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ABSTRACT
In an age when developments began to witness a
steadfast growth in all fields, including the urban one, due to
information and technology revolution; when the right to a
decent life also became a matter of humane demand that is
comprehensively and imperatively applicable to all peoples,
including the peoples of the third world. The results and
reflections of such as the above have led legislations,
including the Iraqi legislation, to add a sort of regulations to
the architectural designs, for the latter constitutes the
highest image of property- a highness which stems from its
connection to that which humans hold most high, namely the
“Mind” in its creative and intellectual manifestations.
Furthermore, the rights stipulated have become a weapon
and competitive tool to protect the intellectual rights of
architect, which is to encourage innovation and creativity- a
goal that requires the presence of legal entity that manages
to identify and protect these rights.That said, this research
has been devoted to a substantive and significant matter,
which is the legal regulation of the architectural designs and
its designers, given that it is an essential safeguard for these
designs and designers. The importance of this right is
increasingly growing in the international conventions, yet
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the decisions of the Iraqi legislature stipulated in the
Copyright Protection Law No. 3 of 1971, along with its
amendments afterwards, remains just ideas and simple
signals without careful regulations that commensurate with
the significance of the architectural designs- which is
something that should be taken seriously especially when
taking into account that the issues associated with the right
of the architect did not take its share so far in the legal
sources. What is more, the scarcity of these legal sources did
not create possibilities that would lead to evidence
substantiation with other researchers’ findings.
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ايــًُخــف
يف عـــش أــذأ اٝــ٘ ايتدــٛس ٜــضداد ػــٝاّ اؼــ٦ٝاّ يف عٝــا ا ــافي اــا اٗٝــا
ا ــاٍ ايعُشاْــ ٞجْتٝجــ ١يملــٛس ٠املعًَٛــاي ٚافاـــافي ج نُــا ٕ حــل اؿٝــا٠
ايهشميــ ١أؿــسأ َظــأيْ ١ظــاْ ١ٝػــاًََُٗٚ ١ــ ١آدســل عًــ ٢نــٌ ايؼــعٛ
اــا اٗٝــا ػــع ٛايعــا ايملايــ جٚاــأاشاّ ٚاْعهاطــ ّا يــزيو أٚيــ ايتؼــشٜعاي
َٗٓٚــا ايتؼــشٜا ايعشاقــٚ ٞاملك ـاسٕ يًتـــاَ ِٝاملعُاسٜــْٛ ١ع ـاّ َــٔ ايتٓعــ ِٝج ملــا
اؼــهً ١اريةــرلَ ٠ــٔ أزلــ ٢ؿــٛس املًهٝــٜٓٚ ١ســا ٖــزا ايظــَُ ٛــٔ ااـــاٍ
َٛكــٛعٗا أــأزلَ ٢ــا ميًهــ٘ اوْظــإ ٖٚــ ٛايعكــٌ يف أذاعااــ٘ ٚػًٝااــ٘
ايفهشٜـــ ١جنُـــا أؿـــسخ اؿكـــٛم ايـــٛاسد ٠عًٗٝـــا طــ حاّ آااظـــٝاّ ٚأدا٠
ؿُاٜــــ ١اهــــش املـــــُِ املعُــــاس ٟج ٖٚــــ ٛاؼــــجٝع٘ عًــــ ٢اوأتهــــاس
ٚاوأــذاممج ا ٜتدًــب ٚكــٛد نٝــإ قــاْ ْٞٛقــذد ٖــز ٙاؿكــٛم ٚقُٗٝــا
جيــزا ت اهــشٜع ٖــزا ايسخــ ملظــأيَٛ ١كــٛعَُٗ ١ٝــ ١اتُملــٌ أايتأؿــٌٝ
ايكــاْ ْٞٛيًتـــاَ ِٝاملعُاسٜــَٚ ١ـــُُٗٝا ج أاعتســاس ٕ ريــو ميملــٌ كــُاْ٘
َُٗــ ١هلــز ٙايتـــاََٚ ِٝـــُُٗٝا ج ٚقــذ ت اعــاظِ ٖــزا اؿــل يف افافاقٝــاي
ايذٚيٝــ ١ج ف إٔ َــا قــشس ٙاملؼــشمم ايعشاقــ ٞيف قــاْ ٕٛفاٜــ ١حــل امل ي ـ ايعشاقــٞ
سقــِ  3يظــَٓٚ 1971 ١ــا ت عًٝــ٘ َــٔ اعــذ ٜي نــإ فــشد أاهــاس  ٚػــاساي
أظــٝد ١د ٕٚآعــ ِٝدقٝــل ٜــت َ ِ٥ــا أُٖٝــ ١ايتـــاَ ِٝاملعُاسٜــ ١ج اريَــش
ايــزٜ ٟظــتٛكب آاٚيــ٘ َــا اريةــز أٓعــش افعتســاس ج إٔ املظــا ٌ٥املشاسدــ ١عــل
املـــُِ املعُــاس ٟج اأةــز حكٗــا ؿــذ ارٕ يف املـــادس ايكاْْٝٛــ ١كــاا١
ْــذسٖ ٠ــز ٙاملـــادس ايــا ؽًــل اوَهاْٝــاي ايــا اــ د ٟدعــِ اريديــ١
أٓتا٥ج أعاث أاحملني آةش.ٜٔ

املكذَــ١

أَعذلف ايفك٘ ٚايكٛاْني اؿذٜمل ١ال ّ عٔ افافاقٝاي ايذٚي ١ٝاـاؿ ١ج أاؿكٛم
يًُـُِ املعُاسٟج ٚأَقشي فاٜت٘ ايكاْ١ْٝٛج أإعتساس ٙؿاحب اوْتاج املعُاسٟ
ايزٜ ٟلف ٞؿف َ ١ي

عًَ ٢ا ٜستهش َٔ ٙاـاََ ِٝعُاس١ٜج نُا أَقشي

فاْ ١ٜتاك٘ املعُاس ٟيهٜ ٞسك ٢حٝاّ أني أَاهاس اؾُاٖرلج ٚأـذد
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آعٜ ُ٘ٝتج٘ ايتؼشٜا ٚاوافاقٝاي ايذٚي ١ٝاـاؿ ١يف ػاٖني:أَٚهلُا
:فا ١ٜاوْتاج املعُاس ٟايزٜ ٟتلُٔ اأتهاساّ أَٜاّ ناْ

ٚط ١ًٝايتعسرل

عٓ٘جطٛا ٤أَنإ يف ػهٌ سط ّٛأَْ ٚكٛؾ أَ ٚةشا٥ط أَ ٚاـُُٝاي
َعُاس١ٜجااُْٗٝا :حُِا ١ٜاملـُِ املعُاس ٟايزٜ ٟشعا ٙايكاْٜٚ ٕٛكذس
كٗٛدٙجٚقٝد٘ أظٝاج َٔ اؿُا ١ٜيٝخااغ عًْ ٢تاك٘ املعُاس.ٟ
ٚيهٔ  ٜحغ َٔ طتكشا ٤قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

ايعشاقٚ ٞايعشأ ٞاملكاسٕ ج لذ

ٕ اؿُا ١ٜاعذ قاؿش ٠عً ٢ايفٓٚ ٕٛايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜج ح ٝاؼٌُ ايفٕٓٛ
املعُاس ١ٜاٛكس١جنٌ َا ٜعٗش عً ٢ايعكاساي أَ ٚأذاةًٗا َٔ ْكٛؾ
ٚدٜهٛساي ج طٛا ٤أَناْ عًٚ ٢اكٗ ١ايعكاساي أَّ يف داةًٗا ج  ٚرا أَعذٖا
ػخف اإ فا ١ٜايكاْ ٕٛف اه ٕٛيـاحب ايسٓا ١ٜج  ٚمنا اهٕٛ
يًُستهش ايز ٟقاّ أايعٌُ ج أََا ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜج اتؼٌُ اـشا٥ط
ٚاملخدداي املتعًك ١أايفٓ ٕٛاملعُاس ١ٜج اته ٕٛقُ ١ٝاٛكس ١عًْٗ ٢ا
َـٓفاي َهتٛأ ١ج ف جيٛص يًغرل إٔ ٜعٝذ ْؼشٖاجٚيهٔ جيٛص ي٘ إَٔ ٜٓفزٖا
ٜٚعٗشٖا

ايٛكٛد نُساَْ ٞا عذّ اوة ٍ عكٛم َ ي

اـشا٥ط

ٚايتـاَ. ِٝ
ٚايٛاقا إَٔ ٖز ٙاؿُا ١ٜيف ظٌ قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

ايعشاقٚ ٞايعشأ ٞاملكاسٕ

اعذ اهف ٞؿُا ١ٜاملـٓفاي املعُاس١ٜجَٚا اؼٗذ َٔ ٙادٛساي ج اٗ ٞؼُٞ
ايفٓ ٕٛاملعُاسٚ ١ٜايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜج ٚيهٓٗا ف اٛاش اؿُا ١ٜيًسٓا ٤راا٘ ج
يف حني لذ ٕ املؼشمم اريَشٜهٚ ٞطا َٔ ْدام ٖز ٙاؿُا ١ٜيٝع يفٕٓٛ
ايعُاسٚ ٠ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜاخظب ج  ٚمنا َذ اؿُا ١ٜيتؼٌُ املساْٞ
املعُاس ١ٜج أإعتساسٖا َـٓفاي َعُاس ١ٜاظتخل فاٜت٘ ايكاْ ١ْٝٛج ٚريو عٔ
طشٜل اعذ ٌٜقاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

يظٓ1976 ١أايكاْ ٕٛايز ٟأؿذس ٙعاّ

1990ج ٚايزٚ ٟطا اْ ٘ٝدام اؿُا ١ٜيتؼٌُ ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜج أاوكاا١
ايسٓا ٤راا٘ ج حٝ

أَعتساسٖا َـٓفاي َعُاس ١ٜقَُ ١ٝاداَ

أؿ١ًٝ

(َستهشَٓٚ ) ٠ا ايغرل َٔ اكًِٝذٖا عٔ طشٜل أٓاَ ٤داأل هلا أََ ٚؼاأ٘ أذٕٚ
أَةز َٛااكَ ١ـُُٗا.
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أَُٖ ١ٝايسخ
إٔ ع َظأي ١ايتٓع ِٝايكاْٚ ْٞٛحُِا ١ٜحكٛم املـُُني املعُاسٜني ج
ْؼا ٤أأٓ ١ٝؼٌُ اريؿاي١
صٜادِ ٠أذاعااِٗ  ٜٚدٟ
ط ٝدٟ
(اوأتهاس)جيتخكٝل سااٖ ١ٝيًفشد ح ٝف خيفَ ٢ا اًك ٘ٝايفٓ ٕٛاملعُاس١ٜجَ ٚا
اعٗش َٔ ٙايؼعٛس أايسٗجٚ ١اوْؼشاح َٔ ة ٍ اأارلٖا عًْ ٢فظ ١ٝايفشد ج ال ّ
َٔ ْٗا اضٜذ َٔ عاٍ املذٕ جايا اُكاّ اٗٝا ا ا د ٟصٜاد ٠أَطتكدا ايظٝاح
ٚايضٚاسج يزا اإٔ ع ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًُـٓفاي املعُاس١ٜج  ٜد ٟحُِا ١ٜحكٛم
َايه ٞايسٓا ٤ايزٜ ٟتلُٔ ٖز ٙايتـاَٚ ِٝايشطٚ ّٛايٓكٛؾ ٚحُِا ١ٜحكٛم
ايظٝاح ٚايضٚاس يف ايٓعش ٚايتكاط ايـٛس ٚايتُتا أاملؼاٖذ ٠ج را ناْ ٖز ٙاريأٓ١ٝ
َكاَ٘ يف أََانٔ عاَ.١
أَطسا ايسخ
اهُٔ أَطسا ايسخ يف ارا:ٞــ
-1أايش غِ َٔ أُٖ ١ٝاملـٓفاي املعُاس ١ٜج ف ْٓا لذ ٕ املؼشمم ايعشاق ٞكَا٤
أأَحهاّ َٛكضٚ ٠ف اتٓاطب َا املـٓفاي املعُاسَٚ ١ٜـُُٗٝا.
 -3ظٗاس ايسذا ٌ٥ايا اٛاك٘ عُاٍ ايٓـٛق ايكاْ ١ْٝٛراي ايـً ١ج َٔ ة ٍ
ايسخ يذ ٣عذد َٔ ايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملكاسْ ١ج ٚأَطتج َ ٤لُْٗٛا ٚايهٝف١ٝ
ايا اتعاط ٢اًو ايتؼشٜعاي َعٗا َا َشاعا ٠ةـٛؿ ١ٝقًٗا .
-4ايتعاسض املٛكٛد أني ْـٛق قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي
ايعشاقٞ
َـٓ

ِٜؼش

فا ١ٜايسٓا ٤نُـٓ

ايعشاقٞج ااملؼشمم

َعُاس ٟج  ٚرا اعتساسْا ْ٘

َعُاس َٔ ٟة ٍ املعٓ ٢ايٛاطا يٓـُٛق ايكاْ ٕٛاإٔ ٖزا طٝملرل

اعاسض أني ْـٛق ايكاْ ٕٛاريةش.٣
َٓٗج ٚاكظ ِٝةد ١ايسخ
طٓٓتٗج يف َٛكٛمم ايسخ املٓٗج املكاسٕ ٚال ةد ١اتلُٔ ا اَ ١ساح ج
ح ٝطٓتٓا ٍٚيف املسخ اري ٍٚج ايتعش ٜأاملـٓفاي املعُاس١ٜج ٚايزٜ ٟتلُٔ
َسخملني طٓخـف املدًب اف ٍٚيف اعش ٜاملـُِ املعُاسٚ ٟاملـٓ املعُاسٟج
اَا املدًب ايملاْٞجاظٓتٓا ٍٚا ٘ٝػشٚط املـٓفاي املعُاس ١ٜج يف حني طٓتٓا ٍٚيف
املسخ ايملاْ ٞج حكٛم املـُِ املعُاس ٟج ٚطٓتٓا ٍٚيف املدًب اري َ٘ٓ ٍٚحكٛم
املـُِ املعُاس ٟاريدأ ١ٝج اَا املدًب ايملاْ ٞج اظٓتٓا ٍٚا ٘ٝحكٛم املـُِ املعُاسٟ
املاي ١ٝجيف حني طٓخـف املسخ ايملاي يًخُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًُـٓفاي املعُاس ١ٜج
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ٚطٓتٓا ٍٚيف املدًب اريٚ َ٘ٓ ٍٚطا ٌ٥اؿُا ١ٜيًُـٓ املعُاس ( ٟاؿجض
يًتـُ ِٝاملعُاس )ٟيف حني طٓتٓا ٍٚيف املدًب ايملاْٚ ٞطا ٌ٥اؿُا ١ٜملٛاكٗ١
املظ  ٍٚعٔ افعتذا( ٤ايتعٜٛض).

ايتــعشٜ

املسخ اريٍَٚ
أاملـٓفــاي املعُــاس١ٜ

ٚيسٝإ اعش ٜاملـٓفاي املعُاسٜـٜٓ ١سغـ ٞعًٓٝـا ايتعـشف عًـَ ٢فَٗٗٛـا
أٛؿفٗا عُ ّ اهشٜاج ٚيهٔ ٜكتل ٞقسٌ ريو إٔ ْسني َعٓ ٢املـُِ املعُاسٟج
أاعتساسَٓ ٙتج يًتـُ ِٝاملعُاسٖٚ ٟزا َا طٓٛكخ٘ يف املدًب اريٍٚج ٚريكـٌ أٝـإ
َفَٗٗٛا عًٓٝا أٝإ ايؼشٚط ايا جيـب إٔ اتـٛااش اٗٝـاجَ ٖٛٚـا طـٓجٝب عًٝـ٘ يف
املدًب ايملاْٖ َٔ ٞزا املسخ .

املدًب اريٍَٚ
َفــٗ ّٛاملـُِ  ٚاملــٓ املعُــاسٟ

يإلحاط ١افٗ ّٛاملـُِ ٚاملـٓ املعُاسٟجٜكتل ٞاريَش أٓـا ايٛقـٛف عٓـذ
اعشٜفُٗاجٖٚزا َا طٓتٓاٚي٘ يف اشعٝني جطٓخـف ايفـشمم اري ٍٚيتعشٜـ املــُِ
املعُاسٟجأَا ايفشمم ايملاْ ٞج اظٓتٓا ٍٚا ٘ٝاعش ٜاملـٓ املعُاس.ٟ

ايفشمم اريٍَٚ
اــعش ٜاملـُِ املعُـاس)1(ٟ

ٜعشف املؼشمم ايعشاق ٞاملـُِ املعُـاسٟجٚيهٔ ْــ ايفكـش ٠اريََ ٚـٔ
املاد ٠اريَ َٔ ٚقاْ ٕٛفا ١ٜحل امل يـ ايعشاقـ ٞاملعـذٍ سقـِ ( )3يظـٓ1971 ١عًـ٢
أَْٜ٘ ((:تُتا عُاٖ ١ٜزا ايكاْ َ ٕٛيفـ ٛاملــٓفاي املستهـش ٠يف اردا ٚايفٓـٕٛ
ٚايعً ّٛأٜاّ نإ ْٛمم ٖز ٙاملـٓفاي أَ ٚطشٜك ١ايتعـسرل عٓٗـا أَ ٚأَُٖٝتٗـا ٚايغـشض
َٔ اـٓٝفٗا)))2(.
ٜتسني َٔ ٖز ٙاملاد ٠إَٔ يفـغ املــُِ املعُـاسٖ ٟـَ ٛـٔ ٚكـا َــٓف ّا َعُاسٜـ ّا
َستهشاّجٚف ٜؼذلط ا ٘ٝإَٔ ٜه ٕٛحاَ ّ َ ٖ ّ آٝاّ يف اهلٓذط ١املعُاس١ٜج طاملاّ
ٜك ّٛأَُُُٗ ١ـُِ َعُاس)3(ٟج ر ْـ٘ يف ِطـاس ايتؼـشٜا ايعشاقـٚ ٞاملكـاسٕجٜكّٛ
أعٌُ اهش ٟيف اـَُ ِٝعُاس ٟيًُساْ ٞايعُشاْ ١ٝجٜٓؼشَٓ ٙظٛأاّ ِيٝـ٘ ج أأَٜـ١
طشٜك َٔ ١ايدشم املتسع ١يف ْظس ١املـٓفاي مل يفٗٝا جطٛا ٤أزنش اطُِ٘ عًٝـ٘ ج أَٚ
عٓذَا خيف ٞػخـٝت٘ عٔ اؾُٗٛس أزنش أَطِ َظتعاسج أَ ٚع َ ١ةاؿـ ١ف اـذمم
فافّ يًؼو يف ايتعشف عً ٢حكٝك ١ػخـٝت٘جَ ٖٛٚا أٚكخت٘ ايفكش ٠ايملاْٝـَ ١ـٔ
املاد ٠اريَ َٔ ٚقاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق ٞأكٛهلاٜٚ...((:ظـشٖ ٟـز ٙاؿهـِ
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عًــ ٢اريَطـــِ املظـــتعاس أؼـــشط إَٔ ف ٜكــ ّٛأَدْـــ ٢ػـــو يف حكٝكـــ ١ػخــــ١ٝ
امل ي ))()4جٖٚز ٙقش ١ٜٓاكسٌ ِاسـاي ايعهـع()5جاٝجـٛص ِقاَـ ١ايـذي ٌٝجعًـ ٢إٔ
املـُِ اؿكٝك ٞػخف آةش جاإرا اس نإ ي٘ عٝـا اؿكـٛم املكـشس ٠يًُــُِ
املعُاس ٟج ٚقشّ َٓٗا ايؼخف ايعاٖش ايز ٟأَؽز ٖز ٙايـف)6(.١
ٕ ؼذٜذ ؿف ١املـُِ املعُاسٜ ٟعتُذ عً ٢افػا ٙايزٟ
ػذس اوػاس٠
ٜأةز أ٘ املؼشمم جاافػا ٙايؼخـ ٞقذ اعتُذ عً ٢اوأذامم ٚافأتهاس ج أَا افػـاٙ
ارةشجآٝعش اريَُٖ ١ٝايـا اعدـ ٢يًؼـخف ايـزْ ٟعـِ ٖـزا اوْتـاج ايـزٖ ف
يًؼخف ايز ٟأأذع٘)7(.
ِف ْٓا ْش ٣إَٔ افػا ٙايؼخـٖ ٞـ ٛاريَ ٚأايكسٍٛجيهْٛـ٘ ٜشاعـ ٞكاْـب
املٓدل ٚايعذايَ ١ـٔ ةـ ٍ اشكٝخـ٘ ايسعـذ ايـزٖ يًُــُِ أَ ٚاملٗٓـذغ املعُـاسٟج
أٛؿف٘ ٚيٝذ ايذٚس اـ م ملٔ ٜك ّٛأاأتهاس ٙج ٚأَْ٘ ف ميع أـً٘ َـٓعِ ريـو
ايٓتاج جَ ٖٛٚا اػ٘ ي ٘ٝاملؼشمم ايعشاق ٞيف قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق.ٞ
ٚيهٔ ٜملـاس ايتظـا ٍ حـَ ٍٛهاْٝـ ١إٔ ٜهـ ٕٛايؼـخف املعٓـَ ٟٛــُُ ّا
َعُاسٜاّ جنُا قذ ٜؼذلى عذ ٠أػخاق أتأيَ ٝـٓ َعُاسَ ٖٛٚ ٟـا ٜظـُ٢
أاملـٓ املؼذلى؟
يإلكاأ ١عً ٢ريو ْش ٣اْ٘ ف ميٓا َٔ إٔ ٜه ٕٛايؼخف املعٓـَ ٟٛــُُاّ
َعُاسٜـاّ اــُٝهٔ إٔ اهــ ٕٛػــشن ١أ ٚػخـــَ ١ٝعٜٓٛــ ١ؿــاحس ١يًتـــُِٝ
املعُاسٟجعً ٢ايشغِ َٔ إٔ ٖٓايو َٔ ٜٓتكذ ريو ر ٜش ٣اْ٘ ف ٜتفل َا املٓدل أُ
املآةز عً٘ٝج ٕ طـسا اؿُاٜـ ١عًـ ٢ايؼـخف املعٓـ ٟٛنُايـو ؿـل امل يـ –
خياي طسٝعٚ ١اه ٜٔٛايؼخف املعٓٚ ٟٛجيايف سٚح قاْ ٕٛفا ١ٜحـل امل يـ
ٚغاٜت٘)8(.
ٚيهٔ ٖٓا ٜٓسغـ ٞايتُٝٝـض أـني ٖـز ٙاريػـخاق املعٜٓٛـ :١نامل طظـاي
ٚاؾُعٝاي أ ٚايؼشناي ايا أعذي أ ٚأُطظ يغـشض ْتـاج اــاََ ِٝعُاسٜـ) ١ج
اإٕ املؼشمم ايعشاقٚ ٞاملكاسٕ أَعذلف أـفتٗا يًُــُِ املعُـاس ٟج ٚريـو َـٔ ةـ ٍ
اعذلاا٘ أاملـٓ املعُاس ٟاؾُاعٚ ٞاملؼذلىجأَا اريػخاق املعٓ ١ٜٛاريةشٖٚ ٣ـٞ
ايهٝاْــاي ايكاْْٝٛــ ١ايعاَــ((:١ناملشاال اؿهَٝٛــٚ ١ايــٛصاساي ٚدٚس ايٓؼــشج
ارينادميٝاي اؾاَعاي جاملعاٖذ  ..خل ))جاأْٗا اٛكـا هلـزا ايغـشض اـ ميهـٔ
افعذلاف هلا أـف ١املـُِ املعُاس.ٟ
 ٚرا نإ اريؿٌ إٔ ايتـُ ِٝاملعُاسٜٛ ٟكـا ٜٓٚفـز َـٔ قسـٌ َــُِ أٚ
َٗٓـذغ َعُـاسٜ ٟعُـٌ افـشد ٠ج اــُٝهٔ إٔ ْتــٛس ج إَٔ ٜؼـذلى أنملـش َــٔ
َـُِ يف اأتهـاس اــَُ ِٝعُـاسَ ٟعـني ار ف ميٓـا َـٔ ؼكٝـل افػـذلاى يف
املـــٓفاي املعُاسٜــ ١ج اــايعدل ٠يف ؼكٝــل افػــذلاى اٝــ٘جؼكل أٛكــٛد اهــش٠
َؼذلن ١أني َ يف ٞاملـٓ املعُـاس ٟاملؼـذلىجٚإٔ ٜهـٖٓ ٕٛايـو طـٗاّ َـٔ
املـُُني املؼاسنني يف ْتاك٘جٚأعذ ريـو ٜهـ ٕٛيهـٌ َـِٓٗ كـض ٤أْ ٚظـس٘
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َع)9( َ٘ٓ ٘ٓٝج ف أْ٘ يٝع َٔ ايلشٚس ٟجإٔ ٜهـ ٕٛنـٌ كـضَ ٤ـٔ ايتــَُ ِٝـٔ
عٌُ املؼذلنني ا٘ٝج ٚيهٔ جيب إٔ ٜظاِٖ نٌ ػشٜو يف ايتـَُ ِٝظاُٖ١
اعً ١ٝج أَا فشد َشاكع ١املـٓ املعُاسٟج ٚاٗزٜب سطَٛاا٘  ٚأذا ٤ايـشأ ٟاٝـ٘ اـ
ٜهفــ ٞيتخكٝــل اهــش ٠افػــذلاى ج ٜٚعتــدل اكشٜــش املؼــاسن ١ايزٖٓٝــ ١يف
ايتـُ ِٝاملؼذلى َظأَيٚ ١قا٥ا ٜظتكٌ أتكذٜشٖا قاك ٞاملٛكٛمم)10(.
ٚاطـتٓاداّ َــا اكـذّ افــ ٞايتـــاَ ِٝايعُ قـ ١يًُؼــاسٜا ايهــدل ٣ج ف
ٜٛكا ايتـُ َٔ ِٝقسٌ َـُِ ٚاحذ ج  ٚمنا ٜؼذلى ا ٘ٝعذَ ٠ـُُني ٜعًُـٕٛ
يف َهتب اـُُٝاي أ ٚػشن١جٜٚتِ ريو أٓا ٤عً ٢اٛك ٘ٝس ايعٌُ افٖ ٞـزٙ
اؿايٜ ١عذ س ايعٌُ ٖ ٛامل ي يف ْعش ايكاْ ٕٛجٜٚسني ايكـاْ ٕٛعٓذ٥ـز نٝفٝـ١
فاْ ١ٜظس ١املؼاسنني ا)11(.٘ٝ
ٜتسني يٓا أْ٘ يف طاس قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاقـ ٞسقـِ ( )3يظـٓ1971 ١
املعذٍ إَٔ املـُِ املعُاسٜ َٔ ٖٛ ٟلا ْتاج َعُـاسَ ٟـٔ رٖٓـ٘ ٚاأتهـاس ٙج ٚأْـ٘
ميهٔ ايك ٍٛأٛكٛد ػخف َعٜٓٓ ٟٛظب يَ ٘ٝـٓ َعُاس ٟج عً ٢أْـ٘ جيـٛص
إَٔ ٜؼذلى أنملش َٔ َـُِ يف ْتاج َعُاسَ ٟعني عٓذ٥ز ٜسني ايكاْ ٕٛنٝف١ٝ
ٖزا افػذلاى ٚاطِٗ نٌ َـُِ ا.٘ٝ

ايفشمم ايملاْٞ
ايتــعش ٜأاملـــٓ املعُــاسٟ

اعذ آ ٕٛايعُاسٚ ٠ايٓخ ج ٚآـ ٕٛايشطـِ أـاـدٛط  ٚاؿفـش ج الـ ّ عـٔ
ايٓكؽ(ٚ )12ايضةشاَ ١ـٓفاي َعُاس)13 ( ١ٜج اتعًـل أاؾاْـب اؾُـاي ٞيًفهـش
اوْظاْٞج اتخاطب اوحظاغ ٚاملؼاعش جٚيٝع ايعكٌ ٚايتفهرل)14(.
اتذلى أزيو اأارلٖا عً ٢املتًكٞج أٛؿف٘ كٖٛش ايعًُ ١ٝاوأذاعٚ ١ٝغاٜت٘
اريطاطــ١ٝجٚدٚس ٙيف افطــتعذاد ايٓفظــٚ ٞايتٗ٦ٝــ ١عٓــذ املتًكــٞج يتخكٝــل َتعــ٘
عاي ١ٝاسٗشٚ ٙاؼذ ٙايٓتاج ٚأذسكاي َتفاٚا ١أني َتًكٚ ٞآةش)15(.
ٚاتُتا املـٓفاي املعُاس ١ٜآضيَ ١شَٛقَٓ ١ز ايعـٛس ايكذميـ ١ج  ٚاؼـغٌ
َٓضي ١طاَ ١ٝيف عا ايفٓ ٕٛج افٖ ٞزا ايــذد رٖسـ قهُـ ١يُٛٝكـ٘ يف قـشاس
(( /juillet/1936 ))15ج ٕ اؿُاٜــ ١ايــا قشسٖــا ايكــإْٛ
ؿــذس هلــايف
ايـادس يف طٓ 1739 ١ج اؼـٌُ املــٓفاي املعُاسٜـ ١ايـا اعٗـش عًـ ٢اريَأٓٝـ)16( ١ج
نُــــا رٖســـ قهُــــ ١اطــــتٓ٦اف أــــاسٜع يف حهــــِ ؿــــذس هلــــا يف((
/juin/1905))23ج طــسا اؿُاٜــ ١عًــ ٢ايشطــ ّٛايســاسص ٠عًــ ٢اؾــذسإ أَٚ
ايظكٛف املدعُ ١أايفٝظفظا ٤أَ ٚاريحجاس املشنس ١يهْٗٛا َـٓفاي أَؿـً١ٝجاعدل
عٔ ػخـ َ ١ٝستهشٖـا ج نُـا رٖسـ قهُـ ١ايظـني يف قـشاس ؿـذس هلـا يف((
/fevrier/1908 ))4ج ٕ َـــٓفاي ايسٓــا ٤ايفٓٝــ١جايا اتلــُٔ دٜهــٛساي
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ةاؿَ ١تُٝض ٠عٔ املـٓفاي ايكذمي١جٚاتلُٔ اأتهاساّ أؿـ ّ ٝكـذٜشاّ أاؿُاٜـ١
ايكاْ)17(.١ْٝٛ
ػذس اوػاس ٠إٔ ايتؼشٜا ايعشاقـٚ ٞاملكـاسٕج ٜلـا اعشٜفـاّ ةاؿـاّ يـ٘
ج ٚمنا أَػاس ي ٘ٝيف َعشض ن َـ٘ عـٔ املــٓفاي ايذاةًـ ١يف ْدـام فاٜتـ٘ج ر
قل املـاد( ٠ايملاْٝـ/١ساأعاّ) َـٔ قـاْ ٕٛفاٜـ ١حـل امل يـ ايعشاقـ ٞسقـِ ()3يظـٓ١
1971املعذٍ() 18جعًـ ٢أْ٘((:اؼـٌُ ٖـز ٙاؿُاٜـ ١املــٓفاي املعـدل عٓٗـا أدشٜـل
ايهتاأ ١أ ٚايـٛي أ ٚايشطِ أ ٚاؿشنٚ ١أؼهٌ ةاق َا :-ًٜٞ
- 4املـٓفاي ايذاةً ١يف آ ٕٛايشطِ ٚايتـٜٛش أاـدٛط ٚارييٛإ أ ٚاؿفش أ ٚايٓخ
أ ٚايعُاس.)19 )))٠
أَا يف ظٌ قـاْ ٕٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١ايفشْظـٞجاكذ أقـش َـا اٛؿـٌ يٝـ٘
ايكلــا ٤أٗــزا ايـذدجاؼــًُ فاٜت٘جَـــٓفاي ايفٓــ ٕٛاملعُاسٜــ١ج ٚايتـــاَِٝ
ٚاملخدداي ٚاملـٓفاي ايس طتٝه ١ٝاملتعًك ١أايفٓ ٕٛاملعُاس)20(.١ٜ
جيذس ايـزنش إٔ اريعُـاٍ املعُاسٜـٚ ١املتجظـذ ٠يف اريأٓٝـٚ ١اــشا٥ط
املعُاسٜــٚ ١ايشطَٛايجؽلــا يًخُاٜــ ١اٛكــب قــاْ ٕٛفاٜــ َ ١ـ يف ٞاريعُــاٍ
املعُاسٜــ ١اريَشٜهــ ٞسقــِ ( )(AWCPA101-650ر ٕ ٖــز ٙاريةــرل ٠ج اهــٔ
ةاكع ١يكاْ ٕٛحل امل ي اريَشٜه )21(ٞاسك ٝقٌ ػـو ج إٔ ؿـذس قـإْٛ
فا َ ١ٜيف ٞاريعُاٍ املعُاس ١ٜيف (( /1ناْ ٕٛاري ٍٚيظـٓ) 22()1990 ١ج ر حظـِ
اريَشج ٚعشف ايعٌُ املعُاس ٟاٛكس٘((:أأْـ٘ اــُ ِٝايسٓـا ٤املتجظـذ يف أٚ ٟطـط
َاد ٟيًتعسرل ػاَ ّ ريو :ايسٓا ٤راا٘ ج ٚاملخدداي املعُاس ١ٜأ ٚايشطَٛاي())23
 ٚرا أيكٓٝـــا أٓعشْـــا افافاقٝـــاي ايذٚيٝـــ ١اـاؿـــ ١عـــل امل يـــ
لذٖا() 24جٖـ ٞاريةـش ٣الـا اعشٜفـ ّا يًُــٓ املعُـاسٟج ر اتدـشم يٝـ٘
اافاقٝــ ١أــشٕ يعــاّ 1886ؿــٝغ ١أــاسٜع ٚاملتعًكــ ١أاملًهٝــ ١اريدأٝــٚ ١ايفٓٝــ١
()25جٚأٜل ـاّ افافاقٝــ ١ايعشأٝــ ١ؿُاٜــ ١حكــٛم امل ي ـ يظــٓ1981 ١جٚف ايتؼــشٜا
ايُٓٛرك ٞايعشأ ٞؿُا ١ٜحل امل ي ٚاؿكٛم ا اٚس ٠ي٘)26(.
ٜسذ ٚيٓا ا اكـذّ إٔ ايتؼـشٜعاي املتعًكـ ١عُاٜـ ١حـل امل ي جأاطـتملٓا٤
قاْ َ ٕٛيف ٞاريعُاٍ املعُاس ١ٜاريَشٜه ٞجٚافافاقٝاي ايذٚي ١ٝاـاؿ١ج اٛكأ
يٓا املكـٛد أاملـٓ املعُاسٟج ٚمنا الُٓ عٝعٗا اوػـاسَ ٠ــٓفاي ايفـٔ
املعُاس ٟجأ ٚاريعُاٍ املعُاس١ٜج ٕ ٚاةتًف يف ػهٌ ايتعسرل عٔ ٖـز ٙاملــٓفاي
جأٝذ أْٗا رنشي املــٓفاي عًـ ٢طـس ٌٝاململـاٍ ف اؿــشج َٔٚكـُٓٗا املــٓفاي
املعُاسَٛ ١ٜكا دساطتٓا.
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ٚكٛد افةت ف أني ؿٛس ٖز ٙاملـٓفاي ٚايا اؼٌُ ايفٕٓٛ
املعُاسٚ ١ٜايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜكاا ١ايسٓا ٤آ حغ ٕ املؼشمم ايعشاقٜ ٞعـذ
ايسٓاَ ٤ـٓ َعُاس ٟج عً ٢ايشغِ َٔ ػاسا٘ ايـشق ١ملـٓفاي ايعُاس ٠ج غرل أْ٘
ميهٔ إٔ ُٜعذَّ ايسٓا َٔ ٤املـٓفاي املعُاس١ٜجْٚظـتخًف ٖـزا َـٔ ةـ ٍ ْــٛق
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قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق ٞاملعذٍ ج ااملاد ٠اريَ َ٘ٓ ٚعشا املــٓ ()27جٚ
اؼذلط طشٜك٘ َع ٘ٓٝيًتعسرل عٓ٘  َٔٚاِ ميهٔ ايتعسرل عٓ٘ عـٔ طشٜـل أٓـاٙ٤
ٚنزيو اإٕ املؼشمم ايعشاق ٞعٓذَا حذد املــٓفاي املؼـُٛي ١أاؿُاٜـ ١ايكاْْٝٛـ١
نإ اعذاد ٙعً ٢طس ٌٝاململاٍ ف اؿـشجٚأايتاي ٞميهٔ كـااَ ١ــٓفاي أةـش٣
َاداَ َتُتع ١أؼشٚط املـٓ احملُ ٞنايسٓاَ ٤مل ّج ٚيهٔ را ت فا ١ٜايسٓا٤
ٚاعتساسَ ٙـٓفاّ َعُاس ٟأافطتٓاد ْف املـاد ٠اريٚ ٚايملاْٝـَٓ ١ـ٘ ج اـإٕ ريـو
ٜــملرل اعاسكـاّ َــا ْـــٛق ايكــاْ ٕٛاريةــش ٣ج الـ ّ عــٔ ؼــش ِٜأعــض اريعُــاٍ
ٚايتـشااي ج نعذّ ايظـُاح يًغـرل أتــٜٛش ايسٓـا ٤ج أَ ٚاظـج ٌٝاٝـذ)28( ٚجعٓـ٘
أذَٛ ٕٚااكَ ١ـُُ٘ املعُاس ٟج نزيو ف جيٛص ملايو ايسٓا ٤أإَٔ ٜكـ ّٛأتدـٜٛش ٙج
أَ ٚاغٝرلٙجحت ٢ي ٛنإ يذ ٜ٘أَطسا كذ ٜ٘أزيو أذ ٕٚرٕ أََٛ ٚااكَ ١ـُُ٘ج َٚا
قذ ٜظسس ٘ ريو َٔ كعٌ اريَأٓ ١ٝقذميٚ ١غرل َٛانس ١يًتدٛس ايعُشاْٚ ٞنزيو ف
جيٛص يًغرل اكًٝذ اريأٛا ٚايؼساأٝو املظتخذَ ١يف ايسٓا ٤احملُ ٞأاعتساسَ ٙـٓ
َعُاس)29(.ٟ
ٚيف ايٛاقا لذ إٔ املؼشمم اريَشٜه ٞقذ أحظـٔ ؿـٓعاّ عٓـذَا عـشف ايسٓـا٤
نُـٓ َعُاس ٟقُ ٞاٛكس٘ ج ٚأكاص يًغرل أ ٚملايو ايسٓا ٤ج أإٔ ٜك ّٛأأعُـاٍ
أ ٚاـشااي د ٕٚحاكَٛ ١ااكـَ ١ــُُ٘ج ر اْـ٘ عٓـذَا عـشف ايسٓـا ٤ج ٚؿـٓف٘
كُٔ آ ٕٛايعُاس ٠ج ٚزلأ يًغرل أإٔ ٜك ّٛأأعُاٍ أ ٚاـشااي د ٕٚرٕ أَٛ ٚااك١
َٔ قسٌ َـُُ٘ ج يف حني لذ إٔ املؼشمم ايعشاقـٞج ٜؼـش فاٜـ ١ايسٓـا ٤ج ٚ
ٜذس يف ةًذ ٙحني اؼشٜا ايكاْ ٕٛاٛارل فا ١ٜي٘ نُـٓ َعُاس.ٟ
ِصا ٤ريو ْأَـٌ إٔ اـتِ عـاد ٠ؿـٝاغْ ١ــٛق قـاْ ٕٛفاٜـ ١حـل امل يـ
ايعشاق ٞسغِ ؿٝاغتٗا َٚا ؼَ َٔ ٜ٘ٛعٓٚ ٢اطا ج أإٔ اؼٌُ اؿُاٜـ ١ايسٓـا ٤رااـ٘
َٚا ٜعٗش عً َٔ ٘ٝآَ ٕٛعُاس١ٜجف طُٝا أعذ ايتٛطا ايعُشاْ ٞايزٜ ٟؼٗذ ٙايسًذ
.

املــدًب ايملاْــٞ
ايؼــشٚط ايكاْْٝٛـــ ١يًُـــٓفاي املعُــاسٜــ١

إٔ ػشٚط املـٓ املعُاس ٟاجًُٗا َا إٔ اهَٛ ٕٛكٛع ١ٝاذٚس َا قذس
َٔ افأتهاس يف َٛكا املـٓ املعُاس ٟج أ ٚػهً ١ٝيف نٝف ١ٝعشض ٖزا
اوْتاج عً ٢اؾُٗٛسجيف حني ادًس اؼشٜعاي ٜذامم املـٓ نؼشط
ؿُاٜت٘جٚطٓسخ نٌ َٔ ريوجيف اشعني ٚعً ٢ايٓخ ٛاريا:-ٞ

ايفــشمم اريٍَٚ
ايـؼشط املٛكــٛعــ(ٞأؿــاي ١املـــٓ املعُـــاس(ٟافأتهاس)

عدل املؼشمم املـش ٟعٔ َـدًأ (ػشط اريؿاي )١اـدًأ افأتهاس ج ر
عشا املاد )138( ٠افأتهاس أأْ٘((:ايداأا اوأذاع ٞايزٜ ٟظسغ اريؿاي ١عً٢
املـٓ ))ج اِ عاد يف َٛكا آةش َعدلاّ عٓ٘ أكٛيٜ٘((:كـذ أافأتهاس يف ادسٝل
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أحهاّ ٖزا ايكشاس نٌ كذٜذ أَ ٚقاٚي ١ة ق ١يإلطٗاّ املستهش ايفشٜذ يف فاٍ
ايعًِ أَ ٚايسخ  ٜد ٟاـُ ِٝأَ ٚادٜٛش ))(.)30
ٚأزيو ؼاػ ٢املؼشمم املـش ٟايٓكذ ايز ٟقذ ٜٛك٘ املؼشمم ايعشاق ٞج ايزٟ
ْف عً ٢ػشط اريَؿاي ١جَٔ د ٕٚإَٔ ٜسني املكـٛد َٓ٘ ج ر ْـ املاد ٠ارئََ ٚ
قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق ٞاملعذٍ أكٛهلاٜ ((:تُتا عُاٖ ١ٜزا ايكاْ ٕٛج
َ يفٛا املـٓفاي اريؿً ١ٝيف اردا ٚايفٓٚ ٕٛايعً ّٛأٜاّ نإ ْٛمم ٖز ٙاملـٓفاي
أ ٚطشٜك ١ايتعسرل عٓٗا أ ٚأُٖٝتٗا ج أ ٚايغشض َٔ اـٓٝفٗا ))جٚنزيو كا٤ي املاد٠
ايملايملَ ١عدلااّ عٔ ريو أايك((:ٍٛأأْ٘ اؼٌُ اؿُا ١ٜعٓٛإ املـٓ أرا نإ
َتُٝضاّ أاريؿاي ١ج ٚيٜ ٛهٔ دافّ عٔ َٛكٛمم املـٓ )).
ٜ ْٚذ َا ٜزٖب يٖ ٘ٝزا ايفك٘ ج ن ْ٘ٛميٝض أني اريؿايٚ ١افأتهاس ج ر إٔ
يهٌ َُٓٗا َذي ٍٛةاق ج ااريؿاي ١يف املـٓ املعُاس ٟاع إٔ ٜهٖ ٕٛزا
املـٓ َٔ اأتهاس املـُِ ْفظ٘جٚأْ٘ ٜٓكٌ نً ١ٝأ ٚأطاطاّ َٔ َـٓ أةش ج
اُٝهٔ ايك ٕ ٍٛنٌ َـٓ أؿ ٌٝقت ٟٛعً ٢عٓـش افأتهاس ٚيٝع نٌ
َـٓ َعُاس ٟقت ٟٛعً ٢عٓـش افأتهاس أؿ ٌٝيهٖٓ ٕٛايو َـٓفاي
َؼتك٘ َؼُٛي ١أاؿُا ١ٜج ٚاعتدل َـٓفاي َعُاس ١ٜفحتٛاٗ٥ا عً ٢عٓـش
افأتهاس.
يف حني لذ إٔ املؼشمم ايعشاقٜ ٞعشف ػشط اريؿاي(١افأتهاس)جٚيهٓ٘
ٜ ٕ ٚعشاٗا ف أْٓا ْشكأ َا ٜزٖب ي)31(٘ٝجٚاعشف اريؿاي ١أٗزا ايـذد ج ((إٔ
ٜه ٕٛايتـُ ِٝاملعُاسْ ٟتٝج ١ايعٌُ ج أ ٚاؾٗذ ايفهش ٟيًُـُِ)))32(.
َٚعٓ ٢ريو إٔ ٜه ٕٛاوْتاج املعُاس ٟج ٖ ٛاأتهاس ْااج عٔ عكً١ٝ
املـُِ ايعًُ١ٝجٜٚسك ٢اٗٝا اْعهاطاّ يؼخـ ١ٝاملـُِ املعٓ.١ٜٛ
يزا اع اريؿاي ١أايٓظس ١يًتـُ ِٝاملعُاس(ٟافأتهاس) ٖٛ:إٔ ٜهٕٛ
ايتـُ ِٝاملعُاس َٔ ٟاأتهاس املـُِ ْفظ٘ د ٕٚإٔ ٜٓكً٘ َٔ اـُ ِٝأةش ج ر يف
اـَُ ِٝعني ج اٝتُتعإ عً٘ٝ
ٖزا ايظٝام قذ ٜـٌ َـُُإ َعُاسٜإ
عل امل ي َاداّ ٜٓك نًٝاّ أ ٚأطاطاّ َٔ اـُ ِٝطاأل َؼُ ٍٛأاؿُا ١ٜج
 َٔٚاِ ٜعشف ايتـُ ِٝاملعُاس ٟاريؿ :ٌٝأأْ٘ ْتاج ايفهش ٚايعٌُ املظتكًني
يؼخف ٚاحذ)33(.
ػذس اوػاس ٠إٔ أؿاي ١ايتـُ ِٝاملعُاس ٟيٝظـ َشْٖٛـ ١أاؾـذ )34(٠ج
ااريةرل ٠اع إٔ ٜظتخذث افأتهاس ايزٖ ػّ ٦ٝا كذٜذاّ ج ٚإٔ اريؿـاي(١افأتهاس)
يٝظ َشْٖٛـ ١أاؾـذاس ٠ايفٓٝـ ١يًتــُ ِٝاملعُـاس ٟج اـإرا اػـذلى فُٛعـَ ١ـٔ
املـُُني يف َظاأك ١يًفٛص أأالٌ اــَُ ِٝعُـاس ٟؾظـش َعًـل ج اـإٕ نـٌ
َـُِ طٝسذمم عُ ّ أؿَ( ّ ٝستهشاّ)جٚإٔ اؼاأ٘ ايتـُ ِٝج ٜ ٚـأيِ املــُُٕٛ
املؼذلن ٕٛيف املظاأك ١أؼ ٤ٞكذٜذ ريو ٕ ن ّ َٔ ُٖا قذ َاسغ ْؼاطاّ ة قاّ
يــزا يــٝع كــشٚسٜاّ إٔ ٜظــتخذث افأتهــاس ػــ٦ٝاّ كذٜــذ ّا ااؾــذ ٠ف اؼــذلط يف
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ي ٛإٔ أحذ املــُُني قـذ

افأتهاس يف ْدام حل امل ي ج َٚا ريو ٕ اريَش خيتً
انتف ٢أايٓكٌ َٔ اـَُٓٗ ِٝذغ آةش)35(.
ٜٚشكا اكذٜش ػشط افؿـاي( ١افأتهـاس) ايظـًد ١ايتكذٜشٜـ ١يكاكـٞ
املٛكٛمم ج اً٘ إٔ ٜعذ املـٓ املعُاسَ ٟستهشاّ أ ٚغـرل َستهـش ج ٚيـ٘ افطـتعاْ١
أاـدلا ٤يف ٖزا ايؼإٔ)36(.

ايفـشمم ايملـاْــٞ
ايــؼشط ايؼهًـ ٞيًُـــٓ

املعُــاسٟ

ايؼشٚط ايؼهً ١ٝاهُٔ يف ظٗٛس املــٓ املعُـاس ٟيف ػـهٌ َـادٟ
ًَُٛغج ٖٚزا ٜع ٚكـٛد اريطـً ٛايتعـسرل ٟاملفٗـ ّٛيةؿـاي( ١افأتهـاس) ايـزٟ
ٜذسنــ٘ ايعكــٌ ايسؼــش ٟج ٚاعٗــش َــٔ ة يــ٘ ايٛكــٛد ج ٚاذلنــض ايؼــشٚط
ايؼهً ١ٝيف ايتعـسرل عـٔ املــٓ املعُـاس ٟج ٜ ٚذاعـ٘ نؼـشط ؿُاٜتـ٘ َـٔ
افعتذا ٤ج عً ٘ٝطٓتٓاٖ ٍٚز ٙايؼشٚط جٚعً ٢ايٓخ ٛارا:-ٞ
أٚفّ:اريَطًــ ٛايتعسٝــشٟ
حٝـض ايٛكـٛد ج أ ٟإٔ
ٜع ػشط اريطً ٛايتعسرل ٖٛ ٟإٔ ٜعٗش املــٓ
ٜهــ ٕٛأاوَهــإ دسانــ٘ ج أدشٜكــَ ١ــٔ طــشم اودساى اؿظــ ١ٝج اـ ٜسكــ٢
ايتـُ ِٝاملعُاس ٟفشد اهش ٙيف رٖٔ َـُُ٘ ج ا أذ َٔ ظٗـٛس اًـو ايفهـش٠
ايا ناْ نَآَ ١يف رٖٓ٘ َعٗش َاد ٟقظـٛغجأَا اهشاـ٘ ايـا اًـسع
اٛأٗا ج اٗ ٞاسك ٢فشد اهش ٠ف ٜت ٛايكاْ ٕٛفاٜتٗا )37(.
اأطٝظاّ عً ٢ريو ;ايكاْ ٕٛف قُ ٞايفهش ٠رااٗا ايـا جيـب إٔ اسكـ ٢يف
َٝذإ اؿش ١ٜاملدًك ٚ ١منا قُ ٞايفهش ٠أعذ ظٗٛسٖا ج آُٝا ايغرل َٔ ايٛؿٍٛ
يٗٝا أـٛس ٠غرل َؼشٚع)38(.١
ػــذس اوػــاس ٠إٔ هلــزا ايؼــشط أُٖٝتــ٘ يف ايتـــُ ِٝاملعُــاس ٟج ر ٕ
ايتعسرل قذ ٜتغرل أاػا ٙاهٜٓٛاي عُاس ٠املظتكسٌ راي اريػهاٍ سأاع ١ٝاريأعاد
جنُا قذ اعٗش اغرلاي يف ٚظٝفٚ ١ػهٌ َتعًكني أؼـهٌ ايعُـاس ٠ج ٚعـذٖا
عًُ ١ٝؼَ ٍٛكـٛد َٔ ٠حاي٘ أةش ٣أؼهٌ َٓظل ٚاعٌ َعني ٚأايتاي ٞاإٕ
َفٗــ ّٛايتغــٝرل يف ايتهٜٓٛــاي ايكذميــ ١اؼــٌُ اعــٌ ايتغــٝرل يف ايتهٜٓٛــاي
املظتكسً ١ٝايزٜٓ ٟتج عٔ اغٝرل اودساى املعشيف يًزاي ج َملٌ ايـتغرلاي ايـا حـذا
يدلج أٝضا يف اٜدايٝاجٚايتغٝرل ايا آؼأ عٔ اغٝرل أٓ ١ٝا تُا)39(.
َا َ حع ١إٔ اريطً ٛايتعسرل ٟيًُـٓ املعُاس ٟميهـٔ ايتعـسرل عٓـ٘
أأ ٟػهٌ ج أ ٚؿٛس َٔ ٙايـٛس َ ٖٛٚا ْظتٓتج٘ َٔ املاد ٠اري َٔ ٚقـاْ ٕٛفاٜـ١
حل امل ي ايعشاق ٞأكٛهلاٜ ((:تُتا عُاٖ ١ٜزا ايكاْ َ ٕٛيفٛا املـٓفاي اريؿـً١ٝ
يف اردا ٚايفٓٚ ٕٛايعً ّٛج أٜاّ نإ ْٛمم ٖز ٙاملـٓفاي أ ٚطشٜك ١ايتعـسرل عٓٗـا ج
أ ٚأُٖٝتٗا ج أ ٚايغشض َٔ اـٓٝفٗا )))40(.
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َ ٖٛٚا كظذ ٙاملؼشمم ايفشْظ ٞجاٜلاّ يف قاْ ٕٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١أكٛيـ٘((:عً٢
ٕ اؿُاٜــ ١اؼــٌُ املـــٓفاي اريدأٝــٚ ١ايعًُٝــَُٗ ١ــا ناْــ طــشم ايتعــسرل
عٓٗا)))41(.
ٜٚسذ ٚيٓا إٔ املؼشمم ايعشاقٚ ٞنزيو املكاسٕجَتأاش اا ْـ عًٝـ٘ اافاقٝـ١
اشأع) (Tripsأكٛهلا عً ٢إٔ((:فا ١ٜحكٛم امل ي آـب عً ٢ايٓتـاج ج ٚيـٝع
عًــ ٢فــشد ارياهــاس ج أ ٚاوكــشا٤اي أ ٚأطــايٝب ايعُــٌ جأ ٚاملفــاٖ ِٝايشٜاكــ١ٝ
))()42جٚأٜلاّ َا ْـ عً ٘ٝاافاقٝـ ١أـشٕ يف املـاد( ٠ايملايملـَٗٓ)١ا أكٛهلا((:اؼـٌُ
عساس ٠املـٓفاي اريدأٚ ١ٝايفٓ ١ٝنٌ ْتاج يف ا اٍ اريدأـٚ ٞايعًُـٚ ٞايفـ أٜـاّ
ناْ طشٜكت٘ أ ٚػهٌ ايتعسرل عٓـ٘ ))ج ف إٔ اافاقٝـ ١أـشٕ ٚأـايشغِ َـٔ ْــٗا
عً ٢ريو أعد اؿل أٜلاّ يًذ ٍٚاريعلا ٤يف ٕ اكشس ج أإٔ املـٓفاي ايا ف اتخز
ػه ّ َادٜاّ َعٓٝاّ ف اتُتا أاؿُا)43(.)) ١ٜ
ٜٚعــٛد ريــو فةــت ف ايتؼــشٜعاي ايٛطٓٝــ ١يف أػــهاٍ ايتعــسرل جٖــزا
افةت ف ايز ٟف اٛكذ ي٘ ؿٛسٚ ٠احذ ٙأني ايتؼشٜعاي.
ة ؿ ١ايك ٕ ;ٍٛاملؼشمم ايعشاقٚ ٞاملكاسٕ أتأنٝذ ٙعً ٢ػشط ايتعسرل عـٔ
املـٓ املعُاسٚ ٟاعذاد ٙيـٛس ٙايتعسرل عٔ ارياهاس ج ايتأنٝذ عًـ ٢ظٗـاس ٙيف
ػهٌ َاد ٟقظٛغ ٜظُأ أإعادْ ٠تاك٘ جأعذ اْتكاٍ ايفهش َٔ ٠رٖٔ املـُِ
حٝض ايتٓفٝز)44).
اايتـُ ِٝاملعُاس ٟقسٌ اواـاح عٓـ٘ ٜعـذ َـٔ قسٝـٌ املًـو ايعـاّ ج ٚايـزٟ
جيٛص يهٌ ػخف إٔ ٜٓفشد أ٘ دٚ ٕٚكا قٛٝد عً ٘ٝج افهـش ٠ايتــُ ِٝلملـٌ
َشحً ١أٚيٚ ١ٝف اهظب املـٓ ؿف٘ ايتـُ ِٝاملعُاسٟجطاملا خيشج َـٔ طـاس
افأتهاسج أ ٟطاس ايؼهٌ ايز ٟاْـب ا.٘ٝ
ااْٝاّ:اوِٜــذامم يًُـٓـ املعُــاسٟ
ٜكـذ أاوٜذامم ايكاْ ((:ْٞٛيضاّ أؿـخا اؿـل عًـ ٢املــٓ جأٜـاّ نـإ
حذ ٣اؾٗـاي ايشزلٝـ ١ج ٚف ٜذلاـب عًـ٢
أتظًْ ِٝظخ٘ أ ٚأنملش َٔ املـٓ
عذّ ٜذاع٘ حشَاْ٘ َٔ ايتُتا عك٘ ٚيهٔ اكتــش عًـَ ٢ظـ ٚي ١ٝاملًـضّ أـ٘ يف
حاي ١عذّ قٝاَ ١أٗزا افيتضاّ ج ٜ ٖٛٚعتدل ٚط ١ًٝواساي اؿكٛم ج اـإرا آـاصمم اآـإ
يف أحكَ ١ٝــٓ ج ميهـٔ ايشكـٛمم ايٓظـخ ١املٛدعـ ١يـذ ٣اؾٗـ ١ايشزلٝـ ١ج
َٚعشا ١ااسٜخ ْؼش نٌ َُٓٗا )45(.)).
ٚأايشكٛمم قاْ ٕٛاوٜذامم ايكاْ ْٞٛايعشاق ٞج لذٜٓ ٙف عً ٢إٔ اوٜـذامم
ٖ((:ٛاظً ِٝاملـٓفاي َٚا ٖ ٛيف حهُٗا َشنض اوٜذامم)))46(.
 َٔٚة ٍ ٖزا ايٓف ٜسذ ٚيٓا إٔ اوٜذامم يٝع كشا ّ٤فصَاّ يًُـٓ املعُاسٟ
يف ايتؼشٜا ايعشاقٞج يف حني رٖس اؼشٜعاي أةـش ٣سأـط اؿُاٜـ ١يًُــٓ
املعُاس ٟأإٜذاع٘ َٓٗا َا ْف عًْ ٘ٝعاّ اوٜـذامم ايكـاْ ْٞٛاريسدْ((:ٞعًـ ٢أْـ٘ ف
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ٜـتِ ٜذاعـ٘ يـذ ٣املشنـض
اظُا ايذع ٣ٛعُا ١ٜحكٛم امل يـ يف أَ ٟــٓ
ٚاكاّ يإلحهاّ ٚاوكشا٤اي املٓـٛق عًٗٝا يف ٖزا ايكاْ)47(.))ٕٛ
ٚعً ٢ايشغِ َٔ اريُٖ ١ٝايعًُ ١ٝيإلٜذامم ايكاْ ْٞٛج ف أْ٘ ٜعتدل يف ايكإْٛ
ايعشاقٞجَٓؼأ يكش ١ٜٓقاْ ١ْٝٛيـاحب املـٓ املعُاس ٟاذٍ عً ٢أْ٘ ؿاحب اؿـل
يف ٖزا ايتـُ ِٝج كااٖ ١ز ٙايكش ١ٜٓف اْ٘ ٜعتـدل أدا ٠ملعاْٚـ ١ايسـاحملني عـٔ
املعشا ١يف انتؼااٗا َٚتاأع ١ادٛسٖا ٜٚظـاعذ عًـ ٢اٛاٝـل املعشاـ ١ايفٓٝـ ١ايـا
اٛؿً يٗٝا أَ َٔ ١اريَِ يف ٚق َعني ج ٚيهٓ٘ نٓعاّ أـذأ خيتفـ ٞاـذسجيٝاّ
يف أعض ايكٛاْني ج ٚايا اكتل ٞإٔ اؿُا ١ٜآسا َٔ عًُ ١ٝاوٜذامم رااٗا)48(.
ٜٓسغــ ٞاوػــاس ٠إٔ اافاقٝــ ١أــشٕ املتعًكــ ١عُاٜــ ١املـــٓفاي ايفٓٝــ١
ٚاريدأ١ٝجاشن اريَش ايتؼشٜعاي ايذاةً ١ٝر ْـ أكٛهلا((:ف خيلا ايتُتـا
أ ٚاسطٖ ١ز ٙاؿكٛم ري ٟكشا ٤ػهً ٞجاٗزا ايتُتا ٖٚـز ٙاملُاسطـَ ١ظـتك ٕ
عــٔ ٚكــٛد اؿُاٜــ ١يف دٚيــَٓ ١ؼــأ املـــٓ ٚاسع ـ ّا يــزيو ج اــإ ْدــام اؿُاٜــ١
ٚنزيو ٚطا ٌ٥ايدعٔ املكشس ٠يًُ ي ؿُا ١ٜحكٛق٘ قهُٗـا اؼـشٜا ايذٚيـ١
املدًــ ٛاــٛارل اؿُاٜــ ١اٗٝــا د ٕٚطــٛاٚ ٤ريــو أـــشف ايٓعــش عــٔ أحهــاّ ٖــزٙ
افافاق)49(.١ٝ
ٚعٓذ ايشكٛمم د ٍٚاملٓؼأ لذ إٔ أعلٗا عذَّ ُٙفصَ ١يًخُا ١ٜج ٚأعلـ٘ ف
ٜعذُّ ُٙنزيو ٖٚزا اريَش كظذا٘ افافاقٝـ ١ايعشأٝـ ١ؿُاٜـ ١حكـٛم امل يـ أٜلـاّ
أكٛهلا((:قذد ايتؼشٜا ايٛط ْعاّ اوٜذامم ايكـاْ ٕٛيًُــٓفاي املعُاسٜـ50()) ١
)جٚلذ إٔ اشى افافاق ٖٛ ١ٝفةت ف ايتؼشٜعاي ايٛطٓ ١ٝيف اوكشا٤اي ايؼهً١ٝ
َٔ دٚي ١دٚي٘ أةش.٣
جيذس أايزنش إ عًُ ١ٝافٜذامم اتِ اة اطتُاس ٠ؼت ٟٛعً ٢أٝاْاي َملٌ
اطِ املـُِ ٚعٓٛإ َـٓف٘ ٚااسخي٘ ج ٚايسٝاْاي املـشاسط أـ٘ ج ٖٚـٜ ٛـتِ أـإكشا٤اي
َع ١ٓٝج حٜ ٝك ّٛاملٛدمم أتظًَ ِٝشنض اوٜذامم ايٓظخ املدًٜ ٛذاعٗا َشاكاّ أـ٘
اقشاس ّا َ سة ّا َٛٚقعـاّج ٜتلـُٔ اطـِ ايكـا ِ٥أاوٜـذامم أَ ٚظـُا ٙايتجـاسٟج ٚعٓـٛإ
َـٓف٘ ٚازلِ املـُِ ٚعٓٛإ َـٓف٘ ٚاطـِ ٚعٓـٛإ ايٓاػـش جٚٚطـا ٌ٥اوٜلـاح
يًُـٓ ٚعذد فًذااـ٘ ج ٚاملظـاح ١املكـذس ٠أايظـٓٝتُٝذلاي ج ٚأعـذ ريـو ٜكـّٛ
املظ  ٍٚيف َشنض اوٜذامم أتظـًْ ِٝظـخ٘ َـٔ املــٓفاي املٛدعـ ١كتَٛـ ١غـات
املشنض ج ٜٚك ّٛأايتـشٜأ أاوٜذامم جٜٚذلاب عً ٢عذّ ٚاا ٤املًتضّ أاوٜذامم ج اشض
عكٛأاي غايساّ َااؼهٌ يف ػهٌ غشاََ ١اي.)51( ١ٝ
أَا يف ايكاْ ٕٛاريَشٜه )52(ٞاٝه ٕٛاوٜذامم يًُـٓ املعُاس ٟأإٜـذامم
ايعٌُ املعُاس ٟجطٛا ٤ت اؼٝذ املسٓ ٢أٜ ٚتِ اؼٝذ ٙجٜٚه ٕٛعساس ٠عـٔ ْظـخ١
ٚاحذ َٔ ٙايشطِ املعُاسٟج أ ٚاملخدط يف ػهٌ ًَُٛغ أـشٜاّ)53(.
ٚاؿكٝك ١إٔ اوٜـذامم ٜعتـدل ٚطـْ ١ًٝاكعـ ١وْؼـا ٤فُٛعـٚ ١طٓٝـَ ١ـٔ
ايٛاا٥ل ٚحفغ ايـذلاث ايـٛط يًذٚيـْٚ ١كًـ٘ ٚكعًـ٘ يف َتٓـا ٍٚايٝـٚ ّٛاريكٝـاٍ
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ايكادَ) 54( ١جطـُٝا أُٖٝتـ٘ يًُــٓفاي املعُاسٜـ ١نْٗٛـا اـتغرل اـشٚس ايضَـإ
ٚاملهإ.
ٚ ٖٛٚط ١ًٝاتخزٖا ايذٚي ١يتجظٝذ اساساطٗا أاملسـاد ايذٚيٝـ ١ج نـاوع ٕ
ايعامل ٞؿكـٛم اوْظـإ ( املـ س يف  10نـاْ ٕٛاري/ٍٚدٜظـُدل ٚ) 1948ايـزٜ ٟكـش
يهٌ ػخف اؿل يف حش ١ٜايتعسرل ٚايشأٟج ايزٜ ٟفشض ايسخـ اطـتكساٍ  ٚراعـ١
املعًَٛاي دَ ٕٚشاعا ٠اؿذٚد اؾغشااَُٗٚ ١ٝا ناْ ٚط ١ًٝايتعسرل (.)55

املســخ ايملاْــٞ
حكــٛم املـــُِ املعُـــاسٟ

ٕ افعذلاف يًُـُِ املعُاس ٟأاؿُاٜـ ١ايكاْْٝٛـ١ج ٜظـتتسا عٓـ٘ لتعـ٘
أاؿكٛم عً ٢ايعٌُ ايز ٟاكذّ أ٘ ج ٚايزٜ ٟؼهٌ حــ ١ًٝكٗـذ ٙافأتهـاس ٟج
ٚيعٌ َٔ قسٝـٌ اؿكـٛم املُٓٛحـ ١يًُــُِ املعُـاس ٟعًـ ٢ايتــاَ ِٝاملعُاسٜـ١
جاؿكٛم اريدأٚ ١ٝاملاي ١ٝايا أقشي أٗا ناا ١ايتؼشٜعاي َٗٓٚـا ايتؼـشٜا ايعشاقـ ٞج
ااملـُِ املعُاسٜ ٟتُتا اظتَ ٜٔٛـٔ اؿكـٛم أحـذُٖا :يًُخددـاي ٚايُٓـارج
ٚايشطــــ ّٛاملعُاسٜــــ ١ايفٓٝــــ١ج ٚااُْٗٝــــا :يًتـــــاَ ِٝاملؼــــٝذ ٠يف املســــاْٞ
املعُاس)56((.١ٜجٚيغشض اوحاط ١اٛكٛمم حكٛم املـُِ املعُاس ٟنإ فأـذ يٓـا
املدًسني اراٝني:-
َٔ اكظٖ ِٝزا املسخ

املدـًب اريٍَٚ
اؿكــٛم اريَدأٝــ ١يًُـــُِ املعُــاسٟ

أـــذد اؿكــٛم اريَدأٝــ ١يًُـــُِ املعُــاس ٟإَٔ ْــسني َفٗــ ّٛاؿــل اريَدأــٞ
يًُـُِ املعُاس ٚ ٟرا اشغٓا َٔ ريو ْتج٘ أذساط ١قت ٣ٛاؿـل اريَدأـ ٞيًُــُِ
املعُاسٟجٚيٝؼٌُ ٖزا املدًب َا رنشْاٙج اكذ قظُٓا ٙاشعني طٓتٓاٚهلا عًـ٢
ايٓخ ٛارا-:ٞ

ايفــشمم اريٍَٚ
َفــٗ ّٛاؿــل اريدأــ ٞيًُـــُِ املعُــاسٟ

ٜعــذ اؿــل املعٓــ ٟٛيًُـــُِ املعُــاس ٟعًــَ ٢ـــٓف٘ ايــذسمم ايــٛاق ٞايــزٟ
اظاعذا٘ ٜملس املـُِ املعُاس ٟػخــٝت٘ يف َٛاكٗـَ ١عاؿـش ٜ٘ج ٚيف َٛاكٗـ١
افكٝاٍ املاكٚ ١ٝاملظتكسً)57).١ٝ
يزا ُٜعشف اؿل اريَدأ ٞيًُـُِ املعُاس(( :ٟأأَْ٘ فُٛع َٔ ١ايظًداي ايـا
ميٓخٗا ايكاْ ٕٛيًُـُِ ج ٚايـا ف اكـ ّٛأاملـاٍ ج ريَْٗـا اـشاسط أؼخــٝت٘ ٚحشٜـ١
افهرل ٙج ٖٚز ٙؽٛي٘ ايـ حٝاي ايهاًَ ١عًَ ٢ـٓف٘ أاعتساسٖـا ْاأعتـاّ َٓـ٘
ٚاْعهاغ يؼخـٝت٘ ج  ٖٞٚقاؿش ٙعًَٚ ٘ٝاْعـ ١يًغـرل ج ٖٚـز ٙدعـ ا اـٛارل
كُاْاي ناا ١ٝع ٝف ٜظكط حك٘ أٗـا أَ ٚعُاٜتٗـا ْٗ ٚـا حكـٛم َدًكـ ١يف
َٛاكٗ ١ايهاا َٔ ١ايٓاغ)))58(.
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ٕ املؼـشمم ايعشاقـٚ ٞاملكـاسٕ كـُٔ يًُــُِ أ ٚاملٗٓـذغ
ػذس اوػـاس٠
املعُاس ٟنفاي ١اؿل اريَدأ ٞيف املكاّ اريَ ٍٚجنٜ ْ٘ٛأَةز أاريَػـا ٙايؼخــ ٞيف
ؼذٜذ ػخـ ١ٝاملـُِ املعُاس.ٟ

ايفــشمم ايملاْــٞ
قتــ ٣ٛاؿــل اريَدأـــ ٞيًُـــُِ املعُــاسٟ

َٔ ة ٍ ٖزا ايفشمم طٓظًط ايل ٤ٛعًـَ ٢لـُ ٕٛاؿـل اريَدأـ ٞيًُــُِ
املعُاسٚ ٟطٓشنض ايذساط ١ا ٘ٝعً ٢دساطـ ١نـٌ حـل يف اكـشَ ٠ظـتكً١جٚحت٢
ٜتخكل ريو آاٚيٓا عً ٢ايٓخ ٛارا-.ٞ
أٚفّ:حــل ْـؼش ايتـُــ ِٝاملعُــاسٚ ٟافَتٓــامم عٔ آفٝــزٙ
ٜعذ ٖزا اؿل َٔ أِٖ اؿكٛم ايا َٓخٗا املؼشمم ايعشاقٚ ٞاملكـاسٕ يًُــُِ
املعُاسٚ ٟايا َٔ ة هلا ٜتُهٔ املـُِ املعُاس َٔ ٟط م َـٓف٘ ايٛكٛد ٚ
ٜع ٖزا اؿل ايعًُ ١ٝايا ٜتِ أٗا ْكٌ املـٓ أتهشاس ٙج أْ ٚظخ ؿـٛس َٓـ٘ ج أٚ
منارج عٓ٘ يًجُٗٛس ج نإٔ آؼش أني ايٓاغ ايهًُاي ٚايـٛس ايا أَْتجتٗا عكـٍٛ
امل يفني ٚأَةشكٗا ايٓاػش)59(.ٕٚ
جيذس أايزنش ٕ املؼشمم ايعشاقٚ ٞاملكاسٕ ْف عًـ ٢حـل املــُِ املعُـاسٟ
يف ْؼش اـُٚٚ ُ٘ٝسد ريو أـٝاغاي كتًف ١اف أْٗـا اـذٍ عًـَ ٢عٓـٚ ٢احـذ(60
)ااملؼشمم ايعشاق ٞأعذ إٔ رنش حل املـُِ املعُاس ٟيف ْؼـش َــٓف٘ كـا٤ي املـاد٠
ايملآَ َ٘ٓ ١أكٛهلاٜ ٕ ((:دسع٘ ٜٚزٜع٘ ٚخيشك٘ ٚإ جيٝض ريو يًغرل)).
َٗٓٚا ٜتسني إٔ قشاس املـُِ يف ْؼش ايتـُ ِٝاملعُاس ٟحل أَدأ ٞةـايف يـ٘
ٜٚه ٕٛاملاأ ١ػٗادٚ ٠فدٚ ٠ايا ٜهتظـب اٛكسٗـا ؿـف ١املــُِ املعُـاس ٟج
ٜٚهتظب راي ْتاك٘ املعُاس ٟؿف ١املـٓ ج ٚاهتظب ٖااإ ايـفتإ اجـشد
اكشٜــش ايٓؼــش ج ٚظٗــٛس ايتـــُ ِٝاملعُــاس ٟايعــا اـــاسك ٞأؼــهٌ َــادٟ
قظٛغ َٔ د ٕٚإٔ ٜتدًب أَنتظاأٗا كـشا ّ٤ػـهًٝاّ اةشجيـزيو ٜؼـذلط ظٗـٛس
ايفهش ٠عا ايٛكٛدج ار ٜـعب قسٌ ريو قاَ ١ايذي ٌٝعًٚ ٢كٛدُٖا يف رٖـٔ
املـُِ ا أذ َٔ عشك٘ يف ػهٌ قظٛغ ٜٚتخز َعٗشاّ ةاسكٝاّ حتـٜ ٢هـٕٛ
كذٜشاّ أاؿُا)61(.١ٜ
ٚيهٔ املـُِ املعُاس ٟقذ ميتٓا عٔ ْؼـش ايتــُ ِٝاملعُـاس ٚ ٟاظـًُ٘ٝ
ايٓاػشجاكذ ٜتفل َـُِ أَٓٗ ٚذغ َعُاسَ ٟـا ْاػـش عًـ ٢اــَُ ِٝعُـاسٟ
َعنيجٚيهٓ٘ ٜشاض ْؼش ٙاُٝا أعذ نُا قذ ٜٓجـض املــُِ املعُـاس ٟايتــُِٝ
ٚيهٓ٘ ٜشاض اظً ُ٘ٝايٓاػش أ ٚس ايعٌُ ريطسا اعٛد عـذّ سكـا ٙعـٔ
ْتاك٘ أَ ٚملا اْٛ َٔ ٘ٝاقف جأَ ٚقذ ٜه ٕٛايٛق غرل َٓاطب يٓؼش ٙج أ ٚيعذٚيـ٘ عـٔ
ريو طشٜك ١أةش ٣ؼكل ي٘ َشدٚداّ َايٝاّ فذٜاّج ا ٚوعتكاد ٙإٔ ايٓاػـش ف اتـٛاش
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ي٘ افَهاْٝاي ايفٓ ١ٝأ ٚاملاي ١ٝيٓؼش ٙعً ٢ايٛك٘ املدً ٛافـٖ ٞـز ٙاؿايـ ١قـل
يًُـُِ املعُاس ٟعذّ ْؼش ٙأ ٚاظً)62(.ُ٘ٝ
اًًُـُِ املعُاس ٟاؿل يف إ ميتٓا عٔ اظً ِٝايتـُ ِٝا س ايعٌُ اٚ
ايٓاػش فعتساساي ْفظ ١ٝا ٚرٚق ١ٝج أؼـشط إ ف ٜتخـز املــُِ املعُـاسَ ٟـٔ ريـو
ٚط ١ًٝيًت عب أ ٚامللاسأ ١أ ٚاٜكامم ايلشس أايٓاػش  ٚف نـإ َتعظـفاّ() 63جْ ٚـ٘
ارا اسني إٔ عذّ ايتظًٜ ِٝهٔ َسٓٝاّ عً ٢طًد ١املـُِ املعُاس ٟيف ؿـ ح١ٝ
اـُُ٘ٝج اإْ٘ َٔ املُهٔ انشاٖ٘ عً ٢ايتظً ِٝاؾدل ٟج  ٕ ٚنإ طًٛى ٖـزا
ايظسَ ٌٝكـٛس اكط عً ٢اؿافي ايا ٜسذ ٚاٗٝـا إٔ املــُِ املعُـاسٟجميتٓا عـٔ
ايتظً ِٝعٔ طشٜل ايغؽجٚاُٝا عـذا ريـو ف جيـٛص سغـاّ املــُِ املعُـاسٟجعً٢
اظً ِٝاـُ ِٝف  َٔ ٜأـ حٝت٘ ريٕ ٖزا ميع حشٜت٘ ايؼخـ.١ٝ
ااْٝاّ:حــل داا افعتــذا ٤عٔ ايتـُٝــِ املعُــاسٟ
دةاٍ أ ٟاعذ ٌٜأَ ٚؼٜٛش أَٚ
ٕ افعتذا ٤عً ٢املـٓ املعُاسٜٓ ٟـشف
حزف أَ ٚاغٝرل يف ايتـُ ِٝاملعُاس ٟجيذس أايزنش اعذلاف ايهـملرل َـٔ ايكـٛاْني
أٗزا اؿلج اجا ٤يف قاْ ٕٛفاٜـ ١حـل امل يـ ايعشاقـ ٞيًُــُِ املعُـاس...((:ٟإ
ٜــذاا ا ٟاعتــذا ٤عًــٖ ٢ــزا اؿلجٚيــ٘ نــزيو إ ميٓــا ا ٟحــزف أَ ٚاغــٝرل يف
املـٓ ))() 64جٚقذ أَنذ املؼشمم ايفشْظ ٞعًـ ٢حـل املــُِ املعُـاس ٟيف احـذلاّ
َـٓف٘ (ٚ) 65اٜلاّ َا رٖب اي ٘ٝاملؼشمم افملاْ ٞعً ٢حل املـُِ املعُـاس ٟيف َٓـا
نٌ اؼ ٜ٘ٛقذ ٜكا عًَ ٢ـٓف٘ ٚا ٟاعتـذا ٤اةـش ميـع اــاؿ٘ ايفهشٜـ ١أَٚ
ايؼخـ.)66( ١ٝ
ٚعً ٢املظت ٣ٛايـذٚي ٞاعذلاـ اافاقٝـ ( ١أـشٕ ) ؿُاٜـ ١املًهٝـ ١اريدأٝـ١
ٚايفٓ ١ٝؿشاح ١عل املـُِ ملعُاس ٟيف افعذلاض عً ٢نٌ ؼش ٜأَ ٚاؼ ٜ٘ٛأَٚ
ا ٟاعذ ٌٜاةش ملـٓف٘ أَ ٚنٌ َظاغ اةش أزاي املــٓ ٜهـ ٕٛكـاساّ أؼـشا٘ أَٚ
زلعت٘ ()67جٚػذس فػاس ٠ؿعٛأ ١ادسٝل ٖـزا اؿـل يف ايٛاقـا ايعًُـٚ ٞيف
َعشا ١أَ ٚؼذٜذ َتٜ ٢ه ٕٛافعتـذاَ ٤اطـاّ أؼـشف املــُِ املعُـاس )68(ٟاف آْـا
ْــشكأ َــا ٜــزٖب ايٝــ٘ املؼــشمم ايعشاقــٚ ٞافملــاْ ٞر ٜٓـــا عًــ ٢ؿــٛسَ ٠عٓٝــ٘
ي عتذاٖٚ ٤زا ٜع ْـ٘ ميٓـا أٜـ ١اعتـذاٜ ٤كـا عًـ ٢ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟد ٕٚإ
ٜشأدا أـٛس ٠اةش َٔ ٣ؿٛس افعتذا ٤ف اْ٘ َا جيذس أايزنش إٔ َا طـً رنـش ٙج
ٜه ٕٛادسٝك٘ قسٌ ػظٝذ ايتـُ ِٝاملعُاس ٟيف ػـهٌ َـاد ٟيف ؿـٛس ٠أٓـا٤
ج ف أْ٘ ٜـعب ادسٝك٘ را نإ يف ؿٛس ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜاريةش)69(.٣
 َٔٚاِ را ٚقا اعتذا ٤عً ٢املسٓ ٢املؼٝذ نإٔ ٜه ٕٛأٗذّ ايسٓا ٤أ ٚاا اـ٘
أاؿشٜل اإٕ حل داا افعتذاٖ ٤زا ٜه ٕٛملايو ايعكاس نُا ٜه ٕٛيًُٗٓذغ اٚ
املـُِ املعُاس ٟأٜل ّا إ ٜـذااا عـٔ ايتؼـ ٜ٘ٛأَ ٚأ ٟؼشٜـ ٜكـا عًـ ٢اهاَـٌ
َـٓف٘ املعُاس ٟاملتجظذ يف ايسٓـاٚ ٤ريـو يهـ ٕٛحكـ٘ يــٝل أؼخــٝت٘ َٚـٔ
حكٛق٘ اريَدأ ١ٝايا ف اظتكط أايتٓاصٍ أَ ٚايتكادّ جنُا ٕ داـا افعتـذاٜ ٤كتــش
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عً ٢ايتعٜٛض جيهٖ ٕٛذّ ايسٓـا ٤املتلـُٔ يًتــُ ِٝاملعُـاس ٟجٜهًـ اَـٛفّ
طا ٜٚ ١ً٥د ٟاؿام اكشاس اقتـاد ١ٜنسرل ٠يزيو ٜكتـش حـل املــُِ املعُـاسٟ
عً ٢املدايس ١أايتعٜٛض.
اايملاّ:حــل ْظسـ ١املـــٓ املعُـاس ٟا املـُــِ املعُــاسٟ
أعــذلف املؼــشمم ايعشاقــٚ ٞاملكــاسٕ عــل ْظــس ١املـــٓ املعُــاسَ ٟـــُُ٘
() 70جٚأػاسي ي ٘ٝاوافاقٝاي ايذٚي ١ٝاـاؿ ١عُا ١ٜاملًه ١ٝاريَدأٚ ١ٝايفٓٝـ71( ١
)جاًًُـُِ املعُاس ٟإٔ ٜٓؼش َـٓف٘ أازل٘ج ٚي٘ إ ٜٓؼش ٙؼ اطـِ َظـتعاس أٚ
َٔ د ٕٚاطِ ج ٚي٘ إٔ قلش عً ٢ايغرل ايكٝـاّ أٓؼـش َــٓفاا٘ ؼـ اطـِ آةـش أٟ
ؼش ٜازل٘)72(.
اَا عـٔ نٝفٝـْ ١ظـس ١ايتــُ ِٝاملعُـاس; ٟميهـٔ ايكـ ٕ ٍٛاملــٓفاي
املعُاسٜــ( ١ايشطــٚ ّٛاـــشا٥ط ٚايُٓــارج ا ظــُٚ ١ايهشاطــاي ٚايــا اهــٕٛ
َهتٛأــ )١ميهــٔ ٚكــا عًٗٝــا أٝاْــاي اتعًــل أؼخـــ ١ٝاملـــُِ املعُــاسٟج
ٚنزيو ف خيتً اريَش يف ايٓٛمم ايملـاَْ ٞـٔ املــٓفاي املعُاسٜـٚ ١ايـا اهـٕٛ
عساس ٠عٔ اـُُٝاي َعُاسَ ١ٜتجظذ ٠يف َساْ ٞر ف ميٓا قاْْٛاّ َٔ ٚكا يٛحـ١
اعشٜفٝــ ١عًــ ٢ايسٓاٜــ ١أ ٚاؾظــٛس ٚغرلٖــا اــسني اطــِ أٜٖٛ ٚــٚ ١اكــا ايتـــُِٝ
املعُاس)73(.ٟ
ساأعاّ:حــل املـــُِ املعُــاس ٟيف كــشا ٤ايتعذٜــٌ عً ٢املـــٓ املعُــاسٟ
اعذلف قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل يـ ايعشاقـ ٞعـل املــُِ املعُـاس ٟيف كـشا٤
ايتعذ ٌٜعً ٢املـٓ املعُاسٚ )74(ٟاعذلا أٗزا اؿـل ايهـملرل َـٔ قـٛاْني حـل
امل ي ج اأكاص قاْ َ ٕٛيف ٞاريعُاٍ املعُاس ١ٜافَشٜه ٞيًُـُِ املعُاس ٟاؿل
يف اكــشا ٤ايتغــٝرل ٚايتعـذ ٌٜج ٚف خيفــَ ٞــا هلــز ٙاؿــل أ ٚاريَعُــاٍ َــٔ اريَُٖٝــ١
يهْٗٛا الف ٞاملش ١ْٚعً ٢اريَعُاٍ ٚايتـاَ ِٝاملعُاس)75(.١ٜ
 ٜٚحغ يف ٖز ٙايتعذ ٜي اَـا اهـ ٕٛقسـٌ ْؼـش ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟأَٚ
أعذ ٙنُـا إ ايتعـذ ٜي ايـا ٜٓـ ٟٛاملــُِ املعُـاس ٟاكشاٗ٥ـا عًـ ٢ايتــُِٝ
املعُاس ٟقذ ا د ٟقًب اقتـادٜاي ايعكذ لاَاّ عٜ ٝـسأ ايتـُ ِٝكتًـ
عٔ اريؿٌ ٚقتاج ْفكاي اكاا ١ٝأاٖل ١يتٓفٝز ٙنسٓا ٤ج افٖ ٞز ٙاؿاي ١قـل
يش ايعٌُ اظخ ايعكذ َـا املدايسـ ١أـايتعٜٛض عُـا أؿـاأ٘ َـٔ كـشس ج أ ٚخيتـاس
آفٝز ايتـُ ِٝاملعُاس ٟنسٓا ٤أعذ اعذَ ًٜ٘ـٔ قسـٌ املــُِ املعُـاس ٟعًـ ٢إٔ
ٜعٛض افةرل عٔ اريكشاس ايا ؿكت٘ أظسب ٖزا ايتعذ)76(.ٌٜ
ادسٝع ١ايسٓاٚ ٤ايتذةٌ يف آفٝز ٙاهً اَٛفّ طا َٔ ١ً٥قسٌ املتـشف يـ٘
ج ااريَش ٜتدًب َشاكع ١ايكلا ٤يًتذةٌ يف اعذ ٌٜايتـُ ِٝاملعُاس ٟاملتجظـذ يف
ايسٓا ٤ج ٚريو يتعاسض َـًخا املـُِ املعُاس ٟيف ايتـذةٌ يف اعـذ ٌٜاــُُ٘ٝ
َٚـًخَ ١ايو ايسٓا ٤ج يزا اقتل ٢اريَش اذةٌ ايكلا.٤
ةاَظاّ:حــل املـــُِ املعُــاس ٟيف طخــب اـُٝــُ٘
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قذث يف نملرل َٔ اريحٝإ جإٔ ٜٓؼش املـُِ املـٓ املعُـاسٟج أَٜٓ ٚفـزٙ
عٔ طشٜل ايتعاقذ جأ ٟملٔ آتكٌ ي٘ حكٛم اطـتغ ي٘ ج اـِ ٜـش ٣أعـذ ريـو ريطـسا
أَدأٝــٜ ١كــذسٖا إٔ ٖــزا ايتـــُٜ ِٝعــذ َداأكـاّ رسا٥ــ٘ ج اٝعُــذ طــخس٘ َــٔ
ايتذاٍٚج جيذس أافػاس ٠إٔ أَش طخب ايتـُ َٔ ِٝايتذا ٍٚج ف ٜملرل ػهافّ َا
ٜهٔ املـُِ قذ اـشف يف حكٛم افطتغ ٍ املاي ٞهلزا ايتـُ ِٝج ر قسٌ ريـو يـ٘
إٔ ٜظخس٘ َٔ ايتذا َٔ ٍٚد ٕٚإٔ ٜـدذّ اـاحل اػخاق آةش ٜٔج أَـا را اــشف
يف حل افطتغ ٍ املاي ٞاٗٓـا ٜـدلص اعتسـاس آةـش افشكـ٘ اؿٝـا ٠ايعًُٝـ ١ف ٖٚـٞ
املـًخ ١املاي ١ٝيًُتـشف ي ٘ٝيف حكٛم افطـتغ ٍ املـاي)77(ٞج يـزا ٚكـع قٝـٛد
عً ٢طًد ١املـُِ املعُاسَٗٓ ٟا-:
ايكٝذ اري:ٍٚإٔ ادشأ أطـسا ةدـرل ٠اكتلـ ٞطـخب ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟج ٜٚعـٛد
اكذٜش ٖز ٙاريطسا يًُخهُ ١جاًٗا إٔ اكل ٞأشاض طًس٘.
ايكٝذ ايملاْ : ٞاعٜٛض َٔ آي ي ٘ٝحكٛم افطتغ ٍ املاي ٞاعٜٛل ّا عـادفّ ج اـإرا
ٜتِ ايٛاا ٤أايتعٜٛض صاٍ أاش اؿهِ ٚأََتٓا طخس٘ ج ٚايتعٜٛض ٖٓا ف ٜكـ ّٛعًـ٢
حل املـُِ املعُاس ٟيف اعذ ٌٜأ ٚاغٝرل ارياهاس ايٛاسد ٠يف اـُُ٘ٝج ٚامنا ٜكّٛ
عًــ ٢اعــٜٛض اريكــشاس املايٝــ ١ايــا أؿــاأ َــٔ اْتكً ـ يٝــ٘ حكــٛم افطــتغ ٍ
املاي)78(ٞ

املدــًب ايملاْــٞ
اؿــكٛم املايٝــ ١يًُـــُِ املعُــاسٟ

يغشض اوحاط ١اٛكٛمم اؿل املاي ٞيًُـُِ املعُـاسَ ٟـٔ عٝـا كٛاْسـ٘
ٚيغشض لٝض ٙعٔ غرل َٔ ٙاؿكٛم نإ فأذ َٔ اكظٖ ِٝزا املدًب اـشعٝنيج
ٜتلُٔ اريَ ٍٚفٗ ّٛاؿل املاي ٞيًُـُِ املعُـاسٟج ٚايفـشمم ايملـاْ ٞحملتـ ٣ٛاؿـل
املاي ٞيًُـُِ املعُاس.ٟ

ايفــشمم اريٍٚ
َفــٗ ّٛاؿــل املايــ ٞيًُـــُِ املعُــاسٟ

ميملــٌ اؿــل املــاي ٞايكُٝــ ١املايٝــ ١وأتهــاس املـــُِج ٖٚــ ٛحــل اطــت٦ملاسٟ
يًُـُِ املعُاسٚ ٟحذ ٙاٛكسـ٘ ٜظـتدٝا اطـتغ ٍ اــُ ُ٘ٝاـا ٜعـٛد عًٝـ٘
أاملٓفعٚ ١ايشأأ املاي)79(.ٞ
يزا اٜٗ ٛعشف أأْ٘  -:ريو اؿل ايزٜ ٟعدل عـٔ افعـذلاف يًُــُِ املعُـاسٟ
أإَهاْ ١ٝاؿـ ٍٛعًْ ٢ــٝب َعكـَ ٍٛـٔ ايعا٥ـذ املـاي ٞاملتخــٌ َـٔ اْتفـامم
اؾُٗٛس اـٓف٘ ج اٗ ٛرٕ حل لملً٘ افَتٝاصاي املاي ١ٝايا قـٌ عًٗٝـا املــُِ
املعُاس َٔ ٟاطتغ ٍ َـٓف٘ املعُاس ٟج ٜ ٖٛٚكاأٌ اؿـل اريدأـ ٞايـزٜ ٟعـدل عـٔ
اؾاْب املعٓ ٟٛي٘)80(.
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رٕ ٖــ ٛأَهاْٝــ ١املٗٓــذغ أ ٚاملـــُِ املعُــاس ٟجَــٔ اطــتعُاٍ اـــُُ٘ٝ
ٚاطتغ ي٘ ٚافْتفامم أ٘ أٓفظ٘ جأ ٚايتٓاصٍ عٓ٘ يًغرل َكاأٌ حـٛي٘ عً ٢أكش َايٞ
ْتٝج ١ايتٓاصٍ ا ٚافطتغ ٍ.
ٚريُٖٖ ١ٝزا اؿل اػذلط املؼشمم ايعشاقـٚ ٞاملكـاسٕ إٔ اهـ ٕٛايتــشااي ايـٛاسد٠
عًٝــ٘ َهتٛأــ ١اؼــتٌُ عًــ ٢أٝــإ َــذاٚ ٙايغــشض َٓــ٘ َٚــذ ٠افطــتغ ٍ
َٚهاْ٘)81(.

ايفــشمم ايملاْــٞ
قتــ ٣ٛاؿــل املايـ ٞيًُـــُِ املعُــاسٟ

ٕ املـُِ املعُاس ٟأَـا ٜلـا ايتــُ ِٝاملعُـاسَ ٟظـسك ّا ٜٚـشةف يًغـرل
أاطتغ ي٘ ج أٜ ٚهً أٛكع٘ َٔ قسـٌ ايغـرل ج يـزا طـٓتٓا ٍٚريـوج ٚعًـ ٢ايٓخـٛ
ارا:-ٞ
أٚفّ:ايتــشةٝــف أاطتــغ ٍ ايتـُٝـِ املعُــاسٟ
ٜه ٕٛايذلةٝف عٔ ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟعـٔ طشٜـل اافـام أـني املــُِ
املعُاسٚ ٟاملتٓاصٍ ي٘ جاٛكس٘ ٜتٓاصٍ املـُِ أ ٚاملٗٓذغ املعُاس ٟعٔ اؿل املاي ٞيف
ايتـُ ِٝاملعُاس ٟج َا أكا ٤اؿـل اريدأـ ٞيًُٗٓـذغ أ ٚاملــُِ املعُـاس ٟنْٛـ٘
يــــٝل أؼخــــٝت٘ج اًـــ٘ إ ٜسٝعـــ٘ ٖٓٚـــا ٜؼـــٌُ ايعكـــذ أهااـــ ١حكٛقـــ٘
ٚايتضاَاا٘)82(.
ٜٓٚعكــذ ايذلةــٝف عــٔ ايتـــُ ِٝاملعُــاس ٟأؼــشٚط افْعكــاد ايعاَــ ١ج
ٜٚؼذلط ا ٘ٝايؼشٚط ايٛاسد ٙيف ايكاْ ٕٛاملذْ ٞج ٜٚذلاـب عًٝـ٘ اراـاس ايتكًٝذٜـ١
يعكذ ايسٝا ج اريَش ايز ٟقـذ ٜشكعٓـا ا ايكٛاعـذ ايعاَـ ١يف ايكـاْ ٕٛاملـذْ ٞج ايـزٟ
ٜتُتا ا ٘ٝايدشاإ عكٛم ٚعًُٗٝا ايتضاَـاي ج ٚاجـشد ِأـشاّ ٖـزا ايعكـذ ج قـل
يًُتٓاصٍ إَٔ ٜظتٛيف املسًغ املايَ ٞكاأٌ آاصي٘ ج ٜٚـسأ املتٓاصٍ ي٘ املايـو ايكـاْْٞٛ
يًخكــٛم املايٝــٚ ١نٝفٝــ ١اطــتغ هلا ج ٚاٛكــب ٖــزا ايعكــذ ٜهــ ٕٛيًُـــُِ
املعُـــاس ٟحكـــٛم ٚعًٝـــ٘ ايتضاَـــاي ٜشاسٗـــا عكـــذ ايذلةـــٝف عـــٔ ايتــــُِٝ
املعُاسٟج ٜٚحغ إ ٖزا ايذلةٝف قذ ٜـتِ عًـ ٢أَطـاغ املؼـاسن ١أـني املــُِ
املعُاسٚ ٟاملتٓاصٍ ي٘ جاٝظـاِٖ املــُِ اجٗـٛد ٙايـزٖ ج ٜٚظـاِٖ املتٓـاصٍ يـ٘ يف
ْفكاي اطتغ ٍ ٖزا اؿل ٚايتـشف ا)83(٘ٝج ٚقذ فٜه ٕٛعً ٢أَطاغ املؼـاسن١
أني املـُِ املعُاسٚ ٟاملتـشف ي٘.
ااْٝاّ:ايتـــاَ ِٝاملعُاسٜــ ١ايا ٜهً َـُُٖٛــا أٛكعٗــا
إ املـُِ املعُاس ٟقذ ٜهًـ أٛكـا ايتــُ ِٝاملعُـاسٚ ٟآفٝـز ٙأٓـا٤
عً ٢عكذ َكاٚي ١ا ٚعكذ عٌُ ج يزا طٓتٓاٖ ٍٚزا ايفشمم يف اكشاني ْسخملُٗا اساعـاّ
ج ٚعً ٢ايٓخ ٛارا:-ٞ
-1ايتــاَ ِٝايا ُٜهً َـُُٗٝا أٓا ٤عً ٢عكذ َكــاٚي١
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قذ ٜهً املـُِ املعُاس ٟأتٓفٝـز اــَُ ِٝعُـاسَ ٟعـذ َظـسكاّ ا ٚقـذ
ٜهً أٛكع٘ ٚآفٝز ٙأٓا ٤عً ٢عكذ َكاٚي١جٚاملكاٚيـ((:ٖٞ ١عكـذ ٜتعٗـذ أـ٘
أحذ ايدشاني جإٔ ٜـٓا ػ٦ٝاّ أ ٜ ٚد ٟعُ ّ يكا ٤اكش ٜتعٗذ أ٘ ايدشف افةش)))84(.
ٚفػــو ٕ املكاٚيــ ١أــني املـــُِ املعُــاسٚ ٟس ايعُــٌ جآعكــذ أؼــشٚط
ٚأسنإ املكاٚي ١ايعاَ ١ف إٔ احملٌ يف املكاٚي ١أني س ايعُـٌ ٚاملــُِ املعُـاس ٟج
ٜكا يف َٛكا دساطتٓا عً ٢ايتـاَ ِٝاملعُاس١ٜجااملٗٓذغ ا ٚاملــُِ املعُـاس ٟيف
ٖزا ايعكذ خيتف أٛكا ايتـاَ ِٝيًسٓـا ٤املضَـا اْؼـا  ٙج اـا ًٜـضّ َـٔ ريـو َـٔ
ةشا٥ط ج ٚسطـَٛاي ج َٚكاطـاي ج ٚريـو عهـِ ةدلاـ٘ أ ٚااًٖٝـ٘ عًُٝـاّ ا ٚآٝـاّ
يًكٝاّ أٗز ٙاملُٗ)85(.١
اــايتضاّ املٗٓــذغ ا ٚاملـــُِ املعُــاس ٟايتــضاّ عــاّ ٚػــاٌَجف ٜٓخـــش يف
ايشطــَٛاي ٚكــُإ طـ َتٗا َــٔ نــٌ عٝــب ًٜخــل أايسٓا٤جأظــسب عــذّ طـ َ١
ايشطَٛاي ج ٚيهٓ٘ اٜلاّ ميتذ ا ايتعشف عً ٢ةـا٥ف ايذلأ ١ج ٚاعدـا ٤ايٓــأ
ٚايتٛك ١ٝايلشٚس ٟيًفٓٝني ج اَٗ ٛظ  ٍٚعٔ كٛد ٠ايشطـَٛاي املكذَـٚ ١ايتــاَِٝ
امل  ١ُ٥يةأٓ)86(.١ٝ
ٚيهـــٔ ٜملــــاس ايتظــــا ٍ يف ٖــــزا ايفــــشض ا َــــٔ اعــــٛد اؿكــــٛم
املعٓٚ ١ٜٛاملاي ١ٝج يش ايعٌُ اّ يًُـُِ املعُاسٟ؟
ميهٔ ايكـ ٍٛاْـ٘ يف ظـٌ َٛقـ املؼـشمم ايعشاقـٚ ٞايعشأـ ٞاملكـاسٕ إ س
ايعٌُ ف ٜعذ َ يفاّ يًتـُ ِٝاملعُاسٟجأـٌ اسكـ ٢يًُــُِ ا ٚاملٗٓـذغ املعُـاسٟ
ؿفت٘ ٖز ٙج اٗٓايو حذٚد ف جيٛص إ ٜتخداٖا عكذ املكاٚيـ ١ااملــُِ ف جيـٛص إ
ٜٓضٍ يش ايعٌُ عٔ ؿفت٘ نُـُِ أٌ اسك ٢ي٘ ؿفت٘ ٖز ٙج ٚي٘ إ مياسغ ٖـزا
اؿل حت ٢يٚ ٛكذ اافام يف عكذ املكاٚي ١عً ٢غرل ريو (.)87
.:2ايتـــاَ ِٝايا ٜهــً َـُُٝـٗا أٛكعٗــا أٓا ٤عً ٢عكذ عُــٌ
ٜعشف عكذ ايعٌُ أاْ٘((:عكذ ٜتعٗذ أ٘ أحذ ايدشاني أإ خيــف عًُـ٘
ـذَ ١ايدشف افةش ج ٜٚه ٕٛيف أدا ٘٥ؼ اٛكٚ ٘ٗٝاداسا٘ َكاأٌ أكش ٜتعٗـذ أـ٘
ايدشف ارةش ج ٜٚه ٕٛايعاٌَ أكرلاّ ةاؿاّ)88 ).
ٖٓٚا ْفذلض إٔ املـُِ املعُاس ٟاطتخذَ٘ س ايعٌُ اٛكـب عكـذ عُـٌ
جالٌ يف ةذَٜ ١لا ايتـاَ ِٝاملعُاسٜـ ١ايـا ٜٛؿـ ٞأٗـا س ايعُـٌ ج ٚيف ٖـزا
ايفــشض نُــا ٖــ ٛاــشض عكــذ املكــا ٍٚف جيــٛص يًُـــُِ إ ٜٓــضٍ عــٔ ؿــفت٘
نُـــُِ َعُــاس) 89(ٟج ٚامنــا ٜــتِ اكــط ايتعاقــذ عًــ ٢حــل افطــتغ ٍ املــايٞ
يًتـُ ِٝاملعُاس.ٟ
ااملـُِ املعُاس ٟقذ ٜهَٓٗ ٕٛذطاّ ؿٓاعت٘ ايتـُ ِٝج اٝه ٕٛاٛكـب
عكذ ايعٌُ املدلّ أٚ ٘ٓٝأني س ايعٌُ – ٚايا اتخـز يف ايغايـب ػـشن ١اــاَِٝ
َعُاس ١ٜأَ ٚهتب اــآَٖ ِٝذطـ – ١ٝقـذ اــشف يف حكـ٘ املـاي ٞيف اطـتغ ٍ
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اــاَ ُ٘ٝاملعُاسٜـ ١ج اـ جيـٛص يــ٘ ايتعاقـذ ؿظـاأ٘ اـــاق يتٓفٝـز ايتـــاَِٝ
املعُاس ١ٜايا نً أاْتاكٗا َـٔ قسـٌ ايؼـشن ١املتعاقـذ َعٗـا اةةـرلٚ ٠حـذٖا
اٛكب عكذ ايعٌُ املدلّ َا املـُِ املعُـاس ٟاطـتغ ٍ ايتــاَ ِٝاملعُاسٜـ ١ايـا
ٜتٛؿٌ ايٗٝا املـُِ اآا ٤طشٜإ عكذ ايعٌُ ايز ٟقذد أٛك٘ عاّ حكٛم املــُِ
املعُاس ٟاملاي ١ٝعً ٢اـاَ ُ٘ٝعظب َا ٚسد ا َٔ ٘ٝػشٚط ت افافام عًٗٝا)90(.
ػذس افػاس ٠إ عكذ ايعٌُ املدلّ أني س ايعٌُ ٚاملـُِ املعُـاسٜٓ ٟعكـذ
أؼشٚط افْعكـاد ٚايــخ ١املكـشس ٠يف ايكٛاعـذ ايعاَـ ١ج اًعكـذ ايعُـٌ عٓاؿـشٙ
املتُملً ١أايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜايا ٜتٛهلـا املــُِ املعُـاسٚ ٟاريكـش قـٌ ايتـضاّ س
ايعٌُ ج ر اْ٘ ف ٜتـٛس ٚكٛد ٚكٛد ٖزا ايعكذ اف ارا نإ ايعُـٌ َـاكٛساّ ج اعكـذ
ايعٌُ َٔ عكٛد املعاٚكاي املاي ١ٝج اإ ؽً افكش يف ػإٔ َا َتعاقذ عًٝـ٘ ج اـ
ٜه ٕٛايعكذ عكذ عٌُ ج ٚامنا ٜعذ َٔ عكٛد ايتدلعـاي ج اَ ٚـٔ عكـٛد اــذَاي
ا اْ ١ٝج ٚاٜلاّ ايتسع ١ٝاتُملـٌ يف ةلـٛمم املــُِ املعُـاس ٟيشقاأـ ٚ ١ػـشاف س
ايعٌُ ج ح ٝإ َٓاط اهٖ ٝٝزا ايعكذ ٚلٝٝض ٙعٔ غرل َٔ ٙايعكـٛد ٖـ ٛاـٛااش
عٓـش ايتسع ١ٝايا اتُملٌ يف ةلٛمم املـُِ فػشاف س ايعٌُ ٚسقاأت٘)91(.
ٚنُـــا ٖـــ ٛيف اـــشض عكـــذ املكاٚيـــ ١جٜملـــاس ايتظـــا ٍ حـــَ ٍٛــــرل
ايتـــــُ ِٝاملعُــــاس ٟايــــزٜ ٟلــــع٘ املٗٓــــذغ ا ٚاملـــــُِ ج ؼــ ـ اػــــشاف
ٚاٛكٝــــ٘ س ايعُــــٌ ج ٖــــٌ ٜٓظــــب ا املـــــُِ املعُــــاس ٟاّ ٜعــــذ س
ايعٌُ َ يفاّ ي٘ ؟
اةتً ايفك٘ ٚايتؼشٜا افَشٜه ٞيف افكاأ ١عًٖ ٢ـزا ايتظـا ٍ ج اـزٖب
ايفك٘ ٚايكلا ٤افَشٜهٚ ٞقاْ ٕٛفا ١ٜامل ي يظٓ 1976 ١املعذٍ أكاْ ٕٛفاٜـ١
َ يف ٞافعُاٍ املعُاسٜـ ١يظـٓ 1990 ١ا إ حكـٛم ايتـأيٚ ٝايٓؼـش أايٓظـس ١ا
ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜايا ٜلعٗا املـُُ ٕٛاملعُاس ٕٜٛايزٜ ٟشاسدَ ٕٛا س ايعٌُ
أعكذ عٌُ اعٛد ا س ايعٌُ َا ٜتِ افافام عً ٢ة ف ريـو( )92ج يـزيو اـإ
ايتـاَ ِٝايا ٜتٛؿٌ ايٗٝا املـُِ املعُاس ٟاعٛد ا س ايعٌُ طٛاْ ٤ف يف عكذ
ايعٌُ عً ٢ريو اّ ٜٓف)93(.
ٚقذ أٚكخٓا ريو يف طاس عكذ املكاٚي ١ج ٚأٓٝا إ املؼشمم افَشٜه ٞأكإْٛ
حل امل ي يعاّ 1976ج ٜأةـز أايتخذٜـذ افاذلاكـ ٞيف ؼذٜـذ املــُِ يًتــاَِٝ
املعُاس١ٜجيف حني ٕ املؼـشمم ايعشاقـٚ ٞايعشأـ ٞاملكـاسٕ ٜـس ريـو عًـ ٢ايتخذٜـذ
ايٛاقع ٞايؼخـ ٞيف َٔ آتظب اي ٘ٝؿف ١املــُِ املعُـاس ٟج ٚأٓـا ٤عًٝـ٘ اعـٛد
حكٛم ايتـُ ِٝيًُـُِ ٚيٝع ا س ايعٌُ.
اٝتسني يٓا يف ظٌ َٛق ايتؼشٜا ٚايفك٘ ايفشْظٚ ٞايعشأـ ٞاملكـاسٕج اْـ٘ ف
جيٛص إٔ ٜـسأ س ايعٌُ – ػخـاّ طسٝعٝاّ نإ اَ ٚعٜٓٛـاّ عاَـاّ نايذٚيـ١ج اٚ
ةاؿاّ ناؾُع ١ٝا ٚػشن ٖٛ – ١املـُِ اٛكب عكذ ايعٌُ ج ٚف إ ٜه ٕٛيـ٘
حل ادأ ٞعًـ ٢املــٓ املعُـاس ٟج اٝخـتفغ املــُِ املعُـاس ٟعكـ٘ يف عٝـا
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َـٓفاا٘ ايا ْؼـشٖا أازلـ٘ س ايعُـٌ يف َــٓ ػـاٌَ ٜٚهـ ٕٛيـ٘ يف ٖـزٙ
اؿاي ١ج حل اطتغ ٍ ٖزا املـٓ َايٝاّ ج ٜٚتخذد أٛك٘ عـاّ حكـٛم املــُِ املايٝـ١
عًَ ٢ـٓفاا٘ عظب َا ٚسد يف ػشٚط يف عكذ ايعٌُ)94(.
ٜ ْٚذ ريو ن ٕٛاملـُِ املعُاس ٖٛ ٟاريؿٌ يف ٚكٛد ايتـُِٝج ال ّ عٔ
ريو اإٕ قاْ ٕٛايعٌُ ٚكذ يف اريؿٌ ؿُاٜتـ٘ فْـ٘ ايدـشف ايلـع ٝيف ايع قـ١
ايعكذَ ١ٜا س ايعٌُ.

املســخ ايملايــ
ٚطــا ٌ٥اؿُاٜــ ١يًُـٓفــاي املعُاسٜــ١

أعذ انتُاٍ املـٓ املعُاسٚ ٟظٗٛس ٙا ايٛكٛد ج املـاس َظـأي ١فاٜتـ٘ ج
أعذْ ٙتاك ّا يفهـش املــُِ ا ٚاملٗٓـذغ املعُـاس ٟجٜٚظـت ٟٛإ اهـَ ٕٛــٓفاي
ايعُاس ٠أـٛسَ ٠هتٛأ١جٚايا اــٌ ا اؾُٗـٛس عـٔ طشٜـل ايهتاأـ ١ج ٚريـو
أاطتخ ذاّ اطً ٛايتخشٜش اٗٝا عًـ ٢ايـٛسم ا ٚاٜـ ١ؿـٛس ٠ميهـٔ يًُـش ٤إ ٜدًـا
عًٗٝا جَملٌ ايشطٚ ّٛاـشا٥ط املعُاس)94(١ٜجا ٚناْ املــٓفاي املعُاسٜـًَ ١كـا٠
ػفٜٛاّ.

املدًــب اريٍَٚ
اؿــجض يًتـُــ ِٝاملعُــاسٟ

ٕ ٚطا ٌ٥فا ١ٜافْتاج املعُاس ٟج آــشف يف قـاْ ٕٛفاٜـ ١حـل امل يـ
ايعشاقٚ ٞاملكاسٕ اؿجـض يًتــُ ِٝاملعُـاس ٟج الـ ّ عـٔ اؾـضا ٤ايـزٚ ٟكـع٘
املؼشمم عٓذ حذٚث افعتذا ٤أ ٚاــشم يًتــُ ِٝاملعُـاس ٟج ٚاملتُملًـ ١يف َــادس٠
ايتـُ ٚ ِٝا ا٘ ج ٚطٓتٓا ٍٚيف ٖزا املدًب اؿجـض اـاسنني اؾـضا٤اي يةحهـاّ
املتعًك ١عهِ ؼكل املظ ٚي ١ٝعٔ افعتذا.٤
َا َ حع ٕ ١يفغ اؿجض ٖٓا خيتً عـٔ اؿجـض افعتٝـادٟجيف َفَٗٛـ٘
ٚػشٚط٘ ج ٚاملٛاد ايكاأً ١يًخجض ج يزيو ٜٓسغ ٞؼذٜذ َفٗ ّٛاؿجض أٚفّج ٚايسخ يف
ػشٚط اؿجض ااْٝاّج ٚؼذٜذ املٛاد ايا ٜؼًُٗا اؿجض أةرلاّجيزا طـٓسخ ريـو عًـ٢
ايٓخ ٛارا:-ٞ

ايفــشمم اريٍَٚ
َفــٗ ّٛاؿــجض يًتـُــ ِٝاملعُــاسٟ
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اؿجض ٚ ٖٛ-:كا َاٍ املذ ٜٔؼ ٜذ ايظًد ١ايعاَ ١ملٓا ؿاحس٘ َٔ إٔ ٜكـّٛ
أــأ ٟاـــشف قــاْ ْٞٛأَ ٚــادَ ٟــٔ ػــأْ٘ ةــشاج املــاٍ أ ٚاــاسَ ٙــٔ كــُإ ايــذأ٥
اؿاكض)95(.
ٚاؿجض يًتـُ ِٝاملعُاسٜٓ ٟـشف اؿل املاي ٞج ر ف جيٛص اؿجـض عًـ٢
اؿـل ا ملعٓـٖٚ ٟٛـ ٛكــُاْ٘ ؿـل املــُِ املعُـاسٟجيف حايــ ١اسـٛي اعتـذا ٤عًــ٢
حك٘)96(.
ٚجيذس أايزنش ٕ اؿجـض ايـز ٟمياسطـ٘ املــُِ املعُـاسٜ ٟشَـ ٞعـذ٠
أٖذافجخيتً اٗٝا عٔ اؿجض افحتٝاطٚ ٞاؿجض ايتٓفٝزٖٚ ٟز ٙاريٖذاف ٖ:-ٞ
ٚ-1ق ْؼش ايتـُ ِٝاملعُاس ٟج َٓٚا اذاٚي٘ أني اؾُٗٛس ج َٔ ااسٜخ ٚكـا اؿجـض
عً ٢ايتـُ ِٝاملعُاس.ٟ
-2حفغ املـٓ املعُاس َٔ ٟايتً ج ريو ٕ أكا ٙ٤يف حٝاص ٠املعتذ ٟقذ  ٜدٟ
اًف٘ ٚريٕ كشا٤اي ايذع ٣ٛقذ اد ٍٛج ٚقذ ٜٓتكٌ ة هلا املـٓ املعُاس ٟايغرل
جأًٜٗ ٚو ْتٝج ١افطتعُاٍ.
َٓ-3ا املعتذ َٔ ٟايتـشف يف املـٓ املعُاس ٟاملكًذ ج ٚايعٌُ عًـَٓ ٢ـا ةفـاٙ٤
أٓكًــ٘ ايغــرلجأ ٚكٗــ٘ فٗٛيــ ١ج ٚاكذميــ٘ نٗ٦ٝــَ ١ادٜــ ١اــذ ٜٔاملعتــذٟ
جٚا نذ َذ ٣اعتذا ٘٥عً ٢حل املـُِ املعٓ.ٟٛ
-4ايتٓفٝز عً ٢املــٓ املعُـاس ٟاملكًـذ ٚاريدٚاي ايـا اطـتعًُ يف ْتاكـ٘ ج يف
حاي ١اؿهِ أتعٜٛض ايلشس ايز ٟأؿا املــُِ املعُـاس ٟج ٖٚـ ٛأـزيو خيتًـ
غشك٘ عٔ غشض اؿجض افعتٝاد ٟج ر ٕ غشض اؿجـض يف َٛكـا دساطـتٓا ٜٗـذف
ٚق ْؼش املـٓ املعُاس َٔٚ ٟاِ ا ا٘ ٚايكلا ٤عًْٗ ٘ٝاٝ٥اّج أَا غا ١ٜاؿجض
افعتٝاد ٟج اٗ ٞايتٓفٝز عً ٢احملجـٛص ٚأايتـاي ٞاطتخــاٍ ايـذَ ٜٔـٔ آـ٘ أعـذ
أٝع٘)97(.

ايفــشمم ايملاْــٞ
ػــشٚط اؿــجض يًتـُــ ِٝاملعُــاسٟ

ٜعٗش َٔ أحهاّ ايتؼشٜا ايعشاقٚ ٞاملكـاسٕ ج إٔ ايؼـشٚط ايٛاكـب اٛاشٖـا ج
وٜكامم اؿجض عً ٢ايتـُ ِٝاملعُاس ٟجايز ٟاطتخذّ أـٛس ٠غرل َؼشٚع:-ٖٞ ١
أَٚفّ-:اكــذ ِٜطًــب َٔ قسٌ ر ٟٚايؼإٔ
اػذلط ايتؼشٜا ايعشاقٚ ٞاملكاسٕ ج إٔ ٜتكـذّ أؿـخا اؿـل أ ٚر ٟٚايؼـإٔ
ايــز ٜٔأؿــاأِٗ كــشس َــٔ كــشا ٤افعتــذا ٤عًــ ٢ايتـــُ ِٝاملعُــاس ٟج ٚأؿــخا
اؿل(ٚ)98اطا يف َفٗ َ٘ٛج اٜٗ ٛؼٌُ نٌ َٔ املـُِ املعُاسٚٚ ٟسات٘ ٚاملٛؿـ٢
هلِ ٚايٓاػش ٚنٌ َٔ ي٘ حل يف اطتغ ٍ ايتـُ ِٝاملعُاس)99(.ٟ
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 ٜحغ إٔ يهٌ ػخف ي٘ حل َؼشٚمم يف اطتغ ٍ ايتـُ ِٝاملعُاس ٟجإٔ
ٜكذّ طًب اؾٗ ١املختـ١ج يٛق افعتذا ٤عً ٢ايتـاَ ِٝاملعُاس.١ٜ
ااْٝاّ-:اكذٜــِ طًب احملهُــ ١املختـــ١
احملهُ ١املختـ ٖٞ ١قهُ ١ايسذا ٠٤ج حتٚ ٢إ نإ املٛكـٛمم آعـشٙ
قهُ ١أةش٣جا جيٛص ؿذاس أَش أاؿجض ج ف را ناْ قهُ ١أذا)100(.٠٤
ر إٔ قهُ ١ايسذا ٖٞ ٠٤ارينملش قذس َٔ ٠غرلٖا يف ٖزا اوكـشا ٤ج نْٗٛـا
آعش يف أؿٌ ايدًب املكذّ َٔ قسٌ املـُِ املعُاس.ٟ
اايملاّ -:كــشاٚ ٤ؿ افـٝـً ٞيًُـٓ املعُــاس ٟايـزٜ ٟــٓؼش أ ٚأعٝـــذ ْؼـشٙ
أٛكــ٘ غرل َؼــشٚمم (-:)101
ٚايٛاقا ٕ اهلذف َٔ ريوجايتأنذ َٔ ٕ ْؼش املـٓ املعُاس ٟقذ ت أــٛس٠
غرل َؼشٚعٚ ١إ ايٓؼش قذ أطفش عٓ٘ اعتذا ٤عً ٢حل املـُِ املعُاس ٟج ٚريو أعذ
دساط ١أطسا اؿجض املكذَ َٔ ١قسٌ ؿاحب اؿل أ ٚةًفا)102(.ٙ٤

املدًــب ايملاْــٞ
ٚطا ٌ٥اؿُاٜــ ١يف َٛاكٗــ ١املظ  ٍٚعٔ افعتــذا( ٤ايتعٜٛــض)

ٕ أ ٟاـشف أ ٚاطتغ ٍ ؿل املـُِ املعٓ ٟٛد ٕٚرْ٘ ٜعتدل ةشقاّ ؿكٛقـ٘
طٛا ٤نإ ٖزا افطتغ ٍ ؿادساّ َٔ ايغرل ()103أَ ٚـٔ ػـخف اشأدـ٘ َـا املــُِ
ايع ق ١ايعكذَ ١ٜاداّ ٖزا ايتـشف ٜظسب كشس يًُـُِ املعُاس ٟطٛا ٤نإ ٖـزا
ايلشس َادٜاّ أَ ٚعٜٓٛاّ ج يزا نـإ فأـذ َـٔ ٚطـا ٌ٥ؿُاٜـ ١املــُِ املعُـاس ٟيف
َٛاكٜٗ َٔ ١ظسب ريو افعتذا ٤ج غرل إٔ فاٜت٘ ف اتخكل ف را نإ يف اعٌ َٔ
اشأد٘ َا املـُِ ايع ق ١ايعكذ ١ٜأ ٚايغرلجَكَٛاي يكٝاّ املظ ٚي ١ٝاملذْٝـ ١ج ٖٚـزا
َا طٓتٓاٚي٘ عً ٢ايٓخ ٛارا:-ٞ

ايفــشمم اريٍٚ
ؼكــل أسنــإ املظ ٚيٝــ ١املذْٝــ ١يف افعتـــذا٤

افعتذا ٤عً ٢حل املـُِ املعُاس ٟاريدأ ٞأ ٚاملاي ٞج فأذ َٔ إٔ اتخكـل اٝـ٘
أٚؿاف ميهٔ َٔ ة هلا ج إٔ ٜتخكـل ريـو افعتـذا ٤ج ٖٚـز ٙاريٚؿـاف يف أؿـًٗا
َٚشكعٗا ٚطسٝعتٗا اريسنإ ايعاَ ١ايٛاكب ؼككٗا يكٝاّ املظ ٚي ١ٝاملذْ ١ٝجٚحٝ
ف كذٜــذ يف ايع قــ ١ايظــسس ١ٝاــ ْتدــشم هلــا ْٚهتفــ ٞأاملكَٛــاي اريةــش٣
جٚطٓذسطٗا اساعاّ عً ٢ايٓخ ٛارا:-ٞ
أٚفّ.:ايــخدأ
اـدأ قذ ٜـٓجِ عـٔ ايعكـذ أـني املــُِ املعُـاس ٟج ٚايٓاػـش أ ٚغـرلٚ ٙقـذ
ٜه ٕٛةدأ اكـرلٜاّ ج را نإ افعتذا ٤ايٛاقـا عًـ ٢املــُِ املعُـاسَ ٟـٔ قسـٌ
ايغرل ج ٜشاسط َع٘ املـُِ املعُاس ٟأأ ٟاافام عكـذ ٟج ٚااسـاي ريـو ٜكـا عًـ٢
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عاال املـُِ املعُاس ٟج ٚيف حايٚ ١كٛد عكذ قت ٟٛعًـ ٢غـشس طـٝه ٕٛاـدـأ
َفذلكاّ َٔ عذّ ايتٓفٝز يف راا٘ ج أَا ايعكذ ايز ٟاػتٌُ آفٝز ٙعً ٢كشس ج افـٞ
ٖز ٙاؿاي ١طٝه ٕٛاملـُِ املعُاسًَ ٟضَاّ أإاساي اـدأ)104(.
ٚقذ عشف ايفك٘ اريَشٜه ٞاـدأ ايـادس َٔ ايغـرل يف ْدـام حـل املــُِ
املعُاس ٟأأْ٘((:افْتٗاى غرل املـشح أ٘ يًخكٛم افطـت٦ملاس ١ٜيــاحب حـل امل يـ
ٚايزٜ ٟتخز اريػهاٍ آفا-:١ٝ
ْظخ ايعٌُ املعُاس ٟعٔ طشٜـل اهـشاس ايشطـِ اريؿـً ٞأ ٚاؼـٝٝذ َسٓـ٢
-1
َهشس َٔ ٙايشطِ اريؿً ٞأ َٔ ٚايسٓا ٤اريؿً.ٞ
عذاد عٌُ َعُاس ٟكذٜذ قٛس أَ ٚعذٍ عٔ ايعٌُ املعُاس.ٟ
-2
ايتٛصٜا غرل املؼشٚمم يٓظخ َٔ ايعٌُ املعُاس.)105(ٟ
-3
أَا يف ْدام ايكاْ ٕٛايعشاق ٞج اعتدل املؼشمم يف قـاْ ٕٛحـل امل يـ ايعشاقـٞ
حكٛم املـُِ املعُاسَ ٟاْع ١ػا ٙايهاا ١ج ٚاٚكـب عـذّ املظـاغ أٗـاج اٝتخكـل
اـدــأ عــل املـــُِ املعُــاس ٟعٓذ٥ــز يف اٜــ ١ؿــٛس ٠دَٛ ٕٚااكــ ١املـــُِ
املعُاس)106(.ٟ
َٚا ريو أكاص ايكاْ ٕٛج ٚعً ٢طس ٌٝافطتملٓا ٤يًغرل ايكٝاّ أسعض اريعُـاٍ
د ٕٚاؿـ ٍٛعًَٛ ٢ااك ١املـُِ املعُاس ٟج اٛاٝكاّ أـني ايــاحل ايعـاّ ٚاــاق ج
ٖٚز ٙاري عُاٍ ف ٜعذ َٔ قـاّ أٗـا َشاهسـ ّا ـدـأ سغـِ عـذّ اةـز َٛااكـ ١املــُِ
املعُاس-:ٖٞٚ ٟ
اطتٓظا اريعُاٍ املعُاس ١ٜيعشكٗا طُٓٝاّ ٝ٥ا أ ٚاًفضْٜٝٛاّ را ناْ ٖـزٙ
-1
اريعُاٍ املعُاس ١ٜقا ١ُ٥أـف ١دا ١ُ٥يف اريَانٔ ايعاَ.١
عٌُ ْظخٚ ١حٝذ َٔ ايتـُ ِٝاملعُاس ٟي طتعُاٍ ايؼخـ ٞاحملض.
-2
ٖٚزا افطتملٓاَٛ ٤كٛد يف ايعذٜذ َٔ ايكٛاْني املكاسْ ١جٜ ٚأةـز أـ٘ املؼـشمم
-3
ايعشاق ٖٛٚ ٞميٓأ َايو ايسٓا ٤احملت ٣ٛعً ٢ايعٌُ املعُاس ٟاؿل يف اعذ ٌٜأٖ ٚذّ
ريو ايسٓا َٔ ٤د ٕٚحاك ١اةز َٛااك ١املـُِ املعُاس)107(.ٟ
ٜٚكا عب ٤ااساي اـدـأ عًـ ٢عـاال املــُِ املعُـاس ٟاـإرا أاسـ املــُِ
املعُاس ٟأ ٚاملٗٓذغ عا٥ذ ١ٜاملـٓ املعُاس ٟي٘ ج اـإٕ اسـاي ٚقـٛمم افعتـذا ٤عًـ٢
حكٛق٘ ايا َٓخٗا ي٘ ايكاْ ٕٛاه ٕٛعً ٢ايٓخ ٛارا:-ٞ
را نإ افعتذا ٤عٔ طشٜل ْؼش املـٓ املعُاس ٟريََ ٍٚش َٔ ٠قسٌ ايغرل أَٚ
-1
آفٝز ٙنسٓا ٤ج اإٕ يآلةش ٜٔاساي َٛااك ١املــُِ املعُـاس ٟعًـٖ ٢ـزا ايٓؼـش أَٚ
ايتٓفٝز أذي ٌٝنتاأ ٚ ٞف اس عً ٘ٝايتعذٚ ٟاشاب املظ ٚي ١ٝعً.٘ٝ
را نإ افعتذا ٤عٔ طشٜل ايتعذ ٌٜأَ ٚايتخٜٛش أَ ٚافػتكام ج اٝتِ اواساي
-2
عٔ طشٜل امللاٖا ٠أني ايٓظخ ١اريَؿـً ١ٝيًُــٓ املعُاسٟجٚايٓظـخ ١املكًـذ ٠أَٚ
احملٛس ٠أَ ٚاملؼتك)108(.١
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ااْٝاّ:ايلشس
إٔ ايلشس( )109ايزًٜ ٟخل املـُِ املعُاسٟجقذ ٜه ٕٛؿـادساّ ـٔ اشأدـ٘
َا املـُِ أ ٚاملٗٓذغ املعُاس ٟع ق ١عكذ ١ٜج أٜ ٚه ٕٛؿادساّ َـٔ ايغـرل ايـز ٟف
ٜشاسط َا املـُِ أشاأد ١اعاقذ ١ٜج اإرا نإ ؿادساّ ٔ اشأد٘ َا املـُِ ساأد١
عكذٜــ ١ج اإْــ٘ ٜكتـــش عًــ ٢حـــٛي٘ عًــ ٢ايلــشس املتٛقــا اكــط ج ٚف ٜظــتدٝا
اؿـ ٍٛعٔ ايلشس غرل املتٛقا ف را أاس ايغؽ ٚاـدأ اؾظـ ِٝيف كاْـب ايدـشف
ارةش()110جٜٚؼذلط يف ايلشس ايؼشٚط ايٛاسد ٠يف ايكٛاعذ ايعاَ. ١
نُا ٕ املـُِ املعُاسًَ ٟضّ أإاساي َا أؿاأ٘ َٔ كشس طٛا ٤نـإ ايلـشس
َادٜاّ أّ ادأٝاّجار جيب عً ٘ٝاساي ايلشس ايز ٟؿك٘ َٔ كشا ٤افعتذا ٤عًـ ٢حكٛقـ٘
ٚفػو ٕ اريَش ٜظرلاّ أايٓظس ١يًلشس املاد ٟج يهـٔ اريَـش ٜـذم أايٓظـس ١يإلاسـاي
ايلشس اريدأ ٞج يزيو ٜزٖب كاْب َـٔ ايفكـ٘ ايفشْظـ ٞإٔ َـٔ املظـتخ ٌٝعًـ٢
املـُِ املعُاس ٟاساي َا أؿاأ٘ َٔ كشس َٔ كشا ٤افعتذا ٤عً ٢حكٛقـ٘ اريدأٝـ١جأٌ
ٕ ٖزا ايلشس ٜهَ ٕٛفذلكـاّجأاعتساس ٕ املــُِ املعُـاسٚ ٟحـذَ ٙـٔ ٜظـتدٝا
اكذٜش ؼكل افعتذا ٤عًَ ٢ـٓف٘ َٔ عذَ٘ فٕ ٖز ٙاملظأي َٔ ١أط قـاي املــُِ
املعُاس ٟاكط ملا ٜتُتا أ٘ َٔ ساأد ١افأ ٙٛاكط عًـ ٢اــُ ُ٘ٝـا ٜظـتتسا ٕ
طــًد ١قاكــ ٞاملٛكــٛمم آخـــش يف ؼذٜــذ ْدــام اريكــشاس ايــا أؿــاأ املـــُِ
املعُاس ٟاكط َٔ د ٕٚايتدشم ملظأي ١اساي ٚكٛد)111(.ٙ
يف حني ٜزٖب كاْب آةش اْ٘ ٜتعني عً ٢املـُِ املعُاسٟج اساي ايلـشس
اريدأٚ ٞريو اساعاّ يًكٛاعذ ايعاَ ١ج أاعتساس اْ٘ َٔ غرل املكس ٍٛإٔ ٜه ٕٛاملـُِ
املعُاس ٟةـُاّ ٚحهُاّ يف إٓ ٚاحذ ج يزا اـ ميهـٔ افعتُـاد عًـ ٢اكـذٜشاي
املـُِ املعُاسٚ ٟحذ ٙيف ايتملس َٔ ايلشسجأٌ ٜـتعني اـشى ٖـزا ايتكـذٜش يظـًد١
قاك ٞاملٛكٛمم يف نٌ حاي ١عً ٢حذ)112(.٠
يزا أقشي احملانِ اريدْ ٢دسك ١املسذأ ايعاّ يف كشٚس ٠قٝاّ املــُِ املعُـاسٟ
أإاســاي ايلــشس يف حايــ ١افعتــذا ٤جٖٚــزا افةــت ف َٛكــٛد يف ايفكــ٘ ٚايكلــا٤
ايعشأٞجٚيهٔ ايشاكأ إٔ اؿل اريدأ ٞيًُــُِ املعُـاس ٟيـ٘ ةـا٥ــ٘ املُٝـض ٠ج
ٚأايتاي ٞجيب عدا ٘٥طًد ١اكذٜش١ٜج ااملـُِ املعُاس ٖٛ ٟايزٜ ٟكـشس ٕ ٖٓايـو
اعتذاٚ ٤أٓا ّ٤عًًٜ ٘ٝجأ ايكلا ٤يًُدايس ١أايتعٜٛضجأَا أـذد ايتعٜٛض عـٔ
ايلشس املـادٚ ٟايـزٜ ٟتُملـٌ أاـظـاس ٠ايـا ؿكـ املــُِ املعُـاسٟج ٖٞٚعـاد٠
اهًف ١عذاد ايتـاَٚ ِٝايشط ّٛاريؿً ١ٝج ٚايهظب ايفا ٥املتُملٌ أاريسأاح ايا
حككٗــا املعتــذ ٟأ ٚايــا ٜظــتدٝا إٔ قككٗــا يــٛف ٚقــٛمم افعتــذا٤ج ااْــ٘ ؽلــا
يًكاعذ ٠ايعاَ ١يف اواساي)113(.

ايــفشمم ايملاْــٞ
حــهِ اــخكل املــظ ٚي ١ٝيف افعتــذا ٤عً ٢املـــٓفاي املعُـــاس١ٜ
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ٕ آااس املظ ٚي ١ٝؽتً اُٝا را نإ اوةـ ٍ عكـٛم املــُِ املعُـاسٟ
ؿادساّ َٔ ايغرلجأ ٚنإ ْتٝج ١ايعكذ املدلّ َا املــُِ املعُاسٟجٚايـزٜ ٟشاـب آاـاس
املظ ٚي ١ٝايعكذٚ ١ٜاذلاـب ٖـز ٙاريةـرل ٠نًُـا ت اوةـ ٍ أـايتضاّ عكـذٟجأ ٚت
افَتٓــامم عــٔ آفٝــز ٙأ ٚايتــأةرل يف آفٝــز)114(ٙج ٚاهُــٔ آاــاس املظ ـ ٚي ١ٝيف
افعتذا ٤عً ٢ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜيف افا-: ٞ
أٚفّ -:ايتعٜٛض ايعٝ
ايتعٜٛض ايعٜ : ٝع ايتعٜٛض ايزٜ ٟضٜـٌ ايلـشس أإعـاد ٠اؿـاٍ َـا
نإ عً ٘ٝع ٝميهٔ إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝيـ ٛقــٌ ايفعـٌ ايغـرل َؼـشٚمم ج
ٖٛٚف ٜتـٛس ف أعذ ٚقٛمم افعتذا ٤عً ٢املـٓ املعُاس ٟج اٝتخكل عٓذ٥ز ْتٝج١
صايـ١
حهِ فداْ ١ايــادس يف املظـ ٚيٜ ١ٝتُملـٌ يف إٔ ٖـزا اؿهـِ ٜـ دٟ
ايلشس ٚق ٛنٌ ااش ٜذلاب عً)115(.٘ٝ
ػذس افػاس ٠إٔ ايتعٜٛض ايع ٝقكـل ايغاٜـ ١ايـا ٜستغٗٝـا املــُِ
املعُاس ٟج أٌ ٖ ٛأالٌ طشٜل ي٘ ج اُٝخ ٛايلشس أذفّ َٔ اعٜٛل٘ َايٝـاّ ج اـايغشض
َٓ٘ ٖ ٛعاد ٠ايتٛاصٕ ايز ٟقذ أؿاأ٘ ْتٝج ١ايلشس أأقـَ ٢ـا ميهـٔ َـٔ دقـ٘ ٚسد
امللشٚس عًْ ٢فك ١ايدشف املظ  ٍٚايٛكا ايزٜ ٟه ٕٛاٝـ٘ يـٜ ٛكـا ايفعـٌ
ايلاس)116(.
ٚفػو يف إٔ ايتعٜٛض ايع ٝايز ٟميهٔ اؿهِ أ٘ وؿ ح ايلشس ايزٟ
ٜكا عً ٢املــٓ املعُـاس ٟج ٜتٛقـ عًـ ٢ػـهٌ ٖـزا افعتـذا ٤اكـذ ٜهـٕٛ
أـٛس ٠يضاّ ايٓاػش أايٓؼشجٚريو را اأةش عُذاّ عـٔ ْؼـش املــٓ املعُـاس ٟأٗـذف
اف ٜٛاشؿ ١طشح٘ أ ٚعشك٘ يف ايًخع ١املٓاطس ١كشاساّ أاملــُِ املعُـاس)117(ٟج
أَا را نإ افعتذا ٤عسـاس ٠عـٔ ْؼـش ايتــُ ِٝاملعُاسٟجأـذ ٕٚرٕ املــُِ اـإ
ايتعٜٛض ايع ٝعٓذ٥ز ٜه ٕٛأظـخب ايتــُ ِٝاملعُـاسَ ٟـٔ ايتـذاٍٚج أْ ٚؼـش
ايتعذ ٜي عً٘ٝج أَـا را نـإ ْؼـش ٙأــٛسَ ٠ؼـ ٖ٘ٛج اـإ ايتعـٜٛض ٜهـٕٛ
أظخب ايتـُ ِٝاملعُاس َٔ ٟايتذا ٍٚج ْٚؼشَ ٙش ٠ااْ ١ٝأعذ حزف ايتؼ ٜ٘ٛعٓ٘ أَا
يف حايْ ١ؼش ايتـَُٓ ِٝظـٛأ ّا غـرل املــُِ املعُـاس ٟاـإ ايتعـٜٛض ايعـٝ
ٜه ٕٛعٔ طشٜل ْؼشَ ٙش ٠أةش ٣حاَ ّ اطِ َـُُ٘ املعُاس.)118(ٟ
ٚيهٔ ٜملاس ايتظا ٍ اُٝا ي ٛت ْؼش ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟد ٕٚرٕ أَ ٚظـٛ
قاْْٞٛجٚت اعذٚ ًٜ٘اؼ ٜ٘ٛارياهاس ايـٛاسد ٠اٝـ٘ ج اـإٕ حهـِ اـ ف ايتــُِٝ
املعُاس ٟج أإصاي ١ايلشس املاد ٌٖ ٟميخ ٛايلشس املعٓـ ٟٛج أ ٟاؼـ ٜ٘ٛزلعـ ١املــُِ
املعُاس ٟج َٔ كشا ٤ؼش ٜأاهاس ٙاٌٗ ٜهتف ٞحهِ اواـ ف وسكـا ٤املــُِ
املعُاس ٟج َا أكا ٤زلعت٘ يف ا تُا ج َؼٛأ٘ أعذّ ايملكٚ ١افطتكشاس؟
قسٌ اوكاأ ١عٔ ريو ج فأذ َٔ اٛكٝأ ٖز ٙاؿايـ ١ج ٖـ ٛإٔ اؿهـِ أـإا ف
ف ج أَـا را نـإ
ايتـُ ِٝاملعُاس ٟأهااـْ ١ظـخ٘ ٜكتــش عًـ ٢نْٛـ٘ َٓكـّ ٛ
ايتـُ ِٝاملعُاس ٟيف ؿٛس ٠أٓا ٤ا ٜٓدسل اؿهِ أع .ٙ
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اُٝهٔ ايك ٕ ; ٍٛحهِ اوا ف را نإ ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟيف ؿـٛس٠
َٓكٛيٖٓ ١اجٜتسا حهِ اوا ف سد افعتساس املعٓ ٟٛج ٚريو أٓؼش اؿهِ أأطـساأ٘
ج أ ٚأذْٗٚا ٜٚتِ ريو أٓا ٤عً ٢طًب املتلـشس ج ٚيًُخهُـ ١طـًد ١اكذٜشٜـ ١يف
ريو(.)119
 ٕ ٚاؿهِ أـإا ف ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟطـٝهَ ٕٛؼـتُ ّ عًـٚ ٢ؿـ
يًتـُ ِٝال ّ عٔ اطِ َــُُ٘ج ٚأٝـإ صٚاٍ ٖـزا افعتـذا ٤ج ٚيف ريـو اأنٝـذ
يًُجتُا عً ٕ ٢ؿاحب ايتـُ ِٝاملعُاس ٟج ف ٜضاٍ َتُتعـاّ أؼـٗشا٘ ٚزلعتـ٘ ج
ٚيف ريو حفاظاّ عً ٢زلعت٘ ٚعذّ اؼٜٗٗٛا.
ال ّ عٔ ريو اإ اؿهِ أإا ف ايتـُ ِٝاملعُاس ٟأْ ٚؼش اؿهِ قـذ ف
ٜه ٕٛنااٝاّ ؾدل ايلشس ايز ٟؿل املـُِ املعُاس ٟج يزيو ميهـٔ َـا حهـِ
اواــ ف ايًجـــ ٤ٛايتعـــٜٛض ايٓكـــذٟج ٖٚـــزا خيلـــا يًظـــًد ١ايتكذٜشٜـــ١
يًكلا)120(.٤
يهٔ ٜملاس ايتظا ٍ ٌٖ ٜؼٌُ حهِ افا ف ايتـُ ِٝاملعُاسٟ؟
ي كاأ ١عٔ ٖزا ايتظا ٍ ميهٔ ايك ٍٛإ حهِ افا ف اٛاكٗ٘ ؿعٛأ ١ارا
نإ ٚاسداّ عً ٢اـَُ ِٝعُاسَ ٟتجظذ يف أٓا ٤ر اكاأ ١عٔ ريو ْف املـاد)47( ٠
َٔ قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق ٞأكٛهلا...((:ف جيٛص أأ ٟحاٍ إٔ اهـ ٕٛاملسـاْٞ
قٌ حجض ادسٝكاّ يٓف املاد ٠اؿاد ١ٜعؼشٖ َٔ ٠زا ايكاْٚ ٕٛف إٔ اتً أ ٚاــادس
أكـذ احملااع ١عً ٢حكٛم امل ي املعُاس ٟايز ٟاه ٕٛاـُُٝاا٘ ٚسطَٛاا٘ قذ
اطتعًُ اطتعُافّ غرل َؼشٚمم )))121(.
ااْٝاّ -:ايتعٜٛض غرل ايعٝ
ٕ ايتعٜٛض غـرل ايعـ ٝقـذ ٜهـ ٕٛاعٜٛلـ ّا ْكـذّ ٜا ٚقـذ ٜهـ ٕٛغـرل
ْكذ)122(ٟج ٚقذ أااس ايتعٜٛض غرل ايع ٝة اـاّ يف ايفكـ٘ ٚايكلـا ٤ايفشْظـٝني ج
ٚيهٔ ايشاكأ اٗٝا إٔ ايتعٜٛض غرل ايع َٔ ٝاملظا ٌ٥املظتكش ٠ايـا افٗـِ كـُٓاّ
َٔ ْـٛق ايكإْٛجَٚا ريو اإٔ ٖٓايو َٔ ٜش ٣يف ايتعٜٛض غرل ايٓكذ ٟج ٚط١ًٝ
حمل ٛايلشس  ٚصايت٘))123(.
ٚايتعٜٛض أع  ٙف ٜشقَ ٢ظت ٣ٛعاد ٠اؿاٍ َا نـإ عًٝـ٘ قسـٌ
ٚقٛمم ايلشسجنُا يف ايتعٜٛض ايعـ ٝج ٚنـزيو يـٝع أتعـٜٛض َـاي ٞاكـذسٙ
احملهُ ١أؼهٌ َعادٍ ؿجِ ايلشس ج اٗ ٛطشٜكاّ ٚطداّ أني ْـٛع ٞايتعـٜٛض ج
اٝتُملٌ أاؿهِ أأدا ٤أَش َعني عً ٢طس ٌٝايتعٜٛضج ٚاًجـأ احملـانِ ٖـزٙ
ايدشٜك ١عٓذ اعزس اؿهِ أايتعٜٛض ايع ٝأ ٚايٓكذ ٟج ٜٚتُملٌ ريو يف ؿـٛس٠
ْؼش قشاس اؿهِ يف ايـخ أ ٚاعتزاس عًْ ٢فك٘ َـٔ قـاّ أافعتـذا ٤ج ٚقـذ اسٓـ٢
املؼشمم املـشٖ ٟزا ايٓٛمم َٔ ايتعٜٛض عٓذَا أعد ٢حملهُ ١املٛكٛمم اؿل يف إٔ
آؼش اؿهِ يف كشٜذ ٠أ ٚأنملش عًْ ٢فك٘ احمله ّٛعً ٘ٝج أُٓٝا ايتضاّ املؼـشمم
ايعشاق ٞايـُ ٜ ٚتدشم ؼذٜذٙ
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أَا ايتعٜٛض ايٓكذ; ٟاٗ ٛعساس ٠عٔ َسًغ َٔ املاٍ ٜكتٓـا أـ٘ ايـذا ٔ٥عٛكـاّ
عٔ ايتٓفٝز ايع)124( ٝجٚيًتعٜٛض اكاأٌ ْكذ ٟيف ْدام اعٜٛض ايلـشس ايـزٟ
أؿا املـُِ املعُاس ٟأُٖٝـ ١ةاؿـ ١ج ريـو فٕ َـٔ اريكـشاس َـا ٜــٝب املــُِ
املعُاس ٟج ٚف ميهٔ اعٜٛل٘ عٓٗا ف عٔ طشٜل ايٓكٛد ٖٚز ٙاريكشاس ٖ:-ٞ
 .1اريكشاس اريدأ ١ٝايا ؿك املـُِ املعُاسْ ٟتٝج ١اعتذا ٤ايغرل عً ٢املـٓفاي
املعُاس ١ٜج اايلشس اريدأ ٞأدسٝعت٘ ف ٜكسٌ ايتعٜٛض عٓٝاّجٚأايتـايٜ ٞـتعني
عً ٢ايكاك ٞافيتجا ٤ايتعٜٛض ايٓكذ.ٟ
 .2اريكــشاس ايــا ؿك ـ املـــُِ املعُــاسْ ٟتٝجــ ١آفٝــز اـــاَ ُ٘ٝنسٓــا ٤أٚ
اطتعُاٍ سط َ٘ٛأ ٚكدداا٘ يف أٓـا ٤قـا ِ٥ج ر جيـض املؼـشمم ايعشاقـٖ ٞـذّ
ايسٓا ٤أ ٚا ا٘ أ ٚاغٝرل َعامل٘ أَ ٚـادسا٘ ج ا ٜسك ٢أَاّ املـُِ املعُاس ٟف
املدايس ١أايتعٜٛض ايٓكذ)125(.ٟ
ٜٚتِ ايًج ٤ٛايتعٜٛض ايٓكذ ٟعٓذ اعزس اؿهِ أايتعٜٛض ايعـ ٝجأٚ
عٓذ املدايس ١أ٘ َٔ قسٌ املتلشس ج ٖٚزا ايتعٜٛض ٜهَ ٕٛسًغ َٔ املـاٍ يف ايعـاد ٠ج
عً ٢اعتساس ٕ ايٓكٛد ٖ ٞأنملش ايدـشم َ ُ٥ـ ١يــ ح ايلـشس ج ٚاعـذ ايٛطـ١ًٝ
اململً ٢ؾدل ايلشس املتخـٌ َٔ كشا ٤افعتذا ٤عً ٢حكـٛم املــُِ املعُاسٟجنُـا
لملٌ ايٓكٛد دٚس سكا ٞ٥يف ةًل حايـَ ١ـٔ ايتـٛاصٕ يف ْفـع املتلـشس ج ٚنْٗٛـا
أؿًأ طشٜك ١يتك ِٜٛايلشس( )126جارٕ ٖٜ ٛه ٕٛعٓذَا ف ٜه ٕٛأَـاّ ايكاكـٞ
ف اؿهِ اسًـغ َـٔ املـاٍ عًـ ٢املعتـذ ٟيتعـٜٛض امللـشٚس –املــُِ املعُـاس-ٟ
اٝتخكل را نإ املـٓ املعُاس ٟقذ أرٜا ٚأْتؼش ع ٝأؿـسأ ف جيـذ ٟاؿجـض
وٜكاف أَٓ ٚا افعتذا ٤عً ٘ٝأٜ ٚعـذ َتٝظـشاّ اؿــ ٍٛعًـ ٢ايٓظـخ املتذاٚيـ ١ف
ا اٗا أ ٚكاا ١أكضا ٤يٗٝاجأ ٚحزف أكضاَٗٓ ٤ا)127(.
ٚيهٔ اهُٔ ايـعٛأ ١يف آفٝز ايتعٜٛض ايٓكذ ٟج يف ؼذٜذ َكـذاس ٙج
ريو ريٕ َذ ٣ايتعٜٛض ايٓكذ ٟيٝع َٛحـذاّ يًهااـ ١ج ر ميهـٔ إٔ ٜـضداد َسًـغ
ايتعــٜٛض عظــب ايلــشس ايــزٜ ٟـــٝب املـــُِ املعُــاس ٟج ٚريــو اسعـاّ يًعــشٚف
ٚامل أظاي ايا سااك افعتذا ٤عً ٢اـُٚ ُ٘ٝكظاَ ١ايلشس ايز ٟؿل أ٘()128(.
اايملاّ:اكــذٜــش ايتعٜٛــض ٚافعتســاسي املــ اش ٠اٝــ٘
اــكذٜش ايتــعٜٛض
-1
ايكاعــذ ٠ايعاَــ ١يف اكــذٜش ايتعــٜٛض اْــ٘ ٜكــذس أكــذس ايلــشس َــا َشاعــا٠
ايعشٚف املٓاطس١جٜٚؼٌُ اكذٜش اعٜٛض ايلشس املاد ٟجَا ؿل املـُِ املعُاسَٔ ٟ
ةظاسَ ٠تُملً ١يف اهًف ١عذاد ايشط ّٛاريؿً ١ٝج أَـا اريسأـاح ايـا حــٌ عًٗٝـا
املعتذ ٟج اكذ اةتً ايفك٘ ٚايكلا ٤اٗٝاجازٖب ايفك٘ اريَشٜه ٞحل املــُِ
املعُــاس ٟأاملدايســ ١أاوكــاا ١اهًفــ ١عــذاد ايشطــٚ ّٛايتـــاَ ِٝاريؿــً ١ٝج
ٚاريسأــاح ايــا حككٗــا املعتــذْ ٟعشاّجيٓظــخ٘ املـــٓ املعُــاس ٟأـــٛس ٠غــرل
َؼشٚع)129(.١
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يف حني رٖس قهُ ١ايٓكض املـش– ١ٜعل – اكذٜش ايتعٜٛض عُا
حـٌ عً ٘ٝاملكًذ َٔ اا٥ذ ٠حظب عذد ايدسعاي ايا قاّ أدسعٗاجَٚـا ت أٝعـ٘ َـٔ
املـٓ املكًذ)130( .
ٚيهٔ جيب َ حع ١إٔ املـُِ املعُاس ٟيهٜ ٞظتدٝا املدايس ١أاوسأاح
ايا حـٌ عً ٘ٝاملكًذ ْتٝجـ ١اطتٓظـا اــاَ ُ٘ٝأ ٚآفٝـزٖا نتعـٜٛض عـٔ
ايهظب ايز ٟااا٘ إٔ اه ٕٛاريسأاح ايا حــٌ عًٗٝـا املكًـذ أ ٚاملعتـذٟجناْ
ْتٝج ١طسٝعٝـ َٚ ١ساػـش ٠يتكًٝـذ ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟأ ٚآفٝـز ٙأَـا را اطـتدامم
املعتذ ٟاساي ايعهع ج ااْ٘ ٜكًٌ َٔ َسًغ ايتعـٜٛض ايـز ٟقهـِ أـ٘ يــاحل
املـُِ املعُاس ٟج را قاّ احذ املتعٗذ ٜٔأسٓا ٤عذد َٔ املٓاصٍ َظتٓذاّ ْظخ ١غرل
َؼشٚع َٔ ١اـُ ِٝقاّ أٛكع٘ احذ املـُُني املعُاسٜني ج ااْ٘ عًـ ٢احملهُـ١
إٔ ؼهِ أإيضاّ املتعٗذ أإ ٜذاا يًُـُِ املعُاس ٟناٌَ أسأاح٘ ايـاا ١ٝايا ت
ؼكٝكٗا َٔ أٝا اًو املٓاصٍ أَا را اطتدامم املعتذ ٟإٔ قتج أإ اريسأاح ايا حككٗا
ف اعٛد نًٗا اــاَ ِٝاملــُِ املعُـاس ٚ ٟمنـا ْتٝجـ ١عـٔ َهـإ ايسٓـا ٤أٚ
املٓدك ١ايا ٜكا اٗٝا َمل ّ ج ااْ٘ ٜكًٌ حٗٓٝا َٔ َسًغ ايتعٜٛض ايز ٟقـذ قهـِ
أ٘ ايكاك ٞيـاحل املـُِ املعُاسٟج غرل ٕ املعتـذ ٟف ٜظـتدٝا إٔ ٜـذع ٞحظـٔ
ْٝت٘ ٚعذّ عًُـ٘ أهـ ٕٛعُـٌ ايتــُ ِٝاملعُـاس ٟقُٝـ ّا عـل امل يـ ج ر ٕ
اؿُا ١ٜاًكا ١ٝ٥ج نُا ٕ ط  ٤ايٓ ١ٝيٝظ عٓــشاّ َـٔ عٓاؿـش دعـ ٣ٛافعتـذا٤
عً ٢حل املـُِ املعُاس ٟج اافعتذاٜ ٤كا ٚيٜ ٛهٔ املعتذ ٟعاملاّ أدسٝع ١اعً٘
ج غرل اْ٘ را اس إٔ ايتعذ ٟعً ٢املـٓ املعُاس ٟج قـذ أاـاد املــُِ املعُـاسَ ٟـٔ
ْاح ١ٝأةش ٣اا خيف ايلشس ايز ٟأؿاأ٘ ج اٝتعني يٝه ٕٛايتعٜٛض َٓاطساّ ج إٔ
ٜشاع ٞيف اكذٜش ؽفٝل٘ أكذس َا عاد عً ٢امللشٚس َـٔ ْفـا أظـسب ايفعـٌ رااـ٘
ايز ٟطسب ي٘ ايلشس ج َٚملٌ إٔ ٜهـ ٕٛاملــُِ املعُـاس ٟػـخف َغُـٛس ٚأظـسب
آفٝز اــُ ُ٘ٝاملعُـاسَ ٟـٔ قسـٌ املظـ  ٍٚأؿـسأ َــُِ َؼـٗٛس عٝـ صادي
ايدًساي عً ٢اـاَ ُ٘ٝاملعُاسٚ ١ٜاسافع قُٝتٗا)131(.
ٚايٛاقا إٔ احملهُ ١اظتدٝا اكذٜش ايتعـٜٛض عـٔ ايلـشس املـاد ٟأــٛس٠
أطٌٗ َٔ اكذٜشٖا يًلشس اريدأ ٞج ريْ٘ َٔ ايـعب عً ٢احملهُ ١ؼذٜذ ٙأــٛس٠
دقٝك ١ج ف ٕ يًُخهُ ١اظتدٝا إٔ ؼهـِ اسًـغ اكـشٜمي جميهـٔ أـ٘ صايـ١
ايلشس اريدأ ٞأ ٚايتخف )132( َ٘ٓ ٝجٚاعتدل َظاي ١اكذٜش ايتعٜٛض َظـايٚ ١قـا٥ا
اظتكٌ أتكذٜشٖا قاك ٞاملٛكٛمم.
ا اكذّ ٜظتٓتج ج إٔ ايتعٜٛض جيب إٔ ٜهَٓ ٕٛاطساّج ٚإٔ  ٜةز أٓعـش
افعتساس ايلشس املعٓ ٟٛأٜلاّ ايزٜ ٟعاْ ٘ٝاملـُِ ج ٚيًُخهُـ ١طـًد ١اكذٜشٜـ١
يف ريو)133(.
افعتســاساي امل اــش ٠يف ايتــعٜٛض
-2
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اريؿٌ ايز ٟقهِ َكذاس ايتعـٜٛض ٜتُملـٌ يف نْٛـ٘ َظـاٜٚا يكُٝـ١
ايلشس ج ٚاملظاٚآٖ ٠ا اكشٜس ١ٝج ا ميهٔ إٔ اهَ ٕٛظا ١ٜٚلاَاّ ج حٝـ عًـ٢
ايكاك ٞعٓذ اؿهِ أتكذٜش ايتعٜٛض إٔ ٜأةز أٓعش افعتساس عًَ ١ـٔ املظـاٌ٥
ايا قذ ا اش طًساّ أ ٚجياأاّ يف َكذاس ايتعٜٛضجْٛٚع٘ ٖٚـز ٙافعتسـاساي قـذ لـع
اؾاْب اريدأ ٞأ ٚاؾاْب املاي ٞيًُـُِ املعُاس ٟاٝجـب إٔ اأةـز احملهُـ ١أعـني
افعتساس َشنض املـُِ املعُاس ٟايعًُٚ ٞايملكايف ٚق ١ُٝاملــٓ اريدأٝـ١ج ٚدقتـ٘
َٚذ ٣اطتفاد ٠املعتذ َٔ ٟاطتغ ٍ املـٓ املعُاس)134(.ٟ
َهــاْ ١املـــُِ املعُــاس ٟايملكااٝــٚ ١ايعًُٝــٚ ١افكتُاعٝــ١
أ-
ا اش َهاْ ١املـُِ املعُاسَٚ ٟشنض ٙايملكايف طًساّ أ ٚجياأاّ عًَ ٢كـذاس
ايتعٜٛضجريٕ ٖز ٙاملهاْـٖ ١ـ ٞايـا الـف ٞعًـ ٢اــُ ُ٘ٝايؼـٗشٚ ٠املهاْـ١
املشَٛقــ١ج ٚأايتــايٜ ٞهــَ ٕٛكــذاس ايتعــٜٛض نــسرل ّا أ ٚقًــ ّ ٝج حظــب َهاْــ٘
املـُِ املعُاس ٟالـ ّ عـٔ كظـاَ ١اـدـأ جٚف ٜٛكـذ ْـف يف ايكـاْ ٕٛايعشاقـٞ
ٜزنش اكذٜش ايتعٜٛض أايٓظسَ ١هاْ ١املـُِ املعُاس.)135(ٟ
يف حني لذ إٔ ايكاْ ٕٛاملـش ٟأعد ٢ايكاك ٞحل افطـتعاْ ١أـاـدلا ٤يف
فاٍ اوكشا٤اي ايتخفع ١ٝيًٛقٛف أؼهٌ كـذ ٟعًـ ٢ايكُٝـ ١ايفٓٝـٚ ١ايعًُٝـ١
يًتـُ ِٝاملعُاسٚ ٟاملهاْـ ١ايملكااٝـٚ ١ايعًُٝـ ١يًُــُِ املعُـاس ٟج رٕ َكـذاس
ايتعٜٛض ٜضداد أعًَ ٛشاس ١املـُِ املعُاسَٚ ٟهاْت٘ يف ا تُا ج اُت ٢ناْ
ارياهــاس املٛكــٛد ٠اعــدل عــٔ كٗــذٚ ٙةدلاــ٘ ْ ٚــ٘ َتــ ٢نــإ قســ ٍٛاؾُٗــٛس
يتـُُٝاا٘ نإ َكذاس ايتعٜٛض ٖٚزا َا ٜكذس ٙايكاكٜٚ ٞظـتدٝا افطـتعاْ١
أاـدلا٤جيًٛقٛف عً ٢ريو)136(.
ٜتلأ إٔ ايؼٗشٚ ٠املهاْ َٔ ١اريَـٛس اؾٖٛشٜـ ١ايـا جيـب عًـ ٢ايكاكـٞ
اريةز أٗا ج  ٚف نإ حهُ٘ قاأ ّ يإلأداٍ.
 افعتســاساي اـاؿــ ١أايتـُٝــِ قــٌ افعتــذا٤ٕ افعتذا ٤عً ٢اـَُ ِٝتُملٌ أسٓـا٤جيٝع نافعتـذا ٤عًـ ٢اــاَ ِٝأٚ
سطَٛاي َعُاسَٓ ١ٜكٛي١ج نزيو ٜأةـز أافعتسـاس أٜلـاّ إٔ َـذ ٣اْتؼـاس ايٓظـخ
املكًــذَ ٠ــٔ املـــٓ املعُــاسٟج ريــو ريٕ َــذ ٣ايلــشس ايــزًٜ ٟخــل املـــُِ
حذ نسرل عً ٢عذد ايٓظخ املكًذ ٠ايـا ؿـذسي َـٔ املــٓ
املعُاسٟجٜتٛق
قٌ فعتذا ٤ج  َٔٚايدسٝع ٞإٔ ٜه ٕٛاكذٜش ايتعٜٛض ج عً ٢أطاغ َسًغ َعـني
َٔ نٌ ْظخَ ١ع َٔ ٘ٓٝايتـُ ِٝاملعُـاس ٟج ر ٕ سأـأ املعتـذٜ ٟـشاسط حـذ
نسرل أعذد ايٓظخ املكًذٚ ٠ايشأأ ايز ٟقـٌ عً ٘ٝاملعتذ َٔ ٟأٝا نٌ ْظخ٘ ج
اريَش ايزٜ ٟتدًب َٔ ايكاكـٞجإٔ ٜعـشف عـذد ايٓظـخ ج ايـا أٝعـ َـٔ ايتــُِٝ
املعُاس ٟاملكًذ)137(.
املٓــااا ايتــ ٞحككــٗا املعتــذ َٔ ٟكـشا ٤افعتــذا ٤عً ٢حكــٛم املـــُِ
ج-
املعُـاسٟ
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اٝجب إٔ ٜأةز أاؿظـسإ عٓـذ اكـذٜش َسًـغ ايتعٜٛضجَكـذس ايـشأأ ايـزٟ
حـٌ عً ٘ٝاملعتذ َٔ ٟكشا ٤افعتذا.)138( ٤
ااملشدٚد املاي ٞيًُعتذ ٟكشا ٤اعتـذا ٙ٤عًـ ٢املــٓ  ٜةـز أٓعـش افعتسـاس
عٓذ اكذٜش ايتعٜٛض ايزًٜ ٟضّ أذاع٘ املـُِ املعُاس)139(.ٟ
 ٜٚحــغ يف اشْظــا ٕ املســايغ ايــا اكــذسٖا احملــانِ ايفشْظــ ١ٝيف حاي ـ١
افعتذا ٤عً ٢حل املـُِ املعُاسٟجاسذ ٚيف فُٛعٗا قً ١ًٝرا َـا قٛسْـ أاريسأـاح
ايتجاس ١ٜايا اعٛد عً ٢املعتذ ٟعًٖ ٢زا اؿل ج ٚهلزا اْتكذ ايفك٘ ايفشْظَ ٞظًو
ايكلاٖ ٤زا َا إٔ اؿجج ايكاْ ١ْٝٛاظع ايكاك ٞيف إٔ ٜأةز أدشٜك ١أ ٚأـأةش٣
َكذس ايشأأ عٓذ اكذٜش ايتعٜٛض)140(.
ٚجيذس أايتأنٝذ أْ٘ يف عٝا حافي ايتعٜٛض ٜعتدل املسًغ ايـز ٟؼهـِ
أ٘ احملهُ ١دٜٓاّ تاصاّ ادسٝكاّ ملا ٚسد يف قاْ ٕٛحل امل ي ايعشاق ٞقٛهلاٚ...((:يف
نٌ اريحٛاٍ ٜه ٕٛايتعٜٛض دٜٓا" تـاصاّ يــايف ايـملُٔ أٝـا اريػـٝاٚ ٤املسـايغ
احملجــٛص عًٗٝــا ج ٚف ٜتكــذّ عًــٖ ٢ــزا افَتٝــاص غــرل اَتٝــاص ايشطــ ّٛايكلــا١ٝ٥
ٚاملـاس ٜايا آفل يًُخااع ١عً ٢اًو اريػٝاٚ ٤يتخـ ٌٝريو املسًغ)141(.
اٝتلأ َـٔ ةـ ٍ ايـٓف ج إٔ احملهُـ ١را حهُـ يًُــُِ املعُـاسٟ
اعٜٛلاّ عٔ ايلشس ايز ٟأؿاأ٘ج اإٕ ٖزا املسًغ ٜعتـدل دٜٓـاّ عادٜـاّ أايٓظـس ١ريَـٛاٍ
املكًذ ج ٚف ٜتكذّ أ ٟد ٜٔاذلاب أزَت٘ ج ريٕ ايـٓف أعدـ ٢افَتٝـاص يـذ ٜٔاملــُِ
املعُاس ٟعً ٢أ أٝا اريػٝاٚ ٤املسايغ احملجٛص ٠اكط ٚاريػـٝاٖ ٤ـ ٞايٓظـخ املكًـذ٠
ٚاريدٚاي ايا اطتعًُ يف ايٓؼش ج أَـا املسـايغ اٗـ ٞاوٜـشاداي ايٓاػـ ١عٓـ٘ ج ٖٚـزا
افَتٝاص يٝع ؾُٝا ايذ ٚ ٕٜٛمنا اتكذّ عً ٘ٝايشط ّٛايكلا)142(.١ٝ٥

اـــالــ١

َٔ ة ٍ عملٓا يف َٛكٛمم (ايتأؿ ٌٝايكاْ ْٞٛؿُا ١ٜحكٛم املـُِ
املعُاس- ٟدساطَ ١كاسْ )١اٛؿًٓا عذد َٔ ايٓتا٥ج ٚايتٛؿٝاي ْٛسد أُٖٗا-:
أٚفّ .ايٓتا٥ج:
ٜ -1عشف املؼشمم ايعشاقٚ ٞاملكـاسٕ املــٓفاي املعُاسٜـ ١ج  ٚمنـا أػـاس يٗٝـا كـُٔ
املـٓفاي ايذاةً ١يف ْدام فاٜت٘ج نُا إٔ املؼشمم ايعشاقٜ ٞؼش عذ ايسٓـا٤
َـٓ َعُاس ٟسغِ املعٓ ٢ايٛاطا يٓـٛؿ٘  ٚرا اعتدلْـا ايسٓـا ٤اٛكسـ٘ َــٓ
َعُاسٟجٚال املعٓ ٢ايٛاطا يًُاد(٠ايملاْ َ٘ٓ)١ٝاـإ ٖـزا طـ ٝد ٟاعـاسض أـني
ْـٛق ايكاْ ٕٛاريةش. ٣
 ٕ -2املـٓ املعُاسْٛ ٟمم َـٔ اوأتهـاس ايـزٖ ٜتــ أافأتهاسٜـ ١ايٓظـس١ٝ
املظتُذ َٔ ٠ن ْ٘ٛعٌُ َؼتل ج ٚقان ٞايدسٝعٚ ١ؿـٛس َٛكـٛد ٠يف اريؿـٌ
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

جٖٚــز ٙايٓظــس ١ٝاتجظــذ أأطــً ٛطــشح ايتـــَُٚ ِٝعاؾتــ٘ أأطــً ٛيًُـــُِ
املعُاس ٟراا٘ ج اأؿايت٘ اع إٔ ٜه ٕٛايتــُ ِٝاملعُـاسَ ٟـٔ اأتهـاس املــُِ
املعُاسْ ٟفظ٘ د ٕٚإٔ ٜٓكً٘ نًٝاّ أ ٚأطاطاّ َٔ اـُ ِٝآةـش ٚقـذ ٚكـذْا إٔ ٖـزٙ
افؿاي( ١افأتهاس) يٝظ َشْٖٛـ ١أاؾـذ ٠جنُـا ْٗـا يٝظـ َشْٖٛـ ١أاؾـذاس٠
ايفٓ ١ٝج اًـٝع كـشٚسّ ٜا إٔ ٜظـتخذث افأتهـاس ػـّ ٦ٝا كذٜـذاّج ٚقـذ اـسني يٓـا ٕ
اكذٜشٖا جٜعٛد يكاك ٞاملٛكٛمم اً٘ إٔ ٜعتدل املــٓ املعُـاسَ ٟستهـشاّ أ ٚغـرل
َستهشاّ ج ٚي٘ افطتعاْ ١أاـدلا ٤يف ٖزا ايؼإٔ.
 -3اسني يٓا أْ٘ ف ٜؼـذلط يف املــُِ املعُـاس ٟإٔ ٜهـ ٕٛحـاَ ّ َـ ٖ ّ آٝـ ّا يف
اهلٓذط ١املعُاس ١ٜج طاملا ٜك ّٛاُٗـَ ١ــُِ َعُـاسٟج نُـا ٚكـذْا ٕ ؼذٜـذ
ؿف ١املـُِ املعُـاسٜ ٟعتُـذ عًـ ٢افػـا ٙايـز ٟاتسٓـا ٙايتؼـشٜعاي ج اافػـاٙ
ايؼخـ(ٞاي اٜ ) ٝعتُذ عً ٢اوأذامم ٚافأتهـاس يف ؼذٜـذ ٖـز ٙايــف ١جيـزا
ٜعتــدل املـــٓ املعُــاسٖ ٟــ ٛاَتــذاد يؼخـــَ ١ٝـــُُ٘ أَــا افػــا ٙاملٛكــٛعٞ
(افْهًٛطهظ) ْٞٛج آٝعش اريُٖ ١ٝايا اعد ٢يًؼخف ايزْ ٟعِ اوْتـاج
ايزٖ ف يًؼخف ايز ٟأأذع٘ج يزا ااْ٘ ٜٗتِ عكٛم ايدسا ٚايٓؼـش د ٕٚايٓعـش
ايـً ١ايشٚح ١ٝايكا ١ُ٥أني ػخـ ١ٝاملـُِ ٚاـُ ُ٘ٝاملعُاسٟجٚقذ أٜذْا افػاٙ
املٓدل ٚايعذاي ١حٜ ٝـشكأ ايسعـذ ايـزٖ يًُــُِ أٚ
ايؼخـ ٞن ْ٘ٛأقش
املٗٓذغ املعُاس ٟجٚاْ٘ ف ميع أـًَٓ ١عِ ٖزا اوْتاج.
 -4يًُـــُِ عًــَ ١ــٔ اؿكــٛم ٖٚــ ٞأَــا أدأٝــَ ١ظــتُذَ ٠ــٔ ػخـــ ١ٝاملـــُِ
املعُاسٚ ٟاعتساس ٙايزااٚ ٞأايتاي ٞاٗ ٞطاَ ١ٝنظُ ٛايؼخــ ١ٝاملظـتُذَٗٓ ٠ـا
ٚأأذٜــ ١ف ميهــٔ طــكٛطٗا َُٗــا َــش ايــضَٔج ٚف ؽلــا ملــذد اؿُاٜــ ١يف ٖــزا
ايـذدجٚأةشَ ٣ايَ ١ٝظتُذَ َٔ ٠هاْ ١ٝاملـُِ املعُاس ٟيف اطتغ ٍ ايتـُِٝ
املعُاس ٟجٚايتـشف ا ٘ٝايغرل أ ٚافْتفامم أ٘ أٓفظ٘ اكاأٌ.
-5اعــذلف املؼــشمم ايعشاقــٚ ٞايفشْظــٚ ٞاملـــش ٟعــل طــخب ايتـــُ ِٝاملعُــاسٟ
يًُـُِجٚيهٔ ٚكذْا أعض ايتؼشٜعاي املكاسْ ١اعذلف أٗزا اؿلج نُـا ٖـٛ
اؿاٍ يف قاْ َ ٕٛيف ٞاريعُـاٍ املعُاسٜـ ١اريَشٜهـٞج اٗـز ٙايكـٛاْني اعـذلف
أؿ ّ أفهش ٠اؿكٛم امل صَ ١يـف ١اوْظإ ايا ٜتفـشمم عٓٗـا اؿـل اريدأـ ٞيـزا
اإْٗا ادسـل ايكٛاعـذ ايعاَـ ١يف ايعكـٛد عًـ ٢اؿكـٛم اريدأٝـٚ ١املايٝـ ١يًُــُِ
املعُاس ٟعً ٢حذ طٛا٤جٚقذ ٚكذْا ٕ ٖز ٙايكـٛاْني ف ػٝـض يًُــُِ املعُـاس ٟإٔ
ٜظخب سكا ٙرا عكذ َا َٔ آتكٌ ي ٘ٝحكٛم افطتغ ٍ املايْ( ٞاػش أ ٚس عٌُ)
َاداّ ٖزا ايعكذ َٔ عكٛد املعاٚك. ١
 -6فحعٓا إٔ املؼـشمم ايعشاقـٜ ٞـٛاش اؿُاٜـ ١يًسٓـا ٤نُــٓ َعُاسٟجٖٚـزا
 ٜد ٟا ٖذاس حكٛم املـُِ املعُاس ٟح ٝجيٛص يًغرل افعتـذا ٤عًـ ٢ايتــُِٝ
املعُاس ٟاملت جظـذ يف أٓـاٚ ٤ريـو أتٓفٝـز أٓـاَ ٤دـاأل اَ ٚؼـاأ٘ يـ٘ د ٕٚإ قـل
يًُـُِ املعُاسَٓ ٟع٘ َٔ ريو.
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ٚ-7كذْا إٔ اـدأ ايز ٟخيٌ عكٛم املـُِ املعُاسٜ ٟتخكل عٓذ ؿـذٚس أ ٟاعـٌ
نٓؼش ايتـُ ِٝاملعُاس ٟأ ٚاغٝرل ٙأ ٚاعذ ًٜ٘دَٛ ٕٚااكـ ١املــُِ املعُـاس ٟج ف
أْٓا لذ إٔ ايتؼـشٜا اطـتملٓ ٢ايكٝـاّ أـسعض اوعُـاٍ دَٛ ٕٚااكتـ٘ اٛاٝكـاّ أـني
ايـــاحل ايعــاّ ٚاـــاقج ناطتٓظــا اريعُــاٍ املعُاسٜــ ١يعشكــٗا طــُٓٝاٝ٥اّ أٚ
اًفضْٜٝٛاّ را ناْ اريعُـاٍ املعُاسٜـَ ١كاَـ ١يف أَـانٔ عاَـ١جٚعٌُ ْظـخ٘
ٚاحذ ٙي طتعُاٍ ايؼخـ ٞاحملض .
 -8اسني يٓا إٔ يًُـُِ املعُـاس ٟاسـاي افعتـذا ٤عًـ ٢اــُ ُ٘ٝظُٝـا ٚطـاٌ٥
اواساي املكشس ٠يف ايكاْ ٕٛج اع ّ عٔ ريو أعد ٢املؼشمم ٚط ١ًٝأةش ٣يإلاسـاي أـإ
ْف عًٜ ٢ذامم ايعٌُ املعُاسٚ ٟيف ٖز ٙاؿايٜ ١عذ قش ٜ٘ٓعً ٢عا٥ذ ١ٜايتـُِٝ
املعُاسْٚ ٟظست٘ َـُُ٘.
ٚ-9كذْا اةت ف ايفك٘ ٚايكلا ٤يف اكذٜش اريسأـاح ايـا حــٌ عًٗٝـا املعتذٟجٚقـذ
أٜذْا َا رٖب اي ٘ٝايفك٘ اريَشٜه ٞحل املــُِ املعُـاس ٟأاملدايسـ ١أاوكـاا١
اهًفــ ١عــذاد ايشطــٚ ّٛايتـــاَ ِٝاريؿــً ١ٝج ٚاريسأــاح ايــا حككٗــا املعتــذٟ
ْعشاّجيٓظخ٘ املـٓ املعُاس ٟأـٛس ٠غرل َؼشٚع.١
-16اسني إٔ ط ٤ٛايٓ ١ٝيٝظ عٓـشاّ َٔ عٓاؿش دع ٣ٛافعتـذا ٤عًـ ٢حـل املــُِ
املعُاس ٟاافعتذاٜ ٤كا ٚيٜ ٛهٔ املعتذ ٟعامل ّا أدسٝع ١اعً٘ ج غرل أْـ٘ را اسـ
إٔ ايتعذ ٟعً ٢املـٓ املعُاس ٟج قذ أااد املــُِ املعُـاسَ ٟـٔ ْاحٝـ ١أةـش ٣اـا
خيف ايلشس ايز ٟأؿاأ٘ اٝتعني يٝه ٕٛايتعٜٛض َٓاطساّ ج إٔ ٜشاع ٞيف اكذٜش
ؽفٝل٘ أكذس َا عاد عً ٢امللشٚس َٔ ْفا أظسب ايفعٌ راا٘ ايز ٟطسب ي٘ ايلشس ج
َٚملٌ إٔ ٜه ٕٛاملـُِ املعُاس ٟػخف َغُٛس ٚأظسب آفٝز اـُ ُ٘ٝاملعُاسٟ
َــٔ قســٌ املظ ـ  ٍٚأؿــسأ َـــُِ َؼــٗٛس ع ٝـ صادي ايدًســاي عًــ ٢اـــاَُ٘ٝ
املعُاسٚ ١ٜاسافع قُٝتٗا.
ااْٝاّ:املكذلحاي.
أٓا ّ٤عًَ ٢ا اه ٕٛيذٜٓا َـٔ اطـتٓتاكايج ْظـٛم أعـض املكذلحـاي عًـ٢
ايٓخ ٛارا-:ٞ
ْ-1ذع ٛاملؼشمم ايعشاق ٞايتٛطا يف َفٗ ّٛاملـٓفاي املعُاس ١ٜيتؼٌُ أاوكـاا١
ايفٓــٚ ٕٛايتـــاَ ِٝاملعُاسٜــ ١ج ايسٓــا ٤رااــ٘ أَطــ ٠ٛاــا ْــف عًٝــ٘ املؼــشمم
اريَشٜه ٞيف قاْ َ ٕٛيف ٞاوعُاٍ املعُاس ١ٜاريَشٜهـ )AWCPA( ٞسقـِ - 650
 101يظٓ.1990 ١
ْ-2كــذلح عــاد ٠ايٓعــش يف ْـــٛق قــاْ ٕٛفاٜــ ١حــل امل يــ سقــِ( )3يظــٓ١
 1971ايعشاق ٞاملعذٍ ٚالُ ٘ٓٝاريحهاّ ايكاْ ١ْٝٛايا اتعًل أا ٤ ٜحكٛم املـُِ
املعُاس ٟجافٖتُاّ املدً. ٛ
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ْ -3كــذلح اؼــه ٌٝؾٓــ ١داُ٥ــ ١اتــ ٛافٖتُــاّ أؼ ـ  ٕٚاملـــٓفاي املعُاسٜــ١
ٚاملـُُني ٚايذاامم عٔ حكٛقِٗج ٚاكشٜش أطعاس عـذ أدْـ ٢يًتــاَ ِٝاملعُاسٜـ ١ج
 ٚعذاد أسػٚ ٝط يًُـُُني ايعشاقٝني.
ْ-4ذع ٛاملؼشمم ايعشاق ٞاٛارل اؿُا ١ٜيًسٓا ٤املتلـُٔ يًتــُ ِٝاملعُـاس ٟج ٚريـو
قااع ١عً ٢حكٛم املـُِ املعُـاسَ ٟـٔ افعتـذاَ ٤ـا ايظـُاح يًغـرل اؼـاٖذ٠
ايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜاملتجظذ ٠يف املسـاْٚ ٞايتكـاط ايــٛس را ناْـ ٖـز ٙاريأٓٝـ١
َكاَ ١يف أَانٔ عاَ.١
ْٛ-5ؿ ٞاملؼشمم ايعشاق ٞأضٜاد ٠قٚ ٠ٛااعً ١ٝايٛطا ٌ٥ؿُا ١ٜايتـاَ ِٝاملعُاس ١ٜج
ٚريــو أــإيضاّ احملهُــ ١أاؽــار افكــشا٤اي اي صَــ ١ملٓــا أ ٟكــشس قتُــٌ أَٚ ٚاقــا
أايفعٌ.
ْٛ -6ؿ ٞأتعذْ ٌٜف املاد َٔ )46( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق ٞسقِ ()3يظٓ١
 1971املعذٍ جٚريو أسٝإ احملهُ ١املختـ ١يف ٖز ٙافكشا٤اي ٚأٝإ اؾٗ ١ايا ٜتِ
ايدعٔ اَاَٗا َٓعاّ َٔ حـ ٍٛايتساغ ٚآاصمم يف افةتـاق ايكلا.ٞ٥

اهلٛاَؽ

 -1ااملَـُِ ٜع  :ايشكٌُ املاك ٞيف اريََش أعضمي ْ١ااأِت ١ج ُٜٚكاٍ اَِشأ ٠ؿِاْع ١ايَٝذ: ٜٔأَ ٟـاٖش٠
حارق ١ج  َ٘ٓٚأطتـٓا ايشكٌ نزا  :طًب َٓ٘ إٔ ٜــف٘ يـ٘ ج ٜٓعـش :ؿـ ح ايـذ ٜٔاهلـٛاس ٟج
املعجِ ايٛطٝط ج داس َٚهتس ١اهل ٍ ج أرلٚيج ق960ج .962
 ٚأَا املِعُاس:ٟاطِ َفع َٔ ٍٛعَُاس ٠جٚايعَُاسَ ٠ا ٜعُُش أ٘ املهإج ٜٓعش  :فذ ايـذ ٜٔقُـذ
أٔ ٜعك ٛايفرلٚص اأاد ٟج ايكاَٛغ احملٝط ج ط2ج داس ايهتب ايعًُ ١ٝجأرلٚي ج 2007ج ق .157
ااملعُاسٚ:ٟاملِعُاس ٟاملٗٓذغ ايزُُٜ ٟاسغ َٗٓ ١ايعَُـاسٜٓ.٠عش :كـش ٟػـاٖني عدٝـ ١ج َعجـِ
املعتُذج ط2جداس ايهتب ايعًُ ١ٝج أرلٚي ج2011ج ق.466
 -2اكاأًٗا ْف املاد َٔ ) 1( ٠قاْ ٕٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١املــش ٟأكٛهلـاٜ((:تُتا عُاٜـٖ ١ـزا
ايكاْ َ ٕٛيف ٛاملــٓفاي املستهـش ٠يف اردا ٚايفٓـٚ ٕٛايعًـ ّٛأٜـ ّا نـإ ْـٛمم املــٓفاي أٚ
طشٜك ١ايتعسرل عٓٗا أ ٚأُٖٝتٗا أ ٚايغشض َٔ اـٓٝفٗا)).
 -3د .كعفش ايفلً ٞج ايعكٛد املظُا ٠ج ق .400
 -4اكاأًٗا ْف املاد َٔ )1( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهشٜـ ١املــش ٟج ٚاملـادَ )3-1/19(٠ـٔ افافاقٝـ١
ايعشأ ١ٝؿكٛم امل ي .
ٜٓ –5عش :د.عـُ عسذ ا ٝذ أهش ج اؿُا ١ٜايكاْْٝٛـ ١ؿكـٛم امل يـ "دساطـَ ١كاسْـ " ١ج
املهتس ١ايكاْ ١ْٝٛج أغذاد ج 1998ج ق 19ج ْ ٚـف املـاد )1( ٠عشاقـٞج ْٚـف املـادَ)1( ٠ــش ٟج
ٚاملاد-4( ٠أ )اافاق ١ٝعشأ. ١ٝ
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 -6د .طاسم ناظِ عج ٌٝاملذةٌ
ق .43

ايكاْْ( ٕٛعش ١ٜاؿـل) ج داس ايظـٓٗٛس ٟج أـرلٚي ج 2016ج

 -7سػا َٛط ٢قُذ ج ْدام فا ١ٜحل امل ي يف ايع قاي اـاؿ ١ايذٚيٝـ ١ج عـ َٓؼـٛس يف
فً ١سطاي ١اؿكٛم ج ايظٓ ١ايظادط ١ج ايعذد اري ٍٚج 2014جق32ج 34ج .35
ٜٓ –8عش نٌ َٔ :طٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج حكٛم امل ي املعٓ ١ٜٛيف ايكاْ ٕٛايعشاق " ٞدساطـ١
َكاسْ" ١ج ٚصاس ٠ايملكااٚ ١ايفٓ ٕٛج اؾُٗٛس ١ٜايعشاق ١ٝج 1978ق 240 – 229ج ٚدْٛ .اف نٓعـإ ج
حل امل ي ٚايُٓارج املعاؿش ٠ؿل امل ي ٚٚطا ٌ٥فاٜت٘ ج داس ايملكاا ١يًٓؼش ٚايتٛصٜا جعُإ
ج ط1ج 2009جق  309ج .310
 -9طٓسني يف املسخ ايملاي َٔ ٖزا ايسخ َكذاس اريطِٗ ايا اه ٕٛيهٌ َؼاسى .
 -10دْٛ .اف نٓعإ ج املـذس ْفظ٘ ج ق .332
ٜٓ -11عش يف املـٓ املؼذلى ٚاملـٓ اؾُاع :ٞيًذنتٛس طاسم ناظِ عج ٌٝجاملذةٌ
ايكاْْ( ٕٛعش ١ٜاؿل)جاملـذس ايظاألج ق.44
ٜ -12كـذ أايٓخ  :اؼهَ ٌٝادَ ٠عَ َٔ ٘ٓٝاد ٠أةش٣ج أَا املخدداي املعُاس ٖٞ : ١ٜايشطّٛ
ايا ٜلعٗا َٗٓذط ٕٛج ٚأَا ايٓكؽ ٖٛ :اؿفش عً ٢احذ املٛاد املـٓٛع َٔ ١املعذٕ ج ٜٓعـش حـٍٛ
ريو  :ع  ٤أأ ٛاؿظٔ زلاع ٌٝايع م ج اا٥ض ٠غ ْاؿـش ج َــدف ٢كاطـِ قُـذ ج املسـاد
اريطاط ١ٝيًًُه ١ٝايفهش ١ٜج داس املأَ ٕٛيًذلعٚ ١ايٓؼش ج أغذاد ج ق .28
-13د عسذ ايشصام افذ ايظٓٗٛس ٟج ايٛطٝط يف ػشح ايكاْ ٕٛاملـذْ" ٞحـل املًهٝـ" ١ج8ج َٓؼـأ٠
املعاسف جاوطهٓذس ١ٜج 2004جق.269
 -14ع  ٤أأ ٛاؿظٔ زلاع ٌٝايع م ج اا٥ض ٠غ ْاؿش ج َـدف ٢كاطِ قُذج املـذس ْفظ٘
ج ق.28
 -15أــشاٖ ِٝكـــٛاد نـــاظِ آٍ ٜٛطــ ج ػـــهاي ١ٝايتًكـــ ٞعٓــذ املــــُِ يف ايعُـــاس ٠ج
عـــــــــــــــ َٓؼـــــــــــــــٛس عًـــــــــــــــ ٢املٛقـــــــــــــــا اويهذلْٚـــــــــــــــٞ
/www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=561&uiLanguage=enاــــــــــــاسٜ
ايذة2015/12/25 ٍٛجايظاع ١ايتاطعَ ١ظا٤اّ.
Gaston Bennefoy, La nouvelle legislation sur la propriete 16litteraire et artistiqueج Paris, 1959, P. 39
أَػاس ي :٘ٝطٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج حكٛم امل ي املعٓ ١ٜٛيف ايكاْ ٕٛايعشاق " ٞدساطَ ١كاسْ" ١ج
ٚصاس ٠ايملكااٚ ١ايفٓ ٕٛج اؾُٗٛس ١ٜايعشاق ١ٝج 1978ج ق .195
La Cour dappel d paris 23 juin 1905 et le Tribunal civil de la Seine 174 mai 1907
 et La cour dappel de Paris 5 fevrier 1908, G. Bonne foyج.P. 40
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أَػاس ي:٘ٝد .طاسم ناظِ عج ٌٝج اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًُـٓفاي املعُاس ١ٜجعـ َٓؼـٛس يف
فً ١ايعً ّٛايكاْ– ١ْٝٛكاَع ١أغذاد ج ا ًذ 21جايظٓ2015 ١ج ق.31
-18ت اعذٖ ٌٜز ٙاملاد ٠اٛكب أَش طًد ١اف٥ت ف املٓخً ١سقِ(83يظٓ.)2004 ١
ٜٓ –19عش َا ٜكاأًٗا ْف املادَ )140( ٠ـٔ قـاْ ٕٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١املــش ٟسقـِ ( )82يظـٓ١
 2002عً ٢أْ٘":اتُتا عُاٖ ١ٜزا ايكاْ ٕٛحكٛم املـ يفني عًـَ ٢ــٓفااِٗ اريدأٝـٚ ١ايفٓٝـ ١ج
ٚأٛك٘ ةاق املـٓفاي اراَ -8...-:١ٝـٓفاي ايعُاس.٠
َ -9ـٓفاي ايشطِ أاـدٛط أ ٚارييٛإ ج ٚايٓخ ٚايدساع ١عً ٢اؿجش ...
....-13أ ٚايتـُُٝاي املعُاس"...١ٜ
ٜٓ -20عش ْف املاد َٔ )L 112-2( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜايفشْظ ٞسقِ 597-92يظٓ.1992 ١
-21ؿذس أ ٍٚاؼشٜا اٝذساي ٞؿُا ١ٜحل امل ي يف ايٛفٜاي املتخذ ٠اريَشٜهَٓ ١ٝز عـاّ 1790
ج يتٛارل اؿُا ١ٜيًهتب ٚاـشا٥ط ٚايشط ّٛايسٝاْ ١ٝج إٔ ؿذس قاْ ٕٛعاّ 1976ؿُا ١ٜحل
امل ي ج ٚقذ ت اعذٖ ٌٜـزا ايكـاْ ٕٛعـاّ 1991جاهـإ َتٛطـعاّ يف َفٗـَ ّٛــٓفاي ايفٓـٕٛ
املعُاسٜٓ..١ٜعش ح ٍٛريو:
David Bainbridqeج  intellectual PROPERTYج Londonج. p217
 -22ف إٔ َا جيذس أافػاس ٠ي ٘ٝإٔ ٖزا ايكـاْ ٕٛف ٜٓدسـل عًـ ٢فاٜـ ١ايتــاَ ِٝاملعُاسٜـ١
املتجظـذ ٠يف اريأٓٝــ ١ج ٚايــا ت الاصٖــا أ ٚػــٝذي أؼـهٌ نــسرل قســٌ (/1دٜظــُدل يظــٓ١
ٜٓ.)1991عش ح ٍٛريو:
Robert A. Gormanج Copyright Lawج Second Editionج Federal Judicial
Centerج 2006ج.p48
Andrew s poIIock 23ج The Architectural Works copyrqht ProtectionAct : Analysis of Probable Ramifications and Arising Issue volume
.
issue
ٜٓ -24عش ْف املاد َٔ )2( ٠اافاق ١ٝأشٕ ؿُا ١ٜاملـٓفاي اريدأٚ ١ٝايفٓ ١ٝر رنشي َــٓفاي
ايفٔ املعُاس ٟأايك((: ٍٛاؼٌُ عساس" ٠املـٓفاي اريدأٚ ١ٝايفٓ " ١ٝنٌ ْتاج يف ا اٍ اريدأـٞ
ٚايعًُٚ ٞايف جأٜـ ّا نـإ طشٜكتـ٘ ج أ ٚػـهٌ ايتعـسرل عٓـ٘ َملـٌ ٚ..:املــٓفاي اـاؿـ١
أايفٓ ٕٛايتدسٝك ١ٝج ٚايـٛس ايتٛكٝخ ١ٝج ٚاـشا٥ط اؾغشااٝـ ١ج ٚايتــُُٝاي ج ٚايشطـَٛاي
ايتخدٝد١ٝجا ظُٚ ١املتعًك ١أاؾغشااٝا جأ ٚايدسٛغشااٝا أ ٚايعُاس ٠جأ ٚايعً.)) ّٛ
 -25اعتدل اافاق ١ٝأشٕ أ ٍٚآع ِٝقاْ ْٞٛاأشّ يتٛارل اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًخكٛم عً ٢املـٓفاي
اريدأٚ ١ٝايفٓ ١ٝج ٚقذ ت أشاّ ٖز ٙافافاق ١ٝيف َذ )Berne( ١ٜٓأظٜٛظشا يف (/9طستُدل طـٓ١
 ) 1886اتعتدل أزيو أ ٍٚاافاقَ ١ٝتعذد ٠اريطشاف يف فاٍ املًه ١ٝاريدأٚ ١ٝايفٓ ١ٝج غـرل ْٗـا
عذي َشاساّ ٚاهشاساّ ٚؿٛفّ أةش اعذ ٌٜج أتاسٜخ ( 28طـستُدل ٜٓ .)1979عـش :اافاقٝـ ١أـشٕ
ؿُاٜــ ١املـــٓفاي اريدأٝــٚ ١ايفٓٝــٚ / ١اٝكــ ١أــاسٜع امل سةــ /2( ١لــٛص ٚ )1971املعذيــ ١يف28
طستُدل /أ.1979 ًٍٜٛملضٜذ َـٔ ايتفــٜٓ ٌٝعـش - :اتخـْ ٞظـ ١ُٝج اؿُاٜـ ١ايذٚيٝـ ١ؿكـٛم
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املًه ١ٝايفهش ١ٜج سطايَ ١اكظترل َكذَ١
َٛيٛد َعُش ٟج 2012ج ق.38

نً ١ٝاؿكـٛم ٚايعًـ ّٛايظٝاطـ ١ٝج كاَعـ١

 -26ر رنشي افافاق ١ٝاملـٓفاي عً ٢طس ٌٝاململاٍ ف اؿـش.
 -27ح ٝآف املاد )1/1( ٠عً ٢اْٜ٘ ((:تُتا عُاٖ ١ٜزا ايكاْ َ ٕٛيفٛا املـٓفاي اريؿً ١ٝيف
اردا ٚايفٓٚ ٕٛايعً ّٛأّ ٜا نإ ْـٛمم ٖـز ٙاملــٓفاي أ ٚطشٜكـ ١ايتعـسرل عٓٗـا أ ٚأُٖٝتٗـا أٚ
ايغشض َٔ اـٓٝفٗا)).
 -28اخل ًَه ١ٝايعُـٌ املعُـاس ٟج ف ٜلـُٔ حـل َٓـا ٚاٛصٜـا ٚعـشض ايــٛس ٚايشطـَٛاي
ٚايًكدــاي ٚايتُملــ ٝي ايـــٛس ١ٜيــ٘ ج را ناْــ ايسٓاٜــ ١املتجظــذ ٠يف ايعُــٌ املعُــاسٟ
َتؼهًٚ ١اتٛاكذ يف َهإ عاّ جيًتفـ ٌٝح ٍٛريو ٜٓعش :
Andrew s poIIockج copyrqht Protection Act The Architectural Works
. Ramifications and Arising Issue volume issue : Analysis of Probable
 –29د .طاسم ناظِ عجٌٝج اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًُـٓفاي املعُاس ١ٜجاملـذس ايظاألج ق .35
ٜٓ –30عش ْف املاد َٔ )1( ٠ايكشاس اؾُٗٛس ٟاملـش ٟسقِ ()1053يظٓ1967 ١جٚاملٓؼـٛس يف ايعـذد
( )58يف .1967/4/ 27
ٚ -31ريو يتجٓب اـًط أٗٓٝا ٚأني غرلٖا َٔ ايتعاسٜ

ايٛاسد ٠يف ك ٤ٛاملـدًأ املزنٛس.

 -32د .ؿدل ٟفذ ةاطش ج افشٜذ قٛاعذ اشأع يف قٛاْني املًه ١ٝايفهش" ١ٜدساطَ ١كاسْ " ١ج
داس ايهتب ايكاْ ١ْٝٛج ايكاٖش ٠جَـش ج 2012ج ق.108
 -33د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١ج املـذس ايظاأل ج ق .352
-34اعشف اؾذ ٠أأْٗا((:أإ ٜه ٕٛاملـٓ غرل َعـشٚف َـٔ قسـٌ ج أ ٟإٔ ٜهـ ٕٛكذٜـذ ّا ج
ٜظسل ْؼـش ٙأ ٚاطـتعُاي٘ ))ٜٓ.عـش دْ .عـ ِٝافـذ ْعـ ِٝػـٓٝاس جاؿُاٜـ ١ايكاْْٝٛـ ١يـدلا٠٤
افةذلامم ج داس اؾاَع ١اؾذٜذ ٠ج َــش ج 2010ج ق118ج ٚعشاـ أٜلـاّ أأْٗـا((:ن ٕٛاملــٓ
كذٜــذ ج أٜ ٟظــسك٘ أَ ٟـــٓ أةــش ج ٜٚهفــ ٞفعتســاس ٙكذٜــذاّ ج ٕ ف ٜـ د ٟايًــسع
ٚايتلًَ ٌٝا َـٓ أةش ))ٜٓ.عش  :د .عسذ اهلل حظني اـشػ ّٛج ايـٛكٝض يف حكـٛم املًهٝـ١
ايـٓاعٚ ١ٝايتجاس ١ٜجط1ج داس ٚا ٌ٥يًٓؼش جعُإ ج2005جق.72
عً ٘ٝف ٜعتدل املـٓ كذٜـذ ج أرا نـإ قـذ ت انتؼـاا٘ ج أ ٚاأتهـاس ٙج أ ٚادسٝكـ٘ قـذ ت
أــــٛس ٠نااٝـــ١ج ٖٚـــز ٙاؾـــذ ٠اؼـــذلط يف املــــٓفاي ايتكٓ١ٝجٚقـــذ ادًسٗـــا املؼـــشمم
ايفشْظٞجٚاػــذلط إٔ ف ٜهــ ٕٛاملـــٓ قــذ ت انتؼــاا٘ يف اؿايــ ١ايتكٓٝــ ١ايظــاأك١
.يًتفـٜٓ ٌٝعش  :دْ .عَ ِٝغسغب ج أشا ٠٤افةـذلامم ج ًَهٝـ ١ؿـٓاعٚ ١ٝػاسٜـ ١جدساطـ ١يف
ايكاْ ٕٛاملكاسٕ جط1ج َٓؼٛساي اؿًب اؿكٛق ١ٝج أرلٚي ج 2003ج ق.42
ٚاؾذ ٠ف اتدًب ٖٓا ااملؼذلط ٖ ٛأؿاي ١املـٓ املعُاس ٟاملتظُ ١ظٗٛد ٙاملـُِ ج ٚيهٔ
ٖزا املٛكٛمم ادلص أُٖٝت٘ يف أشا٤اي افةذلامم ج  َٔٚة ي٘ اتخذد ق ١ُٝايدلا ٠٤أه ٕٛاملٛكـٛمم
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كذٜذاّ ٜظسل احذ َٔ قسٌ أ٘ ج يزا ٜدًل عً ٘ٝايسعض (ػشط ايظشٖٚ ) ١ٜـٜٗ ٛـذف أايذسكـ١
اري ٚج اؼجٝا حشن ١اوأذامم ٚاؿـشق عًـ ٢ايتكـذّ ايــٓاعٚ ٞايتهٓٛيـٛكٜٓ.ٞعش:
ٜاطني أٔ عُـش ج كـشا ِ٥اكًٝـذ املــٓفاي اريدأٝـٚ ١ايفٓٝـٚ ١آيٝـاي َهااختٗـا يف ايتؼـشٜا
اؾضا٥ش ٟج سطايَ ١اكظترل َكذَـ ١نًٝـ ١اؿكـٛم ٚايعًـ ّٛايظٝاطـ ١ٝج كاَعـ ١قاؿـذٟ
َشأاح ٚسقً ١ج  2010ج ق11ج.12
حٜ ٝؼذلط يف ايفهش ٠إٔ ف اه ٕٛقذ طسل ٕ أعًٔ عٓٗا يف َ ٟهإ يف ايعـا ج ٚيف
أٚ ٟق ج ٚأأٚ ١ٜط ١ًٝناْ ج حت ٢ي ٛنإ ايتـُْ ِٝؼش يف نتـا قـذ ِٜرٖـب يف طـٞ
ايٓظٝإ ج اهٌ ريو ٜفكذ يًفهش ٠افأتهاس ١ٜكذاٗاج ٚيعٌ اؿهُـ ١ايـا اأتغتٗـا ٖـزٙ
ايتؼشٜعاي ج ٖ ٞحشؿٗا عًَٓ ٢أ حل احتهـاس أؿـخاأٗا يف اطـتغ هلا ٖٚـٜ ٛعـٛم ايتكـذّ
ايـٓاعٚ ٞافقتـادٚ ٟايٛاقا اْ٘ ف ميهٔ ادسٝل ٖز ٙعً ٢املـٓ املعُاسٜٓ .ٟعـش :عُـاد
فذ قُٛد افأشاٖ ِٝج اؿُا ١ٜاملذْ ١ٝيدلا٤اي افةذلامم ٚاوطـشاس ايتجاسٜـ ١ج "دساطـَ ١كاسْـ" ١
سطايَ ١اكظترل قذَ ا نً ١ٝاؿكٛم جكاَع ١ايٓجاح ايٛطٓ ١ٝج اًظدني ج 2012جق.50
 -35د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١ج املـذس ايظاألج ق .352
-36غاص ٟأأ ٛعشاأ ٞج املـذس ايظاأل ج ق .292
 -37د .حٓإ أشاٖ ُٞٝج املـذس ايظاأل ج ق 275ج.276
 –38د .طاسم ناظِ عج ٌٝج اـٛس ٠املعًَٛـاي ٚاْعهاطـٗا عًـ ٢ايكـاْ ٕٛاملـذْ– ٞدساطـاي
ٚعٛث -ج ط1ج َٓؼٛساي اؿًمي اؿكٛق ١ٝجأرلٚي ق.52
-39د .أشاٖ ِٝكٛاد آٍ ٜٛط ج اعٌ ايتضأَ يف أٓاٚ ٤اه ٜٔٛايؼهٌ ٚاملعٓ ٢ج عـ َٓؼـٛس
يف فً ١اهلٓذطٚ ١ايتهٓٛيٛكٝا ج ا ًذ  30ج ايعذد 8ج 2012ج ق.180
ٜٓ -40عش َا ٜكاأًٗا ْف املاد َٔ )1/3( ٠املؼشٚمم ايعشاق ٞؿل امل ي يظْٓٚ1993 ١ـف املـاد)1(٠
َٔ ايتؼشٜا ايُٓٛرك ٞايعشأ ٞؿُا ١ٜحكٛم امل ي ٚاؿكـٛم ا ـاٚس ٠ج ْٚـف املـادَ )2( ٠ـٔ
اافاق ١ٝأشٕ ْٚف املاد َٔ )1( ٠افافاق ١ٝايعشأ ١ٝؿُا ١ٜحكٛم امل ي ْٚف املاد َٔ )1(٠قإْٛ
املًه ١ٝايفهش ١ٜاملـش. ٟ
ٜٓ -41عش ْف املاد َٔ )1/112( ٠ايكاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜايفشْظ. ٞ
ٜٓ -42عش ْف املاد َٔ )9( ٠اافاق ١ٝاشأع( ) Tripsيًًُه ١ٝايـٓاعٚ ١ٝايتجاس. ١ٜ
ٜٓ -43عش ْف املاد َٔ )2/2( ٠اافاق ١ٝأشٕ ؿُا ١ٜاملـٓفاي اريدأٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
-44د .نُاٍ طعذَ ٟـدف ٢ج املـذس ايظاأل ج ق.108
 -45د .عـُ عسذ ا ٝذ أهش ج املـذس ايظاأل ج ق 135ج 136ج .137
ٜٓ –46عش ْف املاد َٔ )6/1( ٠قاْ ٕٛاوٜذامم ايكاْ ْٞٛايعشاق ٞسقِ ()37يظٓ 1970 ١املعذٍ ٖٚـزٙ
املاد ٠عذي اٛكب قاْ ٕٛسقِ ( )48يظٓ.1985 ١
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ٜٓ -47عش ْف املادْ َٔ )45( ٠عاّ اوٜذامم اريسدْ ٞسقِ ( )4سقِ ( )4يظٓ.1994 ١
 -48حظٔ عع ٞج َذةٌ ا حل امل ي ٚاؿكٛم ا اٚس ٠ج حًك ١عٌُ ايٜٛس ٛايتُٗٝذ ١ٜحٍٛ
املًه ١ٝايفهش ١ٜج آعُٗا املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًًُه ١ٝايفهش ١ٜج2004ج ق .11
ٜٓ -49عش ْف املاد َٔ )5/1( ٠اافاق ١ٝأشٕ ؿُا ١ٜاملـٓفاي اريدأٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
اِ حذدي ايفكشَٗٓ )4( ٠ا دٚي ١املٓؼأ أكٛهلا -2..((:أَا را اعًل اريَش اـٓفاي َعُاسَ ١ٜكاَـ١
يف حذ ٣د ٍٚافؼاد ج اإ ٖز ٙايذٚي ١اه ٕٛدٚي ١املٓؼـأ)).
ٜٓ–50عش ْف املاد َٔ )21( ٠افافاق ١ٝايعشأ ١ٝؿُا ١ٜحكٛم امل ي .
 –51دْٛ.اف نٓعإ جاملـذس ايظاألجق .452
 ٜٚ-52حغ يف اريسكٓتني ج ٜتخٌُ ايٓاػش ٖزا افيتـضاّ ج ٚيف حايـ ١ايٓؼـش عًـْ ٢دـام ٚطـ
ٜتعني عً ٘ٝاكذ ِٜا اْ ١ظخ َٓ٘ يف غلـ ٕٛا اـ ١اػـٗش ج ٚاـٛدمم ٖـز ٙايٓظـخ ايـمل ث يف
املهتس ١ايٛطٓ ١ٝج َٚهتس ١ايهْٛهشغ ٚداس احملفٛظاي ايٛطٓ ١ٝج ٚيف حاي ١عذّ افَتملاٍ
هلزا افَش ج ٜتعني عً ٢ايٓاػش داا غشاَ ١ج ٚاكـذس ٖـز ٙايغشاَـ ١أعؼـش ٠أَملـاٍ قُٝـ ١املــٓ
.يًتفـ ٌٝح ٍٛريو ٜٓعش  :د .ع  ٤أأ ٛاؿظٔ ازلاع ٌٝايع م ج اا٥ض ٠غ ْاؿش ج َــدف٢
كاطِ قُذ ج افافاقٝـاي ايذٚيٝـ ١يًًُهٝـ ١ايفهشٜـ ١دساطـاي ْٚــٛقج ج1ج داس املـإَٔٛ
يًذلعٚ ١ايٓؼشج أغذادج ق .229
www copyright qov-53
 -54عسذ ايًد ٝحظْٞٛج املـذس ايظاألجق.28
ٜٓ –55عش ْف املاد َٔ )19( ٠اوع ٕ ايعامل ٞؿكٛم اوْظإ .
Copyright in architecture in the United
States 56Reviewجin architecture in https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
States theUnited
 -57د.عـــُ عســذ ا ٝــذ أهــش جد .ؿــدل ٟفــذ ةــاطش ج اؿُاٜــ ١ايكاْْٝٛــ ١يًًُهٝــ١
ايفهش ١ٜجط1ج أغذادجق.87
 -58دْٛ .س ٟفذ ةاطش ج فا ١ٜايتـاَ" ِٝاـدٛط ايدسٛغشاا " ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١أكٛاعذ
املًه ١ٝايفهش ١ٜج ع َٓؼٛس يف امل لش ايعًُ ٞايعامل ٞاف ٍٚحـ ٍٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١ج
يف نً ١ٝايكاْ ٕٛج كاَع ١ايرلَٛى ج افسدٕ ج 2001ج ق.610
 -59قـ ٢أـا ٟةذجيـ ١ج َهاْـ ١عكـذ ايٓؼــش يف قـاْ ٕٛاملًهٝـ ١افدأٝـٚ ١ايفٓٝـ ١ج سطــاي١
َاكظترل َكذَ ١ا نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايظاط ١ٝيًُ ي – كاَعٖٚ ١شإ ج  2013ج ق .20
ٖ َٔ -60ز ٙايـٝاغاي ْف املاد َٔ )7( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل يـ ايعشاقـ ٞأكٛهلـا ((:يًُ يـ
ٚحذ ٠اؿل يف اكشٜش ْؼش َـٓف٘ أا ١ٜطشٜكَ ١ؼـشٚع ١خيتاسٖـا ))جْٚـف املـادَ)5( ٠ــشٟ
قٛهلا ((:يًُ ي ٚحذ ٙاؿل يف اكشٜش َـٓف٘ ٚيف اعٝني طشٜكٖ ١زا ايٓؼش))ج ْٚف املـاد-2( ٠
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 َٔ )121قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜايفشْظ(()CPIF( ٞإ امل ي
َـٓف٘ )).

ٖ ٛايز ٟميًـو اؿـل يف ْؼـش

 -61طٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج املـذس ايظاأل ج ق .85
 -62د .عـُ عسذ ا ٝذ أهش ج املـذس ايظاأل ج ق .81
ف
 -63طسكاّ يًُاد َٔ)7( ٠ايكاْ ٕٛاملذْ ٞايعشاقٚ ٞايا اكل َٔ -1((:ٞاطـتعٌُ حكـ٘ اطـتعُا ّ
غرل كا٥ض ٚكب عً ٘ٝايلُإ ٜٚ -2ـسأ اطـتعُاٍ اؿـل غـرل كـا٥ض يف افحـٛاٍ افاٝـ ١أ -ارا
ٜكـذ أٗزا افطتعُاٍ ط ٣ٛافكشاس أايغرل  - .ارا ناْ املـاحل ايا ٜشَـٖ ٞـزا افطـتعُاٍ
ا ؼكٝكٗا قً ١ًٝافُٖ ١ٝع ٝف اتٓاطب َدًكاّ َا َا ٜـٝب ايغرل َٔ كـشس أظـسسٗاّ.ج -ارا
ناْ املـاحل ايا ٜشَٖ ٞزا افطتعُاٍ ا ؼكٝكٗا غرل َؼشٚع٘.)).
ٜٓ –64عش ْف املاد َٔ )10( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

ايعشاق ٞاملعذٍ .

ٜٓ –65عش ْف املٛاد ( 1 /6ج 1/56ج  َٔ )47ايكاْ ٕٛايفشْظ ٞاـاق أاملًه ١ٝافدأٝـٚ ١ايفٓٝـ١
يعاّ ٚ 1957اعذ ٜا٘.
ٜٓ–66عش ْف املٛاد ( 14ج  َٔ )39قاْ ٕٛحل امل ي

افملاْٚ 1965 ٞاعذ ٜا٘ .

ٜٓ–67عش ْف املاد َٔ)6( ٠اافاق ١ٝأشٕ يًًُه ١ٝافدأٚ ١ٝايفٓ١ٝ
Dumien Obrien and Dr Annfitzjerald with the assistance of 68fitzjevald scott- kiel chisnolm Jessica coates and propessor Brian
kylie pappalardoج. claude, op, cit, p 18
-69د .طاَش قُٛد ايذفيع ١ج اظخرل افدا ٠ايكاْْٝٛـ ١فاٜـ ١ؿكـٛم املــُِ املعُـاس ٟعًـ٢
ايتـاَ ِٝاهلٓذط ١ٝيًُساْ ٞأني َملاٍ ايتاطٝع ايٓعشٚٚ ٟاقا ايتٓع ِٝايكاْ" ْٞٛدساطَ ١كاسْ١
" ج ع َٓؼٛس يف ا ً ١افسدْ ١ٝيف ايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايظٝاط ١ٝج ا ًذ ( )4ايعـذد(2012 )1ج ق
56ج .60
ٜٓ -70عـش ْـف املــادَ )10( ٠ـٔ قــاْ ٕٛفاٜـ ١حـل امل يـ ايعشاقـ ٞسقــِ ( )3يظـٓ1971 ١قٛهلــا:
((يًُ ي ٚحذ ٙاؿل يف إ ٜٓظب ايَ ٘ٝـٓف٘ ))...ج ٜكاأًٗا َـآَٖ ٛــٛق عًٝـ٘ يف ايسٓـذ
ااْٝاّ َٔ املاد َٔ )143( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜاملـش ٟسقِ ( )82يظٓ 2002 ١ج ْٚـف املـاد-1( ٠
 َٔ )L121قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜايفشْظ.)CPIF( ٞ
ٜٓ-71عش املاد َٔ )6( ٠اافاق ١ٝأشٕ ؿُا ١ٜاملـٓفاي ايفٓٚ ١ٝافدأ. ١ٝ
ٜٓ –72عش املساد افطاط ١ٝيكاْ ٕٛحل امل ي ج ٚسق ١عٌُ َكذَ ١يف ْذ ٠ٚأعٓٛإ " حل امل ي
يف افسدٕ أني ايٓعشٚ ١ٜايتدسٝل" ج نً ١ٝاؿكٛم – اؾاَع ١افسدْ- ١ٝناْ ٕٛايملاْ ٞج .2004
 –73د .صٜساس ةٛسػٝذ ج املـذس ايظاأل ج ق 139ج .140
ٜٓ –74عش ْف املاد َٔ )8( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

ايعشاق ٞسقِ ( )3يظٓ 1971 ١املعذٍ.
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 Copyright Claims in Architectural Works 75 - 76د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١جاملـذس ايظاألج ق .372
 -77د .قُذ ايظـعٝذ سػـذ ٣ج فاٜـ ١حكـٛم املًهٝـ ١ايفهشٜـ( ١حكـٛم امل يـ ٚاؿكـٛم
ا اٚس ) ٠ج ق.23
- 78طٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج املـذس ايظاأل ج ق .147
 -79دْ .اؿش قُذ عسذ اهلل طًدإ ج املـذس ايظاألج ق.133
 -80احملاَ ٞقُذ أَني ايشَٞٚج املـذس ايظاألجق .127
ٜٓ -81عش ْف املاد َٔ )38( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي
قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜايفشْظ.ٞ

ايعشاقٜ ٞكاأًـٗا ْـف املـادَ )2/131( ٠ـٔ

ٚيهٔ ٖز ٙايؼهًَ ١ٝتدًس٘ فاساي ايتـشف ٚيٝع فْعكـاد ٙج ريـو إ ايتؼـشٜا ايعشاقـٞ
ٚاملكاسٕ أايشغِ َٔ ادًس ١ايؼهً ١ٝفأشاّ ايتـشف ايٛاسد عً ٢املــٓفاي املعُاسٜـ ١اف اْـ٘ ف
ٜشاب ايسد ٕ عً ٢ؽًفٗـا ج حٝـ ْــ املـادَ )30( ٠ـٔ قـاْ ٕٛفاٜـ ١حـل امل يـ ايعشاقـٞ
((يًُ ي إ ٜٓكٌ ا ايغرل حكٛم افْتفامم املٓـٛق عًٗٝا يف ٖـزا ايكـاْ ٕٛاف إ ْكـٌ احـذ
اؿكٛم ف ٜذلاب عً ٘ٝاعدا ٤اؿل يف َساػش ٠حل اةش ٜٚؼذلط يــخ ١ايتــشف إ ٜهـٕٛ
َهتٛأاّ ٚإ قذد ا ٘ٝؿشاح١ج ٚأايتفـ ٌٝنٌ حل ٜه ٕٛق يًتــشف َـا أٝـإ َـذاٙ
ٚايغشض َٓ٘ َٚذ ٠افطتغ ٍ َٚهاْ٘ ٚعً ٢امل ي إ ميتٓا عٔ ا ٟعٌُ َٔ ػـاْ٘ اعدٝـٌ
اطتعُاٍ اؿل املتـشف أ٘)).
ٜ َ٘ٓٚتسني اْ٘ ف ٜاةز أايسد ٕ املدًل ج ح ٝاػـذلط ايهتاأـ ١يــخ ١ايتــشفج يف حايـ١
ؽً ايؼشٚط ايا اتدًس ١نُا يف حاي ١ؽً ايؼهً ١ٝيف ايتــشف ايـٛاسد عًـ ٢ايعكـاس
نايسٝا ٚايشٖٔ ج ٚعَُٛـاّ َظـأي ١ايـسد ٕ أ ٚايؼـهًَ ١ٝتدًسـ ١فاسـاي ايتــشف ٚيٝظـ
فْعكاد ٠فميهٔ اااساٗا ج اف عٓذ حذٚث ْضامم ح ٍٛعا٥ذ ١ٜاؿكٛم يف املـٓفاي املعُاس ١ٜاٚ
اطتغ هلا ا ٚايتـشف اٗٝا ج عٓذ٥ز ًْجأ يهتاأ ١ايتـشف يًتعشف عًَ ٢ذ ٣ؿذم َـٔ ٜـذعٞ
ة ف افؿٌ ج اارا نإ ايتـشف جيش ٟأؼهٌ ٖاد َٔ د ٕٚاة ٍ عكٛم ن ايدـشاني
ا ٚاطا ٠٤يًخل املاي ٞاملذلاب فحذُٖاجا حاك ١عٓذ٥ز ململـٌ ٖـزا ايكـ ٍٛج ٚف ٜتٓـاقض افاسـاي
اـدَ ٞا َسذأ حش ١ٜايتعسرل عٔ افساد ٠ج اايعكذ اـد ٞيٝع اف ٚط ١ًٝي اساي ج ف ع ق ١يـ٘
أـــخ ١ايعكــذ ٚٚكــٛدٙج اف يف ايعكــذ ايشزلــ ٞايــزٜ ٟفــشض ايكــاْ ٕٛيـــخت٘ ػــه ّ
َعٓٝا.يًتفـ ٌٝح ٍٛريو ٜٓعش :د .ايٝاغ ْاؿ ٝج ايعكٛد ايذٚيٝـ( ١ايعكـذ افيهذلْٚـ ٞيف
ايكاْ ٕٛاملكاسٕ ) ج ط1ج َٓؼٛساي اؿًمي اؿكٛق ١ٝج أرلٚي ج 2009ج ق .190
ٜتلأ ا اكذّ إٔ ايهتاأَ ١تدًس٘ نٛط ١ًٝااساي أايشغِ َٔ ايـٝاغاي املختًفـ١
ٚديًٓٝا ج إ ايعكٛد ايٛاسد ٠عً ٢اطتغ ٍ املـٓفاي املعُاسَ ٖٞ ١ٜـٔ ايعكـٛد ايشكـا ١ٝ٥ج ايـا
آعكذ أاجيا ٚقس ٍٛد ٕٚااسامم ػهًَ ١ٝعٖ َٔ ١ٓٝزا عً ٢طس ٌٝاململاٍ ج اطـتغ ٍ املــٓ
املعُاس ٟأٓؼش ٙج ٚايهتاأٖٓ ١ا ٚط ١ًٝنخج ١يًغرل ج  ٖٞٚف ؼذث اف يف حاي ١حـذٚث ْـضامم
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أٗزا ايؼإٔ ج نُا إ اطتعُاٍ املؼشمم اعٌ ٜملس أايهتاأٜ ١ع قــش ايهتاأـ ١اٝـ٘ عًـ٢
افاساي د ٕٚاعتساسٖا ػشط ّا ا ٚسنٓ ّا ا.٘ٝ
-82د .طعٝذ عسذ ايهشَ ِٜساسى ج َظ ٚي ١ٝاملكا ٍٚايملـاْٚ ْٞٛاكـاّ فحهـاّ ايكـاْ ٕٛاملـذْٞ
ٚايؼشٚط ايعاَ ١ملكاٚفي اعُاٍ اهلٓذط ١املذْ ١ٝج ٚصاس ٠ايعذٍ ايذا٥ش ٠ايكاْ ١ْٝٛج أغذاد ج 1990ج
ق.34
ْ -83عُإ ٖٝٚس ١ج اطتغ ٍ حكٛم املًه ١ٝايـٓاعٚ ١ٝايُٓ ٛافقتــاد ٟج سطـايَ ١اكظـترل
َكذَ ١ا نً ١ٝاؿكٛم ج اؾضا٥ش ج  2010ق 52ج 57ج 58ج .62
ٜٓ –84عش ْف املاد َٔ )864( ٠ايكاْ ٕٛاملذْ ٞايعشاق.ٞ
 -85د .غاص ٟةايذ اأ ٛعشاأ ٞج املـذس ايظاأل ج ق.82
 -86اأشاٖ ِٝؿاحل عد ١ٝحظٔ اؾسٛس ٟج ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيعكذ افطتؼاس ٠اهلٓذطـ ١ٝج"دساطـ١
َكاسْ "١ج اطشٚح ١دنتٛساَ ٙكذَ ١ا نً ١ٝاؿكٛم –كاَع ١ايٓٗش ٜٔج 2009جق .199
ٜٓ – 87عش :د .عـُ عسذ ا ٝذ ج د .ؿدل ٟفذ ةاطش ج املـذس ايظاألجق 21ج 22ج ٚد .عسذ
ايشصام ايظٓٗٛس ٟج املـذس ايظاأل ج ق .280
ٜٓ –88عش ْف املاد َٔ )900( ٠ايكاْ ٕٛاملذْ ٞايعشاق.ٞ
 -89د .عسذ ايشصام ايظٓٗٛس ٟج املـذس ايظاأل ج ق 281ج .282
 - 90د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١ج املـذس ايظاأل ج ق .378
-91املظتؼاس أْٛس ايعُشٚطٞج ايٛاا ١ٝيف ػشح ايكاْ ٕٛامل ازاٖب ايفكٚ ١احهاّ ايكلـا ٤يف
َـش ٚافقداس ايعشأ ١ٝج ط2ج ج3ج داس ايعذاي ١ج ايكاٖش ٠ج ق 171ج 172ج .179
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-92د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١جاملـذس ايظاأل ج ق .363
 -93دْٛ .س ٟفذ ةاطش ج فا ١ٜايتـاَ" ِٝاـدٛط ايدسٛغشاا " ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١أكٛاعـذ
املًه ١ٝايفهش ١ٜج ع َٓؼٛس يف امل لش ايعًُ ٞايعامل ٞاف ٍٚحـ ٍٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١ج
يف نً ١ٝايكاْ ٕٛج كاَع ١ايرلَٛى ج افسدٕ ج 2001ج ق .522
 -94د .عسذ ايشصام ايظٓٗٛس ٟجاملـذس ايظاأل ج ق .329
 –95د.ايظٓٗٛسٟج املـذس ايظاألج ق .253
 -96احملاَ ٞؿ ح ايذ ٜٔػ ٛػاس ٟج ايتٓفٝز اؾدل ٟيف املٛاد املذْٚ ١ٝايتجاسٚ ١ٜايؼشع ١ٝجط1ج
داس ايملكاا ١يًٓؼش ٚايتٛصٜا ج 2009ج ق .184
 -97د .ع  ٤أأ ٛاؿظٔ زلاع ٌٝايع م ج اا٥ض ٠غ ْاؿش ج َــدف ٢كاطـِ قُـذ ج املــذس
ايظاأل ج ق .79
 -98طٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج املـذس ايظاأل ج ق .279
 -99س  ٣عً ٞعد ١ٝج املـذس ايظاأل ج ق .114
ٚٚ -100اكاّ يًكاعذ ٠ايعاَٜ ١ؼذلط يف طًب اؿجض إٔ ٜه ٕٛداّ ٓ٥اج اإرا نإ يٝع دآ٥اّ ا
جيٛص ي٘ طًب اؿجض ج ادًب اؿجض جيب إٔ ٜهـَ ٕٛكـذَ ّأَ ػـخف ٜظـتٓذ اْـ٘ دا٥ـٔ
ٜٓعــش يف اؿجــض افحتٝــاطٜٓ .ٞعــش  :دْ .ؼــأي عســذ ايــشفٔ اريةــشغ ج ػــشح قــاْ ٕٛأؿــٍٛ
احملانُاي املذْ" ١ٝدساطَ ١كاسْ " ١جج1جط1ج داس ايملكااـ ١يًٓؼـش ٚايتٛصٜـا ج عُـإ ج 2008ج ق
.348
-101طٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج املـذس ايظاأل ج ق .285
 -102د .عـُ عسذ ا ٝذ أهش ج د .ؿدل ٟفذ ةاطش ج املـذس ايظاأل ج ق .158
 -103دْٛ .اف نٓعإ ج املـذس ايظاأل ج ق 465
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ٚ -104ايغرل (املعتذ )ٟقذ ٜه ٕٛػخف ٚاحذ أ ٚعذ ٠أػخاق َتلـآَني اافكـٛا عًـْ ٢ؼـش
ايتـُ ِٝاملعُاس ٟج أذ ٕٚاـشٜأ َٔ قسٌ املـُِ املعُاس ٟج اٗٓا اتخكل املظ ٚي ١ٝعٔ اعًـِٗ
غرل املؼشٚمم ٜٓ.عش :أْذيع حاَـذ عسـذ ج ايٓعـاّ ايكـاْ ْٞٛيعكـذ ايٓؼـش افيهذلْٚـ ٞج عـ
َٓؼٛس يف فً ١ايعً ّٛايكاْ ١ْٝٛج ايعذد( )1ج2013ج ق.358
َٝ -105ملام طايب غشنإ ج اؿل املعٓ ٟٛيًُ ي ٚفاٜت٘ ايكاْ ١ْٝٛج ع َٓؼٛس يف فًـ١
سطاي ١اؿكٛم ج ايظٓ ١ايملاْ ١ٝج ايعذد اري ٍٚج 2010ج ق.182
 -106د.طاسم ناظِ عجٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكا" يكاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١جاملـذس ايظاأل ج ق .387
 -107ح ٝاعتدل املؼشمم ايعشاق ٞيف املاد َ٘ٓ )7( ٠حل اكشٜش ايٓؼش يًُـُِ املعُاس ٟج  ٚجيض
ْؼش ايتـُ ِٝاملعُاس ٟريَ ٍٚش ٠دَٛ ٕٚااك ١املـُِ .
 -108د.طاسم ناظِ عجٌٝج املـذس ايظاأل ج ق .388

 -109د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١ج املـذس ايظاأل ج ق .389
ٜ ٚ -110عتدل ايلشس قٛاّ املظ ٚي ١ٝجا ٜهف ٞاٛااش ايفعٌ املخٌ أـافيتضاّ يكٝـاّ املظـ ٚي١ٝ
ؿـام كـشس أـ٘ ج اـإرا ٜشاـب
 ٚمنا ٜتعني إٔ ٜملس ٕ ايفعٌ ايـز ٟأاـاَ ٙشاهسـ٘ ج أد٣
ايفعٌ كشساّ أاملـُِ املعُاس ٟج ا فاٍ ملظاً٥ت٘ َذْٝاّ (ؼ طا ١ً٥املظ ٚي ١ٝايتكـرل ) ١ٜج
ٚإ نإ أاوَهإ َظاً٥ت٘ كٓاٝ٥ا.يًتفـ ٌٝح ٍٛريو ٜٓعش  :دٜٛ .ط قُـذ عسٝـذاي ج
َـادس افيتضاّ يف ايكاْ ٕٛاملذْ " ٞدساطَ ١كاسْ " ١ج ط1ج داس املظرل ٠ج عُإ ج 2011ج ق .318
 -111د .فٝذ يدٝـ ْــ ٝج املظـ ٚي ١ٝايتكــرل ١ٜيًُٗٓـذغ ٚاملكـا ٍٚأآـا ٤ايتٓفٝـز يف
املؼاسٜا اوْؼا ١ٝ٥ج داس َٝض ٚأ ٛااَٝا ج أغذاد ج 2014ج ق .39
 – 112دْٛ .اف نٓعإج املـذس ايظاأل ج ق475ج.474
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 -113دْ .اؿش قُذ عسذ اهلل طًدإ ج املـذس ايظاأل ج ق .206
 -114د.طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١جاملـذس ايظاأل ج ق 390ج .391
–115طسكاّ يًكٛاعذ ايعاَ ١ايٛاسد ٠يف ْـٛق املاداني ( 169ج 2 / 3جٚاملادَ )3/ 170 ٠ـٔ ايكـإْٛ
املذْ ٞايعشاق.ٞ
 -116دٜ .اطني قُذ اؾسٛس ٟج املسظٛط يف ػشح ايكـاْ ٕٛاملـذْ( ٞااـاس اؿكـٛم ايؼخــ) ١ٝ
جج2ج ط1ج داس ايملكاا ١يًٓؼش ٚايتٛصٜا ج عُإ ج 2011ج ق .110
( )1
ٖ - 17ايٖ ١زاٍ ٖاد ٟج اؿُا ١ٜايذٚي ١ٝيًخكٛم املًه ١ٝايفهشٚ ١ٜافدأ ١ٝج عـ َٓؼـٛس
يف فً ١ايكاْ ٕٛاملكاسٕ ج ايعذد (  )57ج 2008ج ق .203
 -117دْ .اؿش قُذ عسذ اهلل طًدإ ج املـذس ايظاأل ج ق .207
 -118د .طاسم ناظِ عج ٌٝج فا ١ٜحكٛم املـُِ املعُاسٚ ٟاكاّ يكاْ ٕٛحل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا١ج املـذس ايظاأل ج ق .392
ٜٓ -119عش ْف املاد َٔ )47( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاقٞ
َ ٖٛٚ -120ا ْف عً ٘ٝاملؼشمم ايعشاق ٞيف املاد َ٘ٓ )44( ٠أكٛهلـا(( :يهـٌ َ يـ ٚقـا ايتعـذٟ
عً ٢حل َٔ حكٛق٘ املكشس ٠اٛكب أحهاّ ٖزا ايكاْ ٕٛاؿل أتعٜٛض َٓاطب.))..
 ٕ -121املاد َٔ ) 46( ٠ايكاْ ٕٛاملـش ٟآف عً ٢اْ٘ ((ف جيٛص أأ ٟحاٍ ٕ اه ٕٛاملساْ ٞقٌ
حجض ادسٝك ّا يًُـاد ٠ايعاػـشَ ٠ـٔ ٖـزا ايكـاْٚ ٕٛف إٔ ٜكلـ ٞأإا اٗـا أَ ٚــادساٗا أكــذ
احملااع ١عً ٢حكٛم امل ي املعُاس ٟايز ٟاه ٕٛاـُُٝاا٘ ٚسط َ٘ٛقذ اطتعًُ أٛك٘ غرل
َؼشٚمم)).
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ٜ -122تُملٌ ايتعٜٛض غرل ايٓكذ ٟجيف حافي نتهزٜب اـدل ا ٚاعـادْ ٠ؼـشٚ ٙاــخٝخ٘
أٛطا ٌ٥افع ّ اٚ ٚطا ٌ٥افاـاٍ اؿذٜمل ١ج ٚنزيو سد افعتساس افدأ ٞيًُـُِ املعُاس.ٟ
 -123حظني طٗ ٌٝايفت ٟٚج املـذس ايظاأل جق .312
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  David Bainbridqe 133ج  opجcitج  p 144ج. 143ٖٚ -134زا َا ْـ عً ٘ٝاملاد َٔ )44( ٠قاْ ٕٛحل امل ي ايعشاق ٞأكٛهلـا ( ٜٚ ..ةـز أافعتسـاس ج
عٓذ اكذٜش ايتعٜٛض ج املٓضي ١ايملكاا ١ٝيًُ ي ج ٚايك ١ُٝاريدأٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايفٓ ١ٝيًُــٓ
ج َٚذ ٣ايفا٥ذ ٠ايا حـٌ عًٗٝا املعتذ َٔ ٟاطتغ ٍ املـٓ )).
ٜٓ -135عش ْف املاد َٔ )45 ( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜاملـش. ٟ
 -136س  ٣عد ١ٝج املـذس ايظاأل ج ق .137
 -137دْٛ .اف نٓعإ ج املـذس ايظاأل ج ق .481
 -138دْ .اؿش قُذ عسذ اهلل طًدإجاملـذس يظاأل ج ق.208
 -139د .عـُ عسذ ا ٝذ أهشج د .ؿدل ٟفذ ةاطش ج املـذس ايظاأل جق .166
 -140دْٛ .اف نٓعإ ج املـذس ايظاأل ج ق .481
ٜٓ -141عش املاد َٔ )47 ( ٠قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

ايعشاق. ٞ

 –142طٗ ٌٝحظني ايفت  ٟٚج املـذس ايظاأل ج ق .319
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 -2د .طاسم ناظِ عج ٌٝجفا ١ٜحكٛم املـُِ املعُـاسٚ ٟاكـاّ يكـاْ ٕٛحـل امل يـ " دساطـ١
َكاسْ"١ج ع َؼاسى يف امل لش ايملأَ عؼش عكـٛد ايسٓـاٚ ٤ايتؼـٝٝذ أـني ايكٛاعـذ ايكاْْٝٛـ١
ايتكًٝذٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملظتخذا.١
ٚ-3دْٛ .س ٟفذ ةاطش ج فا ١ٜايتـاَ" ِٝاـدٛط ايدسٛغشاا " ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَـ ١أكٛاعـذ
املًه ١ٝايفهش ١ٜج ع َٓؼٛس يف امل لش ايعًُ ٞايعامل ٞاف ٍٚحـ ٍٛاملًهٝـ ١ايفهشٜـ ١ج
يف نً ١ٝايكاْ ٕٛج كاَع ١ايرلَٛى ج افسدٕ ج . 2001
 -4املساد افطاط ١ٝيكاْ ٕٛحل امل ي ج ٚسق ١عٌُ َكذَ ١يف ْذ ٠ٚأعٓٛإ " حل امل ي يف
افسدٕ :أني ايٓعشٚ ١ٜايتدسٝل ج نً ١ٝاؿكٛم – اؾاَع ١افسدْ- ١ٝناْ ٕٛايملاْ. ٞ
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طادطاّ:ايتؼشٜعاي
 -1ايذطتٛس ايعشاق ٞيظٓ2005 ١
أ-ايكٛاْني ايعشاق١ٝ
 -1ايكاْ ٕٛاملذْ ٞايعشاق ٞسقِ ( )40يظٓ1951 ١
 -2قاْ ٕٛاوٜذامم ايكاْ ْٞٛايعشاق ٞسقِ ()37يظٓ 1970 ١املعذٍ أايكاْ ٕٛسقِ ( )48يظٓ. 1985 ١
-3قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي ايعشاق ٞسقِ 3يظٓ 1971 ١املعذٍ اٛكب أَش طًد ١اف٥ت ف (املٓخً) ١
سقِ ( )83يظٓ. 2004 ١
ايكٛاْني ايعشأ١ٝٚ-1ايكاْ ٕٛاملـش ٟؿُا ١ٜحل امل ي املعذٍ سقِ 29يعاّ .1994
-2قاْ ٕٛحل امل ي ايظٛداْ ٞسقِ ()54يظٓ. 1996 ١
-3قاْ ٕٛفا ١ٜحل امل ي

اؾضا٥ش ٟسقِ 97يظٓ.1997 ١

-4قاْ ٕٛاوٜذامم املغشأ ٞظٗرل ػشٜ
سقِ .)99-68

سقِ (ٚ 1-30-201ايـادس يف  16سَلإ ْ11(1424ـٛاُدل 2003

ْ-5عاّ اوٜذامم اريسدْ ٞسقِ ( )4سقِ ( )4يظٓ1994 ١ج قاْ ٕٛسقِ  22يظـٓ 1992 ١اريسدْـ ٞاملعـذٍ 14
يظٓ.1998 ١
 -6قاْ ٕٛاملًه ١ٝايفهش ١ٜاملـش ٟسقِ ( )82يظٓ.2002 ١
ي -ايكٛاْني اريكٓس١ٝ
-1ايكاْ ٕٛايفشْظ ٞاـاق أاملًه ١ٝاريدأٚ ١ٝايفٓ ١ٝيعاّ ٚ 1957اعذ ٜا٘.
 -2ايكاْ ٕٛاريملاْ ٞايـادس يف .1965
-3قاْ ٕٛحل امل ي

افَشٜه ٞسقِ ( )95يظٓ.1976 ١

-4قاْ َ ٕٛيف ٞافعُاٍ املعُاس ١ٜافَشٜه ٞسقِ ()101-650يظٓ1990 ١
طاأعاّ.:املعاٖذاي ٚافافاقٝاي ايذٚي١ٝ
 -1اوع ٕ ايعامل ٞؿكٛم اوْظإ يظٓ. 1948 ١
 -2اافاق ١ٝسَٚا يظٓ. 1966 ١
 -3اافاق ١ٝأـشٕ ؿُاٜـ ١املــٓفاي اريدأٝـٚ ١ايفٓٝـٚ / ١اٝكـ ١أـاسٜع امل سةـ /2( ١لـٛص )1971
ٚاملعذي ١يف 28طستُدل /أ.1979 ًٍٜٛ
 -4اافاق ١ٝايعشأ ١ٝؿكٛم امل ي يظٓ. 1981 ١
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 -5اافاق ١ٝاشأع( )Tripsيًًُه ١ٝايـٓاعٚ ١ٝايتجاس ١ٜعاّ .1994
-6ايتؼشٜا ايُٓٛرك ٞايعشأ ٞؿُا ١ٜحكٛم امل ي ٚاؿكٛم ا اٚس ٠يظٓ1998 ١
َ-7عاٖذ ٠املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًًُه ١ٝايفهش -)) WIPO(( ١ٜكَٓٓ-1990- ٝؼٛساي ايٜٛس ٛسقِ
()287يظٓ. 1990 ١
-8قاْ ٕٛاْٛع ايُٓٛرك ٞايزٚ ٟكا يتظتعني أ٘ ايـذ ٍٚايٓاَٝـ ١يف ٚكـا اؼـشٜعتٗا اـاؿـ١
عل امل ي .
-9اافاق ١ٝاملًه ١ٝايفهش ١ٜاُٝا خيف أايذٚا٥ش املتهاًَ( ١اافاقٚ ١ٝاػٓدٔ) .2004
اآَاّ.:ايكشاساي
 -1املاد َٔ )1( ٠ايكشاس اؾُٗٛس ٟاملـش ٟسقِ ()1053يظٓ1967 ١جٚاملٓؼٛس يف ايعذد ()58يف
.1967/4/ 27

ااطعاّ .:املـادس أايًغ ١افْهًٝض١ٜ
1-David Bainbridqeج  intellectual PROPERTYج. London
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The Architectural Works copyrqht Protection ج2-Andrew s poIIock
Act : Analysis of Probable Ramifications and Arising Issue volume
issue
Copyright Claims in Architectural Works- 3
4-www copyright qov
5-Copyright in architecture in the United States
in architecture in https://en.wikipedia.org/wiki/CopyrightجReview
States theUnited
6-Dumien Obrien and Dr Annfitzjerald with the assistance of
propessor Brian fitzjevald scott- kiel chisnolm Jessica coates and
faculy of  جcopyrijht cuide for rescarch studentsجkylie pappalardo
low Queensinnd university of technoloqq
2007  جmay ج
Federal Judicial  جSecond Edition جCopyright Lawج7-Robert A. Gorman
. 2006جCenter

ْٝاقا افْذلَٛ.:ّعاػشا
سٛ ج عـ َٓؼـ٠ عٓذ املـُِ يف ايعُـاسٞ ايتًك١ٝط ج ػهايٜٛ ٍاد ناظِ آِٛ كٖٝ أشا-1
.. ْٞــــــــــــــــــــــٚقــــــــــــــــــــــا افيهذلٛ امل٢عًــــــــــــــــــــــ
ٍٛخ ايذةٜااس/www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=561&uiLanguage=en
ّا٤ َظا١ ايتاطع١جايظاع2015/12/25
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