University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

The scope of the general caliphate
Faculty of Law, Dhi Qar University
Dr. Haidr Ali Mezher
haider.ali19881@gmail.com
١َ ايعا١ْطام اـالف
 َظٖضًٞزص عٝ س.ر

2018  لسنة16  العدد................................................................................ مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

Abstract
If the jurisprudence and legislative consensus was held on
the right of public succession and that the public successor
has the right to succeed his predecessor in his estate after
his death, then it becomes a matter of controversy as to the
scope and nature of this succession, and the reason for this
dispute is that the financial liability of the person does not
consist of rights and money However, besides these rights
and funds, there are debts, that is, they are composed of
positive and negative elements. The law has made the
positive financial assets a guarantee for the person's debts in
case of his life. The creditor has a general guarantee on all
debts of the person. Debts, and cannot be wafa Destructive
for this guarantee of the rights of creditors digestive Even
the creditor 's right to the debtors of the city remains
.unaffected by death
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املكــزَ١
اسا نإ االمجاع ايفكٗٚ ٞايتؾضٜع ٞقز اْعكز عً ٢اسك ١ٝاـالف ١ايعاَٚ ١إ اـًف ايعاّ
ي٘ اؿل يف إ ىًف عًف٘ يف تضنت٘ بعز ٚفات٘  ،فإ األَض ٜقبح قٌ خالف ٚدزٍ بايٓغب١
يٓطام ٖش ٙاـالفٚ ١طبٝعتٗا َٚ ،ضر ٖشا اـالف ٖ ٛإ ايشَ ١املاي ١ٝيًؾدك ال تتهَٔ ٕٛ
سكٛم ٚاَٛاٍ فكط ٚامنا ٜٛدز اىل داْب ٖش ٙاؿكٛم ٚاألَٛاٍ ر ، ٕٜٛأ ٟاْٗا تتهَٔ ٕٛ
عٓافض َٛدبٚ ١عٓافض عايبٚ ،١قز دعٌ ايكاْ َٔ ٕٛعٓافض ايشَ ١املاي ١ٝاملٛدب ١مُاْاّ يزٕٜٛ
ايؾدك ساٍ سٝات٘  ،فًًزا ٔ٥مُإ عاّ عً ٢مجٝع اَٛاٍ َز ، ٜ٘ٓفأَٛاٍ ايؾدك تنُٔ
ٚفا ٤ايتظاَات٘ ٚتغَ ١ٜٛا عً َٔ ٘ٝرٚ ،ٕٜٛال ميهٔ إ ته ٕٛايٛفاٖ ٠ارَ ١هلشا اينُإ
ٖامُ ١ؿكٛم ايزآ٥ني  ،بٌ إ سل ايزا ٔ٥يف اَٛاٍ َزٜ ٜ٘ٓبك ٢قاّ ُ٥ا ال ٜتأثض بايٛفا ، ٠فايزٜٔ
ٜعترب سكاّ يًزا ٔ٥عً ٢املز ٜٔساٍ سٝات٘ ٚسل عً ٢تضنت٘ بعز ٚفات٘.

ٖٚشا ٜعين اْ٘ يف نٌ تضن ١سكإ ٜتٓاطعإ ُٖا سل اـًف ايعاّ ٚسل ايزا ( ٔ٥ايزأ٥
ايؾدق ٞيًغًف ) ٚ ،الميهٔ بأ ٟساٍ َٔ األسٛاٍ ايتنش ١ٝعل عً ٢سغاب اؿل اآلخض.
فُبار ٤٣ايعزاي ١ؼتِ إ ٜٓعض يشَ ١املتٛيف بقٛصَ ٠تهآًَٜ ١عض فٗٝا ؿكٛق٘ ٚايتظاَات٘ ،
اَا ايضابط ١ايغبب ١ٝبُٗٓٝا فكز تهْ ٕٛاؽ ١٦عٔ عالق ١قاْٚ ١ْٝٛاسز ٠ا ٚعٌُ قاْٚ ْٞٛاسز ،
ٚاَا ألٕ اؿكٛم ٖ ٞاعتٝفا ٤ايزٚ ،ٕٜٛبايتاي ٞالميهٔ عح َقري اؿكٛم ر ٕٚاأليتظاَات.
ٖٚشا َا اقضت٘ مجٝع ايتؾضٜعات فَٗ ٞتفك ١عً ٢اْ٘ يهٌ َٔ اـًف ايعاّ ٚايزا ٔ٥سل يف
()1
تضن ١املتٛيف إال اْٗا اختًفت يف نٝف ١ٝاٜقاٍ ٖش ٙاؿكٛم اىل افشابٗا ٚ ،بايتايٞ
اختًفت يف ؼزٜز ْطام اـالف ١ايعاَ ، ١سٝح سٖب داْب اىل إ اـًف ايعاّ ٜٓاٍ سكٛم
ايرتن ١بعز ٚفا ٠عًف٘ ًٜٚتظّ بزْٜٗٛا اييت تتُجٌ عكٛم را٥ين ايغًف فًِٗ ايضدٛع عً٢
اـًف ايعاّ خاصز سزٚر ايرتن ١يًشق ٍٛعً ٢سكٛقِٗ  ،األَض ايشٜٛ ٟعع َٔ ْطام اـالف١
ايعاَ ١يٝذعًٗا يف اؿكٛم ٚاأليتظاَات عً ٢سز عٛا ، ٤بُٓٝا ٜشٖب اؾاْب اآلخض اىل إ َا
ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ بعز ٚفا ٠عًف٘ ٖ ٛاؿكٛم فكط اَا االيتظاَات فال ٜهَ ٕٛغؤٚالّ
عٓٗا  ،سٝح إ ر ٕٜٛايغًف تهَ ٕٛنُ ١ْٛبأَٛاٍ ايرتنٚ ١تغزر َٓٗا ٚال ٜتعز ٣األَض اىل
اَٛاٍ اـًف ايعاّ ايؾدق ، ١ٝاألَض ايشٜ ٟنٝل َٔ ْطام اـالف ١ايعاَٚ ١هعًٗا َكتقض٠
عً ٢اؿكٛم فكط.
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ٚػزص االؽاص ٠اىل إ عبب اـالف يف ؼزٜز ْطام اـالف ١ايعاَٜ ١عٛر اىل اـالف سٍٛ
ؼزٜز طبٝع ١اـالف ١ايعاَ ٖٞ ٌٖٚ ١خالف ١ؽدق ١ٝاّ خالفَٛ ١مٛعٚ .١ٝعَُٛاّ فإ نٌ
تؾضٜع سٖب بطضٜل كتًف عٔ اآلخض آخشاّ بأسز ايٓعِ اييت اَهٔ تقٛصٖا يًٛف ٍٛاىل
ايػضض املٓؾٛر ٚ ،ميهٔ اصداع اعػ ٖش ٙايٓعِ اىل اسز َشٖبني  ،األَ ٍٚشٖب خالف١
ايؾدك ايشٜٛ ٟعع َٔ ْطام اـالف ١ايعاََ ٖٛٚ ١شٖب ايكاْ ٕٛايضَٚاْٚ ٞقز تأثض ب٘ ايكإْٛ
ايفضْغ ٞاَا املشٖب ايجاْ ٞفَٗ ٛشٖب خالف ١املاٍ ايشٜ ٟنٝل َٔ ْطام اـالف ١ايعاَٖٛٚ ١
()2
َشٖب ايفك٘ االعالَٚ ٞقز تاثض ب٘ ايكاْ ٕٛايعضقٚ ٞايكٛاْني ايعضب ١ٝاألخضٚ . ٣يبٝإ َا تكزّ
بؾهٌ َفقٌ البز َٔ تعضٜف اـًف ايعاّ ٚؼزٜز املضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت ميهٔ إ تٓزصز
ؼت٘ اٚالّ  َٔٚ ،ثِ بٝإ َشٖب خالف ١ايؾدك ٚ ،بعزٖا بٝإ َشٖب خالف ١املاٍ ٚسيو ٚفل
َباسح ثالثٚ ١ناآلت: ٞ
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املبشح األٍٚ
تعضٜف اـًف ايعاّ ٚاملضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓزصز ؼت٘
ٜعز اـًف ايعاّ طضفاّ َُٗاّ يف ايعالقات ايكاْٚ ( ١ْٝٛإٕ نإ طضفاّ غري َباؽضاّ ) تٓقضف
اي ٘ٝآثاص ٖش ٙايعالق ١نكاعز ٠عاََ ١ع بعض االعتجٓا٤ات ٚ ،صغِ ٖش ٙاألُٖ ١ٝإال إ
ايتؾضٜعات مل تٛمح بزق ١املضار باـًف ايعاّ  ،األَض ايش ٟسزا بايفك٘ إ ٜأخش عً ٢عاتك٘
تعضٜف اـًف ايعاّ ٚاالساط ١ب٘  ،فنالّ عٔ سيو فإ ٖٓايو َضانظ قآْٜ ١ْٝٛطبل َقطًح
اـًف ايعاّ عًٗٝا  َٔٚ ،ثِ البز َٔ ايٛقٛف عٓزٖا ٚبٝاْٗا بزق.١
ٚعٓٛمح نٌ َا تكزّ يف َطًبني ْبني يف املطًب األ ٍٚتعضٜف اـًف ايعاّ اَا املطًب
ايجاْ ٞفغٓبني ف ٘ٝاملضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓزصز ؼت ٖشا املقطًح.

املطًب األٍٚ
تعضٜف اـًف ايعاّ
اـًف يػ ٖٛ ّ١خًف االْغإ ايشَٜ ٟدًُِفُ٘ َٔ بعزٜ ، ٙأت ٞمبعٓ ٢ايبزٍ فٝه ٕٛخًفاّ َٓ٘
أ ٟبزالّ ;  َ٘ٓٚقٛهلِ ٖ :شا خًََفْ مما أُخش يو أ ٟبَ َزٍْ َٓ٘ ٚ ،هلشا داَ ٤فتٛح األٚعط يٝهٕٛ
عًَٔ ٢جاٍ ايبزٍ ٚعًَ ٢جاٍ مٔزٓ ٙاٜناّ  ٖٛٚ ،ايعزّ ٚايتًَٖفُ ;  َ٘ٓٚاؿزٜح  :ايًِٗ أَعِطٔ ٔيُُِٓفٔلٍ
ُُِغٔوٕ تًََفاّ أ ٟعَٔٛماّ ٜ ،كاٍ يف ايفعٌ َٓ٘ خَ ًَفَ٘ يف قٚ َ٘ٛيف اًٖ٘ َٜدًُِفُ٘ خًََف ّا
خًََفاّ ٚئ ُ
ٚخٔالفٚ . ّ١خَ ًَفَين فهإ ْعِ اـًََفُ ا ٚب٦ػ اـًََفُ  َ٘ٓٚ ،خًََف اهلل عًٝو غري خًَفاّ ٚخٔالف ّ١
ٔ االٚعط  ،فٗ ٛايشٟ
ف ٚخًَٝفَ ْ٘ ٚ ،اؾُع خًُفاٚ ٤خَال٥فُ .اَا اـًَِفُ  ،عانٔ َ
ٚ ،ايفاعٌ َٓ٘ خًَْٔ ٝ
َٜذ ٤٢ٝبعزٜ .كاٍ  :خًَفَ ق ّْٛبعز قٚ ّٛعًطإْ بعز عًطإٍ َٜدًُِف ٕٛخًَِفاّ  ،فِٗ خائف. ٕٛ
()3
تك : ٍٛأَْا خا ٔيفُ٘ ٚخائفتُ٘ أ ٟد٦ت بعز. ٙ

ٚيبٝإ املكقٛر باـًف ايعاّ ٚتعضٜف٘ بؾهٌ رقٝل البز َٔ بٝإ َعٓا ٙيف االفطالح
ايكاْٚ ْٞٛنشيو َعٓا ٙيف االفطالح ايؾضعٚ ٞسيو ناآلت: ٞ

اٚالّ  :تعضٜف اـًف ايعاّ يف االفطالح ايكاْ:ْٞٛ
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ٜالسغ غقٛل تعضٜف اـًف ايعاّ يف االفطالح ايكاْ ْٞٛإ ايفك٘ ايكاْ ْٞٛاٚصر
ايعزٜز َٔ ايتعضٜفات َٗٓ ،ا إ اـًف ايعاّ ٖ َٔ ٛىًف عًف٘ يف نٌ سَت٘ ا ٚيف نغض
سغابَٗٓ ٞا نايضبع ا ٚايجًح .فايٛاصخ ايٛسٝز ٜعترب خًفاّ عاَاّ ىًف َٛصث٘ يف نٌ سَت٘ ،
ٚيف ساٍ َا اسا تعزر ايٛصث ١فٝعترب نٌ َِٓٗ خًفاّ عاَاّ يف نغض سغابٖ َٔ ٞش ٙايشَ، ١
()4
ٚنشيو املٛف ٢ي٘ بهغض سغاب َٔ ٞايشَٜ ١عترب خًفاّ عاَاّ .
ٚعُضف اٜناّ بأْ٘ َٔ ىًف ايؾدك يف سَت٘ املاي َٔ ١ٝسكٛم ٚايتظاَات  ،ا ٚيف دظَٗٓ ٤ا
()5
باعتباصٖا فُٛعاّ َٔ املاٍ  ،نايٛاصخ ٚاملٛف ٢ي٘ ظظ َٔ ٤ايرتن ١يف فُٛعٗا ٚ .عضف٘
ايبعض اآلخض بأْ٘ َٔ ٜتًك ٢سكاّ َٔ ؽدك آخض ٜ ٖٛٚ ،عترب خًفاّ عاَاّ اسا نإ ٜتًك ٢نٌ
سكٛم سيو ايؾدك ا ٚسق ١سغابٖ َٔ ١ٝش ٙاؿكٛم نايٓقف ا ٚايضبع ر ٕٚتعٝني ؿل
()6
َعني َٓٗا َ .ع َالسع ١إ اـالف ١ايعاَ ١ال ته ٕٛإال بغبب ايٛفا ، ٠عٔ طضٜل املرياخ اٚ
()7
ايٛف ، ١ٝأ ٟإ ايطضٜل ايطبٝع ٞالْتكاٍ ايشَ ١املاي ١ٝا ٚدظَٗٓ ٤ا َٔ ايغًف اىل اـًف ايعاّ
()8
ٜه ٕٛبتشكل ٚاقع ١قاْ ١ْٝٛطبٝع ١ٝاال ٚ ٖٞٚاقع ١املٛت .
ٜٓٚبػ ٞايتأنٝز عً ٢إ اـًف ايعاّ ال ٜه ٕٛراُ٥اّ ؽدقاّ طبٝعٝاّ ٚ ،امنا ٜهٕٛ
اسٝاْاّ ؽدقاّ َعٜٓٛاّ ىًف عًف٘ يف سَت٘ املايٜٚ ١ٝه ٕٛسيو بعز اْكنا ٤ايؾدك املعٟٓٛ
ايغًف ٜٚ ،تِ سيو بعز ٠طضم عٓتٓاٚهلا السكاّ.

ٚػزص االؽاص ٠اىل إ يفغ اـًف ايعاّ ٜكتقض فكط عً ٢ايؾدك ايش ٟىًف عًف٘ يف
سَت٘ املاي ، ١ٝأٜ ٟضث٘ يف نٌ سكٛق٘ ٚيف نٌ ايتظاَات٘ ٚ ،سيو ٜتشكل إسا مل ٜٛدز اال ٚاصخ
ٚاسزا َٛٚف ٢ي٘ بهٌ ايرتن ١اس هٛط سيو  ،اَا ايؾدك ايش ٟىًف عًف٘ يف دظَٔ ٤
سَت٘ املاي ١ٝباعتباصٖا فُٛعاّ َٔ املاٍ  ،نايٛاصخ إسا نإ ْقٝب٘ يف املرياخ ايجًح ا ٚايضبع
َجالّ ٚ ،ناملٛف ٢ي٘ بجًح ايرتن ١فٝغُ ٢خًفاّ بغبب عاّ  ،إال إ ايفك٘ ٜطًل عً ٢االثٓني
()9
يفغ اـًف ايعاّ اختقاصاّ فـ ٞايتعبري سٝح ال فضم بُٗٓٝا َٔ سٝح تضتب األسهاّ .
()10
ٚبايتاي ٞميهٔ ايك ٍٛإ َا سٖب اي ٘ٝايفك٘ غقٛل تعضٜف اـًف ايعاّ ٜزٚص سٍٛ
فهضٚ ٠اسز ٖٞ ، ٠إ اـالف ١ايعاََ ١ا ٖ ٞإال سً ٍٛؽدك ٜغُ ٢اـًف قٌ ؽدك آخض
ٜغُ ٢ايغًف يف سَت٘ املاي ١ٝنًٗا ا ٚيف دظ ٤ؽا٥ع َٓٗا ٜٚ ،هٖ ٕٛشا اؿً ٍٛبعز َٛت
ايغًف طبكاّ يكٛاعز االصخ ٚايٛف ، ١ٝاَا االؽدال املعٓ ١ٜٛفإ اؿً ٍٛفٗٝا ٜه ٕٛبعز
اْكنا ٤ايؾدك املعٓ( ٟٛايغًف) ٜٚه ٕٛطبكاّ يكٛاعز خاف ١عٓبٗٓٝا السكاّ.
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ثاّْ ٝا  :تعضٜف اـًف ايعاّ يف االفطالح ايؾضع:ٞ
ٜالسغ إ ايفك٘ االعالَ ٞمل ٜؾض اىل َقطًح اـًف ايعاّ ٚمل ٜتٓاٚي٘ بايتعضٜف ابزاّ .
فايفك٘ االعالَ ٞالٜعضف َقطًح اـًف ايعاّ ايشٜ ٟعضف٘ ايفك٘ ايكاْ ، ْٞٛإال اْ٘ تٓاٍٚ
بايتعضٜف نٌ َٔ املرياخ ٚايٛفْٚ ١ٝعِ اسهاَُٗا ٚفل َاميً ٘ٝنٌ َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ
ٚايغٓ ١ايٓب ١ٜٛايؾضٜف.١
()11
ٚ ،عضف اٜناّ
ٜٚكقز باملرياخ ؽضعاّ اْتكاٍ َاٍ ايػري اىل ايػري عً ٢عب ٌٝاـالف١
()12
بأْ٘ خالف ١ادباص ١ٜيًٛاصخ يف َاٍ َٛصث٘ ا ٚيف سل قابٌ يًدالف. ١
ٖٚشا ٜعين إ االصخ ادباصٜ ٟجبت عهِ ايؾاصع  ،عٛا ٤بايٓغب ١يًُٛصخ ا ٚيًٛاصخ ،
()13
يهٓ٘ ٜغُح يًٛاصخ إ ٜتقضف يف سقتـ٘ َٓشاّ ٚتربعـاّ ملٔ ٜؾا ، ٤أ ٟإ ايؾ ٤ٞاملٛصٚخ
ٜزخٌ يف ًَو ايٛصث ١ر ٕٚتٛقف عً ٢اهاب َٔ املٛصخ ٚقب َٔ ٍٛايٛصثٚ ، ١بايتاي ٞفإ ايٛاصخ
الميًو صر املٛصٚخ بٌ ٜزخٌ يف ًَه٘ درباّ عٓ٘ عٛا ٤أصم ٖٞاّ نض. ٙ

()14
فنالّ عٔ سيو فإ األؽدال ايشٜ ٜٔضث ٕٛع ِٗٓٝايؾاصع ٚسزر اْقباِٗ٥
()15
ٖ: ٞ
ٕ ثالث١
املرياخ ال ٜتشكل إال بتٛافض اصنا ٍ
()16
ال ا ٚسكاّ ٜٛصخ .
1ـ املٛصخ  ٖٛٚاملٝت ايش ٟتضى َا ّ

 ،نُا إ

2ـ ايٛاصخ  ٖٛٚايؾدك ايشٜ ٟغتشل إ ٜضخ َٔ املٛصخ بغبب َٔ اعباب املرياخٚ .األعباب
ايؾضع ١ٝيًُرياخ ٖ ٞايظٚد ١ٝايقشٝش ( ١أ ٟعكز ايظٚاز ايقشٝح عٛا ٤أرخٌ ايظٚز بظٚدت٘ اّ
مل ٜزخٌ ٚ ،عٛا ٤أَات عٓٗا اّ َاتت عٓ٘  ،قبٌ ايزخ ٍٛا ٚبعزٚ ) ٙنشيو ايكضاب ٖٞٚ ( ١ايقً١
()17
ايٓغب ١ٝبني املٛصخ ٚايـٛاصخ بايٛالر ٖٞٚ ، ) ٠اق ٣ٛاعباب املرياخ .
ٚعٓز غٝاب ٖش ٜٔايغببني يف تضن ١قا ١ُ٥وٌ قًٗا عبب ثايح يًُرياخ اال ٖٛٚ
()18
ايٛال ١ٜايعاَ ١فايزٚيٚ ١اصخ ملٔ ال ٚاصخ ي٘ .

 3ـ ايرتن ( ١املٛصٚخ )  ٖٞٚنٌ َا ٜرتن٘ ٚىًف٘ املٝت بعز َٛت٘ َٔ اَٛاٍ ٚسكٛم
َٓٚافع  ،عٛا ٤أتعًل بٗا سل ايػري اّ مل ٜتعًل.
اَا ايٛف ١ٝفكز اختًف ايفك٘ االعالَ ٞبؾأْٗا ٚاٚصر غقٛل سيو تعضٜفات كتًف١
ٖٚشا االختالف ٜضدع اىل ايعباصٚ ٠االعًٛب انجض مما ٜضدح اىل ؼزٜز املعٓٚ ٢تعضٜف٘  ،الِْٗ
ال ٜهار ٕٚىتًف ٕٛفٚ ، ٘ٝقز ارت قاٚالتِٗ يالتٝإ بتعضٜف داَع َاْع اىل طٜار ٠ايكٛٝر
()19
ٚ ،اِٖ َا سٖب اي ٘ٝايفك٘ االعالَ ٞغقٛل ؼزٜز َعٓ ٢ايٛف١ٝ
يف بعض ايتعضٜفات
()20
ٚتعضٜفٗا ٖ ٛإ ايٛف " ١ٝمتًٝو َناف اىل َا بعز املٛت " ٚ ،عضفت اٜناّ بأْٗا " متًٝو عني
()21
آَٚفع ١ا ٚتغًٝط عً ٢تقضف بعز ايٛفاٚ ، " ٠عضفٗا آخض ٕٚبأْٗا " اعِ ملا اٚدب٘ املٛف ٞيف
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َاي٘ بعز َٛت٘ " ٚ ،عضفت نشيو بأْٗا " َا اٚدب٘ املٛف ٞيف َاي٘ تطٛعاّ بعز َٛت٘ ا ٚيف َضم٘
()22
ايشَ ٟات ف. " ٘ٝ
ٚاملالسغ عًٖ ٢ش ٙايتعضٜفات اْٗا مل تهٔ داَعَ ١اْع ١اس ٜضر عً ٢ايتعضٜف األ ٍٚاْ٘ ال
ٜتٓا ٍٚاْٛاع ايٛف ١ٝاييت ال متًٝو فٗٝا يًُٛف ٢ي٘  ،فٗ ٛالٜؾٌُ االعكاطات احملن١
ناالبضاٚ ، ٤ايٛف ١ٝيف عب ٌٝاهلل ٚ ،ايٛف ١ٝؾٗ ١المتًو نايٛف ١ٝيف بعض دٗات
()24
()23
 ،فايٛف ١ٝتغتعٌُ يف
ايرب  .اَا ايتعضٜف ايجاْ ٞفاْ٘ الٜفضم بني ايٛفٚ ١ٝاالٜقا٤
ايتقضف املناف اىل َابعز املٛت  ،اَا االٜقا ٤فٗ ٛاقاَ ١االْغإ غريَ ٙكاّ ْفغ٘ بعز َٛت٘
()25
ٜٚ ،طًل عً ٢ايٛف ١ٝتغُ ١ٝايٛف١ٝ
يًٓعض ٚايتقضف يف ؽؤ ٕٚتضنت٘ ٚاٚالرٙ
()26
ايتًُٝه ، ١ٝاَا االٜقـا ٤فٝطًل عً ٘ٝتغُ ١ٝايٛف ١ٝايعٗز . ١ٜاَا ايتعضٜف ايجايح ،فاْ٘
مل ٜبني ايٛف ١ٝباعتباصٖا عبباّ َٔ دٗ ١املٛفٜ ٞرتتب عًٗٝا سل يف تضنت٘ٚ ،انتف ٢ببٝإ
()27
 ،اَا ايتعضٜف ايضابع فٝالسغ عًَ ٘ٝايٛسغ عً٢
أثض ايٛف ٖٛٚ ١ٝاؿل املرتتب عًٗٝا
عابك٘ نُا اْ٘ الٜؾٌُ ايٛف ١ٝبأراٚ ٤ادبات عً ، ٘ٝالْ٘ َا اٚدبٗا عًْ ٢فغ٘  ،بٌ ٖٞ
ٚادب ١باهاب ايؾاصع َٚ ،ا اٚدب٘ ٖ ٛاراؤٖا بعز ٚفات٘  ،نايٛف ١ٝبٛفا ٤ايز ، ٜٔنُا اْ٘
()28
ٖٚ ،شا الٜتفل َع
هعٌ َٔ تربعات املضٜض َضض املٛت َٔ باب ايٛفاٜا عٓز اْؾاٗ٥ا
ايقٛاب  ،ألٕ تربعات املضٜض املٓذظ ٠يف ساٍ َضم٘ تأخش يف اْؾاٗ٥ا سهِ اهلبات  ،فٝؾرتط
()29
يتهٜٗٓٛا َا ٜؾرتط يف اهلبات ٚ ،يهٓٗا يف املآب تأخش سهِ ايٛف ١ٝإ اعتٛفت عٓز
اْؾاٗ٥ا ؽضٚط اهلب ١عٝح اْٗا إسا مل تغتٛف ٖش ٙايؾضٚط عٓز اْؾاٗ٥ا تبطٌ ٚالٜه ٕٛهلا
سهِ ايٛفاٜا بعز ايٛفا ، ٠فاهلب ١يف َضض املٛت إسا مل تكبض َٚات ايٛاٖب قبٌ إ ٜكبنٗا
املٖٛٛب ي٘ تبطٌ ٚ ،التأخش سهِ ايٛفاٜا ٚ ،بايتاي ٞفإ ايتربعات يف َضض املٛت يٝغت َٔ
قب ٌٝايٛفاٜا باملعٓ ٢املطًل ٚامنا نإ هلا سهِ ايٛف َٔ ١ٝسٝح اـضٚز َٔ ايجًح
()30
فكط .
ٚاطا ٤ايٓكك ايش ٟاعرتَ ٣ا ٚصر يف ايفك٘ االعالَ ٞغقٛل تعضٜف ايٛف ١ٝفإ
ايتؾضٜعات املعافض ٠اخشت عً ٢عاتكٗا تعضٜف ايٛف ١ٝبؾهٌ ؽاٌَ ٚرقٝل  ،فكز عضفٗا
()31
املؾضع ايعضاق ٞبأْٗا تقضف يف ايرتنَ ١ناف اىل َابعز املٛت َكتنا ٙايتًُٝو بالعٛض .
ٖٚشا ايتعضٜف اٚعع َٔ تعضٜفات ايفكٗا ٤الْ٘ ٜؾٌُ ايتًُٝو  ،نايٛف ١ٝباألعٝإ َٔ
َٓكٚ ٍٛعكاص ٚ ،ايٛف ١ٝباملٓافع َٔ عهٓ ٢ايزاص ا ٚطصاع ١األصض  ،ا ٚاعتشكام غً ١ا ٚمثض، ٠
ٜٚؾٌُ َا يٝػ متًٝهاّ ٚيهٓ٘ ٜرتتب عً ٘ٝايتًُٝو  ،نايٛف ١ٝباألبضا َٔ ٤ايز ، ٜٔفاْ٘
()32
اعكاط ٜؤ ٍٚاىل ايتًُٝو  ،اَا قٝـز (( بالعٛض )) فاْ٘ ىضز َٔ ايتعضٜف ايتقضفات اييت
ته ٕٛبعٛض  ،فالتعز َٔ قب ٌٝايٛف ، ١ٝنُٔ ٜٛف ٞبإٔ تؤدض راص ٙيفالٕ ٚم ، ٙٛاس
()33
ٜه ٕٛايتقضف س٦ٓٝش متًٝه ّا بعٛض .
اَا املؾضع املقض ٟفكز اٚصر تعضٜفاّ يًٛف ١ٝانجض مشٛالّ فعضفٗا بأْٗا تقضف يف ايرتن١
()34
ٖٚ .شا ايتعضٜف ٜؾٌُ مجٝع َغا ٌ٥ايٛف ١ٝفٜٗ ٛؾٌُ َا إسا
َناف اىل َا بعز املٛت
نإ املٛف ٢ب٘ َاالّ آَ ٚفعٚ ، ١املٛف ٢ي٘ َٔ اٌٖ ايتًُٝو نايٛف ١ٝملعني باألعِ اٚ
بايٛفف  ٖٛٚممٔ وق ٕٛاَ ٚعني بايٛفف ممٔ ال وق ٕٛنايٛف ١ٝيًفكضاَٚ ، ٤اإسا
نإ املٛف ٢ي٘ دٗ َٔ ١دٗات ايرب ناملالدٚ ٤٢املزاصؼٜٚ .ؾٌُ َا إسا نإ املٛف ٢ب٘
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اعكاطاّ فَ ٘ٝعٓ ٢ايتًُٝو نايٛف ١ٝباالبضا َٔ ٤ايزَٚ ٜٔا إسا نإ ايٛف ٢ب٘ اعكاط ّا
قناّ نايٛف ١ٝبابضا ٤ايهف َٔ ٌٝايهفايَٚ ، ١ا إسا نإ املٛف ٢ب٘ سكاّ َٔ اؿكٛم اييت
يٝغت َاالّ ٚال َٓفعٚ ١ال إعكاطاّ ٚ ،يهٓ٘ َاي ٞيتعًك٘ باملاٍ نايٛف ١ٝبتأد ٌٝايز ٜٔاؿاٍ
()35
ٚ ،ايٛف ١ٝبإٔ ٜباع َاي٘ َٔ فالٕ .

اَا غقٛل قٝز (( َناف اىل َا بعز املٛت )) ايٛاصر بايتعضٜفات ايكاْ ١ْٝٛفإ املضار ب٘
اخضاز اهلبَٚ ١ا نإ َٔ ٖشا ايكب َٔ ٌٝتعضٜف ايٛف ، ١ٝالْٗا متًٝو يف اؿاٍ  ،غالف
()36
ايٛف ١ٝفاْٗا ال تٓفش إال بعز َٛت املٛف. ٞ

ٚعً ٘ٝفإ ايٛفَ ١ٝا ٖ ٞإال تقضف ٜٛدب يف ايرتن ١ابتزا ّ٤سكاّ بعز ايٛفا ٠اٚمح
ٚاظٗضٖٚ .شا ٜعين إ مجٝع ايتقضفات اييت تٛدب سكاّ يف َاٍ املتقضف ا ٚيف سَت٘ ساٍ سٝات٘
التعز ٚفٚ ، ١ٝإ ٚدب ٖشا اؿل يف ايرتن ١بعز ٚفات٘  ،الْ٘ مل هب يف ايرتن ١ابتزا، ّ٤
ٚسيو نايكضض ٚ ،ايؾضا ٤بأدٌ ٚ ،نفاي ١ايزٚ ٜٔم ٛسيو .اَا َاٜٛدب يف ايرتن ١ابتزاّ٤
()37
سك ّا َٔ اؿكٛم فٗٚ ٛف. ١ٝ

نُا إ ايٛف ١ٝالتٛدز ٚال تتشكل ٚال تعترب ؽضعاّ إال بٛدٛر أصبع ١اَٛص ٖ : ٞاملٛف، ٞ
ٚاملٛف ٢ي٘ ٚ ،املٛف ٢ب٘ ٚ ،ايقٝػ ١املٓؾ ١٦هلا ٚ .قز اتفل ايفك٘ االعالَ ٞعً ٢اصتباط
ايٛفٚ ١ٝدٛراّ ٚعزَاّ بتٛافض ٖش ٙاألَٛص إال اِْٗ اختًفٛا يف نْٗٛا صنٓاّ  ،اس سٖب االسٓاف اىل
إ فٝػ ١ايٛف ٖٞ ١ٝايضنٔ ايٛسٝز هلا  ،اَا املٛفٚ ٞاملٛف ٢ي٘ ٚاملٛف ٢ب٘ فٗ ٞيٛاطّ هلا  ،غري
إ مجٗٛص ايفك٘ االعالَٜ ٞض ٣إ نٌ ٖش ٙاألَٛص تعز اصناْاّ يًٛف ، ١ٝبايتاي ٞفإ اصنإ
()38
ايٛف ٖٞ ١ٝاملٛفٚ ، ٞاملٛف ٢ي٘ ٚ ،املٛف ٢ب٘ ٚ ،فٝػ ١ايٛف. ١ٝ
ٚاملٛف ٖٛ ٞايؾدك ايش ٟفزص عٓ٘ تقضف يف ايرتنَ ١ناف اىل َا بعز املٛت  ٖٛٚ ،ال
()39
ٜه ٕٛإال ؽدقاّ طبٝعٝاّ  .اَا املٛف ٢ي٘ فاْ٘ املغتشل يًٛف ، ١ٝعٛا ٤اعتفار ًَه١ٝ
صقب ١اًَ ٚهَٓ ١ٝفع ١اُٖ ٚا َعاّ  ٖٛٚ ،قز ٜه ٕٛاْغاْاّ ا ٚؽدقاّ َعٜٓٛاّ  .اَا املٛف ٢ب٘
فٗ ٛقٌ ايٛف ، ١ٝأ ٟاملاٍ ايشٜ ٟبشي٘ املٛف ٞيػري ٙعكاصاّ نإ اّ َٓكٛالّ ٚ ،عٛا ٤أناْت
ايٛف ١ٝباألعٝإ ا ٚاملٓافع ا ٚاؿكٛمٚ .املٛف ٢ي٘ ٚاملٛف ٢ب٘ ٜتالطَإ ست ٢تقح ايٛف، ١ٝ
()40
فالٚف ١ٝملعزٜ ّٚغتشٚ ٌٝدٛرٚ ، ٙال تقح ايٛف ١ٝمبعز ّٚالميهٔ ٚدٛر. ٙ
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اَا فٝػ ١ايٛف ١ٝفٝكقز بٗا َا ٜٓؾ ٤ٞب٘ املٛفٚ ٞفٝت٘ َٔ عباص ٙاَ ٚا ٜكَ ّٛكاَٗا َٔ
()41
نتاب ١ا ٚاؽاصٚ ٠سيو َا ٜعرب عٓ٘ ايفكٗا ٤باالهاب ٚ ،قز اؽرتط مجٗٛص ايفك٘ االعالَٞ
يف ايقٝػ ١اييت تعرب عٔ اصار ٠املٛف ٞإ ته ٕٛبايعباص ٠ا ٚبايهتاب ١عٓز ايكزص ٠عًُٗٝا ،
()42
 ،فايٓاطل ايهاتب إ ؽا ٤اٚف٢
فإسا عذظ عُٓٗا تٓعكز ٚفٝت٘ باالؽاص ٠املفٗ١َٛ
بعباصات٘ ٚإ ؽا ٤اٚف ٢بهتابت٘ ٚ ،يهٔ التكبٌ َٓ٘ ايٛف ١ٝباالؽاصٚ ٠إ ناْت َفٗ، ١َٛ
اَا ايهاتب غري ايٓاطل فاْ٘ ٜٓؾٚ ٤ٞفٝت٘ بايهتابٚ ، ١األخضؼ ايش ٟالوغٔ ايهتاب١
()43
ٜه ٕٛاهاب٘ باالؽاص ٠املفٗ ١َٛايزاي ١عً ٢اْؾا ٤ايٛف. ١ٝ
ٚاسا نإ ايفك٘ االعالَ ٞقز اتفل عً ٢إ فٝػ ١ايٛف ١ٝتعز صنٓاّ إال اِْٗ اختًفٛا يف
املضار َٔ ايقٝػ ٖٞ ٌٖ ، ١االهاب ٚسز ٙ؟ اّ فُٛع االهاب ٚايكب ٍٛ؟ ٚيالداب ١عً ٢سيو
سٖب مجٗٛص ايفك٘ االعالَ ٞاىل إ فٝػ ١ايٛف ١ٝتتشكل باالهاب ٚسز ، ٙاَا ايكب ٍٛفٗٛ
()44
الٜعز ٚن ْ٘ٛؽضط ّا يًظ ّٚايٛف. ١ٝ

فايٛف ١ٝعكز غري الطّ قبٌ ٚفا ٠املٛفٚ ٞقبٌ قب ٍٛاملٛف ٢ي٘ إسا نإ اٖالّ يًكب، ٍٛ
فٗ ٞتبطٌ بضدٛع املٛف ٞيف سٝات٘  ،ا ٚبضر املٛف ٢ي٘ بعز ٚفا ٠املٛف ، ٞنُا إ ايكبٚ ٍٛايضر
الٜعتز ب٘ إال بعز ٚفا ٠املٛف ، ٞنُا امجع مجٗٛص ايفك٘ االعالَ ٞعً ٢اْ٘ يف سايَٛ ١ت
املٛف ٢ي٘ بعز ٚفا ٠املٛفٚ ٞقبٌ ايكب ٍٛا ٚايضر فإ ٚاصث٘ ٜكَ ّٛكاَ٘ يف ايكب ٍٛا ٚايضر  ،ألٕ
()45
نٌ سل َات عٓ٘ املغتشل الٜبطٌ باملٛت ٜٓٚتكٌ اىل ٚصثت٘ .
اَا غقٛل َٛقف املؾضع ايعضاق ٞفاْ٘ ٜعترب ايٛف ١ٝتقضف قاْ ْٞٛفارص َٔ داْب
()46
 ،اس اْ٘ مبذضر ٚدٛر ايعباص ٠ايزاي ١عً٢
ٚاسز ،أ ٟتقضفاّ ٜٓؾأ باالصار ٠املٓفضر ٠يًُٛفٞ
اصار ٠املٛف ٞيًتقضف يف تضنت٘ بعز ٚفات٘  ،فعٓزٖا تعترب ايٛف ١ٝقز ٚدزت عهِ ايكإْٛ
 ،إال إ ايٛف ١ٝالتقبح الطَٚ ١تضتب آثاصٖا إال بكب ٍٛاملٛف ٢ي٘ بعز ٚفا ٠املٛف ، ٞفالعرب٠
يكب ٍٛاملٛف ٢ي٘ اٚصر ٙقبٌ ٚفا ٠املٛف ، ٞفايٛف ١ٝتعز باطً ١يف ساي ١صدٛع املٛف ٞيف سٝات٘
()47
ا ٚبضر املٛف ٢ي٘ بعز ٚفا ٠املٛف ، ٞأ ٟإ ايٛف ١ٝتقضف التعٗض آثاص ٙإال بعز ايٛفأَٚ ، ٠
ثِ فإ ايكب ٍٛا ٚايضر َٔ املٛف ٢ي٘ ال ٜضتب أثضاّ إال ٚقت تٓفٝش ايٛفٖٚ ، ١ٝشا ٜعين إ ايكبٍٛ
امنا ٖ ٛؽضط يًظ ّٚايتقضف ال ألْؾا.٘٥

ٚاملالسغ إ املؾضع ايعضاق ٞمل ٜأخش مبا سٖب اي ٘ٝمجٗٛص ايفك٘ االعالَ ٞبإٔ ٚاصخ املٛف٢
ي٘ ٜكَ ّٛكاَ٘ يف قب ٍٛايٛف ١ٝاٚصرٖا يف ساٍ َٛت٘ بعز ٚفا ٠املٛفٚ ٞقبٌ ايكب ٍٛا ٚايضر ،
خالفاّ يًُؾضع املقض ٟسٝح ْقت املار َٔ )21( ٠قاْ ٕٛايٛف ١ٝصقِ ( )71يغٓ 1946 ١عً ٢اْـ٘ (
()48
اسا َـات املٛف ٢ي٘ قبٌ قب ٍٛايٛفٚ ١ٝصرٖـا قاّ ٚصثت٘ َكاَ٘ يف سيو ) .
ٚػزص االؽاص ٠اىل إ مجٗٛص ايفك٘ االعالَ ٞاتفل عً ٢ايكٝز ايكام ٞبإٔ ايٛف ١ٝهب
إ ته ٕٛعزٚر ايجًح َٔ ايرتنَٚ ١ا داٚط سيو هب إ ٜتٛقف عً ٢اداط ٠ايٛصث ، ١فإ
()49
اداطٖٚا ْفشت يف ايظٜار ٠باألثض ايضدعٚ ٞإ صفنٖٛا بطًت يف ايظا٥ز باألثض ايضدع ٞاٜناّ

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
فايؾدك سض يف إ ٜتقضف بأَٛاي٘ تقضفاّ ٜٓتر اثض ٙساٍ سٝات٘ ٚ ،يٝػ ألسز َٔ ايٛصث ١إ
ٜعرتض عً ٢سيو  ،يهٔ اسا ابضّ ٖشا ايؾدك تقضفا َنافاّ اىل َا بعز املٛت  ،فإ ٖشا
ايتقضف عٓٝتر اثض ٙبعز ٚفات٘  ،أ ٟإ سل ايٛصث ١عٝتعًل بأَٛاي٘ بعز ٚفات٘  َٔٚ ،ثِ فإ َٔ
سكِٗ االعرتاض عً ٢تقضف٘ ٖشا َت ٢داٚط ايجًح َٔ ايرتنٖ ، ١شا نً٘ يف ساٍ َا اسا نإ
ٖٓايو ٚاصثاّ يًُٛف ، ٞاَا اسا مل ٜهٔ ٖٓايو ٚاصثاّ يًُٛف ٞفكز سٖب مجٗٛص ايفك٘ االعالَٞ
اىل إ ايٛف ١ٝمبا طار عً ٢ثًح ايرتن ١يف ٖش ٙاؿاي ١ته ٕٛباطًٚ ، ١ايغبب يف سيو ٖ ٛإ
ايٛاصخ يف ٖش ٙاؿايٜ ١ه ٕٛبٝت املاٍ  ،أ ٟإ األَٛاٍ ٖٓا ته ٕٛاَٛاالّ عاَٚ ١اؿل فٗٝا
ٜه ٕٛيهاف ١املغًُني ٚ ،الٜٛدز َٔ ميًو سل االداط ٠يف االَٛاٍ ايعاَ ، ١الٕ اجملٝظ ؿل
()50
َعني البز إ ٜهَ ٕٛايهاّ ي٘ َٚايو بٝت املاٍ األَ ١باعضٖا .

ٚاملالسغ إ املؾضع ايعضاق ٞاخش بضأ ٟمجٗٛص ايفك٘ بتكٝٝز ايٛف ١ٝمبا ال ٜظٜز عً ٢ايجًح
َٔ ايرتن ١إال بأداط ٠ايٛصث ، ١أ ٟإ ايٛف ١ٝبأنجض َٔ ايجًح فشٝش ١يهٓٗا َٛقٛف ١عً٢
()51
اداط ٠ايٛصث ١فإ اداطٖا ْفشت ٚإ يـِ هٝظٖٚا بطًت فُٝا طار عً ٢ايجًح َـٔ ايرتن. ١
غري إ املؾضع ايعضاق ٞخايف صأ ٟمجٗٛص ايفك٘ االعالَٚ ٞسٖب اىل فش ١ايٛف ١ٝبأنجض َٔ
()52
ايجًح ا ٚبهٌ ايرتن ١يف ساٍ عزّ ٚدٛر ٚاصخ يًُٛف ، ٢بزي ٌٝإ املؾضع ايعضاق ٞاعترب
املٛف ٢ي٘ ظُٝع املاٍ َٔ بني املغتشكني يرتن ١ايؾدك املتٛف ٢ايش ٟمل ٜهٔ ي٘ ٚاصخ ،
()53
 .فنالّ عٔ سيو فإ املؾضع ايعضاق ٞمل ٜفضم بني ايٛف١ٝ
ٚيٝػ ملُجٌ بٝت املاٍ سل االداط٠
()54
يًٛاصخ ٚغري ايٛاصخ  ،اس اداط ايٛف ١ٝهلُا يف سزٚر ايجًح َٔ ايرتنَٚ ١ا داٚط ايجًح البز ي٘
َٔ اداط ٠ايٛصث َٔٚ .١ثِ ميهٔ يًُٛف ٞإ ٜٛف ٞيًٛاصخ يف سزٚر ايجًح َٔ ايرتن ١رٕٚ
ساد ١اىل اداط ٠باق ٞايٛصثٚ ، ١إ داٚطت ايٛف ١ٝسزٚر ايجًح فعٓزٖا البز َٔ اداط ٠ايٛصث ، ١أٟ
إ املٛف ٢ي٘ يف ٖش ٙاؿايٜ ١ه ٕٛقز مجع بني ٚففني ٚفف املٛف ٢ي٘ ٚٚ ،فف
()55
ايٛاصخ .
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ٚػزص االؽاص ٠اىل إ ايٛف ١ٝناملرياخ الٜرتتب عًٗٝا أ ٟاثض اال بعز ايٛفا ، ٠نُا إ
()56
 ،اال إ ايٛف١ٝ
ًَه ١ٝاؿل يف املرياخ ٚايٛف ١ٝتٓتكٌ يًٛاصخ ٚاملٛف ٢ي٘ بال عٛض
ؽتًف عٔ املرياخ يف عزْٛ ٠اس ٞاُٖٗا :
 . 1املرياخ خالف ١ادباص ، ١ٜاس إ خالف ١ايٛاصخ يًُٛصخ فُٝا ي٘ َٔ سكٛم تجبت عهِ
ايؾاصع ٚالرخٌ ألصار ٠ايٛاصخ ٚاملٛصٚخ يف سيو ٚ ،هلشا ٜكاٍ اْ٘ الٜزخٌ ؽ ٤ٞيف ًَو االْغإ
درباّ عٓ٘ ع ٣ٛاملرياخ  ،اَا ايٛف ١ٝفاْٗا خالف ١اختٝاص ، ١ٜفاملٛف ٢ب٘ ٜٓتكٌ اىل املٛف ٢ي٘
باصار ٠املٛف ،ٞفاملٛف ٞاصار إ ٜهٖ ٕٛشا خًفاّ ي٘ يف قزص قزٚر ا ٚبهٌ َاي٘ ٚ ،املٛف ٢ي٘
()57
قبٌ تًو اـالفَ ١ضٜزاّ كتاصاّ .
ًَ . 2ه ١ٝايٛصث ١يف ايرتن ١قبٌ ايتكغ ِٝته ٕٛراُ٥اّ عً ٢عب ٌٝايؾٛٝع  ،غالف
ًَه ١ٝاملٛف ٢ي٘ فاْٗا ته ٕٛعًٚ ٢د٘ ايؾٛٝع إسا ناْت ْغبَ ١عَٗٓ ١ٓٝا نايجًح
()58
ٚايضبع ٚ ،قز تهَ ٕٛفضطٚ ٠قزر ٠إسا نإ املٛف ٢ب٘ عّ ٓٝا َع. ١ٓٝ
 .3إ األؽدال ايشٜٛ ٜٔف ٢هلِ مل ٜع ِٗٓٝايؾاصع ٚمل ٜعني ْقٝب نٌ َِٓٗ يف ايكزص
()59
ايش ٟتٓفش ف ٘ٝايٛف ، ١ٝأَا األؽدال ايشٜ ٟضث ٕٛفإ ايؾاصع عٚ ِٗٓٝسزر اْقبا. ِٖ٤

نًك مما تكزّ إ ايفك٘ االعالَ ٞالٜعضف َقطًح اـًف ايعاّ ٚمل ٜتٓاٚي٘ بايتعضٜف
 ،إال اْ٘ ْعِ اسهاّ االصخ ٚايٛف ١ٝبؾهٌ رقٝل ٚفل َا ميً ٘ٝايؾاصع االعالَ ، ٞاألَض ايشٟ
ٜتٝح عًُ ١ٝاْتكاٍ ايرتن ١ا ٚدظ٤اّ َٓٗا اىل ايٛاصخ ا ٚاملٛف ٢ي٘  ،فايٛاصخ خًف عاّ يًُٛصٚخ
ٚاملٛف ٢ي٘ خًف عاّ يًُٛفَ ، ٞت ٢نإ االصخ ٚنشيو ايٛفٜ ١ٝتعًل بهٌ ايرتن ١اٚ
دظ ٤ؽا٥ع َٓٗا.
 َٔٚثِ المري يف إ ْطًل َقطًح اـًف ايعاّ عً ٢ايٛاصخ يهٌ ايرتن ١ا ٚدظ ٤ؽا٥ع
َٓٗا ٚنشيو املٛف ٢ي٘ بهٌ ايرتن ١ا ٚدظ٤اّ ؽا٥عاّ َٓٗا  ،صغِ إ ايفك٘ االعالَ ٞال ٜعضف
ٖهشا َقطًح.
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املطًب ايجاْٞ
ؼزٜز املضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓزصز ؼت َقطًح اـًف ايعاّ
تبني يٓا َٔ خالٍ تعضٜف َقطًح اـًف ايعاّ إ ٖشا املقطًح ٜطًل عً ٢نٌ ؽدك
طبٝعٝاّ نإ اّ َعٜٓٛاّ ٜتًك َٔ ٢عًف٘ نٌ تضنت٘ ا ٚدظ٤اّ ؽا٥عاّ َٓٗا  ،أ ٟاْ٘ ىًف٘
عًف٘ يف سَت٘ املاي ١ٝنًٗا ا ٚظظ ٤ؽا٥ع َٓٗا ٖٚ ،شا ٜعين إ املضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓزصز
ؼت ٖشا املقطًح تتُجٌ بايٛاصخ ٚاملٛف ٢ي٘ ٚفاسب سل االْتكاٍ ٚنشيو ايؾدك املعٟٓٛ
.
اٚالّ  :ايٛاصخ ٚاملٛف ٢ي٘
ايٛاصخ نُا اعًفٓا ٖٜٓ َٔ ٛتُ ٞاىل املٛصخ بغبب َٔ اعباب املرياخ اَا ايظٚد ١ٝا ٚايكضاب، ١
()60
ٜٚه ٕٛسٝاّ عٓز ٚفا ٠املٛصخ  ،عٛا ٤أنإ سٝاّ سكٝك : ّ١نُٔ تجبت سٝات٘ باملؾاٖز، ٠
ٚايغُاع  ،ا ٚبايب ، ١ٓٝاّ سٝاّ اعتقشاباّ  :ناملفكٛر فإ سٝات٘ ناْت قبٌ ايفكز سكٝك، ١ٝ
ٚبعز ايفكزإ افبشت َؾهٛناّ فٗٝا  ،فٝعز سٝاّ بعز ايفكزإ اعتقشاباّ ؿٝات٘ قبً٘ اىل
إ ٜجبت َقري َٔ ٙاؿٝا ٠ا ٚاملُات ،ا ٚإ وهِ ايكام ٞبٛفات٘ ٚ .قز ته ٕٛسٝا ٠ايٛاصخ
تكزٜض : ١ٜنشٝا ٠اؾٓني يف بطٔ اَ٘ فٜٗ ٛعز ٚاصثاّ إ نإ َٛدٛراّ سني ايٛفاٚ ، ٠إ مل
()61
تغتكض ف ٘ٝاؿٝا ، ٠فإ ٚيز سٝاّ ٚثبت اْ٘ نإ َٛدٛراّ سني ايٛفا ٠فريخ بايكضاب. ١

ٚعً ٘ٝفإ ايٛاصخ اسا َا تٛافضت فٖ ٘ٝش ٙايؾضٚط ٜعز خًفاّ عاَاّ ىًف املٛصٚخ يف سَت٘
املاي ١ٝنًٗا اسا نإ ايٛاصخ ايٛسٝز يًُٛصخ  ،اٜ ٚضث٘ يف دظ ٤ؽا٥ع َٓٗا يف ساٍ تعزر ايٛصث.١
اَا املٛف ٢ي٘ فٗ ٛايؾدك ايش ٟاْؾ٦ت ايٛف ١ٝألدً٘ ٚ ،ققز املٛف ٞدعً٘ خًفاّ ي٘ فُٝا
()62
ٚ ،املٛف ٢ي٘ قز ٜه ٕٛؽدقاّ طبٝعٝاّ ٚقز ٜه ٕٛؽدقاّ َعٜٓٛاّ ٚ ،اسا َا
اٚف ٢ب٘
نإ ؽدقاّ طبٝعٝاّ قز ٜه ٕٛسٝاّ سكٝك ١سني ايٛفٚ ١ٝسني َٛت املٛف ٞا ٚتهٕٛ
()63
سٝات٘ تكزٜض ١ٜناملفكٛر ٚاؾٓني .
ٜٚه ٕٛاملٛف ٢ي٘ خًفاّ عاَاّ يًُٛفَ ٞت ٢ناْت ايٛف ١ٝبهٌ ايرتنٖٚ ١شا دا٥ظ
ا ٚناْت ظظ ٤ؽا٥ع َٓٗا.
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ثاْٝاّ  :ايؾدك ايشٜٓ ٟتكٌ ي٘ سل ايتقضف ( فاسب سل االْتكاٍ )

()64
 ،فً٘
ٜكقز عل ايتقضف ٖٓا اؿل ايش ٟى ٍٛفاسب٘ ايتقضف باألصام ٞاألَري١ٜ
سٝاطتٗا ٚاعتعُاهلا ٚاعتػالهلا ٚي٘ اٜناّ ايتقضف يف سك٘ عًٗٝا  ،أ ٟي٘ نٌ فالسٝات
()65
املًه ١ٝاـاف ، ١إال صقب ١األصض فٗ ٞممًٛن ١يًزٚي. ١

ٚصغِ ٖش ٙايقالسٝات املُٓٛس ١يًُتقضف باألصام ٞاألَري ١ٜإال إ ٖٓايو قٛٝر عز٠
ٚمعٗا املؾضع ايعضاق ٞعًٖ ٢شا اؿل ابضطٖا إ املتقضف يف االصام ٞاألَري ١ٜال ول ي٘ إ
()66
 ،نُا إ َا ٜضر عً ٢سل املًه َٔ ١ٝقٛٝر قاْ ١ْٝٛاٚ
ٜكفٗا  ٚال ول ي٘ إ ٜٛف ٞبٗا
اتفاقٜ ١ٝضر نشيو عً ٢سل ايتقضف  ،فنالّ عٔ سيو ٜبك ٢قرتَاّ َا نإ قزمياّ َٔ سكٛم
()67
األصتفام عً ٢األصام ٞاألَري ، ١ٜنشل ايؾضب ٚاجملضٚ ٣املغٚ ٌٝغريٖا .
اَا غقٛل انتغاب ٖشا اؿل ميهٔ ايك ٍٛاْ٘ ٜهتغب بعز ٠طضم اؽاص ايٗٝا
ايكاْ َٔ ٕٛبٗٓٝا نغب٘ بغبب ايٛفا ( ٠االْتكاٍ ) اس ْقت املار َٔ )1187( ٠ايكاْ ٕٛاملزْٞ
ايعضاق ٞعً ٢اْ٘ ( اسا َات املتقضف يف اصض اَري ١ٜفإ األصض تٓتكٌ رَ ٕٚكابٌ اىل افشاب
سل االْتكاٍ .) ...

ٚقز قغِ املؾضع ايعضاق ٞافشاب سل االْتكاٍ اىل ثالخ رصدات فنالّ عٔ ايظٚدني نٌ
رصدَٗٓ ١ا ؼذب ايزصدات األرْ ، ٢فذعٌ يف ايزصد ١األٚىل اٚالر املٝت ٚفضٚعِٗ ٚيف ايزصد١
()68
ايجاْ ١ٝاألبٛإ ٚفضٚعُٗا ٚيف ايزصد ١ايجايج ١ادزار املٝت ٚدزات٘ ٚفضٚعِٗ .
ٚعً ٘ٝفإ املكقٛر باالْتكاٍ ٖ ٛتًك ٞسل ايتقضف اصثاّ َٔ املتٛف ٢اىل افشاب سل
()69
االْتكاٍ املع ١ٓٝرصداتِٗ يف ايكاْٜٚ ، ٕٛكابً٘ يف األَالى االصخ .
اس إ ْعاّ االْتكاٍ بايٓغب ١يألصام ٞاألَري ١ٜميجٌ َا ميجً٘ ْعاّ املرياخ بايٓغب ١ألَالى
()70
املتٛف ٢األخض ، ٣إال إ ْعاّ االْتكاٍ ال ىنع ألسهاّ االصخ ايؾضعٚ ، ٞامنا ىنع اىل
()71
ٚ ،سيو ألٕ فاسب سل ايتقضف املٓتكٌ ( ايغًف ) ال
اسهاّ االْتكاٍ يف ايكاْ ٕٛاملزْٞ
()72
ميًو ايضقب. ١
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اال اْ٘ ٜٓبػ ٞايتأنٝز عً ٢اْ٘ تٛدز بني ايٓعاَني ايعزٜز َٔ اٚد٘ ايؾب٘ ٚايتكاصب ٚيف
ايعزٜز َٔ األسهاّ يهُٓٗا َع سيو ىتًفإ يف اٚد٘ اخض ، ٣فُٔ اٚد٘ ايؾب٘ بُٗٓٝا ٚسز٠
ايٓعاَني يف اصنإ ٚؽضٚط َٛٚاْع املرياخ َ ،ع ايعًِ إ املؾضع ايعضاق ٞمل ٜتطضم ملٛاْع املرياخ
يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ، ١ٝيف سني ٚصرت يف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاس ْقت املار )1198( ٠عً ٢اْ٘ (
ال تٓتكٌ اصض املكت ٍٛاىل ايكاتٌ ا ٚؽضٜه٘ ) .نُا ْقت املار )1199( ٠عً ٢اْ٘ ( ال ٜجبت
سل االْتكاٍ َا بني املدتًفني يف ايزٚ ٜٔال بني عضاقٚ ٞادٓيب ).
نُا إ ايكاْ ٕٛاملزْْ ٞك فضاس ّ١عً ٢بعض األسهاّ املؾرتن ١بني سل االصخ ٚسل
االْتكاٍ ٚاييت مل ٜضر سنضٖا يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق َٔ ١ٝسيو َا دا ٤يف املارٚ )1195( ٠اييت
ْقت عً ٢اْ٘ ( اسا نإ بني افشاب االْتكاٍ محٌ ٜؤخض االْتكاٍ اىل ٚالرت٘ ).
فنالّ عٔ سيو فإ سل االْتكاٍ ٜؾٌُ نٌ َا ٜؾًُ٘ سل املرياخ بغبب ايكضاب١
()73
ٚايظٚدَ ١ٝع االختالف يف ايتفاف. ٌٝ

اَا غقٛل اٚد٘ األختالف بني ايٓعاَني فإ ابضطٖا املغاٚا ٠بني ايشنض ٚاألْج ٢يف
()74
 ،فًًبٓت َايألبٔ ر ٕٚأ ٟمتٝٝظ ٚ ،يألخت َا يألخ ٚ ،يألّ َا يألب ،
االْتكاٍ ر ٕٚاملرياخ
ٚيًذزَ ٠ايًذز ٚ ،يًعَُ ١ا يًعِ ٚ ،يًداي٘ َايًداٍ ٚ ،ألٚالر ايبٓت سقٚ ١ايزتِٗ املتٛفا ٠نُا
()75
ألٚالر األبٔ سقٚ ١ايزِٖ املتٛيف .
بٓا ّ٤عًَ ٢ا تكزّ فإ فاسب سل االْتكاٍ ايشٜٓ ٟتكٌ ي٘ سل ايتقضف يف األصامٞ
األَري ١ٜبعز ٚفا ٠عًف٘ ٜعز خًفاّ عاَاّ ي٘ َت ٢نإ ٖشا اؿل ميجٌ نٌ ايشَ ١املاي ١ٝهلشا
ايغًف اْ ٚغب ١ؽا٥عَٗٓ ١ا.
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ثايجاّ  :ايؾدك املعٟٓٛ
ٜكقز بايؾدك املعٓ ٟٛفُٛع َٔ ١االؽدال ا ٚاالَٛاٍ تغع ٢اىل ؼكٝل غضض َعني
()76
ٚمتٓح ايؾدق ١ٝايكاْ ١ْٝٛبايكزص ايالطّ يتشكٝل ٖشا ايػضض ٚ .تٓكغِ األؽدال املعٓ١ٜٛ
اىل ْٛعني ُٖا  :اؽدال َعٓ ١ٜٛعاَ ، ١تعز َٔ اؽدال ايكاْ ٕٛايعاّ ٚ ،ؽنع ألسهاَ٘.
()77
ٚاؽدال َعٓ ١ٜٛخاف ، ١تعز َٔ اؽدال ايكاْ ٕٛاـال ٚؽنع ألسهاَ٘ .
ٚتتُجٌ األؽدال املعٓ ١ٜٛايعاَ ١بايزٚيٚ ١فضٚعٗا نايٛطاصات ٚٚسزات االراص ٠احملً١ٝ
ناحملافعات ٚاجملايػ ايبًزٚ ١ٜايكضٚ ٣املؤعغات ٚاملٓؾآت ايعاَٚ ١ايؾضنات ايعاَٚ ١نٌ
املقاحل ايعاَ ١اييت تٓؾٗ٦ا ايزٚيٚ ١متٓشٗا ؽدقَ ١ٝعَٓ ١ٜٛغتكً ١يتك ّٛباراص ٠اسز املضافل
ايعاَ .١اَا األؽدال املعٓ ١ٜٛاـاف ١فٗ ٞاَا إ ته ٕٛمجاع ١اؽدال ا ٚفُٛعات اَٛاٍ ،
َٚجاٍ مجاع ١األؽدال ايؾضنات ٚاؾُعٝات اَا فُٛعات األَٛاٍ فُجاهلا األٚقاف
()78
ٚاملؤعغات اـاف. ١

ٚقز عين املؾضع ايعضاق ٞبايٓك عً ٢خقا٥ك ايؾدك املعٓ َٔٚ ٟٛبٗٓٝا إ تهٕٛ
يًؾدك املعٓ ٟٛسََ ١ايَ ١ٝغتكًٖٚ ، ١شا ٜعين إ ايؾدك املعٓ ٟٛي٘ سَ ١قا ١ُ٥بشاتٗا
()79
َغتكً ١عٔ سَ ١اعنا ٘٥ايؾدق. ١ٝ
ٚػزص االؽاص ٠اىل إ ايؾدق ١ٝاملعٓ ١ٜٛال تجبت ؾُاع ١اَ ١٦ٖٝ ٚع ١ٓٝاال بعز االعرتاف
بٗا َٔ قبٌ ايغًط ١املدتق ١يف ايزٚيٖٚ ، ١شا ٜعين بإٔ ايؾدق ١ٝاملعٓ ١ٜٛتهتغب ٚدٛرٖا
بعز االعرتاف بٗا َٔ قبٌ ايغًط ١املدتقٚ ، ١ال ٚدٛر هلا ابز ّا رٖ ٕٚشا االعرتاف.

بايتايٚ ٞنُا إ يًؾدق ١ٝاملعٓ ١ٜٛبزا ١ٜفإ هلا ْٗاٚ ، ١ٜال فاٍ يًشزٜح ٖٓا عٔ
ايٛفا ٠ألٕ سيو الٜٓطبل إال عً ٢األؽدال ايطبٝعٝني فايؾدق ١ٝاملعٓ ١ٜٛالمتٛت ٚيهٔ ٖشا
()80
ال ٜعين إ ٚدٛرٖا َغتُض  ،فٗٓايو اعباباّ خاف ١تؤر ٟاىل اْكنا ٤ايؾدق ١ٝاملعٓ، ١ٜٛ
 َٔٚبني ٖش ٙاألعباب اؿٌ ٚاالْزَاز ٚايتذظٚ ١٥اييت مبٛدبٗا تٓٗض قاعز ٠االعتدالف ايعاّ ،
فٗ ٞايكاعز ٠اييت هب إ ٜعٌُ فٗٝا عٓز ؼكل ٖش ٙاالعباب  َٔٚ ،ثِ فإ ايؾدك املعٟٓٛ
باالَهإ إ ىًف عًف٘ بعز اْكنا ٘٥باسز ٖش ٙاالعباب خالف ١عاَ ، ١يهٔ ٜٓبػٞ
ايتأنٝز عً ٢إ اـالف ١يف ٖش ٙاؿاي ١ال ؽنع ألسهاّ االصخ ٚايٛفٚ ١ٝيهٔ ؽنع
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ألسهاّ ايكاْ ٕٛاـال ايشٜ ٟقزص بٗشا اـقٛل ا ٚؽنع الصار ٠االؽدال املهْٛني
يًؾدك املعٓ ٟٛنُا يف ايؾضناتٚ .عٓفقٌ َا تكزّ عٓز عجٓا يؾضٚط انتغاب
ٚفف اـًف ايعاّ يف املبشح ايجايح.

اماف ١ملا تكزّ فإ ايؾدك املعٓ ٟٛباالَهإ إ ٜه ٕٛخًفاّ عاَاّ يًؾدك ايطبٝعٞ
ٜٚتشكل سيو يف ساٍ عزّ ٚدٛر ٚاصخ يًُتٛيف  ،سٝح امجع ايفك٘ االعالَ ٞعً ٢إ بٝت املاٍ
()81
ٚ ،قز اخش املؾضع ايعضاق ٞبشيو ،
ٚاصث ّا ملٔ الٚاصخ ي٘

اس ْقت املار َٔ ) 70( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝعً ٢اْ٘ (ٚ ...تعترب ايزٚيٚ ١اصثاّ ملٔ الٚاصخ
()82
ي٘) ٚته ٕٛايزٚيٚ ١اصثاّ يف ساي ١عزّ ٚدٛر ايٛاصخ ٚ ،عزّ ٚدٛر املٛف ٢ي٘ بهٌ ايرتن١
ٜٚ ،تنح سيو َٔ خالٍ ْك املار )70( ٠ايغابكْٚ ، ١ك املارْ َٔ )88( ٠فػ ايكاْ ، ٕٛسٝح
دعٌ املؾضع َضتب ١بٝت املاٍ ( ايزٚي ) ١بعز َضتب ١املٛف ٢ي٘ ظُٝع املاٍ عٓز بٝاْ٘ يألؽدال
املغتشكني يًرتن.١
ٚنشيو األَض بايٓغب ١يًُٛف ٢ي٘ فباالَهإ إ ٜه ٕٛؽدقاّ َعٜٓٛاّ ٚقز اداطت
()83
سيو املارْ َٔ )1/68( ٠فػ ايكاْ. ٕٛ

املبشح ايجاْٞ
َشٖب خالف ١ايؾدك
ٜٛعع ٖشا املشٖب َٔ ْطام اـالف ١ايعاَ ١بايك ٍٛاْٗا ته ٕٛيف اؿكٛم ٚاأليتظاَات عً٢
سزٕ عٛا ، ٤أ ٟإ سَ ١ايغًف املايٚ ١ٝمبا ؼ َٔ ٜ٘ٛعٓافض َٛدبٚ ١عايب ١تٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ
َت ٢ؼككت ٚاقع ١ايٛفاٚ ، ٠سيو ألٕ طبٝع ١اـالف ١ايعاَ ١مبكتنٖ ٢شا املشٖب تهٝف
عً ٢اْٗا خالف ١ؽدق ١ٝاس إ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ تعز اَتزاراّ ٚاعتُضاصاّ يؾدق ١ٝايغًف
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ٚتبعاّ يشيو ؼٌ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ قٌ ؽدق ١ٝعًف٘ يف نٌ ايعالقات ايكاْ ١ْٝٛاييت
()84
نإ ايغًف طضفا فٗٝا .
ٜٚعز ايكاْ ٕٛايضَٚاْ ٞاألفٌ ايتاصى ٞهلشا املشٖب فٗ ٛايكاْ ٕٛايشْ ٟؾأ ف ، ٘ٝفايكاعز٠
اييت سهُت املٛاصٜح يف ايكاْ ٕٛايضَٚاْ ٖٞ ٞإ اـًف ايعاّ ٜعز اَتزاراّ يؾدق ١ٝايغًف
ٚاْ٘ ىًف٘ يف نٌ سكٛق٘ ًٜٚتظّ بٓفػ ايتظاَات٘ خاصز سزٚر ايرتنٚ ١اَٛاهلا .أ ٟإ اـًف
ايعاّ ٜهَ ٕٛغؤٚالّ َغؤٚي ١ٝغري قزر ٠عٔ ر ٕٜٛعًف٘ ٖٚش ٙاملغؤٚي ١ٝغري احملزر ٠عٔ
()85
ايز ٖٞ ٕٜٛاسز ٣ممٝظات صَٚا ايكزمي ١سٝح ناْت فٗٛي ١بايٓغب ١يًتؾضٜعات األخض. ٣
نُا إ ٖشا املشٖب ٖ ٛخري َا اٖتز ٣اي ٘ٝايفهض ايضَٚاْ ٞنش ١ًٝيًٛف ٍٛاىل ْكٌ ايشَـ١
()86
ْٚكٌ األيتظاّ .
ٚقز اخشت بعض ايكٛاْني بٗشا املشٖب ٚاعتُزت٘ ناعاؼ يٓعاّ ايتٛاصخ  َٔٚ ،ابضط
()87
ايكٛاْني اييت اخشت ب٘ ايكاْ ٕٛايفضْغ ، ٞاس ٜعترب ٖشا ايكاْ ٕٛاـًف ايعاّ اَتزاراّ يؾدك
ايغًف ٚ ،إ اـًف ايعاّ ٚايغًف ؽدقٚ ١ٝاسزٚ ، ٠سَٚ ١اسز ، ٠فتشٌ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ
قٌ ؽدق ١ٝايغًف يف نٌ ايعالقات ايكاْ ١ْٝٛاييت نإ األخري طضفاّ فٗٝا ٚ ،بايتايٞ
()88
تٓتكٌ يًدًف ايعاّ نٌ سكٛم ايغًف ٚايتظاَات٘ .

ٚإ َاسٖب اي ٘ٝايكاْ ٕٛايفضْغ ٞبٗشا اـقٛل ٜعز اٜناّ َٔ ايٓتا٥ر اييت ترتتب عً٢
ْعض ١ٜايشَ ١املاي ١ٝاييت ٚمعٗا ايفكٗٝإ ايفضْغٝإ اٚبضٚ ٣صٚ ، ) Aubry et Rau ( ٚاييت
()89
اعرتعت ْعض ايفكٗا ٤يف فضْغا ٚ ،القت اقباالّ ٚاععاّ يف ايفك٘ ايكاْ ْٞٛعَُٛاّٖٚ .شا وتِ
عًٓٝا بٝإ املكقٛر بٗش ٙايٓعض َٔٚ ١ٜثِ بٝإ َٛقف ايكاْ ٕٛايفضْغٚ ٞعٓٛمح سيو ٚفل
فضعني ٚناآلت: ٞ

املطًب األٍٚ
ْعض ١ٜايشَ ١املاي١ٝ
ٜشٖب اْقاص ٖش ٙايٓعض ١ٜاىل إ ايشَ ١املاي ٖٞ ١ٝفُٛع اؿكٛم املٛدٛر ٠اٚاييت قز تٛدز
()90
ٚاأليتظاَات املٛدٛر ٠ا ٚاييت قز تٛدز يؾدك َعني َٓعٛص ّا ايٗٝا نُذُٛع .
ٚإ ٖش ٙاؿكٛم ٚااليتظاَات اييت تتهَٗٓ ٕٛا ايشَ ١املاي ١ٝهب إ ته ٕٛسات ق١ُٝ
َايٚ ، ١ٝالؽإٔ يًشَ ١املاي ١ٝباؿكٛم اييت تتعًل بايؾدك رَ ٕٚايٖ٘ٚ .شا ٜعين إ َا ٜزخٌ يف
ايشَ ١املاي ١ٝمجٝع اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاألفًٚ ١ٝايتبعٚ ، ١ٝنشيو اؿكٛم ايؾدق ١ٝاٚ
األيتظاَات فٗ ٞقَ ١ُٝاي ١ٝاهاب َٔ ١ٝسٝح اْٗا سكٛم ٚ ،قَ ١ُٝاي ١ٝعًب َٔ ١ٝسٝح اْٗا
ايتظاَات ٜٚ .زخٌ اٜناّ يف ايشَ ١اؿكٛم املاي ١ٝايٛاقع ١عً ٢األؽٝا ٤غري املار ( ١ٜاملًه١ٝ
األربٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝايقٓاع ١ٝايتذاص، ) ١ٜ
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اَا اؿل األرب ٞايٛاصر عًٖ ٢ش ٙاالؽٝا ٤فٗ ٛسل يٝػ ي٘ قَ ١ُٝاي ١ٝبايتاي ٞفاْ٘ الٜزخٌ
يف ايشَ ١املاي ،١ٝإال يف ساي ١االعتزا ٤عًٚ ٘ٝاعتشكام ايتعٜٛض بٓا ّ٤عًٖ ٢شا االعتزا ٤فعٓزٖا
ٜقبح ايتعٜٛض سا قَ ١ُٝايٜٚ ١ٝزخٌ يف ايشَ ١املايٖٚ ، ١ٝشا ساٍ اؿكٛم ٚايٛادبات
ايغٝاع ( ١ٝسكٛم االْغإ ) اٜناّ فٗ ٞيٝغت هلا قَ ١ُٝايٚ ١ٝالتزخٌ يف ايشَ ١املاي ١ٝيهٔ
عٓز االعتزا ٤عًٗٝا ٜه ٕٛدظا ٤االعتزا ٤تعٜٛناّ َايٝاّ فشٗٓٝا ٜزخٌ ٖشا ايتعٜٛض يف ايشَ١
املايٚ .١ٝنشيو األَض َع رعا ٣ٚاؿاي ١املزْ ، ١ٝنزع ٣ٛايظٚدٚ ١ٝايبٓٚ ٠ٛايٓغب  ،فاْٗا
()91
التزخٌ يف ايشَ ١املاي ١ٝاال اسا تفضع عٓٗا سكٛم َاي ١ٝنشل االصخ ٚاؿل يف ايٓفك. ١
()92
ٚتكٖ ّٛش ٙايٓعض ١ٜعً ٢اعاعني َُٗني ُٖا :
ال  :إ ايشَ ١املاي ١ٝفُٛع َٔ املاٍ.
أّ ٚ
ثاّْ ٝا  :اْزَاز ايشَ ١املاي ١ٝيف ؽدق ١ٝفاسبٗا.

ال  :إ ايشَ ١املاي ١ٝفُٛع َٔ املاٍ
أّ ٚ
ٜضار بشيو إ ايشَ ١املاي ١ٝفُٛع ١قاَْ ١ْٝٛغتكً ١عٔ ايعٓافض امله ١ْٛهلا ( اؿكٛم
ٚاأليتظاَات املاي ، ) ١ٝفايشَ ١املاي ١ٝيٝغت ٖ ٞسات اؿكٛم ٚاأليتظاَات املتهَٗٓ ١ْٛا بٌ ٖٞ
َتُٝظ ٠عٓٗا  ،فٗ ٞاؽب٘ بٛعاٜ ٤غتكبٌ اؿكٛم ٚااليتظاَات ٚالىتًط بٗا َٔٚ .ثِ فٗٞ
فُٛع َٔ املاٍ ٜؾٌُ نٌ ايعٓافض ايزاخً ١ف ، ٘ٝفذُٝع سكٛم ٚايتظاَات ايؾدك تؤيف
()93
نال ال ٜتذظأ  .أ ٟهب إ الٜٓعض اىل عٓافض ايشَ ١املاي َٔ ١ٝسكٛم ٚايتظاَات َاي ١ٝعً٢
اْٗا عٓافض َٓفقً ١عٔ بعنٗا يهٌ عٓقض نٝاْ٘ اـال  ،بٌ ٜٓعض ايٗٝا عً ٢اْٗا
َٓزف ١يف نٌ ال ٜتذظأ  ،فتفٓ ٢ساتٖ ١ٝش ٙايعٓافض يف اجملُٛع ايش ٟتهٚ ، ْ٘ٛتقبح
نًٗا فُٛعاّ َٔ املاٍ ٚ ،عٓزٖا ٚعٓز ايٓعض اىل ايشَ ١املاي ١ٝباعتباصٖا فُٛع ّا َٔ املاٍ
َٓفقالّ يف نٝاْ٘ ايشات ٞعٔ نٌ عٓقض َٔ عٓافضْ ، ٙض ٣بٛمٛح إ نٌ ايتػريات اييت
تطضأ عًٖ ٢ش ٙايعٓافضٚ ،اييت ٜه َٔ ٕٛؽأْٗا إ تظٜز ا ٚتٓكك يف اؿكٛم ٚااليتظاَات ال اثض
()94
هلا يف نٝإ ايشَ ١املاي ١ٝايشَٓ ٖٛ ٟفقٌ عٓٗا .

ٚبايتايٜ ٞرتتب عً ٢إ ايشَ ١املاي ١ٝفُٛع َٔ املاٍ ْتا٥ر عز ٠تتُجٌ باآلت: ٞ
 1ـ إ ايشَ ١املاي ١ٝيًُز ٜٔتؾهٌ اينُإ ايعاّ يًزآ٥ني بعزٖا فُٛعاّ َٔ املاٍ َٔٚ .ثِ
باَهإ ايزآ٥ني إ ٜٓفشٚا عًَ ٢اٍ يًُز ٜٔمل ٜهٔ َٛدٛراّ ٚقت ْؾ ٤ٛااليتظاّ ألٕ ٖشا املاٍ
اْزَر يف اجملُٛع فأفبح اسز عٓافض .ٙنُا إ ايزآ٥ني يٝػ باَهاِْٗ إ ٜٓفشٚا عًَ ٢اٍ
املز ٜٔايش ٟنإ َٛدٛراّ ٚقت ْؾ ٤ٛااليتظاّ ٚخضز َٔ ًَه٘ ٚقت ايتٓفٝش  ،ألٕ املاٍ يف ٖشٙ
اؿاي ١خضز َٔ اجملُٛع ٚمل ٜعز عٓقض ّا َٔ عٓافض.ٙ
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َا تكزّ ٜعين إ املز ٜٔقز ؼزخ طٜار ٠يف َاي٘ ٚعٓزٖا تهٖ ٕٛش ٙايظٜار ٠مآَ ١ؿل
ايزآ٥ني ٚقز ٜٓكك َٔ َاي٘ فٝدضز ٖشا ايٓكك َٔ مُإ ايزآ٥ني اٜ ٚبزٍ َاي٘ فٝدضز ايكزِٜ
َٔ مُإ ايزآ٥ني ٜٚزخٌ املاٍ اؾزٜز يف اينُإ ٖٚشا َا ٜغُ ٢باؿً ٍٛايعٝين ايشٜ ٟفغض
اينُإ ايعاّ يًزآ٥ني عً ٢اَٛاٍ املز ، ٜٔفًٝػ يًزآ٥ني سل عًَ ٢اٍ َعني َٔ اَٛاٍ املز، ٜٔ
()95
بٌ هلِ فكط سل عً ٢فُٛع اَٛاٍ املز ، ٜٔالىتق ٕٛمباٍ ر ٕٚآخض .
 2ـ اْتكاٍ ايشَ ١املاي ١ٝيًغًف اىل خًف٘ ايعاّ .أ ٟإ سَ ١ايغًف املاي ١ٝتٓتكٌ بعز ٚفات٘
اىل خًف٘ ايعاّ ٚ ،قز مت تفغري سيو باالعتُار عً ٢فهض ٠اجملُٛع َٔ املاٍ بايك ٍٛاْ٘ ملا
ناْت ايشَ ١املاي ١ٝمبجابٚ ١سز ٠قاْٜ ١ْٝٛضتبط اؾاْب االهاب ٞفٗٝا باؾاْب ايغًيب َٔٚ ،
ثِ فإ ٖشا االصتباط ٜبك ٢قاُ٥اّ ٚالٜٗٓاص مبذضر ايٛفا ، ٠األَض ايشٜ ٟؤر ٟاىل اْتكاٍ سَ ١ايغًف
()96
املاي ١ٝمبا ؼ َٔ ٜ٘ٛسكٛم ٚر ٕٜٛاىل خًف٘ ايعاّ .

فايؾدك بعز ٚفات٘ ته ٕٛسَت٘ املاي ١ٝـ عكٛقٗا ٚرْٜٗٛا ـ قز اْفقًت عٓ٘  ،بايتايٞ
البز َٔ اعٓار ٖش ٙايشَ ١اىل ؽدك آخض غري املتٛيف ٖٚ ،شا ايؾدك الميهٔ إ ٜه ٕٛإال
اـًف ايعاّ  ،اس تغتُض ؽدق ١ٝعًف٘ فٜٚ ، ٘ٝتًُو تضنت٘ ٚ ،تشٚب سَت٘ املاي ١ٝيف سَت٘ ،
()97
ٚبشيو تتش ٍٛايشَتإ اىل سَٚ ١اسز ٖٞ ٠سَ ١اـًف ايعاّ  َٔٚ .ثِ فاْ٘ مبذضر ٚفا ٠ايغًف
فإ سكٛق٘ ٚايتظاَات٘ تٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ ٜٚ ،رتتب عًٖ ٢شا االْتكاٍ إ اؾاْب االهابَٔ ٞ
سَ ١اـًف ايعاّ ٜه ٕٛمآَاّ يزٚ ْٜ٘ٛر ٕٜٛايغًف عً ٢سزٕ عٛا ، ٤اس إ اـًف ايعاّ
ال
ٜهَ ٕٛغؤٚالّ عٔ ر ٕٜٛايغًف ٚي ٛطارت ر ٕٜٛايغًف عً ٢سكٛق٘  ،أ ٟاْ٘ ٜهَ ٕٛغؤّ ٚ
ؽدقٝاّ عٔ ر ٕٜٛعًف٘ ٚي ٛداٚطت َاآٍ اي َٔ ٘ٝايرتنٖ ، ١شا يف ساٍ قب ٍٛاـًف ايعاّ
ال عٔ ر ٕٜٛعًف٘ اال يف
يًرتن ١بز ٕٚؽضط اَا اسا قبًٗا بؾضط اؾضر فعٓزٖا ال ٜهَ ٕٛغؤّ ٚ
()98
سزٚر َاآٍ اي َٔ ٘ٝايرتن. ١

ثاّْ ٝا  :اْزَاز ايشَ ١املاي ١ٝيف ؽدق ١ٝفاسبٗا
ٜعز اْزَاز ايشَ١املاي ١ٝبايؾدق ١ٝاألعاؼ ايجاْ ٞايش ٟقاَت عًْ ٘ٝعض ١ٜايشَ ١املاي١ٝ
يًفكٗٝني ( اٚبضٚ ٣ص ) ٚاس سٖبا اىل إ ايشَ ١املايَٛٓ ١ٝط ١بايؾدق ، ١ٝفٗ َٔ ٞفٝض
ايؾدقَٚ ١ٝعٗض ايكزص ٠ايكاْ ١ْٝٛاييت تعط ٢يًؾدك باعتباص ٙؽدقاّ َٔٚ .ثِ نإ
ايؾدك ٖٚ ٛسز ٙايكارص عً ٢إ ٜضبط اؿكٛم ٚااليتظاَات َع بعنٗا َهْٛاّ فُٛع١
()99
قاْ. ١ْٝٛ

فايشَ ١املاي ١ٝنُذُٛع َٔ املاٍ َٓزف ١يف ؽدق ١ٝفاسبٗا  ٖٞٚ ،اَتزار هلا ٚفٛص٠
َٓٗا .فهُا إ ايؾدقٚ ١ٝاسز ٠التتعزر  ،فايشَ ١املاي ١ٝاٜناّ ٚسز ٠ال تتذظأٚ .مبا إٔ ايشَ١
املاي ١ٝفُٛع َٔ سكٛم ٚرٚ ، ٕٜٛإ اؿل البز إ ٜغتٓز اىل ؽدك ميًه٘ ٚنشيو ايزٜٔ
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البز إ ٜغتٓز اىل ؽدك ٜهًَ ٕٛتظَاّ ب٘  َٔٚ ،ثِ فإ ايشَ ١املاي ١ٝالبز إ تغتٓز اىل
ؽدك ميًو َا تؾتٌُ عً َٔ ٘ٝسكٛم ًٜٚتظّ مبا تؾتٌُ عً َٔ ٘ٝر .ٕٜٛبٌ إ ايشَ ١املاي١ٝ
تٓزَر اْزَاداّ تاَاّ يف ٖشا ايؾدك فالتٓفقٌ عٓ٘  .نُا إ ايشَ ١املً ١ٝتبك ٢قا ١ُ٥ست٢
ي ٛطارت ايز ٕٜٛعً ٢اؿكٛم  ،بٌ ٖ ٞباق ١ٝست ٢يف ساٍ عزّ ٚدٛر سكٛم ٚر .ٕٜٛاس إ فضر
فالس ١ٝايؾدك ألٕ ٜهتغب سكٛم ٚي ٛمل ٜهغبٗا ٚ ،إ ًٜتظّ بزٚ ٕٜٛي ٛمل ًٜتظّ بٗا ،
()100
فضر ايقالسٖ ١ٝش ٖٞ ٙايشَ ١املاي. ١ٝ
ٖٚشا ٜعين إ ايشَ ١املاي ٖٞ ١ٝفالس ١ٝايؾدك ا ٚقزصت٘ عً ٢نغب اؿكٛم ٚايتشٌُ
باأليتظاَات ٖٚش ٖٞ ٙايؾدق ١ٝايكاْٖٚ ، ١ْٝٛشا ٜربص َا سٖب اي ٘ٝاْقاص ٖش ٙايٓعض ١ٜبإٔ
()101
.
ايشَ ١املايَٓ ١ٝزف ١يف ايؾدق ١ٝبٌ ٖ ٞايؾدق ١ٝايكاْ١ْٝٛ
()102
:
ٜٚرتتب عًٖ ٢شا األعاؼ ْتا٥ر عزٖٞ ٠
 . 1إ ايشَ ١املاي ١ٝال ته ٕٛاال يًؾدك ٚايؾدك اَا إ ٜه ٕٛطبٝعٝاّ اَ ٚعٜٓٛاّ.
فايشَ ١املاي ١ٝفُٛع َٔ اؿكٛم ٚايزٖٚ ، ٕٜٛش ٙاؿكٛم ٚايز ٕٜٛالبز إ تغتٓز اىل ؽدك
َعني يٝهَ ٕٛايه ّا هلا اًَ ٚتظَ ّا بٗا.

 . 2عزّ قابً ١ٝايشَ ١املاي ١ٝيألْفقاٍ عٔ فاسبٗا فَٗٓ ٞزف ١يف ؽدقٝت٘ ٚيقٝك ١بٗا
ٚالتفاصقٗا  َٔٚ ،ثِ الٜغتطٝع ايؾدك إ ٜتقضف بٗا الْٗا غري قابً ١يألْتكاٍ َٔ ؽدك
آلخض .يهٔ ٖشا ال ميٓع َٔ قٝاّ ايؾدك بايتقضف يف بعض اؿكٛم اييت ؼٜٗٛا سَت٘ املاي١ٝ
بأعتباص نٌ سل قا ِ٥بشات٘ .إال اْ٘ الٜغتطٝع إ ٜتقضف يف سَت٘ املاي ١ٝنُذُٛع َٔ املاٍ
نُا ٚال ٜغتطٝع إ ٜتقضف ظظ ٤ؽا٥ع فٗٝا.

ٜٚفِٗ مما تكزّ إ ايشَ ١املاي ١ٝغري قابً ١يالْتكاٍ ٚاالْفهاى عٔ ؽدك فاسبٗا َاراّ
سٝاّ ٖٚ ،شا ٜعين عزّ دٛاط اْتكاٍ ايشَ ١املاي ١ٝاىل ايػري ساٍ اؿٝاْٚ .٠كقز بايػري ٖٓا اـًف
ايعاّ فُٔ غري املُهٔ إ تٓتكٌ سَ ١ايغًف اي ٘ٝإال بعز َٛت٘.
 .3يهٌ ؽدك سََ ١ايٚ ١ٝاسز ٠ألٕ ايشَ ١املايَٓ ١ٝزف ١يف ايؾدقٚ ١ٝايؾدق١ٝ
ٚاسز ٠ال تتذظأ  َٔٚ ،ثِ ال ميهٔ ػظ ١٥ايشَ ١املاي ١ٝاىل سَِ َتفضقٚ ، ١ال ميهٔ إ تناف اىل
ايشَ ١املاي ١ٝاألفً ١ٝسََ ١اي ١ٝاخضَ ٣ع بكا ٤ايشَتني َٓفقًتني اسزُٖا عٔ األخضٚ ، ٣يف ساٍ
َا اسا تٛف ٢ايؾدك فإ سَت٘ املاي ١ٝتشٚب يف سَ ١خًف٘ ايعاّ ٚته ٕٛسََ ١ايٚ ١ٝاسز، ٠
ٚعبب سيو ٖ ٛإ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ تعز اَتزاراّ ٚاعتُضاصاّ يؾدق ١ٝعًف٘.

ٜٚشٖب ايفكٗٝإ ( اٚبضٚ ٣ص ) ٚاىل إ ٖٓايو بعض اؿاالت االعتجٓا ١ٝ٥اييت تٛدز فٗٝا سَ١
َايَ ١ٝناف ١اىل داْب ايشَ ١املاي ١ٝاألفً ، ١ٝنايشَ ١املاي ١ٝيًُفكٛر اس تناف بعز َز٠
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َع ١ٓٝاىل ايٛصث ، ١فاسا َا ظٗض بعز سيو اعرتر سَت٘ املاي .َِٗٓ ١ٝفٗش ٙاؿاالت ال تعز ٚنْٗٛا
ساالت اعتجٓا ١ٝ٥عً ٢املبزأ ايعاّ ٚ ،بايتاي ٞيف غري ٖش ٙاؿاالت ال هٛط يًؾدك إ هظئ
سَت٘ املاي.١ٝ

املطًب ايجاْٞ
َٛقف ايكاْ ٕٛايفضْغٞ
ْعِ املؾضع ايفضْغ ٞاسهاّ املرياخ ٚايٛف ١ٝمُٔ ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايقارص عٓ1804 ١
باملٛار ( 720ـ ٚ )892نشيو املٛار ( 967ـ ٚ )1047املالسغ عًٖ ٢شا ايتٓع ِٝاْ٘ قا ِ٥عًَ ٢ظٜر
َٔ املبارئ ايضَٚاْٚ ١ٝاألفهاص املغتُز َٔ ٠ايكٛاْني اؾضَاْ ، ١ٝفٗٓاى ْعاَإ كتًفإ دزاّ
اسزُٖا َٔ افٌ التٝين َ ٖٛٚشٖب اَتزار اـًف ايعاّ يؾدق ١ٝايغًف ٚ ،ثاُْٗٝا َٔ افٌ
()103
ٚ .يكز اَتظز ٖشإ ايٓعاَإ اىل سز افبشا َع٘ َعترب ٜٔغري
دضَاْ ٖٛٚ ٞاؿًٍٛ
َٓفقًنيٚ .يكز اعتكض يف سٖٔ ايفكٗا ٤إ ٖٓايو صابط ١بني ايٓعاَني ٚإ اـًف ايعاّ امنا
ٜغتًِ ايرتنٜٚ ١نع ٜز ٙعًٗٝا الْ٘ ٜهٌُ ؽدق ١ٝايغًف  َٔٚثِ ْؾأت بني ايٓعاَني
صابط ١ق ١ٜٛاىل سز إ املؾضع ايفضْغ ٞدعٌ بني اؿًٚ ٍٛاملغؤٚي ١ٝغري احملزر ٠عٔ رٕٜٛ
()104
 .فشٖب اىل إ اـًف ايعاّ ىًف عًف٘ يف اَٛاي٘ ٚسكٛق٘ عً ٢إ
ايغًف صابط ١عبب١ٝ
()105
.
ال عٓٗا َغؤٚي ١ٝؽدق ١ٝخاصز سزٚر ٖش ٙايرتن١
ًٜتظّ بز ٕٜٛايرتنٜٚ ١هَ ٕٛغّ ٛ

ٖٚشا َا انز ٙايكنا ٤ايفضْغ ٞاٜناّ سٝح سٖبت قهُ ١ايٓكض ايفضْغ ١ٝاىل إ
املٛف ٢هلِ عٛا ٤ناْت ايٛف ١ٝبهٌ ايرتن ١ا ٚظظ ٤ؽا٥ع َٓٗا ٚنشيو ايٛصث ١خًفا٤
عاَٜ ٕٛتُتع ٕٛباؿكٛم ساتٗا َٚغؤٚي ٕٛعٔ األعبا ٤ساتٗا ٚ ،بايتاي ٞفِٗ ًٜتظَ ٕٛبتغزٜز
()106
.
ايز ٕٜٛستٚ ٢إ داٚطت قَ ١ُٝا آٍ اي َٔ ِٗٝايرتن١
ٚبشيو ظٗضت ايفهضتإ ٚ ،اسزُٖا تهٌُ األخض ، ٣فايٓعض ١ٜايضَٚاْ ١ٝػعٌ َٔ
اـًف ايعاّ خًفاّ قاْْٝٛاّ يًغًف ٚ ،ايٓعض ١ٜاؾضَاْ ١ٝػعٌ َٓ٘ خًفاّ سكٝكٝاّ يؾدق٘
املار ، ٟاس إ ْعض ١ٜاَتزار ايؾدقَ ١ٝبٓاٖا س ١ًٝقاْْٚ ١ْٝٛعض ١ٜاؿًَ ٍٛبٓاٖا صابط١
()107
.
ايزّ

ٜٚرتتب عً ٢اَتظاز ٖاتني ايفهضتني اْ٘ مبذضر فتح ايرتن ١فإ اـًف ايعاّ ٜقبح
()108
 ،را ٔ٥عكٛقٗا َٚز ٜٔبايتظاَاتٗا َا مل تهٔ ٖش ٙاؿكٛم ٚااليتظاَات مما ال
َايهاّ هلا
()109
.
ٜٓتكٌ آٜ ٚكن ٞبايٛفا٠
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 َٔٚثِ فإ املؾضع ايفضْغٜ ٞعترب اـًف ايعاّ اَتزاراّ يؾدق ١ٝعًف٘ ٚإ ًَه١ٝ
ايرتن ١تٓتكٌ يًدًف ايعاّ مبذضر فتشٗا  ،فتٓتكٌ ي٘ نٌ اؿكٛم ٚاأليتظاَات ٜٚ ،هٕٛ
ال عٔ ٖش ٙااليتظاَات َغؤٚي ١ٝؽدق ١ٝخاصز سزٚر ايرتن.١
َغؤّ ٚ
إال إ َا تكزّ ميهٔ إ ًٜشل اينضص باـًف ايعاّ ٚايزآ٥ني ايؾدقٝتني ي٘ ٚيغًف٘ ،
سٝح إ ايرتن ١قز تهَ ٕٛعغض ٠يف بعض األسٝإ أ ٟإ َا ؼ َٔ ٜ٘ٛرٜ ٕٜٛطػ ٢عً٢
اؿكٛم ٖٚشا ٜعين إ اـًف ايعاّ ال وقٌ عً ٢ؽ ٤ٞع ٣ٛايتظاَ٘ باٜفا ٤ر ٕٜٛايغًف َٔ
اَٛاي٘ اـاف ، ١اَا بايٓغب ١يًزآ٥ني ايؾدقٝني يًدًف ايعاّ ٚعًف٘ فاِْٗ عٝتعضمٕٛ
يًتظاسِ فُٝا ب ِٗٓٝاس إ سَ ١ايغًف ٚسَ ١اـًف ايعاّ بعز االْتكاٍ تقبح سَٚ ١اسز٠
ٜٚه ٕٛاؾاْب االهاب ٞفٗٝا مآَاّ يزا٥ين ايغًف ٚاـًف ايعاّ  ،األَض ايشٜ ٟعضض را٥ين
اـًف ايعاّ يًدطض يف ساٍ ناْت ايرتنَ ١عغضٚ ، ٠نشيو ٜعضض را٥ين ايغًف يًدطض
اٜناّ يف ساٍ اعغاص اـًف ايعاّ.

ٚيتاليف نٌ سيو فإ املؾضع ايفضْغ ٞمُٔ سكٛم نٌ ٖش ٙاألطضاف َٔ خالٍ عز٠
خٝاصات ْبٗٓٝا ناآلت: ٞ
أٚالّ  :اعط ٢املؾضع ايفضْغ ٞيًدًف ايعاّ اؿل يف اـٝاص بني صفض ايرتن ١ا ٚقبٛهلا
()110
 ،فً٘ إ ٜضفض ايرتنٚ ١الٜكبًٗا َٔ األعاؼ َت ٢صأ ٣إ قبٍٛ
بز ٕٚقٝز ا ٚؽضط
ايرتن ١الهًب ي٘ غري اـغاص ٠فٓٝأ ٣بٓفغ٘ عٔ سيو  ،اٜ ٚكبًٗا بز ٕٚقٝز اٚؽضط مباهلا
ٚمبا عًٗٝا  ،أ ٟمباهلا َٔ سكٛم ٚمبا عًٗٝا َٔ رٚ ، ٕٜٛعٓزٖا ٜعز اـًف ايعاّ اَتزاراّ
ٚاعتُضاصاّ يؾدق ١ٝايغًف  ،فٝهغب َا نإ يغًف٘ َٔ سكٛم ٜٚغأٍ عٔ مجٝع رْٜ٘ٛ
يٝػ فكط يف سزٚر األَٛاٍ اييت آيت اي َٔ ٘ٝايرتنٚ ١امنا يف اَٛاي٘ اـاف ١نشيو.
نُا ٜٚرتتب عً ٢ايكب ٍٛبايرتن ١إ اـًف ايعاّ ي٘ إ ٜتقضف يف األَٛاٍ اييت آيت اي٘ٝ
ر ٕٚاؿاد ١اىل ادضا ٤قناَ ٞ٥عني الْ٘ افبح َايه ّا هلش ٙاألَٛاٍ  ،نُا إ اؿكٛم اييت
يًدًف ايعاّ عً ٢ايغًف ا ٚاييت يًغًف عً ٢اـًف ايعاّ تٓكن ٞبأؼار ايشَٚ ١نشيو
ٜؤر ٟايكب ٍٛبايرتن ١غري املؾضٚط ٚنُا سنضْا عابكاّ اىل تظاسِ را ٛٓ٥اـًف ايعاّ ٚراٛٓ٥
ايغًف ألعتٝفا ٤ر َٔ ِْٜٗٛفُٛع األَٛاٍ املدتًط ١املؾتًُ ١عً ٢اَٛاٍ اـًف ايعاّ اـاف١
()111
.
ٚاألَٛاٍ اييت آيت اي َٔ ٘ٝايغًف

ٚعَُٛاّ ٜكبٌ اـًف ايعاّ عار ٠تًك ٞايرتن ١بز ٕٚؽضٚط َت ٢ناْت ي٘ َقًش ١يف
سيو  ،بإٔ ته ٕٛايرتنَ ١جض ٖٞٚ ، ١ٜته ٕٛنشيو يف ساٍ خًت َٔ ايز ، ٕٜٛا ٚناْت
()112
ٚ .يف بعض األسٝإ تتشكل ٖش ٙاملقًش ١عً ٢ايضغِ
مث ١ر ٕٜٛإال إ اؿكٛم تظٜز عًٗٝا
َٔ فكض ايرتن ١نْٗٛا َغتػضق ١بايزٚ ،ٕٜٛسيو يف ساٍ َا اسا نإ يًدًف ايعاّ َقًش١
()113
.
ارب ١ٝتتُجٌ يف خٛف٘ عً ٢مسع ١عًف٘ يف ساٍ عزّ ايٛفا ٤بزْٜ٘ٛ
()114
،
ٚػزص االؽاص ٠اىل إ يكب ٍٛاـًف ايعاّ اثضاّ صدعٝاّ ٜضدع اىل  ّٜٛفتح ايرتن١
فايكب ٍٛاقضاص ؿل َٛدٛر يف سَ ١اـًف ايعاّ َٔ قبٌ بقفْٗ ١اٚ . ١ٝ٥الميهٔ يًدًف ايعاّ
إ ٜضدع يف قبٛي٘ الْ٘ ٜه ٕٛعٓز قبٛي٘ قز اْؾأ سكا َهتغباّ يزا٥ين ايغًف فأفبح َزّ ٜٓا
()115
.
ؽدقّ ٝا هلِ
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ثاْٝاّ  :اعط ٢املؾضع ايفضْغ ٞيًدًف ايعاّ خٝاص قب ٍٛايرتن ١بؾضط اؾضر ( قبٍٛ
()116
ٜٚ ،ضار بشيو اْ٘ يًدًف ايعاّ اؿل يف قب ٍٛايرتن١
ايرتن ١يف سزٚر أألف ٍٛايقاف) ١ٝ
بؾضط ؼزٜز َغؤٚيٝت٘ عٔ ر ٕٜٛايغًف مبكزاص َاآٍ اي َٔ ٘ٝايرتن ، ١أ ٟاْ٘ ال ٜهٕٛ
َغؤٚالّ يف اَٛاي٘ اـاف ١يًٛفا ٤باأليتظاَات املرتتب ١عً ٢ايرتنٚ ١امنا تهَ ٕٛغؤٚيٝت٘
َكتقض ٠عًَ ٢كزاص َا سقٌ عً َٔ ٘ٝسكٛم اْتكًت اي َٔ ٘ٝعًف٘ ٚ .بشيو ٜتُهٔ اـًف
ايعاّ َٔ ػٓب رَر اَٛاي٘ ايؾدقَ ١ٝع اَٛاٍ ايرتن ، ١األَض ايشٜ ٟؤر ٟاىل ايفقٌ بني سَ١
()117
.
اـًف ايعاّ ٚسَ ١ايغًف
ٜٚفِٗ َٔ سيو إ اـًف ايعاّ يف ساٍ قبٛي٘ يًرتن ١بؾضط اؾضر ال ٜعترب اَتزار ّا
يؾدق ١ٝايغًف  َٔٚثِ فإ سَ ١ايغًف املاي ١ٝالتشٚب يف سَت٘ أ ٟإ ايشَِ تهَٓ ٕٛفقً١
عٔ بعنٗا  ،األَض ايش ٟو ٍٛر ٕٚتظاسِ را ٛٓ٥اـًف ايعاّ ايؾدقَ ٕٛٝع را٥ين ايغًف  ،ألٕ
را ٛٓ٥ايغًف ٜه ٕٛتأَ ِٗٓٝققٛص ّا بأَٛاٍ ايرتن.١
ٜٚرتتب عًَ ٢ا تكزّ إٕ اـًف ايعاّ الٜهَ ٕٛغؤٚالّ ػا ٙرا٥ين ايرتن ١إال عزٚر َا
اْتكٌ ايَٗٓ ٘ٝا ٚ ،ال ٜتعز ٣األَض اىل اَٛاي٘ اـافٖٚ .١شا َا أنزت عً ٘ٝقهُ ١ايٓكض
()118
.
ايفضْغ١ٝ

ثايجاّ  :اَا بايٓغب ١يزا٥ين ايغًف ٚاـًف ايعاّ ايؾدقٝني ٚيًشًٛٝي ١ر ٕٚتنضصِٖ يف
ساٍ قب ٍٛاـًف ايعاّ غري املؾضٚط يًرتن ١فإ املؾضع ايفضْغ ٞاعطاِٖ ٚباألماف١
يًُٛف ٢ي٘ مببًؼ َعني اعطاِٖ اؿل يف خٝاص فقٌ األَٛاٍ ا ٚايشَِ.
ٚمبٛدب ٖشا اـٝاص ول يزا٥ين ايغًف ٚاملٛف ٢ي٘ مببًؼ َعني َٔ املاٍ إ ٜطًبٛا
اعتٝفا ٤سكٛقِٗ َٔ تضن ١ايغًف رَ ٕٚؾاصن ١را٥ين اـًف ايعاّ ٚ ،نشيو ول يزا٥ين
اـًف ايعاّ إ ٜطًبٛا اعتٝفا ٤سكٛقِٗ َٔ األَـٛاٍ ايؾدق ١ٝيًدًف ايعاّ رَ ٕٚؾاصن١
()119
.
را٥ين ايغًف
 َٔٚثِ فإ ٖشا اـٝاص ٜؤر ٟاىل فقٌ سَ ١اـًف ايعاّ عٔ سَ ١ايغًف ٚميٓع اختالط
األَٛاٍٖٚ ،شا ٜعين إ اـًف ايعاّ الٜعز اَتزار ّا يؾدق ١ٝايغًف َت ٢ؼكل ٖشا اـٝاص.
عًُاّ اْ٘ ال ساد ١هلشا اـٝاص اسا قبٌ اـًف ايعاّ ايرتن ١بؾضط اؾضر  ،الْ٘ يف ساٍ
ؼكل ٖشا ايكب ٍٛئ ٜهٖٓ ٕٛايو اختالط يف األَٛاٍ بٌ عً ٢ايعهػ ميٓع ايكب ٍٛبؾضط
اؾضر إ تٓزَر اَٛاٍ ايغًف َع اَـٛاٍ اـًف ايعاّ ٚ ،وتِ سيو فقٌ ايشَِ املايٚ ١ٝعهِ
()120
.
ايكإْٛ

ٖٚهشا فإ املؾضع ايفضْغ ٞاصار َٔ نٌ ٖش ٙاـٝاصات ايتدفٝف َٔ ٚطأَ ٠شٖب خالف١
ايؾدك عً ٢اـًف ايعاّ ٚايزآ٥ني ايؾدقٝني ي٘ ٚيغًف٘.
ٚعَُٛاّ فإ َشٖب خالف ١ايؾدك ٚايش ٟاقاّ عً ٘ٝاملؾضع ايفضْغ ٞاسهاّ اْتكاٍ
ايرتن ١اىل اـًف ايعاّ ٚ ،نشيو اسهاّ ايكاْ ٕٛايفضْغ ٞاملٓعُ ١يًُٛمٛع ناْت
()121
:
عضم ١يًعزٜز َٔ األْتكارات ابضطٖا َا ٜأتٞ
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 . 1إ َشٖب خالف ١ايؾدك ًٜظّ اـًف ايعاّ نكاعز ٠عاَ ١باٜفا ٤ر ٕٜٛعًف٘
ٜٚهَ ٕٛغؤٚالّ عٓٗا يف اَٛاي٘ اـاف ١خاصز سزٚر ايرتنٖٚ ، ١شا غري َكب ٍٛفاأليتظاَات
ؽدق ١ٝناملغؤٚيٚ ١ٝايعكٛب ، ١فُٔ غري اؾا٥ظ ايظاّ ؽدك بايتظاّ ايتظّ ب٘ ؽدقاّ آخض.
فنالّ عٔ سيو َٔ ايػضٜب إ تهٚ ٕٛفا ٠ايغًف عبباّ يف اتغاع مُإ را ٘ٝٓ٥ايؾدقٕٛٝ
يٝؾٌُ اَٛاٍ اـًف ايعاّ ايش ٟمل ٜتعاٌَ َعِٗ افالّ  َٔٚ ،ثِ نإ َٔ األدزص بًٛص ٠اَٛاٍ
ايغًف يف نتًٚ ١اسز ٠بعز ٚفات٘ ٚتقفٝتٗا ملقًش ١ايزآ٥ني ٚ ،يف ٖشا َقًش ١اؾُٝع.
ٜ .2عاب عًٖ ٢شا املشٖب اٜناّ اْ٘ عٓز تعزر اـًفا ٤ايعاَ ٕٛفإ ايز ٕٜٛتكغِ بِٗٓٝ
ٚبايتايٜ ٞتٛدب عً ٢ايزا ٔ٥إ هظ ٤٣رعاٚا ٙيف َٛادٗتِٗ ٚإ ٜطايب نال َِٓٗ عقت٘ يف
ايزٚ ٜٔيف سايَ ١ا اسا نإ اسزِٖ َعغضاّ فٗٓا ٜتشٌُ ايزا ٔ٥تبع ١سيو  ،فالتنأَ بني
اـًفا ٤ايعاَ ٕٛيف ٖش ٙاؿايٚ ،١نإ باألَهإ تاليف سيو ي ٛدعٌ املزٚ ٜٔاسزاّ ٖٛٚ
ايرتن.١

 .3ملا نإ َشٖب خالف ١ايؾدك ٜؤَٔ بإٔ ؽدق ١ٝايغًف ممتز ٠يف ؽدق ١ٝاـًف
ايعاّ  َٔٚ ،ثِ يٝػ باالَهإ ادضا ٤تقف ١ٝمجاع ١ٝملقًش ١اصباب اؿكٛم مجٝعاّ  ،سٝح إ
ايرتن ١يف ٖش ٙاؿاي ١ئ تهٚ ٕٛسزَٓ ٠فقًَ ١غتكً ١فتعٗض األفٚ ٍٛايز ٕٜٛيف سَ١
املتٛيف ٚتتشز يف سَ ١اـًف ايعاّ ايش ٟوقٌ عً ٢ايشَ ١مبا فٗٝا َٔ سكٛم ٚرٚ ٕٜٛئ
وقٌ عً ٢اؿكٛم فكط.

 .4إ املؾضع ايفضْغْ ٞعِ خٝاص قب ٍٛايرتن ١بؾضاط اؾضر ٚخٝاص فقٌ ايشَِ تٓعّ ُٝا
عًُٝاّ صر٦ٜاّ يٝػ ف ٘ٝتٛاطٕ بني املقاحل املدتًف ، ١سٝح ٜعاب عً ٘ٝاْ٘ بُين عًْ ٢عض ١ٜإ
اـًف ايعاّ اَتزاراّ ٚاعتُضاصاّ يؾدق ١ٝايغًف ٖٚ ،ش ٙايٓعض ١ٜتتٓاقض َع صٚح ٖشٜٔ
اـٝاص .ٜٔاس إ ايػضض األعاؼ َٔ ٖش ٜٔاـٝاص ٖٛ ٜٔفقٌ سَ ١اـًف ايعاّ عٔ اَٛاٍ ايغًف
يًٛف ٍٛاىل تقفَ ١ٝغتكً ١هلش ٙاجملُٛع َٔ ١األَٛاٍ  ،اَا غضض اَتزار ايؾدق ٖٛ ١ٝايعٌُ
عً ٢اْزَاز سَ ١ايغًف بشَ ١اـًف ايعاّ عٝح تقبح سَٚ ١اسز ٠يته ٕٛسَ ١اـًف ايعاّ
بعز االْزَاز مآَ ١يز ٕٜٛايغًف خاصز سزٚر َا آٍ اي َٔ ٘ٝايرتن.١
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بايتاي ٞيًٛف ٍٛاىل ايػضض َٔ خٝاص ٟايكب ٍٛغري املؾضٚط ٚفقٌ ايشَِ البز إ ْٓؾ٤ٞ
فافالّ َطًكاّ ب ني سَ ١اـًف ايعاّ ٚاَٛاٍ ايغًف ٖٓٚ ،ا البز عً ٢االقٌ اعتبعار َشٖب اَتزار
ايؾدقٚ ، ١ٝاعتباص سَ ١اـًف ايعاّ فُٛعَ ١غتكً ١عٔ سَ ١ايغًف.
ٚبٓا ّ٤عً ٢نٌ َا تكزّ ميهٔ ايك ٍٛإ َشٖب خالف ١ايؾدك َٚا سٖب اي ٘ٝبإٔ اـًف
ايعاّ اَتزاراّ يؾدق ١ٝايغًف ٚإ اـالف ١ايعاَ ١ته ٕٛيف اؿكٛم ٚااليتظاَات َشٖباّ غري
َٛفل َٓٚتكز يف اعاع٘ ٚنشيو يف اآلثاص اييت ترتتب عًٚ ، ٘ٝالبز َٔ االعتػٓا ٤عٓ٘ بفهض٠
اخض ٣تتذاٚط نٌ األؽهاالت ٚايتٓاقنات اييت افضطٖا.

املبشح ايجايح
َشٖب خالف ١املاٍ
ٜغتٓز ٖشا املشٖب عً ٢اعػ تتٓاقض َع األعػ اييت قاّ عًٗٝا َشٖب خالف ١ايؾدك اس
ٜنٝل ٖشا املشٖب َٔ ْطام اـالف ١ايعاَ ١فٝكقضٖا فكط عً ٢األَٛاٍ ٚاؿكٛم  ،فٝشٖب اىل
إ اـًف ايعاّ ىًف عًف٘ يف اؾاْب االهاب َٔ ٞسَت٘ فكط ر ٕٚاؾاْب ايغًيب  ،أ ٟاْ٘
ىًف٘ يف سكٛق٘ ٚاَٛاي٘ ٚالٜتعز ٣سيو اىل رٚ ، ْٜ٘ٛسيو ألٕ طبٝع ١اـالف ١ايعاَ ١يف ظٌ
ٖشا املشٖب تهٝف عً ٢اْٗا خالف ١عً ٢املاٍ الخالف ١يًؾدك  ،فاـًف ايعاّ ىًف عًف٘
يف اَٛاي٘ ٚالىًف٘ بؾدق٘ ،سٝح إ اـًف ايعاّ ٜٓفقٌ عٔ ايغًف ٚي٘ نٝإ ساتٞ
َغتكٌ ٖٚ ،شا ٜعين إ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ تهَ ٕٛغتكً ١عٔ ؽدق ١ٝايغًف  ،نُا إ
اـًف ايعاّ الٜهٌُ ؽدق ١ٝعًف٘ ٚ ،الٜعترب اَتزاراّ هلا ٚ ،اْ٘ َغتكٌ يف سَت٘ املاي ، ١ٝأٟ
إ سَ ١اـًف ايعاّ َٓفقً ١عٔ سَ ١عًف٘ ٖٚ ،شا نً٘ ٜعين إ اـًف ايعاّ الًٜتظّ مبا ايتظّ
عًف٘  ،أ ٟإ را٥ين ايغًف يٝػ باَهاِْٗ َطايب ١اـًف ايعاّ مبا هلِ يف سَ ١ايغًف  ،ألٕ
اـًف ايعاّ غري َغؤ ٍٚعٔ ٖش ٙايز ٕٜٛيهٔ ٖشا ال ٜعين مٝاع سكٛقِٗ ٚامنا تهٕٛ
سكٛقِٗ قفٛظَٚ ١نُ ١ْٛبأَٛاٍ ايرتن ١فايرتنــ ٖٞ ١املغؤٚي ١عٔ عزار َا عً ٢املتٛيف
()122
.
َٔ رٕٜٛ

ٚدزٜض بايشنض إ ٖشا املشٖب َٖ ٛشٖب ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝقز تأثض ايكاْ ٕٛايعضاقٞ
ٚايكٛاْني ايعضب ١ٝاألخض ٣مبا سٖبت اي ٘ٝايؾضٜع ١االعالَ ١ٝبٗشا اـقٛل  َٔٚ ،ثِ البز َٔ
ايٛقٛف بزق ١عًَٛ ٢قف ايؾضٜع ١االعالََٛٚ ١ٝقف ايكاْ ٕٛايعضاقٚ ٞايكٛاْني ايعضب ١ٝاألخض٣
بٗشا اـقٛل ٚسيو ٚفل َطًبني ٚناآلت: ٞ

املطًب األٍٚ
َٛقف ايؾضٜع ١االعالَ١ٝ

()123

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
إ َشٖب خالف ١املاٍ نُا اعًفٓا َٖ ٛشٖب دا٤ت ب٘ ايؾضٜع ١االعالَ ، ١ٝفاألفٌ يف
()124
ٚ ،اسا نإ ٖشا ٖٛ
ٖش ٙايؾضٜع ١إ اـًف ايعاّ ىًف عًف٘ يف تضنت٘ بعز ٚفات٘
االفٌ ايعاّ  ،فإ ايفك٘ االعالَ ٞاختًف غقٛل َا ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ َٔ تضن١
عًف٘  ،فشٖب اؿٓف ١ٝاىل إ َا ٜٓتكٌ َٔ ايرتن ١بعز املٛت َٖ ٛا ٜرتن٘ املٝت َٔ األعٝإ
املايَٚ ١ٝا ٖ ٛمبعٓ ٢املاٍ ا ٚنإ تابع ّا هلا َٔ اؿكٛم ايالطَ ١ايجابت ١نشل االصتفام  ،فٗ ٛسل
يٝػ مباٍ يف سات٘ ٚ ،يهٓ٘ ٜك ّٖٛباملاٍ  ،اس إ فكٗا ٤اؿٓفٜ ١ٝعضف ٕٛايرتن ١بأْٗا "َا
()125
ٚ ،ري ًِٗٝيف سيو َا ص ٟٚعٔ
ٜرتن٘ املٝت َٔ األَٛاٍ فافٝاّ عٔ تعًل سل ايػري بع"٘ٓٝ
()126
 ،بايتاي ٞفإ َا ٜٓتكٌ
ايضع( ٍٛفً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚعًِ) قٛي٘ (( َٔ تضى َاال فًٛصثت٘ ))
اىل اـًف ايعاّ مبٛدب سيو ققٛص يف األعٝإ املاي ، ١ٝاَا اؿكٛم ايؾدقٚ ١ٝاملٓافع فاْٗا ال
تٓتكٌ ٜٚ ،عًً ٕٛصأٖ ِٜٗشا بإٔ املٓافع اعضاض البكا ٤هلا  ،فٗ ٞتتذزر بتذزر ايظَإ ٚتتػري
بتػري اٚقاتٗا  ،يشيو الميهٔ اسضاطٖا َٚ ،ا ال ميهٔ اسضاط ٙال ٜعز َاالّ ٜتقٛص ف ٘ٝاَهإ
()127
.
ايتٛاصخ

()130
()129
()128
،
ٚ ،اؿٓابً١
 ،املايه١ٝ
اَا مجٗٛص ايفك٘ االعالَ َٔ ٞايؾافع١ٝ
()131
 ،فاِْٗ ٚعً ٢خالف اؿٓف ١ٝسٖبٛا اىل إ َا ٜٓتكٌ َٔ ايرتن ١اىل اـًف ايعاّ
ٚاالَاَ١ٝ
ٖ ٛنٌ َا نإ يًغًف ساٍ سٝات٘ ٚبك ٞاىل َٛت٘  ،باعتجٓاَ ٤ا نإ َكقٛصاّ عً ٢ؽدق٘
 ،أ ٟإ ايرتن ١عٓزِٖ تؾٌُ نٌ َا ٜرتن٘ املٝت َٔ سل اَ ٚاٍ.

ٚاعتٓزٚا يف سيو اىل َا ص ٟٚعٔ ايٓيب (فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚعًِ) قٛي٘ (( َٔ تضى َاالّ اٚ
سكاّ فًٛصثت٘ )) ٖٚ ،شا ٖ ٛاعاؼ اـالف بني ايطضفني  ،فاـالف ٜهُٔ فُٝا ٚصر َٔ طٜار ٠يف
سزٜح ايٓيب (فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚعًِ)  ،فكز اْهض اؿٓف ١ٝسيو ٚ ،قايٛا اْٗا يٝغت َٔ قٍٛ
()132
.
ايٓيب (فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚعًِ) ٚ ،امنا ٖ َٔ ٞعٌُ ايضا ٟٚفال وتر بٗا

ٜٚعٗض مما تكزّ إ ايفك٘ االعالَ ٞاتفل عً ٢إ مجٝع َا ٜرتن٘ املٝت َٔ األعٝإ
املاي ١ٝعٛا ٤أناْت عكاصاّ اّ َٓكٛالّ ٚ ،األَٛاٍ اييت ٜغتشكٗا ٚيهٓ٘ مل ٜتغًُٗا نايزٕٜٛ
اييت ي٘ يف سَ ١ايػري ٚنػً ١ايٛقف اييت ٜغتشكٗا ٚيهٓ٘ مل ٜتغًُٗا ستٚ ٢فات٘  ،فنالّ عٔ
اؿكٛم اييت اؿكت باملاٍ نشل سبػ ايضٖٔ بعز ٚفا ٠املضتٗٔ ٚ ،سبػ املبٝع ستٜ ٢ؤر ٣مثٓ٘ ،
ٚخٝاص ايعٝب نًٗا تعز َٔ ايرتن َٔٚ ، ١ثِ فاْٗا تٓتكٌ يًدًف ايعاّ.
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ٚاتفكٛا نشيو عً ٢إ اؿكٛم ايؾدق ١ٝاييت التتعز ٣غري فاسبٗا  ،أ ٟاؿكٛم
املتعًك ١بؾدك االْغإ اييت ال تتعز ٣غري ٙال تعز تضنَ ١طًكاّ  ،نشل األّ يف سناْ١
طفًٗا ٚ ،سل األب يف ايٛال ١ٜعً ٢س ٟاملاٍ ٚ ،سل ايٛف ٞيف االؽضاف عًَ ٢اٍ َٔ ؼت ٚالٜت٘
ٚ ،سل ايٛظٝفٚ ١ايٛنايٚ ١مٖٛا َٔ اؿكٛم اييت يٝػ مباٍ ٚال تابع ١ي٘ ٚ ،سيو ألٕ ٖشا ايٓٛع
َٔ اؿكٛم ٜٓتٗ ٞمبٛت فاسب٘ .فٗ ٞسكٛم مل تجبت يًُتٛيف ساٍ سٝات٘ إال ـقا٥ك
()133
.
ٚففات َع ١ٓٝف ، ٘ٝبايتاي ٞفٗ ٞال تٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ نْٗٛا التعز َٔ ايرتن١

إال إ ايفك٘ االعالَ ٞنُا السعٓا اختًف يف اعتباص غري َا تكزّ َٔ اؿكٛم تضن ١اٚ
عزّ اعتباص ٙنشيوٚ .عبب سيو ٖ ٛاالختالف يف االفٌ ايش ٟقاّ عً ٘ٝصأ ٟنٌ َٔ ايفضٜكني
 ،اس اختًفٛا يف َا ص ٟٚعٔ ايضع( ٍٛفً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚعًِ ) بٗشا اـقٛل نُا اعًفٓا ،
فشٖب مجٗٛص ايفك٘ االعالَ ٞاىل إ نٌ اؿكٛم ٚاألَٛاٍ تعز َٔ ايرتن ، ١إال َا قاّ ايزيٌٝ
عًَ ٢فاصق ١اؿل يف ٖشا املعٓ ٢يًُاٍ  ،يشا اعتربٚا إ سل املٛف ٢ي٘ باالْتفاع باملٓفع١
املٛف ٢بٗا ي٘ َجٌ عهٓ ٢ايزاص تضن ١تٓتكٌ ـًف٘ ايعاّ بعز َٛت٘ ٚ ،يف املز ٠ايباق، ١ٝ
فنالّ عٔ سيو اعتربٚا سل اـٝاص ٚسل ايؾفعٚ ١مٖٛا َٔ ايرتن .١يف سني سٖب اؿٓف ١ٝاىل
إ َا ٜعز َٔ ايرتن ١املاٍ ر ٕٚاؿكٛم إال يف ساٍ نإ اؿل ًَشكاّ باملاٍ ا ٚيف َعٓ ٢املاٍ ،
()134
.
فشٗٓٝا ٜعز َٔ ايرتنٜٓٚ ١تكٌ يًدًف ايعاّ يًُٝت

ٚػزص االؽاص ٠اىل إ َا سٖب اي ٘ٝمجٗٛص ايفك٘ االعالَٜ ٞؤٜز ٙاغًب ايفكٗا٤
()135
ٜٚ ،عز اٜناّ اقضب اآلصا ٤اىل ايتؾضٜعات ايٛمع ( ١ٝنُا عٓالسغ يف ايفضع
احملزثني
ايجاْ ) ٞيف سٖاب٘ اىل تٛاصخ اؿكٛم نتٛاصخ األَٛاٍ بال تفضق ١بني سل يف سهِ املاٍ ا ٚسل
فضر ٚ ،البني سل طايب ب٘ فاسب٘ ساٍ سٝات٘ ٚسل مل ٜطايب ب٘ ا ٚمل ٜعٗض صغبت٘ باملطايب ١ب٘
 ،اس إ ايرتن ١عٓز مجٗٛص ايفكٗا ٤خالف ١ايٛاصخ يًُٛصٚخ يف نٌ َا نإ ي٘ َٔ اَٛاٍ اٚ
()136
.
سكٛم  ،فٗ ٞتٓتكٌ اىل ايٛاصخ بهٌ َا تؾًُ٘ َٔ اَٛاٍ ا ٚسكٛم

 َٔٚثِ ميهٔ ايك ٍٛإ ايكاعز ٠يف ايفك٘ االعالَ ٞـ سغب َا سٖب اي ٘ٝاؾُٗٛص ـ
تكن ٞباْتكاٍ اَٛاٍ ٚسكٛم ايغًف اىل خًف٘ ايعاّ إال اسا اعتعقت طبٝع ١اؿل ٖشا االْتكاٍ
 ،بإ نإ اؿل سك ّا غري َاي ، ٞا ٚنإ سك ّا َايٝاّ ٚيهٓ٘ َتقٌ بؾدك املٛصخ.
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اَا غقٛل ر ٕٜٛايغًف فإ ايفك٘ االعالََ ٞتفل عً ٢إ ايكاعز ٠يف سيو ٖ ٞإ ٖشٙ
ايز ٕٜٛالتٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ ٚ ،ال ؽتًط باَٛاي٘ َطًكاّ ٚ ،يٝػ يزا٥ين ايغًف إ ٜٓفشٚا
()137
ٖٚ ،شا نً٘ َبين عً ٢ايكاعز٠
عً ٢اَٛاٍ اـًف ايعاّ ايؾدق ١ٝالعتٝفا ٤سكٛقِٗ
املعضٚف ١يف ايفك٘ االعالَٚ ٞاييت تكن ٞباْ٘ (( ال تضن ١إال بعز عزار ايز.)) ٕٜٛ

ٚإسا نإ ايفك٘ االعالََ ٞتفل عً ٢عزّ اْتكاٍ ر ٕٜٛايغًف اىل اـًف ايعاّ فاْ٘
اختًف يف ؼزٜز قٌ ٖش ٙايز ٕٜٛبعز ٚفا ٠ايغًف تبعاّ ألختالف٘ يف ايشَ ١املايٚ ١ٝإَهإ
()138
 ،سٝح سٖب مجٗٛص املايه ١ٝاىل
افرتاض ٚدٛرٖا بعز ايٛفاٚ ٠سٖب يف سيو اىل عز ٠آصا٤
إ ايشَ ١يٝػ هلا بكا ٤بعز املٛت  ،الْٗا فف َٔ ١ففات اؿٝا ، ٠إس ٜفغضْٗٚا بكب ٍٛاالْغإ
يًظ ّٚاؿكٛم ٚايتظاَٗا ؽضعاّ ٚ ،الٜعكٌ إ ٜه ٕٛيًُتٛيف قب ٍٛبعز ممات٘ َٔٚ .ايبني إ
طٚاٍ املٛفٛف ٜغتًظّ طٚاٍ ففات٘ ٚ ،ايشَ ١تعز فف َٔ ١ففات االْغإ اؿ ، ٞفاسا اْعزّ
اْعزَت َع٘ ففات اؿٝاَٗٓٚ ٠ا ايشَ ، ١بايتاي ٞفإ ايشَ ١تظ ٍٚبايٛفاٚ ٠تقبح ايرتن ١بغبب
ال يًز ، ٜٔفإ تٛيف املزٚ ٜٔمل ٜرتى َاالّ عكط ر ٜ٘ٓالْعزاّ قً٘.
سيو ق ّ

اَا اؿٓف ١ٝفِٗ ٜض ٕٚإ املٛت ال ٜٞٗٓايشَٚ ، ١يهٓ٘ ٜنعفٗا ٚبايتاي ٞال تبك ٢نُا
ناْت عً ٘ٝساٍ اؿٝاٚ ، ٠امنا تبك ٢هلا َٔ ايقالسَ ١ٝا تكتن ٘ٝاينضٚصٚ ٠نٌ سيو
اقتنا ٤يتغ ١ٜٛاؿكٛم  َٔٚ ،ثِ سٖبٛا اىل افرتاض بكا ٤ايشَ ١بعز املٛت اسا َا تكٛت مبا
ٜرتن٘ املتٛيف َٔ اَٛاٍ ا ٚنفٚ .ٌٝبٓا ّ٤عً ٢سيو سٖبٛا اىل إ قٌ ايز ٖٛ ٜٔسَ ١املتٛيف اسا
َا تضى تضن ّ١ا ٚنفٝالّ ب٘ اَا اسا مل ٜرتى تضنٚ ّ١ال نفٝالّ ب٘ فال قٌ ي٘ الْ٘ قز عكط
غضاب ايشَ.١

اَا ايؾافع ، ١ٝفكز سٖبٛا اىل إ ايزَ ٜٔتعًل بايشَ ، ١ألٕ سَ ١املز ٜٔتبك ٢بعز ٚفات٘ ،
ٚاْٗا َؾػٛي ١بايزٚ ، ٜٔالتربأ إال بارا.٘٥
يف سني اختًف فكٗا ٤اؿٓابً ١يف سهِ ٖش ٙاملغأي ، ١فُِٓٗ َٔ سٖب َشٖب املايه١ٝ
فكايٛا إ قٌ ايزَ ٖٛ ٜٔا ٜرتن٘ املتٛيف َٔ َاٍ يظٚاٍ سَت٘ باملٛت  َٔ َِٗٓٚ ،سٖب َشٖب
ايؾافع ِٖٚ ١ٝايهجري فكايٛا  ،إ قٌ ايز ٖٛ ٜٔسَ ١املتٛيف ايباق َٔ َِٗٓٚ ، ١ٝسٖب َشٖب ّا
ثايجاّ فكاٍ  :إ قٌ ايز ٖٛ ٜٔسَ ١ايٛصثٚ ١يهٔ يف سزٚر َا ٜرتن٘ املتٛيف َٔ اَٛاٍ  ،أ ٟإ
ايٛاصخ الٜطايب َٓ٘ إال بكزص قَ ١ُٝا ٜرتى َٛصث٘ ٚ ،بايتاي ٞاسا مل ٜرتى ؽ٦ٝاّ مل ٜبل ر ٜ٘ٓبٌ
ٜغكط.
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ٚػزص االؽاص ٠اىل إ اآلصا ٤املدتًف ١اييت اٚصرٖا ايفك٘ االعالَ ٞغقٛل قٌ ايز ٜٔبعز
ٚفا ٠املز ٖٞ ٜٔآصاْ ٤عض ١ٜيٝػ هلا اثض ّا عًُّ ٝا  ،اس اتفل ايفك٘ االعالَ ٞعً ٢إ ايز ٜٔاّ ٜا نإ
قً٘ ٜتعًل مبا ٜرتن٘ املز َٔ ٜٔاَٛاٍ بعز ٚفات٘  ،فذُٝع َا نإ ٜرتتب عً ٢ايؾدك
ساٍ اؿٝا َٔ ٠ر ٕٜٛتتعًل برتنت٘ بعز ٚفات٘  ،فتقبح ايرتنَ ١تع ١ٓٝيغزار ٖش ٙايز، ٕٜٛ
عًُاّ إ ٖش ٙايز ٕٜٛاملتعًك ١بايرتن ١تتعًل مبايٝتٗا ٚال ٜتعزاٖا اىل اعٝاْٗا ٚفٛصٖا  ،سٝح
ال سل يًزآ٥ني إال يف ٚفا ٤رَٗٓ ِْٜٗٛاٚ ،سيو ٜه َٔ ٕٛاملاي ١ٝاييت ٖ ٞقٌ ايٛفاٚ ٤ايغزار ،
()139
.
ٚال رخٌ يشٚات األعٝإ يف سيو ٖٚشا َا اتفل عً ٘ٝايفك٘ االعالَٞ

ٜتبني مما تكزّ إ ايفك٘ االعالَٜ ٞشٖب اىل إ َا ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ اَٛاٍ ٚسكٛم
عًف٘ فكط اَ ا ايتظاَات٘ فاْٗا التٓتكٌ ايٚ ، ٘ٝسيو ألٕ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ ال تعز اَتزاراّ
ٚاعتُضاصاّ يؾدق ١ٝايغًف ٚ ،إٕ سَ ١اـًف ايعاّ َغتكً ١عٔ سَ ١عًف٘  ،اَا بايٓغب ١ملقري
ر ٕٜٛايغًف فاْٗا تبكَ ٢عًك ١يف ايرتنٚ ١تغتٛفَٗٓ ٢ا  ،أ ٟإ را٥ين ايغًف يٝػ
بأَهاِْٗ ايضدٛع اىل اـًف ايعاّ يف اعتٝفا ٤رٚ ِْٜٗٛامنا تغتٛف َٔ ٢اَٛاٍ ايرتن ١سقض ّا
ٚال تتعز ٣سيو اىل اَٛاٍ اـًف ايعاّ ايؾدق.١ٝ

املطًب ايجاْٞ
َٛقف ايكاْ ٕٛايعضاقٚ ٞايكٛاْني ايعضب ١ٝاألخض٣
تأثض ايكاْ ٕٛايعضاقٚ ٞنشيو ايكٛاْني ايعضب ١ٝاألخض ٣مبا سٖبت اي ٘ٝايؾضٜع ١االعالَ١ٝ
 ،اس ايتظَت ٖش ٙايكٛاْني َشٖب خالف ١املاٍ ايشٜ ٟنٝل َٔ ْطام اـالف ١ايعاَ ١عً ٢اعتباص إ
ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ َغتكً ١عٔ ؽدق ١ٝايغًف فال تعز اَتزاراّ اَ ٚهًُ ١هلا.
فكز ٚمع املؾضع ايعضاق ٞبٗشا اـقٛل افالّ عاَاّ ٜكن ٞبايتفضق ١بني َا ؼٜ٘ٛ
ايرتن َٔ ١سكٛم ٚاَٛاٍ َٔ دٗٚ ١بني االيتظاَات ٚايز َٔ ٕٜٛدٗ ١اخض ، ٣اس ْقت املار٠
( َٔ )1/142ايكــاْ ٕٛاملــزْ ٞايــعضاقــ ٞعً ٢اْــ٘ ( ٜٓقضف اثض ايعكز اىل املتعاقزٚ ٜٔاـًف
ايعاّ ر ٕٚاخالٍ بايكٛاعز املتعًك ١باملرياخ .) ...

ٜٚفِٗ َٔ ٖشا ايٓك إ اـًف ايعاّ ٜأخش سهِ املتعاقز بايٓغب ١يًتقضف ايش ٟابضَ٘
عًف٘ ٚ ،بايتاي ٞفإ ايعكز ايش ٟتعاقز ف ٘ٝايغًف ٜٓتر آثاص ٙيف َٛادٗ ١خًف٘ ايعاّ.
فاـًف ايعاّ ملا نإ ىًف عًف٘ مبكتن ٢اسهاّ املرياخ ٚايٛف ١ٝفُٔ ايطبٝع ٞإ
()140
 .إال إ َا سٖب اي ٘ٝاملؾضع َٔ إ اـًف ايعاّ
ٜتأثض بايعكٛر اييت نإ عًف٘ قز ابضَٗا
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عهِ املتعاقز بايٓغب ١يًتقضف ايشٜ ٟربَ٘ ايغًف عار ٚقٝز ٙبعزّ األخالٍ بايكٛاعز
املتعًك ١باملرياخ ٚ ،اصار املؾضع َٔ خالٍ اٜضار ٖشا ايكٝز االؽاص ٠اىل قاعز (( ٠ال تضن ١إال بعز
عزار ايزَٚ .)) ٕٜٛكتنٖ ٢ش ٙايكاعز ٠قا ِ٥عً ٢اعاؼ ايتفضق ١بني اؿكٛم ٚايز ٕٜٛاييت
ؼٜٗٛا تضن ١ايغًف  ،اس تشٖب ٖش ٙايكاعز ٠اىل إ َا ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ بعز ٚفا ٠عًف٘
ٖ ٞاؿكٛم فكط ر ٕٚااليتظاَات  ،فااليتظاّ ايش ٟنإ عً ٢ايغًف الٜتشٌُ ب٘ اـًف ايعاّ
ٚالٜهَ ٕٛغؤٚالّ عٓ٘ ؽدقٝاّ ٚامنا ٜبك ٢يف ايرتن ١اىل إ ٜؤرَٗٓ ٣ا ،اس إ ؽدق١ٝ
()141
.
اـًف ايعاّ َغتكً ١عٔ ؽدق ١ٝايغًف ٚالتعز اَتزاراّ هلا

فطبكاّ هلش ٙايكاعز ٠اسا باع ؽدك عٓٝاّ ٚمل ٜتغًِ مثٓٗا ثِ تٛيف فإ سك٘ يف املطايب١
بايجُٔ ٜٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ ٚ ،نشيو إسا اؽرت ٣ؽدك ؽ٦ٝاّ ٚمل ٜتغًُ٘ ثِ َات فإ سك٘
يف املطايب ١باملبٝع ٜٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ .
اَا اسا تٛف ٢املؾرتٚ ٟنإ ايجُٔ الٜظاٍ رٜٓاّ يف سَت٘ ٚمل ٜزفع٘ يًبا٥ع  ،فإ ٖشا ايزٜٔ
ٜبك ٢يف تضنت٘ ٚال ٜٓتكٌ اىل سَ ١خًف٘ ايعـاّ  ،ألٕ سَـ ١اـًف ايعاّ َٓفقً ١عٔ سَ١
()142
.
ايغًف

ٚبايتاي ٞميهٔ ايك ٍٛإ األفٌ يف اؿكٛم اييت تٓؾأ عٓز ايعكز اْٗا تٓتكٌ اىل اـًف
()143
.
ايعاّ بعز َٛت عًف٘ املتعاقز  ،اَا االيتظاَات املرتتب ١عً ٢ايعكز فاْٗا ال تٓتكٌ اي٘ٝ
عًُاّ إ ٖشا املبزأ ايعاّ ٜٓطبل نشيو اسا َانإ يًُتٛيف سل ْاؽ ٤ٞعٔ َقزص آخض
()144
 .ألٕ اـًف ايعاّ ىًف عًف٘
نتقضف اسار ٟا ٚعٌُ غري َباح ا ٚنغب غري َؾضٚع
يف تضنت٘ ٚاـالف ١ايعاَ ١امنا ته ٕٛيف اؿكٛم ٚاألَٛاٍ ر ٕٚااليتظاَات.
ٖٚشا َا سٖبت اي ٘ٝاملار َٔ )1106( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞاس ْقت عً ٢اْ٘ ( ٜ .1هغب
ايٛاصخ بطضٜل املرياخ املٓكٛالت ٚايعكاصات ٚاؿكٛم املٛدٛر ٠يف ايرتنٚ .2 .١تعٝني ايٛصث١
ٚؼزٜز اْقبا ِٗ٥يف االصخ ٚاْتكاٍ اَٛاٍ ايرتن ، ١تغض ٟعًٗٝا اسهاّ ايؾضٜع ١االعالَ١ٝ
ٚايكٛاْني اـاف ١بٗاٚ ،) .نشيو املارٚ )1/1108( ٠اييت تٓك عً ٢اْ٘ ( ٜهغب املٛف ٢ي٘
بطضٜل ايٛف ١ٝاملاٍ املٛف ٢ب٘ ).

ٚعً ٘ٝفإ َٛقف املؾضع ايعضاقٖٓ ٞا ٜبزٚا ٚامشاّ بإٔ اـًف ايعاّ ىًف عًف٘ يف اَٛاي٘
َٔ عكاصات َٓٚكٛالت ٚنشيو ىًف٘ يف سكٛق٘ املٛدٛر ٠يف ايرتن.١
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ٜٚؾري ْك املار )2/1106( ٠اىل اْ٘ فنالّ عٔ تعٝني ايٛصثٚ ١ؼزٜز اْقبا ِٗ٥فإ اْتكاٍ
اَٛاٍ ايرتن ١ىنع ألسهاّ ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝايكٛاْني اـافٚ ، ١ايكاْ ٕٛاـال ٖٓا
ٖ ٛقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايعضاق ٞصقِ ( )188يغٓٚ 1959 ١ايش ٟاقض بزٚصٚ ٙؼزٜزاّ ْك املار٠
( َ٘ٓ )87بإٔ قنا ٤ر ٕٜٛاملٛصخ بعز ٚفات٘ هب إ ٜه ٕٛعابكاّ عً ٢تٓفٝش ٚفاٜاٚ ٙاعطا٤
اؿكٛم اىل َغتشكٗٝا ٚإ ٚفاٖ ٤ش ٙايزٜ ٕٜٛه َٔ ٕٛاَٛاٍ املٛصخ أ ٟتٛف َٔ ٢ايرتن١
()145
.
ٚالٜه ٕٛاملٛصخ َغؤٚالّ عٓٗا

 َٔٚثِ ميهٔ ايك ٍٛإ َا ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ َٔ تضن ١عًف٘ َٖ ٛا ؼٖ ٜ٘ٛشٙ
ايرتن َٔ ١اَٛاٍ بأْٛاعٗا  ،عكاصت َٓٚكٛالت ٚعٛا ٤أناْت ٖش ٙاألَٛاٍ ؼت ٜز ايغًف اّ
ؼت ٜز ايػري ناؿا٥ظ ا ٚايػافب  ،نُا تؾٌُ األَٛاٍ اييت ي٘ فٗٝا سل َكزص َعً ّٛصغِ
عزّ سٝاطتٗا  ،نٓقٝب٘ يف غالت ايٛقف اييت اعتشكٗا قبٌ ٚفات٘ ٚمل ٜتغًُٗا  ،نُا تؾٌُ
ايز ٕٜٛاييت ناْت ي٘ عً ٢غريٜٚ .ٙزخٌ يف ايرتن ١اٜناّ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝايتابع ١يًُاٍ ،
 ٖٞٚاؿكٛم املاي ١ٝاييت تتعًل مباٍ ايغًف ٚتظٜز يف ق ١ُٝايعني املغتدًف فٗٝا  ،نشل
()146
.
سبػ املبٝع العتٝفا ٤ايجُٔ ٚسبػ ايضٖٔ العتبكا ٤ايز ٜٔيتعًك٘ باملاٍ احملبٛؼ
اَا بايٓغب ١ـٝاصات األعٝإ اييت ؼٜٗٛا ايرتن ١فكز سٖب املؾضع ايعضاق ٞاىل عزّ ٚصاث١
()148
()147
.
ٚ ،عزّ ٚصاث ١خٝاص ايضؤ١ٜ
خٝاص ايؾضط

اسٕ َا تكزّ ٜعين إٔ األفٌ يف ايكاْ ٕٛايعضاق ٖٛ ٞإ اـالف ١ايعاَ ١ته ٕٛيف اؿكٛم
ٚاألَٛاٍ فكط اَا االيتظاَات فاْٗا التٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ ٚال ٜهَ ٕٛغؤٚالّ عٓٗا ؽدقٝاّ
ٚإمنا تٛفٖ ٢ش ٙايز َٔ ٕٜٛتضن ١املتٛيفٖٚ .شا َا سٖبت اي ٘ٝقهُ ١ايتُٝٝظ اٜناّ ٚسيو بإٔ
()149
.
ال ؽدقّ ٝا عٔ ر ٕٜٛاملٛصخ
ايٛاصخ ال ٜهَ ٕٛغؤّ ٚ
اَا ايكاْ ٕٛاملقض ٟفإ َٛقف٘ َؾابٗاّ ملٛقف ايكاْ ٕٛايعضاق ، ٞاس ْقت املارَٔ )145 ( ٠
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقض ٟعً ٢اْ٘ ( ٜٓقضف اثض ايعكز اىل املتعاقزٚ ٜٔاـًف ايعاّ  ،ر ٕٚاخالٍ
بايكٛاعز املتعًك ١باملرياخ .) ...

َٚفار سيو إ اـًف ايعاّ ٜتأثض بايعكٛر اييت ٜربَٗا ايغًف فٗ ٛعهِ املتعاقز ٚبايتايٞ
()150
ٚ .يهٔ هب إ ٜؤخش
فإ اثض ايعكز ٜٓقضف اىل املتعاقز ٚخًف٘ ايعاّ عً ٢ايغٛا٤
باؿغبإ بك اعز(( ٠ال تضن ١اال بعز عزار ايزٖٚ ))ٕٜٛشا َا ققز ٙاملؾضع بكٛي٘ (  ...رٕٚ
اخالٍ بايكٛاعز املتعًك ١باملرياخ.) ...
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ٖٚهشا فإ َٛقف املؾضع املقضٖٓ ٟا ٖ ٛإ اؿكٛم املرتتب ١عً ٢ايعكز ايشٜ ٟربَ٘
ايغًف تٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ  ،اَا ايز ٕٜٛفال تٓتكٌ اىل سَتـ٘ ٚالٜهـَ ٕٛغؤٚالّ عٓٗا
()151
.
ؽدقٝاّ
فنالّ عٔ سيو ْقت املارْ َٔ )1/875( ٠فػ ايكاْ ٕٛعً ٢اْ٘ ( تعٝني ايٛصثٚ ١ؼزٜز
اْقبا ِٗ٥يف االصخ ٚاْتكاٍ اَٛاٍ ايرتن ١اي ِٗٝتغض ٟيف ؽأْٗا اسهاّ ايؾضٜع ١االعالَ١ٝ
ٚايكٛاْني ايقارص ٠بؾأْٗا ).
ٜٚبزٖ َٔ ٚشا ايٓك إ املؾضع ٜؾري اىل اْتكاٍ اَٛاٍ ايرتنٚ ١مل ٜتطضم اىل اْتكاٍ
ايزٖ ٕٜٛشا َٔ دٗ َٔٚ ، ١دٗ ١اخض ٣فإ ايٓك ٜؾري اٜناّ اىل إ َا ٜتعًل بأْتكاٍ اَٛاٍ
ايرتن ١هب إ وهِ بأسهاّ ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝايكٛاْني ايقارص ٠بٗشا اـقٛل ،
ٚايؾضٜع ١االعالَ ١ٝبزٚصٖا تكن ٞباْتكاٍ اؿكٛم ٚاألَٛاٍ يف ايرتن ١اىل اـًف ايعاّ رٕٚ
إ ٜتشٌُ بااليتظاَات ٚايز.ٕٜٛ

اَا بايٓغب ١يًكٛاْني اـاف ١فتتُجٌ بكاْ ٕٛايٛف ١ٝصقِ ( )71يغٓٚ ، 1946 ١قإْٛ
()152
انز عً ٢إ
املٛاصٜح صقِ ( )77يغٓٚ .1943 ١املالسغ إ قاْ ٕٛاملٛاصٜح يف املارَ٘ٓ )4( ٠
ر ٕٜٛاملتٛيف هب إ تؤر ٣قبٌ اْتكاٍ اؿكٛم اىل اـًف ايعاّ ٖٚشا َا ٜعين بإٔ اـًف ايعاّ
وقٌ عً ٢اؿكٛم َٔ تضن ١عًف٘ ٚالٜتشٌُ بايز.ٕٜٛ
باإلماف ١ملا تكزّ ْقت املار َٔ )898( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقض ٟعً ٢اْ٘ ( ٜتٛىل املقف ٞبعز
تغ ١ٜٛر ٕٜٛايرتن ١تٓفٝش ايٛفاٜا ٚغريٖا َٔ ايتهايٝف ) ٚ ،املارْ )899( ٠قت عً ٢اْ٘ (
بعز تٓفٝش ايتظاَات ايرتنٜ ١ؤَ ٍٚا بك َٔ ٞاَٛاهلا اىل ايٛصث ١نٌ عغب ْقٝب٘ ايؾضع. ) ٞ
نُا ْقت املار )900( ٠عً ٢اْ٘ ( ٜغًِ املقف ٞاىل ايٛصثَ ١ا آٍ اي َٔ ِٗٝاَٛاٍ ايرتن.) ١

ٜٚفِٗ َٔ ايٓقٛل املتكزَ ١إ َا ٜٓتكٌ يًدًف ايعاّ يف ايكاْ ٕٛاملقض ٖٛ ٟاَٛاٍ
ٚسكٛم ايرتن ١فكط  ،اَا ايز ٕٜٛفاْٗا التٓتكٌ يًدًف ايعاّ ٚال ٜهَ ٕٛغؤٚالّ عٓٗا ٚ ،امنا
تٛف َٔ ٢ايرتنٖٚ ، ١شا َا أنزت عً ٘ٝاملار َٔ )893( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞاس ْقت عً ٢اْ٘ (
ٜك ّٛاملقف ٞبٛفا ٤ر ٕٜٛايرتن ١مما وقً٘ َٔ سكٛقٗا ٚ ،مما تؾتٌُ عًْ َٔ ٘ٝكٛر َٔٚ
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مثٔ َا ٜه ٕٛقز باع٘ بغعض ايغٛم َٔ اٚصام َاي َٔٚ ، ١ٝمثٔ َا يف ايرتنَٓ َٔ ١ك .ٍٛفإ مل
ٜهٔ نٌ سيو نافّ ٝا فُٔ مثٔ َا يف ايرتن َٔ ١عكاص ).
ٚقز سٖبت قهُ ١ايٓكض املقض ١ٜاىل ْفػ املبزأ بكٛهلا إ ؽدق ١ٝاـًف ايعاّ
َغتكً ١عٔ ؽدق ١ٝايغًف َٓٚفقً ١عٓٗا  َٔٚ ،ثِ فإ ر ٕٜٛايغًف الٜغأٍ عٓٗا اـًف
()153
.
ايعاّ ٚال عالق ١هلا بأَٛاي٘ اـاف١
()156
()155
()154
.
ٚ ،ايغٛصٟ
ٚ ،ايهٜٛيت
ٚاىل ْفػ املبزأ سٖب نٌ َٔ ايكاْ ٕٛاالصرْٞ
ٚايتغاؤٍ ايشٜ ٟطضح بٗشا اـقٛل ٖ ٌٖ ٛإ األفٌ ايشٜ ٟكن ٞباْتكاٍ اؿكٛم
ٚاألَٛاٍ اىل اـًف ايعاّ ر ٕٚااليتظاَات  ٖٛ ٌٖ ،افٌ َطًل اّ تضر عً ٘ٝاعتجٓا٤ات ؟
يالداب ١عًٖ ٢شا ايتغاؤٍ ْك ٍٛإ ٖٓايو بعض االعتجٓا٤ات اييت تضر عً ٢ايكاعز ٠اييت
تكن ٞباْتكاٍ اؿكٛم ٚاالَٛاٍ اىل اـًف ايعاّ ر ٕٚااليتظاَات  ،بعض ٖش ٙاالعتجٓا٤ات خال
مبذاٍ ايعكٛر  ،اَا ايبعض االخض فٝتعًل بايؾدك املعٓ ٟٛبٛفف٘ خًف ّا عاَاّ.

ال  :االعتجٓا٤ات اـاف ١بايعكٛر
أّ ٚ
املالسغ يف فاٍ ايعكٛر إ املؾضع ايعضاق ٞخضز عً ٢االفٌ املتكزّ ٚامعاّ بعض
االعتجٓا٤ات : ٖٞٚ
1ـ اداط املؾضع عً ٢عب ٌٝاالعتجٓا ٤اْتكاٍ االيتظاّ اىل اـًف ايعاّ ٚؼزٜزاّ يف ْطام
()157
َٔ
ايعكٛر ايظَٓ ١ٝايتٓفٝش نُا يف عكز ٟاإلهاص ٚاملكاٚي ، ١اس ْقت املار)783( ٠
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞعً ٢اْ٘ ( 1ـ ال ٜٓتٗ ٞاإلهاص مبٛت املؤدض ٚال مبٛت املغتأدض2 .ـ َٚع سيو إسا
َات املغتأدض داط يٛصثت٘ إ ٜطًبٛا فغذ ايعكز اسا اثبتٛا اْ٘ بغبب َٛت َٛصثِٗ افبشت اعبا٤
ايعكز اثكٌ َٔ إ تتشًُٗا َٛاصرِٖ ا ٚافبح اإلهاص فـاٚطاّ ؿزٚر سادتِٗ ٜٚ .) ...بز ٚدًٝاّ
َٔ ٖشا ايٓك إ عكز االهاص ال ٜٓكن ٞمبٛت املؤدض ا ٚاملغتأدض فاسا َات املؤدض فإ املغتأدض
ٜبكًَ ٢تظَاّ بزفع االدض ٠اىل خًف٘ ايعاّ ٚإ َات املغتأدض فإ خًف٘ ايعاّ هب إ ٜؤرٟ
()158
.
االدض ٠اىل املؤدض
أ ٟإ عكز االهاص ٜبكْ ٢افشاّ يف سل اـًف ايعاّ ٚال ٜٓكن ٞمبٛت املغتأدض ٚ ،بايتايٞ
فإ االيتظاّ ٜٓتكٌ يًدًف ايعاّ ٚال ٜٓشقض يف ايرتن .١سٝح إ املؾضع اعط ٢يًدًف ايعاّ
مبٛدب ٖشا ايٓك اؿل يف طًب فغذ ايعكز َت ٢افبشت اعبا ٤ايعكز اثكٌ َٔ إ تتشًُٗا
()159
 .نُا ي ٛنإ املغتأدض َٛظفاّ
َٛاصر ٙـ أَٛ ٟاصر اـًف ايعاّ ـ ٚمل ٜكٌ َٛاصر ايرتن١
ٜٚتكام ٢صاتب ّا َٔ ٚظٝفت٘ ٚيٝػ يزَٛ ٜ٘صر ّا آخض ٚقاّ باعتأداص راص بادض ٠نبري ٠ثِ تٛف ٢فًِ
ٜعز باَهإ خًف٘ ايعاّ رفع األدض ٠بعز إ اْكطع نغب عًف٘ ٚ ،عٓزٖا ول ي٘ إ ٜطًب
()160
.
فغذ االهاص ٚي ٛناْت َزت٘ األفً ١ٝمل تٓكض بعز
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اَا غقٛل عكز املكاٚي ١فكز ْقت املار َٔ )1/888( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞعً ٢اْ٘ ( تٓتٗٞ
املكاٚي ١مبٛت املكا ٍٚاسا ناْت َؤٖالت٘ ايؾدق ١ٝقٌ اعتباص يف ايتعاقز .فإ مل تهٔ قٌ
اعتباص فال ٜٓتٗ ٞايعكز َٔ تًكا ٤سات٘ ٚ ،ال هٛط يضب ايعٌُ فغد٘ يف غري ساي٘ تطبٝل املار٠
()161
.
( ، )885إال اسا مل تتٛافض يف ٚصث ١املكا ٍٚاينُاْات ايهافٝـ ١ؿغٔ تٓفٝش ايعٌُ )
ٜتبني َٔ ٖشا ايٓك إ عكز املكاٚيٜٓ ١تٗ ٞعهِ ايكاَْ ٕٛت ٢تٛيف املكاٚ ٍٚناْت
َؤٖالت٘ ايؾدق ١ٝقز اخشت بٓعض األعتباص عٓز ايتعاقز.
اَا اسا مل تهٔ ٖش ٙاملؤٖالت قز اخشت بٓعض االعتباص عٓز ايتعاقز فإ ايعكز ٜبكْ ٢افش ّا
صغِ َٛت املكا ٍٚفتٓتكٌ سكٛم املكا ٍٚاىل خًف٘ ايعاّ ٚنشيو ايتظاَات٘ يف سزٚر ايرتن، ١
س ٝح ٜه ٕٛاـًف ايعاّ ًَظَاّ باملن ٞيف ايعٌُ قٌ املكاٚي ١اىل إ ٜٓذظٜ ٖٛٚ ، ٙتشٌُ
بٗشا االيتظاّ َت ٢تٛافض ايؾضط ايشٚ ٟمع٘ املؾضع ٚفل ايٓك  ٖٛٚإ تتٛافض يف اـًف ايعاّ
اينُاْات ايهاف ١ٝؿغٔ تٓفٝش ايعٌُ عٝح الميهٔ إ تغتذٝب احملهُ ١اىل طًب صب
()162
.
ايعٌُ بايفغذ ٚال يًدًف ايعاّ يًُكاٍٚ

ٚػزص االؽاص ٠اىل إ عكز املكاٚي ١ال ٜٓتٗ ٞمبذضر امتاّ ايعٌُ ٚتغً ، ُ٘ٝاس ترتتب عً٢
املكا ٍٚايتظاَات تبك ٢قا ١ُ٥صغِ امتاّ ايعٌُ ٚتغً ُ٘ٝيضب ايعٌُ ٚاِٖ ٖش ٙاأليتظاَات ٖٛ
()163
ٖٚشا
االيتظاّ بغالَ ١املٓؾآت َٔ أ ٟتٗزّ ا ٚعٝب َ ٖٛٚا ٜعضف بـ ( اينُإ ايعؾض) ٟ
األيتظاّ بال ؽو ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ ٚال ٜٓكن ٞمبذضر تٓفٝش عكز املكاٚي ١يف سزٚر
()164
.
ايرتن١
 2ـ قن ٢املؾضع ايعضاق ٞبعزّ اْتكاٍ آثاص ايعكز ايشٜ ٟربَ٘ ايغًف اىل خًف٘ ايعاّ َت٢
ْك ايعكز  ،ا ٚقنت طبٝع ١ايتعاٌَ  ،اْ ٚك ايكاْ ٕٛعً ٢سيو ٖٚ ،شا َا انزت عً ٘ٝاملار٠
( َٔ ) 1/142ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞبعز إ قنت باْتكاٍ آثاص ايعكز اىل اـًف ايعاّ ر ٕٚاخالٍ
بكٛاعز املرياخ فشٖبت اىل اْ٘ ( َ ...ا مل ٜتبني َٔ ايعكز ا َٔ ٚطبٝع ١ايتعاٌَ اْ َٔ ٚك
()165
.
ايكاْ ٕٛإ ٖشا األثض ال ٜٓقضف اىل اـًف ايعاّ )
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ٚعً ٘ٝاسا نإ ٖٓايو اتفام بني املتعاقزٜ ٜٔكن ٞبعزّ اْتكاٍ اثض ايعكز املربّ بُٗٓٝا
اىل اـًف ايعاّ فإ اثض ايعكز الٜٓتكٌ َت ٢نإ ٖشا األتفام فشٝشاّ غري كايف يًكاْٚ ٕٛال
()166
.
يًٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب

فاسا نإ ٖٓايو عكز اهاص َجالّ اتفل ف ٘ٝاملؤدض ٚاملغتأدض عً ٢اْتٗا ٤ايعكز مبٛت
املغتأدض  ،فإ ايعكز ٜٓتٗ ٞبٛفا ٠املغتأدض ٚالٜٓتكٌ اثض ٙاىل اـًف ايعاّ  ،فال ٜغتطٝع
اـًف ايعاّ االْتفاع بايعني املؤدض ٠نُا ال ًٜتظّ بزفع األدض ٠اىل املؤدض.
ٚاسا ناْت طبٝع ١ايتعاٌَ ايشْ ٟؾأ عٓ٘ اؿل اٚااليتظاّ ؼ ٍٛر ٕٚاالْتكاٍ فإ ٖشا
اؿل ا ٚاأليتظاّ ال ٜٓتكٌ اىل اـًف ايعاّ  .فإسا نإ ٖٓايو عكزاّ سقٌ مبٛدب٘ ايؾدك
عً ٢سل اْتفاع فإ ٖشا اؿل ال ٜٓتكٌ اىل خًف٘ ايعاّ ألٕ طبٝعٖ ١شا اؿل تأب ٢سيو فشل
املٓفعٜٓ ١كن ٞمبٛت فاسب٘ٚ .نشيو عكز اٜضار َضتب ملز ٣اؿٝا ٠فُٔ طبٝعٖ ١شا ايعكز
إ ٜٓكن ٞاؿل ايٓاؽ ٤ٞعٓ٘ مبٛت ايزا ٔ٥باالٜضار  ،أ ٟإ اؿل يف االٜضار الٜٓتكٌ يًدًف
ايعاّ يقاسب االٜضار ٚ ،نشيو األَض اسا ناْت ؽدق ١ٝاملتعاقز قٌ اعتباص يف ايعكز نُا
يف ايعكز املربّ َع اؾضاح فاْ٘ ٜٓكن ٞبٛفات٘ ٚالٜٓتكٌ ايتظاَـ٘ يًدًف ايعاّ ألٕ طبٝع١
()167
.
األيتظاّ ؼ ٍٛر ٕٚسيو

فنالّ عٔ سيو فإ ٖٓايو بعض ايعكٛر الٜٓتكٌ اثضٖا اىل اـًف ايعاّ ألٕ ايكإْٛ
ٜكن ٞبأمالٍ ايعكز َت ٢تٛيف اسز اطضاف٘ نُا يف عكز ايٛناي ، ١اس قنت املارَٔ )946( ٠
()168
ٚ ،نشيو عكزايعٌُ
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞباْتٗا ٤ايٛناي ١مبٛت ايٛن ٌٝا ٚاملٛنٌ
()169
.
اس ْقت املار َٔ )923( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞعً ٢اْفغاخ عكز ايعٌُ مبٛت ايعاٌَ

ثاْٝاّ :االعتجٓا ٤اـال بايؾدك املعٟٓٛ
ٜتعًل ٖشا االعتجٓا ٤بايؾدك املعٓ ٟٛبٛفف٘ خًفاّ عاَاّ ٚ ،ؼزٜزاّ يف ساٍ اْكنا٤
()170
 ،اس ىًف ايؾدك املعٟٓٛ
ايؾدك املعٓ ( ٟٛايغًف ) بغبب اؿٌ ا ٚاالْزَاز ا ٚايتذظ١٥
عًف٘ يف ٖش ٙاؿاي ١خالف ّ١عاَ ١يف نٌ سكٛق٘ ٚايتظاَات٘ مما ٜؾهٌ اعتجٓا ّ٤عً٢
ايكاعز ٠ايكام ١ٝباْتكاٍ اؿكٛم ر ٕٚااليتظاَات اىل اـًف ايعاّ .
ٚعً ٘ٝنًك َٔ نٌ َا تكزّ اىل إ ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاقٚ ٞنشيو ايكٛاْني ايعضب١ٝ
تًتظّ َشٖب خالف ١املاٍ َ ٖٛٚشٖب ايفك٘ االعالَٚ ٞامع ١قاعز ٠عاََ ١فارٖا إ اـالف١
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ايعاَ ١ته ٕٛيف اؿكٛم ٚاألَٛاٍ ر ٕٚااليتظاَات  ،فاـًف ايعاّ ال ٜتشٌُ بأيتظاَات ايغًف
ٚإٕ ؼٌُ األيتظاّ فشيو ٜه ٕٛعً ٢عب ٌٝاألعتجٓا ، ٤سٝح إ سَت٘ املايَٓ ١ٝفقً ١عٔ سَ١
عًف٘ ٚ ،عً ٘ٝفإ َاايتظّ ب٘ ايغًف ال ًٜتظّ ب٘ اـًف ايعاّ.
 َٔٚثِ فإ را٥ين ايغًف ٜٓشقض مُاِْٗ يف ايرتنٚ ١الول هلِ ايتٓفٝش عً ٢اَٛاٍ
اـًف ايعاّ اـاف ١ستٚ ٢إ نإ اَٛاٍ ايرتن ١ال تهف ٞيًٛفا ٤بز ، ِْٜٗٛاألَض ايش ٟسكل
اؿُا ١ٜيًدًف ايعاّ ٚرا ، ٘ٝٓ٥سٝح دٓب اـًف ايعاّ َٔ إ تجكٌ سَت٘ املاي ١ٝبأعبا ٤مل
ٜهٔ طضفاّ فٗٝا ٚ ،نشيو ساٍ رَ ٕٚظامح ١را٥ين ايغًف يزا٥ين اـًف ايعاّ يف اعتٝفا٤
سكٛقِٗ.
ٖٚشا نً٘ خالف َا عً ٘ٝاؿاٍ يف َشٖب خالف ١ايؾدك ايش ٟتبٓا ٙايكاْ ٕٛايفضْغٞ
ٚايشٜٛ ٟعع َٔ ْطام اـالف ١ايعاَ.١

اـامت١
يف ْٗا ١ٜايبشح البز إ ْبني اِٖ َاتٛفًٓا ايْ َٔ ٘ٝتا٥ر ٚسيو ناآلت: ٞ
 -1إ ايفك٘ ايكاْ ْٞٛاٚصر ايعزٜز َٔ ايتعضٜفات غقٛل اـًف ايعاّ  ،اال اْ٘ ميهٔ
ايك ٍٛإ َا سٖب اي ٘ٝايفك٘ بٗشا اـقٛل ٜزٚص س ٍٛفهضٚ ٠اسز ٖٞ ٠إ اـالف ١ايعاََ ١ا
ٖ ٞاال سً ٍٛؽدك ٜغُ ( ٢اـًف ) قٌ ؽدك اخض ٜغُ ( ٢ايغًف ) يف سَت٘ املاي١ٝ
نًٗا ا ٚيف دظ ٤ؽا٥ع َٓٗا ٜٚتشكل ٖشا اؿً ٍٛبعز َٛت ايغًف ا ٚاْكنا.٘٥
 -2إ ايفك٘ االعالَ ٞال ٜعضف َقطًح اـًف ايعاّ ايشٜ ٟعضف٘ ايفك٘ ايكاْ ، ْٞٛفًِ ٜؾض
ي٘ ٚمل ٜتٓاٚي٘ بايتعضٜف ابزاّ  ،اال اْ٘ تٓا ٍٚبايتعضٜف نٌ َٔ املرياخ ٚايٛفْٚ ١ٝعِ
اسهاَٗا ٚفل َا ميً ٘ٝنٌ َٔ ايكضإ ايهضٚ ِٜايغٓ ١ايٓب ١ٜٛايؾضٜف.١

 -3إ املضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت ميهٔ إ ٜٓطبل عًٗٝا ٚفف اـًف ايعاّ  ،ا ٟتهٕٛ
خًفاّ عاَاّ تتُجٌ بايٛاصخ يهٌ ايرتن ١ا ٚدظ ٤ؽا٥ع َٓٗا ٚ ،املٛف ٢ي٘ بهٌ ايرتن ١ا ٚدظ٤
ؽا٥ع َٓٗا ٚ ،ايؾدك املعٓ ٟٛيف ساٍ اْكنا ٤عًف٘ باؿٌ ا ٚاالْزَاز ا ٚايتذظ ، ١٥إس إ قاعز٠
االعتدالف ايعاّ تٓٗض َت ٢اْكن ٢ايؾدك املعٓ ٟٛباسز ٖش ٙاالعباب  .فنالّ عٔ سيو فإ
ايؾدك املعٓ ٟٛباالَهإ إ ٜه ٕٛخًفاّ عاَاّ يًؾدك ايطبٝعٜٚ ٞتشكل سيو يف ساي١
عزّ ٚدٛر ٚاصخ يًُتٛيف  ،فته ٕٛايزٚيٚ ١اصث ١ي٘ عً ٢اعتباص إ ايزٚي ١ا ٚبٝت املاٍ نُا
ٜعرب عٓ٘ ايفك٘ االعالَٚ ٞاصخ ملٔ ال ٚاصخ ي٘  ،نشيو َٔ املضانظ ايكاْ ١ْٝٛاييت ميهٔ
اعتباصٖا خًفاّ عاَاّ ايؾدك ايشٜ ٟتٓتكٌ ي٘ سل ايتقضف باالصام ٞاالَري ( ١ٜفاسب سل
االْتكاٍ )  ،اال إ ْعاّ االْتكاٍ ٖشا ال ىنع السهاّ االصخ ايؾضعٚ ٞامنا ىنع اىل اسهاّ
االْتكاٍ يف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاقٚ ٞؼزٜزاّ املٛار ( 1187ـ .)1199
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 -4إ ايتؾضٜعات َتفك ١عً ٢إ يهٌ َٔ اـًف ايعاّ ٚايزا ٔ٥سل يف تضن ١املتٛيف  ،اال
اْٗا اختًفت يف نٝف ١ٝاٜقاٍ ٖش ٙاؿكٛم اىل افشابٗا  َٔٚ ،ثِ اختًفت يف ؼزٜز ْطام
اـالف ١ايعاَ ،١فاْكغُت بشيو اىل اػاٖني  ،االػا ٙاالٜٛ ٍٚعع َٔ ْطام اـالف ١ايعاَ١
بايك ٍٛاْٗا ته ٕٛباؿكٛم ٚااليتظاَات عً ٢سز عٛا ، ٤اس ٜهٝف ٖشا االػا ٙطبٝع١
اـالف ١ايعاَ ١عً ٢اْٗا خالف ١ؽدقٜٚ ، ١ٝعز ايكاْ ٕٛايضَٚاْ ٞاالفٌ ايتاصى ٞهلشا االػاٙ
 َٔٚ ،ابضط ايكٛاْني اييت تأثضت ب٘ ايكاْ ٕٛايفضْغ ، ٞاَا االػا ٙايجاْ ٞفاْ٘ ٜنٝل َٔ ْطام
اـالف ١ايعاَ ١فٝكقضٖا عً ٢اَٛاٍ ٚسكٛم ايغًف فكط ر ٕٚايتظاَات٘ ٚ ،سيو الٕ طبٝع١
اـالف ١ايعاَٚ ١فل ٖشا االػا ٙتهٝف عً ٢اْٗا خالف ١عً ٢املاٍ ال خالف ١يًؾدك  َٔٚ ،ثِ
فإ اـًف ايعاّ ال ًٜتظّ بز ٕٜٛايرتنٚ ١امنا ته ٕٛايرتن ٖٞ ١املغؤٚي ١عٔ عزار َا عً٢
املتٛيف َٔ ر .ٕٜٛعًُاّ إ ٖشا االػا ٖٛ ٙاػا ٙايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝقز تأثض ايكاْ ٕٛايعضاقٞ
ٚايكٛاْني ايعضب ١ٝاالخض ٣بشيو.
ٚ -5صرت اعتجٓا٤ات يف ايكاْ ٕٛايعضاق ٞعً ٢االفٌ ايشٜ ٟكن ٞباْتكاٍ سكٛم ايغًف
ٚاَٛاي٘ اىل خًف٘ ايعاّ ر ٕٚااليتظاَات  ،فكز اداط املؾضع ايعضاق ٞعً ٢عب ٌٝاالعتجٓا ٤اْتكاٍ
االيتظاّ اىل اـًف ايعاّ ٚؼزٜزاّ يف ْطام ايعكٛر ايظَٓ ١ٝايتٓفٝش نُا يف عكز ٟاالهاص
ٚاملكاٚي.١
اَا االعتجٓا ٤االخض ايشٚ ٟصر بٗشا اـقٛل فٜٗ ٛتعًل عاي ١ايؾدك املعٓ ٟٛايشٟ
ٜٓكن ٞباؿٌ ا ٚايتذظ ١٥ا ٚاالْزَاز  ،إس إ قاعز ٠االعتدالف ايعاّ تٓٗض َت ٢اْكن٢
ايؾدك املعٓ ٟٛباسز ٖش ٙاالعباب ٚ ،بٗشا فإ اـًف ايعاّ يًؾدك املعٖٓٓ ٟٛا تٓتكٌ ي٘
سكٛم ايغًف ٚايتظاَات٘ عً ٢سز عٛا.٤
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( )13رٜ .اعني امحز ابضاٖ ِٝرصارن ، ١املرياخ يف ايؾضٜع ١االعالَ ، ١ٝط ، 2راص األصقِ  ،عُإ  ، 1983 ،ل 54ـ .55
( ) 14قُز طنضٜا ايربرٜغ ، ٞاملرياخ ٚايٛف ١ٝيف االعالّ  ،ايزاص ايك ١َٝٛيًطباع ١ايٓؾض  ،ايكاٖضٖ1383 ، ٠ـ ـ
 ، ّ1964ل .100ر .صَنإ عً ٞايغٝز ايؾضْباف ، ٞر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ ٚر .دابض عبز اهلار ٟعامل ايؾافعٞ
 ،املقزص ايغابل  ،ل.286
( )15ر .عبز اؿً ِٝقُز َٓقٛص عً ، ٞفك٘ املٛاصٜح يف ايؾضٜع ١االعالََٚ ١ٝا هض ٟعً ٘ٝايعٌُ يف ايتؾضٜعات
ايعضب ، ١ٝط ، 1راص ايفهض اؾاَع ، ٞاالعهٓزص ، 2010 ، ١ٜل .48ر .امحز فضاز سغني ْ ،عاّ االصخ يف ايتؾضٜع
االعالَ ، ٞراص اؾاَع ١اؾزٜز ٠يًٓؾض  ،االعهٓزص ، 2003 ، ١ٜل26ـ ٖٚ . 27شا َا ْقت عً ٘ٝاملار َٔ )86( ٠قإْٛ
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األسٛاٍ ايؾدق ١ٝايعضاق ٞصقِ (  )188يغٓ 1959 ١اس ْقت عً ٢إ ( اـ اصنإ االصخ ثالث1 : ١ـ املٛصخ  ٖٛٚ :املتٛيف.
2ـ ايٛاصخ  ٖٛٚ :اؿ ٞايٜ ٞغتشل املرياخ3 .ـ املرياخ َ ٖٛٚ :اٍ املتٛيف ايشٜ ٟأخش ٙايٛاصخ ).
( )16املٛت ٜه ٕٛاَا سكٝكٝاّ ا ٚسهُاّ ا ٚتكزٜضاّ ٜٚ ،تشكل املٛت سكٝكتاّ يف ساي ١اْعزاّ سٝا ٠ايؾدك بعز
ٚدٛرٖا  ،اَا املٛت سهُاّ فٝتشكل يف سايَ ١ا اسا سهِ ايكام ٞمبٛت ايؾدك َع استُاٍ سٝات٘ ا ٚتٝكٓٗا
ناملفكٛر  ،اَا املٛت ايتكزٜض ٟفٝه ٕٛعٓز افرتاض سٝا ٠ايؾدك ثِ ميٛت بعزٖا  ،ناؾٓني ايشٜٓ ٟفقٌ
َٝتاّ ظٓا ١ٜعً ٢اَ٘ ٚعٓٛمح سيو َفقالّ عٓز عجٓا يؾضٚط انتغاب ٚفف اـًف ايعاّ السكاّ .اْعض ر .امحز
ايهبٝغ ، ٞايٛدٝظ يف ؽضح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدقٚ ١ٝتعزٜالت٘  ،ز ، 2ايٛفاٜا ٚاملٛاصٜح  ،راص ايهتب يًطباع١
ٚايٓؾض  ،داَع ١املٛفٌ ،بز ٕٚعٓ ١طبع  ،ل .72رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل 15ـ .16

( )17ر .امحز ايهبٝغَ ، ٞقزص عابل  ،ل.73
( ) 18امجع ايفكٗا ٤املغًُني عً ٢األخش بٗش ٙاالعباب .اْعض رَ .قطف ٢ايظمل ، ٞاملقزص ايغابل  ،لٚ . 9قز اقض
املؾضع ايعضاقٖ ٞش ٙاألعباب يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝصقِ ( )188يغٓ 1959 ١اس ْقت املار/86( ٠ب) عً ٢إ (
اعباب االصخ اثٓإ ُٖا ايكضابٚ ١ايٓهاح ايقشٝح ) ْٚ .قت املار )88( ٠عً ٢إ ( املغتشك ٕٛيًرتن ٖٞ ١األفٓاف
ايتاي4 ... : ١ٝـ بٝت املاٍ ) ٚنشيو ْقت املار )70( ٠عً ٢إ ( ٚ ...تعترب ايزٚيٚ ١اصثاّ ملٔ الٚاصخ ي٘ ).
( ) 19عً ٞاـفٝف  ،اسهاّ ايٛف ( ١ٝعٛخ َكاصْ ) ١تنُٓت ؽضح قاْ ٕٛايٛف ١ٝصقِ ( )71يغٓ ،1946 ١قامضات
ايكٝت عً ٢طًبَ ١عٗز ايزصاعات ايعضب ١ٝايعامل ، ١ٝداَع ١ايز ٍٚايعضب ، 1962 ، ١ٝل.2

( )20قُز اَني بٔ عُض ابٔ عابز ، ٜٔساؽ ١ٝصر احملتاص عً ٢ايزص املدتاص  ،ؽضح تٜٓٛض االبقاص ،ز ، 6ط ، 2راص ايفهض
يًطباعٚ ١ايٓؾض ٚايتٛطٜع  ،بريٚت ٖ1415 ،ـ  ،ل .649ط ٜٔايز ٜٔبٔ ابضاٖ ِٝبٔ قُز ابٔ ل ، ِٝايبشض ايضا٥ل
ؽضح نٓظ ايزقا٥ل ،ز ، 8راص ايهتاب االعالَ ، ٞبز ٕٚعٓ ١طبع  ،ل .46اب ٛايكاعِ لِ ايز ٜٔدعفض بٔ
اؿغٔ اؿً ، ٞؽضا٥ع االعالّ  ،ز ، 2طَ ، 2ع تعًٝكات يًغٝز فارم ايؾرياطَ ، ٟطبع ١اَري  ،قِ ، ٙ1409 ،
ل.468
( )21قُز بٔ مجاٍ ايزَ ٜٔه ٞايعاًَ ٞايؾٗٝز األ ، ٍٚايًُع ١ايزَؾك ، ١ٝز ، 5طَ ، 1طبع ١قزؼ َٓ ،ؾٛصات راص
ايفهض  ،قِ  ، ٙ1411 ،ل .11اب ٛايكاعِ لِ ايز ٜٔدعفض بٔ اؿغٔ اؿً ، ٞاملدتقض ايٓافع يف فك٘ االَاَ ،١ٝط3
 ،راص االمٛا ، ٤بريٚت  ، 1985 ،ل.188
( )22عال ٤ايز ٜٔاب ٛبهض ايهاعاْ ، ٞبزا٥ع ايقٓا٥ع يف تضتٝب ايؾضا٥ع  ،ز ، 7ط ، 2راص ايهتب ايعضب ، ٞبريٚت ،
 ، ٙ1402ل.334
( )23ر .امحز ايهبٝغَ ، ٞقزص عابل  ،ل 13ـ  .14عً ٞاـفٝف َ ،قزص عابل  ،ل.3
( ) 24اخش بعض ايفك٘ باملعٓ ٢ايًػ ٟٛيًٛف ١ٝاس إ ايٛفٚ ١ٝاالٜقا ٤مبعٓٚ ٢اسز يف ايًػ ، ١إال إ مجٗٛص ايفكٗا٤
ٜفضق ٕٛبُٗٓٝا .اْعض يف تفاف ٌٝسيو ر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ  ،ايٛفٚ ١ٝايٛقف يف االعالّ َكافز ٚقٛاعز
َٓ ،ؾأ ٠املعاصف  ،االعهٓزص ، 1999 ، ١ٜل 31ـ .32
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( )25ر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ  ،املقزص ْفغ٘  ،ل . 32ر .امحز ايهبٝغ ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل. 13
( ) 26عبز اؿغني فباح فٛٝإ اؿغ ، ٕٛاسهاّ ايٛف ١ٝايٛادب ١يف ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝايكاْ ، ٕٛط، 1
املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار  ، 2013 ،ل.11
( )27عً ٞاـفٝف َ ،قزص عابل  ،ل.3
( ) 28تناصبت األقٛاٍ يف تعضٜف َضض املٛت  ،إال إ اقضبٗا اىل االمجاع ٖ ٛإ َضض املٛت ٖ (( ٛاملضض ايشٜ ٟػًب ف٘ٝ
خٛف املٛت ٜٚعذظ فاسب٘ عٔ ايكٝاّ مبقاؿ٘ خاصز ايبٝت إٕ نإ َٔ ايشنٛص ٚ ،راخً٘ إٕ نإ َٔ االْاخ ،
ٜٚه ٕٛايػايب فَٛ ٘ٝت املضٜض ٜٚعكب٘ املٛت فعالّ قبٌ َضٚص عٓ ١عٛا ٤أنإ فاسب فضاـ اّ مل ٜهٔ ٚ .إٕ اَتز
َضم٘ َٚنت عً ٘ٝعٓ ٖٛٚ ١عً ٢ساٍ ٚاسز ٠نإ يف سهِ ايقشٝح ٚته ٕٛتقضفات٘ نتقضفات ايقشٝح
َامل ٜؾتز َضم٘ ٜٚتػري ساي٘ٚ .يهٔ ي ٛاؽتز َضم٘ ٚتػري ساي٘ قبٌ َن ٞعٜٓ ١عز ساي٘ اعتباصاّ َٔ ٚقت ايتػٝري
اىل ايٛفاَ ٠ضض َٛت ))ٖٚ .شا ٖ ٛتعضٜف اجملً .)1595 (ّ ١ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.269
( )29نٌ تقضف فارص َٔ املضٜض َضض املٛت عٛا ٤أنإ َٓذظاّ اّ َنافاّ اىل َابعز املٛت تغض ٟعً ٘ٝبعض
اسهاّ ايٛف ١ٝإسا َات يف ٖشا املضض ٚنإ ايتقضف بالعٛض ( تربع ) ا ٚبعٛض فٛص ( ٟقاباٖٚ ، )٠شا َا اعتكض
عً ٘ٝصأ ٟمجٗٛص ايفك٘ االعالَ .ٞرَ.قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،لٖٚ .123شا َا انز عً ٘ٝاملؾضع ايعضاقٞ
اٜناّ اس ْقت املار َٔ )1109( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞصقِ ( )40يغٓ1951١عً ٢اْ٘( 1ـ نٌ تقضف ْاقٌ يًًُه١ٝ
ٜقزص َٔ ؽدك يف َضض املٛت َ ،كقٛر ب٘ ايتربع ا ٚاحملاباٜ ، ٠عترب نً٘ ا ٚبكزص َا ف َٔ ٘ٝقابا ٠تقضفا َنافاّ
اىل َا بعز املٛت  ،تغض ٟعً ٘ٝاسهاّ ايٛف ١ٝاٜاّ ناْت ايتغُ ١ٝاييت تعط ٢ي٘2 .ـ ٜٚعترب يف سهِ ايٛف ١ٝابضا٤
املضٜض يف َضض َٛت٘ َزٚ ٜ٘ٓاصثا نإ ا ٚغري ٚاصخ ٚ ،نشيو ايهفاي ١يف َضض املٛت ) ْٚقت املار)1/1111( ٠
َٔ ْفػ ايكاْ ٕٛعً ٢اْ٘ ( اسا اقض ؽدك يف َضض َٛت٘ بز ٜٔيٛاصخ ا ٚيػري ٚاصخ  ،فإ دا ٤اقضاص ٙعً ٢عبٌٝ
ايتًُٝو نإ عهِ ايٛفٚ ، ١ٝإ دا ٤عً ٢عب ٌٝاالخباصا ٚنإ اقضاصّ بكبض اَاْ٘ ي٘ ا ٚاعتٗالى اَاْ٘ عٓزٙ
ثبتت بػري اقضاصْ ٙفُش األقضاص يف مجٝع اَٛاي٘ ٚي ٛمل ػظ ايٛصثٚ .١تقزٜل ايٛصث ١األقضاص يف سٝا ٠املـٛصٚخ ًَظّ هلِ ).
( )30قُز اب ٛطٖض ، ٠ؽضح قاْ ٕٛايٛف ، ١ٝط ، 2راص ايفهض ايعضب ، ٞايكاٖض ، 2001 ، ٠ل 9ـ  .10ر .امحز ايهبٝغٞ
َ ،قزص عابل  ،ل.14
(ْ )31ك املار َٔ )64( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝصقِ ( )188يغٓ.1959 ١
( ) 32قُز عبز ايضس ِٝايهؾه ، ٞايرتنَٚ ١ا ٜتعًل بٗا َٔ سكٛم  ،راص ايٓشٜض يًطباعٚ ١ايٓؾض  ،بػزار  ،بزٕٚ
عٓ ١طبع  ،ل.144
( )33سغٔ ْعُٜ ١اعض ايٝاعض ، ٟاؿكٛم املتعًك ١بايرتن ١بني ايفك٘ االعالَٚ ٞايكاْ ٕٛاملكاصٕ  ،اطضٚس١
رنتٛصا ، ٙنً ١ٝايكاْ ، ٕٛداَع ١بػزار  ، 2004 ،ل.132
(ْ )34ك املار َٔ )1( ٠قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقض ٟصقِ ( )71يغٜٓٚ ، 1946 ١كابً٘ ْك املار َٔ )213( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايؾدق ١ٝايهٜٛيت صقِ ( )51يغْٓٚ ،1984 ١ك املار َٔ )1125( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْ ٞصقِ ( )43يغٓ.1976 ١
( )35املار َٔ )1( ٠املشنض ٠ايتفغري ١ٜملؾضٚع قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقض ٟصقِ ( )71يغٓٚ ، 1946 ١املار َٔ )213( ٠املشنض٠
اإلٜناس ١ٝملؾضٚع قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايهٜٛيت صقِ ( )51يغٓٚ 1984 ١اْعض اٜناّ قُز اب ٛطٖضَ ، ٠قزص
عابل  ،ل . 10قُز عبز ايضس ِٝايهؾهَ ، ٞقزص عابل  ،ل 144ـ .145
( )36فضٜز فتٝإ  ،ؽضح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ، ١ٝط ، 2راص ٚاعط  ،يٓزٕ  ، 1986 ،ل .227سغٔ ْعُٜ ١اعض ايٝاعضٟ
َ ،قزص عابل  ،ل.132
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( )37عً ٞاـفٝف َ ،قزص عابل  ،ل.6
( )38ر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ َ ،قزص عابل  ،ل.47
( )39رَ .قطف ٢ابضاٖ ِٝايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل.138
( )40ر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ َ ،قزص عابل  ،ل.67
( )41عً ٞاـفٝف َ ،قزص عابل  ،ل 8ـ .9
(ٖ )42شا َا انز عً ٘ٝاملؾضع املقض ٟيف املار َٔ )2( ٠قاْ ٕٛايٛف ١ٝصقِ ( )71يغٓٚ ، 1946 ١املؾضع ايهٜٛيت يف
املار َٔ )214( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝصقِ ( )51يغٓ ، 1984 ١اَا املؾضع ايعضاق ٞفاْ٘ مل ٜفضر ْقاّ خافاّ يقٝػ١
ايٛفٚ ١ٝبشيو ميهٔ ايضدٛع يًكٛاعز ايعاَ.١
( )43رَ .قطف ٢ابضاٖ ِٝايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل 129ـ .130
( ) 44ر .صَنإ عً ٞايغٝز ايؾضْبافٚ ٞر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ ٚر .دابض عبز اهلار ٟعامل ايؾافعَ ، ٞقزص
عابل  ، 2012 ،ل 287ـ .288
( )45رَ .قطف ٢ابضاٖ ِٝايظمل ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل 130ـ .131

(ٖٚ )46شا ٜفِٗ َٔ ْك املار َٔ )64( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝصقِ ( )188يغٓ.1959 ١
(ٖٚ )47شا َا ْقت عً ٘ٝاملار َٔ )72( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝبكٛهلا ( تبطٌ ايٛف ١ٝيف األسٛاٍ اآلت1 : ١ٝـ
بضدٛع املٛف ٞعُا اٚف ٢ب٘ ٚ ،ال ٜعترب ايضدٛع إال بزيٜ ٌٝعزٍ قَ ٠ٛاثبتت ب٘ ايٛف5 ... ١ٝـ بضر املٛف ٢ي٘ ايٛف١ٝ
بعز َٛت املٛفٜٚ ) ٞكابٌ ٖشا ايٓك ْك املارٚ )18( ٠املار َٔ )20( ٠قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقض ٟصقِ ( )71يغٓ.1946 ١
(ٜ )48كابً٘ ْك املار َٔ )231( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايهٜٛيت صقِ ( )51يغٓ.1984 ١
( )49ر .صَنإ عً ٞايغٝز ايؾضْبافٚ ٞر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ ٚر .دابض عبز اهلار ٟعامل ايؾافعَ ، ٞقزص
عابل  ،ل .326رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل.156
( )50قُز عبز ايضس ِٝايهؾهَ ، ٞقزص عابل  ،ل 166ـ  . 167سغٔ ْعُٜ ١اعض ايٝاعضَ ، ٟقزص عابل ،
ل.149
( )51املار َٔ ) 70( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝسٝح ْقت عً ٢اْ٘ ( الهٛط ايٛف ١ٝبأنجض َٔ ايجًح إال باداط ٠ايٛصث١
ٜٚ ) ...كابٌ ٖشا ايٓك ْك املار َٔ )37( ٠قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقضٚ ، ٟاملار َٔ )247( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق١ٝ
ايهٜٛيت.
()52اخش املؾضع ايعضاقٖٓ ٞا بضأ ٟاؿٓفٚ ١ٝاؿٓابً . ١اْعضر .امحز ايهبٝغَ ، ٞقزص عابل  ،لٚ . 136ر.
َقطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل 161ـ ٖٚ .162شا َا سٖب اي ٘ٝاملؾضع املقض ٟيف املار َٔ )37( ٠قاْ ٕٛايٛف.١ٝ
(ْ )53قت املار َٔ )88( ٠قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؾدق ١ٝعً ٢اْ٘ ( املغتشك ٕٛيًرتن ِٖ ١األفٓاف ايتاي1 : ١ٝـ ايٛاصثٕٛ
بايكضابٚ ١ايٓهاح ايقشٝح 2 .ـ املكض ي٘ بايٓغب 3 .ـ املٛف ٢ي٘ ظُٝع املاٍ4 .ـ بٝت املاٍ ).
( ) 54اخش املؾضع ايعضاقٖٓ ٞا بضأ ٟاملشٖب اؾعفض ، ٟيًتفاف ٌٝاْعض  :سغٔ ْعُٜ ١اعض ايٝاعضَ ، ٟقزص عابل ،
ل158ـ  ، 159ر .امحز ايهبٝغ ، ٞاملقزص ايغابل  ،ل . 32قُز عبز ايضس ِٝايهؾه ، ٞاملقزص ايغابل ،
ل.170

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
(ْ )55ك املار َٔ ) 2/1108( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاقٚ ( ٞػٛط ايٛف ١ٝيًٛاصخ ٚغري ايٛاصخ يف ثًح ايرتنٚ ، ١ال تٓفش
فُٝا داٚط ايجًح  ،إال باداط ٠ايٛصثٖٚ ، ) ١شا َا سٖب اي ٘ٝاملؾضع املقض ٟيف املار َٔ )37( ٠قاْ ٕٛايٛف.١ٝ
( )56ر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ َ ،قزص عابل  ،ل.14
( )57قُز طنضٜا ايربرٜغ ، ٞاملرياخ ٚايٛف ١ٝيف االعالّ َ ،قزص عابل  ،ل 7ـ .8
( )58رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل.128
( )59ر .صَنإ عً ٞايغٝز ايؾضْبافٚ ٞر .قُز نُاٍ ايز ٜٔاَاّ ٚر .دابض عبز اهلار ٟعامل ايؾافعَ ، ٞقزص
عابل  ،ل . 286سغٔ ْعُٜ ١اعض ايٝاعضَ ، ٟقزص عابل  ،ل.127
( )60املار/86 ( ٠ز َٔ )2/قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايعضاقٚ ٞاييت ْقت عً ٢اْ٘ ( ؽضٚط املرياخ ثالث2 ... : ٖٞ ١ـ
ؼكل سٝا ٠ايٛاصخ بعز َٛت املٛصٚخ .) ...
( )61رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل.16
( )62رَ .قطف ٢ايظمل ، ٞاملقزص ْفغ٘  ،ل.145
( )63املار َٔ )1/68( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايعضاقٚ ٞاييت ْقت عً ٢اْ٘ ( ٜؾرتط يف املٛف ٢ي٘ 1 :ـ إ ٜهٕٛ
سٝاّ سكٝك ّ١ا ٚتكزٜضاّ سني ايٛفٚ ١ٝسني َٛت املٛفٚ ، ٞتقبح ايٛف ١ٝيألؽدال املعٓٚ ١ٜٛاؾٗات اـري١ٜ
ٚاملؤعغات سات ايٓفع ايعاّ ).
(ٜ )64كقز باألصام ٞاألَري ١ٜاألصام ٞاييت تعٛر ًَهٝتٗا يًزٚي ، ١اَا سل ايتقضف بٗا ا ٚاالْتفاع َٓٗا اَا إ
ٜبك ٢بٝز اؿه ( ١َٛاألصام ٞاألَري ١ٜايقضف ، ) ١ا ٚإ تفٛم٘ اىل األؽدال (األصام ٞاألَري ١ٜاملفٛم ١بايطاب)ٛ
 ،ا ٚمتٓش٘ بايًظَ ( ١األصام ٞاألَري ١ٜاملُٓٛس ١بايًظَٚ . ) ١ػزص االؽاص ٠اىل إ سل ايًظَ ١نشل ايكضاص يف األصامٞ
األَري ١ٜملٔ تقضف فٗٝا َز َٔ ٠ايظَٔ طصعاّ ا ٚغضعاّ .يألطالع عً ٢املظٜز اْعض  :ؽانض ْافض سٝزص ،اسهاّ
األ صامٚ ٞاألَٛاٍ غري املٓكٛي ، ١قامضات ايكٝت عً ٢طًب ١ايقف املٓتٗ َٔ ٞنً ١ٝاؿكٛم َٚعٗز ايعً ّٛاملاي، ١ٝ
َطبع ١املعاصف  ،بػزار  1941 ،ـ  ،1942لَٚ 90ابعزٖا.
( )65املار َٔ )1169( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاقٚ ٞاييت ْقت عً ٢اْ٘ ( 1ـ يًُتقضف يف األصض األَري ١ٜإ ٜٓتفع بٗا ٖٞ
ٚطٚا٥زٖا ٚ ،إ ٜظصعٗا ٜٚك ِٝفٗٝا األبٓ ١ٝاـاف ١بايظصاعٚ ١إ ٜػضؼ فٗٝا ايهضٚ ّٚاألؽذاص ٚإ ٜتدشٖا سزٜك ١اٚ
بغتاْاّ ا ٚغاب ١اَ ٚضعٚ ،٢إ ٜبين فٗٝا ايزٚص ٚاؿٛاْٝت ٚاملقاْع يألغضاض ايظصاعٚ ١ٝإ ٜٗزّ ابٓٝتٗا ٚهعٌ َٓٗا
َظصعٚ ١ي٘ إ ٜكًع اؽذاصٖا ٚاسطابٗا ٚإ ٜٓتفع برتابٗا ٚإ ٜبٝع صَاهلا ٚاسذاصٖا يف سزٚر ايٓعِ اـافٚ ١إ
ٜتدش فٗٝا قالّ يًبٝارص2 .ـ ٚي٘ إ ٜفضغٗا ٚإ ٜؤدضٖا ٚإ ٜعريٖا ٚإ ٜضٖٔ سك٘ يف ايتقضف فٗٝا صٖٓاّ تاَٝٓٝاّ اٚ
سٝاطٜاّ ٜٚغتٛيف يف ايز َٔ ٜٔبزٍ اؿل ست ٢ي ٛامًت األصض بعز َٛت٘3 .ـ ٚي٘ بٛد٘ عاّ إ ٜٓتفع باألصض ٚإ
ٜغتػًٗا ٚإ ٜتقضف يف سك ١عًٗٝا يف سزٚر ايكاْٚ ٕٛتبك ٢يف نٌ األسٛاٍ صقب ١األصض ممًٛن ١يًزٚي.) ١
( )66اْعض يف سيو قضاص قهُ ١ايتُٝٝظ صقِ /765سكٛق ١ٝغري َٓكٛي 1967 /١بتاصٜذ  .1967 -9-13قنا ٤قهُ١
متٝٝظ ايعضام  ،اجملًز ايضابع َ ،طبع ١اؿه ، ١َٛبػزار  ، 1970 ،ل.437
( )67املٛار (  َٔ ) 1174،1173،1172ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق.ٞ
( )68املٛار (  1188ـ  َٔ )1193ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق.ٞ
( )69ؽانض ْافض سٝزص َ ،قزص عابل  ،ل.67
( )70ر .بريى فاصؼ سغني اؾبٛص ، ٟاـًف ايعاّ ٚمحاٜت٘ املزْ ، ١ٝراص اؾاَع ١اؾزٜز ، ٠االعهٓزص، 2013 ، ١ٜ
ل.45
(ْ )71عِ املؾضع ايعضاق ٞاسهاّ اْتكاٍ سل ايتقضف يف األصام ٞاألَري ١ٜباملٛار (  1187ـ .)1199

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
(َ )72قطف ٢فٝز  ،اسهاّ اْتكاٍ سل ايتقضف  ،املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار  ، 2011 ،ل 20ـ .21
( )73رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل193ـ .194
( )74املار َٔ )1/1194 ( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞسٝح ْقت عً ٢اْ٘ ( ٜضاع ٢راُ٥اّ يف سل االْتكاٍ  ،إ ٜه ٕٛيًشنض َجٌ
سغ األْج ٢اٜاّ ناْت ايزصد ١اييت اْتكٌ ايٗٝا ٖشا اؿل ).
( )75يًُظٜز َٔ اٚد٘ األختالف بني ايٓعاَني اْعض  :رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل 194ـ .195
( )76عبز ايباق ٞايبهضٚ ٟطٖري ايبؾري َ ،قزص عابل  ،ل.299
( )77ر .قُز ؽهض ٟعضٚص  ،ايٓعض ١ٜايعاَ ١يًشل  ،ط ، 1راص ايفهض ايعضب ، 1979 ، ٞل.233
( )78ر .و ٢ٝامحز َٛايف  ،ايؾدك املعَٓ ٟٛغؤٚيٝات٘ قاْْٛاّ َزْٝاّ ٚاراصٜاّ ٚدٓاٝ٥اّ َٓ ،ؾأ ٠املعاصف ،
االعهٓزص ، 1987 ، ١ٜل . 21عبز ايباق ٞايبهضٚ ٟطٖري ايبؾري َ ،قزص عابل  ،ل.304
( )79املار َٔ )48( ٠ايكاْ ٕٛاملزْٚ ٞاييت ْقت عً ٢اْ٘ ( 3 ...ـ ٚي٘ سََ ١ايَ ١ٝغتكًٜ ، ) ... ١كابًٗا املار/2/53( ٠أ) َٔ
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقضٚ ، ٟاملار/2/51( ٠أ) َٔ ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْٚ ، ٞاملار/2/55( ٠أ) َٔ ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص.ٟ
( )80عبز ايباق ٞايبهضٚ ٟطٖري ايبؾري َ ،قزص عابل  ،ل.300
( )81رَ .قطف ٢ايظملَ ، ٞقزص عابل  ،ل.145
(ٜ )82كابًٗا املار َٔ )4( ٠قاْ ٕٛاملرياخ املقضٚ ، ٟاملار/291( ٠ز) َٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايهٜٛيت ٚ ،املار)284( ٠
َٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝاألصرْٚ ، ٞاملار َٔ )3/262( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايغٛصٚ ، ٟاملار َٔ )724( ٠ايكإْٛ
املزْ ٞايفضْغ.ٞ
(ٜ )83كابًٗا ْك املار َٔ )7( ٠قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقضٚ ٟاملار/279( ٠ب) َٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايهٜٛيت ٚ ،املار٠
( َٔ )2/213قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايغٛص.ٟ
(84

) Gabriel Marty et Pierre Raynaud , obligations , 1ed, T.2 , 1988 , p263.

سغٔ ْعُٜ ١اعضايٝاعضَ ، ٟقزص عابل  ،ل.193
( ) 85إ تفغري َا سٖب اي ٘ٝايكاْ ٕٛايضَٚاْٜ ٞتُجٌ بايعٌُ عً ٢اعتُض ايكٝاّ بايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓاـاف ١باالعض٠
 َٔٚثِ متهني ايهٗٓ َٔ ١األعتُضاص يف اؿق ٍٛعً ٢املظاٜا املاي ١ٝاييت ناْت هلِ قبٌ ٚفا ٠ايغًف ٚاييت
وككٗا اعتُضاص ايكٝاّ بٗش ٙايؾعا٥ضٚ .بعزٖا اَتزت ٖش ٙايفهض ٠اىل را٥ين ايرتن ١فكاؼ ايكنا ٤يف املعاًَ١
ر ٕٜٛايفضر م ٛايفضر عً ٢ر ْٜ٘ٛم ٛاهلل ٚ ،بشيو ايظّ اـًف ايعاّ ؽدقٝاّ بز ٕٜٛعًف٘ ٚافبح ًَتظَاّ بٗا
يف اَٛاي٘ اـافٚ ١خاصز سزٚر ايرتن.١
ـ بضعض ، ٚتقف ١ٝر ٕٜٛايرتنَ ، Ia liquidation du passif successoral ١كاٍ يف اجملً ١ايضبع عٓ ١ٜٛيًكاْ ٕٛاملزْٞ
 ، Ia Revue Trimestrielle de Droit Civilل .537بٝزإ ؽاصٍ ٚيٝباٍ  ،ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايفضْغ ، ٞز ، 5ط، 1936 ، 2
لْ ، 13بش .420 ٠اؽاص اي ٘ٝر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.19
( )86ر .عً ٞايضداٍ  ،املقزص ْفغ٘  ،ل.58
( )87األفٌ يف اايكاْ ٕٛايفضْغ ، ٞإ ايز ٜٔالٜٓتكٌ َٔ َز ٜٔاىل َز ٜٔآخض ٚ ،اسا ناْت سٛاي٘ اؿل دا٥ظ ٠فإ
سٛاي ١ايز ٜٔال ػٛطَٚ .ع سيو فإ ايزٜٓ ٜٔتكٌ بايٛفا ٠الفُٝا بني األسٝا َٔ ، ٤سَ ١ايغًف اىل سَ ١خًف٘ ايعاّ .ر.
عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞز ، 8سل املًه ، ١ٝراص اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ، ٞبريٚت،
بز ٕٚعٓ ١طبع  ،ل.230
( )88اعتاسْا مٝا ٤ؽٝت خطاب  ،اؼار ايشَ ١يف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ، ٞعح َٓؾٛص يف فً ١ايكناْ ، ٤كاب١
احملاَني  ،ايعزر ايجاْ ، ٞايغٓ ١اـاَغ ١عؾضَ ، ٠طبع ١ايعاْ ، ٞبػزار  ، 1957 ،ل .205رٜ .اعني قُز اؾبٛص، ٟ
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ايٛدٝظ يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْ ، ٞزَ ، 1قارص االيتظاّ  ،راص ايجكاف ، ١ط ، 1عُإ  ،2008 ،ل .360ر .امساعٌٝ
غامن َ ،قزص عابل  ،ل .342رَٓ .شص ايفنٌ َ ،قزص عابل  ،ل .221رَٓ .شص ايفنٌ  ،ايٛعٝط يف ؽضح ايكإْٛ
املزْ ، ٞط ، 1راص ٥اصاؼ يًطباعٚ ١ايٓؾض  ،اصب ، 2006 ، ٌٝل .194ر.عبز املٓعِ فضز ايقز ، ٙسل املًه ، ١ٝط، 2
َهتبَٚ ١طبعَ ١قطف ٢ايباب ٞاؿًيب ٚاٚالرَ ، ٙقض  ، 1964 ،ل.720
( )89بكٝت ٖش ٙايٓعض ١ٜعا٥ز ٠يف ايفك٘ ايفضْغَ ٞز ٠طٚ ، ١ًٜٛقز امجع ايفك٘ ايفضْغ ٞعً ٢اْٗا قاَت عً٢
َٓط ل قهِٚ ،اْٗا َٔ اق ٣ٛايٓعضٜات ايفكٗ .١ٝاال إ ايفك٘ اخش بعز سيو ٜعٝز ايٓعض يف بعض دٛاْبٗا العُٝا يف
املغا ٌ٥اييت ٜفضمٗا َٓطل ايٓعضٚ ١ٜيهٓٗا ؽايف األسهاّ ايتؾضٜع ١ٝايقضو .١يالطالع عً ٢تفافٌٝ
االْتكارات اييت ٚدٗت هلش ٙايٓعض ، ١ٜاْعض ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞز، 8
َقزص عابل  ،ل 235ـ .248
( )90ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصَ ، ٟقارص اؿل يف ايفك٘ االعالَ ، ٞز ، 1فٝػ ١ايعكز  ،طَٓ ، 2ؾٛصات اؿًيب
اؿكٛق ، ١ٝبريٚت  ، 1998 ،لٖ 22اَؿ صقِ (.)1
( )91ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞزَ ، 8قزص عابل  ،ل 225ــ  )92( .227ر .عبز
اؿ ٞسذاط ، ٟاملزخٌ يزصاع ١ايعً ّٛايكاْ ، ١ْٝٛزَ ، 2طبع ١داَع ١ايهٜٛت  ،ايهٜٛت  ، 1970 ،ل .301ر.
َٓقٛص سامت ايفتالْ ، ٟٚعض ١ٜايشَ ١املاي ، ١ٝط ، 2راص ايجكاف ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع  ،عُإ  ،األصرٕ  ، 2010 ،ل .20ر.
عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞزَ ، 8قزص عابل  ،ل.227
(93

) Mazeaud , Lecons de droit civil , tome 4 , Ler edition , 1970 , p. 320 .

ر .قُز ؽهض ٟعضٚص َ ،قزص عابل  ،ل .209رَٓ .قٛص سامت ايفتالَ ، ٟٚقزص عابل  ،ل.21

( )94ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞزَ ، 8قزص عابل  ،ل.227
( ) 95ر .عبز ايضطام ايغٓٗٛصَ ، ٟكاصْ ١اجملً ١بايكاْ ٕٛاملزْ ( ٞسكٛم ايزا ٔ٥يف اَٛاٍ املز ، ) ٜٔقامضات ايكٝت عً٢
طًب ١نً ١ٝاؿكٛم ايعضاق ١ٝببػزار ـ املضسً ١ايجاْ ، ١ٝـقٗا غٝاخ ايز ٜٔآٍ عض ايعًَ ، ّٛطبع ١املعاصف  ،بػزار ،
 ، 1936ل 65ـ  .67ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصَ ، ٟقارص اؿل يف ايفك٘ االعالََ ، ٞقزص عابل ،لٖ 22اَؿ صقِ
( .)1ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟاملزخٌ يزصاع ١ايعً ّٛايكاَْ ، ١ْٝٛقزص عابل  ،ل 301
( )96رَٓ .قٛص سامت ايفتالَ ، ٟٚقزص عابل  ،ل.24
( )97ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞزَ ، 8قزص عابل  ،ل .230ر .عبز اؿٞ
سذاط ، ٟاملزخٌ يزصاع ١ايعً ّٛايكاْ ، ١ْٝٛاملقزص ايغابل  ،ل .303رَٓ .قٛص سامت ايفتال ، ٟٚاملقزص ايغابل  ،ل.24
- G. Marty et P.Raynaud , op. cit , p . 263.

( )98ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصَ ، ٟقارص اؿل يف ايفك٘ االعالَ ، ٞلٖ 22اَؿ صقِ (. )1ر .عبز ايضطام امحز
ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞزَ ، 8قزص عابل  ،لٜٚ . 230ضار بؾضط اؾضر قب ٍٛاـًف ايعاّ
يًرتن ١بؾضط ؼزٜز َغؤٚيٝت٘ عٔ ر ٕٜٛايغًف مبكزاص َا آٍ اي َٔ ٘ٝتضن ١عًف٘ ٚ ،عٓبني سيو بايتفقٌٝ
يف ايفضع ايكارّ.
( )99ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟاملزخٌ يزصاع ١ايعً ّٛايكاَْ ، ١ْٝٛقزص عابل  ،ل.302
( )100ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞزَ ، 8قزص عابل  ،ل.232

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
( )101رَٓ .قٛص سامت ايفتالَ ، ٟٚقزص عابل  ،ل.26
( )102ر .قُز ؽهض ٟعضٚص َ ،قزص عابل  ،ل 9ـ  .10ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟاملزخٌ يزصاع ١ايعً ّٛايكاْ، ١ْٝٛ
َقزص عابل  ،ل 302ـ  . 303ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞز ، 8املقزص عابل ،
ل 233ـ  .235ر .سامت َٓقٛص ايفتال ، ٟٚاملقزص ايغابل  ،ل 26ـ .27
( )103املكقٛر باؿًٖٓ ٍٛا اؿً ٍٛايؾدق ٖٛٚ ٞسً ٍٛاـًف ايعاّ قٌ عًف٘ يف َضنظ ٙايكاْ .ْٞٛر .بريى فاصؼ
سغني اؾبٛص ، ٟايرتنٚ ١اؿُا ١ٜاملزْ ١ٝيًدًف ايعاّ يف ظٌ اْعُ ١تكغُٗٝا  ،طَ ، 1هتب ١ط ٜٔاؿكٛق١ٝ
ٚاألرب ،١ٝبريٚت  ، 2012 ،ل 65ـ ٖ 66اَؿ صقِ ( .)2قز اْتكٌ ٖشا ايٓعاّ اىل فضْغا ٚافبح عضفاّ َتبعاّ يف ايكضٕ
ايجا يح عؾض َٚ ،كتنا ٙإ اـًف ايعاّ ٜعترب اْ٘ قز ٚمع ٜز ٙعً ٢ايرتن ١عٔ طضٜل ايغًف  ،ا ٚإ ايغًف قز
َهٓ٘ َٔ ٚمع ٜز ٙيف ايًشع ١األخري َٔ ٠سٝات٘ .ر عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.34
( )104ر .عً ٞايضداٍ  ،املقزص ْفغ٘  ،ل.32
( )105اس ْقت املار َٔ )724 ( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايفضْغ ٞعً ٢إ ( ايٛصث ١احملزر ٜٔقاْْٛاّ تٓتكٌ اي ِٗٝسهُاّ نٌ
اَٛاٍ ٚسكٛم ٚرعاَٛ ٣ٚصثِٗٚ .املٛف ٢هلِ بهٌ ايرتن ١تٓتكٌ ايٖ ِٗٝش ٙايرتنٚ ١فل ايؾضٚط املٓقٛل عًٗٝا
يف ايباب ايجاْ َٔ ٞايكاْْٚ ، ) ... ٕٛقت املار )723 ( ٠املعزي ١عاّ ( )2006عً ٢إ ( ايٛصث ١ايعاَني ا ٚايٛصث ١بقف١
عاًَٜ ١ظَ ٕٛبقٛص ٠غري قزر ٠بز ٕٜٛايرتنٚ ، ) ١املارْ )1009( ٠قت عً ٢اْ٘ ( ٜه ٕٛاملٛف ٢ي٘ ايعاّ ايشٟ
هتُع َع ٚاصخ وفغ ي٘ ايكاْْ ٕٛقاب َٔ األَٛاٍ ًَ ،ظَاّ بإٔ ٜٛيف ر ٕٜٛتضن ١املٛفٚ ٞاعباٗ٥ا  ،ؽدقٝاّ عٔ
سقت٘ ٚ ، ) ...نشيو املارْ )1012( ٠قت عً ٢اْ٘ ( ًٜظّ املٛف ٢ي٘ بٛد٘ عاّ َ ،جٌ املٛف ٢ي٘ ايعاّ  ،بز ٕٜٛتضن١
املٛفٚ ٞاعباٗ٥ا  ،ؽدقٝاّ عٔ سقت٘ ٜٚ .) ...فِٗ َٔ فُٛع ٖش ٙاملٛار إ ايٛصثٚ ١املٛف ٢هلِ عٛا ٤بهٌ ايرتن١
ا ٚظظ ٤ؽا٥ع َٓٗا تٓتكٌ اي ِٗٝسكٛم ايرتنٚ ١نشيو ًٜتظَ ٕٛؽدقٝاّ بزْٜٗٛا خاصز سزٚر ايرتن.١
(ْ )106كض َزْ13 ، ١ٝآب/اغغطػ  ،1851 ،تٛعإ  : Toussaintنربَ ٣زْ ، ٞط ، 12صقِ  ، 104ر رٚص، 1 ، 1851 ٟ
َ .281ؾاص اي ٘ٝيف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايفضْغ ٞبايعضب ، ١ٝط ، 108رايٛط  ،داَع ١ايكزٜػ ٜٛعف  ،بريٚت ، 2009 ،
ل.968
( )107بٝزإ ٚيٝباٍ َ ،قزص عابل  ،ل .15اؽاص اي ٘ٝر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.33
(ٜ )108عترب ايكاْ ٕٛايفضْغ ٞاالصخ ٚايٛف َٔ ١ٝطضم انتغاب املًه ١ٝاس ْقت املار َٔ )711( ٠ايكاْ ٕٛاملزْٞ
ايفضْغ ٞعً ٢اْ٘ ( تهتغب ًَه ١ٝاألَٛاٍ ٚتٓتكٌ باالصخ ٚ ،اهلب ١بني األسٝاٚ ، ٤ايٛف.) ... ١ٝ
( )109ر .عً ٞايضداٍ  ،املقزص ايغابل  ،ل.33
( )110سٝح ْقت املار )768( ٠عً ٢اْ٘ ( هٛط يًٛاصخ إ ٜكبٌ ايرتن ١ا ٚإ ٜتٓاطٍ عٓٗا بز ٕٚقٝز ٚ ) ...نشيو
املار )1043( ٠بإٔ ( ٜقبح ايتقضف بايٛف ١ٝفاقزاّ اثض ٙاسا صفنٗا املٛف ٢ي٘  ،اٚنإ غري آٌٖ يتًكٗٝا).
( )111ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل 38ـ .39
( )112ر .عبز املٓعِ فضز ايقز ، ٙسل املًهَ ، ١ٝقزص عابل  ،لٖ 720اَؿ صقِ (.)2
( )113سغٔ ْعُٜ ١اعض ايٝاعضَ ، ٟقزص عابل  ،ل.198
( )114اس ْقت ( )776عً ٢اْ٘ ( يًدٝاص املُاصؼ اثض صدعٜ ٞعٛر اىل  ّٜٛافتتاح ايرتن.) ١
( )115ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.38
(ْ )116قت املار )787( ٠عً ٢اْ٘ ( هٛط يًٛاصخ إ ٜقضح باْ٘ ال  ٟٜٛٓاؽاس ٖش ٙايقف ١إال يف سزٚر األفٍٛ
ايقافٚ .) ١ٝنشيو املٛف ٢ي٘ باعتباص ٙخًفاّ عاَاّ فً٘ إ ٜكبٌ ايرتن ١يف سزٚر األف ٍٛايقافٖٚ ، ١ٝشا َا سٖبت
اي ٘ٝقهُ ١ايٓكض ايفضْغ ١ٝبإٔ املٛف ٢ي٘ باعتباص ٙخًفاّ عاَاّ ميهٔ إ ًٜذأ اىل االعتفار َٔ ٠خٝاص اؾضر ،
اسا نإ ىؾ ٢إ الهز يف عا٥زات٘ َقارص ناف ١ٝيزفع ايزْ .ٕٜٛكض َزْ 13 ١ٝآب/اغغطػ  : 1951نرب٣
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َزْ ،ٞط ، 12صقِ  ، 104ر رٚص 281 ، 1 ، 1851 ٟـ ٚ . 1ٚاٜناّ ْكض َزْ 28 ،1 ١ٝآٜاصَ/ا : 1968 ٜٛر  ، 95 ،1969دهٌ
 .1969ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايفضْغ ٞبايعضبَ ، ١ٝقزص عابل  ،ل. 788
(ْ )117قت املار َٔ )791( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايفضْغ ٞعً ٢اْ٘ ( ميٓح ايكب ٍٛيف سزٚر األف ٍٛايقاف ١ٝايٛصٜح َٝظ.1 ٠
ػٓب رَر اَٛاي٘ ايؾدقَ ١ٝع اَٛاٍ ايرتن .2 .١احملافع ١عً ٢ناف ١اؿكٛم اييت ْاهلا عابكاّ عً ٢اَٛاٍ املتٛيف.
 .3إ الٜهًَ ٕٛظَاّ بزفع ر ٕٜٛايرتن ١إال يف سزٚر ق ١ُٝاألَٛاٍ اييت تًكاٖا ).
(ْ )118كض َزْ 11 ،1 ١ٝناْ ٕٛاأل/ٍٚرٜغُرب  : 1973دهٌ  1994ـ  11ـ َ .17826ؾاص اي ٘ٝيف ايكاْ ٕٛاملزْٞ
ايفضْغ ٞبايعضبَ ، ١ٝقزص عابل  ،ل.789
(ْ )119قت املار )878( ٠عً ٢اْ٘ ( ول يزا٥ين املتٛيف ٚاملٛف ٢هلِ مببايؼ َٔ املاٍ إ ٜطًبٛا تفن ًِٗٝعً ٢أ ٟرأ٥
ؽدق ٞيًٛاصخ يف َا ٜتعًل بأف ٍٛايرتنٚ . ١بايعهػ ول يزا ٔ٥ايٛاصخ ايؾدقني إ ٜطًبٛا تفن ًِٗٝعً٢
أ ٟرا ٔ٥يًُتٛيف يف َا ٜتعًل بأَٛاٍ ايٛاصخ اييت مل ٜتًكاٖا عً ٢عب ٌٝاالصخ ).
( )120ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.48
( ) 121يالطالع عً ٢املظٜز َٔ االْتكارات ٚتفافًٗٝا اْعض  :ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،لَٚ 36ا بعزٖا.
( )122مٝا ٤ؽٝت خطاب َ ،قزص عابل  ، 1957 ،ل .205ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل .10سغٔ ْعُٜ ١اعض
ايٝاعضَ ، ٟقزص عابل  ،ل.203
( )123إ ايفك٘ االعالَٚ ٞنُا اؽضْا عابكاّ الٜعضف َقطًح اـًف ايعاّ فَٗ ٛقطًح قاْ ْٞٛايػا َ٘ٓ ١ٜمجع
َقطًح ( ايٛاصخ ٚاملٛف ٢ي٘ بهٌ ايرتن ١ا ٚيف دظ ٤ؽا٥ع َٓٗا ) يف َقطًح ٚاسز  ،اس إ ْعض ١ٜاـالف ١ايعاَ١
تتغع يًُٛف ٢ي٘ نُا اتغعت يًٛاصخ ٚ ،سيو ألٕ األسهاّ اييت تٓعِ ٚمع ايٛاصخ تٓطبل عً ٢املٛف ٢ي٘ ظظ٤
ؽا٥ع ا ٚبهٌ ايرتن .١ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصَ ، ٟقارص اؿل يف ايفك٘ االعالَ ، ٞز ، 5طَٓ ، 2ؾٛصات
اؿًيب اؿكٛق ، ١ٝبريٚت  ، 1998 ،ل.75
( )124قُز اـطٝب ايؾضبٝين َ ،ػين احملتاز اىل َعضفَ ١عاْ ٞايفاظ املٓٗاز  ،ز ، 3راص اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب، 1958 ، ٞ
ل . 4عبز ايضمحٔ بٔ اب ٞبهض ايغٛٝط ، ٞاالؽباٚ ٙايٓعا٥ض  ،راص ايهتب ايعًُ ، ١ٝبز ٕٚعٓ ١طبع  ،ل.328
( )125قُز اَني بٔ عُض ابٔ عابز ، ٜٔساؽ ١ٝصر احملتاص عً ٢ايزص املدتاص َ ،قزص عابل  ،ل.759
( )126صٚا ٙايبداص ٟيف ايفضا٥ض  ،ز ، 8ل ، 6باب ق ٍٛايٓيب (فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚعًِ) َٔ تضى َاالّ فًٛصثت٘ بضقِ
.6731
( )127اختًف ايفكٗا ٤يف َغأي ١تٛصٜح املٓافع  ،فشٖب اؿٓف ١ٝاىل إ املٓافع التٛصخ  ،بُٓٝا سٖب مجٗٛص ايفكٗا ٤اىل
اْٗا تٛصخ ٚ ،يف اؿكٝك ١إ َضر ٖشا األختالف  ٖٛ ،االختالف يف تهٝٝف املٓفع ٌٖٚ ١اْٗا تعز َاالّ اّ ال  ،فاؿٓف١ٝ
َاراَٛا ال ٜعز ٕٚاملٓافع َٔ األَٛاٍ يشا نإ طبٝعٝاّ عٓزِٖ ايك ٍٛبعزّ تٛصٜجٗا غالف اؾُٗٛص ايشٜ ٜٔعزٕٚ
املٓافع َٔ األَٛاٍ تبعاّ العٝاْٗا  .يًُظٜز اْعض سغٔ ْعُ ١ايٝاعضَ ، ٟقزص عابل  ،ل 17ـ .18
( )128عًُٝإ بٔ عُض ايبذريَ ، ٞساؽ ١ٝايبذريَ ٞعً ٢ؽضح َٓٗر ايطالب  ،ز ، 3راص ايفهض  ،بريٚت  ،بز ٕٚعٓ١
طبع  ،ل.222
( )129مشػ ايز ٜٔقُز بٔ عضف٘  ،ساؽ ١ٝايزعٛق ٞعً ٢ايؾضح ايهبري  ،ز ، 4عٝغ ٢ايباب ٞاؿًيب  ،بز ٕٚعٓ١
طبع ،ل 457ـ .458
(َٓ )130قٛص بٔ ارصٜػ  ،نؾاف ايكٓاع عٔ َنت االقٓاع  ،ز ، 3ط ، 1املطبع ١ايؾضق ، ١ٝايكاٖضٖ1319 ، ٠ـ  ،ل.540
( )131قُز دٛار بٔ قُز ايعاًََ ، ٞفتاح ايهضاَ ، ١ؽضح قٛاعز ايعالََ ، ١طبع ١ايؾٛصَ ، ٣قض ٖ1326 ،ـ ،
ل.4
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( )132ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل.142
( )133ر .امحز عبٝز ايهبٝغ ، ٞايرتن ١تهٜٗٓٛا َٚز ٣تعًل ايز ٕٜٛبٗا  ،عح َٓؾٛص يف فً ١نً ١ٝاالَاّ
األععِ  ،تقزصٖا نً ١ٝاالَاّ األععِ  ،ايعزر ايجاَْ ، ٞطبع ١ايعاْ ، ٞبػزار  ، 1974 ،ل 33ـ . 34
( )134املقزص ْفغ٘  ،ل 35ـ  . 36ر .عبز اجملٝز اؿه ، ِٝاملٛدظ يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ، ٞزَ ، 1قارص
االيتظاّ  ،ط ، 3ؽضن ١ايطبع ٚايٓؾض األًٖ ، ١ٝبػزار  ، 1969 ،ل 322ـ .323
( )135ر .قُز ٜٛعف َٛع ، ٢ايرتنٚ ١املرياخ يف االعالّ َع َزخٌ يف املرياخ عٓز ايعضب ٚايٛٗٝر ٚايضَٚإ ،
قامضات ايكٝت عً ٢طًب ١قغِ ايزصاعات ايكاْ ، ١ْٝٛداَع ١ايز ٍٚايعضبَ ، ١ٝعٗز ايزصاعات ايعضب ١ٝايعامل، ١ٝ
َطابع راص ايهتاب ايعضبَ ، ٞقض  1959 ،ـ  ، 1960ل .72ر .امحز عبٝز ايهبٝغ ، ٞايرتن ١تهٜٗٓٛا َٚز٣
تعًل ايز ٕٜٛبٗا َ ،قزص عابل  ،ل .39قُز عبز ايضس ِٝايهؾهَ ، ٞقزص عابل  ،ل.6
( )136ر .عً ٞايضداٍ َ ،قزص عابل  ،ل 142ـ .143

( )137ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞاجملًز ايتاعع  ،اعباب نغب املًه، ١ٝ
ط ، 1راص اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ، ٞبريٚت  ، 2010 ،ل.98
( )138ايؾٝذ عً ٞاـفٝف َ ،ز ٣تعًل اؿكٛم بايرتن ، ١فً ١ايكاْٚ ٕٛاألقتقار  ،ايعزرإ ايجاْٚ ٞايجايح ،
ايغٓ ١ايجاْ ١ٝعؾضَ ، ٠طبع ١فتح اهلل ايٝاؼ ْٛصٚ ٟاٚالر ، ٙايكاٖض ، 1942 ، ٠ل 153ـ  .155رَ .قطف ٢امحز عُضإ
 ،اؿكٛم املتعًك ١بايشَ ١املاي ، ١ٝط ، 1راص ايفهض اؾاَع ، ٞاالعهٓزص ، 2008 ، ١ٜل 139ـ  .145ر .عً ٞايضداٍ ،
َقزص عابل  ،ل 152ـ  .153ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصَ ، ٟقارص اؿل يف ايفك٘ االعالََ ، ٞقزص عابل  ،ل 78ـ
.79
( )139ايؾٝذ عً ٞاـفٝف َ ،قزص عابل  ،ل.156

( )140ر .عبز اجملٝز اؿهَ ، ِٝقزص عابل  ،ل .320ر .عقُت عبز اجملٝز َ ،قارص االيتظاّ يف ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞط1
 ،املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار  ، 2007 ،ل .176رَٓ .شص ايفنٌ  ،ايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزَْ ، ٞقزص عابل ،
ل.194
( )141رٜ .اعني قُز اؾبٛصَ ، ٟقزص عابل  ،ل .361ر .سغٔ عً ٞايشْ ، ٕٛؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞاف ٍٛااليتظاّ ،
َطبع ١املعاصف  ،بػزار  ، 1970 ،ل.155
( )142ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصَ ، ٟقارص اؿل يف ايفك٘ االعالَ ، ٞزَ ، 5قزص عابل  ،ل.11
( )143ميهٔ ايكٖٓ ٍٛا إ تكٝٝز اْقضاف اثض ايعكز اىل اـًف ايعاّ بكٛاعز املرياخ هعٌ َٔ ٚفف٘ عهِ
املتعاقز قٌ ْعض ،اس إ اـًف ايعاّ اَا إ ٜتًك ٢ايرتن ١بز ٕٚاثض ايعكز عٓزَا ٜٓكن ٞايعكز بتٓفٝش االيتظاّ َٔ
ايرتنٚ ١اَا إ ال ٜتًك ٢إال اؿل ٖٚ ،شا ٜعين إ املؾضع وُ ٞاـًف ايعاّ يف َٛادٗ ١االيتظاّ ايٓاؽ ٤ٞعٔ ايعكز ،
أ ٟاْ٘ ٜعترب اـً ف ايعاّ (( غرياّ )) َٔ ْاس ١ٝااليتظاّ .ر .فرب ٟمحز خاطض  ،ايػري عٔ ايعكز  ،رصاع ١يف ايٓعض١ٜ
ايعاَ ١ياليتظاّ  ،ط ، 1ايزاص ايعًُ ١ٝايزٚيٚ ١ٝراص ايجكاف ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع  ،عُإ  ، 2001 ،ل.46
( )144رَ .قطف ٢قُز اؾُاٍ ٚر .عبز اؿُٝز قُز اؾُاٍ  ،ايكاْٚ ٕٛاملعاَالت  ،ايزاص اؾاَع،1987 ، ١ٝ
ل.388
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(ْ )145قت املار )87( ٠عً ٢اْ٘ ( اؿكٛم اييت تتعًل بايرتن ١بعز ٚفا ٠املٛصخ اصبعَ ١كزّ بعنٗا عً ٢بعض ٖ: ٞ
1ـ ػٗٝظ املتٛيف عً ٢ايٛد٘ ايؾضع2 .ٞـ قنا ٤رٚ ْٜ٘ٛؽضز َٔ مجٝع َاي٘3.ـ تٓفٝش ٚفاٜاٚ ٙؽضز َٔ ثًح َا بكٞ
َٔ َاي٘ 4.ـ اعطا ٤ايباق ٞاىل املغتشكني ).
( )146ر .بريى فاصؼ سغني اؾبٛصَ ، ٟقزص عابل  ،ل 168ـ .169
(ْ )147قت املار َٔ )512( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞعً ٢اْ٘ ( خٝاص ايؾضط الٜٛصخ  ،فإسا َات َٔ ي٘ اـٝاص عكط خٝاص.)ٙ
(ْ )148قت املار َٔ )1/523 ( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞعً ٢اْ٘ ( ٜغكط خٝاص ايضؤ ١ٜمبٛت املؾرت.) ... ٟ

( )149قضاص صقِ (َ )175زْ ١ٝثاَْ . 1975 ، 975 ، ١ٝؾاص اي ٘ٝيف ر .بريى فاصؼ سغني اؾبٛص ، ٟاـًف ايعاّ ٚمحاٜت٘
املزَْ ، ١ٝقزص عابل  ،ل.183
( )150ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ َ ،قزص عابل  ،ل.243
( )151ر .مسري عبز ايغٝز تٓاغْ ، ٛعض ١ٜااليتظاّ َٓ ،ؾأ ٠املعاصف  ،االعهٓزص ، ١ٜبز ٕٚعٓ ١طبع  ،ل.106
(ْ )152قت املار َٔ )4( ٠قاْ ٕٛاملٛاصٜح املقض ٟعً ٢اْ٘ ( ٜؤر َٔ ٣ايرتن ١عغب ايرتتٝب اآلت :ٞأٚالّ َ :اٜهفٞ
يتذٗٝظ املٝت  َٔٚتًظَ٘ ْفكت٘ َٔ املٛت اىل ايزفٔ .ثاْٝاّ  :ر ٕٜٛاملٝت  .ثايجا َ :ااٚف ٢ب٘ يف اؿز ايش ٟتٓفش ف٘ٝ
ايٛفٜٛٚ ١ٝطع َا بك ٞبعز سيو عً ٢ايٛصث.) ... ١
(ْ )153كض َزْ ٞيف  3رٜغُرب َ . 1931ؾاص اي ٘ٝيف ر .عبز املٓعِ فضز ايقز ، ٙسل املًهَ ، ١ٝقزص عابل ،
لٖ .721اَؿ صقِ (ٚ .)2نشيو ْكض  ، 1971/6/19طعٔ  950ؼ45م َ ،ؾاص اي ٘ٝيف ر .بريى فاصؼ سغني
اؾبٛص ، ٟاـًف ايعاّ ٚمحاٜت٘ املزَْ ، ١ٝقزص عابل  ،لٖ ، 185اَؿ صقِ (.)2

(ْ )154قت املار َٔ ) 206( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْ ٞعً ٢اْ٘ ( ٜٓقضف اثض ايعكز اىل املتعاقزٚ ٜٔاـًف ايعاّ رٕ
اخالٍ بايكٛاعز املتعًك ١باملرياخ ٚ ، ) ...املارْ )1086( ٠قت املار ٠عً ٢اْ٘ ( 1ـ ٜهغب ايٛاصخ بطضٜل املرياخ
ايعكاصات ٚاملٓكٛالت ٚاؿكٛم املٛدٛر ٠يف ايرتن2 .١ـ تعٝني ايٛصثٚ ١ؼزٜز اْقبتِٗ يف االصخ ٚاْتكاٍ
ايرتن ١ىنع السهاّ ايؾضٜع ١االعالَٚ ، ) ... ١ٝاملارْ )2/1125( ٠قت عً ٢اْ٘ ( ٜٚهغب املٛف ٢ي٘
بطضٜل ايٛف ١ٝاملاٍ املٛف ٢ب٘ٚ ، ) .املارْ )1/1104( ٠قت عً ٢اْ٘ ( ٜكٚ ّٛف ٞايرتن ١بٛفا ٤رْٜٗٛا مما
وقً٘ َٔ سكٛقٗا َٚا تؾتٌُ عًْ َٔ ٘ٝكٛر  َٔٚمثٔ َا فٗٝا َٔ َٓك ٍٛفإ مل ٜف فُٔ مثٔ َا فٗٝا َٔ عكاص) .
ٚ ،املارْ ) 1108 ( ٠قت عً ٢اْ٘ (ٜتٛىل ٚف ٞايرتن ١بعز تغ ١ٜٛرْٜٗٛا تٓفٝش ٚفاٜا املٛصخ ٚغريٖا َٔ
ايتهايٝف)ٚ ،املارْ ) 1109 ( ٠قت عً ٢اْ٘ ( بعز تٓفٝش ايتظاَات ايرتنٜ ١ؤَ ٍٚا بك َٔ ٞاَٛاهلا اىل ايٛصث١
نٌ عغب ْقٝب٘ ايؾضع ٞا ٚعغب ْقٝب٘ ايكاْٚ ، ) ْٞٛاملارْ )1/1110( ٠قت عً ٢اْ٘ ( ٜغًِ ٚفٞ
ايرتن ١اىل ايٛصثَ ١اآٍ اي َٔ ِٗٝاَٛاهلا ) اَا بايٓغب ١يكاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝاألصرْ ٞفكز ْقت املار)299( ٠
َٓ٘ عً ٢اْ٘ (تتعًل بايرتن ١سكٛم َكزّ بعنٗا عً ٢بعض سغب ايرتتٝب ايتاي: ٞ
1ـ ْفكات ػٗٝظاملتٛيف باملعضٚف 2 .ـ قنا ٤ر ٕٜٛاملتٛيف 3 .ـ تٓفٝش ايٛف4 . ١ٝـ اعطا ٤ايباق َٔ ٞايرتن ١اىل ايٛصث.) ١

(ْ )155قت املار َٔ ) 1/201( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايهٜٛيت عً ٢اْ٘ ( تٓقضف اثاص ايعكز اىل املتعاقزٚ ٜٔاـًف ايعاّ ،
ر ٕٚاخالٍ بأسهاّ املرياخ )ْٚ ،قت املار )940( ٠عً ٢اْ٘ ( تعٝني ايٛصثٚ ١ؼزٜز اْقبا ِٗ٥يف االصخ ٚاْتكاٍ
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اَٛاٍ ايرتن ١اي ِٗٝتغض ٟعًٗٝا اسهاّ ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝايكٛاْني ايقارص ٠يف ؽأْٗا )ْٚ ،قت املار٠
(/ 291أ) عً ٢اْ٘ ( ٜؤر َٔ ٣ايرتن ١عغب ايرتتٝب اآلت : ٞاٚالّ َ :ا ٜهف ٞيتذٗٝظ املٝت ٚ ،ػٗٝظ َٔ َات قبً٘
ممٔ تًظَ٘ ْفكت٘ بايكزص املؾضٚع .ثاْٝاّ  :ر ٕٜٛاملٝت .ثايجاّ  :ايٛف ١ٝاألختٝاص ١ٜيف اؿز ايش ٟتٓفٝش ف .٘ٝصابعاّ :
املٛاصٜح عغب تضتٝبٗا يف ٖشا ايكاْ.) ٕٛ

(ْ )156قت املار َٔ ) 146( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص ٟعً ٢اْ٘ ( ٜٓقضف اثض ايعكز اىل املتعاقزٚ ٜٔاـًف ايعاّ  ،رٕٚ
اخالٍ بايكٛاعز املتعًك ١باالصخ ٚ ، ) ...املارْ )1/836( ٠قت عً ٢اْ٘ ( تعٝني ايٛصثـٚ ١ؼزٜز اْقبا ِٗ٥يف االصخ
ٚ ،اْتكاٍ اَٛاٍ ايرتن ١اي ، ِٗٝتغض ٟيف ؽأْٗا اسهاّ ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝايكٛاْني ايقارص ٠يف ؽإٔ االصخ
ٚاالْتكاٍ )  ،نُا ْقت املار ) 1/854( ٠عً ٢اْ٘ (ٜك ّٛاملقف ٞبٛفا ٤ر ٕٜٛايرتن ١مما وقً٘ َٔ سكٛقٗا َٚا
تؾتٌُ عًْ َٔ ٘ٝكٛر  َٔٚمثٔ َا ٜه ٕٛقز باع٘ بغعض ايغٛم َٔ اٚصام َاي َٔٚ ١ٝمثٔ َا يف ايرتنَٔ ١
عكاصْٚ ،).قت املار )859( ٠عً ٢اْ٘ ( ٜتٛىل املقف ، ٞبعز تغ ١ٜٛر ٕٜٛايرتن ، ١تٓفٝش ايٛفاٜا ٚغريٖا َٔ
ايتهايٝف ) ٚ ،نشيو ْقت املار )2/860( ٠عً ٢اْ٘ ( بعز تٓفٝش ايتظاَات ايرتنٜ ، ١ؤَ ٍٚا بك َٔ ٞاَٛاهلا اىل
ايٛص ث ١نٌ عغب ْقٝب٘ ايؾضع ٞيف املٓكٚ ٍٛايعكاص ٚاملًو ٚ ،عغب ْقٝب٘ ايكاْ ْٞٛيف ايعكاصات األَري١ٜ
) ْٚ ،قت املار َٔ ) 1/262( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝايغٛص ٟعً ٢اْ٘ ( ٜـؤر َٔ ٣ايرتن ١عغب ايرتتٝب اآلتٞ
:
أَ .ا ٜهف ٞيتذٗٝظ املٝت  َٔٚتًظَ٘ ْفكت٘ َٔ املٛت اىل ايزفٔ بايكزص املؾضٚع.
ب .ر ٕٜٛاملٝت.
د .ايٛف ١ٝايٛادب.١
رـ ايٛف ١ٝاألختٝاص.١ٜ
 .ٙاملٛاصٜح عغب تضتٝبٗا يف ٖشا ايكاْ.) ٕٛ

(ٜ )157كابٌ ٖشا ايٓك املار َٔ )601( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقضٚ ، ٟاملار َٔ )709( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْٚ ، ٞاملار)611( ٠
َٔ ايكإْٕٛاملزْ ٞايهٜٛيت ٚ ،املارَٕٔ )568( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص.ٟ
( )158ر .دعفض ايفنً ، ٞايٛدٝظ يف ايعكٛر املزْ ، ١ٝايبٝع ـ األهاص ـ املكاٚي ، ١ايعاتو يقٓاع ١ايهتاب  ،ايكاٖض، ٠
بز ٕٚعٓ ١طبع  ،ل.299

(ْ )159قت املارَ 647 ( ٠ضؽز اؿريإ ) عً ٢اْ٘ ( تٓفغذ األداص ٠مبٛت املؤدض ا ٚمبٛت املغتأدض اسا عكزٖا يٓفغ٘...
)ٖٚ .شا ٜعين إ األهاص يف ايفك٘ االعالَٜٓ ٞكن ٞبٛفا ٠املغتأدض ٚال ٜغض ٟعل اـًف ايعاّ ٚ ،عً ٘ٝفإ املؾضع
اصار َٔ خالٍ ْك املار )783( ٠ايتٛفٝل بني ايفك٘ االعالَٚ ٞايكٛاْني ايػضب ، ١ٝاس دعٌ عكز االهاص ْافشاّ عل
اـًف ايعاّ  ،إال اْ٘ َهِٓٗ َٔ فغذ عكز االهاص َت ٢افبشت اعبا ٤ايعكز اثكٌ َٔ إ تتشًُٗا َٛاصرِٖ ا ٚافبح
اإلهاص فاٚطاّ ؿزٚر ساداتِٗ  .ر .طاصم ناظِ عذْ ، ٌٝعض ١ٜاـالف ١اـاف ١يف ايتقضفات ايكاْ ، ١ْٝٛرصاع١
َكاصْ ، ١ط ، 1راص اؿاَز  ،عُإ  ، 2010 ،ل.75
( )160ر .دعفض ايفنًَ ، ٞقزص عابل  ،ل.300
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(ٜ )161كابٌ ٖشا ايٓك املار َٔ )666( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقضٚ ٟاملار َٔ )686( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايهٜٛيت ٚاملار)804( ٠
َٔ ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْٚ ، ٞاملار َٔ )632( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص.ٟ
( )162ر .دعفض ايفنًَ ، ٞقزص عابل  ،ل.446
(ْ )163قت املار َٔ )3،1/870( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞعً ٢اْ٘ ( 1ـ ٜنُٔ املٗٓزؼ املعُاصٚ ٟاملكاَ ٍٚا وزخ
خالٍ عؾض عٓٛات َٔ تٗزّ نً ٞا ٚدظ ٞ٥فُٝا ؽٝزَ َٔ ٙٚبإ ا ٚاقآََ َٔ ٙٛؾآت ثابت٘ اخضٚ ، ٣سيو ست ٢يٛ
نإ ايتٗزّ ْاؽ٦اّ َٔ عٝب يف األصض ساتٗا ا ٚنإ صب ايعٌُ قز اداط اقاَ ١املٓؾآت املعٝبَ ، ١امل ٜهٔ املتعاقزإ
قز اصارا إ تبكٖ ٢ش ٙاملٓؾآت َز ٠اقٌ َٔ عؾض عٓٛات ٚتبزأ َز ٠ايغٓٛات ايعؾض َٔ ٚقت متاّ ايعٌُ ٚتغًُ٘ٝ
ٜٚه ٕٛباطالّ نٌ ؽضط ٜكقز ب٘ األعفا ٤ا ٚاؿز َٔ ٖشا اينُإ3 .ـ ٜٚؾٌُ اينُإ املٓقٛل عً ٘ٝيف
ايفكضٖ َٔ )1( ٠ش ٙاملارَ ٠ا ٜٛدز يف املباْٚ ٞاملٓؾآت َٔ عٛٝب ٜرتتب عًٗٝا تٗزٜز َتاْ ١ايبٓاٚ ٤عالَتٜ٘ٚ ،) .كابٌ
ٖشا ايٓك املار َٔ )651( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقضٚ ، ٟاملار َٔ )692( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايهٜٛيت ٚ ،املار َٔ )788( ٠ايكإْٛ
املزْ ٞاألصرْٚ ،ٞاملار َٔ )617( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص.ٟ

( )164ر .طاصم ناظِ عذَ ، ٌٝقزص عابل  ،ل.76
(ٜ )165كابٌ سيو املار َٔ )145( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقضٚ ، ٟاملار َٔ )1/201( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايهٜٛيت ٚ ،املار)206( ٠
َٔ ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْٚ ، ٞاملار َٔ )146( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص.ٟ
( )166ر .عبز اجملٝز اؿهَ ، ِٝقزص عابل  ،ل .323ر .عقُت عبز اجملٝز بهض َ ،قزص
عابل  ،ل.178
( ) 167ر .قُٛر مجاٍ ايز ٜٔطن ، ٞايٛدٝظ يف ايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاَات يف ايكاْ ٕٛاملقض ، ٟطَ ، 3طبع ١داَع١
ايكاٖض ، 1978 ، ٠ل .257رَ .قطف ٢قُز اؾُاٍ ٚر .عبز اؿُٝز قُز اؾُاٍ َ ،قزص عابل  ،ل .389ر .سغٔ
عً ٞايشْٚ ٕٛر .قُز ععٝز ايضس ، ٛايٛدٝظ يف ايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ  ،زَ ، 1قارص االيتظاّ ،ط ، 1راص ٚا ٌ٥يًٓؾض
ٚايتٛطٜع  ،عُإ  ، 2002 ،ل .177ر .قُز ٚسٝز ايز ٜٔعٛاص َ ،قزص عابل ،ل .281ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص، ٟ
ْعض ١ٜايعكز  ،ز ، 2طَٓ ، 2ؾٛصات اؿًيب اؿكٛق ، ١ٝبريٚت  ، 1998 ،ل .735ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص، ٟ
َقارص اؿل يف ايفك٘ االعالَ، ٞزَ، 5قزص عابل،ل .12ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ َ ،قزص
عابل  ،ل 243ـ  .244ر .عبز اجملٝز اؿهَ ،ِٝقزص عابل  ،ل 323ـ .324

(ْ )168قت املار )946( ٠عً ٢اْ٘ ( تٓتٗ ٞايٛناي ١مبٛت ايٛن ٌٝا ٚاملٛنٌ ا ٚغضٚز اسزُٖا عٔ األًٖ ١ٝا ٚبإمتاّ
ايعٌُ املٛنٌ ف ٘ٝا ٚباْتٗا ٤األدٌ املعني يًٛنايٜٚ .) ١كابٌ ٖشا ايٓك املار َٔ )714( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقض،ٟ
ٚاملار َٔ )716( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايهٜٛيتٚ ،املار َٔ )862( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْٚ ، ٞاملار َٔ )680( ٠ايكاْ ٕٛاملزْٞ
ايغٛص.ٟ
(ْ )169قت املار ) 923( ٠عً ٢اْ٘ ( ال ٜٓفغذ عكز ايعٌُ مبٛت صب ايعاٌَ َ ،ا مل تهٔ ؽدقٝت٘ قز صٚعٝت يف
ايعكزٚ .يهٔ ٜٓفغذ ايعكز مبٛت ايعاٌَ )ٜٚ .كابٌ سيو ْك املار َٔ )1/697( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقضٚ ، ٟاملار٠
( َٔ )830ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاألصرْٚ ، ٞاملارَٔ )1/663( ٠
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص.ٟ
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( )170ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟاملزخٌ يزصاع ١ايعً ّٛايكاَْ ، ١ْٝٛقزص عابل  ،ل . 567فاصٚم ابضاٖ ِٝداعِ ،
املٛدظ يف ايؾضنات ايتذاص ، ١ٜط ، 1املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار  ، 2007 ،ل . 126غاط ٟفٝقٌ َٗز، ٟ
ايؾدق ١ٝاملعٓٚ ١ٜٛتطبٝكاتٗا يف ايتؾضٜع ايعضاق ، ٞصعايَ ١ادغتري  ،نً ١ٝايكاْ ، ٕٛداَع ١بػزار ، 1985 ،
ل . 207 ، 199 ، 191ر .عبزاملٓعِ فضز ايقزَ ، ٙقزص عابل  ،ل. 287
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 .14ؽانض ْافض سٝزص ،اسهاّ األصامٚ ٞاألَٛاٍ غري املٓكٛي ، ١قامضات ايكٝت عً ٢طًب ١ايقف
املٓتٗ َٔ ٞنً ١ٝاؿكٛم َٚعٗز ايعً ّٛاملايَ ، ١ٝطبع ١املعاصف  ،بػزار  1941 ،ـ . 1942
 .15ر .فرب ٟمحز خاطض  ،ايػري عٔ ايعكز  ،رصاع ١يف ايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ  ،ط ، 1ايزاص ايعًُ ١ٝايزٚي١ٝ
ٚراص ايجكاف ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع  ،عُإ . 2001 ،
 .16ر .طاصم ناظِ عذْ ، ٌٝعض ١ٜاـالف ١اـاف ١يف ايتقضفات ايكاْ ، ١ْٝٛرصاعَ ١كاصْ ، ١ط ، 1راص
اؿاَز  ،عُإ . 2010 ،
 .17عبز ايباق ٞايبهضٚ ٟطٖري ايبؾري  ،املزخٌ يزصاع ١ايكاْ ،ٕٛاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػزار  ،بز ٕٚعٓ١
طبع .
 .18عبز اؿغني فباح فٛٝإ اؿغ ، ٕٛاسهاّ ايٛف ١ٝايٛادب ١يف ايؾضٜع ١االعالَٚ ١ٝايكاْ ، ٕٛط، 1
املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار . 2013 ،
 .19ر .عبز اؿً ِٝقُز َٓقٛص عً ، ٞفك٘ املٛاصٜح يف ايؾضٜع ١االعالََٚ ١ٝا هض ٟعً ٘ٝايعٌُ يف
ايتؾضٜعات ايعضب ، ١ٝط ، 1راص ايفهض اؾاَع ، ٞاالعهٓزص. 2010،١ٜ

 .20ر .عبز اؿ ٞسذاط ، ٟايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ ،زَ ،2قارص االيتظاّ َ ،طبعْٗ ١نَ ١قض .1954،
 .21ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاؾزٜز  ،ز ، 1اجملًز األْ ، ٍٚعض١ٜ
االيتظاّ بٛد٘ عاّ َ ،قارص االيتظاّ  ،راص اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ، ٞبريٚت ،بز ٕٚعٓ ١طبع .
 .22ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞاجملًز ايتاعع  ،اعباب نغب
املًه ، ١ٝط ، 1راص اسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ، ٞبريٚت . 2010 ،

 .23ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞز ، 8سل املًه ، ١ٝراص اسٝا ٤ايرتاخ
ايعضب ، ٞبريٚت ،بز ٕٚعٓ ١طبع .
 .24ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص ، ٟؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاَات ْ ،عض ١ٜايعكز  ،ز، 2
طَٓ ، 2ؾٛصات اؿًيب اؿكٛق ، ١ٝبريٚت . 1998 ،
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 .25ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛصْ ، ٟعض ١ٜايعكز  ،ز ، 2طَٓ ، 2ؾٛصات اؿًيب اؿكٛق ، ١ٝبريٚت .1998 ،
 .26ر .عبز ايضطام ايغٓٗٛصَ ، ٟكاصْ ١اجملً ١بايكاْ ٕٛاملزْ ( ٞسكٛم ايزا ٔ٥يف اَٛاٍ املز ، )ٜٔقامضات
ايكٝت عً ٢طًب ١نً ١ٝاؿكٛم ايعضاق ١ٝببػزار ـ املضسً ١ايجاْ ، ١ٝـقٗا غٝاخ ايز ٜٔآٍ عض ايعًّٛ
َ ،طبع ١املعاصف  ،بػزار . 1936 ،
 .27ر .عبز اجملٝز اؿه ، ِٝاملٛدظ يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ، ٞزَ ، 1قارص االيتظاّ  ،ط ، 3ؽضن١
ايطبع ٚايٓؾض األًٖ ، ١ٝبػزار . 1969 ،
 .28ر .عبز اجملٝز اؿهٚ ِٝعبز ايباق ٞايبهضٚ ٟقُز ط٘ ايبؾري ،ايٛدٝظ يف ْعض ١ٜااليتظاّ يف
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ، ٞزَ ، 1قارص االيتظاّ  ،ط ، 4املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار .1980 ،

 .29ر .عبز املٓعِ فضز ايقز ، ٙسل املًه ، ١ٝطَ ، 2هتبَٚ ١طبعَ ١قطف ٢ايباب ٞاؿًيب ٚاٚالر، ٙ
َقض . 1964 ،
 .30ر .عقُت عبز اجملٝز َ ،قارص االيتظاّ يف ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞط ، 1املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار. 2007،
 .31عً ٞاـفٝف  ،اسهاّ ايٛف ( ١ٝعٛخ َكاصْ ) ١تنُٓت ؽضح قاْ ٕٛايٛف ١ٝصقِ ( )71يغٓ،1946 ١
قامضات ايكٝت عً ٢طًبَ ١عٗز ايزصاعات ايعضب ١ٝايعامل ، ١ٝداَع ١ايز ٍٚايعضب. 1962 ، ١ٝ
 .32فاصٚم ابضاٖ ِٝداعِ  ،املٛدظ يف ايؾضنات ايتذاص ، ١ٜط ، 1املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار . 2007 ،
 .33فضٜز فتٝإ  ،ؽضح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايؾدق ، ١ٝط ، 2راص ٚاعط  ،يٓزٕ . 1986 ،
 .34قُز اب ٛطٖض ، ٠ؽضح قاْ ٕٛايٛف ، ١ٝط ، 2راص ايفهض ايعضب ، ٞايكاٖض. 2001 ، ٠
 .35ر .قُز ؽهض ٟعضٚص  ،ايٓعض ١ٜايعاَ ١يًشل  ،ط ، 1راص ايفهض ايعضب. 1979 ، ٞ
 .36ر .قُز يبٝب ؽٓب  ،رصٚؼ يف ْعض ١ٜااليتظاّ َ ،قارص االيتظاّ  ،راص ايٓٗن ١ايعضب ، ١ٝايكاٖض 1976 ، ٠ـ
.1977

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

 .37ر .قُز ٚسٝز ايز ٜٔعٛاص  ،ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ  ،زَ ، 1قارص االيتظاّ  ،ط، 6
َطبع ١ايضٚم ، ١رَؾل .1991 -1990 ،
 .38ر .قُٛر مجاٍ ايز ٜٔطن ، ٞايٛدٝظ يف ايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاَات يف ايكاْ ٕٛاملقض ، ٟطَ ، 3طبع١
داَع ١ايكاٖض. 1978 ، ٠
 .39رَ .قطف ٢ابضاٖ ِٝايظمل ، ٞاسهاّ املرياخ ٚايٛفٚ ١ٝسل االْتكاٍ يف ايفك٘ االعالَ ٞاملكاصٕ
ٚايكاْ ، ٕٛطَ ، 10هتب ١ايغٓٗٛص ، ٟبػزار  ،بز ٕٚعٓ ١طبع .
 .40رَ .قطف ٢امحز عُضإ  ،اؿكٛم املتعًك ١بايشَ ١املاي ، ١ٝط ، 1راص ايفهض اؾاَع ، ٞاالعهٓزص١ٜ
.2008 ،
َ .41قطف ٢فٝز  ،اسهاّ اْتكاٍ سل ايتقضف  ،املهتب ١ايكاْ ، ١ْٝٛبػزار . 2011 ،
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 .42رَ .قطف ٢قُز اؾُاٍ ٚر .عبز اؿُٝز قُز اؾُاٍ  ،ايكاْٚ ٕٛاملعاَالت  ،ايزاص اؾاَع1987 ، ١ٝ
.
 .43رَٓ .شص ايفنٌ  ،ايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ ، ٞط ، 1راص ٥اصاؼ يًطباعٚ ١ايٓؾض  ،اصب. 2006 ، ٌٝ
َٓ .44قٛص سامت ايفتالْ ، ٟٚعض ١ٜايشَ ١املاي ، ١ٝط ، 2راص ايجكاف ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع  ،عُإ  ،االصرٕ . 2010 ،
 .45ر .و ٢ٝامحز َٛايف  ،ايؾدك املعَٓ ٟٛغؤٚيٝات٘ قاّْ ْٛا َزْٝاّ ٚاراصٜاّ ٚدٓاّ ٝ٥ا َٓ ،ؾأ ٠املعاصف ،
االعهٓزص. 1987 ، ١ٜ

ثايج ّا  :ايضعاٚ ٌ٥االطاصٜح
 .1سغٔ ْعُ ١ايٝاعض ، ٟاؿكٛم املتعًك ١بايرتن ١بني ايفك٘ االعالَٚ ٞايكاْ ٕٛاملكاصٕ  ،اطضٚس١
رنتٛصا ، ٙنً ١ٝايكاْ ، ٕٛداَع ١بػزار . 2004 ،
 .2غاط ٟفٝقٌ َٗز ، ٟايؾدق ١ٝاملعٓٚ ١ٜٛتطبٝكاتٗا يف ايتؾضٜع ايعضاق ، ٞصعايَ ١ادغتري  ،نً١ٝ
ايكاْ ، ٕٛداَع ١بػزار . 1985 ،
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صابع ّا  :ايبشٛخ ٚاجملُٛعات ايكنا١ٝ٥
 .1ر .امحز عبٝز ايهبٝغ ، ٞايرتن ١تهٜٗٓٛا َٚز ٣تعًل ايز ٕٜٛبٗا  ،عح َٓؾٛص يف فً١
نً ١ٝاالَاّ األععِ  ،تقزصٖا نً ١ٝاالَاّ األععِ  ،ايعزر ايجاَْ ، ٞطبع ١ايعاْ ، ٞبػزار . 1974 ،
 .2مٝا ٤ؽٝت خطاب  ،اؼار ايشَ ١يف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ، ٞعح َٓؾٛص يف فً ١ايكناْ ، ٤كاب١
احملاَني  ،ايعزر ايجاْ ، ٞايغٓ ١اـاَغ ١عؾضَ ، ٠طبع ١ايعاْ ، ٞبػزار . 1957 ،
 .3عً ٞاـفٝف َ ،ز ٣تعًل اؿكٛم بايرتن ، ١فً ١ايكاْٚ ٕٛاألقتقار  ،ايعزرإ ايجاْٚ ٞايجايح ،
ايغٓ ١ايجاْ ١ٝعؾضَ ، ٠طبع ١فتح اهلل ايٝاؼ ْٛصٚ ٟاٚالر ، ٙايكاٖض. 1942 ، ٠
 .4قنا ٤قهُ ١متٝٝظ ايعضام  ،اجملًز ايضابع َ ،طبع ١اؿه ، ١َٛبػزار .1970 ،
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خاَغ ّا  :ايكٛاْني
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞصقِ  40يغٓ. 1951 ١
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايفضْغ ٞيغٓ. 1804 ١
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقض ٟصقِ  131يغٓ. 1948 ١
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايهٜٛيت صقِ  67يغٓ. 1980 ١
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاالصرْ ٞصقِ  43يغٓ. 1976 ١
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايغٛص ٟصقِ  84يغٓ.1949 ١
قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؾدق ١ٝايعضاق ٞصقِ  188يغٓ.1959 ١
قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؾدق ١ٝايهٜٛيت صقِ  51يغٓ.1984 ١
قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؾدق ١ٝاالصرْ ٞصقِ  61يغٓ.1976 ١
قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؾدق ١ٝايغٛص ٟصقِ  59يغٓ.1953 ١
قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقض ٟصقِ  71يغٓ. 1946 ١
قاْ ٕٛاملرياخ املقض ٟصقِ  131يغٓ.1948 ١
املشنض ٠االٜناس ١ٝملؾضٚع قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايؾدق ١ٝايهٜٛيت صقِ  51يغٓ. 1984 ١
املشنض ٠ايتفغري ١ٜملؾضٚع قاْ ٕٛايٛف ١ٝاملقض ٟصقِ  71يغٓ. 1946 ١
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