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املًدص ايػرل ٠ايعًُ ١ٝيًباذث( CV):
ذاصٌ عً ٢ؾٗاز ٠املاجػترل ٚايسنتٛضا ٙيف ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞي٘ عؿط َ٪يفات يف ايكاْ، ٕٛنُا ٚاؾطف عً ٢عسز َٔ ايطغاٌ٥
املاجػترل ْٚاقـ عسز أندل َٓٗاٚ،ي٘ أنثط َٔ مخؼ عؿط غٓ ١خسَ ١تسضٜؼ يف نًٝات ايكاْٚ ٕٛا٫ع ّ٬يف َطذًيت
ايبهايطٜٛؽ ٚاملاجػترل .نُا ٚنإ ْا٥باً يف فًؼ ايٓٛاب ايعطاق ٞيف زٚضت٘ ايثاْ.١ٝ

املًدص
ٜتٓاٖ ٍٚصا ايبرث (ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ)١ٝذٝث نُا َٖ ٛعًّٛ
اظزاز يف َٜٓٛا اؿاضط املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝايصٜ ٟه ٕٛايسٚض فٗٝا َٛذس ٠ايتصُٚ ِٝا٫ضتفاا ٖٚاصا َاا ٜعطا ٞةايٝا١
َع ١ٓٝيًُرًٚ ١املسٕ ٪ٜٚز ٟاىل اقباٍ ايٓاؽ انثط يؿطاَ ٤ثٌ ٖص ٙايسٚض ٚاملٓاظٍ اييت تتُٝاع بااملٓعط ٚاَهاْٝا ١ضٜ٩ا١
ايبعٝسٚ.يهٔ قس ٜك ّٛصاذب اذس ٣ايسٚض بتعً ١ٝعكاض ٙعٔ ططٜل اجطا ٤تعس٬ٜت فٗٝا أ ٚبٛاغط ١بٓا ٤طاابل اضاايف
عًٗٝا ٖٚصا ٪ٜز ٟبايتانٝس اىل ا٫ضطاض باصراب املٓاظٍ ا٫خطٚ ٣وحب ضٜ٩اتِٗ أٜ ٚا ٪ط غاًباً عًا ٢املٓعاط ايعااّ
يًُرًٚ ١املؿطٚ.. ٚايػ٪اٍ ايص ٟما ٍٚا٫جاب ١عًٗٝا يف ٖصا ايبرث ٖٜ ٌٖ:ٛػتطٝع اصراب اياسٚض ا٫خاط ٣إ
ميٓعٛا تعً ١ٝايسٚض يف ٖص ٙاملؿاضٜع ايػهٓ ١ٝ؟ ي٬جاب ١عً ٢ايػ٪اٍ اعْ ٙ٬تعُل يف ٖصا ايبرث عأ ذال ا٫ضتفاام
ايصٜ ٟعٓطف باْ٘ ذل عٝين اصً ٞوس َٔ َٓفع ١عكاض ملصًر ١عكاض اخط ميًه٘ َايو اخط،اش ٖ ٛنفَ ْٛ ١ًٝاا عُاٜا١
ذل ايسٚض ا٫خط ٣بعسّ ايػُاح بتعً ١ٝا٫بٓ ١ٝيف َثٌ ٖص ٙاملؿاضٜع بصٛض ٠عاَ ١أ ٚأذٝاْاً ذتا ٢باب بٓاا ٜٔ٤اخاطٜٔ
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خاضد َثٌ ٖص ٙاملؿاضٜع ايػهٓ.١ٝشيو  ٕ٫ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقْ ٞص بصٛض ٠صطو ١عًٖ ٢صا اَ٫ط ٚاعتدل ٙتطبٝكااً
َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام َازاّ ٖٓايو اتفام بصٛض ٠ا ٚباخط ٣عً ٢عسّ ايتعً ١ٝأ ٚايتعاسٚ .ٌٜيهأ ٜعذلٜٓاا ٖٓاا
َؿهً ١عسّ تػحٖ ٌٝصا اؿل يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ ٟايٝا ١اهااز كاطد اص ٙا٫ؾاهاي .١ٝفهاٌ ٖاص ٙا٫غا١ً٦
ٚا٫ؾهايٝات ٚغرلٖا ذاٚيٓا ا٫جاب ١عًٗٝا يف ٖصا ايبرث ٚ.يف ْٗاٜتٗا عطضٓا فُٛع َٔ ١ا٫غتٓتاجات نُاا ٚقاسَٓا
عسز َٔ املكذلذات بٗسف تٓع ِٝازم صا اؿل ٚاذكام ايعساي ١يف اجملتُع.

ثوختة
خةخانةة ويةلوتةا تتايةذا هةةريَش س يةهاية ث َت ةلةوتهة
ئةم تويَزيهةوةية هة( مايف استفاق بة بةسصنةكشدنةةوة خةانو وباه
ختَتةوة،وةن ئايلشاية هةس رطاس ئةمش دا ئةو ثش رة نت تةجتَتانة صياد كةشووة كةة خانوةكةاى تتايةذا
ئاوةدانتةكاى)دةكؤه
يةماى يتَوةو بةسص يةية كة ئةمةش سوخساسيَلة جواى دةبةخ تَتة طةسةن وياسةكة ودةبتَتة يؤي صياتش فش ية ئةو جؤسة
خام دةيةةَ خةاوةنة يةةكتَلتاى خانوةكةة بةسصبلاتةةوة
خانوانة كة بةجوانة دميةى ودوس مةودا بتةه دةنارةشيهةوةةبةه
هةسيَطا طؤسانلاس تتايذا ياى هةسيَطا دسورتلشدنة قاتتَلة ديلة،ئةمةش دةبتَتة يؤ صياى طةيانذى بةخاوةى خانوةكانة
ديلة وسيَطاطشتو هة مةودا بتهتهتةاى يةاى نايةشيهلشدنة سوخسةاس طةةسةؤ وثش رةكةةةبؤيةة ثشرةتاس رةةسةكة كةة
خامة بذةيهةوة ئةوةية:ئايا خاوةى خانوةكانة ديلة دةتوانو سيَطةابطشى هةة بةسصكشدنةةوة
دةمانةوةيَت هةم تويَزيهةوةيةدا وةه
خانوةكانة نتَو ئةو ثش رة نت تةجتَتانة؟
خذةبتهةوة هة مايف استفاق كةثتَهارة دةكشيَت بةوة مافتَلة
خامذانةوة ئةو ثشرتاسة رةسةوة هةم تويَزيهةوةيةدا قوه
بؤ وةه
خة ية كة هةبةسرةوةنذ خانوبةسةيةن كةمذةكاتةوة بؤ بةسرةوةنذ خانوبةسةكة ديلةة كةرةتَلة ديلةة ،بةةو
ع ةيهة ئةرو
ثتَتة ئةم مافة صامهة ثاسارةتهة مةايف خانوةكةانة ديلةيةة بةؤ سيَطةاطشتو هةبةسصكشدنةةوة بتهاكةانة ئةةم جةؤسة ثش رانةة
بةيتَواصيَلة ط تة ياى هة نتَواى دووخانو وبتها ديلة دةسةوة ئةم جؤسة ثش رةنت تةجتَتانة بةيتَواصيَلة تايبةاةضونلة
يارا ياسرتانة عرياقي سارتةوخؤ بارة ئةم بابةتة كشدوةو دايهاوة بة ثشاكتتلتَم هة ثشاكتتلةكانة مةايف استفةاق مةادام
خام هتَةشةدا كتَ ةة
بةجؤسيم هة جؤسةكاى سيَللةوتهتَم يةية هةرةس بةسصنةكشدنةوة وطؤسانلةاس نةةكشدى تتايانةذاة بةةه
تؤماسنةكشدنة ئةم مافة هة فةسمانطة تؤماس خانوبةسة و د صيهةوة سيَطاضاسةيةن بؤ ئةةو كتَ ةةية بةةس ك اى دةطشيَةتة
خامذانةوة دساوة هةةم تويَزيهةوةيةدا،هةكؤتاي ةذا ضةةنذ دةسئةةَامتَل اى
خة وةه
يةموو ئةو ثشرتاسو كتَ انةو صياتشيش يةوه
خس تؤتةسو ويةسوةيا ضةنذيو ث َت هتاصي اى كشدوة بؤ باية سيَلسسةتهة ئةةم مافةة هةةثتَهاو بةةديًتَهانة دادثةةسوةس هةة
خطاداة
كؤمةه
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Abstract
This research focuses on the right of easement to prevent others from raising their buildings in
shade of urban developments. Nowadays, the residential projects have been increased, where the
buildings and houses are unified in terms of design and height. This uniformity provides a certain
aesthetic to residential areas and cities, and makes people to have more interest in purchasing such
those houses and apartments. However, an owner of a house may want to build an additional floor
or doing some modification in his/her real estate, which cause torts to the other owners in the
residential projects. In this case, the damages can be seen in the negative effect of this act on the
general outlook towards the area and project. Hence, the question that we want to answer it in this
research is whether the owners of real estate in those residential projects can prevent such those acts
or not?
Moreover, this research indicates to the right of easement as an original part of rights in rem,
which restricts the utility of a real estate in favor of another estate owned by another person.
Accordingly, the right of easement is a sort of guarantee to protect the owners for not allowing the
others to build additional floors and modifications in the modern residential projects. The Iraqi
Civil Law provides on that matter considering it as an implementation of the right of easement, as
long as an agreement exists expressly or impliedly on preventing modification. Nonetheless, there
may be a problem when this right is not registered in Real Estate Registration Office, and finding
out an appropriate resolution for this problem.
All of the above questions and problematic issues will be discussed and answered in this research.
Finally, we have provided some recommendations with a view to regulate accurate provisions
regarding to this right, and a achieving justice in society.

:١َاملكس
ْٕٛ يف ايكاا٫ ِغا٫ باٙاتِ شناطٜ اث مٝ ذ،ْٕٛ يف فااٍ ايكاا١ع٥ات غرل ايؿااُٝ َٔ ايتػ٤ ايبٓا١ًٝضتفام بعسّ تع٫ذل ا
اطزٜ  بٌ م.ٞ ايعطاقْٕٞ املسْٛ َؿط ايكا٢ً ا طا ع٢اْب ايتٛعتدلإ َٔ اِٖ ايكٜ ٜٔ ايًص١ٝذهاّ ايعسي٫ ا١ً يف ف٫ٚ ٞايفطْػ
ٜٔ ايًصٟاملصطٚ ٕٞ ايعطاقْٛ بعهؼ ايكا.ْٞايًبٓاٚ ٟضٕٛ ايػْٛ ٕ نايكا٫ ا٢ ذت١ٍٝ ايعطبٚ يبعض ايس١ْٝاْب املسٛ يف ايكٙشنط
.ضتفام٫م اٛكات ذكٝغِ ضُٔ تطب٫ باٙشنطٚ ٘ٝاؾاضا اي
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ٚاي َٔٚ ّٛٝخ ٍ٬اظزٜاز املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝاملٛذس ٠ايططاظ ٚا٫ضتفا ٜ ،فذلض اظزٜااز املؿاانٌ باب اصاراب ايعكااضات
اجملاٚض ٠ا ٚايكطٜب َٔ ١بعض ،بػبب قٝاّ اذسُٖا بتعً ١ٝعكاض ٙمما  ٪ٜط غًبا يف ض ١ٜ٩ايعكاض ا٫خط َٓٚعط اؿ ٞبانًُاَ٘ٚ ،ااشا
ٜه ٕٛاؿاٍ اشا نإ ٖصا اؿل م ٜهٔ َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض ٟضغِ ٚضٚز ٙيف عكس ؾطا ٤ايعكاض بصٛض ٠أ ٚبأخط.٣

َؿهً ١ايبرث:
تسٚض َؿهًٖ ١صا ايبرث ذ ٍٛبٝإ َفٗ ّٛذل ا٫ضتف ام بعسّ تعً ١ٝايبٓاَٚ، ٤طُٚ ْ٘ٛخصا٥صا٘ َٛٚقعا٘ ضأُ اْاٛا
ذكٛم اضتفاقات اخط ،٣شيو  ٕ٫املؿط ايعطاق ٞم ىصص بصٛضَ ٠باؾطٚ ٚ ٠اضر ١صا اؿل غَ ٣ٛازٚ ٠اذس. ٠يف ذاب
ٚيف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ ١ٝيف املسٕ ٚاظزٜاز املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝشات ططاظ  ٚاضتفا ٚاذس ٚبٝع ايعكااض ؼا ت اْ٫ؿاا ٤فٗٝاا،
تعزاز املؿانٌ بػبب تعً ١ٝأذس ا ٚبعض َٔ ٖص ٙايعكاضات َٔ قبٌ اصرابٗا َٚؿاذلٜٗا َاا ٜا ٪ط شياو غاًبا يف ايعكااضات
ا٫خط َٔ ٣ذٝث ايطٚ ١ٜ٩املٓعط ،فٌٗ ميهٔ َٓع ةٛح صاذب اذس ايعكااضات َأ تعًٝا ١عكااض ٙيف َثاٌ ٖاص ٙاملؿااضٜع اٚ
خاضجٗا يف احمل٬ت ا٫عتٝاز ١ٜب ا٫عتُاز عً ٢ذل ا٫ضتفام بعسّ تعًٝا ١ايبٓااَٚ ٤اس ٣ضاطٚض ٠تػاحٖ ٌٝاصا اؿال يف زا٥اط٠
ايتػح ٌٝايعكاض ٟيهْ ٞكط بٛجٛز ٙقاًْْٛا ٚمُ ٘ٝبٛاغط ١احملانِ.

أُٖ ١ٝايبرث:
تهُٔ اُٖٖ ١ٝصا ايبرث يف اْ٘ ٜتٓاَٛ ٍٚضٛعا ذٜٛٝا يف اجملتُع م ٜػًط عً ٘ٝايط ٤ٛنثرلا َٔ قبٌ ايباذثب ا ٖٛٚ ٫ذل
ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ ،١ٝذٝث بعس انثط َٔ  65غَٓ ١أ ٚضاع ايكااْ ٕٛاملاسْٞ
ايعطاقٚ ٞانثط َٔ  45غٓٚ َٔ ١ضع قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟوتاد َٛض ٛذكٛم ا٫ضتفام اىل اعاز ٠ايٓعط فٝا٘ ٚايبراث
ذ ٍٛاِٖ اؾهايٝات٘ َع ايتطٛضات ا٫جتُاع ..١ٝاش نُا َٖ ٛعً ّٛإ ايكاْ ٕٛاْعهاؽ يًٛاقع ا٫جتُاعٜ ٞتغرل بتغرل اجملتُع.
فُث ٬ضغِ إ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾاض اىل ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤خصص َازٚ ٠اذس ٠ي٘ ،ا ٫اْ٘ ْاازضا َاا ٜٛجاس يف
شيو اؿب تطبٝكات صا اؿل يكً ١املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝاملٛذس ٠ايططاظ ٚا٫ضتفا َكاضْ ١ببعض اخط َٔ ا٫ضتفاقات نرل املطٚض
ٚذل اجملط ٚ ٣املػٚ ..ٌٝيهٔ ايٚ ّٛٝبػبب اظزٜاز َثٌ ٖص ٙاملؿاضٜع اصبر ت ا٫ذهاّ ايكاْ ١ْٝٛايكسميا ٫ ١تا٪ز ٟاىل ياٜا١
ذكٛم املؿذلٜٛ ٫ٚ ٜٔجس يف قاْ ٕٛيا ١ٜاملػتًٗو َا ٜهٌُ ٖصا ايٓكصٖٓ َٔٚ .ا تعٗط اُٖٝاٖ ١اصا ايبراث اياصٜ ٟتٓااٍٚ
َٛضٛعا َُٗؿا َٔ قبٌ ايباذثب يسضج ١إ بعض املػتًٗهب يف تًو املؿاضٜع ايػهٜٓ ٫ ١ٝعطف ٕٛبٛجٛز ٖصا اؿال اِ ٚإ
باغتطاعتِٗ اذٝاًْا عسّ ايػُاح بتعً ١ٝا٫بٓ ١ٝا٫خط ٣احملٝط ١بعكاضاتِٗ.
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أٖساف ايبرث:
تهُٔ أِٖ اٖساف ٖصا ايبرث يف ايٓكاط ا٫ت:١ٝ
 -1تػًٝط ايط ٤ٛعً ٢ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف ايكاْ ٕٛايعطاقَٚ ٞكاضْتٗا َع ٖصا اؿل يف قاٛاْب ز ٍٚاخاط،٣
ملعطف ١أٚج٘ ايٓكص ٚايغُٛض فٗٝا.
َ -2عطف ٌٖ ١إ ا٫ذهاّ ايكاْ ١ْٝٛاؿاي ١ٝنف ١ًٝبتركٝل ايعسايٚ ١يا ١ٜاطاطاف ايع٬قا ١ايكاْْٝٛا ١يف َٜٓٛاا اؿااي ٞايايت
اظزازت فٗٝا املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝاملٛذس ٠ايططاظ ٚا٫ضتفا ٚؼ ت تػُٝات كتًف ١ناملس ١ٜٓاٜ٫طايٚ ١ٝايكط ١ٜاْ٫هًٝعٚ ١ٜايػّ٬
غٝيت...اخل ،ذٝث -نُا َٖ ٛعً -ّٛبػبب بعض املٛاصفات يف تًو املؿاضٜع ٜكاسّ ايابعض اىل ؾاطا ٤املٓااظٍ فٗٝاا ،فٗاٌ
ٜػتطٝع اصراب ٖص ٙايعكاضات إ ٜسعٛا بتُتعِٗ عل ا٫ضتفام يف عسّ ايػُاح بتعً ١ٝاملٓاظٍ ا٫خطٚ ،٣خصٛصااً اشا ناإ
أَ٫ط قس مت ت ا٫ؾاض ٠اي ٘ٝبصٛضَ ٠باؾط ٠ا ٚغرل َباؾط ٠يف عكس ؾطا ٤تًو ايعكاضات ايػهٓ.١ٝ
َ -3عطف ٌٖ ١إ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ته ٕٛي٘ أ ١ٜق ١ُٝقاْ ١ْٝٛاشا م ٜهٔ َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػاح ٌٝايعكااضٟ
ٚشيو يف غٝاب ٚجٛز ْص يف ايكاْ ٕٛاملسًْٜ ٞعّ تػحًٗٝا ٚ ٚجٛز اذهاّ كتًف ١يف قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااض ٟذاٖ ٍٛاصا
اَ٫ط؟ فاشا م ٜهٔ ٖصا اؿل َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض ،ٟفٌٗ ميهأ ا باتا٘ اَااّ ايكطاا ٤با٫زيا ١ايثبٛتٝا ١املدتًفا،١
ٚبايتاي ٞهعٌ َٔ قطاض احملهُ ١ذح ١يتػحٖ ٌٝصا اؿل يف ايػح٬ت ايعكاض ١ٜايطزل.١ٝ

صعٛبات ايبرث:
ابطظ َا ٚاجٗٓا َٔ ايصعٛبات عٓس نتاب ١عثٓا ٖصا ٜهُٔ يف ايٓكاط ا٫ت:١ٝ
-1م لس َ٪يفاً ا ٚعثاً ا ٚذتَ ٢كايَ ١ػتكً ١ذَٛ ٍٛضٛعٓا ٖصا (ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ )٤خصٛصا فُٝاا ٜتعًال
با٫ؾهايٝات املتعًك ١بتػحٖ ٌٝصا اؿل يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض َٔ ٟعسَ٘ .صرٝس إ بعض امل٪يفب ايهباض اَثاٍ ايسنتٛض
عبسايطظم ايػٓٗٛضٚ ٟايسنتٛض عبساملٓعِ فطد صسٚ ٙغرلُٖا قس نتبٛا عس ٠صفرات عٓ٘ يف َ٪يفااتِٗ ايكُٝا ،١ا ٫إ ٖاصٙ
ايصفرات م ٜهٔ ٜط ٟٚع طؿٓا يًبرث ذٖ ٍٛصا ايتطبٝل َٔ تطبٝكات ذال ا٫ضتفاام ٚم ٜهأ هٝاب عُاا ناإ ها ٍٛيف
خاططْا َٔ ا٫غ ١ً٦ذ ٛا.
 -2قً ١ايكطاضات ايكطا ١ٝ٥املتعًك ١مبٛض ٛعثٓا ٚخصٛصا يف ايعطام ،صرٝس إ ٖٓاياو قاطاضات ناثرل ٠ذا ٍٛبعاض
ايتطبٝكات ا٫غاغ ١ٝؿل ا٫ضتفام نرل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذل املػ ٌٝا ٫آْا م لس اْ ٫سضْ ٠ازض َٔ ٠ايكاطاضات ايكطاا١ٝ٥
املتعًك ١عل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ .٤قس ٜبسٖ ٚصا بػبب عسّ ةع ايكطاضات ايتُٝٝع ١ٜبؿهٌ َٓعِ يف ايعاطام ا ٚبػابب
ايفِٗ اـاطَ َٔ ٧ػأي ١ايؿهً ١ٝيف ٖصا اؿل .مما از ٣بايبعض اىل عسّ املطايب ١عكِٗ يف ذااٍ اشا ناإ ٖاصا اؿال م ٜهأ
َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.ٟ
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َٓٗح ١ٝايبرث:
بٗسف ؼكٝل اٖ٫ساف املطج ٠ٛيف عثٓا ٖصا اغتدسَٓا املٓٗخ ايترًٚ )Analytical method( ًٞٝشيو يترً ٌٝاملاٛاز
ايكاْ ١ْٝٛيف ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞقاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضٚ ،ٟبٝإ اٚج٘ ايٓكص ٚايغُٛض فٗٝاا َٚاسَ٤٬َ ٣تٗاا َاع املػاتحسات
اؾسٜس ٠يف ظٌ ايتطٛضات ا٫جتُاعٚ ١ٝايعُطاْ.١ٝ
نُا اغتدسَٓا عٓس اؿاج ١املٓٗخ املكاضٕ ( )Comparative methodأٜطاً ملكاضْ ١بعض اذهااّ يف ايكااْ ٕٛاملاسْٞ
ايعطاقَ ٞع قٛاْب بعض ايس ٍٚا٫خط ٣نايفطْػا ٚاملصط ٚغرلٖا يبٝإ أٚج٘ ايٓكص ٚايك ٠ٛيف ايكااْ ٕٛايعطاقا ٞفُٝاا ٜتعًال
مبٛض ٛعثٓا.

ٖٝهً ١ٝايبرث:
بٗسف ؼكٝل اٖ٫ساف املطج َٔ ٠ٛعثٓا ٖصا فكس قػُٓا ٙاىل َبرثب ،يف املبرث ا ٍٚ٫تٓاٚيٓا ذكاٛم ا٫ضتفاام بصاٛض٠
عاَ ١متٗٝساً ملعطفَٛ ١قع اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤فٗٝا ٚشيو َٔ خَ ٍ٬طًبب ،يف ا ٍٚ٫مت ايتططم اىل َاٖٝا ١ذكاٛم ا٫ضتفاام
ٚيف املطًب ايثاْ ٞعثٓا يف اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام َٛٚقع اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤فٗٝا .اَا يف املبرث ايثاْ ٞفتططقٓا ملاٖ ١ٝاؿال
بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝفٚ ٘ٝشيو َٔ خَ ٍ٬طًبب اٜطا ،فف ٞاٚ ٍٚ٫قفٓا عٓس َاٖٚ ١ٝخصا٥ص اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاا،٤
اَا يف املطًب ايثاْ ٞفطنعْا عً ٢ايؿهً ١ٝيف ايتصطفات ايعكاض ١ٜبصٛض ٠عاَٚ ١ايؿهً ١ٝيف اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤اؾاها٫تٗا
بصٛض ٠خاص.١
ٚقس اْٗٓٝا عثٓا غامتٜ ١تطُٔ اِٖ َا اغتٓتحٓا َٔ ٙخ ٍ٬عثٓا  ٚبعض َا اقذلذٓا ٙؿُاٜاٖ ١اصا اؿال َأ خا ٍ٬تعاسٌٜ
ايكٛاْب ايعطاقٚ ١ٝتٛج ٘ٝايكطا ٤م ٛايتفػرل املتطٛض يًٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛذفاظاً ؿكٛم املؿذل ٜٔيًعكاضات يف املؿاضٜع ايػهٓ١ٝ
اؿسٜث ١ايص ِٖ ٜٔعاز ٠ايططف ايطعٝف يف ايع٬ق ١ايكاْ.١ْٝٛ

املبرث اٍٚ٫
َاٖ ١ٝذكٛم ا٫ضتفام َٛٚقع اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ضُٔ اْٛاعٗا
اؾاض ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞاؾاض ٠غطٜع ١اىل ذل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ايصَٛ ٖٛ ٟض ٛعثٓاٚ ،شيو ضُٔ َاازٚ ٠اذاس٠
 ٖٞٚاملاز )1274( ٠يف ايفصٌ ايثايث املدصص ؿكٛم ا٫ضتفام .يف ذب اؾاض اىل بعض اخط َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام1
يف عسَٛ ٠اضع ٚخصص ا َٛاز َتعسز.٠
يصا َٔ ايططٚض ٟإ ْبرث ا ٫ٚعٔ ايعا ١ً٥ايكاْ ١ْٝٛملٛض ٛعثٓا ذت ٢منٗس ايططٜل ٚبا٫غتٓاز اىل طاطم تفػارل كتًفا١
٫هاز  ٚعث ا٫ذهاّ ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓطبل عًٗٝاٚ .يتركٝل ٖصا ايغطض غٛف ْكػِ ٖصا املبرث اىل َطًبب ،نصاص اٍٚ٫
يبٝإ َاٖ ١ٝذكٛم ا٫ضتفام ٚنصص ايثاْ ٞيبرث َٛقع اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ضُٔ اْٛا ٖص ٙاؿكٛم.
_____________________________________________________________________________________________

َ1ثٌ ذل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذل املػٌٝ
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املطًب اَ :ٍٚ٫اٖ ١ٝذكٛم ا٫ضتفام
اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٖٛ ٤تطبٝل َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام يصيو تطبط بُٗٓٝا ع٬قا ١ايعُا ّٛباـصاٛص نُاا ٖاٛ
اؿاٍ يف ع٬ق ١ايبٝع بايعكس .يصيو غٛف ما ٍٚيف ٖاصا املطًاب إ ْكاف قًا ٬ٝعٓاس َعٓا ٢ذكاٛم ا٫ضتفاام ٚبٝاإ اٖاِ
خصا٥صٗا املُٝع ٠عٔ اؿكٛم ا٫خط ٣متٗٝسا ٫غتٓباط َعٓٚ ٢خصا٥ص اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓااَٚ .٤أ اجاٌ شياو غاٛف
ْكػِ ٖصا املطًب اىل فطعب ا ٓب ،نصاص ا ٍٚ٫يتعطٜاف ذكاٛم ا٫ضتفاام يغاٚ ١اصاط٬ذا ٚنصاص ايثااْ ٞيبٝاإ اٖاِ
اـصا٥ص املُٝع ٠ا.

ايفط ا :ٍٚ٫تعطٜف ذكٛم ا٫ضتفام
يغ ١تات ٞنًُ( ١اضتفَل) مبعٓ ٢اتهأ َٚطتُ َفاً أَْ ٟتهاًٜ،كاٍ قس اُضتّفَل اشا اتهأ عًَٔ ٢طفَكاٚ ،ٕ١املٔطفُال َأ ا٭َاط َاا اضتفكُا ت
ٚاْتفع ت ب٘ٚ،املٔطفَل ٚاملٔطفٔك٘ َٔ اْ٫ػإ ٚايساب ١أعً ٢ايصضا ٚأغفٌ ايعطسٚ .املٔطفكاُ٘ بايهػاط ٚاملٔطفالُ أ ٟاملتهاأ ٚاملداس٠
ٚبات فَ ٕ٬طتَفٔكاً أَ ٟته٦اً عًَٔ ٢طفََل ٜسٚ .1 ٙتات ٞنًُ( ١اضتفل) مبعٓ ٢اْ٫تفا ٚا٫عاْ ١اٜطاا ،فُطافال اياب٬ز ٜعاين َاا
ٜٓتفع ب٘ ايػهإ عَُٛا َ٘ٓٚ .2قٛي٘ تعاىل :ش ٧ٜٝٗٚيهِ َٔ أَطنِ َطفكااز3اٜ ٟػاٌٗ عًاٝهِ اَاطنِ ٜٚااتٝهِ بايٝػاط
ٚايطفل ٚايًطفٚ ،قٛي٘ غبراْ٘ ٚتعاىل :شٚذػٓ ت َطتفكاز4ا ٟذػٓ ت ايساض (اؾٓ ،)١زاض ضفكا ِٗ٥اْ٫بٝاٚ ٤ايصاؿ.5ٕٛ
اَا اصط٬ذاً فكس تبٓ ت اغًب ايتؿطٜعات املسْ ١ٝتعطٜف ذكٛم ا٫ضتفام مبعإ َٚصطًرات َتكاضبَ ،١ػتفاز َٔ ٠ايكإْٛ
املسْ ٞايفطْػٚ ٞاملطؾس اؿرلإ .فكس ْص ت املاز َٔ )637( ٠ايكاْ ٕٛايفطْػ ٞباْا٘ "عابٜ ٤فاطض عًا ٢عكااض ٫غاتعُاٍ
َٓٚفع ١عكاض ميًه٘ ؾدص اخط" .6اَا املطؾس اؿرلإ فكس عطف ا٫ضتفام يف املاز َ٘ٓ )37( ٠بكٛي٘ ذل َكطض عً ٢عكاض ملٓفع١
عكاض يؿدص اخطٚ .7قس عطفٗا ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط ٟباْ٘( :ذل وس َا ٔ َٓفعا ١عكااض يفا٥اس ٠عكااض غارل ٙميًها٘ ؾادص
اخط . 8)...اَا املؿط ايعطاق ٞفكس عطف ذل ا٫ضتفام بكٛي٘( :ا٫ضتفام ذل وس َٔ َٓفع ١عكاض يفا٥اس ٠عكااض ميًها٘ َاياو
اخط) .9يف ذب نإ املؿط ا٫ضزَْ ٞغاٜطا ٭نثط ١ٜايتؿطٜعات ايعطب ١ٝبتػُٖ ١ٝصا اؿل ذٝث اطًل عً ٘ٝاغِ اؿل اجملطز اٚ
_____________________________________________________________________________________________

1ابٔ َٓعٛض،يػإ ايعطب،زاض صازض يًطباعٚ ١ايٓؿط،اجملًس ايػازؽ،ايطبع ١ايثايث،١برلٚت،2004نًُ ١ضفل ص195
 2املٓحس يف ايًغٚ ١ا٫ع ،ّ٬ايطبع ١ايطابعٚ ١ايعؿط ،ٕٚزاض ايؿطٚم-برلٚتَ ،1986 ،از ٠ضفل ،ص.273-272
3غٛض ٠ايهٗف16 :
4غٛض ٠ايهٗف13 :

 5اب ٛطاٖط قُس بٔ ٜعكٛب ايفرلٚظآباز ٟايؿافع ،ٞايكطإ ايهطٚ ِٜبٗاَؿ٘ تٜٓٛط املكباؽ َٔ تفػرل ابٔ عباؽ ،زاض ا٫ؾطام يًطباعٚ ١ايٓؿاط،
ايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ  ،1988ص.297-295

6ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايفطْػ ٞبايعطب -١ٝزايٛظ ،جاَع ١ايكسٜؼ ٜٛغف ،برلٚت  ،2009ص.686

 7قُس قسض ٟباؾاَ ،طؾس اؿرلإ اىل َعطف ١اذٛاٍ اْ٫ػإ يف املعاَ٬ت ايؿطعَٓ ،١ٝؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبعا ١اٚ٫ىل ،يبٓاإ ،2012
ص.21

8املاز َٔ )1015( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط ٟايطقِ  131يػٓ.1941 ١
9املاز َٔ )1271( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞايطقِ  40يػٓ.1951 ١
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اؿكٛم اجملطزٚ ٠عطف٘ باْ٘ (اؿل اجملطز ٖ ٛاضتفام عً ٢عكاض ملٓفع ١عكاض ممًٛى ٫خط)ٚ .1يهٔ اٚغع َٔ نٌ ٖاص ٙايتعااضٜف
ٖ ٛتعطٜف املؿط ايًبٓاْ ٞايص ٟاضاز إ ٜٛضس َطُٖ ٕٛصا اؿل بكٛي٘( :ا٫ضتفام ٖ ٛتهًٝاف َفاطٚض عًا ٢عكااض َعاب
ملٓفع ١عكاض َعب جاض يف ًَه ١ٝؾدص غرل َايو ايعكاض اٜٚ .ٍٚ٫كٖ ّٛصا ايتهًٝف اَا بتدٜٛاٌ ؾادص اخاط ذال َباؾاط٠
اعُاٍ تصطف ١ٝيف ايعكاض املفطٚض عً ٘ٝايتهًٝفٚ ،اَا عطَإ صاذب شيو ايعكاض َٔ اغتعُاٍ بعض ذكٛق٘).2
ٜعٗط َٔ نٌ احملا٫ٚت ايتؿطٜع ١ٝيتعطٜف ذل ا٫ضتفام إ انثطٜتٗا اغتدسَ ت عباضات عاَاَٚ ١اٛجعٚ ٠م ٜكذلباٛا َأ
َطُْٗٛا نُا فعًٛا شيو عٓس تعطٜفِٗ ؿل املًه- ١ٝذٝث اؾاضٚا اىل إ َطُ ٕٛذل املًه ١ٝعباض ٠عٔ اغتعُاٍ ٚاغاتغٍ٬
ٚايتصطف -شيو ٭ٕ َطُ ٕٛذكٛم ا٫ضتفام  ٫وسز ذصطاً بٌ تانٝساً ملا جا ٤يف تعطٜف املؿط ايًبٓاْ ٞؿل ا٫ضتفام قاس
ٜه ٕٛعُ ٬اهابٝا ٜك ّٛب٘ َايو ايعكاض املطتفل يف ايعكاض املطتفل ب٘ نُا يف ذل ا٫ضتفام بااملطٚضٚ ،قاس ٜها ٕٛتهًٝفااً غاًبٝاً
باَتٓا َايو ايعكاض املطتفل ب٘ عٔ ايكٝاّ با٫عُاٍ نإ ول ي٘ إ ٜك ّٛب٘ يٖ ٫ٛصا ايتهًٝف ،نُاا يف ا٫ضتفاام بعاسّ تعًٝا١
ايبٓا ٤اىل َا هاٚظ اضتفاعا َعٓٝا.3
ٚاعتُازًا عً ٢املاز ٠املُ ٓعطَف ١ؿل ا٫ضتفام ٚايٓصٛص ا٫خط ٣املتعًك ١ب٘ ٜط ٣بعض ايفكٗا 4٤باْ٘ ٜكتط ٞفَ ٘ٝا :ًٜٞ
ٚ-1جٛز عكاض ،ٜٔاذسُٖا ٜػُ ٢بايعكاض املطتفل ايص ٟتعٛز عً ٘ٝايفا٥س َٔ ٠ذل ا٫ضتفامٚ ،ا٫خط ٜػُ ٢بايعكاض املطتفل
ب٘ ٚايصٜٓ ٟؿأ عً ٘ٝذل ا٫ضتفام فٓٝتكص َٔ َٓفعت٘ ملصًر ١ايعكاض املطتفل.
ٚ-2جٛز عبٜ ٤ثكٌ اذس ايعكاض ٜٔا ٚوس َٔ َٓفعتٗا ملصًر ١عكاض اخط ٚيٝؼ ملصًر ١ؾدص َعبٚ .يف ٖصا ىتًف ذل
ا٫ضتفام عٔ ذل اْ٫تفا ايصٜ ٟتكطض ايثاْ ٞملصًر ١ؾدص َعب ٚيٝؼ يفا٥س ٠عكاض ٚبايتايٜٓ ٞتٗ ٞذتُا مبٛت املٓتفع.
-3هب إ ٜه ٕٛايعكاضإ ممًٛنب يؿدصب كتًفب ٚيٝؼ يؿدص ٚاذسٚ ،ا ٫فاإ ٖاصا ايؿادص  ٫وتااد اىل ذال
ا٫ضتفام  ْ٘٫مياضؽ ذل املًه ١ٝعً ٢ايعكاض.ٜٔ
-4هب إ ٜ ٫ه ٕٛايتهًٝف كايفا يًٓعاّ ايعاّ .اش يهْ ٞه ٕٛاَاّ ذكٛم ا٫ضتفام عٝث وُ ٘ٝايكاْ ٕٛهب إ ٜهإٛ
ايتهًٝف ايصٜ ٟتطُٓ٘ َؿطٚعا ،غٛا ٤نإ ايتهًٝف ٖ ٛقٝاّ َايو ايعكاض املطتفل بعٌُ َعب ا ٚاَتٓا َايو ايعكاض املطتفل ب٘
عٔ ايكٝاّ بعٌُ َعب ،فف ٞنًتا اؿايتب هب إ ٜ ٫ه ٕٛشيو ايتهًٝاف كايفاا يًٓعااّ ايعااّ .فُاث ٫ ٬هاٛظ تطتٝاب ذال
ا٫ضتفام باملطٚض يتػٗ ٌٝتٗطٜب ايبطا٥ع ا ٫ ٚهٛظ تطتٝب ذل اضتفام بايط ١ٜٚا ٚاملطٌ عً ٢غطف ْ ّٛاؾرلإ .فكاس جاا ٤يف
املاز َٔ )84( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايعكاض ١ٜايًبٓاْ ٞيػٓ 1930١باْ٘ (هٛظ ٫صراب ايعكااضات إ واس ٛا عًٗٝاا ا ٚملٓفعتٗاا َاا
ؾاٚ٤ا َٔ ا٫ضتفاقات ؾطط ا ٫تفطض عً ٞؾدص ا ٚملٓفع ١ؾدص بٌ عً ٢اضض ا ٚملٓفع ١اضض ٚا ٫ؽايف ايٓعاّ ايعاّ)
_____________________________________________________________________________________________

1املاز َٔ )1271( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞا٫ضزْ ٞايطقِ  43يػٓ.1976 ١

2املاز َٔ )56( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايعك اض ١ٜايًبٓاْٚ ٞقس اخص املؿط ايػٛضٖ ٟصا ايتعطٜف بؿهٌ ذطيف يف املاز َٔ )960( ٠ايكاْ ٕٛاملاسْ ٞيعااّ
.1949

 3ايسنتٛض عبساملٓعِ فطد ايصس ،ٙاؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝزضاغ ١يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞايكاْ ٕٛاملصط ،ٟزاض ايٓٗط ١ايعطبَ ،١ٝصاط باس ٕٚغآ١

ايطبع ،ص963

4ايسنتٛض غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُس ط٘ ايؿرل ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝايكػِ اٚ ،ٍٚ٫ظاض ٠ايتعً ِٝايعاايٚ ٞايبراث ايعًُا ،ٞبغاساز ،1982

صٚ . 322،327نصيو ايسنتٛض غعٝس عبسايهط ِٜاملباضى ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق-ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صاً-١ٝزاض اؿطٜا ١يًطباع،١ايطبعا١
اٚ٫ىل ،بغساز،1997ص297
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ٚضغِ إ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞم ٜٓص عًٖ ٢صا ايؿطط ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام ا ٫إ ٖصا ٜ ٫عين باْ٘ هٛظ كايف١
ايٓعاّ ايعاّ عٓس تطتٝب َثٌ ٖص ٙاؿكٛم  ْ٘٫اْصاى ميهٔ ابطاي٘ ببط ٕ٬ضنين احملٌ ٚايػب يف ايتصطف املٓؿ ٧ي٘.

ايفط ايثاْ /ٞخصا٥ص ذكٛم ا٫ضتفام
تتُٝع ذكٛم ا٫ضتفام ٖصا ببعض اـصا٥ص ميٝعٖا عٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خطٚ ٣خصٛصاً اشا َا ْعطْا اىل ٖص ٙاـصاا٥ص
نٛذسٚ ٠اذسٚ ٠يٝؼ بصٛض ٠اْتكاٚ ،١ٝ٥اِٖ ٖص ٙاـصا٥ص ٖ:ٞ
-1اْ٘ ذل عٝين عكاض.ٟ
ذل ا٫ضتفام ذل عٝين فٗ ٛغًطَ ١باؾط ٠يًؿدص ميهٔ إ وتخ ب٘ عً ٢ايهاف ٖٛٚ ،١ذل عكااض ٟاٜطاا اغا ٠ٛبابعض
اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خط ٣نرل ايتصطف ٚاملػاطرٚ ١ايػهٓٚ ٢بايتاي ٫ ٞميهٔ إ ٜكع ا ٫عً ٢ايعكاض نُا ٜعٗط شيو بصاٛض٠
ٚاضر َٔ ١تعطٜف٘.
-2اْ٘ ذل َكطض عً ٢ايعكاض ملصًر ١عكاض اخط.
إ ذل ا٫ضتفام يصٝل ايصً ١بايعكاض ٚيٝؼ مبٔ ميًه٘ ،فعًٖ ٢صا ْص ت املازَ )686( ٠أ ايكااْ ٕٛايفطْػا ٞباْا٘ (وال
يًُايهب إ ٜٓؿٚ٪ا عً ٢عكاضاتِٗ ا ٚيصاؿٗا ا٫ضتفاقات اييت ٜطتْٗ٪ا ،يهٔ ؾطط ا ٫تفطض اـسَات املٓؿأ ٠عً ٢ايؿدص
ا ٚيصاؿ٘ ،يهٔ فكط عً ٢عكاض  ٚيصاحل عكاض اخطٚ .)...بٗص ٙاـاص ١ٝىتًف ٖصا اؿل عأ ذال املٓفعا ١اياصٖ ٟاَ ٛكاطض
ملصًر ١ؾدص صاذب٘.
-3اْ٘ ٜؿٌُ فُٛع ١غرل قصٛض َٔ ٠اؿكٛم.
ضغِ إ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝتتُٝع بإ اْٛاعٗا قصٛض ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛصا غ٬ف اؿكٛم ايؿدص ،١ٝا ٫إ اؿكٛم ايايت تاسخٌ
ضُٔ اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام غرل قصٛض ٠يف ايكاْٚ 1ٕٛبايتايٜ ٞؿٌُ فُٛعَ ١تٓٛعاَ ١أ اؿكاٛم ،نرال املاطٚض ٚاجملاط٣
ٚاملػٚ ٌٝعسّ ايتعًٚ ١ٝعسّ اْؿا ٤ايبٓا ٤اَ ْٛ ٚعب َٔ ايبٓا ٤ا ٚذل اغتدساّ غطس ايغرل ...اخل ٚ .اصا ايػابب اغاتدسّ
املؿط ايعطاق ٞعباض ٠ذكٛم ا٫ضتفام بس َٔ ٫ذل ا٫ضتفام.
-4اْ٘ ذل تابع.
إ ا٫ضتفام ذل تابع يًعكاض عٝث ٜٓتكٌ َع ايعكاض احملٌُ ب٘ ا ٚايعكاض املكطض يفا٥ست٘ بصٛض ٠تبعٚ ،١ٝبايتاي ٫ ٞميهٔ فصاً٘
عٔ ايعكاض ا ٚايتصطف ف ٘ٝبايبٝع ا ٚايطٖٔ ا ٚذحعَ ٙػتك ٬عٔ ايعكاض ايصًٜ ٟرك٘ .ا ٚبعبااض ٠اخاط ٣إ ا ٟتصاطف عًا٢

_____________________________________________________________________________________________

 1ضغِ إ اؿٓف ١ٝشٖبٛا اىل إ ذكٛم ا٫ضتفام قصٛض ٠با(ذل ايؿطب ٚاجملطٚ ٣املػٚ ٌٝاملطٚض ٚايتعًٚ ٞاؾٛاض) ٚقس اؾاض قُس قسض ٟباؾا يف

َطؾس اـرلإ اىل اضبع ١اْٛا فكط َٔ ذكٛم ا٫ضتفام ( ٖٞٚذل ايؿطب ٚاملػٚ ٌٝاجملطٚ ٣املطٚض) ا ٫إ ايبعض ا٫خط َأ املاصاٖب ناملايهٝا١
قايٛا بعسّ قصٛضٜتٗا باْٛا قسز ٠بٌ اجاظٚا اْؿا ٤ذكٛم اضتفام اتفاق ١ٝاخط ٣بايعكس.
٫ذغ :ز.عبسايطظام ايػٓٗٛضَ ،ٟصازض اؿل يف ايفك٘ ا٫غ ،َٞ٬اجملُع ايعًُ ٞايعطب ٞا٫غ ،َٞ٬يبٓإ ،ز ٕٚغآ ١ايطباع ،صٚ ،34ناصيو
قُس قسض ٟباؾا ،املصسض ايػابل ،ص.24-21
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ا.م.د .سامان فوزي عمر

ايعكاض امل دس ّٚنايبٝع ا ٚا ب ١ا ٚايطٖٔ ا ٚبذلتٝب ذكٛم اْ٫تفا ا ٚايػهٓ ٢عًٗٝا ٜؿًُٗا ذكٛم ا٫ضتفام اٜطًا ذتاَ ٢أ
غرل شنط شيو.1
-5اْ٘ ذل ٜ ٫كبٌ ايتحع١٥
إ ا٫ضتفام ٜتكطض ملٓفع ١عكاض بأنًُ٘ عً ٢عكاض بأنًُ٘ ٚعً٫ ٘ٝهٛظ اْؿا ٙ٩عً ٢ذص ١ؾا٥ع ١يف عكاض َؿذلى  ٫ٚملٓفعا١
ذص ١ؾا٥ع ١يف عكاض َؿذلى .فاشا نإ عكاض املطتفل َؿذلنا فاإ تٓااظٍ اذاس ايؿاطنا ٤عأ ذكا٘ يف ا٫ضتفاام ٜ ٫ا ٪ط يف
اغتُطاضٖ ١ٜصا اؿل ملٓفع ١نٌ ايعكاض يباق ٞايؿطناٖ .2٤صا َٔ جاْب  َٔٚجاْب اخط إ عسّ قابً ١ٝذل ا٫ضتفام يًتحع٥ا١
ٜعين اْ٘ اشا جع ٨ايعكاض املطتفل فإ ذل ا٫ضتفام ٜبكَ ٢ػتركا يهٌ جع َ٘ٓ ٤بؿطط إ ٜ ٫عٜس شيو يف عب ٤ايٛاقاع عًا٢
ايعكاض املطتفل ب٘ :نُا اْ٘ اشا جُع ِ٣ايعكاض املطتفل ب٘ فإ ا٫ضتفام ٜعٌ ٚاقعا عً ٢نٌ جع َ٘ٓ ٤ا ٫اشا نإ ذل ا٫ضتفام يٝؼ
َػتعُ ٬يف ايٛاقع عً ٢بعض ٖص ٙا٫جعا ٫ٚ ٤ممهٓا إ ٜػتعٌُ عًٗٝا ،ذٝث هٛظ يصاذب نٌ جاعَٗٓ ٤اا يف ٖاص ٙاؿايا١
املطايب ١بعٚاٍ ٖصا اؿل عٔ اؾع ٤ايص ٟىص٘.3
-6اْ٘ ذل ش ٚتٓع ِٝخاص
إ ذكٛم املطٚض  ٚاجملط ٚ ٣املػ َٔ ٌٝابطظ صاٛض ذكاٛم ا٫ضتفاام ايايت تٓاا ٍٚاملؿاط اذهاَٗاا باغاٗاب يف ايكػاِ
املدصص يًركٛم ايع ١ٝٓٝاصً ١ٝاملتفطع ١عٔ ذل املًهَٛ( ١ٝاز ٚ ،)1284-1271يهٔ املؿط تٓاٖ ٍٚص ٙاؿكٛم ٚبٓفؼ
ا٫زلا ٤يف َٛضع اخط َٔ ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞشيو عٓس ن َ٘٬عٔ ْطام ذل املًهٚ ١ٝايكٝاٛز ايكاْْٝٛا ١ايايت تاطز عًٗٝاا (َاٛاز
ٚ ...) 1059 -1052ايػبب يف شيو ٜطجع اىل إ املؿط م ٜس اْؿاٖ ٤ص ٙاؿكٛم املصنٛض٫ ٠ضاز ٠ا٫ططاف فكط ،باٌ
اعتدلٖا نكٛٝز قاْ ١ْٝٛأٜطًا عً ٢ص٬ذٝات املايو عًًَ ٢ه٘ اشا َا تٛافط فٗٝا بعض ؾطٚط َع .١ٓٝفأشا اضاز ا٫ؾداص تعسٌٜ
ٖص ٙايؿطٚط ٚاْؿاٖ ٤ص ٙاؿكٛم ٫غباب ٚبؿطٚط كتًف ١عُا َٖ ٛكطض يف ايكاْ ٕٛضُٔ أذهاّ قٛٝز املًه ١ٝاْاصاى تػاُ٢
عكٛم ا٫ضتفام .فُثٜ ٬ؿذلط ؿل اجملط ٣نأذس قٛٝز عً ٢املًه ١ٝإ ٜ ٫هٖٓ ٕٛايو َا ٤يًعضاع ١يف ا٫ضض اييت ْطٜس اجطا٤
املا ٤ايٗٝا ،اَا اشا ٚجس يف ا٫ضض َٝاٚ ٙيهٔ م ٜهٔ ٜهف ٞيًعضاع ١ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ٫ ١ػاتفٝس صااذب ا٫ضض ايبعٝاس ٠عأ
َصسض املٝا َٔ ٙذل اجملط ٣نكٝس عً ٢املًهَ( 4١ٝاز )1058 ٠بٌ ٜػتطٝع اجطا ٤املٝا ٙاىل اضض٘ با٫تفام َع صاذب ا٫ضض
املتصً ١مبٛضز املٝاٚ ٙبايتايٜ ٞسخٌ املٛض ٛضُٔ ذكٛم ا٫ضتفام نرل عٝين َػتكٌ عٔ املًُه .١ٝاضاف ١اىل ٖصا ا٫خات٬ف
فإ ايكٛٝز املصنٛض( ٠ذل املطٚض ٚاجملطٚ ٣املػ )ٌٝعً ٢ذل املًهٜ ٫ ١ٝػاكط بعاسّ ا٫غاتعُاٍ  ٫ٚتهػاب بايتكاازّ ٖٚاصا
غ٬ف ٖص ٙاؿكٛم ضُٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام مبعٓا ٙايسقٝل نركٛم ع ١ٝٓٝاصًَ ١ٝتفطع ١عٔ ذل املًه.5١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

1ازٜب اغتاْبٛيٚ ٞاحملاَ ٞؾفٝل طعُ ،١ايتكٓب املسْ ٞايػٛض - ٟاؾع ٤ايثأَ ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛايطبع ١ايثاْ ،١ٝزَؿل ، 1977 ،ص7959

 2ايسنتٛض عًٖ ٞاز ٟايعبٝس ،ٟايٛجٝع يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿكٛم ايع ،١ٝٓٝزاض ايثكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطبعا ١اٚ٫ىل ،ا٫ضزْا،2008 ٞ
ص.226

٫3ذغ املازتب ( َٔ )1280-1279ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ

4ايسنتٛض غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُس ط٘ ايبؿرل ،املصسض ايػابل ،ص86-85

٫ 5ذغ يف ايتُٝٝع بب ذل اجملطٚ ٣املػٚ ٌٝاملطٚض نركٛم ا٫ضتفام ا ٚنكٛٝز قاْ ١ْٝٛعًٖ ٢ص ٙاملًه ١ٝايسنتٛض عباٛز عباسايًطٝف ايبًاسا،ٟٚ
زضاغ ١يف اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًَ ،١ٝطبع ١املعاضف ،بغساز  ،1975ص274-273
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بك ٞإ ْك ٍٛإ بعض ايفكٗاٜ ٤طٝف ٕٛخاص ١ٝاخط ٣ضُٔ خصا٥ص ذكٛم ا٫ضتفام ا ٖٞٚ ٫اْٗا ذل زا ،ِ٥باعتباض اْ٘
جع َٔ ْ٤ذل املًه ١ٝعً ٢ايعك اضٚ ،ملا نإ ا٫خرل ذكا زاُ٥ا فإ َا َٖ ٛتفط عٓ٘ ٜه ٕٛزاُ٥ا اٜطااًٚ ،يهأ ٜطاٝف ٕٛعًا٢
نٜٚ َِٗ٬كٛي ٕٛإ ٖص ٙايصف ١يٝػ ت َٔ َػتًعَات ذل ا٫ضتفام بٌ َٔ طبٝعت٘ ٚبايتاي ٞهٛظ يصيو ؼسٜاس ٙبٛقا ت َعاب
مبٛجب اتفام خاص 1أ ٟإ صف ١ايسمي ١َٛيف ذل املًه ١ٝؽتًف عٔ ايسمي ١َٛيف ذل ا٫ضتفام .أ ٫آْا َع تكسٜطْا صا ايطاٟ
ٚيهٔ ْ ٫تفل َع٘ ْٚط ٣اْ٘  ٫ميهٔ تؿبٖ ٘ٝص ٙاؿكٛم عل املًه َٔ ١ٝذٝث صف ١ايسميٚ ١َٛشياو يػاببب :اُ ٚاا :اْا٘ اشا
نإ َٔ ايصٛاب تٛصٝف املًه ١ٝباْٗا ذل زاٚ ِ٥شيو يعسّ اَهإ تٛقٝتٗا مبسَ ٠ع ،١ٓٝا ٫اْا٘ َأ غارل ايصاٛاب تٛصاٝف
ذكٛم ا٫ضتفام بٗص ٙايصفْٗ٫ ١ا ميهٔ تٛقٝتٗا مبسَ ٠ع ٚ .١ٓٝاُْٗٝا :إ ذل املًهٜ ٫ ١ٝػاكط بعاسّ ا٫غاتعُاٍ اَاا ذكاٛم
ا٫ضتفام فإ انثط تطبٝكاتٗا ٚخصٛصا ا٫ضتفاقات ايعاٖطَ ٠ثٌ ذل املطٚض ٚاجملطٚ ٣املػ ...ٌٝاخل تػكط بعسّ ا٫غتعُاٍ.2

املطًب ايثاْ :ٞاْٛا ذكٛم ا٫ضتفام َٛٚقع اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤فٗٝا
ْعطاً يعسّ ؼسٜس َطُ ٕٛذكٛم ا٫ضتفام بصٛض ٠قسز ٠يف انثط ١ٜايتؿطٜعات بصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا ايتؿطٜع ايعطاقا ،ٞفكاس
زأب ايفكٗاٚ ٤با٫عتُاز عً ٢ايكاْ ٕٛايفطْػ ٞعً ٢تكػٖ ِٝص ٙاؿكٛم بعس ٠تكػُٝات نتكػُٗٝا اىل ذكٛم اضتفام املػتُط٠
ٚغرل املػتُط ٠أ ٚتكػُٗٝا اىل ذكٛم ا٫ضتفام ايػًبٚ ١ٝا٫هاب ١ٝأ ٚذت ٢تكػاُٗٝا اىل ذكاٛف ا٫ضتفاام ايكاْْٝٛاٚ ١ذكاٛم
ا٫ضتفام بفعٌ اْ٫ػإ . 3ا ٟتًو اييت ٜ ٫ه ٕٛايكاَْ ٖٛ ٕٛصسضٖا املباؾط ،بٌ ٜه ٕٛا َصازض اخاط ٣نايعكاس ٚايتكاازّ
ٚغرلٖا.4
ٚيهٔ مٔ ْػرل عًْٗ ٢خ املؿط ايعطاق ٞذٝث شنط فكط ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠يف َكابٌ ذكٛم ا٫ضتفام اـف ،١ٝيصا
غٛف ْكػِ ٖص ٙاؿكٛم اىل قػُب ضٝ٥ػب :ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖطٚ ٠ذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖطْٚ ،٠ؿرل خُ ٬ا ٚعٓاس
ايططٚض ٠اىل ايتكػُٝات ايفكٗ ١ٝا٫خط ٣ص ٙاؿكٛم.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايسنتٛض ْب ٌٝابطاٖ ِٝغعس ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملصطٚ ٟايًبٓاْ -ٞزضاغَ ١كاضَْٓ ،١ؿٛضات اؿًيب اؿكٛقٝا ،١يبٓاإ ،2003
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2تٓص املاز َٔ )1282( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘ (ٜٓكط ٞذل ا٫ضتفام بعسّ اغتعُاي٘ مخؼ عؿط ٠غٓ،)...١

 3تأ طاً بايكاْ ٕٛايفطْػ ،ٞأخص أٜطا املؿط ايػٛض ٟيف املاز َٔ 961 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞبتكػ ِٝا٫ضتفام اىل اضتفاقاات قاْْٝٛاٚ ١املتٛياس ٠بفعاٌ
اْ٫ػإٜٚ .كصس بصيو تًو اييت ٜ ٫ه ٕٛايكاَْ ٖٛ ٕٛصسضٖا املباؾط بكسض َا ٜه ٕٛعكساً ا ٚتكازَاً ا ٚأَ ١ٜصازض اخطٚ ٣اييت ٜػاُ ٢ا٫ضتفاام
مبعٓا ٙايسقٝل .عًُا إ ايفكٗا ٤اؾسز ٖحطٚا ٖصا ايتكػ ِٝا٫خرل ؿكٛم ا٫ضتفام  ٕ٫ا٫ضتفاقات ايكاْ ١ْٝٛتعتدل قٛٝزا قاْ ١ْٝٛعًا ٢ذال املًهٝا،١
ٚيٝؼ ْ َٔ ٛاْٛا اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً .١ٝيصيو ٜفطً ٕٛعسّ اصباغ تػُ ١ٝا٫ضتفام عًَ ٢ثٌ ٖص ٙايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ذل املًه.١ٝ
٫ذغ :ايسنتٛض ضَطإ اب ٛايػعٛز ،ايٛجٝع يف اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًَٓ ،١ٝؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايًبٓإ 478-475 ،2002

 4ضغِ إ نثرلا َٔ ايفكٗاٜ٪ٜ ٫ ٤سَ ٕٚثٌ ٖصا ايتكػ ِٝؿكٛم ا٫ضتفام اىل ايكاْٚ ١ْٝٛاي ٬قا ْ ١ْٝٛا ٚا٫تفاق ،١ٝباعتبااض إ اٜ ٍٚ٫عتادل قٝاٛزا
قاْٚ ١ْٝٛيٝػ ت ذكٛقا ع ١ٝٓٝاصً ،١ٝا ٫إ ايبعض ا٫خط َٔ ايفكٗاٜ٪ٜ ٤سٖ ٕٚصا ايتكػٜٚ ِٝاخص ٕٚبٗا َِٗٓٚ ،املطذَ ّٛصاطف ٢فٝاس يف نتابا٘
ايك :َِٝؾطح قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ،ٟاؾع ٤ايثايث ،ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،بس ٕٚغٓ ١ايطبع ،ايكاٖط ، ٠ص.127-126
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ا.م.د .سامان فوزي عمر

ايفط ا٭ :ٍٚذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط٠
ضغِ إ املؿط ايعطاق ٞاؾاض يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاىل ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠يف عسَٛ ٠اضع 1ا ٫اْ٘ م ٜبب املكصٛز بصيو
ٖٚصا غ٬ف املؿط ايفطْػ ٞذٝث ٚقف عٓس ؼسٜس َعٓ ٢ا٫ضتفاقات ايعاٖطٚ ٠غرل ايعاٖط ،٠بكٛي٘( :ته ٕٛا٫ضتفاقاات اَاا
ظا ٖطٚ ٠اَا غرل ظاٖط ،٠ا٫ضتفاقات ايعاٖط ٖٞ ٠اييت تعٗط بٛاغطَٓ ١ؿآت خاضج ١ٝنايباب أ ٚايٓافص ٠أ ٚقٓا ٠جط املٝاا .ٙأَاا
ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖط ٠فًٝؼ يٛجٛزٖا ع ١َ٬خاضج ،١ٝنُٓع ايبٓا ٤عً ٢عكاض آَ ٚع ضفع ايبٓا ٤ظٜاز ٠عً ٢اضتفا َعب).2
ٖٚصا ٜعين إ ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖطٜ ٠ه ٕٛظاٖطاً يًعب بٛجٛز َعاٖط خاضج ١ٝا ٚاعُاٍ ظاٖط ٠تاسٍ عًٝا٘ .ناايططم
ٚاملُطات ٚايكٓٛات ٚا٫بٛاب ٚايٓٛافص  ...اخل.
ٚقس شنط املؿط ايعطاق ٞبعض اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠عً ٢غب ٌٝاملثاٍ،فاصنط ذال املاطٚض ٚذال اجملاطٚ ٣ذال
املػ ٌٝعٓسَا ْص عً ٢أْ٘ ميهٔ ا٫ذتحاد بايتكازّ يف ذل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذال املػاٚ ٌٝغرلٖاا َأ ذكاٛم ا٫ضتفاام
ايعاٖط.3٠
يهٔ ٚنُا ٜعٗط َٔ َفٗ ّٛاملاز ٠املصنٛض ٠اع ٙ٬فإ ٖص ٙاْٛ٫ا ايث َٔ ١ ٬ذكٛم ا٫ضتفام جاا٤ت عًا ٢غاب ٌٝاملثااٍ
ٚيٝؼ اؿصط ،ذٝث ميهٔ َٔ ايٓاذ ١ٝايعًُٚ ١ٝجاٛز اْاٛا اخاطَ ٣أ ذكاٛم ا٫ضتفاام ايعااٖط ٠نرال املطاٌ ٚاملطعا٢
ٚايؿطب ...اخل ٚشيو ذػب ذاج ١ايٓاؽ ٚاتفاقِٗ.
َٚا ميٝع ٖص ٙاؿكٛم ي٬ضتفاقات ايعاٖط ٠اْ٘ نُا ميهٔ إٔ ٜػكط بايتكازّ ،ميهٔ إٔ وتخ بايتكازّ اٜطااً 4نُاا ميهأ إ
ٜهػب بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً ،5ٞبعهؼ ذكٛم ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖطٚ ٠اييت  ٫ميهٔ ا٫ذتحاد بايتكاازّ مٖٛاا ٫ٚ
ميهٔ أٜطاً إ ٜهػب بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً َٔٚ.ٞاؾسٜط با٫ؾاض ٠ا ٫آْا ْ ٫ػطز ٖٓا عٔ َسٚ ٠ؾطٚط ٖاصا ايتكاازّ
ايص ٟقس ٜبعسْا عٔ َٛض ٛعثٓاٚ ،يهٔ َا ْكف عٓس ٖٛ ٙإ بعض ذكٛم ا٫ضتفام ميهٔ إ ٜه ٕٛظاٖطا يف ذايٚ ١خفّٝااً يف
اخط ،٣فُث ٬ذل اجملط ٣ايصٜ ٟػتعٌُ بٛاغط ١اْابٝب َٛضٛع ١عً ٢غطس ا٫ضض ٜه ٕٛظااٖطا ،يف ذاب إ اْ٫ابٝاب اشا
زفٓ ت يف ا٫ضض فإ شيو هعً٘ غرل ظاٖطٚ ،عً ٢نٌ ذاٍ فإ َعطفَ ١ا اشا نإ ا٫ضتفام ظاٖطاً ا ٚغرل ظاٖط َػأيٚ ١قاا٥ع
ٜػتكٌ يف تكسٜطٖا قاض ٞاملٛض.6 ٛ
_____________________________________________________________________________________________

٫1ذغ َٛاز ( َٔ )1272 ،1271ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ
2املاز َٔ 689 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

3ايفكط َٔ 2 ٠املاز َٔ 1272 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫4ذغ املٛاز ( َٔ )1272،1282 ،1158ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ.ٞاملاز َٔ)2/1016(٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط .ٟضغِ إ ايكااْ ٕٛايعطاقاٞ
ٜػتدسّ عباض(٠ا٫ذتحاد بايتكازّ)بس َٔ ٫عباض(٠ايهػب بايتكازّ)ق ٞايكاْ ٕٛاملصط،ٟشيو  ٕ٫ايتكازّ يف ايكاْ ٕٛايعطاقَ ٞاْع َٔ زلا ايسع٣ٛ
ٚيٝؼ َهػباً يًرل.

ْ5ص ت املاز 1273 ٠عً ٢اْؿا ٤ا٫ضتفاقات ايعاٖط ٠بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً ٞباْ٘ (-1ا٫تفاقات ايعااٖط ٠هاٛظ تطتٝبٗاا بتدصاٝص َأ

املايو ا٫صًٜٚ-2 ٞهٖٓ ٕٛايو...اخل)

6ايسنتٛض قُس ناٌَ َطغ ٞباؾا ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صاً -١ٝاؾاع ٤ايثاآَْ ،ٞؿاأ ٠املعااضف با٫غاهٓسض،2005 ،١ٜ

ص508-507
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ايفط ايثاْ :ٞذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖط٠
بعهؼ ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠م ٜٓص ايكاْ ٕٛايعطاق ٞبصٛض ٠صطو ١اىل اغِ ٖصا ايٓ َٔ ٛذكاٛم ا٫ضتفاامٚ ،يهأ
ميهٔ إ ْػتٓبطٗا عاز ٠بٛاغطَ ١فٗ ّٛاملدايف ١ملا ْص عً ٘ٝايكاْ َٔ ٕٛذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ،٠اضاف ١يصيو إ املؿط قس
اؾاض ا ىل بعض اَ٫ثً ١ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام نرل َٓع صاذب ايعكاض يف ايبٓا ٤عً ٢عكاض ٙنٝاف ٜؿاا ٤ا ٚذال َٓاع
صاذب ايعكاض َٔ فاٚظ ٠ذس َعب يف ا٫ضتفا بايبٓا ٤ا ٚيف َػاذتٖ٘ٚ ،ص ٙاَ٫ثً ١املؿاض ٠ايٗٝا َٔ املؿط ايعطاقاٜ ٞعتدلٖاا
اغًب ايفكٗا ٤ضُٔ اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖطٚ ،1٠ايػبب يف شيو ٖ ٛإ ٖص ٙاَ٫ثً ١بصٛض ٠عاَ ٫ ١تاسٍ عًٗٝاا
َعاٖط ا ٚاعُاٍ خاضج ١ٝعٝث ميهٔ َ٬ذعتٗا اَ ٚؿاٖستٗا بايعب ،يصيو زل ٝت بغرل ايعاٖط ٠ا ٚاـف ،١ٝبٌ ٜكتصط ا ط ٙعً٢
ايعاّ صاذب ايعكاض املطتفل ب٘ باَ٫تٓا عٔ ايكٝاّ ببعض ا٫عُاٍ اييت ميًو اص ٬ايكٝاّ بٗا ياَ ٫ٛثاٌ ٖاصا ايتهًٝاف عًا٢
عكاض .ٙيصيو ٜط ٣بعض ايفكٗا 2٤إ َا ٜػُ ٢با٫ضتفاقات ايػًب ١ٝتٓتُ ٞةٝعٗاا اىل ٖاص ٙايف٦اَ ١أ ا٫ضتفاقاات نْٗٛاا ٫
تؿهٌ غ ٣ٛايتعاّ غًيب عً ٢عاتل صاذب ايعكاض املطتفل ب٘ َتُث ٬باَتٓاع٘ عٔ َباؾط ٠بعاض ايتصاطفات املازٜا ١يف ًَها٘.
ع ًُا إ تطبٝكات ٖصا ايٓ َٔ ٛذكٛم ا٫ضتفام غرل ظاٖط ٠غرل قصٛض ٠اٜطا يف ايكاْٚ ٕٛميهٔ إ لس ا اَثً ١اخط ٣نثرل٠
يف اؿٝا ٠ايعًُٚ ١ٝيهٔ ابطظٖا ٖ ٞتًو اييت شنطٖا املؿط يف املاز َٔ )1274( ٠ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞفٗٝا ذال ا٫ضتفاام بعاسّ
تعً ١ٝايبٓا ٤ايصَٛ ٖٛ ٟض ٛعثٓا.
بك ٞإ ْك ٍٛاْ٘ اشا نإ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٜ ٤ه ٕٛعاز َٔ ْٛ ٠اْٛا اضتفاقات غرل ظاٖط ٠اشا نإ شيو بب
عكاض ٜٔا ٓب ،ذٝث ٜ ٫ه ٕٛظاٖطا يًعٝإ ٜ ٫ٚعًِ ايٓاؽ ب٘ عاز .٠أ ٫إ ٖاصا اَ٫اط ىتًاف ْٛعاًا َاا بايٓػاب ١يًُؿااضٜع
ايػهٓ ١ٝشات تصاََٛ ِٝذس ٠ذٝث ٜه ٕٛظاٖطا يًٓاؽ ٚجٛز ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف املٓاظٍ ٚايسٚض ايٛاقع ١ضُٔ
ٖص ٙاملؿاضٜع َا م ٜثب ت عهؼ شيو.
ٚاَ٫ط ْفػ٘ ؿل اجملط ٣ذٝث ٜه ٕٛغايبا َٔ ا٫ضتفاقات ايعاٖطٚ ٠يهٔ ميهٔ إ ٜعتادل غارل ايعااٖط ٠اشا جاط ٟاملاا ٤يف
اْابٝب َسف ١ْٛيف ا٫ضض.
يصيو نايف َع َٔ ٜط 3٣إ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٜ ٤هَ ٕٛأ ا٫ضتفاقاات غارل ايعااٖط ٠زاُ٥اا ٚخصٛصااً إ
املؿط قس غه ت عٔ ٖصا اَ٫ط ٚم ٜعتدل ٙبصٛضٚ ٠اضر ١ضُٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖط .٠بٌ ْتفل َع َٔ ٜط٣
إ َػأيَ ١ا اشا نإ ا٫ضتفام ظاٖطاً ا ٚخفٝاً َٔ َػا ٌ٥ايٛقا٥ع ٜػتكٌ يف تكسٜطٖا قاض ٞاملٛض.4 ٛ
فأشا اْتٗٓٝا َٔ ٖصا ا٭َط ،اْصيو ْتػا ٌ٥أ ٫ميهٔ إٔ ْتٛقع إ ٜه ٕٛأذس َصازض ذل ا٫ضتفاام بعاسّ تعًٝا ١ايبٓااٖ ٤اٛ
بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً،ٞشيو  ٕ٫املؿط أنس بإٔ ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٖٞ ٠فكط اييت هاٛظ تطتٝبٗاا بٓدصاٝص َأ
املايو ا٫صًٜٚ،ٞه ٕٛشيو اشا تبب بأ ٟططٜك َٔ ١ططم ا ٫بات إ َايو عكاضَٓ ٜٔفصًب قس اقااّ بُٗٓٝاا بٓاا ٤ا ٚعَ٬ا١
ظاٖط ٠اخط ،٣فاْؿأ بصيو ع٬ق ١تبع ١ٝبُٗٓٝا َٔ ؾأُْٗا إ تسٍ عًٚ ٢جٛز اضتفام يا ٛإ ايعكااض ٜٔناْاا ممًاٛنب ملاايهب
_____________________________________________________________________________________________

1اؾاض املؿط ايعطاق ٞاىل ٖصا ايٓ َٔ ٛذكٛم ا٫ضتفام يف املاز َٔ 1274 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞغٛف ْفصٌ ايه ّ٬فٗٝا ٫ذكاً.
 2ايسنتٛض قص ٞغًُإ ،اؿكٛم ايع ،١ٝٓٝايطبع ١اٚ٫ىلَٓ ،ؿٛضات جاَع ١جٗٝإ اـاص ١يف اضب ،ٌٝاضب ،2012 ٌٝص.149

 3ايسنتٛض تٛفٝل ذػٔ فطد ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ،١ٝايساض اؾاَع ١ٝيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ا٫غهٓسض ،١ٜبس ٕٚغٓ ١ايطبع ،ص325-324
4ايسنتٛض غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُس ط٘ ايبؿرل ،املصسض ايػابل ،ص325
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كتًفبٚ ،يف ٖص ٙاؿاي ١اشا اْتكٌ ايعكاضإ اىل أٜس٬َ ٟى كتًفب ز ٕٚتغٝرل يف ذايتُٗا ،أٜ ٫عس ا٫ضتفام َطتباً بب ايعكااضٜٔ
ُا ٚعًُٗٝا َا م ٜهٔ ِ ؾطط صطٜس ىايف شيو؟ٚ ..1نصيو ْتػا ٌ٥اشا نإ ٖصا املصسض ىص َايو عكاض ٜٔفًُااشا ٫
ىص َايو عس ٠عكاضات يف إ ٚاذس؟ أيٝؼ عباض( ٠أ ٚع ١َ٬ظاٖط ٠اخط)٣يف ْص املاز ٠اعٜٓ ٙ٬طبال عًاٚ ٢ذاس ٠ايؿاهٌ
ٚايتصاَ ِٝيف تًو املؿاضٜع ايػهٓ،١ٝمما ٜعٗط يًؿدص املعتاز ٚجٛز ع٬ق ١تبع ١ٝباب ٖاص ٙايعكاضات؟فٗاص ٙا٫غا ١ً٦جاسٜط٠
بايططح ٚميهٔ إ ٜتعُل فٗٝا َػتكب ٬اؾداص اخط ٜٔغٛا٤اً نإ شيو بايطفض أ ٚايتأٜٝس.

املبرث ايثاْٞ
َاٖ ١ٝاؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف٘ٝ
بعس إ عثٓا يف ذل ا٫ضتفام بصٛض ٠عاَ َٔ ١ذٝث َاٖٝت٘ ٚاْٛاع٘ٚ ،بعس إ عطفٓا بإ أذاس تطبٝكاات ذكاٛم ا٫ضتفاام
ٚايص ٟغايباً ٜه ٕٛغرل ظاٖط عباض ٠عٔ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاْ .٤أتْٚ ٞتعُل يف شيو اؿل ْ٘٫ ،تعزاز اُٖٖ ١ٝصا املٛضاٛ
َٜٛا بعس ٚ ّٜٛخصٛصا يف ظٌ اٖ٫تُاّ ظُاي ١ٝاملسٕ ٚاحمل٬ت ٚيهثط ٠املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝشات اعساز ٖا َٔ ١ً٥ايسٚض ٚاملٓاظٍ
املٛذس َٔ ٠ذٝث ايتصُٚ ِٝاملعٗط اـاضج ،ٞاضاف ١اىل ا٫تفاقٝات ايثٓا ١ٝ٥املٓؿ ١٦صا اؿل ،نإ ٜبٝع صاذب ايعكاض ٜٔأذاس
عكاض ٙاجملاٚض ٠يًعكاض ايصٜ ٖٛ ٟػهٔ ف.٘ٝ
يصيو غٛف ْكػِ ٖصا املبرث اىل َطًببْ ،برث يف ا ٍٚ٫عٔ َاٖ ١ٝاؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف ض ٤ٛايٓصٛص ايتؿطٜع١ٝ
ٚايكطاضات ايكطاٚ ١ٝ٥مسز خصا٥ص٘ اٜطاً ِ َٔٚ .يف املطًب ايثاْْ ٞتٓاَ ٍٚس ٣تأ رل ايؿهً ١ٝيف اْؿاٖ ٤صا اؿل ،شيو ٕ٫
اْؿاٖ ٤صا اؿل ٜعين اْؿا ٤ذل عٝين عً ٢ايعكاض ٚٚفكا يًكٛاعس ايعاَ ١فإ ا ٟتصطف َٔ ٖصا ايكب ٌٝوتااد اىل ايتػاح ٌٝيف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض ٟا ٫إ شيو قس هاْب ايعساي ١يف بعض ا٫ذٛاٍ.

املطًب ا :ٍٚ٫يف َعٓ ٢اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا٤
يف ٖصا املطًب  َٔٚخ ٍ٬فطعب كتًفب غٛف ْٛضٓس املكصٛز باؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤شيو َٔ خ ٍ٬تعطٜفا٘ ٚبٝاإ
خصا٥ص٘ املُٝع ٠عٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خط ٣بصٛض ٠عاَٚ ١اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاملٓط ١ٜٛضُٔ تطبٝكات ذكاٛم ا٫ضتفاام بصاٛض٠
خاص.١

ايفط ا :ٍٚ٫تعطٜف اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا٤
نُا َٖ ٛعً ّٛإ اذس اْٛا اؿكٛم ايع ٖٛ ١ٝٓٝذل ا٫ضتفام ا ٚنُا ٜػُ ٘ٝايكاْ 2ٕٛذكٛم ا٫ضتفام ،شيو ٜ ْ٘٫تطُٔ
فُٛع ١غرل قصٛض َٔ ٠اؿكٛم شات طبٝع ١ا٫ضتفام نرل املطٚض ٚذل املػٚ ٌٝذل اجملطٚ ٣ذال املطاٌ ...اخلٚ .إ اؿال
_____________________________________________________________________________________________

ْ1ص املاز َٔ )1273(٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ

2تٓص املاز َٔ )68( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘-1( :اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ٖٞ ١ٝذل املًهٚ ١ٝذل ايتصاطف ٚذال ايعكاط ٚذكاٛم املٓفعا١

ٚا٫غتعُاٍ ٚايػهٓٚ ٢املػاطرٚ ١ذكٛم ا٫ضتفام ٚذل ايٛقف ٚذل ا٫جاض ٠ايطٚ-2 .١ًٜٛاؿكٛم ايع ١ٝٓٝايتبع ٖٞ ١ٝذل ايطٖٔ ايتاأَٝين ٚذال
ايطٖٔ اؿٝاظٚ ٟذكٛم اَ٫تٝاظ).
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ايصَٛ ٖٛ ٟض ٛعثٓا ٖ ٛتطبٝل َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ضغِ إ بعض ايكٛاْب املسْٝا ١نايكااْ ٕٛايفطْػاٚ ٞايًبٓااْٞ
ٚايػٛض ٟم ٜػُ٘ بصٛض ٠خاص ١نُا فعً٘ بعض اخط َٔ ايكٛاْب املسْ ١ٝنايعطاقٚ ٞاملصط ٟذٝث شنطت٘ با٫غِ ٚيهأ زٕٚ
تصٓٝف٘ ضُٔ أذس تكػُٝات ذكٛم ا٫ضتفام نتكػُٗٝا اىل ا٫ضتفاقات ايعاٖط ٠ا ٚغرل ايعاٖط.٠
 ٕ٫ٚانثط ١ٜاملصازض اييت تٓاٚي ت َٛض ٛذكٛم ا٫ضتفام م تكف عًَٛ ٢ض ٛاؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤مبا ٜػترك٘ ،بٌ َط
عًٗٝا َطٚض ايهطآّْ٫ٚ ،ا م لس يف ٓاٜا ٖص ٙاملصازض ا ٟتعطٜف ملٛضٛعٓا ٖصا يصا ْط َٔ ٣ايططٚض ٟإ ْك ّٛبتعطٜف٘ ٚشيو
با٫غتٓاز اىل ايٓصٛص ايتؿطٜع ١ٝاملتعًك ١ب٘ .فُثْ ٬ص ت املاز َٔ )1274( ٠ايكاْ ٕٛاملاسْ ٞايعطاقا ٞباْا٘-1( :اشا فطضا ت
قٛٝز َع ١ٓٝؼس َٔ ذل صاذب ايعكاض يف ايبٓا ٤عً ٘ٝنٝف ؾا ٤ناإٔ ميٓاع َأ فااٚظ ٠ذاس َعاب يف ا٫ضتفاا بايبٓاا ٤ا ٚيف
َػاذت٘ ،فإ ٖص ٙايكٛٝز ته ٕٛذكٛم اضتفام عًٖ ٢صا ايعكاض يفا٥س ٠ايعكاضات اييت فطض ت ملصًرتٗا ٖص ٙايكٛٝز َا م ٜهأ
ٖٓايو اتفام ٜكط ٞبغرلٚ -2 .ٙنٌ ضطض ٜٓؿأ عٔ كايفٖ ١ص ٙايكٝاٛز ػاٛظ املطايبا ١باصا٬ذ٘ عٓٝاًا ا ٫اشا تابب إ اؿهاِ
بايتعٜٛض جعا ٤عازٍ ف ٘ٝايهفاٖٚ .)١ٜص ٙاملازٜ ٠هاز ٜهْ ٕٛك ٬ذطفٝا عٔ املاز َٔ )1018( ٠ايكااْ ٕٛاملاسْ ٞاملصاط ،ٟا٫
آْا  ٫لس َا ميا ٌ ٖص ٙاملاز ٫ ٠يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايفطْػ ٫ٚ ٞيف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞايػٛضٚ ،ٟيهأ ايتهًٝاف اياصْ ٟصا ت
عً ٘ٝتًو املاز ٠يف ايكاْ ٕٛايعطاقٜ ٞتفل َع ايكٛاعس ايعاَ ١ؿكٛم ا٫ضتفام يف قٛاْب تًاو اياس ٍٚايايت م تآص عًا ٢ذال
ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ .٤بٗصا ايطأ ٟأخص ب٘ ايكطا ٤ايفطْػ ٞذٝث اعتدل ايؿطٚط املتعًك ١بعاسّ تعًٝا ١ايبٓاا٫ ٤نثاط َأ
اضتفا َعب َٓؿ٦اً ؿكٛم ا٫ضتفام ْٗ٫ا تفطض تهايٝف عً ٢ايعكاض ملصًر ١عكاض ا ٚعكاضات اخطٚ .1٣باَ٫عإ يف َطُٕٛ
املاز 1274 ٠اعْ ٙ٬ػتطٝع إ ْعطف اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤بأْ٘ (:اؿل ايص ٟتهًف عكاضاً عب ٤عسّ ا٫ضتفا عأ ذاس
َعب ملصًر ١عكاض ا ٚعكاضات اخط.2 )٣
ٚنُا ٜعٗط َٔ ايتعطٜف فاْ٘ ٜ ٫ؿذلط ؿل ا٫ضتفام يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤إ ٜه ٕٛن ٬ايعكاض( ٜٔايعكااض املطتفال ٚايعكااض
املطتفل ب٘) فاٚضاً ي٬خط بٌ هٛظ ملايه ٞعكاض ٜٔإ ٜتفكا إ ٜ ٫بين اذسُٖا طابكا عًٜٛا وحب ايٓعاض ٠عٔ ايعكاض ا٫خط ٚياٛ
نإ بب ايعكاض ٜٔططٜل اَ ٚطٌ .3بٌ إ ايتطبٝكات ايباضظ ٠صا ايَٓ ٛأ ذال ا٫ضتفاام نُاا يف املؿااضٜع ايػاهٓ ١ٝشات
تصاََٛ ِٝذس ،٠إ تعً ١ٝاذس ايعكاض ٪ٜ ٫ ٜٔط غًبا يف ايعكاض ايصٜ ٟكع خًف٘ فكط بٌ  ٪ٜط غًبا يف ةاي ١ٝاملؿط ٚايص ٟعً٢
اغاغ٘ قس ٜؿذل ٟايؿدص ايعكاض فٚ ٘ٝنصيو  ٪ٜط غًبا يف ايعكاضات اجملاٚض ٠ا ٚايعكاضات اييت تكع خًفٗا فٝرحاب عًُٗٝاا
ايطٚ ١ٜ٩املٓعط ،ز ٕٚإ ٜه ٕٛايعكاض املهًف بعسّ ايتعًَ ١ٝت٬صك ١ا.
ٚيهٔ ٜبكٖٓ ٢اى غ٪اٍ ذ ٍٛصر ١ايؿطط بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤اشا م ٜهٔ صا ايؿطط ا ١ٜفا٥س ٠يًعكاض ا ٚايعكاضات ا٫خط٣
ٜ ٫ٚ ٬ا٪ز ٟاىل اْؿاا ٤ذال
اييت قطض ٖصا ايتهًٝف ا؟! ي٬جاب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ْٜ٪س َٔ ٜط 4٣بإ ٖصا ايؿطط ٜعتدل بااط ً
_____________________________________________________________________________________________

1ايسنتٛض عبساملٓعِ فطد ايصس ،ٙاملصسض ايػابل ،ص945

2نُا ْػتطٝع إ ْعطف اؿل يف عسّ تع ً ١ٝايبٓا ٤بؿهٌ اخط باْ٘( :غًطَ ١باؾط ٠يصاذب ايعكاض يف عسّ ايػاُاح بتعًٝا ١عكااض ا ٚعكااضات

اخط َٔ ٣اؿس املتفل عً.)٘ٝ

 3احملاَ ٞؾفٝل طعُ ٚ ١ازٜب اغتاْبٛي ،ٞاملصسض ايػابل ،غٛضٜا  ،1997صٚ 7954نصيو ايسنتٛض ق ٞٝايس ٜٔازلاع ٌٝعًِ ايس ،ٜٔاذٛاٍ

ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿك ٛم ايع( ١ٝٓٝا٫صًٚ ١ٝايتبع )١ٝزاض اؾبٌ يًطباع ،١بسَ ٕٚهإ ٚغٓ ١ايطبع .ص279
 4احملاَ ٞؾفٝل طعُٚ ١ازٜب اغتاْبٛي ،ٞاملصسض ايػابل ،ص7955
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ا٫ضتفام ٜ ْ٘٫فذلض ْ٫ؿاَ ٤ثٌ ٖصا اؿل إ ٜػتفٝس عكاض َٔ ايعب ٤ايٛاقع عً ٢ايعكاض ا٫خطٚ.زيًٓٝا عً ٢صرٖ ١صا ايطأٟ
ُٖ٥٬َ ٛتٗا َع َفٗ ّٛاملاز َٔ 131 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.1ٞ

ايفط ايثاْ :ٞخصا٥ص اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا٤
يف ٖصا ايفط غٛف ما ٍٚإ ْعطض اِٖ اـصا٥ص اييت ٜتُٝع بٗا اؿال يف عاسّ تعًٝا ١ايبٓااٚ ،٤شياو با٫عتُااز عًا٢
ا٫ذهاّ ايعاَ ١ؿكٛم ا٫ضتفام  ٚا٫ذهاّ اـاص ١يًرل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ايٛاضز ٠ضُٔ اغطط املاازَ 1274 ٠أ ايكاإْٛ
املسْ ٖٞٚ ،ٞنا٫ت:ٞ
-1اْ٘ ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝايعكاض١ٜ
يف ايػابل ٚقبٌ إ ٜٓص املؿط ايعطاقٚ ٞاملصط ٟعًٖ ٢صا اؿل ضُٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ،ناإ َٛقاف ايكطاا٤
ٚايفكٜ٘ 2صٖب اىل إ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاُٜ ٤هٝف عً ٢اْ٘ ذل َٔ اؿكٛم ايؿدص ١ٝعً ٢عاتل صاذب ايعكااض اـاازّ،
ٚنإ يتبين ٖصا ايتهٝف عسْ ٠تا٥خ َٔ اُٖٗا ا :٫ٚإ ايططف ايصٚ ٟضع ٖصا ايؿطط بعسّ تعًٝا ١ايبٓااٖ ٤اٚ ٛذاس ٙاياصٟ
ٜػتطٝع املطايب ١بٗص ٙا٫يتعاَات ٚيٝؼ َؿذلٜا اخط يًعكاض املدسَ ّٚا م ٜٓكٌ ٖص ٙاؿكاٛم ايٝا٘ أَ ٟأ ايػاًف اىل اـًاف
اـاص .اْٝا :إ ايصٚ ٟضع ٖصا ايؿطط ملصًرْ ١فػ٘ ٜ ٫ػتطٝع إ ٜطايب بتٓفٝص ٖصا ا٫يتعاّ ا َٔ ٫املؿذلَ َ٘ٓ ٟباؾط،٠
فٗ ٛايص ٟاضتبط َع٘ بايعكس َا م ٜٓكٌ ا٫يتعاّ اىل َؿذل اخط يًعكاض اـازّٚ ،يف ٖص ٙاؿاياٚ ١مبٛجاب ا٫ذهااّ ايعاَا ١يٓكاٌ
اؿكٛم ٚا٫يتعاَات َٔ ايػًف اىل اـًف اـاص هب إ ٜه ٕٛاملؿذل ٟا٫خرل عاملا مبثٌ ٖاص ٙا٫يتعاَاات .3ايثاا :اضااف١
يًٓكطتب ايػابكتب فإ نإ ايبا٥ع ٖ ٛصاذب َؿط ٚغهين فاْ٘ ٚيه ٖٛ ْ٘ٛايساٜ ٔ٥ػتطٝع إ ًٜعّ َؿذلٜا زَ ٕٚؿذل ٚيا٘
إ ٜتفل َع بعض املؿذل ٜٔعًَ ٢ا ىايفٗا.4

_____________________________________________________________________________________________
1

تٓص املاز131٠بأْ٘-1 :هٛظ إ ٜكذلٕ ايعكس بؿطط ٪ٜنس َكتطا ٙأ ُ٘٥٬ٜ ٚأٜ ٚه ٕٛجاضٜاً ب٘ ايعطف ٚايعاز-2 .٠نُا هٛظ إٔ ٜكذلٕ

بؿطط ْفع ٭ذس ايعاقس ٜٔأ ٚيًغرل اشا م ٜهٔ ممٓٛعا قاْْٛاً أ ٚكايفاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚي٬زاب ٚا ٫يغا ايؿطط ٚصس ايعكس َا م ٜهٔ ايؿطط ٖٛ
ايسافع اىل ايتعاقس فٝبطٌ ايعكس اٜطاً.

٫2ذغ يف ٖص ٙا٫ضا ٤ايسنتٛض ٠ذػٓ ١ٝذػب ذػٔ ،ذكٛم ا٫ضتفام ٚتطبٝكاتٗا املعاصط -٠زضاغَ ١كاضْ ١بب ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞايفك٘ ا٫غ،َٞ٬

زاض ايٓٗط ١ايعطب ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايكاٖط ،2016 ٠ص225

3تٓص ايفكط َٔ )2( ٠املاز َٔ )142( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘ (اشا أْؿأ ايعكس ايتعاَات ٚذكٛقا ؾدص ١ٝتتصٌ بؿ ٤ٞاْتكٌ بعس شيو اىل

خًف خاص ،فإ ٖص ٙا٫يتعاَات ٚاؿكٛم تٓتكٌ اىل ٖصا اـًف يف ايٛق ت ايصٜٓ ٟتكٌ ف ٘ٝايؿ ٤ٞاشا ناْ ت َٔ َػتًعَات٘ ٚنإ اـًاف اـااص
ٜعًِ بٗا ٚق ت اْتكاٍ ايؿ ٤ٞاي.)٘ٝ

 4ايسنتٛض عبسايطظام ايس ايػٓٗٛض ،ٟايٛغٝط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾسٜس ،اؾع ٤ايتاغع ،اجملًاس  ،9اغاباب نػاب املًهٝآَ ،١ؿاٛضات

اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبع ١ايثايث ،١يبٓإ  ،2009ص1328
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ٚيهٔ ٚبعس إ قط ت بعض احملانِ بعهؼ َا تكسّ ٚشٖب ت اىل إ َثاٌ ٖاصا اؿال ٜعتادل عٝٓٝااٚ 1شياو باعتبااض ٙاذاس
تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ٚي ٛم ٜصنط ازل٘ نُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞبعض ايكٛاْب ا٫خطٚ .٣بعاس إ ْاص عًٝا٘
املؿط ايعطاقٚ ٞاملصط ٟضُٔ ْصٛص ذكٛم ا٫ضتفام بصٛضٚ ٠اضر ،١فًِ ٜبل ؾو ذ ٍٛطبٝعٖ ١اصا اؿال باعتبااضَ ٙأ
اؿكٛم ايع.١ٝٓٝ
ٜٚذلتب عً ٢ع ١ٝٓٝاؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاْ ٤تا٥خ ََُٗٗٓ ١ا:
ا :٫ٚيف ذاي ١املؿط ٚايػهين إ نٌ زٚض تصبس مبٛجبٗا َطتفكا بٗا ملٓفع ١غا٥ط ايسٚض ؼكٝكا يًغطض املٓؿٛز  ٖٛٚتؿٝٝس
زٚض شات ْعاّ خاص تتٛافط فٗٝا اغباب ايطاذٚ ١ا سٜ ٚ ٤ٚتهَٗٓ ٕٛا ذ ٞممتاظ ٜطٝب املكاّ فٖٚ .2٘ٝصا ٜعين إ نٌ َؿذل،
ٚقس اؾذلط ٖصا ا٫ضتفام ملصًر ١عكاضٜ ٙػتطٝع إ ٜطايب اَ ٟؿذل اخط بتٓفٝص ٖص ٙا٫ضتفاقات  ٫ٚوتهط ايبا٥ع ٚذس ٙذل
املطا يب ١بتٓفٝصٖا .اْٝاٖ ٕ٫ :صا اؿل ٖ ٛذل عٝين عً ٢ايعكاض فاْ٘  ٫هٛظ يصاذب املؿط ٚأ ٚايبا٥ع إ  ٪ُٜط َؿاذلٜا عًا٢
َؿذل اخط ،فٝعف َٔ ٘ٝايؿطٚط املكطض ٠ا َٔ ٚبعطٗا .ايثا :إ ٖصا اؿل هب تػح ً٘ٝيف زا٥ط ٠ايتػاح ٌٝايعكااض ٟضغاِ إ
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞم ٜٓص عً ٢شيو صطاذ.١
-2اْ٘ ذل َٔ ذكٛم ا٫ضتفام
ٜٚذلتب عًٖ ٢ص ٙاـصٝص ١إ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاٜ ٤تعًل بايعكاض ٚيٝؼ بصاذب ايعكاضٚ .بٗصا ٜٓتكٌ َع ايعكاض يف اٟ
ٜس ٜه ،ٕٛفٝػتطٝع اَ ٟايو يًعكاض َُٗا تعاقب املؿذل ٕٚإ ٜطاياب بتٓفٝاصٚ .ٙاَ٫اط ناصيو بايٓػاب ١اىل ايعكااض اـاازّ،
فا٫ضتفام ٚاضز عًٚ ٘ٝايص ٟوس َٔ َٓفعت٘ ٜبكَ ٢ا بكٖ ٞصا اؿل ٜٓٚتكٌ َع اْتكاي٘ َٔ َايو اىل َايوٖ .3صا عسا عٔ غطٜإ
بعض اخط َٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام عًٗٝا ٚخصٛصا تًو املتعًك ١باْكطاٖ ٤ص ٙاؿكٛم.
ٖٓٚا قس ْٛاج٘ غ٪اٍ َفاز ٙا ٫ميهٔ اعتباض ٖصا اؿل تطبٝل َٔ تطبٝكات ايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛأ ٚؾاطط املٓاع َأ ايتصاطف؟
ي٬جاب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ْك :ٍٛن ٕ٫ ٬ايكااْ ٕٛايعطاقاْ ٞاص بصاٛضٚ ٠اضار ١عًاٖ ٢اصا اؿال ضأُ اذهااّ ذكاٛم
ا٫ضتفامٚ.يهٔ قس ميهٔ ا٫غتفاز َٔ ٠ايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛنُٓع اضطاض اؾٛاض(املاز َٔ 1051٠ايكاْ ٕٛاملسْ )ٞأ ٚا٫غتفازَ ٠أ
اذهاّ ايتعػف يف اغتعُاٍ اؿل (املاز َٔ 7٠ايكاْ ٕٛاملسْ )ٞأ ٚذت ٢ا٫غتفاز َٔ ٠ؾطط املٓع َٔ ايتصطف ٚشياو يف بعاض
اؿا٫ت ملٓع ايغرل يف تعً ١ٝعكاضٚ،ٙيهٔ اْصاى ٜسخٌ املٛض ٛضُٔ اذهاّ اخطٚ ٣قس وتااد اىل ؾاطٚط كتًفاٚ،١بايتاي٫ ٞ
ٜعتدل ٖصا اؿل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاملٓصٛص ١يف ايكاْ ٕٛعً ٢غب ٌٝاؿصط ٚىطد َٔ ْطام عثٓا.
-3إ ايتصطف ايكاْ ٖٛ ْٞٛاملصسض ايطٝ٥ػ ٞصا اؿل

_____________________________________________________________________________________________

 1اغتٓ٦اف َصط  8اٜاض  1928احملاَا 8 ٠ضقِ  497ص 814املؿاض اي ٘ٝعٓس ايسنتٛض عبسايطظام أيس ايػٓٗٛض،ٟايٛغٝط،املصاسض ايػاابل

صٚ 1329نصيو يًتفص ٌٝيف ايتُٝٝع بب ع ١ٝٓٝذكٛم ا٫ضتفام ٚا٫يتعاّ ايؿدص ،ٞايسنتٛض ٠ذػٓ ١ٝذػب ذػٔ،املصسض ايػابل ،ص-236
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2ايسنتٛض عبسايطظام ايس ايػٓٗٛض ،ٟاملصسض ايػابل ،ص1329

3ايسنتٛض ق ٞٝايس ٜٔازلاع ٌٝعًِ ايس ،ٜٔاملصسض ايػابل ،ص281
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ضغِ إ اغًب ١ٝتطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام تٓؿأ بططم كتًف ١نايتكازّ ٚايكاْٚ 1ٕٛؽصٝص َٔ املاياو ا٫صاً ٞاضااف ١اىل
ايتصطف ايكاْ .ْٞٛا ٫إ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤م ٜٓص ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ٞاملصط ٟباْؿاا ٘٥ا ٫عأ ططٜال ايتصاطف
ايكاْ.ْٞٛضغِ آْا قًٓا يف ايػابل باْ٘ َٔ املُهٔ تٛقع اْؿا ٘٥بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً ٞاشا نإ ٖاصا اؿال ظااٖطاًٚ،يهٔ
ٜبك ٢ضآٜا ٖصا فطز ضأ ٟؾدص ٞقس ىايف٘ ا٫خط.ٜٔ
ٚايتصطف ايكاْ ْٞٛنُا َٖ ٛعً ٖٛ ّٛتٛج ٘ٝا٫ضاز ٠م ٛاذساث ا ط قاْ ْٞٛنإ ٜهٖ ٕٛصا ا ٫ط ٖ ٛاْؿا ٤اؿل يف عاسّ
تعً ١ٝايبٓا ٤غٛا ٤نإ شيو باضازٚ ٠اذس ٠نايٛص ،١ٝا ٚباضازتب َتٛافكتب نايعكس.
-4اْ٘ ٜفطض عاز ٠ايتعاَا غًبٝا عً ٢عاتل صاذب ايعكاض املطتفل ب٘
إ ايتعاّ صاذب ايعكاض املطتفل ب٘ (اـازّ) ٖ ٛايتعاّ غًيب زاُ٥اً ٚشيو باَتٓاع٘ عٔ تعً ١ٝبٓا ٘٥ايص ٟنإ وال يا٘ شياو
يٚ ٫ٛجٛز ٖصا اؿلَٚ .ثٌ ٖصا ا٫يتعاّ ٖ ٛايتعاّ َػتُط عاز ٠أٜ ٟه ٕٛاغتعُاي٘ َتٛاص ٬ز ٕٚتسخٌ ذاايَٚ ٞتهاطض َأ
فعٌ اْ٫ػإ ٚبايتايٜ ٫ ٞػكط ٖصا اؿل بعسّ اغتعُاي٘ اغ ٠ٛببعض اضتفاقات اخط ٣نرل املطٚض ا ٚذت ٢ذل اجملاط ٣اياصٟ
وتاد اىل تسخٌ فعٌ اْ٫ػإ ملطٚ ٠اذس ٠عً ٢ا٫قٌ ٚبايتايٜ ٞػكط بعسّ اغتعُاي٘ ملس )15( ٠غٓ ١اٜطا.2

املطًب ايثاْ :ٞايؿهً ١ٝيف ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا٤
ْص ايكاْ ٕٛعً ٢اْؿا ٤ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايعكاض عٔ ططٜل ايتصطف ايكاْ ،ْٞٛيهٔ ٖ ٕ٫صا ايتصطف ايكاْٜ ْٞٛكع
عً ٢ايعكاض ٪ٜٚز ٟاىل اْؿا ٤ذكٛم ع ١ٝٓٝعكاض ١ٜفإ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضٜ ٟؿذلط تػح ً٘ٝيف زا٥اط ٠ايتػاح ٌٝايعكااضٟ
َثٌ ناف ١ايتصطفات ايع ١ٝٓٝايعكاضٖٚ ،١ٜصا َا ٜطعٓا اَاّ ةً َٔ ١ا٫ؾهايٝات ايكاْٚ ١ْٝٛخصٛصا فُٝا ٜتعًل بكَ ١ُٝثٌ ٖاصا
ايتصطف ايكاْ ْٞٛاملكطض يًرل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤اشا م تتٛافط ف ٘ٝايؿهً 3١ٝاملطًٛب ١يف ايكاْ.ٕٛ
غٛف ْتعُل يف ٖصا املٛض ٛبتدصٝص ايفطعب ايتايٝب ي٘ ،بساٚ ١ٜيف ايفط اْ ٍٚ٫برث عٔ َسَٚ ٣غع ٣ايؿاهً ١ٝيف
ايتصطفات ايعكاض ١ٜبصٛض ٠عاَٚ ١اؿهُ ١اييت اغتٛجب ت شيوٚ ،بعس شياو ٚيف ايفاط ايثااْ ٞغاٛف ْطناع بهَٓ٬اا ذاٍٛ
ايؿهً ١ٝيف اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاَٚ ٤ا ٜٛاجٗٓا َٔ املؿانٌ بٗصا اـصٛص.
_____________________________________________________________________________________________

 1غبل إ قًٓا إ املؿط ايعطاق ٞاعتدل ذكٛم ا٫ضتفام املٓؿ ١٦بٓصٛص ايكاْ ٕٛقٛٝزا قاْ ١ْٝٛعً ٢ذل املًه ١ٝيصيو ْعِ اذهاّ تًو اْٛ٫ا

َٔ ذكٛم ا٫ضتفام ضُٔ اذهاّ املًهَٛ( ١ٝاز ٚ )1059-1052يٝؼ ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام نرل َٔ اؿكٛم املتفطع ١عٔ ذل املًه،١ٝ
ٖٚصا غ٬ف املؿط ايفطْػٚ ٞايػٛض ٟاٜطا٫ .ذغ املٛاز ( َٔ )685-681ايكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞاملاز َٔ )961( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايػٛض.ٟ
2تٓص ايفكط َٔ )1( ٠املاز َٔ ) 1282( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘ (ٜٓكط ٞذل ا٫ضتفام بعسّ اغتعُاي٘ مخؼ عؿط ٠غٓ.)...١

3ضغِ إ ايؿهٌ بصٛض ٠عاَ ١تعين املعٗط اـاضج ٞيًعٌُ ايكاْ ،ْٞٛا ٟايتعبرل املاز ٟعٔ اضازٜ َٔ ٠ؿاضى يف ؼطرل ايعٌُ ايكااْٚ ْٞٛابطاَا٘

شيو ٕ٫ .ا٫ضاز ٖٞ ٠جٖٛط ٚايؿهٌ ٖ ٛاخطاد ٖص ٙا٫ضاز ٠اىل اـاضد ،ا ٚنُا ٜك ٍٛايع ١َ٬اٜٗطْخ يف ٖصا ايصسز (ٜٛ ٫جس عٌُ اضازَ ٟأ
غرل ؾ هٌ) ٚقس ٜهٖ ٕٛصا ايؿهٌ ي٬ع ٕ٬عٔ ايعٌُ ايكاْ ْٞٛا ٫ ٚبات٘ اْ٫ ٚعكاز ،ٙا ٫آْا ْ ٫كصس بايؿهٌ ٖٓاا غا ٣ٛتػاح ٌٝايتصاطف يف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.ٟ
يًتعُل يف َعٓٚ ٢زٚض ايؿهٌ يف ايتصطفات ايكآْٜ ،١ْٝٛعط ايسنتٛض قُس عً ٞعبس ،ٙزٚض ايؿهٌ يف ايعكٛز -زضاغَ ١كاضَْٓ -١ؿٛضات ظٜأ
اؿكٛق ،١ٝايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ  ،2007ص9
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ايفط اَ :ٍٚ٫سَٚ ٣غع ٣ايؿهً ١ٝيف ايتصطفات ايعكاض ١ٜبصٛض ٠عاَ١
نُا َٖ ٛعً ّٛإ ا٫صٌ إ ٜه ٕٛي٬ضاز ٠زٚض اغاغ ٞيف ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛغٛا ٤نإ ٖصا ايتصطف ْ٫ؿا ٤اْ ٚكٌ اٚ
تعس ٌٜا ٚاْٗا ٤ذكٛم ع ١ٝٓٝا ٚؾدص ،١ٝبغض ايٓعط فُٝا اشا ناْ ت ٖص ٙا٫ضاز ٖٞ ٠اضازَٓ ٠فطز ٠يؿدص ٚاذاس نايٛصا١ٝ
ٚا٫قطاض ٚايتٓاظٍ ا ٚاضازتب َتٛافكتب عًٖ ٢صا ايتصطف ايكاَْ ..ْٞٛازاَ ت ٖص ٙا٫ضاز ٠صرٝرٜ ٫ٚ ١ؿٛب باق ٞا٫ضناإ
ا٫خط ٣صا ايتصطف -ناحملٌ ا ٚايػبب -أَ ١ٜؿانٌ قاْ.١ْٝٛ
ٚيهٔ بايٓػب ١يًتصطفات ايكاْ ١ْٝٛايٛاقع ١عً ٢ايعكاض ٚبعض َٓك٫ٛت َع ،١ٓٝفإ اَ٫ط ىتًف ذٝث وتااد ايتصاطف اىل
ضنٔ اخط  ٖٛٚايؿهً ١ٝا ٟايتػح ٌٝيف زا٥ط ٠كتص ١يهٜٓ ٞتخ ا اض ٙايكاْ.١ْٝٛ
عًُا إ ايكا ْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞاغ ٠ٛبايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصطٚ ٟايػٛضٚ ٟعسز اخط َٔ ايبًسإ م ٜعتدل ايتػاح ٌٝضنٓاا يف
اْعكاز ناف ١ايتصطفات ايعكاض ١ٜبٌ اعتدل شيو بايٓػب ١يبعض ايتصطفات ايعكاض ١ٜنايبٝعٚ 1ا٫فطاغٚ 2ايطٖٔ ايتأَٝينٚ ،3يهٔ
تطى أَط بعض اخط َٔ ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايعكاض ناملػاطرٚ ١ا٫ضتفامٚ .يهأ بصاسٚض قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااض ٟيف
ايعطام م ٜبل ٖصا ايتُٝٝع يف ا٫ؾذلاط يبعض اْٛ٫ا َٔ ايتصطفات ايعكاض ١ٜز ٕٚبعض اخط ٚاضزاً عٓسَا ْص ت ايفكط ٠ايثاْ١ٝ
َٔ املاز َ٘ٓ 3 ٠باْٜ٘ٓ ٫( :عكس ايتصطف ايعكاض ٟا ٫بايتػح ٌٝيف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ )ٟقس اٚضر ت ايفكاط ٠اٚ٫ىل َأ
ْفؼ املاز ٠اع ٙ٬املكصٛز بايتصطف ايعكاض ٟباْ٘ ٖٛ( :نٌ تصطف َٔ ؾأْ٘ اْؿا ٤ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًٚ ١ٝايتبع ١ٝاٚ
ْكً٘ ا ٚتغٝرل ٙا ٚظٚاي٘ ٚنٌ تصطف َكطض ؿل َٔ اؿكٛم املصنٛضٖٚ .4)٠صا َا ْص عً ٘ٝقاْ ٕٛايؿاٗط ايعكااض ٟيف بعاض
ايبًسإ ناملصطٖٚ . 5صا ٜعين إ فطز اضاز ٠ططف ا ٚططيف ايع٬ق ١ايكاْٜ ٫ ١ْٝٛعتدل تصطفا عكاضٜا َعتدلا ا ٫بعس تػاحًٗٝا يف
ايتػح ٌٝايعكاضٜ ٫ٚ ..ٟه ٕٛيًتصطفات غرل املػحً َٔ ١ا ٫اط غا ٣ٛا٫يتعاَاات ايؿدصا ١ٝباب ش ٟٚايؿاإٔ) .6ا ٫إ
املؿط ايعطاقٚ ٞفُٝا ٜتعًل بب ٝع ايعكاض خاضد زا٥ط ٠ايطاب ٛاجاظ فُٝا بعس متًو املتعٗس ي٘ يًعكااض أ ٟتػاح ً٘ٝبازلا٘ ٚشياو
بكطاض َٔ احملهُٚ ١ذت ٢اشا ْهٌ صاذب ايعكاض(ايبا٥ع)عٔ تعٗس،ٙاشا ب ت إ املتعٗس ي٘ قس غهٔ ايعكاض قٌ ايتعٗس ا ٚاذسث
ابٓ ١ٝآَ ٚؿات فٗٝا بسَ ٕٚعاضض ١ؼطٜط َٔ ١ٜاملتعٗسٖٚ.7صا زي ٌٝعً ٢إ ايؿهً ١ٝاملٛجٛز ٠يف قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااضٟ
ذت ٢فُٝا ٜتعًل ببٝع ايعكاض ناْ ت ت٪ز ٟاىل اجراف ايعسايٚ ١ؽايف ايعكٌ ٚاملٓطل ،يصيو تسخٌ املؿط بتعسًٜٗا يف غبعٓٝات
ٚمثآْٝات ايكطٕ املاض.ٞ
_____________________________________________________________________________________________

٫1ذغ املاز َٔ )508( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫2ذغ املاز َٔ )1203( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ
٫3ذغ املاز َٔ )1286( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫4ذغ املاز ٠ايثايث َٔ ١قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟضقِ  43يػٓ1971 ١

٫5ذغ املاز َٔ )9(٠قاْ ٕٛتٓع ِٝايؿٗط ايعكاض ٟاملصط ٟضقِ  114يػٓ1948١

َ6صطف ٢فٝس ،ؾطح قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض-ٟاؾع ٤ا،ٍٚ٫ايطبع ١ايثاْ،١ٝايعاتو يصٓاع ١ايهتاب،ايكاٖط ،2008٠ص44

٫7ذغ قطاض ضقِ  1198يػٓٚ 1977١املعسٍ بكطاض ضقِ  1426يػٓ 1983١جملًؼ قٝاز ٠ايثٛض ٠املٓرً ١يف ايعطامٚ.نصيو ٫ذغ:ايسنتٛض

غعٝس َباضى ٚايهتٛض ط٘ امل ٬ذٜٛـ ٚايسنتٛض صاذب عبٝس ايفت،ٟٚ٬املٛجع يف عكٛز املػُا(٠ايبٝع-ا٫هااض-املكاٚيَٓ)١ؿاٛضات نًٝا ١ايكاإْٛ
ظاَع ١بغساز ،زاض اؿهُ ١يًطباعٚ ١ايٓؿط ،بغساز،1993ص94
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ٚاؿهُ َٔ ١اؾذلاط ايؿهً ١ٝيف ايتصطفات ايٛاضز ٠عً ٢ايعكاض ٖ ٞبايسضج ١اٚ٫ىل ؿُا ١ٜاصراب ايعكاس بصاٛض ٠عاَا١
ٚصاذب ايعكاض بصٛض ٠خاصٚ ١شيو بتبصرلِٖ باُٖ ١ٝايعكس املطاز ابطاَ٘ ٚخطٛضت٘ ٚاعطاُٗ٥اا اجملااٍ يًاتفهرل يف ْتاا٥خ َاا
غٝكسَ ٕٛعًٚ ٘ٝبايتاي ٞعسّ ايتػط فٚ .1٘ٝنصيو يا ١ٜيًغرل ايصٜ ٜٔتعاًَ ٕٛفُٝا بعاس َاع اصاراب اؿكاٛم عًاٖ ٢اصٙ
ا يعكاضات ٜٚهتػب ٕٛذكٛقا عً ٢عكاضاتِٖٗ .صا عسا عٔ اْ٘ ٚغ ١ًٝنتابٝا ١ي ٬باات عٓاس ايٓاعا ٚاٜطاا ٫بعااز َثاٌ ٖاصٙ
ايتصطفات ٚايعكاضات َٔ ؾبٗ ١ايتصٓٝع ا ٚايتعٜٚط ٚايصٛض.١ٜ
ٚيهٔ َؿط قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟعٓس تٓع ُ٘ٝيتػح ٌٝنٌ ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝتطاجع عٔ َطًك ١ٝاملاز 3 ٠اعاٙ٬
ٚاجاظ ا بات بعض ذكٛم ع ١ٝٓٝنركٛم ا٫ضتفام عٔ ططٜل احملانِٖٚ ،صا َا غٛف ْفصٌ ف ٘ٝايك ٍٛيف ايفط اي٬ذل.

ايفط ايثاْ :ٞاؾهاي ١ٝايؿهً ١ٝيف اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا٤

إ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق- ٞنُا قًٓا غابكا -م ٜٓعط اىل ةٝع اؿكٛم ايع ١ٝٓٝايٛاضز ٠عً ٢ايعكاض بٓعطٚ ٠اذسَ ٠أ ذٝاث
ضطٚض ٠تػحًٗٝا يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض .ٟفف ٞذب اعتدل تػح ٌٝعكس بٝع ايعكاض يف ايسا٥ط ٠املدتص ١ضنٓا َٔ اضنإ عكس
بٝع ايعكاض ٚبعهػ٘ ٜٓ ٫عكس ايعكس . 2خفف َٔ تانٝس ٙعً ٢ايتػح ٌٝبايٓػب ١يعكس املػاطر ١فكاٍ فكط باْ٘ هب تػح ً٘ٝيف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٖٚ ، 3ٟصا َاا از ٣اىل اخات٬ف ايكطاا ٤يف اعتبااض ايتػاح ٌٝضنٓاا يْ٬عكااز ا ٚضنٓاًا  ٫باات عكاس
املػاطر.4١
ٚيهٔ عٓس تٓاٚي٘ ؿكٛم ا٫ضتفام م ٜأت باْ ٟص غصٛص تػحٖ ٌٝص ٙاؿكاٛم يف ايػاحٌ ايعكااض ٟنُاا فعاٌ شياو
بايٓػب ١يبعض اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خط ٣ايػابك ١ايصنطْٚ .فؼ اَ٫ط بايٓػب ١يًُؿط املصط ٟعٓس ٚضع٘ يًكاْ ٕٛاملسْ ٞذٝاث
م ٜٓص عً ٢اْ ٟص غصٛص ضطٚض ٠تػح ٌٝذكٛم ا٫ضتفام ٫عتباضَٛ ٙجٛزاً.

_____________________________________________________________________________________________

1ايسنتٛض عصُ ت عبساجملٝس بهط ،ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات -اؾع ٤آَ -ٍٚ٫ؿٛضات جاَع ١جٗٝإ اـاص -١اضب ،ٌٝايطبع ١اٚ٫ىل،2011 ،

ص79-78
2تٓص املاز 508 ٠باْ٘( :بٝع ايعكاض ٜٓ ٫عكس ا ٫اشا غحٌ يف ايسا٥ط ٠املدتصٚ ١اغتٛف ٢ايؿهٌ ايصْ ٟص عً ٘ٝايكاْ.)ٕٛ
3تٓص املاز )2/1266( ٠باْ٘ٚ( :ذل املػاطر ١هب تػح ً٘ٝيف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.)ٟ

4فف ٞذب جا ٤يف قطاض حملهُ ١ايتُٝٝع ٫قً ِٝنطزغتإ ايعطام املطقِ  58يف  2010/1/24بإ تػح ٌٝعكس املػاطرٖ ١ا ٛيًتٝ ٛال ٚياٝؼ

ضنٓا يف ايعكس ،ا ٫إ ٖٓايو قطاضات اخط ٣يٓفؼ احملهُ ١نايكطاض املطقِ  45يف ٜ 2015/2/16صٖب اىل إ ايتػح ٌٝضنٔ يف عكس املػااطر١
ٜٓ ٫عكس بس.ْ٘ٚ
٫ذغ :ايكاض ٞن ْٞ٬ٝغٝس ايس ،ناٌَ املباز ٨ايكاْ ١ْٝٛيف قطا ٤قهُ ١ايتُٝٝع ٫قً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام يًػٓٛات  2011-1993قػِ
ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞايطبع ١اٚ٫ىلَ ،طبع ١ذاد ٖاؾِ ،اضب ،2012 ٌٝصْٚ .373،374فؼ ا٫خت٬ف ْاطا ٙيف قاطاضات قهُا ١ايتُٝٝاع ايفطْػا١ٝ
اٜعاً٫،ذغ:ظنطٜا ْٜٛؼ ايس ٚاذػإ ؾانط عبساهلل،عكس املػاطرٚ ١ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ايكٛاْب املسْٚ ١ٝايتحاض ١ٜايعطاق ،١ٝعث َٓؿٛض يف فً ١جاَع١
تهط ٜت يًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ،١ٝايعسز  4يػٓ ،2009 ١ص.19-16
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ٚايػبب يف شيو باعتكازْا ٜ ٫عٛز اىل تغافٌ املؿط ايعطاق ٞيف ٖصا اَ٫ط نُا ٜط ٣ايبعض ،1بٌ إ ٖاصا ا٫ػاا ٙبطأٜٓاا
املتٛاضع نإ َكصٛزا َٔ قبٌ املؿط ايعطاقٚ ٞاملصط ٟيتَٓ ٛطُ ٕٛتطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ٚيتَٓ ٛصازض اْؿاٖ ٤اصٙ
ا٫ضتفاقات نايتكازّ ٚايٛصٚ ١ٝايتدصٝص َٔ املايو ا٫صًٖ ،ٞصا عسا عٔ ايعكس .فاشا اعتدلْا ايتػاح ٌٝضنٓاا ْ٫ؿاا ٤ذال
ا٫ضتفام اشا نإ َصسض ٙعباض ٠عٔ ايعكس ،فُٔ ايصعب إ ْكا ٍ ٛشياو اشا ناإ َصاسض ا٫ضتفاام ٖا ٛايتكاازّ ٚايٛصا١ٝ
ٚايتدصٝص َٔ املايو ا٫صً.ٞ
يصيو ٜط ٣ايبعض إ ذكٛم ا٫ضتفام  ٫تػحٌ نًٗا ا ٫ ٚتػحٌ َٓٗا ا ٫اؿكٛم املذلتب ١مبٛجب ايعكس بب ا٫ذٝا ،٤ف٬
تػحٌ ذكٛم ا٫ضتفام ايٓاؾ ١٦عٔ ايٛص ١ٝا ٚاييت انتػبٗا اصرابٗا أ ٚاذتخ مٖٛا بايتكازّٚ .2ايبعض ا٫خط ٜكػِ ذكاٛم
ا٫ضتفام َٔ ذٝث ايططٚض ٠تػحًٗٝا (ؾٗطٖا) يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ ٟخصٛصاً يف ايكاْ ٕٛايػٛض ٟاىل ذكاٛم ٚاجبا١
ايتػحَٗٓٚ( ٌٝا تًو املهتػب ١بايتصطف ايكاْٚ )ْٞٛذكٛم ا٫ضتفام َعفا َٔ ٠ايتػح( ٌٝنركٛم اضتفاام طبٝعٝاٚ ١قاْْٝٛا)١
ٚذكٛم ا٫ضتفام املػترب ١ايتػح( ٌٝنرل املطٚض).3
ٚيهٔ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟيف ايعطام ايص ٟنإ ٜفذلض إ ٜه ٕٛقاْْٛا ؾهًٝا ،غرل َٔ بعض اذهاّ ايكاْ ٕٛاملاسْ،ٞ
ٚاضاف نثرلا َٔ ا٫ذهاّ املٛضٛع ١ٝايٗٝا َٔٚ .بٗٓٝا عاسّ اْعكااز ايتصاطفات ايعكاضٜا ١ا ٫بايتػاح ٌٝيف زا٥اط ٠ايتػاحٌٝ
ايعكاضٚ .4ٟيهٔ ضجع َٔ ذسٖ ١ٜصا اؿهِ ْٚص بؿهٌ اخط عً ٢تػح ٌٝذكٛم ا٫ضتفام بكٛي٘( :تػحٌ ذكٛم ا٫ضتفاام
بب ايعكاضات املػحً ١نرل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذل املػ ٌٝايٓاؾ ١٦بايعكاس ا ٚايٛصا ١ٝا ٚبتدصاٝص املاياو ا٫صاً ٞنُاا
تػحٌ مبٛجب ذهِ قطا ٞ٥ذا٥ع زضج ١ايبتات ا ٚقطاض قاْ ْٞٛي٘ ق ٠ٛاؿهِ).5
ٚباَ٫عإ اىل ْصٛص تػح ٌٝايتصطفات ايعكاض ١ٜبصاٛض ٠عاَاٚ ١ذكاٛم ا٫ضتفاام بصاٛض ٠خاصا ١يف قااْ ٕٛايتػاحٌٝ
ايعكاضَٚ ٟكاضْتٗا بايكاْ ٕٛاملسْْ ٞػتٓتخ َا ٜات:ٞ
 -1ضغِ إ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضْ ٟص يف بساٜت٘ عً ٢إ ايتصطفات ايعكاضٜٓ ٫ ١ٜعكس ا ٫بايتػح ٌٝيف زا٥ط ٠ايتػاحٌٝ
ايعكاض ،ٟات ٢بعس شيو ٚفصٌ يف نٝف ١ٝتػح ٌٝنٌ ْاَ ٛأ اْاٛا ايتصاطفات ايعكاضٜاَ ١أ ايبٝاع ٚاملػااطرٚ ١اياطٖٔ
ٚا٫ضتفام ...اخل ٚبأذهاّ كتًف ١بعض ايؿ .٤ٞفف ٞذب انست املاز َٔ 203 ٠ايكاَْ ٕٛطُ ٕٛاملاز َ٘ٓ 3 ٠عًا ٢إ عكاس
بٝع ايعكاض ٜٓ ٫عكس ا ٫بايتػح ٌٝيف ايػحٌ ايعكاض ،ٟأ ٚمبعٓ ٢اخط إ ا ٟبٝع يًعكاض خاضد زا٥ط ٠ايتػاح ٌٝايعكااضٜ ٟعتادل

_____________________________________________________________________________________________

1فُثٜ ً٬ط ٣ا٫غتاش َصطف ٢فٝس إ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟانٌُ ايآكص املٛجاٛز يف ايكااْ ٕٛاملاسْ ٞبصاسز اعتبااض ايتػاح ٌٝضنٓاًا يف

ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛايٛاضز ٠عً ٢ايعكاض ٚبعهػ٘ ٜعتدل ايتصطف باط٫.ً٬ذغ َ٪يفا٘ ايك:ِٝؾاطح قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااض-ٟاؾع٤ا،ٍٚ٫املصاسض
ايػابل،ص43

2ايسنتٛض ٠ذػٓ ١ٝذػب ذػٔ ،املصسض ايػابل ،صٚ . 55نُا اٚضرٓا ٙغابكاً فإ املؿط ايعطاقٜ ٞػتدسّ عباض ٠ا٫ذتحاد بايتكاازّ باس٫

َٔ ايهػب بايتكازّ،يه ٕٛايتكازّ َاْع َٔ زلا ايسعٚ ٣ٛيٝؼ َهػب يًرل نُا ٜٓص ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط.ٟ

3ايسنتٛض قُس ٚذٝسايس ٜٔغٛاض ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملاسْ -ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صآًَ -١ٝؿاٛضات جاَعا ١زَؿال ،ايطبعا ١ايػاابع،1997 ١

ص831-830

٫4ذغ املاز َٔ )3( ٠قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟاملطقِ  43يػٓ1971 ١
٫5ذغ:املاز َٔ )239(٠قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟيعاّ1971
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باط .٬فإ َؿط قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟخفف َٔ ٖص ٙاؿس ١ٜيف ذهِ ايفطضٚ ١ٝم ٜٓص بإٔ ذل ا٫ضتفام اشا م ٜػحٌ يف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٜ ٟعتدل باط.٬
ٚذػٓا فعٌ َؿط قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكااض ٟيف شياو َ ٕ٫طاُ ٕٛذكاٛم ا٫ضتفاام غارل قصاٛض ٠يف ايكااْ ٕٛاملاسْٞ
ٚتطبٝكاتٗا غرل قسٚز ،٠يصيو قس ٪ٜز ٟاتٝإ َثٌ ٖصا ايٓص بعسّ ا٫عتاساز ي٬ضتفاقاات غارل املػاحً ١يف زا٥اط ٠ايتػاحٌٝ
ايعكاض ،ٟاىل ضٝا ذكٛم ا٫ؾداص بػبب ايؿهً ١ٝاملتؿسز.٠
-2إ املاز َٔ 239 ٠قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضْ ٟص عً ٢إ ذكٛم ا٫ضتفام عسا تػحًٗٝا مبٛجب ايعكس ٚشيو با٫غتٓاز
اىل اقطاض َايه ٞايعكاض ٜٔاملطتفل ٚاملطتفل ب٘ اَاّ املٛظف املدتص بعس بٝإ اؿال بصاٛضٚ ٠اضار ١يف ذكاٌ اـااص بػاحٌ
ايعكاض ،ٜٔفاْ٘ ميهٔ تػح ً٘ٝاٜطا با٫غتٓاز اىل ايٛصٚ ١ٝنصيو با٫غتٓاز اىل ؽصٝص َٔ املاياو ا٫صاً ٞباٌ اٜطاا تػاحٌ
با٫غتٓاز اىل ذهِ قطا ٞ٥ذا٥ع زضج ١ايبتات ا ٚقطاض قاْ ْٞٛي٘ ق ٠ٛايكاْ.ٕٛ
-3يف خاضد اذهاّ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايعكاض َٔ ايصعب يصااذب اياساض يف املؿااضٜع ايػاهٓ ١ٝاملٛذاس ٠ايؿاهٌ
ٚا٫ضتفااام ياٜاا ١ذكٛقاا٘ املؿااطٚع ١يف ايطٜ٩ااٚ ١املٓعااط ايااصٚ ٟعااس بٗاْ٫،اا٘ ٜ ٫ػااتطٝع عااازَ ٠اأ ا٫ذتُااا ٤باذهاااّ
ا٫غا(٠٤ايتعػف)يف اغتعُاٍ اؿل ٚهدل املكابٌ بعسّ تعً ١ٝبٓاَ ،ٙ٤ازاّ يف ايتعًَ ١ٝصًرَ ١ؿاطٚع ١يصااذب٘ ٜ ٫ٚكصاس بٗاا
ا٫ضطاض بايغرل أ ٚاىل ؼكٝل َصاحل قً ١ًٝاَ ١ُٖٝ٫كاضَْ ١ع َا ٜصٝب ايغرل َٔ ايططض بػببٗا.1يصيو َٔ ا٫ذػٔ اهاز ذاٌ
صا اَ٫ط ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام.
 -4باعتكازْا إ اْؿا ٤ذكٛم ا٫ضتفام خاضد زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٜ ٫ ٟه ٕٛباطٚ ً٬يهٔ ٜ ٫ه ٕٛاؿل َعتدلا  ٫فُٝاا
بب ططف ٫ٚ ٘ٝبايٓػب ١يًغرل.2ا ٫اشا اغتطا صاذب٘ َٔ ا بات ذك٘ اَاّ احملهُ ،١اْصاى فإ اؿهِ ايصازض بٗاصا اـصاٛص
ٜه ٕٛذح ٫ ١بات ذكٛم ا٫ضتفام يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ .ٟإ ا ٟن ّ٬اخط غ٬ف شيو ٪ٜز ٟاىل اٖساض اؿكٛم ٫ٚ
ٜٓػحِ َع ايعكٌ ٚاملٓطل ،فُا ٖ ٛتكصرل َٔ ٜؿذل ٟزٚضاً قٝس ايبٓا ٤يف اذس املؿاضٜع ايػاهٓ ١ٝاملٛذاس ٠ايؿاهٌ ٚا٫ضتفاا
بسافع إ املٓاظٍ احملٝط ١ب٘  ٫تعًٖٛا انثط مما َٖ ٛكطض ٚبايتايٜ ٞػتُتع باملٓعط ٚايط ١ٜ٩نُا َٖٓ ٛصٛص يف عكس ؾطا ٤ايعكااض
ٚيف ا٫عْ٬ات اـاص ١بصيوٚ ،يهٔ عٓسَا وب ٚق ت تػح ٌٝاملٓاظٍ باغِ اصرابٗا ُٜٗاٌ ٖاصا اؿال ٜ ٫ٚاتِ تػاح ً٘ٝيف
غحٌ ايعكاض يس ٣زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٜٚ ٟتٗطب صاذب املؿط ٚايص ٖٛ ٟبا٥ع ٚباْ ٞيتًو ايعكاضات ايػهٓ َٔ ،١ٝاقطاضٙ
ٚا٫يتعاّ بتػح ً٘ٝيًُؿذل.ٟ
ففٖ ٞص ٙاؿاي ١اعْ ٙ٬عتكس إ املؿذلٜ ٟه َٔ ٕٛذك٘ إ ٜطايب ايكطا ٤بايتٓفٝص ايعٝين ٚتػحٖ ٌٝصا اؿال يا٘ يف زا٥اط٠
ايتػح ٌٝايعكاض ٟاٜ ٚطايب بايتٓفٝص مبكاب ٌ (ايتعٜٛض) ا ٚذت ٢املطايب ١بفػذ ايعكس يعسّ تػاً ِٝعكااض َطابكاا يًُٛاصافات
املعًٓ ١عٓٗا َع ايتعٜٛض اشا نإ ي٘ َكتط ٕ٫ ،3٢ذل ا٫ضتفام ٖصا ٜه ٕٛمبثاب ١صفَٛ َٔ ١اصفات ايعكاض.

_____________________________________________________________________________________________

٫1ذغ املاز َٔ)7(٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ
2جا ٤يف قطاض حملهُ ١ايٓكض املصط ١ٜيف عاّ  2001باْ٘( :ملا نإ ذل ا٫ضتفام َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ١ٝاملتفطع ١عٔ املًه ،١ٝفاْ٘ غٛا ٤نإ
ايتصطف ايكاْ ْٞٛاملٓؿ ٧صا اؿل عكس َعاٚض ١ا ٚعكس َٔ عكٛز ايتدل فاْ٘ ٜتعب تػحٚ ،ً٘ٝاشا نإ م ٜػحٌ فاْ٘ ٜٓ ٫ؿ ٧اؿل  ٫فُٝا ططف،٘ٝ
 ٫ٚبايٓػب ١يًغرل)٫.ذغ :احملاَ ٞؾطٜف ايطبار ايسفع بايتكازّ يف املٛاز املسْٚ ١ٝاؾٓا -١ٝ٥يف ض ٤ٛايكطاٚ ٤ايفك٘ -ا ٚاـرل يًطبعٚ ١ايتحًٝسَ ،صط
 2011ص.356
ٛ ٜ3غف غعس ٕٚقُس ُٛز املعُٛض ،ٟيا ١ٜاملؿذل ٟيف عكس بٝع عكااض ؼا ت اْ٫ؿاآَ ،٤ؿاٛضات اؿًايب اؿكٛقٝا ،١ايطبعا ١اٚ٫ىل ،يبٓاإ
 ،2016ص.133

152

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص012-030
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٖٚصا َا ٜفطض٘ قاْ ٕٛا ٫بات ايعطاق ٞعٓسَا ٜٓص يف َازت٘ ايثايث ١باْ٘( :ايعاّ ايكاضا ٞباتباا ايتفػارل املتطاٛض يًكاإْٛ
َٚطاعا ٠اؿهُ َٔ ١ايتؿطٜع عٓس تطبٝك٘)ٚ 1املكصٛضز بايتفػرل املتطٛض يًكاْ ٖٛ ٕٛإ ٜفػط ايكاض ٞايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛعٝث
ٜٛاَ ِ٥طُْٗٛا مبا ٜططأ َٔ تغٝرلات عً ٢اجملتُع ،ا ١َ٤٬َ ٟايٓص ايكاْٚ ْٞٛظطٚف اجملتُع اؾسٜسٚ ،بصيو ميهٔ إ ٜهإٛ
يًٓص ايكاَْ ْٞٛطُ ٕٛاٚغع مما ٖ ٛيف شٖٔ املؿط عٓس ٚضع ايكاْ ٕ٫ ٕٛايكاْ ٕٛنا ٔ٥ذٜٚ ُٜٛٓ ٞتطٛض يف ايب ١٦ٝاييت ٜٓؿأ
َٓٗا ٚأنثط َط َٔ ١ْٚإ ٜعٝـ يف ْصٛص جاَسَ ٠ازاَ ت اؿٝا ٠يف تطٛض َػتُطٖٚ ،صا ٜعين إ ايكاض ٞهب إ ٜبرث عأ
اؿهُ ١يف ايكاْ ٕٛاييت ٖ ٞايك ٠ٛاؿ ١ٝاحملطن ١اييت تبعث يف ايٓص اؿٝاَ ٠ازاّ ايٓص ْافصاٚ ،بايتايٜ ٞػتطٝع ايٓص إ ٜهتػب
َع ايعَٔ َعٓ ٢جسٜسا أٜٓ ٚطبل عً ٢ذا٫ت جسٜس ،2٠ز ٕٚإ ٪ٜز ٟشيو اىل اـطٚد َٔ ايٓص ٚػاٚظ.ٙ

اـامت:١
بعس إ اْتٗٓٝا َٔ نتاب ١عثٓا ٖصا ْػتعطض ٖٓا اِٖ َا اغتٓتحٓا ، ٙنُا ٚغٓكسّ بعض املكذلذات يتطٜٛط املٛضٚ ٛياٜا١
ذكٛم ا٫ؾداص بؿهٌ افطٌ ٚاعسٍٚ .ناآلت:ٞ
ا :٫ٚا٫غتٓتاجات
 -1ضغِ إ ايكاْ ٕٛايفطْػ ٞايص ٖٛ ٟاذس املصازض ايطٝ٥ػ ١يًكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞقس قػِ ذكٛم ا٫ضتفام بعس ٠اْاٛا
َٔ ايتكػُٝات ،ا ٫إ املؿط ايعطاق ٞاٌُٖ نٌ ٖص ٙايتكػُٝات ٚم ٜأخص ا ٫بتكػٚ ِٝاذس ٚيهٔ بؿاهٌ ْااقص اٖٚ ٫اٛ
ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖطٚ ٠غرل ايعاٖط ٠ضغِ عسّ شنط ٙيعباض ٠ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖطَٚ ٠ا ٜسخٌ ضُٓٗا بؿهٌ ٚاضس.
-2إ فكٗا ٤ايؿطٜع ١ا٫غ ١َٝ٬كتًف ٕٛفُٝا ب ِٗٓٝفُٝا اشا نإ اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام عبااض ٠عأ ذال املاطٚض ٚاجملاط٣
ٚاملػٚ ٌٝايؿطب فكط .أ ٚإ ٖص ٙاْٛ٫ا ا٫ضبعَ ١ا ٖ ٞا ٫تطبٝكات ا اش ميهٔ اهاز اْٛا اخط ٣ؿكٛم ا٫ضتفام نااؿل
بعسّ ايتعً ١ٝا ٚعسّ ايبٓا.٤
 -3إ املؿط ايعطاقٚ ٞبتأ رل َصازض ٙايتاضى( ١ٝايكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞايؿطٜع ١ا٫غ )١َٝ٬اٖتِ انثط باضتفاقات ظاٖطْٚ ٠عِ
اذهاَٗا بؿهٌ َػتفٝض ،بعهؼ ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖط.٠
 -4إ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤م ٜطز بصٛضَ ٠باؾط ٫ ٠يف ايكااْ ٕٛايفطْػا ٫ٚ ٞيف ايؿاطٜع ١ا٫غاٚ ،١َٝ٬يهأ
املؿط ايعطاق ٞقس ْص عًٗٝا ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام با٫عتُاز عً ٢ايكاطاضات ايكطاا ١ٝ٥ايصاازض ٠يف فطْػاا َٚصاط
ٚبعض ايبًسإ ا٫خط.٣
 -5إ املؿط ايعطاق ٞم ٜٓعط بٓعطٚ ٠اذس ٠يهٌ اْٛا اؿكٛم ايع ١ٝٓٝفُٝا ٜتعًل بططٚض ٠تػحًُٗٝا يف زا٥ط ٠ايتػاحٌٝ
ايعكاض ،ٟفف ٞذب ْص بإ عسّ تػح ٌٝعكس بٝع ايعكاض ٜعتدل باط ٬باعتباض ايتػح ٌٝضنٓا يف ايعكس ،ا ٫اْ٘ م ٜٓص عًٖ ٢صا
اؿهِ فُٝا ٜتعًل عكٛم ا٫ضتفام ٚفُٝا ٜتعًل ببعض اخط َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝنرل املػاطر .١فُثْ ً٬ص باْ٘ هب اتػحٌٝ
عكس املػاطرٚ، ١يهٔ ز ٕٚإ ٜٓص عً ٢اْ٘ ٜعتدل باط ٬اشا م ٜػحٌ املػاطر ١يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.ٟأَا فُٝا ٜتعًل عل
_____________________________________________________________________________________________

1قاْ ٕٛا ٫بات ضقِ  107يػٓٚ 1979 ١تعس٬ٜت٘.

 2ايكاض ٞضٝا ٤ؾ ٝت اـطاب ،فٔ ايكطاَ ،٤عٗس ايبرٛث ٚايسضاغات ايعطب ،١ٝبغاساز ٚ 65 ،1984ناصيو ايكاضا ٞعاٛاز ذػاب ٜاغاب

ايعبٝس ،ٟايعاّ ايكاض ٞبايتفػرل املتطٛض يًكاَْ ،ٕٛهتب ١ايػٓٗٛض ،ٟايطبع ١اٚ٫ىل ،ايعطام  ،2016ص.99-98
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ا٫ضتفام فًِ ٜٓص ذت ٢عً ٢ضطٚض ٠تػحًٗٝا  ..اىل إ صسض قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟيعاّ ٚ 1971ؾسز َأ ايؿاهً ١ٝيف
ايتصطفات ايعكاضٚ ١ٜيهٔ باذهاّ كتًف ١اٜطا.
 -6باظزٜاز املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝشات عؿطات ٦َٚات َٔ املٓااظٍ ٚاياسٚض املػاتكً ،١املٛذاس ٠ا٫ضتفاا ٚاذٝاْاا ايتصاُِٝ
اـاضج ٞاٜطا ،تعزاز امل ؿانٌ ايكاْ ١ْٝٛعٓس قٝاّ اصراب اذس ايعكاضات بتعً ١ٝعكاض ٙمما ٪ٜز ٟاىل ا٫ضطاض ببعض ايعكااضات
ا٫خط ٣بػبب ذحب ايط ١ٜ٩ا ٚاملٓعط َٓٗاٖٚ ،صا َا ٜػتسع ٞايبرث بصٛض ٠اعُل عٔ َٛض ٛذل ا٫ضتفام بتعً ١ٝايعكااض
ْٚطاق٘ ٚا بات٘ اٜطا.خصٛصاً آْا ْ ٫ػتطٝع إ منٓع ٖص ٙايتعً ١ٝباذهاّ ايتعػف يف اغتعُاٍ اؿال  ٫ٚبايتعًُٝاات ا٫زاضٜا١
ذ ٍٛاؿس ا٫عً ٢املػُٛح باضتفا ايبٓاٜات.

اْٝا :املكذلذات
 -1اعاز ٠ايٓعط يف قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟمبا ٪ٜز ٟاىل ايتعاٌَ بصٛضٚ ٠اضرَ ١ع نٌ ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝبصاٛض٠
َٓفطزٚ ٠كتًفٚ ١مبا ٜفطض خصٛص ٖ ١ٝص ٙاؿكٛمٚ .اٖ٫تُاّ باملٓطل ٚايعساي ١عً ٢ذػاب ايتدفٝف َٔ ايؿاهً ١ٝايؿاسٜس٠
غرل ايعازيٚ ،١مبا ٪ٜز ٟاىل يا ١ٜذكٛم ا٫ؾداص َٔ ايطٝا .
ْٓ -2اؾس املؿط ايعطاق ٞعٓس اعاز ٠ايٓعط يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞتٓع ِٝذكٛم ا٫ضتفام بصٛض ٠أزم ٚمبا ٜٛاناب ايتطاٛضات
ا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتصازٚ ١ٜايعُطاْ ١ٝاييت ذً ت خ ٍ٬أنثاط َأ() 65عااّ َأ ٚضاع ٖاصا ايكاْٚ.ٕٛعاسّ اقتصااض اٖ٫تُااّ
بتطبٝكات ٖص ٙاؿكٛم يف فاٍ ا٫ضاضٚ ٞا٫ضاض ٞايعضاع ١ٝفكط،بٌ اٜطاً اٖ٫تُاّ بتطبٝكاتٗا يف فاٍ ا٫بٓٚ ١ٝاملٓؿات ناؿل
بعسّ تعً ١ٝايبٓا.٤
-3ؿب تعس ٌٜايكٛاْب ايعطا ق ١ٝاملتعًك ١عل ا٫ضتفام يف عسّ تعً ١ٝايبٓآْ ،٤اؾس َٔ ايكطا ٤اظايا ١ايغُاٛض املٛجاٛز ٠يف
ايتؿطٜعات ايعطاق ١ٝاؿاي ١ٝبصسز تػح ٌٝذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكااضٚ ٟاعتبااض ٖاصا ايتػاحٌٝ
ؾططا ؿُاٜت٘ ٚيٝؼ ضنٓا يٛجٛزٚ ٙخصٛصا فُٝا بب املتعاقسٚ .ٜٔبايتاي ٞايػُاح ملؿذل ٟايعكاضات َٔ ا بات ٖصا اؿل اَااّ
ايكطاٚ ٤اعتباض ذهِ ايكطا ٤ذح ١يًتػح ٌٝيف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٖٚ ،ٟصا ٖ ٛبطأٜٓا ايتفػرل املتطٛض يًكااْٚ ،ٕٛبعهػا٘
غٛف ٪ٜز ٟاىل ضٝا ذكٛم املؿذل ٟايص ٖٛ ٟعاز ٠ايططف ايطعٝف ٚخصٛصا عٓسَا ٜه ٕٛايبا٥ع ٖا ٛصااذب َؿاطٚ
غهين امله ٕٛيعؿطات ا٦َ ٚات َٔ املٓاظٍ.
ْ -4كذلح عً ٢املؿط ايعطاق ٞا٫غطا يف اصساض قاْ ٕٛخاص ببٝع ايعكاض ؼ ت اْ٫ؿا ٤ا ٚتعاسٚ ٌٜاضااف ١بعاض َاٛاز
ايكاْ ٕٛاملسْ ٞمبا ٜٛفط اؿُا ١ٜايهاف ١ٝيًُػتًٗهب َٔ طُٛح ٚاذتٝاٍ بعض املػتثُطٚ ٜٔشيو اغ ٠ٛببعض ايس ٍٚا٫خاط.٣
ٚعسّ تطى ٖصا ايتصطف ايكاْ ْٞٛاملتعاٜس َٜٛا بعس  ّٜٛي٬ذهاّ ايعاَ ١يًكاْ ٕٛاملسْ ٞا ٚذت٫ ٢ذهاّ قاْ ٕٛياٜا ١املػاتًٗو
املٗسض ٠بعض ايؿ ٤ٞؿكٛم املؿذل ٜٔا ٚاملػتًٗهب.
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املصازض
ا :٫ٚايهتب
-1ايكطإ ايهطِٜ
-2اب ٛطاٖط قُس بٔ ٜعكٛب ايفرلٚظاباز ٟايؿافع ،ٞايكطإ ايهطٚ ،ِٜبٗاَؿ٘ -تٜٓٛط املكباؽ َٔ تفػرل ابٔ عبااؽ ،زاض
ا٫ؾطام يًطباعٚ ١ايٓؿط ،ايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ .1998
 -3ازٜب اغتاْبٛيٚ ٞاحملاَ ٞؾفٝل طعُ ،١ايتكٓب املسْ ٞايػٛض ،ٟاؾع ٤ايثأَ ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛايطبعا ١ايثاْٝا ،١زَؿال
.1997
-4ز.تٛفٝل ذػٔ فطد ،اؿك ٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ،١ٝايساض اؾاَع ١ٝيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ا٫غهٓسض ،١ٜبس ٕٚغٓ ١ايطبع.
-5ز.ذػٓ ١ٝذػب ذػٔ ،ذكٛم ا٫ضتفام ٚتطبٝكاتٗا املعاصط -٠زضاغَ ١كاضْ ١بب ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞايفك٘ ا٫غ ،َٞ٬زاض
ايٓٗط ١ايعطب ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايكاٖط.2016 ٠
-6ز.ضَطإ اب ٛايػعٛز ،ايٛجٝع يف اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًَٓ ،١ٝؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ .2002
 -7ايسنتٛض غعٝس عبسايهط ِٜاملباضى ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق-ٞاؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً-١ٝزاض اؿطٜا ١يًطباع،١ايطبعا١
اٚ٫ىل ،بغساز1997
 -8ايسنتٛض غعٝس َباضى ٚايهتٛض ط٘ امل ٬ذٜٛـ ٚايسنتٛض صااذب عبٝاس ايفت،ٟٚ٬املاٛجع يف عكاٛز املػاُا(٠ايبٝع-
ا٫هاض-املكاٚيَٓ)١ؿٛضات نً ١ٝايكاْ ٕٛظاَع ١بغساز ،زاض اؿهُ ١يًطباعٚ ١ايٓؿط ،بغساز1993
 -9احملاَ ٞؾطٜف ايطبار ،ايسفع بايتكازّ يف املٛاز املسْٚ ١ٝاؾعا ١ٝ٥يف ض ٤ٛايفك٘ ٚايكطا ،٤اب ٛاـرل يًطباعاٚ ١ايتحًٝاس،
َصط .2011
-10ايكاض ٞضٝا ٤ؾ ٝت اـطاب ،فٔ ايكطاَ ،٤عٗس ايبرٛث ٚايسضاغات ايعطب ،١ٝبغساز .1984
 -11ز.عبسايطظام ايػٓٗٛضَ ،ٟصازض اؿل يف ايفك٘ ا٫غ ،َٞ٬اجملُع ايعًُ ٞايعطب ٞا٫غا ،َٞ٬يبٓاإَ ،أ غارل غآ١
ايطبع.
-12ز.عبسايطظام ايػٓٗٛض ،ٟايٛغٝط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾسٜس ،اؾع ٤ايتاغع -اجملًس  ،9اغباب نػب املًهٝا،١
َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبع ١ايثايث ،١يبٓإ .2009
-13ز.عبساملٓعِ فطد صس ،ٙاؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝزضاغ ١يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞايكاْ ٕٛاملصط ،ٟزاض ايٓٗط ١ايعطبٝا،١
َصط ،بس ٕٚغٓ ١ايطبع.
-14ز.عبٛز عبسايًطٝف ايبًسا ،ٟٚزضاغ ١يف اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًَ ،١ٝطبع ١املعاضف ،بغساز .1975
-15ز .عصُ ت عبساجملٝس بهط ،ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات -اؾع ٤آَ ،ٍٚ٫ؿاٛضات جاَعا ١جٗٝاإ اـاصا -١اضبٝاٌ،
ايطبع ١اٚ٫ىل .2011
-16ز.عًٖ ٞاز ٟايعبٝس ،ٟايٛجٝع يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿكٛم ايع ،١ٝٓٝزاض ايثكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطبع ١اٚ٫ىل،
ا٫ضزٕ .2007

155

حق االرتفاق بعدم تعلية البناء والشكلية فيه …..

ا.م.د .سامان فوزي عمر

 -17ايكاض ٞعٛاز ذػب ٜاغب ايعبٝس ،ٟايعاّ ايكاض ٞبايتفػارل املتطاٛض يًكااَْ ،ٕٛهتبا ١ايػآٗٛض ،ٟايطبعا ١اٚ٫ىل،
ايعطام .2016
-18ز.غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُٛز ط٘ ايبؿرل ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝايكػِ اٚ ،ٍٚ٫ظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبرث ايعًُ،ٞ
بغساز .1982
-19ز.قص ٞغًُٝإ ،اؿكٛم ايع ،١ٝٓٝايطبع ١اٚ٫ىلَٓ ،ؿٛضات جاَع ١جٗٝإ اـاص ١يف اضب ،ٌٝاضب.2012 ٌٝ
 -20ايكاض ٞن ْٞ٬ٝغٝس ايس ،ناٌَ املباز ٨ايكاْ ١ْٝٛيف قطا ٤قهُا ١ايتُٝٝاع اقًا ِٝنٛضزغاتإ -ايعاطام يًػآٛات
 ،2011-1993قػِ ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞطَ ،1طبع ١ذاد ٖاؾِ اضب.2013 ٌٝ
-21ز.قُس عً ٞعبس ، ٙزٚض ايؿهٌ يف ايعكٛز-زضاغَ ١كاضَْٓ ،١ؿٛضات ظ ٜٔاؿكٛق ،١ٝايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ .2007
 -22قُس قسض ٟباؾاَ ،طؾس اؿرلإ اىل َعطف ١اذٛاٍ اْ٫ػاإ يف املعااَ٬ت ايؿاطعَٓ ،١ٝؿاٛضات اؿًايب اؿكٛقٝا،١
ايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ .2012
-23ز.قُس ناٌَ َطغا ٞباؾاا ،ؾاطح ايكااْ ٕٛاملاسْ -ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صاً -١ٝاؾاع ٤ايثاآَْ ،ٞؿاآ ٠املعااضف
با٫غهٓسض.2005 ،١ٜ
-24ز.قُس ٚذٝسايس ٜٔغٛاض ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞاؿكٛم ا٫صًَٓ -١ٝؿٛضات جاَع ١زَؿل ،ايطبع ١ايػابع ،١زَؿل
.1997
-25ز.ق ٞٝايس ٜٔازلاع ٌٝعًِ ايس ،ٜٔاص ٍٛايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًٚ ١ٝايتبع ،١ٝزاض اؾبٌ يًطباع ،١بسٕٚ
َهإ ٚغٓ ١ايطبع.
َ26صطف ٢فٝس ،ؾطح قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض-ٟاؾع ٤ا، ٍٚ٫ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب،ايطبع ١ايثاَْ، ١ٝصط2008
َ-27صطف ٢فٝس ،ؾطح قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ،ٟاؾع ٤ايثايث ،ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،ايطبع ١ايثاَْ ،١ٝصط .2008
-28زْ.ب ٌٝابطاٖ ِٝغعٝس ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝيف ايكاْ ٕٛاملصاطٚ ٟايًبٓااْ-ٞزضاغاَ ١كاضْآَ ،١ؿاٛضات اؿًايب
اؿكٛق ،١ٝيبٓإ .2003
ٜٛ-29غف غعس ٕٚقُس ٛز املعُٛض ،ٟيا ١ٜاملؿذل ٟيف عكس بٝع عكاض ؼا ت اْ٫ؿاآَ ،٤ؿاٛضات اؿًايب اؿكٛقٝا،١
ايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ .2016
اْٝا :ا٫عاث ٚاجمل٬ت ايكاْ١ْٝٛ
 -30ظنطٜا ْٜٛؼ ايس ٚاذػإ ؾانط عبساهلل ،عكس املػاطرٚ ١ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ايكٛاْب املسْٚ ١ٝايتحاض ١ٜايعطاق ،١ٝعاث
َٓؿٛض يف فً ١جاَع ١تهط ٜت يًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ،١ٝايعسز  4يػٓ.2009 ١
ايثا :املعاجِ
 -31ابٔ َٓعٛض ،يػإ ايعطب،زاض صازض يًطباعٚ ١ايٓؿط،اجملًس ايػازؽ،ايطبع ١ايثايث،١برلٚت2004
-32املٓحس يف ايًغٚ ١ا٫ع ،ّ٬ايطبع ١ايطابعٚ ١ايعؿط ،ٕٚزاض ايؿطٚم ،برلٚت .1986
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ضابعا :ايكٛاْب
-33قاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞايطقِ  40يػٓ1951 ١
-34قاْ ٕٛا ٫بات ايطقِ  107يػٓ1979 ١
-35قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟايطقِ  43يػٓ1971 ١
-36قاْ ٕٛتٓع ِٝايؿٗط ايعكاض ٟاملصط ٟايطقِ114يػٓ1948١
-37قاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط ٟايطقِ  131يػٓ1948 ١
-38قاْ ٕٛاملسْ ٞا٫ضزْ ٞايطقِ  43يػٓ1976 ١
-39قاْ ٕٛاملسْ ٞايػٛض ٟيعاّ 1949
-40قاْ ٕٛاملًه ١ٝايعكاض ١ٜايًبٓاْ1930ٞ
-41ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايفطْػ ٞبايعطب -١ٝزايٛظ ،جاَع ١ايكسٜؼ ٜٛغف ،برلٚت .2009
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