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اٌؼدعةم

م

انماداسماٌلموظقةماىزائقةمالمميؽـمانمتؼقمممبقاجفةماظػاسؾمعامملمؼؽـمعؿؿؿعامبؼدرةم

محقثمعـم‘موانمسدممتقصرماحدمػذؼـماظشررنيمؼؿعذرمعللظؿفمجزائقام‘االدراكمواالخؿقارم

اٌعروفمانمعرتؽبماىرميةمؼلالمسـفامجزائقامراٌامطانماػالمظؾؿلائؾةماالمانمػذاماالصؾمضدم

مهلذامصانمعقاغعماٌلموظقةماىزائقةمذاتم‘تردمسؾقفمادؿــاءاتمممامتػضلماديمسدممعلموظقؿفم

رؾقعةمذكصقةمظؿعؾؼفامبشكصماظػاسؾمالمباظػعؾماظذيمارتؽؾفمظؿفعؾمعـفمشريماػؾمظؿقؿؾم

اٌلموظقةماىزائقةمغظرامظػؼدهماالدراكماوماالرادةمحقثمؼؾؼكماظػعؾماظذيمارتؽؾفمشريمعشروعم

سؾكماظرشؿمعـمسدممعلائؾؿفمسـفمجزائقامحقثماغفمؼؿؿمعلائؾةماٌلاػؿنيمععفميفمارتؽابم

اىرميةمالنماداسماالسػاءمظؾفاغلمطانمالسؿؾاراتمذكصقةمطقغفمملمؼؽـمعؿؿؿعامبؼدرةم

وهلذامضؿتميفمػذاماظؾقثمبدرادةمعقضقعماىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾمظدىماىاغلم.ماالدراكم

موعامؼرتتبمسؾكمضقاعفمبارتؽابمتؾؽماىرميةم‘طؿاغعمعـمعقاغعمسدمماٌلموظقةماىزائقةم

سـدعامطانمصاضدامظالدراكماوماالرادةمبلؾبمحاظةماىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾماثـاءمضقاعفم

محقثمانماٌـطؼماظلؾقؿمواظعداظةمالمؼؼؿضقانمربادؾةماىاغلمسؾكمصعؾفم‘بارتؽابماىرميةم

سـدعامؼؽقنمصاضدامظقسقفموادراطفماظلؾقؿماثـاءمارتؽابفمظؿؾؽماىرميةمالؼؼاعماظعؼابماٌـادبمظفم

ظؽقنماىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾمجيردماىاغلمعـمعؾؽةماظعؼؾمواالدراكماوماالرادةموالمؼلؿطقعم

متققزمحؼقؼةماومغؿائجمعامؼؼقممبعمعـمصعؾمشريمعشروعمهلذهماالسؿؾاراتمصؼدمغصتماشؾبم

اظؿشرؼعاتماىـائقةمسؾكماسػاءماىاغلمعـماظعؼقبةمواغؿػاءمعلموظقؿفماىـائقةمبلؾبماىـقنم

موػذهمػلمحاظةماعؿـاعم‘واظعاػةميفماظعؼؾموالمؼلؿقؼماؼؼاعماظعؼقبةماٌؼررةمظؾفرميةمسؾقفم

.ماٌلموظقةماىـائقةمبلؾبماىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾم

م

م

م
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اػؿقةماظؾقثمم

واغلمضؿتمباخؿقارمػذاماٌقضقعمغؿقفةمطـرةماالعراضماظـػلقةمبلؾبمتغريمعقازؼـمايقاةم

بصقرةمدرؼعةموظؽـرةماالصاتمباغقاسفامعـمحروبموضالضؾموتػؽؽماجؿؿاسلمعؾينمسؾكمتػؽؽم

االدرةمحقثمطانمظفماالثرماظؾاظغمسؾكماظـػقسمواظعؼقلموأدىماديماغؿشارماالعراضماظعؼؾقةم

والػؿقةموخطقرةمػذهماالعراضميفمضقامماٌلموظقةماىـائقةمعـمسدعفاماثرتمباظؾقثموتلؾقطم

اظضقءمسؾقفامباظدرادةمظؾقانماثرماالعراضمطاىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾمسؾكماٌلموظقةماىزائقةم

.ممواظذيمؼؽقنمعاغعامعـمعقاغعماٌلموظقةماىزائقةموبعضفامؼؽقنمزبػػامهلام

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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خطةماظؾقثم

ضؿتمبؿؼلقؿماظؾقثماديمعؾقـنيم

مم

.ماٌؾقثماالولم

اٌؼصقدمباىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾمم

وذروطماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةم

اصابةماٌؿفؿمباىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾم:ماٌطؾبماالولم

صؼدانماالرادةمواالدراكمظدىماٌؿفؿم:ماٌطؾبماظـاغلم

ععاصرةمصؼدماالدراكمواالرادةمظقضتمارتؽابماىرميةم:ماٌطؾبماظـاظثم

م

اٌؾقثماظـاغلمم

االثارماظؼاغقغقةماٌرتتؾةمسؾكماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةمم:ماٌطؾبماالولم

اظؿدابريماالحرتازؼةمسـدمثؾقتماعؿـاعماٌلموظقةم:ماٌطؾبماظـاغلم

اظعقبماظعؼؾلماظطارىءمبعدمارتؽابماىرميةم:ماٌطؾبماظـاظثم

مم

وخؿؿـاماظؾقثمخبامتةمتضؿـتماػؿماالدؿـؿاجاتمواٌؼرتحاتماظيتمتقصؾـاماظقفامعـمخاللمػذام

.مموغلللماهللماظعؾلماظؼدؼرماظؿقصقؼم‘اظؾقثماٌؿقاضعم

م

م

م

م

م

م
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اٌؾقثماألولم

م

:-مماٌؼصقدمباىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾموذروطمهؼؼفام

صفقمملمؼؽـمطذظؽميفماظعصقرماظقدطكمغؿقفةماالوػامم.مملمؼؽـماىـقنمعـمعقاغعماٌلموظقةم

مصؼدمطانمتصقرػؿمظؾفـقنمأغفمعسم‘واًراصاتماظيتمتلؾطتمسؾكماصؽارماظـاسميفمتؾؽماظعفقدم

موعـماجؾمذظؽمطانمؼلللمسؿامؼرتؽؾفمعـماىرائؿم‘عـماظشقطانموانماجملـقنمؼعؿؾمبقحلمعـفم

وضدمبؼقتمعلموظقةماجملـقنمجـائقامسـماىرميةمعؼررةمحؿكماظؿشرؼعماظػرغللماظؼدؼؿم.م

.مماظلابؼمظؾـقرةم

موبذظؽماصؾحم‘وملمؼؿغريماظقضعماالمبادراكمحؼقؼةماىـقنمواغفمعرضمؼصقبماظعؼؾمصقضقعفم

مالغفمؼػؼدمصاحؾفماظؿؿقزماوماالخؿقارموتقاصرػؿامالزممظؼقامم‘عاغعامعـماٌلموظقةماىـائقةم

مم(1).موػقمعامؼؼدرهماظؿشرؼعماىـائلمايدؼثمبصػةمساعةم.ماٌلموظقةمسؾكمعامتؼدمم

وػذامعامتؾـاهمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلمواجازميفماظقضتمغػلفمظؾؿقؽؿةماذاموجدتمانماجملـقنم

مانمتلعرمباؼداسفمعصقامظالعراضماظعؼؾقةمالبعادمذرهمسـماظـاسم‘اجملرممخطرمسؾكماالعـم

مم(2).موععاىؿفمسؾفمؼشػكم

م

م

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ماظؼاػرةم‘ماظطؾعةماظـاغقةم‘عؽؿؾةماظـفضةماظعربقةم‘ماالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتم‘اظدطؿقرماظلعقدمعصطػكماظلعقدم (1)

م.مم453مصم1953

م‘معطابعماظرداظةم‘مواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويماٌؾادىءماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتم‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػم (2)

 360ص‘م1982اظؽقؼتممدـةم

م

م
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الؼلللمجزائقامعـمطانموضتم))عـمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلمسؾكماغفمم(60)وتـصماٌادةم

وضدماحؿقتمطؿبم(م(...ارتؽابماىرميةمصاضدماالدراكماوماالرادةمىـقنماومساػةميفماظعؼؾم

بلغفمطؾمعامؼصقبماظعؼؾمم))وضدمسرصفمبعضفؿم.ماظػؼفماىـائلمسؾكماطـرمعـمتعرؼػمظؾفـقنم

م‘موؼرتتبمسؾقفماظػؼدانماظؽؾلمظالدراكمواالرادةماوماحداػؿام‘صقكرجفمسـمحاظؿفماظطؾقعقةم

اعاماظعاػةميفماظعؼؾمصريادمبفامطؾمعرضمؼمثرميفمحاظةماٌخم(م.م(دقاءمطانمذظؽمخؾؼقاماممسارضام

المؼصؾماديم"ممصقمثرمسؾكموزقػؿفؿامتلثريا‘"مسادؼا"مرؾقعقا"ماوماىفازماظعصيبمبعدممنقهممنقا

حدماىـقنممبعـاهماٌعروفمرؾقاموامنامؼشؿؾمعؾؽةماالدراكمسـدماظشكصمحبقثمالمؼلؿطقعم

.م(1)اظلقطرةمسؾكماصعاظفمبصقرةمدائؿقةماومعمضؿة

وٌعرصةمطقػقةمضقاممحاظةماعؿـاعماٌلموظقةماىزائقةمبلؾبماىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾمصؾؼدم

تـاوظـاميفمػذاماٌؾقثمذروطمتقصرماعؿـاعماٌلموظقةماىزائقةميفمعطاظبمثالثمحقثمتـاوظـاميفم

.ماٌطؾبماالولماصابةماٌؿفؿمجبـقنماومساػةميفماظعؼؾم

م‘اعاماٌطؾبماظـاغلمصؿـاوظـامصقفمضرورةمانمؼمديمذظؽماديمصؼدانماالرادةماوماالدراكمظدىماٌؿفؿم

.ماعاماٌطؾبماظـاظثمصؿـاوظـامصقفمععاصرةمصؼدانماإلرادةماوماالدراكمظقضتمارتؽابماىرميةم

م

م

م

م

م

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 360مصم‘ماٌرجعماظلابؼم‘مواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويم‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػم (1)

م

م

م
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ماٌطؾبماالول

م

:-مماصابةماٌؿفؿمباىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾم

عـفؿامؼؿقؼؼمبفماعؿـاعماٌلموظقةم"مداوىماٌشرعمبنيماىـقنموساػةماظعؼؾمواسؿربمانماؼا

ظؽـماظـابتمانماٌشرعمبؿؼرؼرهماىـقنموم.موظؾفـقنمععـكمريبمؼؿعؾؼمباٌخم.ماىـائقةمظؾشكصم

ساػةماظعؼؾماثرماالصصاحمسـماىـقنميفمععـاهماظؼاغقغلمسؾكمسبقمؼشؿؾمطاصةمصقرماضطرابم

وهلذامصالمؼؿؼقدماظؼاضلم.ماظؼقىماظذػـقةمظدىماظشكصممبامؼػؼدهماظؿؿققزماومحرؼةماالخؿقارم

مبؾم‘باٌعـكماظطيبماظدضقؼمظؾفـقنموعامؼؼؿضقفمذظؽمعـماظؾقثمسـماالعراضماظعؼؾقةمواغقاسفام

.مؼؽػلمانمؼؿقؼؼمعـمزوالماظؿؿققزماومحرؼةماالخؿقارمظدىماظشكصميظةمارتؽابفماىرميةم

وػقماىـقنميفمععـاهم)وؼلؿقيمانمؼؽقنمصؼدماظؿؿققزماوماالخؿقارمراجعاماديمعرضمؼصقبماٌخم

وؼشؿؾماىـقنم.ماومخؾؾمؼؿعؾؼمباىفازماظعصيبمظؾشكصماوماضطرابمصقؿفماظـػلقةمم(اظطيب

دائرماالعراضماظعؼؾقةماظيتمتصقبماٌخمصؿمديمبفماديماالسبرافمسـموزقػؿفماظعادؼةميفماالدراكم

.مواظلقطرةمسؾكمعراطزماالرادةميفمجلؿماالغلانم

وؼؿلعماىـقنمظؾعؿفماوماظضعػماظعؼؾلماظذيمؼػرتضمسدمماطؿؿالماٌؾؽاتماظذػـقةموتقضػفامسـم

وؼضؿماىـقنمسؾكمػذاماظـققمصقرامذؿكمطاظصرعمواهللرتؼامواظـقردؿاغقام.مغضففاماظطؾقعلم

طؿامؼشؿؾماىـقنميفمععـاهماظؼاغقغلماظؿـقؼؿم.موازدواجماظشكصقةموعامؼعرفمباظقؼظةماظـقعقةم

مم(1).ماٌغـارقللمبقصػفمؼمثرمسؾكمارادةماظـائؿمصقعدعفاماومؼضعػمعـفام

م

مم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ماظؼلؿماظعاممعـمضاغقنماظعؼقباتمدارماىاععةمظؾـشرم،م‘اظدطؿقرمربؿدمزطلمابقمساعرمواظدطؿقرمدؾقؿانمسؾداٌـعؿم (1)

 م.م486مص‘م2002دـةمم.م‘االدؽـدرؼةم

م

م

م
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مسؾكماغفمميؽـماظؼقلمانماطـرمػذهم‘واظؾقثميفمحاالتماظعقبماظعؼؾلمعـمذلنماٌؿكصصنيم

م:-اياالتماغؿشارامػلم

وؼعينموضقفماٌؾؽاتماظذػـقةميفممنقػامدونماظـضجماظطؾقعلموػقم:-مماظضعػماظعؼؾلم .1

 .سؾكمدرجاتماحطفاماظعؿفمثؿماظؾؾفمثؿمايؿؼمأيماظغؾاءماظشدؼدم

وؼؿكذمصقرةمغقباتمؼػؼدماٌصابمخالهلامذعقرهموارادتفمأيمادراطفم:-ماظصرعم .2

موتعرضمظفمضؾؾماظـقبةمدواصعمالمؼلؿطقعم‘مصالمؼلقطرمسؾكماسضاءمجلؿفم‘واخؿقارهم

 .معؼاوعؿفاموضدمهؿؾفمسؾكمارتؽابماىرائؿم

مؼعاغلماٌصابمبفامعـمازدواجم‘وػلمغقعمعـماهللؿريؼامم:-م(اظػصام)اظشقزوصرؼـقام .3

اظشكصقةمحبقثمالمؼؿذطرموػقميفماحدىماظشكصقؿنيمعاماضرتصفمعـماصعالمحقـؿام

 .طاغتمظفماظشكصقةماالخرىم

وػلمحاظةمانمؼعاغلماٌرؼضماصؽارامتؿلؾطم:-ماظؾاراغقؼاماومجـقنماظعؼائدماظقػؿقةم .4

طانمؼعؿؼدماغفمضققةماضطفادماوماغفمغيبماوماغفمؼؿؼؿصم.مسؾقفمصالمؼلؿطقعمعؼاوعؿفام

وػذاماظـقعمعـماىـقنمؼدصعماديمارتؽابماىرائؿمهتم.مذكصقةمتلرخيقةمععروصةم

 .متلثريماالصؽارماٌؿلؾطةمسؾقفم

وػذاماٌرضمؼدصعماٌصابماديمارتؽابماظلرضاتماوم:-مجـقنماظلرضةماومجـقنمايرؼؼم .5

ايرؼؼمباظرشؿمعـمسؾؿفمبؽـفمعامؼؼدممسؾقفمودؾؾفمظقسمػقماخؿاللميفماظؿؿقزمظدؼفم

م(1).وظؽـمتلقطرمسؾكمارادتفمدواصعمذاذةمالمؼلؿطقعمعؼاوعؿفا

وؼؿلعمتعؾريماىـقنميفمدالظؿفماظؼاغقغقةماظقادعةمظؾؿـقؼؿماٌغـارقللمباسؿؾارهمؼمثرمسؾكمارادةم

وؼدخؾمصقفمحاالتماالصابةمباظصؿم.ماظـائؿمصقؿققػاماومؼضعػفاموجيعؾفامخاضعةمالرادةماٌـقمم

.مواظؾؽؿمعـذماٌقالدماوميفمدـمعؾؽرةم

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 363مصم‘ماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػمواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاوىم (1)

م
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وظؽـماظشكصقةماظلقؽقبائقةماظيتمتعينمذذوذماظؿؽقؼـماظـػللموسدمماظؿؽاعفمععماجملؿؿعميفم

موعـم‘السؿاللمسؼؾلم"مضقؿفموععاؼريهموؼؿؿؿعمصاحؾفامباالدراكماٌعؿادموظؽـفامضدمتؽقنمعظفرا

ثؿمطانمثؾقتفامحرؼامبانمحيؿؾماظؼاضلمسؾكمصقصماٌؿفؿمظؾؿقؼؼممماماذامطاغتمتؽشػمسـم

والمتعؿربمثقرةماظعارػةموانم.ماالسؿاللمصؿؿؿـعمبفماٌلموظقةماممالمتؽشػمسـمذلءمعـمذظؽم

اذؿدتماوماالغػعالموانمبؾغماضصكمدرجاتفمصارتؽؾتماىرائؿمهتمتلثريػؿامعـمضؾقؾماىـقنم

وظؽـفمضدمؼؽقنمدؾؾامعـمادؾابم.ماوماظعقبميفماظعؼؾموباظؿاظلمصالمؼمديماديماعؿـاعماٌلموظقة

م.م(1)دبػقػفا

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

م‘مدارماظـفضةماظعربقةمظؾطؾاسةمواظـشرم‘اظؼلؿماظعامم/ممذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؾؾـاغلم‘اظدطؿقرمربؿدمنقبمحلينم (1)

م.م492بريوتمدونمذطرمدـةماظطؾعمصم

م

م

م
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اٌطؾبماظـاغلم

م

.مصؼدانماالدراكماوماالرادةمظدىماٌؿفؿم

المؼؽػلمظؾؼقلمبعدممتقضقعماظعؼقبةمانمؼؽقنماٌؿفؿمعصابامجبـقنماومساػةميفماظعؼؾمباٌعـكم

موامنامؼؾزممانمؼـشلمسـماىـقنمصؼدماالدراكماوماالخؿقارموانمؼـشلمسـماظعاػةم‘اظلابؼمهدؼدهم

مأيمصؼدماومغؼصم‘صاذامملمؼرتتبمسؾكماظعاػةماظعؼؾقةمػذاماالثرم.مغؼصماالدراكماوماالخؿقارم

االدراكماوماالخؿقارمصلنماٌلموظقةماىـائقةمالمترتػعموتقضعماظعؼقبةمسؾكماىاغلمعـؾمحاظةم

ايؿؼماوماظلػفماومحاظةماظشكصماٌصابممبرضماظدرنمواالرتؾاكماظذػينماًطريمبلؾبمعرضم

.مماوالدهمواالرػاقميفماظعؿؾم

موامنامجيبمانمتػضلماديمصؼدماوم‘صعاػةماظعؼؾمظقلتمبذاتفامعاغعامعـماظعؼابمأومزبػػامظفم

مبؾم‘"مموالمؼشرتطماظؼاغقنمصؼدماومغؼصماالدراكمواالخؿقارمععا‘غؼصماالدراكماوماالخؿقارم

وترتقؾامسؾكمعامدؾؼمصانماظعاػةماظعؼؾقةماظيتمالمتػؼدماالدراكماوم.مؼؽػلمصؼدماومغؼصماحدػؿام

مأيمانماظػؼدماىزئلمظؾؼدرةمسؾكماالدراكماوم‘المترصعماٌلموظقةماىـائقةم"ماالخؿقارمطؾقا

وػذامؼعينمانماٌشرعم.ماالخؿقارمالمؼعػلمعـماٌلموظقةماىـائقةموالمحيقلمدونمتقضقعماظعؼقبةم

مؼعرفمتدرجماٌلموظقةماىـائقةمسؾكماداسمدرجاتم–اظؾؾـاغلمسؾكمسؽسماٌشرعماٌصريم

اظؿؿؿعمباالدراكماوماالخؿقارموؼلؾؿمباٌلموظقةماٌكػػةمتؾعامظـؼصانماظؼدرةمسؾكماالدراكماوم

م(1).مماالخؿقارمبلؾبماظعاػاتماظعؼؾقةم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مدونم‘مبريوتم‘معـشقراتماىؾيبمايؼقضقةم‘ماظؼلؿماظعامم‘مذرحمضاغقنماظعؼقباتم‘اظدطؿقرمسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلم (1)

.م661مصم‘ذطرمدـةماظطؾعم

مم

م

م

م
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م

صاالغلانماظذيمؼصابمباضطرابمسؼؾلمؼـؼصمعـمادراطفموالمؼؿلتكمحلؾاغفمبنيماظعؼالءموالمبنيم

عـؾمػذاماالغلانمم(اظشاذ)اومم(ذؾفماجملـقن)غصػماجملـقنماوم))موؼطؾؼمسؾقفم‘اجملاغنيم

ؼلللمجـائقامسـمجرائؿفموظؽـماظعداظةمتؼضلمدبػقػمعلموظقؿفموظؽـمػذامالمؼعينمانماظؼاغقنم

ماذمجيقزمظؾؼاضلميفمػذهماياظةممبام‘اٌصريمؼلريميفمايؽؿمبنيماظعؼالءمواغصافماجملاغنيم

ظفمعـمدؾطةمتؼدؼرؼةموادعةمانمؼعؿربماظػؼدماىزئلمظالدراكماوماالخؿقارمزرصامضضائقامزبػػام

معـمضاغقنماظعؼقباتماٌصريماوموضػمتـػقذماظعؼقبةم17دبػػمبلؾؾفماظعؼقبةمرؾؼامظؾؿادةم

م(1).محلبماالحقالم

وعـماٌلائؾماٌفؿةميفمػذاماٌقضقعمانمصؼدماومغؼصماالدراكماوماالخؿقارماظذيمؼمثرميفماٌلموظقةم

اىـائقةموحيقلمدونمتقضقعماظعؼقبةمػقمذظؽماظذيمؼؿقؼؼمدونمتدخؾمعـمجاغبمارادةم

مبؾمؼلللمسـم‘صاذامطانمالرادةماالغلانمدخؾميفمذظؽمالممتؿـعموالمتـؿؼصمعلموظقؿفم.ماالغلان

مصؿــمؼؼؾؾمانمؼـقعفماظغريمتـقميام‘جرميؿـفمعؼصقدةماومشقـرمعؼصقدةمحلـبماالحقالم

عغـارقلقاموؼعؾؿمبلنمعـمضاممبؿـقميفمدقفمؼقجففماديمارتؽابمجرميةموؼرؼدمذظؽمؼلللم

مطؿامؼلللمسـفامعـمؼـقعفماؼضاموعـمؼؽقنمعصابامباظقؼظةم‘علموظقةمعؼصقدةمسـمتؾؽماىرميةم

اظـقعقةماوماظصرعموؼرتكمضربمصراذفماوميفمعؿـاولمؼدهمادؾقةماومعقادمضارةمثؿمؼلؿعؿؾفامدونم

ضصدمعـفميفمارتؽابمجرميةمضؿؾماوماؼذاءمؼلللمسـمتؾؽماىرميةمعلموظقةمشريمعؼصقدةم

.ممالػؿاظفموسدممادباذهماالحؿقاراتماظالزعةمٌـعموضقعمتؾؽماىرميةم

م

م

م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

م.مم663ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلمم(1م)

م

م

م
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وػـاكمبعضماظؿشرؼعاتماىـائقةمتمطدمانماٌؼصقدمبػؼدانماظشعقرماوماالخؿقارمظدىماجملـقنم

موامنامؼرؼدماالغؿؼاصمعـفؿام‘اوماٌصابمبعاػةميفماظعؼؾمالمؼعينمزوالماظؿؿقزماوماالخؿقارممتاعام

انممتؿـعم"مموعـمثؿمطانمعؿصقرا‘اديمحدمجيعؾفؿامشريمطاصقنيمالسؿدادماظؼاغقنمباالرادةم

وهدؼدم.ماٌلموظقةمسؾكماظرشؿمعـمبؼاءمضدرمعـماظؿؿقزماوماالخؿقارمدونمعامؼؿطؾؾفماظؼاغقنم

وظفماالدؿعاغةمباًؾريمطلم.ماظؼدرماٌؿطؾبمعـماظؿؿقزماوماالخؿقارمعـمذلنمضاضلماٌقضقعم

ؼؽشػمظفمسـمخصائصماالرادةمصقعقدمسؾكمػذاماالداسمعؼدارمعامتلؿقؼفمعـمضقؿةميفمغظرم

مم(.1.)اظؼاغقنم

اعامعقضػماظؼاغقنماىـائلماظعراضلمصقذػبماديماغفمطلمتؿقؼؼماٌـعمعـماٌلموظقةماىزائقةمظدىم

امنامؼؼؿضلمايرعانماظؽؾلمعـماالدراكماوماالخؿقارمأيماحدػؿامطلمؼـؿجماثرهموميـعم.ماٌؿفؿم

مبلنماحؿػظماىاغلمبؼدرمعـماالدراكماوماالخؿقارمؼؽػلم‘"ماٌلموظقةماعاماذامطانمايرعانمجزئقا

"مظػفؿماسؿاظفموتقجقفمارادتفمسؾكمسبقمعامصالمميـعمعـماٌلموظقةمشريماغفمؼصحمانمؼؽقنمسذرا

.مم(2).مظؿكػقػماظعؼقبةميفمحدودمعامؼؾققفماظؼاغقنمظؾؼاضلمطؿامادؾػـاماظؾقانم"ماومدؾؾا

ميفم1081/1981وبفذاماالواهمدارتمربؽؿةممتققزماظعراقممبقجبمضرارػاماٌرضؿم

حقثمجاءمصقفم.م16/6/1981

اذاماذارماظؿؼرؼرماظطيبماديماصابةماٌؿفؿمباظؽكبةموػلمساػةمسؼؾقةمارثؿفمضعػاميفماالدراكم))

م(3)(م.م(مسؼقبات130واالرادةمصانمذظؽمؼعؿربمسذرامزبػػامظؾعؼقبةمرؾؼامظؾؿادةم

م

م

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ماالدؽـدرؼةمم‘معـشلةماٌعارفم‘ماالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتميفمضقءماظػؼفمواظؼضاءم‘اظدطؿقرمسؾدايؿقدماظشقرابلم (1)

م.مم513مص2003دـةم

 م.367ماٌرجعماظلابؼمص‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػمواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويم (2)

.مممشريمعـشقرم.مماظصادرمعـمربؽؿةممتقزماظعراقم16/6/1981مسؾكم1081/1981ضرارماٌرضؿم (3)

م
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اٌطؾبماظـاظثم

ععاصرةمصؼدماالدراكمواالخؿقارمالرتؽابماىرميةمم

ػذاماظشرطمتردؼدمظؾؼاسدةماظعاعةماظيتمتؿطؾبمتقاصرمعاغعماٌلموظقةميظةمارتؽابماظػعؾم

موبفذاماظشرطمؼػرتقماىـقنماظذيممتؿـعمبفماٌلموظقةمسـماىـقنماظطارىءمبعدم‘اىرعلم

.مماظػعؾماظذيمؼؼؿصرمتلثريهمسؾكماجراءاتماٌالحؼةموتـػقذماظعؼقبةم

م‘وؼؼؿضلمتطؾقؼمػذاماظشرطمهدؼدموضتماظػعؾمواظؿقؼؼمعـمحاظةماىاغلميفمذظؽماظقضتم

مصاذامطانماىاغلمصاضدماظقسلماوماالرادةمضؾؾم‘وؼعينمذظؽموجقبمصرفماظـظرمسـمطؾموضتماخرم

ارتؽابماظػعؾمثؿمصارمعؿؿؿعامبفؿاموضتماظػعؾماومصؼدماحدػؿامبعدماظػعؾميفمحنيمطاغامظفموضتم

.مارتؽابفماظػعؾمصاٌلموظقةمالممتؿـعم

.مواذامطانماىـقنمعؿؼطعاموارتؽبماظػعؾماىرعلماثـاءماظـقبةمصاٌلموظقةمسـفمتظؾمضائؿةم

موعـمثؿمطانمواجؾامسؾكم‘وظقسمتقضقعمايفرمضرؼـةمسؾكمصؼدماحملفقرمسؾقفماظقسلماوماالرادةم

م‘اظؼاضلماظذيمحياطؿمذبرعامربفقرامسؾقفمانمؼؿقؼؼمعـمحاظؿفموضتمارتؽابفمصعؾفماىرعلم

صانمثؾتمظفممتؿعفمباظقسلمواالرادةميفمذظؽماظقضتمصعؾقفمانمؼؼررمعلموظقؿفمسؾكماظرشؿمعـمضرارم

م.مم(1)ايفرم

موبـاءمسؾكم‘وػؽذامصلنماظؼاغقنمؼؿطؾبمانمؼؿعاصرماظرطـماٌعـقيمظؾفرميةمععمرطـفاماٌاديم

ذظؽمصلنماىـقنماٌػؼدمظؾقسلماوماالرادةمالمؼمثرميفماٌلموظقةماالماذامحدثموضتمارتؽابم

اعام.ممدقاءمطانمجـقغامعلؿؿراماومعؿؼطعام‘اىرميةماومباالدقموضتمارتؽابمرطـفاماٌاديم

موامنامؼلؿؿؾعم‘اىـقنمظذيمحيدثمبعدمارتؽابماىرميةمصالمتلثريمظفمسؾكماٌلموظقةم

مراٌامثؾتماغفمطانم‘طؿامالمتلثريمظلؾؼماصابةماظػاسؾمباىـقنم.ماجراءاتمععقـةمدرتدمالحؼام

مم(2).مطاعؾماظقسلموصدماالرادةموضتمارتؽابماىرميةم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 494ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمربؿقدمنقبمحلينم (1)

ذبدماٌمدلةماىاععقةمظؾدراداتمواظؿقزؼعمبريوتمم‘ماظؼلؿماظعامم‘مذرحمضاغقنماظعؼقباتم‘اظدطؿقرممسريمساظقةم (2)

مم435مصم‘م2002
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وػؽذامصؾؽلمؼـؿجماىـقنماوماظعؿفماثرهميفمسدممتقضقعماظعؼقبةماومدبػقػفامجيبمانمؼرتؽبم

مايمؼؾزمم‘اٌصابمباظعاػةماظعؼؾقةماظػعؾماالجراعلموضتمصؼدماومغؼصماالدراكماوماالخؿقارم

.متعاصرموضتمارتؽابماظػعؾماالجراعلمععموضتمهؼؼمحاظةمصؼدماومغؼصماالدراكماوماالخؿقارم

صاذامملمؼؿقؼؼماظؿعاصرمبقـفؿامسؾكماظـققماظلابؼمبؼقتماٌلموظقةماىـائقةموادؿقؼمعرتؽبم

موػقمعامؼؿقؼؼمسـدعامتؽقنماالصابةمباىـقنماوماظعؿفم‘اظػعؾماالجراعلمتقضقعماظعؼقبةمسؾقفم

إذمانمذظؽمؼعينمانماىرميةموضعتميفم.مدابؼةماومالحؼةمسؾكموضتمارتؽابماظػعؾماالجراعلم

وضتمطانمؼؿؿؿعمصقفماىاغلمباظؼدرةمسؾكماالدراكموعـمثؿمتؿؼررمعلموظقؿفماىـائقةمسـفام

سؾكماغفمجيبماخذمػذاماالعرمبشلءمعـمايذرمالنماالصابةم.موؼلؿقؼماظعؼقبةماٌؼدرةمهلام

باىـقنماوماظعؿفمضدمتزولميفماظظاػرمثؿمترتؽبماىرميةمبعدماالسؿؼادمبزواهلام،ماومضدمترتؽبم

اىرميةميفموضتمؼؾدواميفماظظاػرمانمعرتؽؾفامؼؿؿؿعمباظؼدرةمسؾكماالدراكماوماالخؿقارم،مثؿم

تـؽشـػمايؼقؼـةمبعدمذظؽمانماىرميـةموضعـتمعـمحقـثماظقاضعميفموضتمطانمصقفماٌصابمعام

.مزالميفمحاظةمجـقنماوسؿفماومانمتؾؽماظعاػةمطاغتمعلؿرتةموطشػتمسـفاماالصابةماظالحؼةم

واٌعقلمسؾقفميفمػذهماياظةمػقماياظةماظقاضعقةماومايؼقؼقةماظيتمطانمسؾقفامعرتؽبماظػعؾم

موجبمسؾكم‘صاذامثؾتمصؼدماومغؼصماالدراكماوماالخؿقارمضؾؾماظػعؾماومبعدهم.موضتمارتؽابفم

احملؽؿةمانمتؿقؼؼمعـمانمػذهماياظةمملمتؽـمعؿقاصرةميفمايؼقؼةمواظقاضعموضتماظػعؾمضؾؾمانم

م–مصاذامثؾتمهلامتقاصرػامرشؿمانماظظاػرمؼؾدومخالفمذظؽم‘هؽؿمبؼقامماٌلموظقةماىـائقةم

مم(1).مضضتمبعدممتقضقعماظعؼقبةماومدبػقػفام

م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

م.م664صم.ماٌصدرماظلابؼمحماظدطؿقرمسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلم (1)

ممممممم

م

م
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اعامباظـلؾةمظؾؿؿفؿماظذيمؼؽقنمعصابامباىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾماٌؿؼطعةمحقثمتؽقنمحاظةم

اىـقنماوماظعاػةماظعؼؾقةمالمتلؿقسبمذيقعماالوضاتمحبقثمؼػؼدمبفاماٌصابمادراطفماوم

ممامؼرتتبمسؾقفماغفماذامطاغتماىرميةمتؿؽقنم.ماخؿقارهميفمصرتاتموؼصققميفمصرتاتماخرىم

ماعاماذامطاغتماىرميةمتلؿؾزمم‘عـمصعؾمواحدمصاظعربةمتؽقنمحباظؿفموضتمارتؽابمػذاماظػعؾم

سدةماصعالمطؿامػقماظشلنميفمجرائؿماالسؿقادمصاظعربةممبامتؽقنمسؾقفمحاظؿفموضتمارتؽابمطؾم

م(1).مصعؾمؼؾزممظؿقؼقؼماىرميةم

وتؼدؼرمعاماذامطانماٌؿفؿمذبـقغاماومعصابامبعاػةميفماظعؼؾماصؼدتفماظشعقرماوماالخؿقارموضتم

وؼػصؾمصقفمضاضلماٌقضقعمدونمانممتؾؽمربؽؿةم.مارتؽابماىرميةماعرمؼؿعؾؼمبقضائعماظدسقىم

وهلذامؼـؾغلماظؿؿلؽمباظدصعمباىـقنماومباظعاػةماظعؼؾقةم.ماظؿؿقزماوماظـؼضمرضابةمسؾقفميفمذظؽم

وؼؾفلماظؼاضلمسادةميفمعـؾمػذهماالحقالم.ماعاممربؽؿةماٌقضقعمالماعاممربؽؿةماظؿؿقزمالولمعرةم

مشريمانمتؼرؼرماظطؾقبم‘اديماالدؿعاغةمباػؾماًربةمعـمارؾاءماظعؼؾماوماظـػسماوماالسصابم

وضدمتؽقنم.ممصفقمشريمعؾزممظؾؼاضلمحؿؿام‘اًؾريميفمػذاماظشلنمظقسمظفماالمضقؿةمادؿشارؼةم

موسـدمئذمالمحرجمسؾكم‘اياظةمعـماظقضقحمحبقثمالمؼؿطؾبماالعرماالدؿعاغةمباػؾماًربةم

.ماظؼاضلميفماالطؿػاءمبؿؼدؼرهمػقمبغريمععقغؿفؿمصفقماٌرجعماالخريميفماظؿؼدؼرمسؾكمطؾمحالم

مبنيمحاظةماىـقنميفم–عـمحقثماعؿـاعماٌلموظقةم-موؼالحظماغفمعامدامماظشارعمؼلقيميفمايؽؿ

مصالماػؿقةمعـماظـاحقةماظعؿؾقةمظؿؿققزمايماظقصػنيمؼـطؾؼم‘اٌعـكماظضقؼموحاظةماظعاػةماظعؼؾقةم

معؿكمطانمعـماظـابتماغفامسؾكماضؾمتؼدؼرمالمدبرجمسـمععـكم‘سؾكماياظةماٌعروضةمظؾـظرم

مم(م2).اظعاػةماظعؼؾقة

م

م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م.368اٌرجعماظلابؼمصحماظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػمواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويمممم(1مممممم)

ماظطؾعةممم‘معطؾعةمىـةماظؿلظقػمواظرتذيةمواظـشرم‘معؾادىءماظؼاغقنماىـائلم‘اظدطؿقرمسؾلماريدمراذدمممم(2مممممم)

م542مص‘م1951مممممممممممممماظـاغقةماظؼاػرةمدـةم
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وهدؼدموضتمارتؽابماىرميةماظذيمؼؿعاصرمععمصؼدماومغؼصماالدراكماوماالخؿقارمؼؽقنمبقضتم

ارتؽابماظػعؾماىرعلماوماظـشاطماالجراعلمدونماغؿظارمظقضتمهؼؼماظـؿقفةماالجراعقةماذام

صاذامارتؽبمذكصمجرميةمضؿؾمتراختمغؿقفؿفاموطانم.مطاغتماىرميةمعـمجرائؿماظـؿقفة

وضتموضقعمصعؾماظؼؿؾمدؾقؿامععاصكماظعؼؾموظؽـفماصقبمجبـقنماوسؿفمضؾؾمهؼؼماظـؿقفةم

وسؾكم.ماالجراعقةماظيتمتلخرمحدوثفامصلغفمؼلللمسـمجرميةماظؼؿؾمعلموظقةمجـائقةمطاعؾةم

اظعؽسمعـمذظؽمالمؼعاضبمسـمجرميةماظؼؿؾماذامارتؽبمصعؾماظؼؿؾماثـاءماصابؿفمباىـقنمثؿم

.ممذػلمعـمجـقغفمضؾؾمهؼؼماظـؿقفةماالجراعقةم

صاذامطاغتماىرميةمعـماىرائؿماٌلؿؿرةمووضعمجزءمعـمحاظةماالدؿؿرارموضتماالصابةمباىـقنم

م‘واىزءماالخرموضتماالصاضةماوماظشػاءمعـفمصالمؼلللمعرتؽبمتؾؽماىرميةمسـماىزءماالولم

واذامطاغتماىرميةمعـمجرائؿماظعادةمووضعتم.مبقـؿامؼؿقؿؾمتؾؽماٌلموظقةمسـماىزءماظـاغلم

مصالم‘بعضماصعالماظعادةماثـاءمصرتةماىـقنمووضعماظؾعضماالخرماثـاءمصرتةماالصاضةماوماظشػاءم

تدخؾماالصعالماالوديميفمتؽقؼـمجرميةماظعادةموؼـظرماديماالصعالماظـاغقةموحدػامصاذامطاغتمتؽػلم

ظؿقاصرمذرطماظعادةمضاعتماٌلموظقةماىـائقةمسـماىرميةمواذامطاغتمالمتؽػلممبػردػامظذظؽم

.مم(1).ماعؿـعتمتؾؽماٌلموظقةم

واظدصعمباصابةماٌؿفؿممبرضمسؼؾلماومساػةمسؼؾقةمعـماظدصقعماىقػرؼةماظيتمجيبمسؾكم

وػقمعـماظدصقعماٌقضقسقةماظيتمهؿاجماديم.ماحملؽؿةماظردمسؾقفمومتققصفمبادؾابمدائغةم

واالصؾمانم.مهؼقؼمخاصموعـمثؿمالمجيقزمتؼدميفمالولمعرةماعاممربؽؿةماظؿؿققزماوماظـؼضم

ؼدصعماعامماحملؽؿةمباصابةماٌؿفؿمباىـقنماومساػةميفماظعؼؾموانمؼطؾبمعـفامسرضمػذاماالخريم

صاذامرؾبماٌداصعمم.مسؾكماظطؾقبماظشرسلماوموضعفمهتماٌالحظةممبلؿشػكماالعراضماظعؼؾقةم

م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م665ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلم (1)

مم
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سـماٌؿفؿمذظؽموجبمسؾكماحملؽؿةمانمتؿـؾتمػلمعـماغفمملمؼؽـمذبـقغاموضتمارتؽابماظػعؾم

ماذمالمحيؼمحملؽؿةماٌقضقعمانمتلؿـدميفماثؾاتمسدمم‘والمتطاظؾفمػقمباضاعةماظدظقؾمسؾكمدسقاهم

.ممجـقنماٌؿفؿماديماظؼقلمبلغفمملمؼؼدممدظقالم

صاذامملمؼطعـماظدصاعمسـماٌؿفؿميفمدالعةمسؼؾفموملمؼطؾبمسرضفمسؾكماظطؾقبماظشرسلموضضتم

مصؾقسمظفمعـمبعدمانمؼـعكمسؾكم‘احملؽؿةمباداغؿفمدونمانمتعرضمظؾقثمحاظؿفماظعؼؾقةم

مخاصةماذامطاغتماحملؽؿةمملمتالحظمسؾكماٌؿفؿم‘احملؽؿةمضصقرػامعـماجراءمملمؼطؾبمعـفام

موانمذيقعماالوراقماٌؼدعةميفمرعـفمسؾكمايؽؿمالمتػقدماغفم‘اغفمبفمجـقغاماومساػةميفماظعؼؾم

صاذامتؾنيمظؾؿقؽؿةمعـماوراقماظدسقىمانمباٌؿفؿمجـقغاماوم.مطانموضتماحملاطؿةمعصاباميفمسؼؾفم

ساػةمسؼؾقةموالحظتمسؾقفمذقؽامعـمذظؽماثـاءماحملاطؿةموجبمسؾقفامسدممععاضؾؿفمحؿكموظقمملم

م.مم(1).ممموحؿكموظقمملمؼطؾبمعـفامسرضفمسؾكمخؾريمزبؿصم‘ؼدصعماعاعفامبذظؽم

اعامصقؿامؼؿعؾؼمباثؾاتماىـقنمواظعؿفمصلنمتؼدؼرمحاظةماٌؿفؿماظعؼؾقةماعرمؼؿعؾؼمبقضائعماظدسقىم

وػقمظذظؽمعـماٌلائؾماٌقضقسقةماظيتمتلؿؼؾمربؽؿةماٌقضقعماوماالداسمباظػصؾمصقفامبغريم

م‘ودقاءمصقؿامؼؿعؾؼمباالصابةمباىـقنماومباظعؿفم.مرضابةمسؾقفامعـمربؽؿةماظـؼضماوماظؿؿققزم

معامداعتمتؼقؿمتؼدؼرػامسؾكمادؾابم‘اومصقؿامؼؿعؾؼمبػؼدانماومغؼصماظشعقرماوماظؿؿؿعمبفم

.مدائغة

وبقانمحاظةماٌؿفؿماظعؼؾقةمعـماٌلائؾماظػـقةماظيتمجيقزمظؾؿقؽؿةمانمتلؿعنيمصقفامبرأيماػؾم

وػلمالمتؾؿزممباالظؿفاءم.مموانمطاغتمػلماًؾريماالسؾكميفمطؾمعامؼلؿدسلمخربةمصـقةم‘اًربةم

اديماػؾماًربةماالمصقؿامؼؿعؾـؼمباٌلـائؾماظػـقـةماظؾقؿةماظيتمؼؿعذرمسؾقفامانمتشـؼمررؼؼفام

وعـعمذظؽمؼؿعنيمسؾقفامظؽـلمؼؽقنمضضاؤػامدـؾقؿامانمتعنيمخؾريامظؾؾثميفمػذهمم.مصقفام

م

م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مم668مصم‘ماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلمم(1م)

م
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صاذامضدرتماحملؽؿةمعـموضائعماظدسقىموعـمزروفمايالمانمحاظةم"م.موسدعا"ماياظةموجقدا

اٌؿفؿمالمتؼؿضلمسرضامسؾكماظطؾقبماٌكؿصمالنمزروفماٌرضماوماظعاػةمواضقةموتؽشػم

بذاتفامسـماظرأيماظقاجبماالخذمبفمصصؾتميفمتؾؽماٌللظةموظؽـمجيبمسؾقفامانمتؾنيميفمحؽؿفام

وشاظؾامعامتلؿعنيماحملؽؿةمبرأيم.ماالدؾابماظيتمبـتمسؾقفامضضاءػامبقاغامطاصقامالماذيالمصقفم

خؾريمزبؿصميفمتؾؽماٌللظةماظػـقةمؼؾنيميفمتؼرؼرهمحاظةماٌؿفؿماظعؼؾقةموغقعماٌرضماوماظعاػةم

ورأيماًؾريميفمػذاماظشلنمادؿشاريمالم.ماظعؼؾقةماٌصابمبفاموتلثريمذظؽمسؾكمادراطفمواخؿقارهم

مطؿامهلامانمتلؿؿدمرأؼفامعـم‘تؾؿزممبفماحملؽؿةمصؾفامانمتلؿكؾصمرأؼفامعـمتؼرؼرماًؾريم

موؼؽقنمحؽؿفامصقققاموظقمخاظػتمبفمرأيم‘وضائعماظدسقىمومباموؿعمظدؼفامعـمادظةم

.مم(1)اًرباء

-1983/ػقؽةمساعة/35حقثمدارتمربؽؿةممتقزماظعراقمبفذاماالواهميفماظؼرارماٌرضؿم

محقثماسؿؿدتمصقفمسؾكماظؿؼارؼرماظطؾقةماظيتماذريماظقفام8/11/1993مواٌمرخمسؾكم1984

.ميفماظطعـماظؿؿققزيموظقمملمؼؿؿماظدصعمباالصابةمباٌرضماعاممربؽؿةماٌقضقعم

مظؿقجقفماٌلموظقةماىزائقةمانمؼـؾتممتؿعماٌؿفؿمباالدراكماظؿامم–واظؼقلمحملؽؿةماظؿؿققزم

ظطؾقعةمصعؾفموانمميؾؽمحرؼةماالخؿقارميفماثـاءمارتؽابفماىرميةمودونمهؼؼمذظؽممتؿـعم

اٌلموظقةماىزائقةمذظؽمالنماظعاػةماظعؼؾقةمضدمتػؼدماٌؿفؿمضدرتفمسؾكماالدراكموضدمتمثرميفم

ارادتفمصؿػؼدهمحرؼةماالخؿقارموضدمتػؼدهماالدراكمواالرادةمععامسـدمئذمؼؿعنيمسدممعلائؾةماٌؿفؿم

الغؿػاءماظؼصدماىـائلموػقماظرطـماٌعـقيمظؾفرميةموٌامطاغتمربؽؿةماىـحماػؿؾتمذظؽمرشؿم

مظذظؽمضررتمربؽؿةم‘اغفامتلؿطقعمانموريمعـماظؿدضقؼاتماٌادؼةمعامؼقصؾفامظؾقؼقؼةم

اظؿؿققزمغؼضمضرارمربؽؿةماىـحمواسادةماظدسقىماديمربؽؿؿفامبغقةمسرضماٌؿفؿمسؾكماظؾفـةم

اظطؾقةماٌكؿصةمالدؿطالعمرأؼفامبشلنماصابةماٌؿفؿماظلابؼةمباظعاػةماظعؼؾقةماٌذطقرةموعاماذام

م(2).مطاغتمضدمجعؾؿفمشريمعدركمىرميؿفمسـدموضقسفاماممالمواصدارماظؼرارميفمضقءمذظؽم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م.667م–م666صمحمماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلم (1)

اظؼرارماٌذطقرموردميفمطؿابمذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماظعاممبنيماظؿشرؼعمواظػؼفمسؾداظلؿارماظربزطاتمدونمذطرهمدارماظـشرماوماٌدغقةماومدـةم (2)

اظطؾعممم
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اٌؾقثماظـاغلم

م

بعدمانمتـاوظـاميفماٌؾقثماالولممبطاظؾفماظـالثةموبشؽؾمدضقؼماٌؼصقدمباىـقنمواظعاػةماظعؼؾقةم

عـموجفةمغظرماظؿشرؼعاتماىـائقةمعـذماظؼرونماظقدطكموحؿكماظعصرمايدؼثموبشؽؾمدضقؼم

وحاوظـامضدرماالعؽانماجيادمتعرؼػموععـكمدضقؼمظؾفـقنمواظعاػةميفماظعؼؾمبعدمانمتـاوظـامابرزم

عامذطرتفماظؿشرؼعاتماىـائقةمايدؼـةميفمػذاماظصددموبعدمذرحمذرورفماظـالثةماظيتمؼؿطؾبم

اٌشرعماىـائلمتقاصرػاميفمحاظةماٌصابمباىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾمحؿكمؼعػكمعـماٌلموظقةم

.مماىـائقةميفماٌطاظبماظـالثةماظلابؼةماظذطرم

اعاماالنميفمػذاماٌؾقثماظـاغلمصلقفمسباولمذرحماالثارماظؼاغقغقةماٌرتتؾةمسؾكماعؿـاعم

علموظقةماجملـقنمواٌصابمبعاػةميفمسؼؾفميفمحاظةمارتؽابفمجرميةمتلؿؾزمماظعؼابمسؾقفاموصؼم

حقثمضلؿتمػذاماٌؾقثماديمثالثةمعطاظبمودقفماتـاولميفماٌطؾبماالولماالثارم.ماظؼاغقنم

اظؼاغقغقةماٌرتتؾةمسؾكماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةماعاماٌطؾبماظـاغلمصلقفماتـاولمصقفماظؿدابريم

االحرتازؼةماظيتمجيبمادباذػامسـدمثؾقتماعؿـاعمعلموظقةماٌؿفؿماٌصابمجبـقنماومساػةميفم

سؼؾفماعاماٌطؾبماظـاظثمصلقفمغؿؽؾؿمصقفمسـمعللظةماظعقبماظعؼؾلماظطارىءمبعدمارتؽابم

.مماىرميةموعـماهللماظؿقصقؼم

م

م

م

م

م

م

م

م
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:-ماٌطؾبماالولم

:-ماالثارماظؼاغقغقةماٌرتتؾةمسؾكماعؿـاعماٌلموظقةم

تاعاموضتم"مؼرتتبمسؾكمتقصرمحاظةماىـقنمباٌعـكماظلابؼمايمصؼدماظشعقرمواالخؿقارمصؼدا

متطؾقؼامظـصم‘اعؿـاعماٌلموظقةموادؿقاظةمتقضقعماظعؼابمتؾعامظذظؽم))ارتؽابماظػعؾماىرعلم

معـمضاغقنماظعؼقباتماٌصريموؼؿلقيميفمتؼرؼرمػذاماالثرمانمؼؽقنماظػعؾماىرعلم62اٌادةم

مطؿامؼلؿقيمانمؼؽقنماظػعؾماىرعلمعشؽالمىرميةم‘عشؽالمىـاؼةماممىـقةماممٌكاظػةم

 م.م(1).عؼصقدةماومشريمعؼصقدة

مالغفم‘حقثماغفمعـماٌؼررمانماجملـقنمالمؼؽقنمعلموالمظعدمماػؾقؿفمظؿقؿؾماٌلموظقةماىزائقة

موبذظؽمؼـؿػلماحدمذروطمػذهم‘وعـمالمسؼؾمظفمالممتقزمسـدهموالمادراكم.مصاضدماظعؼؾمواظرذادم

مبؾمانمسؾكماظدوظةم‘مصالمسداظةموالمعصؾقةميفمسؼابفم‘صانمارتؽبماىرميةمذبـقنم.ماٌلموظقةم

م(2).انمتؿكذمعـماظؿدابريمعامؼؽػؾمهلذاماٌرؼضمسالجاموظؾـاسماعـامعـمذرهم

اعامباظـلؾةمظؾؿصابمبعاػةميفمسؼؾفمواظذيمؼؼصدمبفميفمبعضماظؿشرؼعاتماظعربقةماغفماظـؼصماوم

مايماظذيمالمؼرتؼلماديمعصافماىـقنمعـمحقثماغؿػائفم‘اظؼصقرماوماظعفزماظعؼؾلمشريماىلقؿم

موامنامؼؼؿصرمسؾكماغؼاصماالدراكماوماالرادةموتؾعامظذظؽمتـؿؼصم‘ظؾؿلموظقةماىزائقةم

مم(3).اٌلموظقةماىزائقةموظقسماغعداعفامطؿاميفمحاظةماىـقنم

سؾقفموٌامتؼدمماذامتقاصرتمذروطماعؿـاعماٌلموظقةمصاالثرماٌرتتبمسؾقفامػقمسدممغشقءماٌلموظقةم

وػذاماالثرمساممميؿدماديماىـاؼاتم.مظػؼدانماالػؾقةمهلاموادؿقاظةمتقضقعمظعؼابمتؾعامظذظؽم

موؼؼؿصرمػذاماالثرمسؾكم‘مودقاءميفمذظؽماىرائؿماٌؼصقدةموشريماٌؼصقدةم‘واىـحمواٌكاظػاتم

وؼؼقدمعـمػذهماالثارمانمم.معـمتقاصرتمػذهماظشروطمضؾؾفمدونمشريهمممـمداػؿقامععفميفمجرميؿفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

م206مص‘م2010دارماىاععةماىدؼدةماالدؽـدرؼةم‘ماظؼلؿماظعامم‘مضاغقنماظعؼقباتم‘اظدطؿقرمربؿدمزطلمابقمساعرم (1)

ماظؼلؿماظعاممذبدماٌمدلةم‘ماظقدقطميفمذرحمضاغقنماظعؼقباتم‘اظدطؿقرممسريمساظقةمواحملاعلمػقـؿممسريمساظقةم (2)

 مم488مصم‘م2010اىاععقةمظؾدراداتمواظـشرمواظؿقزؼعمبريوتمدـةم

م591مص2002ماالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتمدونمذطرمدارماظـشرمسؿانماالردنم‘اظدطؿقرمطاعؾماظلعقدم (3)
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ماذمؼرتتبمسؾكمذظؽمعلموظقؿفم‘ؼؽقنمصؼدماىاغلموسقفمأومارادتفمراجعاماديمضصدهماومخطؽفم

سـماظػعؾماظذيمؼرتؽؾفماثـاءمصؼدهموسقفماومإرادتفمعلموظقةمضصدؼةماومشريمضصدؼةمصؿـمؼؼؾؾمانم

ؼـقعفمشريهمتـقميامعغـارقلقامعؿقضعاماضداعفماثـاءمغقعفمسؾكمصعؾمععنيموعرؼدامظفموظـؿقفؿفم

ماعاماذامطانميفمادؿطاسؿفمتقضعفموتقضعماظـؿقفةمصفقمعلمولمسـفم‘اىرميةمؼلللمسـفمضصدام

صاذامتركماٌصابمباظقؼظةماظـقعقةمضربمصراذفماذقاءمخطرةمطلالحماوم.معلموظقةمشريمضصدؼةم

موطانميفمادؿطاسؿفمتقضعماضداعفمسؾكمادؿعؿاهلاميفمجرميةمصفقمعلمولم‘عادةمالذعالمايرؼؼم

م(1).ممسـفامحنيمؼرتؽؾفامعلموظقةمشريمضصدؼةم

اعامعقضػمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلمعـماالثارماٌرتتؾةمسؾكماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةمصؼدماذارم

معـمضاغقنماظعؼقباتماديمذظؽموأطدماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةمظؾؿؿفؿمدقاءمطاغتم60يفماٌادةم

محقثماغفمطانمصاضدامظالدراكماوم‘جرميؿفمجـاؼةماومجـقةماومزباظػةمسؿدؼةماومشريمسؿدؼةم

االخؿقارماومطؾقفؿاموضتمانماضرتفماظػعؾماٌؽقنمظؾفرميةموطانمذظؽمبلؾبماصابؿفمجبـقنماوم

م(2).مساػةميفماظعؼؾم

ميفم137/2006واوفتمربؽؿةممتققزماظعراقماالهادؼةميفمذظؽمباظؼرارماٌرضؿم

اذامثؾتمظؾؿقؽؿةمبؼرارمعـماظؾفـةماظطؾقةمم))مبفذاماالتلمحقثمغصمبذظؽم11/12/2006

واغفمالمؼؼدرمعلموظقةمسؿؾفمم(اظذػانماالضطفادي)اٌكؿصةمبانماٌؿفؿمعصابمباٌرضماظعؼؾلم

وضتمارتؽابمايادثموالمؼلؿطقعماظدصاعمسـمغػلفماعامماحملؽؿةموحاظؿفماظعؼؾقةمدقؽةمصققؽؿم

عمسؿالم0عـمقم(ز/406/1)سؾقفمبعدممعلموظقؿفمسـماىرميةماٌـلقبةماظقفموصؼامظؾؿادةم

مم(3)((م.معـمضاغقنماالصقلماىزائقةم(232)باحؽامماٌادةم

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

م495ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمربؿقدمنقبمحلينم (1)

 م.369اظدطؿقرمسؾلمحلـماًؾػمواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويماٌصدرماظلابؼمصم (2)

 .مشريمعـشقرم11/12/2006ميفم137/2006ضرارمربؽؿةممتققزماظعراقماالهادؼةمباظعددم (3)

م
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مممام‘واظرأيماظغاظبمحدؼـامػقمانماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةمالمؼعػلمعـماٌلموظقةماٌدغقةم

ؼرتتبمسؾقفمػقمهؿؾماجملـقنمعدغقامعلموظقةمعامؼرتؽؾفمعـماصعالمضارهموػقمعامؼؿففماظقفم

اظؿشرؼعمايدؼثمسؾكماظعؿقممواعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةمذكصلمؼؼؿصرمسؾكمعـمتقاصرتمصقفم

م.م(1)ذرورفمدونمشريهمممـمداػؿقاميفماىرميةم

حقثماالصؾمانماظؿؿقزمذرطمظؾؿلموظقةماٌدغقةمسـماظعؿؾمشريماٌشروعمالنماًطلمالمؼؿصقرم

وبذظؽمالمؼلللماجملـقنمعدغقامسـمتعقؼضماظضررم.مموػقماداسماٌلموظقةماٌدغقةم‘بدوغفم

موانمطاغتم‘سؾكمانمػذاماظؼقلم.ماظـاتجمسؿامؼرتؽؾفمعـمجرائؿموػقمصاضدماظشعقرماوماالخؿقارم

مصلنم‘تلقغفماٌؾادىءماظؿؼؾقدؼةميفماٌلموظقةماٌدغقةماظيتمتلؿؾزمماًطلمظالظزاممباظؿعقؼضم

م‘مصفلمالمتؾقحماسػاءماجملـقنمعـماٌلمظقةمعدغقامسـمجرميؿفموضدمؼؽقنمعؾقؽام‘اظعداظةمتلباهم

واذامطاغتمضقاسدماٌلموظقةم.مموضدمؼؽقنمصؼريام‘وهؿؾماجملـكمسؾقفميفماىرميةمسؾؽفامطاعالم

وعـماجؾم.ماٌدغقةموقزماظرجقعمسؾكمعـمؼؿقديمرضابةماجملـقنمصلنمذظؽمظقسمعقلقرامدائؿام

ذظؽماوفماظرأيمحدؼـاماديموجقبمهؿقؾماجملـقنمعدغقامعلموظقةمعامؼرتؽؾفمعـماصعالمضارةم

موعاماخذمبفماظؼاغقنماٌدغلماٌصريماىدؼدمصؿـصماٌادةم‘موػقمعامؼؿففماظقفماظؿشرؼعمايدؼثم‘

اذاموضعماظضررمعـمذكصمشريمممقزموملمؼؽـمػـاكمعـمػقمعلمولمم))معـفمسؾكماغفم164/2

مجازمظؾؼاضلمانمؼؾزممعـموضعمعـفماظضررم‘ماومتعذرمايصقلمسؾكمتعقؼضمعـماٌلمولم‘سـفم

مم(2)(م.م(معراسقاميفمذظؽمعرطزماًصقمم‘بؿعقؼضمسادلم

مصؼدماذارتماديم1971مظلـةم23معـمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةمرضؿم232وانماٌادةم

اذامتؾنيمعـمتؼرؼرماظؾفـةماظطؾقةمانماٌؿفؿمشريمعلمولمجزائقامالصابؿفم)ػذهماالثارمبؼقهلام

وضتمارتؽابماىرميةمبعاػةميفمسؼؾفمصقؼررماظؼاضلمسدممعلموظقؿفموتصدرماحملؽؿةمحؽؿام

بعدممعلموظقؿفمععمادباذمايماجراءمعـادبميفمتلؾقؿفماديماحدمذوؼفمظؼاءمضؿانمظؾذلماظعـاؼةم

م(1).ماظقاجؾةمظفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م.م369مواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويماٌصدرماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػم (1)

 م.م463اظدطؿقرماظلعقدمعصطػكماظلعقدماٌرجعماظلابؼمصم (2)

 1971مظلـة23ضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةماٌرضؿم (3)
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ماٌطؾبماظـاغل

اظؿدابريماالحرتازؼةمسـدمثؾقتماعؿـاعماٌلموظقةمم

ضدرماظشارعماغفمممامؼفددماجملؿؿعمباًطرمانمؼطؾؼمدراحمذكصمثؾتماعؿـاعمعلموظقؿفم

مايمؼؽقنم‘ماذميفماظغاظبمعـماالحقالمؼؽقنمػذاماظشكصمعصدرمخطقرةمجرعقةم‘ىـقغفم

مذظؽمانماالسؿاللماظعؼؾلماظذيمدصعفماديمجرميؿفماالوديمضدم‘ربؿؿالماضداعفمسؾكمجرائؿمتاظقةم

موػقمالم‘مصـؿةمساعؾمجرعلمثؾتمتقاصرهمباىرميةماالوديم‘ؼدصعفماديمارتؽابمجرميةمتاظقةم

واظقدقؾةماظؼاغقغقةمٌقاجفةمػذهماًطقرةمػلم.مؼزالمعلقطرامسؾقفمعفقلمالغؿاجماثارمجدؼدةم

عـم))معـمضاغقنماظعؼقباتماٌصريمسؾكمانم232مصؼدمغصتماٌادةم‘اغزالماظؿدبريماالحرتازيم

ثؾتماضرتاصفمجـاؼةماومجـقةمعؼصقدةمسؼابفامايؾسمدـؿنيموضضكمبعدممعلموظقؿفمبلؾبم

اعاماذامطاغتم.مصؼداغفماظعؼؾمحفزممبقجبمصؼرةمخاصةمعـمحؽؿماظرباءةميفمعلوىماحرتازيم

اىـقةمشريمعؼصقدةماومطانمسؼابفامايؾسماضؾمعـمدـؿنيمضضكمحبفزماظػاسؾميفماٌلوىم

م.م(1)(ممم(االحرتازيماذامثؾتماغفمخطرمسؾكماظلالعةماظعاعة

:-مممعـمضاغقنماظعؼقباتماٌصريماظلابؼةماظذطرمبنيمحاظؿني232وؼػرقمغصماٌادةم

ماذامطاغتماىرميةمجـاؼةماومجـقةمعؼصقدةمععاضؾامسؾقفامبايؾسمدـؿنيمسؾكم‘اياظةماالوديم

.مماالضؾ

ماذامطاغتماىرميةمجـقةمشريمعؼصقدةماومجـقةمعؼصقدةمععاضؾامسؾقفام‘اعاماياظةماظـاغقةم

مثؿمؼؼررماالؼداعميفماٌلوىماالحرتازيميفماياظةماالوديمعػرتضام‘بايؾسماضؾمعـمدـؿنيم

ماعاميفماياظةماظـاغقةمصاالؼداعميفماٌلوىم‘اًطقرةماىرعقةمصالمؼؿطؾبماضاعةماظدظقؾمسؾقفام

وؼعؾؾمػذهماظؿػرضةميفمتؼدؼرماظشارعماغفماذامطاغتمجرميةم.ماالحرتازيمعـقطمباثؾاتماًطقرةم

ماعاماذامطاغتم‘اجملـقنمجلقؿةمصفلمضرؼـةمسؾكمخطقرتفموتغينمسـماضاعةماظدظقؾمسؾقفام

.ممؼلريةمصفلمالمتعدمضرؼـةمسؾكمخطقرتفمصقؿعنيماثؾاتفامباالدظةماٌمدؼةماديمذظؽم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م.496مصم‘ماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمربؿقدمنقبمحلينم (1)

 م496ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمربؿقدمنقبمحلينم(2)
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وجيعؾماظشارعماغؼضاءماظؿدبريموارالقمدراحماجملرمماجملـقنمعـماٌلوىماالحرتازيماظذيماغزلم

وػذهماًطةمتؿقاصؼمععماٌؾادىءمم((بؼرارمتصدرهماحملؽؿةماظيتماعرتمبايفزمم))صقفمعرتفـام

ايدؼـةميفماظلقادـةماىـائقةماظيتموعـؾمظؾؼضاءماالذـرافمسؾكمتـػقـذماظؿدبريماالحرتازيم

موؼربرػامايرصمسؾكمصقاغةمايرؼاتم‘واظؼقلمباغؼضائفمحنيمتزولماًطقرةماظيتماضؿضؿفم

اظػردؼةمجبعؾمادؿؿرارمدؾبمايرؼةمربقرامبضؿاغاتماظؿدخؾماظؼضائلموالمؼؼررماظؼضاءماغفاءم

م.م(1).مماظؿدبريماالماذامذػلماجملـقنمصزاظتمبذظؽمخطقرتفم

اذامثؾتمانماٌعاعؾةماظيتمتـطقيمسؾقفامم((ظؾقرؼةماٌراضؾةمم))وجيقزماظشارعماخضاعماجملرمم

تعدمتؽؿؾةمعالئؿةمظؾعالجماظذيمخضعمظفماثـاءماؼداسفميفماٌلوىماالحرتازيمصؿلاػؿمععفميفم

م.مم(2)هؼقؼمذػائفماظؿاممم

ؼقضعماحملؽقممسؾقفمبايفزمم))معـفمصـصتم105اعامعقضػمضاغقنماظعؼقباتماظعراضلميفماٌادةم

يفمعلوىمسالجلميفمعلؿشػكماومعصحمظالعراضماظعؼؾقةماوميفمربؾمععدمعـمايؽقعةمهلذام

موذظؽم‘معدةمالمتؼؾمسـمدؿةماذفرم–محلبماالحقالماظيتمؼـصمسؾقفاماظؼاغقنم–اظغرضم

ظرساؼؿفمواظعـاؼةمبفموسؾكماظؼائؿنيمبادارةماٌلوىمانمؼرصعقاماديماحملؽؿةماظيتماصدرتمايؽؿم

تؼارؼرمسـمحاظةماحملؽقممسؾقفميفمصرتاتمدورؼةمالمتزؼدمأيمصرتةمعـفامسؾكمدؿةماذفرم

وظؾؿقؽؿةمبعدماخذمرأيماىفةماظطؾقةماٌكؿصةمانمتؼررماخالءمدؾقؾفماومتلؾقؿفماديماحدم

واظدؼفماوماحدماضاربفمظريساهموحياصظمسؾقفمباظشروطماظيتمتـلؾفاماحملؽؿةمحلؾؿامتؼؿضقفم

موهلامبـاءمسؾكمرؾبماالدساءماظعامماومطؾمذيمذلنموبعدماخذمرأيماىفةماظطؾقةم‘حاظؿفم

.مم(3)((اٌكؿصةماسادتفماديماٌلوىماذاماضؿضكماالعرمذظؽ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م496ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمربؿقدمنقبمحلينم (1)

 م.496صمحمماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمربؿقدمنقبمحلينم (2)

 1969مظلـةم111ضاغقنماظعؼقباتماظعراضلماٌرضؿم (3)

م

م
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مظؿؿؿعفممباغعماٌلموظقةموزفرم‘ايماذامثؾتمارتؽابماجملـقنمظؾفرميةموسدممعلموظقؿفمسـفام

انميفمارالقمدراحفمخطقرةمسؾكماالعـمأعرتماحملؽؿةمباؼداسفميفمعصحمظالعراضماظعؼؾقةماومايم

وظؾؿقؽؿةمبعدماخذمرأيماىفةماظطؾقةماٌكؿصةمانم....مربؾمععدمعـمايؽقعةمهلذاماظغرضم

تؼررماخالءمدؾقؾفماومتلؾقؿفماديماحدمواظدؼفماوماحدماضاربفمظريساهموباظشروطماظيتمتـلؾفاموهلام

بـاءمسؾكمرؾبماالدساءماظعامماومطؾمذيمذلنموبعدماخذمرأيماىفةماظطؾقةماٌكؿصةماسادتفماديم

.مماٌصحماوماٌلوىماظعالجلم

وػذامايفزميفماظقاضعمظقسمسؼقبةمامنامػقمتدبريماحرتازيماضؿضؿفماٌصؾقةماظعاعةمظؾقػازمسؾكم

اعـماىؿاسةموػدوئفامودالعؿفاموذظؽمبقضاؼؿفامعـمخطقرةمػذاماظشكصمسـمررؼؼمحفزهم

م(1).

مظلـةم23معـمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةماٌرضؿم231وطذظؽماذارتماديمذظؽماٌادةم

ماغفماذامتؾنيمعـمتؼرؼرماظؾفـةماظطؾقةمانماٌؿفؿمشريمضادرمسؾكماظدصاعمسـمغػلفمصقمجؾم1971

اظؿقؼقؼماوماحملاطؿةماديماظقضتماظذيمؼعقدماظقفمرذدهموؼلؿطقعماظدصاعمسـمغػلفموؼقضعمخاللم

ػذهماظػرتةمهتمايرادةميفمعمدلةمصققةمحؽقعقةماذامطانمعؿفؿامجبرميةمالمجيقزمارالقم

ماعاماىرائؿماالخرىمصقفقزمتلؾقؿفماديماحدمذوؼفمبؽػاظةمذكصمضاعـم‘اظلرحمصقفامبؽػاظةم

م(2).ععماخذمتعفدمعـفمبعالجفمداخؾماظعراقماومخارجف

م

م

م

م

م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مم369ماٌرجعماظلابؼمص‘مواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويم‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػم (1)

 م.م160مصم2005ماٌؽؿؾةماظقرـقةمبغدادم‘ذيالمربؿدمعصطػكمذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةم (2)

م
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م

اٌطؾبماظـاظثم

:-ماظعقبماظعؼؾلماظطارىءمبعدمارتؽابماىرميةم

اذامطانماىـقنماومساػةماظعؼؾموعامترتبمسؾقفمعـمصؼدمظؾشعقرماوماالخؿقارمالحؼامسؾكماظػعؾميفم

.محنيمطانماٌؿفؿموضتماظػعؾمربؿػظامبشعقرهمواخؿقارهمصلنماٌلموظقةماىـائقةمتظؾمضائؿةم

وظؽـمػذاماىـقنماظالحؼمسؾكماظػعؾمالمميؽـمانمؼؿفردمعـماالثرماظؼاغقغلمصاالجراءاتماظـاذؽةم

سـماىرميةماظيتمتؿكذميفمعقاجفةماٌؿفؿموتػرتضمعلاػؿؿفمصقفاماومتلثرهمبفامسؾكمسبقم

موظذظؽمؼؽقنمعؿعقـامارجاؤػامحؿكم‘ععنيمحيددهماظؼاغقنمالمتـؿجماثرػامواٌؿفؿمصاضدمرذدهم

.مؼعقدماظقفماظرذدم

موضدمتعرضمبعدمصدورمايؽؿم‘وضدمتعرضمساػةماظعؼؾماثـاءماجراءاتماظؿقؼقؼماوماحملاطؿةم

:-مودقفمسباولمذرحمػاتقنيماياظؿنيمبشلءمعـماظؿػصقؾ.ماظـفائلم

:-ماياظةماالوديم

:-ماىـقنموساػةماظعؼؾماظطارئةماثـاءماجراءاتماظؿقؼقؼماوماحملاطؿةم

االثرماٌرتتبمسؾكمرروءماظعاػةميفمػذهماٌرحؾةمػقمتلجقؾماالجراءاتماظيتمملمتؽـمضدمادبذتم

معـمضاغقنماالجراءاتم339/1موضدمغصتمسؾكمػذامايؽؿماٌادةم‘ضؾؾماالصابةمباظعاػةم

اذامثؾتمانماٌؿفؿمشريمضادرمسؾكماظدصاعمسـمغػلفمبلؾبمساػةم))اىـائقةماٌصريمصؼضتمبلغفم

يفمسؼؾفمررأتمبعدموضقعماىرميةمؼقضػمرصعماظدسقىمسؾقفماومرباطؿؿفمحؿكمؼعقدماظقفمرذدهم

م(.1)((م.م

ووصؼمغصماٌادةماظلابؼةماظذطرماذامسرضتماظعاػةمبعدماغؿفاءماظؿقؼقؼماالبؿدائلموضؾؾمرصعم

مواذامسرضتمبعدمرصعفامواظلريميفمبعضماجراءاتفاماوضػمادباذم‘اظدسقىماوضػمرصعفام

موؼرتتبمسؾكمذظؽمانمؼؼػمدـرؼانمذيقـعماٌقاسقـدماظيتمؼؿطؾـبماظؼاغـقنمم‘االجراءاتماظؿاظقةم

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م.517ماٌرجعماظلابؼمصم‘اظدطؿقرمسؾدايؿقدماظشقرابلم (1)
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م

واظعاػةم.ممصقؼػمدرؼانمعقاسقدماظطعقنمسؾكماخؿالصفام‘ادباذماجراءاتمععقـةمخالهلام

اٌقجؾةمظالؼؼافمػلماظيتمؼؽقنمعـمذلغفامجعؾماٌؿفؿمساجزامسـماظدصاعمسـمغػلفمحبقثم

خيشكماالمتؿقؼؼماظضؿاغاتماظيتمؼرؼدماظشـارعمتؼرؼرػامظفموظذظؽمؼؿعنيمانمتلؿلغػم

والمؼشؿؾماالؼؼافماالجراءاتماظيتمالمتؿكذم.ماالجراءاتمدريػاممبفردمانمؼعقدمظؾؿؿفؿمرذده

موالمميؿدماالؼؼافمطذظؽماديم‘يفمعقاجفةماٌؿفؿمطؿعاؼـةمربؾماظقاضعةماومدمالماظشفقدم

معـمضاغقنماالجراءاتم340وصؼماٌادةمم.م((ؼرىماغفامعلؿعفؾةماومالزعةمم))االجراءاتماظيتم

ماذامطاغتماظقاضعةمجـاؼةماوم‘وجيقزماظؼاغقنمظلؾطةماظؿقؼقؼماوماحملاطؿةم.ماىـائقةماٌصريم

ماصدارماالعرمحبفزماٌؿفؿميفماحدماحملالماٌعدةمظالعراضماظعؼؾقةم‘جـقةمسؼقبؿفامايؾسم

ودبصؿماٌدةماظيتمميضقفاماٌؿفؿميفمم(معـمضاغقنماالجراءاتماىـائقةماٌصري339/2)اٌادةم

مم(1)ػذاماحملؾمعـمعدةماظعؼقبةماظيتمحيؽؿمبفامسؾقفمذلغفاميفمذظؽمذلنمايؾسماالحؿقارلم

اعاماذامتؾنيمظؾؿقؽؿةمانماىـقنمدابؼمسؾكمارتؽابماىرميةماومععاصرمهلامواغفمؼرتتبمسؾقفم

وهلامطذظؽمانمهؽؿم.ممصعؾقفامانمتػصؾميفماظدسقىمدونمحاجةمظقضػفام‘اغعداممعلموظقةماٌؿفؿم

.ميفماظدسقىمباظرباءةماليمدؾبماذامطانمدؾبماظرباءةمزاػرامظؾؿقؽؿةمدونمحاجةمظدصاعماٌؿفؿم

وهلاميفمذيقعماالحقالمانمهقؾماٌؿفؿماديماىفةماالدارؼةمالؼداسفمباٌمدلةماٌكصصةم

موؼرتتبمسؾكموضػم‘ماومانمتلؾؿفمالحدماضاربفمظؾؿقاصظةمسؾقفمواظعـاؼةمبفم‘ظالعراضماظعؼؾقةم

سؾكمانماظقضػمػذامالمؼشؿؾم.ممطؿقاسقدماظطعـميفماالحؽامم‘االجراءاتمانمتؼػمذيقعماٌقاسقدم

االجراءاتماظضرورؼةماظيتمالمتعؾؼمهلامبشكصماٌؿفؿموخاصةماذامطاغتمهلامصػةماالدؿعفالم

معـمضاغقنماصقلماحملاطؿاتم232وظؼدماذارتماٌادةم.مطاٌعاؼـةمواظؿػؿقشمومساعماظشفقد

ماديمذظؽمباغفماذامثؾتمظؾؿقؽؿةمورودمتؼرؼرماظؾفـةماظطؾقةم1971مظلـةم23اىزائقةماٌرضؿم

بانماٌؿفؿمالمؼؼدرمعلموظقةمسؿؾفموضتموضقعمايادثمصانماحملؽؿةمتصدرمضرارػامبعدمم

م(2).ماٌلموظقةموتؼررماؼضامتلؾقؿفماديماحدمذوؼفمظؼاءمضؿانمظؾذلماظعـاؼةماظقاجؾةمظفمظؾؿقاصظةمسؾقف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 517مصم‘ماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمسؾدايؿقدماظشقرابلم (1)
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م161مذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةماٌرجعماظلابؼممص‘ذيالمربؿدمعصطػكم (2)

اياظةماظـاغقةماعاماصابةماٌؿفؿمباىـقنمأوماظعاػةميفماظعؼؾمبعدمايؽؿماظـفائلميفماظدسقىم

ظؿكؾػماٌعاغلماٌؼصقدةمعـمتقضقعم.موصريورةماظعؼقبةمواجؾةماظؿـػقذمصامناممتـعمعـمتـػقذػام

اظعؼابمعـمحقثماظزجرمواظردعمواضرارماظعداظةمواالصالحمبؾمضدمؼعطلمذظؽمععـكماظؼلقةماظيتم

وععمذظؽمصانمػذامالمؼصدقماالمباظـلؾةمظؾعؼقباتماظيتمؼؿطؾبم.مالمعربرمهلاموالماغلاغقةمصقفام

تـػقذػامادباذماجراءاتمضدمذكصماٌؿفؿمطاظعؼقباتماظلاظؾةمظؾقرؼةموسؼقبةماالسداممدونم

م(م1).اظعؼقباتماالخرىماظيتمالمؼؿطؾبمتـػقذػامذظؽمطاظعؼقباتماٌاظقةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 م.370مصم‘ماٌرجعماظلابؼم‘اظدطؿقرمسؾلمحلنيماًؾػمواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويم (1)

م

م

م

م

م

م
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م

اًامتةم

م

بعدمانمتـاوظـاميفمػذاماظؾقثماٌؿقاضعمعقضقعماىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾمطؿاغعمعـمعقاغعم

اٌلموظقةماىزائقةموحاوظـامضدرماالعؽانماظرتطقزمسؾكماظـؼاطماظرئقلقةميفمػذاماٌقضقعمواظذيم

وجدتمانماشؾبماظؿشرؼعاتميفماظقرـماظعربلمواظعامماذارتماظقفمبشلءمعـماظؿػصقؾمواظؿقضقحم

وذظؽمالػؿقؿفمػذهماٌقاغعمعـماٌلموظقةماىزائقةمدقفمؼمديماديمسدممععاضؾةماٌؿفؿماٌصابم

باىـقنماومساػةميفمسؼؾفماومدبػقػماظعؼقبةمحبؼفمويفمخؿاممػذاماظؾقثمتقصؾتماديم

.مماالدؿـؿاجاتمواٌؼرتحاتماٌؿعؾؼةمبفذاماٌقضقع

م

االدؿـؿاجاتم

م

.ماػؿماالدؿـؿاجاتماظيتمتقصؾتماظقفامبعدمطؿابيتمهلذاماظؾقثم

المؼؽػلمانمؼؽقنماٌؿفؿمعصابامباىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾمحؿكمؼعػكمعـماظعؼابماوم .1

دبػػمسؼقبؿفمبؾمجيبمانمتؿقصرماظشروطماظيتمحددػاماظؼاغقنمظدىماٌصابمباىـقنماوم

 .اظعاػةمحؿكمؼعػكمعـماٌلموظقةماىزائقةماومدبػػمسؼقبؿف

تلطقدماٌشرعماىـائلمسؾكماػؿقةمععرصةموضتمارتؽابماىرميةموذظؽمٌعرصةمػؾم .2

تعاصرماظرطـماٌاديمظؾفرميةمععمحاظةماىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾماظيتماصابتماٌؿفؿم

 .محؿكمتطؾؼمبشلغفمعقاغعماٌلموظقةماىزائقةم

ؼؼعمسؾكماظؼاضلماومربؽؿةماٌقضقعمعلموظقةمطؾريةموذظؽمٌعرصةموضتمارتؽابماظرطـم .3

اٌاديمظؾفرميةمبشؽؾمدضقؼموػؾمطانماٌؿفؿميفمذظؽماظقضتمصعالمصاضدامظالدراكماوماالرادةم

واظؿؿقزممبلؾبماىـقنماوماظعاػةميفماظعؼؾمعـمسدعفموذظؽمالنمػذاماٌقضقعمدضقؼم

 .وحيؿاجماديمخربةمصـقةم
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م

اٌؼرتحاتمم

م

:-ماػؿماٌؼرتحاتماظيتمأرىماغفامضرورؼةمبعدمطؿابيتمهلذاماظؾقثم

اضرتحمانمؼؽقنمرأيماًؾريماظػينمطاظطؾقبمعـالمخبصقصماثؾاتمحاظةماىـقنماوم .1

اظعاػةميفماظعؼؾمعؾزعامظؾؼاضلموذظؽمالنمػذهماياظةمهؿاجماديمخربةمصـقةمعؿقاصرةميفم

 .مذبالمسؿؾماظطؾقبماطـرمعـمضاضلماٌقضقعم

اجيادمعلوىمصقلمتلػقؾلميفمعرطزمطؾمرباصظةمواالضضقةموذظؽمالؼقاءماٌدعـنيمسؾكم .2

تـاولماٌقادماٌلؽرةماوماٌكدرةموذظؽمالسادةمتلػقؾفؿمواسدادػؿمحؿكمؼؽقغقاماصرادم

غاصعنيميفماجملؿؿعموحؿكمؼؿؿمابعادػؿمعـمدؾقكمررؼؼماىرميةموتعرؼضمحقاةم

 .اجملؿؿعماديماًطرم

ضرورةمانمتؽقنماظؿؼارؼرماظطؾقةماظصادرةمعـماظؾفانماظطؾقةمواضقةموالمظؾسمصقفاموانم .3

عـؾمػؾمانماٌؿفؿمطانميفم.مهؿقيمسؾكماالجقبةماظيتمرؾؾؿفاماىفاتماظؼضائقةمعـفام

 وضتمايادثمعصابامبؿؾؽماظعاػةموػؾمؼلؿطقعماظدصاعمسـمغػلفمعـمسدعفم

جيبمانمؼؽقنماسضاءماظؾفانماظطؾقةماًاصةمباالعراضمواظعاػاتماظعؼؾقةمعـمارؾاءم .4

زبؿصنيمبؿؾؽماالعراضمظغرضمابداءماظرأيماظطيبماٌكؿصميفمطؾمحاظةمعـماياالتم

اٌعروضةماعاعفؿم

م

م

م

م

م

م
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م

:مضائؿةماٌصادرم

ماظؽؿبمم–اوالم

معؽؿؾةماظـفضةم‘ماالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتم‘ماظلعقدمعصطػكماظلعقدم0د .1

 م1953ماظؼاػرةم‘اٌصرؼةم

عطؾعةماظزعانمبغدادم.مذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةم.مذيالمربؿدمعصطػكم .2

2004 

ذبدماٌمدلةماىاععقةمظؾدراداتم.ممذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؼلؿماظعامم‘ممسريمساظقةم0د .3

 2002بريوتم.مواظـشرمواظؿقزؼعم

اظؼلؿم.ماظقدقطميفمذرحمضاغقنماظعؼقباتم.مممسريمساظقةمواحملاعلمػقـؿممسريمساظقةم0د .4

 2010ذبدماٌمدلةماىاععقةمظؾدراداتمواظـشرمواظؿقزؼعمبريوتم.ماظعامم

سؿانم.مذرحماالحؽامماظعاعةميفمضاغقنماظعؼقباتمدونمذطرمدارماظـشرم.ممطاعؾماظلعقدم0د .5

 2002االردنم

مسؾدايؿقدماظشقرابلماالحؽامماظعاعةمظؼاغقنماظعؼقباتميفمضقءماظػؼفمواظؼضاءمعـشلةم0د .6

 م2003اٌعارفماالدؽـدرؼةم

.معؾادىءماظؼاغقنماىـائلميفمعؾادىءماظؿفرؼؿمواٌلموظقةماىـائقةم.ممسؾلماريدمراذدم0د .7

 مم1951ماظؼاػرةم‘عطؾعةمىـةماظؿلظقػمواظرتذيةمواظـشرم

اٌؾادىءماظعاعةميفمضاغقنم.ممسؾلمحلنيماًؾػمواالدؿاذمدؾطانمسؾداظؼادرماظشاويم0د .8

 ممم1982عطابعماظرداظةماظؽقؼتم.ماظعؼقباتم

عـشقراتماىؾيبم.ماظؼلؿماظعامم.مذرحمضاغقنماظعؼقباتم.ممسؾلمسؾداظؼادرماظؼفقجلم0د .9

 بريوتمدونمذطرمدـةماظطؾعمم.مايؼقضقةم

دارماىاععةماىدؼدةم.ماظؼلؿماظعامم/مضاغقنماظعؼقباتم.ممربؿدمزطلمابقمساعرم0د .10

 مممم2010االدؽـدرؼةم
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واظدطؿقرمدؾقؿانمسؾداٌـعؿماظؼلؿماظعاممعـمضاغقنماظعؼقباتم.ممربؿدمزطلمابقمساعرم0د .11

 م2002ماالدؽـدرؼةم‘دارماىاععةمظؾـشرم

دارماظـفضةم.مذرحمضاغقنماظعؼقباتماظؾؾـاغلماظؼلؿماظعامم.ممربؿقدمنقبمحلينم0د .12

ظؾطؾاسةمواظـشرمبريوتمدونمذطرمدـةماظطؾعممم

اظؼقاغنيماظعراضقةم/مثاغقام

 1969ماظلـةم111ضاغقنماظعؼقباتمرضؿم .1

م1971مظلـةم23ضاغقنماصقلماحملاطؿاتماىزائقةماٌرضؿم .2

اظؼراراتمم/مثاظـام

 ضرارمربؽؿةممتققزماظعراق .1

 االهادؼةم-مضرارمربؽؿةممتققزماظعراقم .2

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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اظػفردتم

اظصػقةماٌقضقعم

اٌؼدعةم

اػؿقةماظؾقثم

خطةماظؾقثم

ماٌؼصقدمباىـقنمواظعاػةميفماظعؼؾموذروطمهؼؼفام–اٌؾقثماالولم

ماصابةماٌؿفؿمباىـقنماومساػةميفماظعؼؾم–اٌطؾبماالولم

مصؼدانماالدراكمواالرادةمظدىماٌؿفؿم–اٌطؾبماظـاغلم

مععاصرةمصؼدانماالدراكمواالرادةمظقضتمارتؽابماىرميةم–اٌطؾبماظـاظثم

اٌؾقثماظـاغلم

ماالثارماظؼاغقغقةماٌرتتؾةمسؾكماعؿـاعماٌلموظقةماىـائقةم–اٌطؾبماالولم

ماظؿدابريماالحرتازؼةمسـدمثؾقتماعؿـاعماٌلموظقةم–اٌطؾبماظـاغلم

ماظعقبماظعؼؾلماظطاريءمبعدمارتؽابماىرميةم–اٌطؾبماظـاظثم

اًامتةمواالدؿـؿاجاتم

اٌؼرتحاتم

ضائؿةماٌصادرم

م1

م2
م3

م4-5

م6-8

م9-11

م12-17

م18

م19-21

م22-24

م25-27

م28
م29

م30-31

م


