ا٫خط تطى تكسٜطٙ يًكانٞ اَا سه١َٛ ايعسٍ ؾٗٛ عٛض 
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َٚٔ اغي٬سغ إ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ قس قطض اْاط١ . (1)َرتٚى تكسٜطٙ يًكانٞ ؼي نٌ ساي١ ع٢ً سس٠
ايتهُري بايهطض اغيرتتب ع٢ً ؾعٌ ضبعٛض ؼي شات٘ ٜتُجٌ بايتعسٟ اٚ صباٚظ٠ اسبس اًٜا نإ ايكا٥ِ بٗصا 

ايؿعٌ احملعٛض غٛا٤ نإ ؾدكا ناٌَ ا١ًٖٝ٫ اٚ عسِٜ ا١ًٖٝ٫ ؾايؿعٌ إ نإ َ٪زٜا ازي ايهطض اغتٛدب 
نُإ َا تطتب عًٝ٘ َٔ تًـ ٭ْ٘ س٦ٓٝص ٜهٕٛ ؾع٬ ضبعٛضا بايٓعط ازي ْتا٥ذ٘ ؾتكع تبعت٘ ع٢ً 

ٚصباٚظ٠  (٫ نطض ٫ٚ نطاض)ؾاعً٘ ؾإ نإ غري ػيٝع مل ٜ٪ثط شيو اغتٓازا يًشسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜـ 
اسبس قس ٜهٕٛ عُسا ٚقس ٜهٕٛ خطا ٚسيا إ ايعُس ٫ ٜتكٛض َٔ عسضيٞ ايتُٝٝع يصا دا٤ قٍٛ ايؿكٗا٤ 

سيع٢ٓ إ سهِ ا٫ٍٚ نشهِ ايجاْٞ ٫ٕ ايككس ٜتطًب شياّ ايعكٌ يصيو اشا مل ٜهٔ  (عُس ايكيب خطا)
عاق٬ ٫ٚ ػيٝعا ؾعُسٙ ٚخطاٙ غٛا٤ ؼي ايط١ٜ نُا ٚإ ايككس ٚاشبطأ غٛا٤ بػٛا٤ ؼي ا٫َٛاٍ ٚإ اختًؿا 

ؼي ا٫ْؿؼ ٫ٕ ايػطض ايط٥ٝػٞ ؼي ايؿطٜع١ ٖٛ ايٛقٍٛ ازي ضبٛض ايهطض ٚاظاي١ ٚت٬ؼي ا٫نطاض يصيو ؾكس 
ناْت ْعط٠ ايؿكٗا٤ ازي اسهاّ ايهُإ ٚعٓاقطٙ ْعط٠ َٛسس٠ اْ٘ ٜٛدب ايهُإ َطًكا ع٢ً ايؿعٌ 

إ ضبسخ ا٫ش٣ اغيازٟ ٚيٛ نإ غري ػيٝع جيب عًٝ٘ ايهُإ َطًكا اش إ ايؿطٜع١ مل تؿطم بري . ايهاض
ايعُس ٚاشبطأ ؼي ا٫ت٬ؾات اغياي١ٝ ٚقس ٚضز إ َا ٜتًؿ٘ ايكيب ٚاجملٕٓٛ َهُٕٛ عًُٝٗا ْؿػا نإ اٚ َا٫ 

ٚإ اتًـ ايكيب ٚاجملٕٓٛ ؾ٦ٝا يعَُٗا نُا١ْ ايككس نايصٟ ٜتًـ باْك٬ب )* ٜٚكٍٛ قاسب اهلسا١ٜ
ٚضغِ َا شنط ؾُٝا غبل نإ بؿهٌ عاّ ٖٛ ادباٙ طيٗٛض ايؿكٗا٤ سٝح اختًـ ايؿكٗا٤ سٍٛ َا  (2)عًٝ٘

اشا نإ عسِٜ ايتُٝٝع َػ٪ٍٚ أٚ غري َػ٪ٍٚ عٔ ا٫نطاض اييت ًٜشكٗا با٭خطٜٔ يصا غٓشاٍٚ ا٫ٚ ايتٛغع 
ؼي َؿّٗٛ َٚسيٍٛ اغيطض ايعكًٞ ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ باعتباض اجملٕٓٛ اغيطبل ٖٛ عسِٜ ايتُٝٝع سهُ٘ 
. سهِ ايكػري غري اغيُٝع ٚثاْٝا غٓتططم غيٛقـ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ َٔ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع

 
: ذبسٜس َسيٍٛ اغيطض ايعكًٞ ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬: ا٫ٚ

إ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٜطًل ع٢ً اغيطض ايعكًٞ اغِ ازبٕٓٛ اٚ ايعت٘ ٚقس اختًؿت ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ 
آؾ١ ذبٌ بايسَاؽ تبعح ع٢ً ا٫قساّ ع٢ً َا ٜهاز َكته٢ ايعكٌ َٔ )ؼي تعطٜـ ازبٕٓٛ ؾُِٓٗ َٔ قاٍ 

غري نعـ ؼي اعها٥٘ َِٚٓٗ َٔ عطؾ٘ باْ٘ اخت٬ٍ ايك٠ٛ اغيُٝع٠ بري ا٫َٛض اسبػ١ٓ ٚايكبٝش١ اغيسضن١ 
يًعٛاقب بإ ٫ ٜعٗط اثاضٖا ٜٚتعطٌ اؾعاي٘ َِٚٓٗ َٔ جيُع بري ايتعطٜؿري ايػابكري ٚؾكٗا٤ ايؿطع 

ا٫غ٬َٞ ٜكػُٕٛ ازبٕٓٛ ازي عس٠  تكػُٝات ؾكس ؾطم ا٫قٛيٕٝٛ بري ازبٕٓٛ ا٫قًٞ ٚازبٕٓٛ ايعاضض 
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ؾٝكٛيٕٛ بإ ازبٕٓٛ ا٫قًٞ ٖٛ ايصٟ ات٢ َع اشبًل ٚايتهٜٛٔ اٟ ٜٛيس ا٫ْػإ بأقٌ خًكت٘ ؾاقس ايعكٌ 
ٚ ٜػتُط ع٢ً شيو ازي إ ٜبًؼ صبْٓٛا ؾاجملٕٓٛ ا٫قًٞ ٖٛ ْككإ دبٌ عًٝ٘ زَاغ٘ ؼي اقٌ اشبًك١ ؾ٬ 

اَا ازبٕٓٛ ايعاضض ؾإ ا٫ْػإ ؾٝ٘ ٜٛيس . ٜكًح يكبٍٛ َا اعس يكبٛي٘ نعري ا٫ن١ُ ٚيػإ ا٫خطؽ
َٚع٘ اقٌ ايعكٌ ٚيهٔ تططا عًٝ٘ اؾ١ تؿكسٙ ايعكٌ ٖٚٛ ْٛعإ ٚايٓٛع ا٫ٍٚ ٖٛ شيو ايٓٛع ايصٟ ٜعٌٜ 
ا٫عتساٍ اسباقٌ يًسَاؽ خًك١ بٛاغط١ ضطٛب١ َؿطط١ ٖٚصا ايٓٛع ٜعاجل سيا خًل اهلل تعازي َٔ ا٫ز١ٜٚ 
اَا ايٓٛع ايجاْٞ َا ٜتعطض ايٝ٘ ا٫ْػإ َٔ اشبٝا٫ت ايؿاغس٠ ٖٚصٙ ايتؿطق١ عٓس ا٫قٛيٕٝٛ ٫ ا١ُٖٝ 

َٚٔ د١ٗ اخط٣ ٜؿطم ؾكٗا٤ . هلا ؼي ؾُٝا ٜتعًل باغيعا٬َت ٚإ نإ ي٘ تأثريٖا ع٢ً َا ٜتعًل بايعبازات 
ٚبري ازبٕٓٛ ازبع٥ٞ ٚعباٍٚ ؼي ٖصا ايكسز  (اٚ ازبٕٓٛ ايتاّ)ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ بري ازبٕٓٛ ايهًٞ 

دبٓب تهطاض َا تططقٓا ايٝ٘ غابكا ٜٚعطؾٕٛ ازبٕٓٛ ازبع٥ٞ باْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜؿكس اغيكاب قسض٠ ا٫زضاى ؼي 
ؾٗٛ  (اٚ ايتاّ)َٛنٛع بعٝٓ٘ ٚيهٓ٘ ٜعٌ َتُتعا باإلزضاى ايتاّ ؾُٝا عساٙ َٔ َٛانٝع اَا ازبٕٓٛ ايهًٞ 

نُا ٜؿطم .  اٟ ؾ٤٢ ع٢ً ا٫ط٬مىايصٟ ٜؿكس اغيكاب قسض٠ ا٫زضاى بكؿ١ ن١ًٝ ٚتا١َ حبٝح ٫ ٜسض
ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ بري ازبٕٓٛ اغيػتُط ٚازبٕٓٛ غري اغيػتُط ؾٝعطؾٕٛ ازبٕٓٛ ايػري اغيػتُط باْ٘ 

ٖٛ ايصٟ ٜكٝب ايؿدل تاض٠ ٜٚطتؿع تاض٠ اخط٣ ؾاشا تعطض ي٘ ايؿدل ؾكس عكً٘ شياَا ٚاشا اضتؿع 
عٓ٘ اعاز ي٘ عكً٘ نا٬َ ٚاقبح نايعاقٌ ؾٗٛ دٕٓٛ نًٞ ؾتكطع ٜٚػ٢ُ بازبٕٓٛ اغيتكطع ٚا٫ٚقات اييت 

اَا ازبٕٓٛ اغيػتُط ؾٗٛ ايصٟ  (اٚقات اإلؾاق١ اٚ سبعات اإلؾاق١)ٜعٛز ؾٝٗا ايٝ٘ ايعكٌ ايٝ٘ ٜػُْٛٗا 
ٚؾكٗا٤ . ٜتعطض ي٘ ايؿدل ؾريؾع عٓ٘ ايعكٌ ٚا٫زضاى ن١ًٝ ٚبكٛض٠ َػتُط٠ ٜٚػ٢ُ بازبٕٓٛ اغيطبل

ايؿطٜع١ ٜعطؾٕٛ َطنا اخط ٜكٝب ايعكٌ باإلناؾ١ يًذٕٓٛ ٜػُْٛٗا بايعت٘ ٚقس اختًـ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ 
اؾ١ تٛدب خ٬ً ؼي ايعكٌ دبعٌ )ا٫غ١َٝ٬ ؼي تعطٜـ ايعت٘ اخت٬ؾا نبريا ؾُِٓٗ َٔ عطؾ٘ باْ٘ 

قاسبٗا َرتززا ؼي اقٛاي٘ ٚ اؾعاي٘ بري ايعك٤٬ َٚٔ ٫ عكٌ هلِ ؾُط٠ ٜهٕٛ ن٬َ٘ ن٬ّ ايعك٤٬ َٚط٠ 
.  ٜؿب٘ ن٬َ٘ ن٬ّ اجملاْري ٜٚتكطف اسٝاْا تكطف ايعك٤٬ ٚسٝٓا اخط تكطف اجملاْري

ٚعطؾ٘ يبعض ا٫خط باْ٘  (َٔ نإ قًٌٝ ايؿِٗ طبتًط ايه٬ّ ؾاغس ايتسبري)َِٚٓٗ َٔ عطؾ٘ باْ٘ 
ٚاسػٔ َا  (ايٓاقل ايعكٌ)ٚعطؾ٘ ايبعض ا٫خط  (نعـ ؼي ايعكٌ ٜٓؿا َٔ ْكل ؼي ا٫زضاى ٚايؿِٗ)

أٚ اغيتكسَٕٛ َٔ  (َا نإ قًٌٝ ايؿِٗ ؾاغس ايتسبري ا٫ اْ٘ ٫ ٜهطب ٫ٚ ٜؿتِ نُا ٜكٍٛ اجملٕٓٛ)قٌٝ ي٘ 
ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٜتابعِٗ ؼي شيو ا٫قٛيٕٝٛ ٜعطؾٕٛ ايعت٘ ايصٟ خيهع اسهاَ٘ يٓؿؼ اسهاّ 

ايكيب ايعاقٌ َٔ سٝح إ ي٘ اقٌ ايعكٌ ٚيٝؼ ي٘ قؿ١ ايهُاٍ يصيو ؾعٓس ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٚا٫قٛيٝري 
إ ٖٓاى ؾطم بري ايعت٘ ٚازبٕٓٛ ؾازبٕٓٛ ٜصٖب بايعكٌ ٚايعت٘ ٜٓكك٘ يهٔ بعض احملسثري َٔ ايؿكٗا٤ 
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ٜكطضٕٚ بٛدٛز ْٛعري َٔ ايعت٘ ؾٗٓاى عٓسِٖ ايعت٘ ايصٟ ٜهٕٛ َع٘ ْٛع َٔ ا٫ضاى ٚايتُٝٝع ٜٚػُٕٛ 
اغيعتٛٙ غري )ٖٚٓاى ايعت٘ ايصٟ ٫ ٜهٕٛ َع٘ اٟ ازضاى اٚ شيٝٝع ٜٚػُٕٛ اغيكاب  (اغيعتٛٙ اغيُٝع)اغيكاب 

ٚؼي . اغيُٝع ٚخيهعٕٛ اغيعتٛٙ ٭سهاّ ايكػري اغيُٝع ٚاغيعتٛٙ غري اغيُٝع ٭سهاّ ايكػري غري اغيُٝع ٚاجملٕٓٛ
ٖصٙ اسباي١ ٜكبشإ ازبٕٓٛ ٚايعت٘ سكٝك١ ٚاسس٠ ٚيٝػت َتػاٜط٠ ؾصٖب بعض َٔ ؾكٗا٤ ازي ايكٍٛ بإ 

ٚشٖب بعض اخط بإ ازبٕٓٛ ٜكاسب٘ . ازبٕٓٛ ٫ تعرتٜ٘ ؾرتات اؾاق١ اَا ايعت٘ ؾتتدً٘ ٖصٙ ايؿرتات
(.  1)ٖٝذإ ٚانططاب اَا ايعت٘ ؾ٬ٝظَ٘ اهلس٤ٚ ؾٗٛ ْٛع َٔ ازبٕٓٛ ايػانٔ

ٚأًٜا ناْت ايؿطٚم بري ازبٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايتكػُٝات اغيدتًؿ١ يهًُٝٗا ؾاُْٗا َػ٪ٚيري عٔ تكطؾاتُٗا اييت 
. ربهع ٭سهاّ اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ بطاٟ طيٗٛض ايؿكٗا٤

 
:  َٛقـ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ َٔ َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع: ثاْٝا

َٔ ادٌ ايتططم غيٛقـ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ َٔ َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع ٫بس َٔ َعطؾ١ اغيباؾط 
ٚاغيتػبب ٫خت٬ؾُٗا ؼي ايهُإ سيٛدب ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ْتططم ايُٝٗا بؿ٤٢ َٔ ايتؿكٌٝ ضغِ آْا 

. قس عطؾٓاُٖا ؼي اغيباسح ايػابك١
 
اؾاض ايؿكٗا٤ ؼي تعطٜـ اغيباؾط٠ ٚجيتُع تعطٜؿاتِٗ طيٝعا يع٬ق١ ايػبب١ٝ بري : اغيككٛز باغيباؾط٠- أ

 ؾكس عطؾٗا .ايؿعٌ ٚايٓتٝذ١ ضغِ اخت٬ف ايؿاظِٗ ؾُت٢ تطتبت ايٓتٝذ١ ع٢ً ايؿعٌ نإ َباؾط٠
ٚعطؾٗا اغيايه١ٝ  (اٜكاٍ ا٫ي١ سيشٌ ايتًـ)باْ٘ ا* ٚعطؾٗا ايهاغاْٞ (باْ٘ َٔ ًٜٞ ا٫َط بٓؿػ٘)اسبٓؿ١ٝ 

َا ٜ٪ثط ؼي اهل٬ى )اَا ايؿاؾع١ٝ ؾٝعطؾْٛٗا باْٗا  (َا ٜكاٍ غياز٠ سكٌ اهل٬ى ب٘ َٔ غري تٛغط)
باْ٘ مل جيس عٓسِٖ تعطٜؿا ٚٚدس اَج١ً عًٝٗا )اَا اسبٓاب١ً ؾٝكٍٛ ايسنتٛض ابٛ ظٜس َكطؿ٢  (ٚحيكً٘

نازبطح سيا ي٘ ْؿٛش نػهري ٚؾٛن١ اٚ ًٜك٢ عًٝ٘ اسبا٥ط اٚ ًٜكٝ٘ َٔ ؾاٖل اٚ ًٜكٝ٘ ؼي ْاض اٚ ٜػس 
َٛدس ع١ً نا٭نٌ ٚا٫سطام ٚايكتٌ ٚا٫ت٬ف ٚاغيباؾط٠ عٓسِٖ )ٚقس عطؾٗا ايؿٝع١ ا٫َا١َٝ  (ؾُ٘ ٚاْؿ٘

َا نإ ْتٝذ١ َباؾط٠ غيا )ٚقس عطف ا٫غتاش عًٞ اشبؿٝؿٞ بإ  (ٖٞ ٚدٛز ٚاغط١ بري ايتايـ ٚاغيتًـ
نُا عطؾ٘ اخطٕٚ بإ  (باؾط اغيعتسٟ َٔ ؾعٌ زٕٚ إ ٜتٛغط بُٝٓٗا ؾعٌ اخط ٜتػبب عٓ٘ ايهطض

َٔ باؾط ايؿعٌ ايهاض ايصٟ ٜٓؿا عٓ٘ ايهطض اغيٛدب يًهُإ ٚاغيباؾط٠ َعٓاٖا ايكٝاّ بايؿعٌ )اغيباؾط ٖٛ 
َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايتعطٜؿات طيٝعٗا ٬ٜسغ باْٗا تطنع ع٢ً اظٗاض ايع٬ق١ ايػبب١ٝ . (بٓؿػ٘ زٕٚ ٚاغط١
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بري ايؿعٌ ٚايٓتٝذ١ ؾُت٢ نإ ايؿعٌ ايهاض قس از٣ ازي اسساخ ايهطض زٕٚ ٚاغط١ َُٗا نإ ْٛعٗا 
(. 1)َٚكسضٖا نإ ايؿعٌ َباؾط٠

ٚايكاعس٠ ؼي ؾك٘ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ إ اغيباؾط نأَ ٚإ مل ٜتعُس ا٫ إ بعض ايؿك٘ اسبسٜح ٜصٖب ازي 
ايكٝاغ١ ايػ١ًُٝ ؾٝكٍٛ إ اغيباؾط نأَ ٚإ مل ٜتعس ٜٚػتٓس اقشاب ٖصا ا٫دباٙ بإ اغيككٛز بايتعُس 

ٖٛ ايكٝاّ بايؿعٌ بككس اسبام ايهطض بٓؿؼ ايػري اٚ َاي٘ اَا ايتعسٟ ؾٝككس ب٘ صباٚظ٠ اسبسٚز 
َٚٔ اغي٬سغ إ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ مل . ايؿطع١ٝ زٕٚ ايككس باسبام ايهطض بٓؿؼ ايػري اٚ َاي٘

إ اغيباؾط نأَ )ٜؿطقٛا بري يؿعٞ ايتعُسٟ ٚايتعسٟ َٚعٓاُٖا يصيو ؾايكاعس٠ ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ 
. (ٚإ مل ٜتعُس اٚ ٜتعس

 
ؾٝشسخ ايؿاعٌ َا ٜكع ايتًـ عٓسٙ ٚيهٔ بع١ً اخط٣ ؾايعٌُ ٜهٕٛ ؾططا بصيو يًتًـ ٫ : ايتػبب- ب

َا حيكٌ اهل٬ى عٓسٙ )بكٛي٘ ** ٜٚعطؾ٘ ايكطاؼي (ع١ً هلا اٚ سيع٢ٓ اخط َا اثط ؼي ايتًـ ٚمل حيكً٘ 
َٚجاٍ ا٫ت٬ف بايتػبب ٖٛ إ حيؿط , بع١ً اخط٣ اشا نإ ايػبب ٖٛ اغيكتهٞ يٛقٛع ايؿعٌ بتًو ايع١ً

ؾدل ب٦طا ؼي ًًَو غريٙ اٚ ؼي ايططٜل ايعاّ َٔ غري َػٛؽ ؾطعٞ ؾإ تًـ ؾ٤٢ بايػكٛط ؼي ٖصا ايب٦ط 
٬ْسغ َٔ تعطٜؿٞ اغيباؾط٠ ٚايتػبب إ اغيباؾط ٖٛ َٔ اٚدس ع١ً . نُٓ٘ اسباؾط يتعسٜ٘ ؼي ايتػبب

ايتًـ اَا اغيتػبب ؾٗٛ َٔ اٚدس غبب ايتًـ ٚايؿطم بري ايػبب ٚايع١ً ٖٛ إ ايػبب َٛقٌ ازي اسبهِ اٚ 
ا٫ثط حبػب دطٟ ايعاز٠ ٫ٚ ٜ٪ثط بٓؿػ٘ ؾٝ٘ اَا ايع١ً ؾإْٗا َ٪ثط٠ ؼي اسبهِ باعتباض ايؿاضع اٜاٖا ؾٝ٘ 
بٌ إ ايػبب اسبكٝكٞ ٫بس إ ٜتٛغط بٝٓ٘ ٚبري اسبهِ ع١ً ٜٚهاف اسبهِ عٓس٥ص ازي ايع١ً ٫ ايػبب 

إ ا٫ت٬ف َباؾط٠ ٖٛ ات٬ف  )ٚقس عطؾت صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ ؾكس شنطت عٔ اغيباؾط٠ ٚايتػبب إ 
ٚؼي  (2)ايؿ٢ بايصات ٚا٫ت٬ف تػببا ٖٛ اسساخ اَط ؼي ؾ٤٢ ٜكهٞ ازي تًـ ؾ٤٢ اخط ع٢ً دط٣ اغياز٠

ساي١ ادتُاع اغيباؾط ٚاغيتػبب ؾا٭قٌ ؼي ايهُإ ٖٛ تكسِٜ اغيباؾط ع٢ً اغيتػبب ع٬ُ بايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ 
نُا يٛ زٍ ؾدل اخط ع٢ً َاٍ اْػإ ؾػطق٘  (اشا ادتُع اغيباؾط ٚاغيتػبب انٝـ اسبهِ ازي اغيباؾط )

ٚايكاعس٠ . اغيسيٍٛ ؾٗٓا ايصٟ ٜهُٔ ٖٛ اغيسيٍٛ ٭ْ٘ اغيباؾط اَا ايساٍ ؾ٬ ٜهُٔ ضغِ اْ٘ اغيتػبب
اغيصنٛض٠ َؿٝس٠ يس٣ بعض ايؿكٗا٤ سٝح إ اغيتػبب ٫ ٜهُٔ عٓسِٖ َع اغيباؾط اشا نإ اغيػبب ؾ٦ٝا ٫ 
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. ٜعٌُ سيؿطزٙ ؼي ا٫ت٬ف اَا اشا نإ ا٫ت٬ف ْتٝذ١ ٫دتُاعٗا ؾرتتب عًُٝٗا نإ ايهُإ عًُٝٗا طيٝعا
ٚ اشا تكسّ اغيتػبب ع٢ً اغيباؾط ؾإ اسبهِ ٜهاف ازي اغيتػبب ٚسسٙ ٚشيو ؼي ساي١ تعصض ا٫ناؾ١ يًع١ً 

يعسّ ٚدٛز ع١ً قاسب١ ٜهاف ايٝٗا اسبهِ ؾٝهُٔ اغيتػبب زٕٚ اغيباؾط ٚاغيجاٍ ع٢ً شيو إ ٜكسّ 
ؾدل مسا ٭خط ؼي طعاَ٘ ؾٝأنً٘ دا٬ٖ ب٘ ؾُات ؾٛانع ايػِ َتػبب ٖٚٛ نأَ يٛسسٙ ؾاغيباؾط ٖٛ 

ٚبصيو ؾإ ضدشإ أثط ؾعٌ اغيتػبب ؼي اسساخ ايتًـ أُٖٝت٘ ؼي اناؾ١ اسبهِ ازي . انٌ ايػِ ايصٟ َات
اغيتػبب ٚسسٙ سٝح إ ايتعسٟ ٜتشكل َٓ٘ ٜٚتعصض اناؾ١ ايتعسٟ يًُباؾط اٚ إ ؾعٌ اغيباؾط اقٌ ق٠ٛ 

اشا ادتُع اغيباؾط ٚاغيتػبب )ؾٗٓاى ادباٙ ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٜصٖب ازي إ قاعس٠ . أثطا َٔ ؾعٌ اغيتػبب
انٝـ اسبهِ ازي اغيباؾط طبتك١ بكهاٜا ات٬ف ايٓؿٛؽ اَا ؼي قهاٜا ات٬ف ا٫َٛاٍ ؾإ اسبهِ ٜهٝـ ازي 

(. 1)(اغيعتسٟ َُٓٗا ؾإ نإ ن٬َٗا َتعسٜا انٝـ اسبهِ اٍ ا٫ق٣ٛ ؼي ايتعسٟ
ٚضغِ إ طيٗٛض ايؿكٗا٤ ع٢ً اخت٬ف َصاٖبِٗ شٖبٛا ازي ايكٍٛ بتهُري عسِٜ ايتُٝٝع اٟ تكطض 

َػ٪ٚيٝت٘ َت٢ نإ َباؾطا ٫ٕ َػ٪ٚي١ٝ ترتتب سيذطز ٚقٛع ايهطض ٫ٚ ًٜعّ إ ٜهٕٛ ايؿاعٌ َتعُسا 
اٚ َتعسٜا اٍ إ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ قس اختًؿٛا ؼي َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع ؼي َٛنٛعٞ ازبٓا١ٜ 

ع٢ً ايٓؿؼ ٚازبٓا١ٜ ع٢ً اغياٍ ؾصٖب ايعاٖط١ٜ ازي َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ازبٓا١ٜ ع٢ً اغياٍ ؾكط 
زٕٚ ازبٓا١ٜ ع٢ً ايٓؿؼ ٚ اْكػِ اغيايه١ٝ ازي ث٬ث١ اضا٤ ايطاٟ ا٫ٍٚ ٜصٖب ازي َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع 

بؿهٌ َطًل غٛا٤ ؼي ايٓؿؼ اٚ اغياٍ ٚايطاٟ ايجاْٞ ٜصٖب ازي َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ازبٓا١ٜ ع٢ً 
اغياٍ ؾكط زٕٚ ازبٓا١ٜ ع٢ً ايٓؿؼ ٚايطاٟ ايجايح ٜصٖب ازي عسّ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع َطًكا غٛا٤ 

ٚقس اغتجٓٛا ايعاٖط١ٜ ؼي اْعساّ  َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ازبٓا١ٜ . ؼي ازبٓا١ٜ ع٢ً اغياٍ اٚ ايٓؿؼ
اَطأ٠ ْاَت بكطب ابٓٗا اٚ غريٙ ؾٛدس َٝتا ؾإ َات َٔ ؾعًٗا نإ ٜكع )ع٢ً ايٓؿؼ ايٓا٥ِ بكٛهلِ ؼي 

شضاعٗا ع٢ً ؾُ٘ اٚ ٚقع ثسٜٗا ع٢ً ؾُ٘ اٚ ضقست عًٝ٘ ٖٚٞ ٫ تؿعط ؾ٬ ؾو اْٗا قات١ً خطا ٚعًٝٗا 
، اَا َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ساي١ ايتػبب ؾكس اثاضت (2)نؿاض٠ ع٢ً عاقًتٗا ايس١ٜ اٚ ع٢ً بٝت اغياٍ

اشب٬ف ؼي ايؿك٘ اسبسٜح ؼي ساي١ ايتػبب اُٖا٫ اٚ تككريا ؾُِٓٗ َٔ شٖب ازي عسّ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ 
ايتُٝٝع ؼي ساي١ ايتػبب ايٓاتر عٔ اُٖاٍ ٚتككري ٜٚكٛيٕٛ اشا ناْت ايكاعس٠ قطحي١ ؼي ساي١ اغيباؾط٠ 
ا٫ إ ا٫َط خيتًـ ؼي ايتػبب ايصٟ ٜتطًب ايتعُس اٟ اشبطأ ٚاشبطأ ٜػتًعّ بايهطٚض٠ إ ٜهٕٛ اغيدط٧ 

ػيٝعا اَا ا٫دباٙ ايجاْٞ ؼي ايؿك٘ ؾٝصٖب ازي ايكٍٛ سيػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ساي١ ايتػبب ايٓاتر عٔ 
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اُٖاٍ ٚتككري ٚغٓسِٖ ؼي شيو إ ايعرب٠ ٖٛ ايٓعط ازي شات ايؿعٌ ٚيٝؼ ازي ؾدل ايؿاعٌ ؾُت٢ نإ 
ٚقس بطض ا٫دباٙ ا٫ٍٚ ا٫غتاش  (1)ايؿعٌ ضبعٛضا ٚقاّ ب٘ ؾدل نإ َٔ قبٌٝ ايتعسٟ اغيٛدب يًهُإ

آْا ست٢ يٛ اخصْا باغيعٝاض  )ايسنتٛض َٓكٛض َكطؿ٢ َٓكٛض بهطٚض٠ ايتُٝٝع َٔ ظا١ٜٚ اخط٣ قا٬٥ 
اغيٛنٛعٞ  يًدطأ ٫ باغيعٝاض ايؿدكٞ أٚ ايصاتٞ ؾإ اغيعٝاض ٜػتًعّ نطٚض٠ تٛاؾط قسض َٔ ا٫ضاز٠ ْعطا 
٫ٕ ا٫ْػإ ٖٚٛ طبري ٜػتطٝع إ ٜٛد٘ غًٛن٘ ٚضياضؽ َٔ قٛض ايٓؿاط َا ٜت٥٬ِ َع قسضات٘ حبٝح 

ٜهٕٛ ٖصا ايػًٛى َكب٫ٛ ٚؾكا غيا ايؿ٘ اجملتُع ؼي َجٌ ايعطٚف اييت ظٗط ؾٝٗا ايػًٛى ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ 
ٜٓعِ ايٓاؽ ع٬قتِٗ ببعهِٗ بايبعض ا٫خط نٌ ٜٛيٞ غريٙ قسضا َٔ ايجك١ ٜٚتٛقع َٓ٘ صيطا َعٝٓا 

. َٔ ايػًٛى
إ ا٫زضاى اٚ ايتُٝٝع )ؾٝربضٙ ٜٚسعُ٘ ا٫غتاش ايسنتٛض عبسايؿتاح عبسايباقٞ بكٛي٘ : اَا ا٫دباٙ ايجاْٞ

غري ٫ظّ ست٢ ؼي ساي١ ايهطض ايصٟ حيسخ تػببا شيو ٫ٕ ايؿكٗا٤ عٓس قٛهلِ ؼي صبُٛعِٗ بإ ايكيب 
غري اغيُٝع اٚ اجملٕٓٛ َج٬ ٜتشٌُ بايهُإ ؼي َاي٘ عٔ ايتًـ ايصٟ حيسث٘ مل ٜؿطقٛا ؼي شيو بري ايتًـ 

ٚاغي٬سغ إ ا٫دباٙ ايجاْٞ ا٭قطب . (ايصٟ حيسث٘ بؿعً٘ َباؾط٠ اٚ تػببا ٚاغيطًل ٜ٪خص ع٢ً اط٬ق٘
يًعساي١ ؾايهطض قس ٚقع ٚاغيعٝاض ؼي شيو ٖٛ ايهطض ايصٟ سبل بايػري ايصٟ ٫بس ي٘ ؾٝ٘ ٚبايتايٞ َٔ اي٬ظّ 

. (٫ نطض ٫ٚ نطاض)ضؾع ٖصا ايهطض ٜٚهٕٛ شيو عٔ ططٜل تعٜٛض اغيتهطض اغتٓازا يكاعس٠ 
 
 
 

اغيطًب ايجاْٞ 
َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ 

 
إ َٛنٛع َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع َٔ انجط َٛنٛعات اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ اثاض٠ يًد٬ف ايؿكٗٞ 

ٚايكاْْٛٞ سٝح دا٤ت ايكٛاْري اغيس١ْٝ ايٛنع١ٝ سيصاٖب ؾت٢ ؼي طبٝع١ ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ؾصٖبت بعض 
ايكٛاْري ازي ايكٍٛ بعسّ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ٚاخط٣ سيػ٪ٚيٝتِٗ ٚاربصت بعض ايكٛاْري َٛقؿا 

ٚغطا ٜٚطدع ٖصا اشب٬ف بايسضد١ ا٫ٚزي ازي ا٫غاؽ ايصٟ اربصت٘ ايكٛاْري اغيس١ْٝ إلقا١َ اغيػ٪ٚي١ٝ عٔ 
ايؿعٌ ايهاض ٬ٜٚسغ إ اغيؿطع اغيكطٟ ٜأخص نكاعس٠ عا١َ بؿهط٠ اشبطأ بعٓكطٜٗا اغيازٟ ٚاغيعٟٓٛ عٓس 
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تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ عٔ ا٫ؾعاٍ ايؿدك١ٝ ٚيصيو ؾاْ٘ ٜػتًعّ يتشكل ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ اعبطاؾا ؼي ايػًٛى َع 
تٛاؾط ا٫زضاى اٚ ايتُٝٝع يس٣ َطتهب ايؿعٌ ايهاض ازي داْب ايؿطٚط ا٫خط٣ َٔ ذبكل ايهطض ٚتٛاؾط 

ؾٗصا ايٛنع مل خيتًـ نجريا ؼي ظٌ ايكإْٛ اغيسْٞ ايكسِٜ عٓ٘ ؼي ظٌ ايكإْٛ اغيسْٞ . ايع٬ق١ ايػبب١ٝ 
اغيكطٟ اسبايٞ ا٫ اْ٘ َٔ ْاس١ٝ اخط٣ قس تأثط بايتؿطٜعات اسبسٜج١ ؼي ؾإ ا٫خص سيػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ 

ايتُٝٝع عٔ اؾعاي٘ ايهاض٠ ٚغٓشاٍٚ زضاغ١ َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ظٌ ايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ 
. ايكسِٜ ٚؼي ظٌ ايكإْٛ اغيكطٟ اسبايٞ

 
: َٛقـ ايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ ايكسِٜ- أ

نٌ ؾعٌ طبايـ يًكإْٛ ٜٛدب ًَع١َٝٚ )َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ ايكسِٜ ع٢ً اْ٘  (212)تٓل اغياز٠ 
ؾاعً٘ بتعٜٛض ايهطض ايٓاؾ٧ عٓ٘ َا مل ٜهٔ ايؿاعٌ غري َسضى ٭ؾعاي٘ غٛا٤ يعسِٜ شيٝٝعٙ بايٓػب١ 

٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓل إ اغيؿطع قس اؾرتط ايتُٝٝع يٓٗٛض اغيػ٪ٚي١ٝ  (يػٓ٘ اٚ ٭ٟ غبب اخط
اَا اشا نإ ٖٛ اغيهطٚض ْٚػب ايٝ٘ اُٖاٍ غاعس . ايتككري١ٜ يس٣ ايؿدكٞ اشا نإ ٖٛ ؼي َهإ اغيػ٪ٍٚ

ع٢ً ٚقٛع ايهطض ؾإ بعض اسهاّ ايكها٤ اغيكطٟ قس اعتست ب٘ باعتباضٙ خطا قس ٚقع َٔ عسِٜ 
ٚقس قهت ضبه١ُ ا٫غت٦ٓاف اغيكط١ٜ  )ايتُٝٝع ٜػتٛدب ربؿٝـ اغيػ٪ٚي١ٝ ٚؾكا يكٛاعس اشبطأ اغيؿرتى 

اشا تبري إ ٖٓاى خطا َؿرتى َٔ غا٥ل ايػٝاض٠ ٖٚٛ ٜػري بػٝاضت٘ َٚٔ د١ٗ ايؿُاٍ )اغيدتًط١ باْ٘ 
َٚٔ اغيهطٚض ٖٚٛ طؿٌ قػري غٓ٘ غت غٓٛات ٚقس تطن٘ ابٛٙ ؼي ايؿاضع ؾسعُت٘ ايػٝاض٠ ؾإ َػ٪ٚي١ٝ 

تٓعٍ ازي ايٓكـ باعتباض إ ٖٓاى خطا َؿرتى  (ايؿدل اٚ ايؿطن١ اييت ٜعٌُ يسٜٗا)ايػا٥ل ٚطبسَٚت٘ 
 زٜػُرب غ١ٓ 15َٔ ايػا٥ل َٚٔ ٚايس ايطؿٌ ايصٟ تطى طؿً٘ ؼي ايؿاضع ٚقس قسض ٖصا ايكطاض ؼي 

 1942 َاٜٛ ٬ٜٚ24سغ ؼي قطاض اخط قسض َٔ ضبه١ُ ا٫غت٦ٓاف اغيكط١ٜ اغيدتًط١ ؼي . (1)1948
اشا تبري إ سازث٘ َا تطدع ازي خطا َؿرتى بري ايػا٥ل ٚاغيكاب اغيٓػٛب ايٝ٘ اشبطأ قبٝا غري )باْ٘ 

ػيٝع ؾإ ايػا٥ل ٜتشٌُ اغيػ٪ٚي١ٝ نا١ًَ قبٌ اغيكاب ٫ٚ خيؿـ َٔ َػ٪ٚيٝت٘ َا ٖٛ َٓػٛب يًكػري 
َٔ خطا ٫ٕ اشبطأ ٫ تكًح ْػبت٘ ي٘ ٚيًػا٥ل إ ؾا٤ إ ٜطدع ع٢ً  ٚايس ايكػري بػبب تككريٙ ؼي 

٬ْسغ َٔ خ٬ٍ ايكطاضٜٔ اغيصنٛضٜٔ إ ايكها٤ اغيكطٟ قس شٖب ؼي قطاضٙ ا٫ٍٚ ازي اشبطأ   (2)(ايطعا١ٜ 
اغيؿرتى ٚؼي قطاضٙ ايجاْٞ ازي ْؿٞ شيو ؾاْ٘ بكطاضٜ٘ اغيدتًؿري مل ٜ٪غؼ َبسا قاْْٛٞ َػتكط ػيهٔ 

                                                 
 .803عبس ايطظام اظيس ايػٓٗٛضٟ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(1)
 .58 ؾهٌ َاٖط ضبُس عػك٬ٕ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م(2)
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ا٭خص ب٘ ؼي ساي١ َا اشا نإ اغيهطٚض َٔ عسضيٞ ايتُٝٝع ٚنإ قس ٚقع َٓ٘ َا ٜػتٛدب ربؿٝـ 
. اغيػ٪ٚي١ٝ عٔ ايكا٥ِ بايؿعٌ ايهاض 

 
 

: َٛقـ ايكإْٛ اغيسْٞ ازبسٜس- ب
ٜهٕٛ ايؿدل َػ٪٫ٚ عٔ اعُاي٘ غري اغيؿطٚع١ - 1)َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ع٢ً اْ٘  (164)ْكت اغياز٠ 

َٚع شيو ؾاشا ٚقع ايهطض َٔ ؾدل غري ػيٝع ٚمل ٜهٔ ٖٓاى َٔ ٖٛ - 2. َت٢ قسضت َٓ٘ ٖٚٛ ػيٝع
َػ٪ٍٚ عٓ٘ أٚ تعصض اسبكٍٛ ع٢ً تعٜٛض َٔ اغيػ٪ٍٚ داظ يًكانٞ إ ًٜعّ َٔ ٚقع َٓ٘ ايهطض 

٬ٜسغ َٔ ٖصا ايٓل إ َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع شيٝٝع . (بتعٜٛض عازٍ َطاعٝا َطنع اشبكّٛ
بأَطٜٔ ا٫ٍٚ اْٗا َػ٪ٚي١ٝ َؿطٚط١ ٚؾططٗا ا٫ ٜػتطٝع اغيهطٚض اسبكٍٛ ع٢ً تعٜٛض َٔ ؾدل 

اخط غري عسِٜ ايتُٝٝع بؿطط إ ٫ ٜهٕٛ يعسِٜ ايتُٝٝع ؾدل اخط ٜهًؿ٘ نٛايسٙ اٚ اَ٘ اٚ عُ٘ اٚ إ 
ٜهٕٛ ؼي نؿاي١ ؾدل َهًـ بايطقاب١ عًٝ٘ ٚيهٔ تعصض اسبكٍٛ ع٢ً ايتعٜٛض ٫ْتؿا٤ قط١ٜٓ اشبطأ َٔ 

داْب٘ ٭ْ٘ قابٌ إلثبات ايعهؼ اٚ مل ٜػتطع ْؿٞ اشبطأ ٚيهٓ٘ نإ َعػطا ؾعٓس٥ص ٜطدع ع٢ً عسِٜ 
َٚػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع ٖٓا ٫ ضيهٔ إ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً اشبطأ ؾاشبطأ ضنٓ٘   (1)ايتُٝٝع بايتعٜٛض

ا٫زضاى ٚعسِٜ ايتُٝٝع ٫ ازضاى عٓسٙ ٚإ تكّٛ اغيػ٪ٚي١ٝ ؼي ٖصٙ اسباي١ ع٢ً ذبٌُ ايتبع١ ؾايؿدل 
ٚا٫َط ايجاْٞ اْٗا  (2)غري اغيُٝع بايؿطٚط اييت ٚضزت ؼي ايٓل ٜتشٌُ تبع١ َا حيسث٘ َٔ نطض

 ضبكك١ ٚدٛاظ١ٜ يًكانٞ اٟ إ ا٫َط َرتٚى يًكانٞ ؾُٝا ٜتعًل باسبهِ بايتعٜٛض َٚكساضٙ ٠َػ٪ٚيٞ
ؾٝذٛظ يًكانٞ إ ٫ حيهِ بايتعٜٛض يجطا٤ ٚغ٢ٓ اغيهطٚض ٚؾكط عسِٜ ايتُٝٝع اٚ ؼي اؾرتاى اغيهطٚض 
يًهطض اسبك٘ عسِٜ ايتُٝٝع ب٘ ٚقس ٜط٣ ايكانٞ ايعهؼ ٚٚدٛب  تعٜٛض اغيهطٚض اَا تعٜٛها نا٬َ 
اشا نإ اغيهطٚض ؾكريا ٚعسِٜ ايتُٝٝع ٚاغع ايجطا٤ ٚ اَا تعٜٛها ْاقكا اشا نإ عسِٜ ايتُٝٝع ؼي غع١ 
َٔ ايعٝـ َٔ غري ٚؾط َٚٔ اغي٬سغ إ ازبسٜس اييت ات٢ ب٘ ايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ ازبسٜس ؼي صباٍ 

ٚيكس نإ ٖصٙ اغياز٠  (164)َٔ اغياز٠  (2)اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ يعسضيٞ ايتُٝٝع ٖٛ َا ْكت عًٝ٘ ايؿكط٠
َٔ اغيؿطٚع ايتُٗٝسٟ يًكإْٛ ٚاييت عطنت ع٢ً زب١ٓ اغيطادع١ ؾعسيت ؾٝٗا  (231)تكابٌ اغياز٠ 

ٚعٓسَا  (68)تعس٬ٜت يؿع١ٝ ثِ عطنت ع٢ً صبًؼ ايٓٛاب ْٛاؾل عًٝٗا زٕٚ  تعسٌٜ ذبت ايطقِ 

                                                 
 .89 اغيػتؿاض عع ايسٜٔ ايسْاقٛضٟ ٚاغيػتؿاض ايسنتٛض عبس اسبُٝس ايؿٛاضبٞ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م(1)
 .804 عبس ايطظام اظيس ايػٓٗٛضٟ، ْكؼ اغيكسض ايػابل، م (2)
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قاّ خ٬ف سٍٛ تكطٜط ٖصٙ ايكاعس٠ ؾصٖب غٝاز٠ ايط٥ٝؼ ازي اْٗا ربايـ )عطنت ع٢ً صبًؼ ايؿٝٛر 
ايكاعس٠ ايعا١َ ٚشٖب غعاز٠ ايعؿُاٟٚ ازي اْٗا قاعس٠ عازي١ ٚإ قٛاعس اغيػ٪ٚي١ٝ ٫ ذبٌ ٖصا اسبهِ ٚقس 
ٚد٘ ايسنتٛض ايبػسازٟ ايٓعط ازي إٔ تكطٜط ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ٜػاٜط َبازٟ ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚيتأٜٝس شيو 

َٔ اجمل١ً ٚاغتططز قا٬٥ إ اغيؿطٚع قطض َػ٪ٚي١ٝ ايٛيٞ اٚ اغيػٍٛ عٔ  (916)ن٬َا ٚضز ؼي اغياز٠ 
ايكيب يكط١ٜٓ اُٖاٍ ايطعا١ٜ ٚيهٔ قس ٫ تتٛاؾط اضنإ ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ٚقس ٫ تتشكل دسٚاٖا بػبب 

ٚيٛ إٔ سهُٗا طبايـ يًكٛاعس اغيعٍُٛ  (168)اعػاض اغيػ٪ٍٚ ٚٚاؾكت ايًذ١ٓ ع٢ً ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ؼي اغياز 
بٗا ٚاصيا تكهٞ بٗا ايعساي١ اغيعٍُٛ بٗا ٚاصيا تكهٞ بٗا ايعساي١ ٚي٘ غٓس ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚبٓل 

ٜهٕٛ اغيؿطع اغيكطٟ قس ٖذط َبسا ا٫ْعساّ اغيطًل يًُػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ يعسضيٞ ايتُٝٝع (164)اغياز٠
ٚقس دط٣ ايؿك٘ ٚايكها٤ ع٢ً إ (1)َٓهُا بصيو ازي ايكٛاْري اييت اعتٓكت َبسا َػ٪ٚيٝتِٗ اغيدؿؿ١

 عٔ اؾعاي٘ ايهاض٠ ا٫ ع٢ً غبٌٝ ا٫غتجٓا٤ ا٫ اْ٘ ٜهٕٛ َػ٪٫ٚ عٔ ٍعسضيٞ ايتُٝٝع ٚإ نإ ٫ ٜػأ
اؾعاٍ تابع٘ ايهاض٠ َػ٪ٚي١ٝ نا١ًَ ٫ٕ غًط١ ا٫ؾطاف ٚايطقاب١ ٚايتٛدٝ٘ تتشكل ٚيٛ مل ٜهٔ اغيتبٛع 

قازضا عًٝٗا ست٢ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫زاض١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ اش ضيهٔ إ ٜت٫ٖٛا عٓ٘ ْا٥ب٘ ايكاْْٛٞ اٚ ايٛقٞ اٚ 
 عٔ خطا ٚقع ٍايكِٝ ٜٚػتٓس ايكها٤ ؼي ا٫خص  سيػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع عٔ ؾعٌ تابع٘ ع٢ً اْ٘ ٫ ٜػأ

َٓ٘ ٚاصيا ٜػاٍ عٔ خطا ٚقع َٔ تابع٘ اثٓا٤ عًُ٘ سبػاب٘ َٚكًشت٘ بكؿت٘ َتبٛعا َٚٔ ثِ ؾ٬ تجٛض 
نُا إ ايؿك٘ َٔ داْب٘ قس بطض ؼي َػ٪ٚي١ٝ عسضيٞ . َػاي١ َس٣ اَهإ ْػب١ ٚقٛع خطا ؾدكٞ َٓ٘ 

ايتُٝٝع إ َتبٛعا عٔ اؾعاٍ تابع٘ سٝح اعترب َػ٪ٚي١ٝ اغيتبٛع ٖٞ َػ٪ٚي١ٝ عٔ ؾعٌ ايػري ٚع٢ً اٟ 
ٚد٘ ؾػطت ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ٚخاق١ اشا ؾػطت بؿهط٠ ايهُإ جيعٌ اغيتبٛع َػ٪٫ٚ عٔ ؾعٌ تابع٘ ٫ٚ 

ٜػتطٝع ايتدًل َٔ ٖصٙ اغيػ٪ٚي١ٝ ٚيٛ اثبت اْ٘ نإ ٜػتشٌٝ عًٝ٘ إ ضيٓع ايعٌُ غري اغيؿطٚع ايصٟ 
غبب ايهطض ؾايتعاَ٘ ٖٓا ايتعاّ بتشكٝل غا١ٜ ؾٗصا ا٫عتباض ٖٛ ايصٟ دبٝع اغتٝؿا٤ َػ٪ٚي١ٝ اغيتبٛع 

ٚإ ٖصا ا٫دباٙ ايكها٥ٞ ٚايؿكٗٞ ٫ ٜػتٓس ازي ْل قاْْٛٞ خام . ست٢ ٚيٛ نإ غري ػيٝع
 (.  2)باغيٛنٛع

 

 
 
 

                                                 
 .317اْٛض غًطإ، ْؿؼ اغيكسض ايػابل، م.  ز(1)
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اشباشي١ 
 

َٔ خ٬ٍ زضاغتٓا يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ٫سعٓا نٝـ تطٛضت بتطٛض اجملتُعات َٔ خ٬ٍ ايٓعطٜات 
َٚٔ خ٬ٍ زضاغتٓا يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ايكإْٛ . اييت تططقت ايٝٗا اْتٗا٤ بٓعط١ٜ ذبٌُ ايتبع١

اغيسْٞ ايعطاقٞ ٚايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ ٫سعٓا ٚدٛز ا٫خت٬ف بري ايكإْٛ اغيسْٞ 
ايعطاقٞ ٚايؿك٘ ا٫غ١َٝ٬ ؼي تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ سٝح ٜؿرتط ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ايتعُس أٚ 

ايتعسٟ ٚمل ٜؿطم بري اغيباؾط ٚاغيتػبب ٜٚعتربٖا َتهآَري ؼي سري إ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٫ ٜؿرتط 
ايتعُس أٚ ايتعسٟ بايٓػب١ يًُباؾط ٜٚؿرتط شيو بايٓػب١ يًُتػبب ؾكط ٫ٚ ٜهُٔ بُٝٓٗا ٫ٚسعٓا 

نصيو ٚدٛز ا٫خت٬ف ٚخاق١ ؼي تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ يعسضيٞ ايتُٝٝع ؼي ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ؾؿكٗا٤ 
ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ مل ٜهْٛٛا ع٢ً سس غٛا٤ َٔ سٝح تكطٜط َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع ٚسا٫تٗا ٚعسّ 

ٚنُا ٫سعٓا ٚدٛز ا٫خت٬ف بري ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٚايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ ؼي تكطٜط . َػ٪ٚيٝت٘
َػ٪ٚي١ٝ عسِٜ ايتُٝٝع سٝح اعتربتٗا ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ َػ٪ٚي١ٝ أق١ًٝ ٚ ٚدٛب١ٝ ؼي سري 

. اعتربتٗا ايكإْٛ اغيسْٞ اغيكطٟ َػ٪ٚي١ٝ استٝاط١ٝ ٚ اغتجٓا١ٝ٥
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َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ إ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ قس اعتربت َٔ نُٔ عٛاضض ا٭١ًٖٝ باإلناؾ١ يكػط ايػٔ 
ٚازبٕٓٛ سا٫ت أخط٣ نا٭غُا٤ ٚايّٓٛ ٚايطم ٚايػهط ٖٚصٙ اسبا٫ت عسا ايػهط ٫ ضيهٔ تكٛضٖا َٔ 

ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾًِ ٜعس يًطم ٚدٛز ٫ٚ ٜتكٛض ٚقٛع ايتكطف خ٬ٍ ؾرت٠ ا٭غُا٤ ٚايّٓٛ ا٫ ؼي سا٫ت 
ْازض٠ دسا أَا بايٓػب١ سباي١ ايػهط ؾًِ ٜعتربٙ اغيؿطع ايٛنعٞ ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ عاضنا َٔ عٛاضض 

. ا٭١ًٖٝ ضغِ تكطٜط شيو ؼي اغيػ٪ٚي١ٝ ازبٓا١ٝ٥ َٔ قبٌ اغيؿطع ازبٓا٥ٞ
َٚٔ خ٬ٍ زضاغتٓا يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ ٫سعٓا بإٔ اغيؿطع ايعطاقٞ ؼي 

تكطٜطٙ يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ قس ساٍٚ داٖسا ازبُع بري ايٓعط١ٜ ايؿدك١ٝ َٚعٝاضٙ اشبطأ ؼي اؾرتاط٘ 
ٚعسّ تؿطقت٘ بري اغيباؾط ٚاغيتػبب . َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ (186)ايتعُس أٚ ايتعسٟ ؼي اغياز٠ 

ٚايٓعط١ٜ اغيٛنٛع١ٝ َٚعٝاضٙ ايهطض ٚايؿك٘ ا٫غ٬َٞ َٚعٝاضٙ ايهُإ ؼي اؾرتاط٘ ايتعُس أٚ ايتعسٟ 
.  عسضيٞ ايتُٝٝع بؿهٌ َطًل ٚدعًٗا َػ٪ٚي١ٝ أق٠١ًٝبايٓػب١ يًُتػبب ٚؼي تكطٜطٙ غيػ٪ٚيٞ

ْٚط٣ بإٔ اغيؿطع ايعطاقٞ قس ؾعٌ سػٓا ؼي تكطٜطٙ يًُػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ يعسضيٞ ايتُٝٝع َٚٔ ؼي سهُ٘ 
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ زٕٚ تعًٝك٘ ع٢ً أٟ ؾطط  يتشكل اغيػ٪ٚي١ٝ َتبعا شيو َا  (191)ؼي اغياز٠ 

شٖب ايٝ٘ طيٗٛض ايؿكٗا٤ ؼي ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ َٚػاٜطا ايٓعطٜات اسبسٜج١ ؼي تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ نٓعط١ٜ 
ٚنإ ا٭ٚزي باغيؿطع ايعطاقٞ إٔ ٜكطض اغيػ٪ٚي١ٝ . ذبٌُ ايتبع١ ٚبٓا٤ اغيػ٪ٚي١ٝ ع٢ً ايهطض ْؿػ٘

َٔ ايكإْٛ  (186)ايتككري١ٜ يًبايؼ بؿهٌ َطًل زٕٚ تعًٝك٘ ع٢ً ايتعُس أٚ ايتعسٟ نُا ؾعٌ ؼي اغياز٠ 
اغيسْٞ ايعطاقٞ َٚػاٜط٠ ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ ٚايٓعط١ٜ اسبسٜج١ بصيو ٚ إٔ ٜؿطم بري اغيباؾط ٚاغيتػبب ؼي 

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ْط٣ َٔ ا٭ؾهٌ ايتٛغع ؼي . َس٣ ذبكل اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ بايٓػب١ يهٌ ٚاسس َُٓٗا
ْطام عسضيٞ ايتُٝٝع َٚؿَٗٛ٘ ٚعسّ اقتكاضٙ ع٢ً ايكػط ٚازبٕٓٛ ٚ اعتباض ايػهط ؼي سا٫ت ضبسٚز٠ 

سيجاب١ عسضيٞ ايتُٝٝع نُا ؾعٌ اغيؿطع ازبٓا٥ٞ بصيو َٚٔ د١ٗ ثايج١ ْط٣ إ َؿّٗٛ ازبٕٓٛ سيعٓاٙ 
اغيطًل ٚايتُٝٝع بري ازبٕٓٛ اغيطبل ٚغري اغيطبل ٚذبسٜس نٌ ٚاسس َُٓٗا أَط ؼي غا١ٜ ايكعٛب١ 

يتساخًُٗا يصا ؾُٔ ا٭ؾهٌ َعازب١ شيو بؿهٌ ٜٛانب ايتطٛض ايعًُٞ يٛدٛز أَطاض ْؿػ١ٝ ٚعك١ًٝ 
َٔ ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ تهاز  (191)َٚٔ د١ٗ ضابع١ ْط٣ إ ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥ غياز٠ . َتعسز٠ 

 .تهٕٛ َعس١َٚ ضغِ أُٖٝتٗا ؼي تكطٜط اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ 
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قا١ُ٥ اغيكازض 
 

: ايهتب: ا٫ًٚ
 .ٟ ا٫قساض ايجإ، ايطبع١ ا٫ٚزي،َكازض ا٫يتعاّ-  ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات ،أصبس ضبُس َٓكٛض. ز

اْٛض غًطإ، َكازض ا٫يتعاّ اغيٛدع ؼي ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاّ، زضاغ١ َكاض١ْ ؼي ايكإْٛ اغيكطٟ، . ز
1983. 

 .غري اغيؿطٚع ع٢ً عٓكط ايهطض إقا١َ اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ عٔ ايعٌُ ،دباض قابط ط٘

 اغيس١ْٝ يعسضيٞ ايتُٝٝع، زضاغ١ َكاض١ْ بري ايكإْٛ ايؿطْػٞ ٠د٬ٍ ضبُس ابطاِٖٝ، اغيػ٪ٚيٞ. ز
 .ٚاغيكطٟ ٚايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬

 .2003 ، َكازض ا٫يتعاّ،ضَهإ أبٛ ايػعٛز. ز

 . ازبع٤ ا٫ٍٟٚ، ايعطامٟ ايكها٤ اغيسٕ،غًُإ بٝاتاحملاَٞ 

ْعط١ٜ ا٫يتعاّ  - ٟاجملًس ايجإ ،  ازبسٜسٟايٛغٝط ؼي ايؿطح ايكإْٛ اغيسٕٟ، ايطظام أظيس ايػٓٗٛض عبس. ز
 .ايطبع١ ايجا١ْٝ،  َكازض ا٫يتعاّ-بٛد٘ عاّ 

 ايٛدٝع ؼي ْعط١ٜ ، ٚا٫غتاش اغيػاعس ضبُس ط٘ ايبؿريٟ ايبهطٟاجملٝس اسبهِٝ ٚا٫غتاش عبسايبام عبس. ز
 .1980 ، ازبع٤ ا٫ٍٚ َٔ َكازض ا٫يتعاّ،ا٫يتعاّ

 . اغيسْٞ، ازبع٤ ا٫ٍٚ ؼي َكازض ا٫يتعاّ اغيٛدع ؼي ؾطح ايكإْٛ،اجملٝس اسبهِٝ عبس. ز

 اغيػ٪ٚي١ٝ اغيس١ْٝ ؼي ن٤ٛ ايؿك٘ ٚ ٟ،اجملٝس ايؿٛاضبز  ٚاغيػتؿاض ايسنتٛض عبٟايسٜٔ ايسْاقٛض ععاغيػتؿاض 
 . ازبع٤ ا٫ٍٚ،ايكها٤

 .2011،  ايطبع١ ا٫ٚزي، ازبع٤ ا٫ٍٚ، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات،اجملٝس بهطز عكُت عب. ز

 .اثبات ايتعاّ-   اسهاّ ايتعاّ، َكازض ايتعاّ، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات، سػٔ شْٕٟٛعٌ. ز

 .2008ؾهٌ َاٖط عػك٬ٕ، اغيػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ يعسِٜ ايتُٝٝع، زضاغ١ َكاض١ْ، 

 .ضبُس ؾطٜـ أظيس، َكازض ايتعاّ ؼي ايكإْٛ اغيسْٞ زضاغ١ َكاض١ْ بايؿك٘ اإلغ٬َٞ. ز

 
 :ايكٛاْري: ثاًْٝا

 .َذي ايكإْٛ اغيسْٞ ايعطاقٞ

 .صب١ً ا٫سهاّ ايعسي١ٝ
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