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املًدص:
دضّ املؾضع بكاْ ٕٛايعكٛبات بعض
االفعاٍ املؤمث ١ايصارص ٠عٔ اصار ٠دٓا ١ٝ٥فشزر
هلا ايعكٛبٚ .١قز ٚضع ايتؾضٜع اؾٓا ٞ٥ايكٛاعز
اؾٓا ١ٝ٥ايتذضمي ١ٝاـاص ١باسرتاّ االرٜإ
ٚصٛال اىل اـطاب اعتزاٍ ٜضدع باملٓفع١
يًُذتُع ٚاالفضار .اس ْص املؾضع ايعضاق ٞعً٢
عكاب فاعٌ اؾضمي ١اـاص ١بايتعزٚ ٟاْتٗاى
سض ١ٜايعكٝزٚ ٠مماصع ١ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ
ٚؼضٜف ايزٚ ٜٔاعتػالي٘ ألغضاض َٓاف١ٝ
يًشكٛم ٚاؿضٜات ا َٔ ٚؽأْٗا االضضاص بكٛاعز
ايٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب ايعاَ ١مما ٜؤثض عً٢
املُاصعات املٛدٗ ١ضز االمجاع ايٛطين ٚيػضض
تضعٝخ خطاب االعتزاٍ عٓز افضار اجملتُع ظٗض
ايٓص يف ايتؾضٜع عً ٢عكٛب ١تٛد٘ يهٌ َٔ
ٜك ّٛباألفعاٍ املٓاٖط ١ـطاب االعتزاٍ.
فتذض ِٜتًو االفعاٍ تٛفض اؿُا ١ٜاؾٓا١ٝ٥
ملصًشٖ ١شا ايزٚ ٜٔبغط ايكاْ ٕٛيغًطاْ٘ عً٢
تًو املصًش ١ايكاْ ١ْٝٛاالٚىل بايضعا.١ٜ
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practice of religious rites and the

اُٖ ١ٝايبشح:

misrepresentation or rights and

تعٗض اُٖ ١ٝايبشح يف ٖشا املٛضٛع يعز
َغا ٌ٥ايعكٝزٚ ٠طبٝع ١االعتزاٍ َٔ االَٛص
ايؾا٥هٚ ,١تتكٝز اصار ٠االفضار مبز ٣تعًل قٛاعز
االعتزاٍ بايٓعاّ ايعاّ  ٚاآلراب ايعاَ ١عٝح
ٜرتتب عً ٢كايفتٗا ايبطالٕ املطًلٚ ,ال ٜظٍٚ
اثضٖا باإلداط ٠ا ٚاتفام االطضاف عًٗٝا ٜٚهٕٛ
يهٌ سَ ٟصًش ١ايتُغو بٗاٚ ,عً ٢ايكاض ٞإ
حيهِ بٗا َٔ تًكاْ ٤فغٚ ١ي ٛمل ٜطًب َٓ٘ اسز
اـص َٔٚ .ّٛاالَٛص ايؾا٥ه ١االخض ٣تعًل
َغا ٌ٥االعتزاٍ مبا ُٜعًز ْتاز سغاعٝات
فتُعٚ ١ٝبني َا ميهٔ اصداع٘ يغٝاعات
دٓاٜ ١ٝ٥طعٗا املؾضع ايعضاق ٞملعاؾٖ ١شٙ
االَٛص.

the text of the legislation contains

ٖزف ايبشح:

freedom, or that may harm the
rules of public or der and public
the

affects

Which

morality.

the

against

practices

national

consensus. In order to strengthen
moderation

of

discourse

the

among the members of society,

a penalty for anyone who commits
speech

the

against

acts

moderation and criminalized the
benefit of this religion and the law
extends its authority over that
interest.

legal

favored

most

املكزَ:١
دا ٤خطاب االعتزاٍ يٝشكل االَٔ ٚاالَإ
املطًٛبنيٚ ,يٝطُٔ َضاعا ٠ايبعز ايزٜين
ٚاؿفاظ عً ٢ايٓعاّ ايعاّ راخٌ اجملتُع
ٚايعالقات ايطٝبٚ ١ايطبٝع ١ٝبني افضار.ٙ

تهُٔ ٖزف ايبشح َٔ خالٍ اإلداب ١عً٢
ايغؤاٍ ٌٖ سض ١ٜايعكٝزٚ ٠املغا ٌ٥املتعًك١
بايؾعٛص ايزٜين دا٤ت َطًك ١يف ايزعتٛص
ٚايكاْ .ٕٛلز إٔ اسهاّ ايزعتٛص ايعضاق ٞيغٓ١
 2005ايزا ِ٥دا٤ت يتبني إ ايزٚي ١ؼُ ٞسض١ٜ
ايكٝاّ مبُاصع ١ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓطبكا يًكٛاعز
ايعاَ ١عً ٢إ ال خيٌ سيو بايٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب
ايعاَٚ ,١إ اقاَ ١ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓتتِ يف اَانٔ
خاص ٖٞ ١رٚص ايعبارٚ .٠جيب اقاَٖ ١ش ٙايؾعا٥ض
يف ب ١٦ٝقرتَ ١تتفل َع ٚقاص ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ
ٚايبعز بٗا عُا ٜه ٕٛعببا يالستهاى بني
ايطٛا٥ف املدتًفٚ ١اثاص ٠ايفنت ٚاييت تؾهٌ
دضمي ١متػ بايؾعٛص ايزٜين ٚاييت عاقب عًٗٝا
املؾضع ايعضاق ٞبايٓص عًٗٝا يف َٛار كتًفَٔ ١
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قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ1969 ١
ايٓافش.

اؽهاي ١ٝايبشح:
إ َؾهً ١ايبشح تهُٔ يف َز ٣عز
االفعاٍ ٚاملُاصعات املٛد٘ ضز خطاب االعتزاٍ
افعاٍ فضَ ١يف ايكٛاْني ملا ٜٓتر عٓ٘ َٔ عٓف,
ٖٚشا ٜطع ؼت طا ١ً٥ايكاْ ٕٛاؾٓاٞ٥
املتعصبني ايشٜ ٜٔطض ٕٚباجملتُع انجض َٔ
ْفعِٗ ي٘ فال حيُ ٕٛسض ١ٜايعكٝز َٔ ٠خالٍ
تبٓ ِٗٝـطاب ايٛعطٚ ١ٝاالعتزاٍ بٌ ٜغٕٛ٦ٝ
اي .٘ٝفال بز َٔ احملافع ١عً ٢ايضٚح املعٓ١ٜٛ
يًُذتُع ٚال ْضٜز إ ٜتش ٍٛايز ٜٔاىل خاْ ١يف
ايبطاق ١ايؾدصٖٓ َٔ .١ٝا ناْت ضضٚص٠
َٛادٗ ١املُاصعات املٛدٗ ١ضز خطاب االعتزاٍ
َٛادٗ ١دٓا ١ٝ٥ايػضض َٓٗا محا ١ٜايؾعا٥ض
ايزٚ ١ٜٝٓفل يًٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب ايعاَ.١

املبشح االٍٚ
ايتعضٜف باؾضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜين
االعتزا ٤عً ٢سل االْغإ يف املغاؼ
بايؾعٛص ايزٜين َٔ خالٍ االعتزا ٤عً ٢سك٘ يف
سض ١ٜايعكٝزٚ ٠سض ١ٜمماصع ١ايؾعا٥ض ايز;١ٜٝٓ
ميٓح املعتز ٣عًٗٝا َٔ ايًذ ٤ٛاىل احملانِ
ايٛطٓٚ ,١ٝايكٛٝر اييت تضر عًٖ ٢ش ٙاملُاصعات
تتكٝز مبا ٜتعًل مبدايف ١ايٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب
 ٖٞٚقٛٝر ٜفضضٗا ايكاْٚ ٕٛته ٕٛضضٚص١ٜ
ؿفغ اجملتُع َٓٗا اسرتاّ سكٛم االخضٜٔ
ٚمسعتِٗ ٖٚشا َا ٜٛفض خطاب االعتزاٍ بؾهٌ
نبريٚ .قبٌ بٝإ املتطًبات اـاص ١باؾضاِ٥

املاع ١بايؾعٛص ايزٜين .نإ البز بٝإ َفّٗٛ
ايؾعٛص ايزٜين ٚتهٝٝفٖ٘ٚ ,شا َا عٝتطُٓ٘ ٖشا
املبشح ٚيف َطًبني َغتكًني ٚعً ٢ايٓشٛ
ايتاي.ٞ

املطًب االٍٚ
َفٗ ّٛايؾعٛص ايزٜين
ايٓاؼ َتغا ٕٚٚاَاّ ايكاْٚ ٕٛهلِ اؿل
يف ايتُتع عُاَ ١ٜتهاف ١٦ر ٕٚتفضٜلٖٓ َٔٚ .ا
فإٕ املغاٚا ٠يف مماصع ١ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓتتُجٌ
يف قٝاّ اتباع تًو االرٜإ املعرتف بٗا بفضص١
اقاَ ١ؽعا٥ض سيو ايزٚ .ٜٔأْؾا ٤رٚص ايعبار٠
اـاص ١بٗا ٚسض ١ٜاصتٝارٖا دٗضا ٚعالْٚ .١ٝالٕ
ايؾعٛص ايزٜين ٖ ٛاملصًش ١اييت حيُٗٝا ايكإْٛ
فإ هلا َفَٗ ّٛارٚ ٟقآْٜ ْٞٛص عً ٘ٝاملؾضع
اؾٓا ٞ٥عٓزَا ٜتٓا ٍٚػض ِٜاملغاؼ بٗشٙ
ايؾعا٥ضٖٚ .شا َا عٓتٓاٚي٘ يف أطاص ٖشا املطًب
ٚضُٔ فضعني َغتكًني ٚعً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ

ايفضع االٍٚ
املفٗ ّٛاملار ٟيًؾعٛص ايزٜين
ٜضار ب٘ اعتدزاّ ايعباصات ايكاعٖٛٚ ١ٝ
ايٛصف ايش ٟتطُٓت٘ ْصٛص املٛار اييت عاؾت
ايغًٛى احملعٛص ٚايش ٟميػ ايؾعا٥ض ايز ;١ٜٝٓإس
إ اطاص اؿُا ١ٜاؾٓاٜ ١ٝ٥تطُٔ نٌ َا ٜتعًل
ٜٚتصٌ بايؾعٛص َٔ ؽعا٥ض ر ١ٜٝٓأَ ٚعابز أٚ
صَٛط ٚغريٖا َٔ ايصٛص اييت ٜض ٣املؾضع ضضٚص٠
تطُٗٓٝا يف ايٓص اؾٓا ٞ٥تعظٜظا َٓ٘ يتًو
اؿُا ١ٜاؾٓاٚ .١ٝ٥عاجل املؾضع ايعضاق ٞمحا١ٜ
االرٜإ املدتًفٚ ١املعرتف بٗا ضُٔ ايب١٦ٝ
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ايعضاق َٔ ١ٝخالٍ محا ١ٜايؾعٛص َٚعتٓكٗٝا
ٚاملؤَٓني بٗا َٔٚ .سيو اعترب ايزعتٛص ايعضاقٞ
ايز ٜٔاالعالَ ٞرٜٓاً صمسٝاً يًزٚيٚ .)1(١يهٓ٘ َع
سيو مل ٜهٔ هلشا ايٓص االثض عً ٢عٝاع ١املؾضع
اؾٓا ١ٝ٥اس مل ٜطع محا ١ٜخاص ١يًؾضٜع١
االعالَ ١ٝبٌ عا ٣ٚيف ايٓص بني ايزٜٔ
االعالَٚ ٞبك ١ٝاالرٜإ تهضٜغا يًشض ١ٜايز١ٜٝٓ
اييت نفًٗا ايزعتٛص.

ايفضع ايجاْٞ
املفٗ ّٛايكاْ ْٞٛيًؾعٛص ايزٜين
مماصع ١ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓعٛا ٤يف قايبٗا
ايفضر ٟأ ٚاؾُاعٜ ٞضار بٗا َٓح اتباع عكٝز٠
َعَ ١ٓٝعرتف بٗا اؿل يف إقاَ ١ؽعا٥ضٖا.
ٚتتُجٌ يف مماصعٖ ١ش ٙايؾعا٥ض ٚإقاَ ١رٚص
ايعبار ٠اـاص ١بٗا ٚسيو رٚمنا االخالٍ بايٓعاّ
ايعاّ أ ٚاالعتزا ٤عًَ ٢ؾاعض َعتٓك ٞايزٜاْات
ايغُا ١ٜٚاالخض ٣املعرتف بٗا أ ٚسغٔ اآلراب(.)2
ٜٚضار بايٓعاّ ايعاّ نكٝز عً ٢سض١ٜ
مماصع ١ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓفُٛع ١املصاحل
االعاع ١ٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا بٓا ٤اجملتُع ٚنٝاْ٘
عٝح ال تصٛص بكاٖ ٤شا ايهٝإ عًُٝاً رٕٚ
االعتكضاص عًٗٝا( ٖٞٚ .)3فهضَ ٠ضَْ ١تطٛص ٠هلا
َفْٗ ّٛغيب خيتًف َٔ فتُع ألخض َٔٚ
رٚي ١ألخض ٣عغب ايعضٚف راخٌ اجملتُع
ايش ٟال ٜتصٛص ٚدٛر ٙبز ٕٚقٛاعز ايٓعاّ ايعاّ.
اَا َا ٜتعًل مبفٗ ّٛاآلراب ايعاَ ١فريار
بٗا االص ٍٛاالعاع ١ٝيألخالم يف اجملتُع ٖٞٚ
دظ َٔ ٤فهض ٠ايٓعاّ ايعاّ تتعًل باألعػ
االخالق ١ٝايطضٚص ١ٜيهٝإ اجملتُع ٚبكا٘٥

عًُٝاً َٔ االمالٍ  ٖٞٚؽطع يًعضٚف
املتعًك ١بايتكايٝز ٚايعارات ٚايز.)4(ٜٔ
إٔ ايطضٚصات اييت متً ٞعً ٢املؾضع
اؾٓا ٞ٥محا ١ٜدٓا ٖٞ ١ٝ٥ايك ١ُٝايٓفع١ٝ
يًُصاحل االدتُاع .١ٝفٝشضص املؾضع عً٢
ٚضع صٝاغ ١قزر ٠تتالٚ ِ٥طبٝع ١تًو
املصاحل ٚقُٝتٗاَٚ .ا ٜتعًل باؾضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜين فإْٗا ال تك ّٛعً ٢اعاؼ فِٗ
املؾضع يألرٜإ املٛدٛر ٠يف فتُع َا ٚضضٚص٠
َعضف ١صش ١تًو االرٜإ َٔ عزَٗا .بٌ ٖٞ
تك ّٛعًَ ٢ا يألرٜإ املدتًف َٔ ١قَٔ ١ُٝ
ايٛدٗ ١االدتُاعٜٚ ١ٝطع بايتاي ٞاملؾضع
ايكٛاعز اـاص ١ؿُاٜتٗا باعتباص إٔ االعتزا٤
عًٗٝا ميجٌ اعتزا ٤عًَ ٢صًشَ ١عترب٠
باؿُا ١ٜاؾٓا .١ٝ٥فٝطع ايكٛاعز اييت ؼُ٘ٝ
َٔ ايتؾٜٛؿ عًٚ ٘ٝايغدض َ٘ٓ ١ٜأ ٚايتٗذِ
عً ٘ٝفٝه ٕٛايؾعٛص ايزٜين ٚاملغاؼ ب٘ َٔ
اؿاالت املُٗ ١احملافع ١عًٗٝا يًشفاظ عً٢
ايٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب ايعاَ ١يتشكٝل االعتكضاص
راخٌ اجملتُع .الٕ ايؾعٛص ايزٜين ٚاملغاؼ ب٘ ال
ٜغٌٗ صر ٙاسا ٖٝر ٚاثري عٓز فتُع َا ٚاثاصت٘
تعضض ايٓعاّ ٚاالَٔ اىل أفزح االخطاص ٚاؽزٖا
دغاَٚ .)5(١عً ٘ٝفإٔ عٝاع ١ايتذض ِٜمل ػعٌ
ايز ٜٔخطٗا ايعاّ بٌ االعتباصات ايٓفع١ٝ
االدتُاع ٖٞ ١ٝاييت اًَت عًٗٝا ػض ِٜاملغاؼ
باألرٜإ(.)6
عٓزَا ٜتعضض ايكاض ٞملفٗ ّٛايٓعاّ
ايعاّ ٚاآلراب ايعاَ ١فاْ٘ ال ٜطبل صاٜاً ؽدصٝاً
ٚيهٓ٘ ٜطبل صأٜاً عاَاً ٜأخش ب٘ اجملتُع َٔٚ .ثِ
يٝػ َٔ املال ِ٥يًكاض ٞاـٛض يف تك ِٝصش١
أ ٚفغار َا تفضض٘ مماصع ١ر ١ٜٝٓيطكٛؼ
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ٚؽعا٥ض َع ١ٓٝفٗش ٙاالَٛص تعٛر يصاسب
االعتكار ْفغ٘ فُُاصع ١ايؾعا٥ض دظ ٤ال ٜتذظأ
عٔ االعتكار  َٔ ٖٞٚاالَٛص اـاص ١اييت
ٜصعب ايتزخٌ فٗٝا.

املطًب ايجاْٞ
تهٝٝف اؾضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص
ايزٜين
اؾضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص ايزٜين متتاط
بهْٗٛا دضا ِ٥سزخ ْفغ ٞالٕ ايٓتٝذ ١املرتتب١
عً ٢طبٝع ١االعتزا ٤اؾاصح ٚاملاؼ بايؾعٛص
ايزٜين االَض ايشٜ ٟؤر ٟاىل اثض ْفغَٚ ٞعٟٓٛ
ست ٢ي ٛصاسب٘ أثض َار .ٟفٗشا ايٓٛع َٔ
اؾضا ِ٥تعز َٔ دضا ِ٥ايتعبري ١ٜالٕ افعاهلا
املار ١ٜتعرب عُا ٜٓط ٟٛعً ٘ٝايٓفػ االْغاْ١ٝ
َٔ َطاَنيٚ .ايتهٝٝف بعز ٙايٛع ١ًٝاييت
ٜغتعني بٗا املؾضع ٚايكاض ٞإلضفاٚ ٤تضعٝخ
اؿُا ١ٜاؾٓا َٔ ١ٝ٥داْب ٚاحملافع ١عً٢
صصاْتٗا ٚمتاؽٝاً َع املغتذزات االدتُاعَٔ ١ٝ
داْب أخض .عً ٘ٝعٓتٓا ٍٚيف ٖشا املطًب ايتهٝٝف
ايكاْٚ ْٞٛايكطا ٞ٥هلشا ايٓٛع َٔ اؾضاِ٥
ٚبفضعني َغتكًني ٚعً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ

ايفضع االٍٚ
ايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛيًذضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜين
يتشزٜز ايصف ١ايكاْ ١ْٝٛيًٛاقع١
ٚمتٝٝظٖا عٔ غريٖا ثِ ارصادٗا ؼت ايعٓٛإ
ايكاْ ْٞٛاملال ِ٥ميجٌ ايتهٝٝف ايكاْْٞٛ
يًٛاقع 0)7(١إ املؾضع اؾٓا ٞ٥عٓزَا ٜصٛغ ْص

قاْ ْٞٛجيب إ ٜتغِ ٖشا ايٓص بايٛضٛح
ٚايزقٚ ١عزّ االعٗاب يف َعٓ ٢ايٓص ٚإ ٜضاعٞ
االبتعار عٔ ايتعكٝز ٚايتعت ِٝاحملاط بايًبػ
ٚايػُٛض ٜٚه ٕٛبشيو ايٓص قز قاصب ايصٛاب
ٜٓٚذِ عٓ٘ اعتكضاص ايكٛاْني ٚثباتٗا مما جيعًٗا
َٛانب ١يًتطٛص يف اجملتُع ٚغري قاصض عً٢
طَٔ َعني ٖٚشا َا لز ٙيف قاْ ٕٛايعكٛبات
ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ 1969 ١ايٓافش ٚيف ْصٛص
ٜٛانب ايتطٛص ٚحيت ٟٛاغًب املغتذزات
االدتُاع ١ٝاملدتًف.١
ضُٔ ْطام اؾضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص
ايزٜين لز إٕ ايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛهلا نٛقا٥ع
ٜتُجٌ يف ؼزٜز املؾضع ألصناْٗا ٚاألثض املرتتب
عًٗٝا فذا ٤املؾضع ايعضاق ٞيٝطعٗا ضُٔ
اؾضا ِ٥املتعًك ١بايٓعاّ ايعاّ ٚاآلراب ايعاَ١
ٚايغالَ ١االدتُاعَ .١ٝعتُزاً يف سيو عً٢
َعضف ١اؿكٝك ١االدتُاع ١ٝهلش ٙاؾضا .ِ٥أَا
َا ٜتعًل بايتهٝٝف ضُٔ اؾظا ٤املفضٚض عً٢
ٖش ٙاؾضا ِ٥عٓذز إٕ ٖش ٙاؾضا ِ٥تكع ضُٔ
دضا ِ٥اؾٓح ألْ٘ خيصص ايعكٛب ١عً ٢فاعًٗا
باؿبػ.
ٚايتهٝٝف ايكاْ ْٞٛيصٛص اؾضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜين قز ٜتبا ٜٔتبعاً يًُصزص ايٓفغٞ
ايػايب عًَ ٢طُْٗٛا فته ٕٛدضا ِ٥فهض أٚ
دضا ِ٥ؽعٛص أ ٚدضا ِ٥إصار .٠فذضا ِ٥ايفهض متجٌ
يف أفعاٍ تطِ عٔ احملت ٣ٛايشٖين يإلْغإ
ٚػعًٗا غري َؾضٚع ١نْٗٛا َاع ١مبؾاعض
اآلخض ٜٔأنجض َٔ ؼكٝل ايصاحل ايعاَّ ٖٛٚ .ا
ٜتطح يف دضا ِ٥االعتزا ٤عً ٢املعتكزات ايز١ٜٝٓ
ٚدضمي ١االعتدفاف بأسهاّ ايهتب املكزع١
خصٛصاً إس َا ٚقعت بصٛص ٠ايك ٍٛأ ٚايهتاب.١
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ٚقز ٜػًب عًَ ٢طُ ٕٛاالفعاٍ اؾاْب
ايؾعٛص ٟفته ٕٛبزٚصٖا َعرب ٠عُا تتُجٌ عً٘ٝ
تًو املؾاعض َٔ َعاْٚ .ٞكاطب ١يًفهض ٚايعكٌ
فاإلٖاْٚ ١ايتشكري ٚايكشف ٚايغب ٖ ٞتعبريات
تعهػ ايهضاٖٚ ١ٝايؾض ٚايعزا ٠ٚمما ٜؤثض يف
خطاب االعتزاٍ ٜٚؤر ٟاىل اعتؾضا ٤ايهضاٖ١ٝ
ٚاؿكز بني ايٓاؼ َٔٚ .دضا ِ٥ايتؾٜٛؿ عً٢
ايؾعا٥ض ايزٚ ١ٜٝٓدضا ِ٥اتالف ٚؽضٜب االبٓ١ٝ
ٚايضَٛط ايز ١ٜٝٓته ٕٛفٗٝا اصار ٠االفعاٍ املار١ٜ
تتذ٘ إىل املصزص ايٓفغ.)8(ٞ

ايفضع ايجاْٞ
ايتهٝٝف ايكطا ٞ٥يًُغاؼ
بايؾعٛص ايزٜين
االفعاٍ املاع ١غطاب االعتزاٍ ٚاييت
تؤر ٟغالف٘ تضٜٚر االفهاص املتطضفٚ ١ايتؾذٝع
عًٗٝا بايكٚ ٍٛايهتابٚ ١ايتُج ٌٝمبا ٜٗزّ أصنإ
اجملتُع .فايعً َٔ ١ػضٖ ِٜش ٙاالفعاٍ يف
ضضٚص ٠احملافع ١عً ٢اجملتُع َٔ خالٍ عزّ
االضضاص بايٓعاّ ايعاّ ٚاحملافع ١عً ٢اآلراب
ايعاَٚ ١األَٔ ايعاّ راخٌ اجملتُع ٚعزّ ايتأثري
عً ٢إقٓاع ايٓاؼ ظعٌ اـضٚز عٔ االمجاع
اجملتُع ٞايتُج ٌٝيف اؽاع ١ايطا٥ف َٔ ١ٝخالٍ
اعًٛب َؤثضٚ ,ايتزخٌ يف َؾانٌ اجملتُع َٔ
خالٍ َبار ٨ايز ٜٔفٝبز ٟايغدض َٔ ١ٜاصشاب
ايزٜاْات ٚؼكري ٚايعبح مبؾاعضِٖ ايز ١ٜٝٓمما
ٜجري ايطػ ١ٓٝبٚ ِٗٓٝبني باق ٞايزٜاْات ٚاملشاٖب
األخضٚ ٣إثاص ٠ايفنت ٚاالسكار ٚاالضطضابات.
ٖٓا ٜأت ٞرٚص ايكاض ٞاؾٓا ٞ٥يف ايبشح
يف طبٝع ١اؾضميٚ ١بشٍ يف سيو ْؾاط سٖين

َٔ ْٛع خيتًف َٔ سٝح اعتدزاّ ايكاض ٞملًه١
ايٛعٚ ٞاالرصاى ٜٓٚتر عٔ سيو اصزاص سهِ
صشٝح َٔ خالٍ ؼزٜز ايٛاقع ١االدضاَ١ٝ
ٖٚشا ايتهٝٝف جيز َزا ٙايٛاعع يف فاٍ ػضِٜ
دضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص ايزٜين .فٓصٛص ايكٛاْني
املتعًك ١بٗش ٙاؾضمي ١دا٤ت بأفعاٍ َطًك ١عً٢
ايكاض ٞإٔ ٜعترب َٓٗا َا ٖ ٛدضمي َٔ ١خالٍ
املطابك ١بني ايٛاقع ١املارٚ ١ٜايٓص ايكاْْٞٛ
يٝه ٕٛفصً٘ يف ايزعَ ٣ٛؤعغاً عً ٢قٓاعت٘
ايٛدزاْْ ١ٝابع َٔ ١املصًش ١ايكاْ ١ْٝٛاملعترب٠
اييت حيُٗٝا ايكاْ .ٕٛفدطاب االعتزاٍ ٜبعز
اؾاْ ٞعٔ ايتطضف مبٓع٘ عٔ اـضٚز عٔ
ايطضٜل ايٛعط ايصشٝح اجملُع عً ٘ٝأنجض
ايعكال ٤أَ ٚععِ االرٜإ ايغُا ١ٜٚفٝذب عً٢
ايكاض ٞإٔ جيز اضاف ١اىل اػا ٙاصار ٠اؾاْٞ
اىل َباؽض ٠ايٓؾاط االدضاَ .ٞتٛافض اصار٠
ؼكٝل ٚاقع ١غري َؾضٚع ٖٞٚ ١إثاص ٠ايفتٓ ١اٚ
ايتُٝٝظ ا ٚاطرصا ٤اسز االرٜإ ايغُا ١ٜٚاٚ
ايطٛا٥ف املٓتُ ١ٝإيٗٝا أ ٚاالضضاص بايٛسز٠
ايٛطٓ ١ٝا ٚايغالّ االدتُاعَٚ ٞعاؾ ١نٌ
سيو بتفع ٌٝرٚص خطاب االعتزاٍ .فٝذب عً٢
ايكاض ٞبٝإ ايٛاقعٚ ١تزيًٗٝا ٚتٛضٝح َز٣
َطابكتٗا يألٖزاف املؤمث ١يف ايكاْ ٕٛنايرتٜٚر
يألفهاص املتطضفٚ ١بٝإ َاٖٖ ١ٝش ٙاألفهاص
ٚاعتعٗاص ايكصز اؾٓاَٗٓ ٞ٥ا.

املبشح ايجاْٞ
ضٛابط اؾضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص
ايزٜين
اؾضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص ايزٜين متتًو
خصا٥ص ٚممٝظات قز تتزاخٌ يف بعض صٛصٖا
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َع دضا ِ٥ايكشف ٚايغب َٚع دضا ِ٥ايغضق .١اس
تؾرتى َعٗا يف بعض ايعٓاصض نُا اْٗا ؽتًف
عٓٗا يف عٓاصض اخض ٖٞٚ .٣بشيو تعهػ سات١ٝ
ٖش ٙاؾضا َٔ ِ٥دعٌ املؾضع ٜطع ضٛابط
خاص ١بٗش ٙاؾضا ِ٥يتُٝٝظٖا يف ايٓكز املباح
ٚدضمي ١االٖاْ ١ايعار.)9(١ٜ
َٔ خالٍ ٚضع محا ١ٜدٓا ١ٝ٥هلشٙ
اؾضا ِ٥يتًُػ املعطٝات االجياب ١ٝيفاعً١ٝ
اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يًُغاؼ بايؾعٛص ايزٜين َٔ
سٝح نْٗٛا َكضص ٠باإلضاف ١اىل ايٓصٛص
ايتؾضٜع ١ٝيف ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥فإٕ ايزعتٛص
ايعضاق ٞقز ْص عًٗٝا ٚاعتُز يف سيو عً٢
تضعٝخ َفاٖ ِٝاملعاٖزات ايزٚي ١ٝاييت ْاقؾت
َجٌ ٖش ٙاملٛاضٝع .يػضض تضعٝخ ٚتزعِٝ
اؿضٜات ايعاَ ١راخٌ اجملتُع مما ٜطُٔ خطاب
رٜين َعتزٍ حيكل ايػا ١ٜاملضد َٔ ٠ٛايٓصٛص
ايكاْٚ .١ْٝٛإلساط ١املٛضٛع عٓتٓاٚي٘ َٔ خالٍ
ثالخ َطايب ٚسيو عً ٢ايٓش ٛاآلتٞ

املطًب األٍٚ
املتطًبات املار ١ٜيًذضمي١
عًو املؾضع ايعضاقْٗ ٞذ٘ اـاص ب٘
ضُٔ إطاص تٛفري اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يًُغاؼ
بايؾعٛص ايزٜين عرب املار َٔ 372 ٠قإْٛ
ايعكٛبات ايعضاق ٞايٓافش فعاجل بإعٗاب اجياب ٞيف
ايتصٜٛض اـاص باملتطًبات املار ١ٜيعٓاصض سيو
ايؾعٛص ٚؼزٜز ايصٛص مبا ٜعهػ مش ٍٛايعزٜز
َٔ األفعاٍ باؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥مما ٜتٝح يٓا
ػاٚط نٌ ايصعٛبات اييت ميهٔ إ تجٛص يف
فاٍ ايتطبٝل ٚسيو َٔ خالٍ ايصٝاْ ١املضْ١
يًٓصٛصٚ .إ َا ْص عً ٘ٝاملؾضع مل ٜهٔ عً٢

عب ٌٝاؿصض بٌ ٚصر عً ٢عب ٌٝاملجاٍٚ .عٓتٓاٍٚ
يف ٖشا املطًب أِٖ املتطًبات املار ١ٜيًذضاِ٥
املاع ١بايؾعٛص ايزٜين ٚسيو يف فضعني َغتكًني
ٚعً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ

ايفضع األٍٚ
دضا ِ٥االعتزا ٤عً ٢األرٜإ
َٔ خالٍ تٛخ ٞايك ِٝايٓفع ١ٝيًُصاحل
اييت حيُٗٝا ايكاْٚ ٕٛيتذٓب َا ميهٔ إ ٜؾهً٘
االعتزا ٤عًٗٝا َٔ خطض أ ٚاضطضاب ميهٔ إٔ
ٜٗزر نٝإ اجملتُع باالْٗٝاص  ٚايتفهو يشا ٚضع
املؾضع َعٝاص يتذض ِٜاالعتزا ٤عً ٢األرٜإ يف
ْصٛص قاْ ٕٛايعكٛبات يٝؾهٌ االثض ايٛاضح
عً ٢ايغٝاع ١اؾٓا ١ٝ٥يف فاٍ اؿُا١ٜ
اؾٓا .١ٝ٥فٓذز إٔ املؾضع ايعضاقْ ٞص عًٖ ٢شٙ
اؾضا ِ٥يف املار َٔ )1/372( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات
ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ 1969 ١عً ٢اْ٘ َٔ (( :اعتز٣
بإسز ٣طضم ايعالْ ١ٝعًَ ٢عتكز ألسز٣
ايطٛا٥ف ايز ١ٜٝٓأ ٚسكض َٔ ؽعا٥ضٖا)) ٚ .بٓفػ
املعٓ ٢داْ ٤ص املار َٔ )161(٠قاْ ٕٛايعكٛبات
املصض ٟعً ٢اْٜ٘ (( :عاقب بتًو ايعكٛبات عً٢
نٌ تعز ٜكع بإسز ٣ايطضم املب ١ٓٝباملار171 ٠
عكٛبات عً ٢أسز االرٜإ اييت تؤر ٟؽعا٥ضٖا
عًٓا  َٔ .))....عٝام ايٓصٝني ْفِٗ إ َارٜات
اؾضمي ١تتشكل باالعتزاٚ ٤مل حيزر املؾضع ْٛع
االعتزا ٤فٝؤخش ايٓص عً ٢إطالق ,١إس قز
ٜتشكل االعتزا ٤بايطضب أ ٚايعٓف أ ٚاإلنضا.ٙ
ٚاالعتزا ٤عً ٢املعتكز ايزٜين ٜعين اٖاْ ١ايزٜٔ
ٜٚتطُٔ االَتٗإ ٚايؾتِ ٚايكزح(َٚ .)10ا راَت
ايؾعا٥ض متجٌ ايرتمج ١ايفعً ١ٝيالعتكار إس إْٗا
َتصً ١ب٘ ٚتابع ١ي٘ ٖٚشا َا ٜؤثض بزٚص ٙغطاب
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االعتزاٍ ٚبصٛص ٠عًب ١ٝفإٔ ؼكري ايؾعا٥ض
ايزٜ ١ٜٝٓزخٌ ضُٔ االعتزا ٤عً ٢املعتكز.
ٜضار باالعتزا ٖٛ ٤االعتزا ٤ايعاٖض ٟست٢
ي ٛمل ٜهٔ صضحياً أَ ٚباؽض ٠فإسا نإ َعٓا ٙال
ٜصٌ اىل املتًكَ ٞباؽض ٠فٗشا ال ٜٓفٚ ٞقٛع
االعتزاَ ٤ا راّ إْ٘ ٜغرتع ٞاالْتبا ٙأ ٟتتشكل
ف ٘ٝصٛص ٠ايعالْ َٔ ١ٝخالٍ سص ٍٛأعُاٍ
تتُجٌ بهٌ فعٌ صارص عٔ اإلْغإ باسالً ف٘ٝ
دٗزاً عطًٝاً فاألفعاٍ اإلصار ١ٜايصارصَٔ ٠
اإلْغإ ٚاييت هلا َعٗض ميهٔ إٔ ٜض ٣أ ٚصٛت
ميهٔ إٔ ٜغُع أ ٚصا٥ش ١ميهٔ إٔ تؾِ ٜعز َٔ
األفعاٍ اجملضَ .)11(١نُا ميهٔ إٔ تتشكل
ايعالْ ١ٝباإلؽاصات أ ٚاؿضنات ٚاملتُجً١
عضنات اؾغِ فٗٓاى إؽاصات ٚسضنات
َعضٚف ١تزٍ عً ٢االستكاص ْٚغب ١ايعٛٝب اىل
ايػري( ,)12نشيو تتشكل ايعالْ َٔ ١ٝخالٍ
ايصٝاح أ ٚايرترٜز بايكٚ ٍٛبإعالٕ ايتشكري
بصٛت عايٜٚ ٞؾرتط ف ٘ٝإٔ ال ٜكتصض عً٢
اطضاف اؿزٜح ٚإمنا ٜغُع٘ َٔ نإ ساضضاً
َٔ اؾُٗٛص يف َهإ اؿارخ.
ٚتكع اؾضميَ ١تَ ٢ا اقرتٕ طبع أْ ٚؾض
ايهتب املكزع ١بايتشضٜف عٔ املعٓ ٢األصً ٞأٚ
االعتدفاف بأسهاَٗا ٖٚشا َا ٜؤثض يف خطاب
االعتزاٍ ٚبايتاي ٞحيتاز اىل تزخٌ املؾضع َٔ
خالٍ َٛادٗ ١املصًش ١املعتز ٣عًٗٝا َ ٖٛٚا
ْص عً ٘ٝاملؾضع ايعضاق ٞيف ْص املار)4/374(٠
َٔ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞايٓافش عً ٢اْ٘ (( َٔ
طبع أْ ٚؾض نتاباً َكزعاً عٓز طا٥ف ١ر ١ٜٝٓإسا
سضف ْص٘ عُزاً ؼضٜفاً ٜػري َٔ َعٓا ٙأ ٚإسا
اعتدف عهِ َٔ أسهاَ٘ أ ٚؽ َٔ ٧تعاي.))ُ٘ٝ
ٚبٓفػ املعٓ ٢دا ٤املؾضع املصض ٟيف املار٠

(/161ف َٔ )1قاْ ٕٛايعكٛبات َٔٚ .ايٓص
ْالسغ إٕ َارٜات اؾضمي ١تتُجٌ بايتشضٜف أٚ
االعتدفافٚ .مل ٜعاقب املؾضع عً ٢طبع أْ ٚؾض
ايهتب املكزع ١بشاتٗا َا مل ٜكرتٕ ٖشا ايطبع أٚ
ايٓؾض باالعتزا ٤عًَ ٢ا مت طبع٘ أْ ٚؾضُٖٚ ٙا
صٛص ايعالْ ١ٝاييت سزرٖا املؾضع ر ٕٚصٛص
ايعالْ ١ٝاألخض ٣فايتشضٜف ال ميهٔ إ ٜتشكل
إال عٔ طضٜل ايهتاب ٖٞٚ ١ال تتشكل ايعالَْ ١ٝا
مل ٜصٌ ْتادٗا اىل عًِ اؾُٗٛص(.)13
فعٌ االعتزا ٤يف ٖش ٙاؾضميٜ ١تشكل عٔ
طضٜل ايتشضٜف ٚاالعتدفاف ,فايتشضٜف إَا
إٔ ٜه ٕٛؼضٜفاً َارٜاً ٜٚعين عزّ ايتظاّ ْص
ايهتاب اؿضيف عٝح ٜهَ ٕٛػاٜضاً ي٘ بايٓص
ٚاملعٓ .٢أٜ ٚه ٕٛؼضٜفاً َعٜٓٛاً  ٖٛٚايتشضٜف
ايشٜٓ ٟصب عً ٢املعٓ ٢ر ٕٚايٓص ,فإٕ ٜهٕٛ
ايٓص احملضف ْاقصاً َٔ بعض ايعباصات ٚاؾٌُ
اييت َٔ ؽأْٗا ايتأثري عً ٢املعٓ ٢ايعاّ أثٓا ٤طبع
ايهتب املكزعٚ )14(١ايش ٟبزٚصٜ ٙؤثض يف ايؾعٛص
ايزٜين ايش ٟميػ أفضار اجملتُع مما ٜبعز ايٓص
عٔ ايٛعطٚ .١ٝإطاٖ ٤شا املفٗ ّٛيًتشضٜف فإٔ
املؾضع ايعضاق ٞنإ ي٘ َٛقفاً حيغب ي٘ إس َٓع
طبع ايكضإ ايهض ِٜبأْ٘ يػ ١غري ايعضبٚ ١ٝسطض
طبع٘ ٚاعتريار ٙرَٛ ٕٚافك ١اؾٗات ايضمس.١ٝ
أَا َا ٜتعًل بفعٌ االعتدفاف ايشٟ
حيكل َارٜات اؾضمي ١فٗ ٞتعين االعتٗظا٤
ٚاالعتذٗاٍ ايشٜ ٟؾهٌ خضٚز عٔ قٛاعز
املٓاقؾٚ ١املغادً ١فال ٜغُح ايكاْ ٕٛملٔ جيارٍ
يف أسهاّ ايز ٜٔإ ميتٗٔ سضَت٘ اٜ ٚطع٘
َٛضع ايغدض ,)15(١ٜيشيو فإٔ ْؾض نتاب
َكزؼ أ ٚطبع٘ ر ٕٚؼضٜف أَض ال دضمي١
ف .)16(٘ٝتهُٔ ايعً َٔ ١ػضٖ ِٜشا ايفعٌ يف
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ايطضص ايهبري ايشًٜ ٟشل اجملتُع َٔ ؼضٜف
ايهتب املكزع ١مما ٜؤثض يف خطاب االعتزأٍَ ,
خالٍ طعظع ١ايجك ١يف ْفٛؼ اجملتُع ْتٝذ١
سزٚخ ايتشضٜف نُا إ ٖشا ٜغ ٧يزصد١
نبري ٠ؿض ١ٜايعكٝزٚ ٠مماصع ١ايؾعا٥ض
ايز ,١ٜٝٓنُا إ خطض سزٚخ فتٜٓ ١هُٔ ٚصا٤
ْص ايتذضٚ ِٜايتشضٜف ٜؤثض عً ٢األَٔ ايعاّ
ٚايٓعاّ ايعاّ راخٌ اجملتُع ٜٚؤر ٟإىل إثاص٠
ايفنت ٚاألسكار ٚايعزٜز َٔ االضطضابات املاع١
باـطاب املعتزٍ ٚبايٓعاّ ٚايغه ١ٓٝيف اجملتُع
مما ٜتطًب عزّ االعتدفاف يف أصشاب
ايزٜاْات األخضٚ ٣عزّ ايعبح مبؾاعضِٖ
ايز ١ٜٝٓمما ٜجري ايطػ ١ٓٝبٚ ِٗٓٝبني باقٞ
األرٜإ األخضٚ ,٣إثاص ٠ايفنت ٚاألسكار ٜؤثض عً٢
خطاب االعتزاٍ.
ٚتكع اؾضمي ١نشيو بهٌ ؼكري أٚ
عباب ٜٛد٘ إىل املعتز ٣عًٚ ٘ٝدٗاً يٛد٘ بايهالّ
ا ٚاؿضنات ا ٚايهتاب ١أ ٚايضعِ اييت تكع عارً٠
عً ٢ايضَٛط ٚايؾدصٝات ايز ١ٜٝٓاملكزعَٔ ١
خالٍ ايتطا ٍٚا ٚايتعز ٟبايتغف ٘ٝأ ٚاالفرتا٤
َ ٖٛٚا ْص عً ٘ٝاملؾضع ايعضاق ٞيف املار٠
( َٔ )5/372قاْ ٕٛايعكٛبات عً ٢اْ٘ (( َٔ أٖإ
عًٓاً صَظاً أ ٚؽدصاً َٖٛ ٛضع تكزع ٞأٚ
متذٝزاً أ ٚاسرتاّ يز ٣طا٥ف ١ر َٔ .))١ٜٝٓايٓص
فإٔ املؾضع دضّ االٖاْ ١محا َ٘ٓ ١ٜيشٟٚ
ايصفات اـاص ١ر ٕٚاألفضار ايعارٜني ٖٚشا َا
ميٝظ ٖشا ايٓص عٔ دضا ِ٥ايكشف ٚايغب اييت
عاؾٗا املؾضع ايعضاق .ٞإس ٜعز نٌ َٔ
األؽداص ايشٜ ٜٔتُتع ٕٛباسرتاّ يز٣
ايطٛا٥ف ايز ١ٜٝٓأؽداص يٝغٛا عارٜني بطبٝع١
اؿاٍ بٌ يزَ ِٜٗهاْ ١يفتت اْتبا ٙاملؾضع
فأساطٗا باؿُا ١ٜايٛادب.)17(١

ٚتكع اؾضمي ١بفعٌ ايتكًٝز ٚايتكايٝز ٖٞ
ايعارات املٛصٚث ١اييت ٜكًز فٗٝا اـًف ايغًف(.)18
َٚفضرٖا تكًٝز ٜٚعين احملانا ٠اييت تزع ٛإىل
تعً ٌٝايٓاؼ بإتٝإ طكٛؼ مماثً ١ملا ٜهٕٛ
عً ٘ٝاالستفاٍ ايزٜين اؿكٝكٚ ٞايش ٟميػ
بايؾعٛص ايزٜين مما ٜؤثض عًباً يف خطاب
االعتزاٍ(ٖٚ .)19شا َا ْص عً ٘ٝاملؾضع ايعضاق ٞيف
املار َٔ )6/372 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞعً٢
اْ٘ َٔ (( :قًز عًٓاً ْغهاً أ ٚسفالً رٜٝٓاً بكصز
ايغدضٜٚ .))َ٘ٓ ١ٜضار بايٓص تكًٝز اؿفٌ
ايزٜين أ ٟقانات٘ بصٛص ٠غري َطابك ١يألصٌ
َع إرخاٍ ؽ َٔ ٧اإلعفاف عً ,٘ٝفايتكًٝز غري
األصٌ ٚإ قاصب٘ ٚراْاَٚ ٙاثً٘ نالً أ ٚدظ٤اً(.)20
فايتكًٝز اجملضر ال ميهٔ إٔ ٜه ٕٛبشات٘ ريٝالً
عً ٢قصز ايغدض ١ٜبٌ جيب إٔ ٜه ٕٛايفاعٌ
عاملاً بطبٝع ١االستفاالت ٜٚعتُز ايغدض١ٜ
ٜٚهف ٞإٔ ٜعضض ايتكًٝز عً ٢اؿطٛص يريٙٚ
ٚإ مل ٜؤر ٟايعضض إىل ايغدضٚ ١ٜيهٓ٘ ٜهٕٛ
ممٓٛع يشات٘ ,ألْ٘ ٜؾهٌ عزٚاْاً عً ٢قزاع١
االستفاٍ مما ٜؤثض يف ايؾعا٥ض ايزٜٚ ١ٜٝٓغبب
ضضصاً غطاب االعتزاٍ مما ٜغتٛدب املٛادٗ١
اؾٓا ١ٝ٥ي٘ بتٛد ٘ٝايعكٛب ١املٓاعب ١يػضض عزّ
اإلضضاص غطاب االعتزاٍ.
ٚفعٌ املؾضع يًُشافع ١عً ٢خطاب
االعتزاٍ بإٔ ْص عً ٢ػض ِٜايتعضض يًفغ
اؾالي ١يف املار/372(٠ثاْٝاً)( َٔ .)21قإْٛ
ايعكٛبات ايعضاق ٞإس دا ٤عً ٢اَْ٘ٔ 0000(( :
تعضض بإسز ٣طضم ايعالْ ١ٝيًفغ اؾالي١
عباً أ ٚقشفاً بأ ٟصٝػ ١ناْت )) .إٕ ٖشا ايٓص
ٜعهػ تٛفري محا ١ٜدٓا ١ٝ٥خاص ١ـطاب
االعتزاٍ َٔ خالٍ احملافع ١عً ٢ايضَظ املعٟٓٛ
ايشٜ ٟهُٔ ٚدٛر ٙاملار ٟيف ايٓفٛؼ ٚٚدزإ
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املؤَٔ ب٘ٚ .إسا نإ ايكشف ٚايغب ميجالٕ
ايضنٔ املار ٟيف ٖش ٙاؾضمي ١إال إُْٗا ٜعهغإ
صٛص ٠خاص ١تتُجٌ باالعتزا ٤عً ٢املؾاعض
(.)22
ايز ١ٜٝٓملٔ ٜعرتف بٛدٛر اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل

ايفضع ايجاْٞ
اؾضا ِ٥املًشك ١ظضا ِ٥االعتزا٤
عً ٢األرٜإ
ْص املار َٔ )2/372(٠قاْ ٕٛايعكٛبات
ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ1969 ١عً ٢اْ٘ َٔ((:تعُز
ايتؾٜٛؿ عً ٢إقاَ ١ؽعا٥ض طا٥ف ١ٝر ١ٜٝٓأٚ
عً ٢سفٌ أ ٚادتُاع رٜين أ ٚتعُز َٓع أ ٚتعطٌٝ
إقاَ ١ؽ َٔ ٧سيو ) َٔ .ؼً ٌٝايٓص لز إٔ
ايغًٛى اإلدضاَ ٞايش ٟأصار ٙاملؾضع ٜتُجٌ يف
صٛصتني األٚىل ٖ ٞايتؾٜٛؿ ٚايجاْٖٞ ١ٝ
تعط ٌٝإقاَ ١ؽعا٥ض ر ١ٜٝٓأ ٚادتُاع رٜين.
فايتؾٜٛؿ فعٌ َار ٟسَ ٚطُْ ٕٛفغ ٞبأسزاخ
أصٛات َضتفع ١عٛا ٤بصٛصَٓ ٠تعُ ١أّ غري
َٓتعُ ١عٛا ٤صارص َٔ ٠أدٗظ ٠تغذ ٌٝأٚ
َهربات صٛت أ َٔ ٚأؽداص; املِٗ إٕ ٖشٙ
األصٛات تؤر ٟإىل طٚاٍ اهلز ٤ٚايٛادب تٛافضٙ
عٓز إقاَ ١ايؾعا٥ض ايزٚ ١ٜٝٓاييت بزٚصٖا ؼتاز
إىل َٛادٗ ١دٓا ١ٝ٥يًتصز ٟإيٗٝا ملا هلا تأثري يف
خطاب االعتزاٍ ايش ٟحيكل ايرتنٝظ يف
ايعبارات بصٛص ٠صشٝشٚ .)23(١مل لز أٟ
تعضٜف يًتؾٜٛؿ يف ايتؾضٜعات اؾٓا١ٝ٥
املدتًف ,١فكز حيصٌ بايصضاذ نُا قز حيصٌ
بايعٓف أ ٚايتٗزٜز فَٗ ٛغأيَٛ ١ضٛع ١ٝعغب
نٌ سايٚ .١ايشٜ ٟضار بٗشا ايتؾٜٛؿ املغاؼ
بايهضاَ ١ايز ١ٜٝٓيًُتعبز ٜٔأثٓا ٤مماصعتِٗ
يؾعا٥ضِٖ ايز.)24(١ٜٝٓ

ٚايصٛص ٠ايجاْ ١ٝاييت ٜتشكل فٗٝا االعتزا٤
ايشٜ ٟؾهٌ عًٛى اؾاْ ٞف ٘ٝدضميٚ ١فل ْص
املار ٠أعال ٖٛ ٙتعط ٌٝإقاَ ١ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ
ٖٚشا ايتعط ٌٝيٝػ بايطضٚص ٠إٕ ٜهْ ٕٛاؽ٦ا عٔ
ايتؾٜٛؿ إس اعترب املؾضع ايعضاق ٞفضر
ايتعط ٌٝفإٕ فعٌ االعتزاٜ ٤ه ٕٛقز سصٌٜٚ ,ضار
بايتعط ٌٝايطػط املٛد٘ إلصار ٠ؽدص
يتٛدٗٗٝا إىل عًٛى َعني  ٖٛٚعزّ إقاَ١
ؽعا٥ض رٚ .ٜٔقز ٜه ٕٛايتعط ٌٝبايك ٍٛأ ٚايفعٌ
فتٗزٜز املصًني بإطالم ايٓاص عً ِٗٝإٕ مل
ٜتفضقٛا ٜعز تعطٝالً قٛيٜ ٞغتٛدب ايتذضِٜ
ٚإتباع ايعكٛب .)25(١أَا االْٗٝاٍ عً ٢املصًني
بايطضب بايعص ٞفٗ ٛتعط ٌٝفعًٜ ٞؤثض عً٢
خطاب االعتزاٍ ٚميػ بايؾعاص ايزٜين(.)26
إٕ ايعً َٔ ١ايٓص تهُٔ يف اؿفاظ عً٢
اآلراب ايعاَٚ ١ايٓعاّ ايعاّ راخٌ اجملتُع.
باإلضاف ١إىل سفغ سض ١ٜاالعتكار ٚاؿل يف
أرا ٤ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓر ٕٚتؾٜٛؿ أ ٚتعطٌٝ
يتشكٝل د َٔ ٛاالطُٓ٦إ ٚتٛد ٘ٝاملؾضع
ملعاؾ ١نٌ فعٌ ٜصزص تهْ ٕٛتٝذت٘ اؾضَ١ٝ
ايتأثض مبؾاعض اآلخض ٜٔمما ٜغبب ايطضص
غطاب االعتزاٍ ٜٚتغبب يف إثاص ٠ايفنت بني
ايطٛا٥ف يف اجملتُع ايٛاسز مما اعتٛدب
َٛادٗتٗا دٓاٝ٥اً ٚٚضع ايعكٛبات ايضارع١
ملٛادٗتٗا ٚمحا ١ٜاؿل يف مماصع ١األؽداص
يؾعا٥ضِٖ رَ ٕٚطاٜك .١ألٕ سيو ٜؤر ٟإىل
اؿكز ٚايطػ ١ٓٝراخٌ ْفٛؼ اجملتُع مما ٜؤرٟ
إىل سزٚخ اضطضابات َٚغاؼ بايٓعاّ ايعاّ
ٚايغه ١ٓٝايعاَ ١راخٌ اجملتُع.
لز يف ْص املار َٔ )3/372(٠قإْٛ
ايعكٛبات ايعضاق ٞايش ٟدا ٤عً ٢اْ٘ (( َٔ غضب
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أ ٚتًف أ ٚؽ ٙٛأ ٚرْػ بٓاَ ٤عزاً إلقاَ ١ؽعا٥ض
طا٥ف ١ر ١ٜٝٓأ ٚصَظاً أ ٚؽ٦ٝاً آخض ي٘ سضَ١
ر .))١ٜٝٓإٕ املؾضع أصار احملافع ١عًَ ٢هإ
ايعبار ٠ألرا ٤ايؾعا٥ض ر ٕٚإطعاز أ ٚأضضاص بٗا.
فٛضع املؾضع صٛص يغًٛى اؾاْ ٞمتجً٘
بايتدضٜب أ ٚاإلتالف أ ٚايتؾ ٜ٘ٛأ ٚايتزْٝػ
يبٓاَ ٤عز إلقاَ ١ايؾعا٥ض ايز ,١ٜٝٓفايتدضٜب
عًٛى َار ٟعت ٜكصز ب٘ إؿام ايطضص املارٟ
َباؽضتاً ملهإ ايعبار ٠عٛا ٤رَض ٙتزَرياً نًٝاً أٚ
ؾظ َٔ َ٘ٓ ً٤ؽإٔ ٖشا ايتزَري إٔ جيعٌ قٌ
ايعبار ٠غري صاحل إلقاَ ١ايصال ٠فَٚ .)27( ٘ٝجاٍ
ايتزبري سضم أ ٚإطايَ ١هإ ايصال ٠أ ٚؼطِٝ
األبٛاب ,أَا اإلتالف فريار ب٘ تزَري ٜكٌ دغاَ١
عٔ ايتدضٜب إس ٜرتتب عً ٘ٝضضص باملهإ ٚجيعٌ
قٌ ايعبار ٠غري صاحل يالعتعُاٍ جيعً٘ أقٌ
نفا ٠٤يف االعتعُاٍ ايطبٝع ٞيٜ٘ٚ ,بك ٢تكزٜض
سيو َغأيَٛ ١ضٛع ١ٝصادع ١يف تكزٜضٖا إىل
قاض ٞاملٛضٛع( َٔٚ .)28اؾزٜض بايشنض إٕ
ايكاْ ٕٛمل ٜعني ايٛع ١ًٝاييت ميهٔ إٔ حيصٌ
فٗٝا ايتدضٜب أ ٚاإلتالف فذُٝع ايٛعا ٌ٥يف
ْعض ايكاْ ٕٛتتغا .٣ٚأَا ايتزْٝػ فريار ب٘ ٚضع
ايكاسٚصات ٚغريٖا عً ٢قٌ ايعبار ٠مبا ٜؤرٟ
إىل اْبعاخ ايضٚا٥ح ايهضٚ ,١ٜٗتعضض املهإ يعزّ
ايصالس ١ٝيالعتدزاّ إال بعز تطٗريٚ ٙدعً٘
صاحل يالعتعُاٍ مما ٜجري املغاؼ بايؾعٛص
ايزٜين ايش ٟميػ خطاب االعتزاٍ َٔ خالٍ
عزّ اسرتاّ ٚتكزٜػ املباْ ٞاملعز ٠إلقاَ١
ايؾعا٥ض ايزٚ ١ٜٝٓايضَٛط اييت هلا سضَ ١عٓز
فضٜل َٔ ايٓاؼ( .)29أَا َا ٜتعًل بايتؾ ٜ٘ٛفٓٝتر
َٔ خالٍ ؼطَ ِٝار ٟميهٔ إصالس٘ َجٌ
تهغري ايظداز أ ٚاألخؾاب  ٖٛٚال ٜصٌ إىل

ايتدضٜب ٚميهٔ أرا ٤ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓيف ساي١
ايتؾ ٜ٘ٛبعز إدضا ٤بعض اإلصالسات(.)30

املطًب ايجاْٞ
املتطًبات املتعًك ١مبشٌ
اؾضمي١
َا ميٝظ دضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص ايزٜين ٖٛ
ايٛقٛف عًَ ٢طاَني عٓاصض ايؾعٛص ايزٜين
بٛصفٗا قالً يالعتزا ٤ايش ٟصمسٗا املؾضع
ٚاييت تتُجٌ بايعكٝز َٔٚ ٠خالٍ سض ١ٜاإلْغإ
يف اختٝاص َا ٜؤر ٜ٘إي ٘ٝادتٗار ٙيف ايز ٜٔفال
ٜه ٕٛيػري ٙاؿل يف إنضاٖ٘ عً ٢عكٝزَ ٠ع١ٓٝ
أ ٚتػٝري َا ٜعتكز ٙبٛعٚ َٔ ١ًٝعا ٌ٥اإلنضا.ٙ
ٚنشيو ايؾعا٥ض ايزٚ ١ٜٝٓصٛصٖا املدتًف١
ٚايطٛابط اييت ؼهُٗا ٚايضَٛط املكزع ١اييت
تعز قٌ اؾضمي ١املغاؼ بايؾعٛص ايزٜينٖٚ .شا
َا عٓتٓاٚي٘ يف فضعني َغتكًني ٚعً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ

ايفضع األٍٚ
األرٜإ ٚايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ
ايز ٖٛ ٜٔؽعٛص قزعٜ ٞك ّٛبني ايٓاؼ
َٚا ٜعتكز ,ٙفٗ ٛفُٛع َٔ ١ايكٛاعز ٜٛس ٞبٗا
اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل إىل صع َٔ ٍٛصعً٘ نٞ
ٜبًػٗا إىل ايٓاؼ(ٚ .)31بشيو فٜٗٓ ٛكغِ إىل
ْٛعني َٔ ايضٚابط األٚىل تًو اييت تضبط
اإلْغإ غايك٘( ٖٞٚ .)32ايعبارات ٚايجاْ ١ٝتًو
اييت تضبط اإلْغإ بػري َٔ ٙبني ايبؾض ٖٞٚ
املعاَالتٚٚ ,ضع ايز ٜٔقٌ يًشُا ١ٜايكاْ١ْٝٛ
ٜكع ايتظاَاً عً ٢ايزٚي ١ػا ٙاألفضار بإٔ تٛفض
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اؿُا ١ٜايكاْ َٔ ١ْٝٛأ ٟاضطٗار قز ٜتعضضٕٛ
ي٘ بغبب َعتكزِٖ ايزٜينَٚ ,ت ٢نإ ايزٚي١
تتبٓ ٢رَ ٜٔعٓٝاً يف رعتٛصٖا فٗشا ال ٜعين ايعٌُ
عً ٢دعٌ سيو ايز ٖٛ ٜٔايز ٜٔاألٚسز ٚيهٔ
جيب ايعٌُ عً ٢ايتٛفٝل بني اؿُاٚ ١ٜاؿض١ٜ
فايزٚي ١ال تتدش َٔ ْفغٗا سهُاً عً ٢صش ١أٚ
عزّ صش ١ايعكا٥ز َٔ ايٛدٗ ١ايزٜٚ .١ٜٝٓأتٞ
ٖٓا رٚص اـطاب ايزٜين املعتزٍ يًُشافغ عً٢
قٌ اؾضمي ١يف املغاؼ ب٘.
ايتظّ املؾضع اؾٓا ٞ٥ايعضاق ٞبتٛفري
اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يًطٛا٥ف ايز ١ٜٝٓاملتبا١ٜٓ
ٚاملتعاٜؾ ١ضُٔ ايب ١٦ٝاالدتُاع ١ٝايعضاق١ٝ
فُجًُا ْص يف املٛار ايكاْ ١ْٝٛعً ٢محا١ٜ
املشاٖب اإلعالَ ١ٝمجٝعٗا فكز خص األرٜإ
األخض ٣املكرتٕ بٗا بٗش ٙاؿُا َٔٚ ١ٜثِ ٚفض
هلا ايصالس ١ٝيف إ ته ٕٛقالً يًذضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜين  َٔٚخالٍ صعا ١ٜتًو ايطٛا٥ف
ايزٚ ١ٜٝٓتغَٗٗ ٌٝاَٗا يف أرا ٤ؽعا٥ضٖا
ٚطكٛعٗا ٚاالعرتاف بضداٍ رٚ ِٜٗٓصعاٜتِٗ
ٚاالعرتاف بهتبِٗ املكزعٚ ١اسرتاَٗا ٚتٛفري
اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥هلا ٚاإلؽضاف عً ٢املٛار
ٚاملطبٛعات اييت تصزصٖا تًو ايطٛا٥ف مبا
خيزّ اـطاب املعتزٍ ايشٜ ٟؤر ٟإىل خزَ١
قطاٜا اجملتُع(.)33
أَا املكصٛر بايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓفٗ ٞاالَتزار
ايطبٝع ٞيهٌ رَ ٖٞٚ ٜٔعٗض َٔ َعاٖض ايعكٝز
باعتباصٖا اْتكاالً هلا فُُاصع ١ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ
ٖ ٞتعبري عٔ األميإ يف قتٛا ٙايعًُ ٞيٝهٕٛ
تطبٝكاً سٝاً فال تهُٔ يف ايصزٚصٚ .ال ؽو إٕ
مماصع ١ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓأَض كتًف يف
َطَُٚ ْ٘ٛعاؾت٘ بني ايزٚ ٍٚايتؾضٜعات

ٜٚعٛر سيو يتبا ٜٔتًو املُاصعات َٔ فتُع
إْغاْ ٞإىل آخض(.)34
تتُجٌ ايؾعا٥ض ايز ١ٜٝٓاييت ٚضع هلا
محا ١ٜايكاْ ٕٛايعكٛبات بعزر َٔ ايصٛص َٓٗا
محا ١ٜاؿفٌ ايزٜين ٚاملضار بٗا ايعبارات
اؾُاع ١ٝاييت هلا طابع رٜين َجٌ ايصال ٠عً٢
املٛتٚ ٢تٓا ٍٚاألعضاص املكزعٚ ١االعرتاف
ٚاملعُٛرٜٚ .١ٜأت ٞايكاْ ٕٛمبصطًح أٚعع َٔ
اؿفٌ ايزٜين  ٖٛٚاالدتُاع ٞايزٜين َجاي٘
صال ٠اؾُعٚ ١تؾٝٝع اؾٓا٥ظ(ٚ .)35املؾضع
ايعضاقٜ ٞعاقب عً ٢االعتزا ٤عًٖ ٢ش ٙايؾعا٥ض
ست ٢ي ٛسصًت يف غري األَانٔ املعز ٠هلا َجٌ
ايؾٛاصع ٚاملٝار ٜٔفٗ ٛمل ٜؾرتط إٔ متاصؼ ٖشٙ
ايؾعا٥ض راخٌ األَانٔ املعز ٠هلا َجٌ املغادز
ٚاملعابز يته ٕٛقٌ يًشُا ١ٜاؾٓا.١ٝ٥

ايفضع ايجاْٞ
األبٓٚ ١ٝاملعابز ٚايضَٛط ايز١ٜٝٓ
املكزع١
تغتُز األبٓٚ ١ٝاملعابز سضَتٗا بعزٖا
أَانٔ عز ٠ملُاصع ١ايؾعا٥ض ٚايطكٛؼ ايز١ٜٝٓ
عٛا ٤بصٛصَ ٠ؤقت ١أّ را .ُ٘ٝ٥مما أٚدب عً٢
املؾضع اؾٓاٚ ٞ٥ضع محا ١ٜدٓاٚ ١ٝ٥عزٖا قٌ
يًذضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص ايزٜينٚ .تؾٌُ ٖشٙ
األبٓٚ ١ٝاملغادز ٚاألَانٔ املدصص ١بصٛص٠
َٓتعُ ١إلقاَ ١ايؾعا٥ضٚ .اؽرتط املؾضع يهٞ
تهٖ ٕٛش ٙاألبٓ ١ٝقالً يًشُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥إٔ
ته ٕٛقز أْؾأت٘ ٚفل األص ٍٛايكاْٚ ١ْٝٛغالف٘
فأْٗا ته ٕٛفضر َٔ ٠اؿُا ١ٜيعزّ
َؾضٚعٝتٗا.
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أَا بايٓغب ١إىل ايضَٛط ايز ١ٜٝٓاملكزع١
فتؾٌُ نٌ َا نإ َٓٗا َٛضع تكزٜػ
ٚاسرتاّ عٓز أبٓا ١ًَ ٤أ ٚآخض َٔ ٜٔايٓاؼ.
ٚايكاْ ٕٛحيُٖ ٞش ٙايضَٛط ال بغبب املهإ
املٛدٛر فٖ ٘ٝش ٙايضَٛط بٌ يٝطع ي٘ اؿُا١ٜ
اؾٓا ١ٝ٥ملا ٜتُتع ب٘ ٖشا ايضَظ َٔ قزاع١
ٚاسرتاّ يف ْفٛؼ أصشابٗا يشا فإٔ إتالف أٚ
تؾٜٛؿ صَظ ست ٢ي ٛنإ قُ ٍٛيف َٛنب
رٜين عٓز َضٚص ٙيف طضٜل عاّ فإْ٘ ٜكع ؼت
اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥مما ٜغبب َعاقب ١فاعً٘.

املطًب ايجايح
املتطًبات املعٓ ١ٜٛيًذضمي١
إس ناْت املتطًبات املار ١ٜيًذضميٖٞ ١
ايٛد٘ اـاصد ٞاحملغٛؼ يتصضف فاعًٗا فإٔ
املتطًبات املعٓ ٖٞ ١ٜٛايٛد٘ ايٓفغ ٞهلشا
ايتصضف  ٖٛٚايش ٟحيزر َغؤٚي ١ٝاؾأَْ ٞ
خالٍ تٛد ٘ٝإصارت٘ إىل َارٜات اؾضمي ٚ ١عًُ٘
بأصنإ اؾضمي ١األخض ٣مما ٜربص تٛقٝع
ايعكاب عًٚ .)36(٘ٝملا ناْت اؾضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜين دضا ِ٥عُز ١ٜفإٔ ٚدٛر ايكصز
اؾٓا ٞ٥ؽضطاً فٗٝا ٜٚضار بايكصز اؾٓاٞ٥
بأْ٘(( تٛد ٘ٝايفاعٌ إصارت٘ إىل اصتهاب ايفعٌ
امله ٕٛيًذضميٖ ١ارفاً إىل ْتٝذ ١دضَ ١ٝاييت
ٚقعت أ ٚأْ ١ٜتٝذ ١دضَ ١ٝأخضَٔ .)37())٣
ايٓص فإٔ ايكصز اؾٓا ٞ٥بصٛص ٠عاَٜ ١رتنظ
عً ٢عٓصضُٖ ٜٔا ايعًِ ٚاإلصار .٠فايعًِ ساي١
سْٖٓ ١ٝفغ ١ٝراي ١عًْ ٢ؾٛب عالق ١بني ٚاقع١
ٚبني ايٓؾاط ايشٖين يؾدص َٔ األؽداص(.)38
إساً ٜتٛدب يتشكٝل ٖشا ايعٓصض إٔ ٜٓصضف عًِ
اؾاْ ٞإىل مجٝع ايٛقا٥ع ايالطَ ١يتهٜٔٛ

اؾضمي ١نُا حيزرٖا ٜٚضمسٗا ايكاْ.ٕٛ
فٝتعني عًِ اؾاْ ٞمبٛضٛع اؿل املعتز ٣عً٘ٝ
ٚعطٛصْ ٙؾاط٘ عً ٢املصاحل اييت حيُٗٝا
ايكاْٚ ٕٛميهٔ اصتهاب ايفعٌ أ ٚاملهإ ايشٟ
ٜٛدب٘ ايكاْ ٕٛيٝه ٕٛقٌ يًذضمي ١نُا جيب
إٔ ٜعًِ اؾاْ ٞمبارٜات اؾضمي ١األخض٣
املتعًك ١بايٓتٝذ ١اإلدضاَٚ ١ٝايضٚابط ايغبب١ٝ
بني ايفعٌ ٚايٓتٝذ.١
َٚا ٜتعًل باإلصار ٠فٝتطًب ايكصز
اؾٓا ٞ٥إٔ تتذ٘ إصار ٠اؾاْ ٞإىل اصتهاب
اؾضمي ١عٔ إرصاى ٚإصارٚ ٠اعٚ .٘ٝاألفعاٍ
املضتهب ١عٛا َٔ ٤خالٍ ايتؾٜٛؿ أ ٚايتعطٌٝ
جيب إٔ تٓصضف إصار ٠ايفاعٌ إىل ٖش ٙاألفعاٍ.
ٚاإلصار ٠تعز دٖٛض ايكصز يف اؾضا ِ٥املاع١
بايؾعٛص ايزٜينٚ .ايكصز اؾٓاٜٗٓ ٞ٥ض َضتهظاً
عً ٢ايعًِ ٚاإلصارَٚ , ٠ا ٜتعًل بٓ ١ٝاإلٖاْ ١أٚ
ايتؾٗري فإٔ املؾضع ٜعزُٖا َٔ املتطًبات املعٓ١ٜٛ
اييت تزخٌ ضُٔ ايكصز اـاص فٝذب إٔ ٜهٕٛ
اؾاْ ٞع ٤ٞايكصز فتزخٌ يز ٜ٘ايٓ .١ٝـًل
َٛاطْ ١بني سض ١ٜاملٓاقؾ ١يف املغا ٌ٥ايز١ٜٝٓ
ٚبني محا ١ٜاملؾاعض ايز ٖٞٚ ١ٜٝٓتعٗض ٚاضش١
يف ستُ ١ٝؼضٜف ايهتب املكزعٚ ١دضمي ١تكًٝز
االستفاالت ايزٚ ١ٜٝٓدضمي ١االعتدفاف
باملعتكزات .الٕ ايتشضٜف ٚايتكًٝز ٚاالعتدفاف
قز ٜٓتر عٔ عٛا ٤خطأ أ ٚدٌٗ عكٝك ١األصٌ.
عً َٔ ٘ٝايطضٚص ٟإٔ تكرتٕ ٖش ٙاألفعاٍ
باإلضاف ١إىل تٛد ٘ٝاإلصار ٠إىل إٔ تتٛفض ْ١ٝ
اؾاْ ٞايغ ١٦ٝاييت تتذ٘ إىل تػٝري املعٓ٢
اؿكٝك ٞيألفعاٍٚ .حملهُ ١املٛضٛع ايزٚص
ايضٝ٥غ ٞيف ايفصٌ يف ٖش ٙاألَٛص َٔ خالٍ
األيفاظ ٚطبٝعتٗا ٚايعضٚف املتعًك ١باؾاْٞ
َٔ سٝح أفعاي٘ ٚعباصات٘ املتزاٚي.١
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اـامت١
املؾضع ايعضاقْ ٞص عً ٢اغًب اؾضاِ٥
اييت ػضّ املُاصعات بايؾعٛص ايزٜين يًُشافع١
عً ٢خطاب اعتزاٍ ٜٓٚتكز فٗٝا ايتصضفات
اـاصد ١عٔ االمجاع ايٛطين ٚسيو قبٌ انجض
َٔ  47عٓ٘ٚ .بعز إ مت تٓا ٍٚايبشح البز َٔ
سنض اِٖ ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات اييت تٛصًٓا ايٗٝا.

اٚال :ايٓتا٥ر:
.1إٔ االبتعار عٔ خطاب االعتزاٍ ٜؤر ٟاىل
املغاؼ بايؾعٛص ايزٜين ٚاسا َا ٖٝر ٖشا ايؾعٛص
عٓز فتُع َا تعضض ايٓعاّ ٚاالَٔ ف ٘ٝاىل
افزح االخطاص ٚاؽزٖا دغاَ.١
 .2عَزَ ايزعتٛص ايعضاق ٞايٓافش ايزٜٔ
االعالَ ٞرٜٓاً صمسٝاً يًزٚي َٔٚ ١خالٍ
احملافع ١عً ٢خطاب االعتزاٍ ميهٔ احملافع١
عً ٢اجملتُع.
 .3تٛخ ٞايك ِٝايٓفع ١ٝيًُصاحل اييت
حيُٗٝا ايكاْٚ ٕٛػٓب َا ميهٔ إٔ ٜؾهٌ
االعتزا ٤عًٗٝا َٔ خطض ا ٚاضطضاب ميهٔ إٔ
ٜٗزر نٝإ اجملتُع باالْٗٝاص.

ثاْٝا :املكرتسات:
 .1البز َٔ دعٌ االعتباصات ايٓفع١ٝ
االدتُاع ٖٞ ١ٝايزافع يتذض ِٜاملغاؼ
باالرٜإ ,بعزٖا دضا ِ٥متتاط بهْٗٛا
دضا ِ٥سزخ ْفغ ٞست ٢ي ٛصاسبٗا اثض
َار.ٟ

 .2تهضٜغاً يًشض ١ٜايز ١ٜٝٓاييت نفًٗا
ايزعتٛص ْض ٣إ ٜٓص املؾضع اؾٓاٞ٥
ايعضاق ٞعًٚ ٢ضع محا ١ٜخاص١
يًؾضٜع ١االعالَ ١ٝاىل داْب باقٞ
االرٜإ ٚاملًٌ.
ْ .3ض ٣عً ٢املؾضع إ ٜطع َعٝاص يتذضِٜ
االعتزا ٤عً ٢االرٜإ يف ْصٛص قإْٛ
ايعكٛبات ,اضاف ١اىل ضضٚص ٠عز ٖشا
ايٓٛع َٔ اؾضا َٔ ِ٥دضا ِ٥اؾٓاٜات
ٚتؾزٜز ايعكٛب ١عًَ ٢ضتهبٗٝاْٚ .كرتح
عً ٢املؾضع اضاف ١االفعاٍ اييت تؤرٟ
اىل املغاؼ غطاب االعتزاٍ اىل ساالت
ايتؾزٜز بايعضٚف ايعاَ ١اييت تٓطبل
عً ٢مجٝع اؾضا ِ٥يتشكٝل املصًش١
املعترب ٠يف ايعكاب.

املضادع:
.1امحز ايغٝز عً ٞعفٝف :ٞاالسهاّ ايعاَ١
يًعالْ ١ٝيف قاْ ٕٛايعكٛبات ,صعاي ١رنتٛصا,ٙ
داَع ١عني ايؾُػ.2001 ,
.2أمحز أمئ بٝو :ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات
االًٖ , ٞفًز اال ,ٍٚط ,3ايزاص ايعضب١ٝ
يًُطبٛعات ,بريٚت1982 ,
.3امحز عبز اؿُٝز ايضفاع :ٞاملغؤٚي١ٝ
اؾٓا ١ٝ٥ايزٚي ١ٝيًُغاؼ باملعتكزات ٚاملكزعات
ايز ,١ٜٝٓراص ايٓٗط ١ايعضب ,١ٝايكاٖض.2007 ,٠
.4ر .أمحز قُز خًٝف :١ايٓعض ١ٜايعاَ١
يًتذض ,ِٜط ,1راص املعاصفَ ,صض.1959 ,
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.5ر .محٝز ايغعٝز :ٟؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات
اؾزٜز ,زَ ,1طبع ١املعاصف ,بػزار.1970 ,

.14فضٜز ايظغيب :املٛعٛع ١اؾٓا ,١ٝ٥ط,3
راص صارص ,بريٚت.1995 ,

.6ر .خايز َصطف ٞفُٗ :ٞاؿُا١ٜ
ايكاْ ١ْٝٛيًُعتكزات ٚمماصع ١ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ
ٚعزّ ايتُٝٝظ ,راص ايفهض اؾاَع ,ٞاالعهٓزص,١ٜ
.2012

.15رَ .أَ ٕٛقُز عالَ ,١ؽضح قإْٛ
ايعكٛبات ايكغِ ايعاّ ,راص ايفهض يًطباع,١
ايكاٖض.1976 ,٠

.7ر .صَغٝػ بٗٓاّ ,قاْ ٕٛايعكٛبات ايكغِ
ايعآَّ ,ؾأ ٠املعاصف ,االعهٓزص.1999 ,١ٜ

.16رَ .اٖض عبز ؽٜٛؿ ايزص :٠االسهاّ
ايعاَ ١يف قاْ ٕٛايعكٛبات ,راص اؿهُ ١يًطباع١
ٚايٓؾض ,بػزار.1990 ,

.8ر .صٜاض مشػ :سض ١ٜايضأٚ ٟدضاِ٥
ايصشافٚ ١ايٓؾضَ ,طبع ١راص ايهتب املصض,١ٜ
ايكاٖض ,٠بز ٕٚعْٓ ١ؾض.

.17ر .قغٔ فؤار فضز :دضا ِ٥ايفهض
ٚايضأٚ ٟايٓؾض ,ط ,1راص ايػز ايعضب ,ٞايكاٖض,٠
.1993

.9ر .عباؼ اؿغين :ؽضح قاْ ٕٛايعكٛبات,
ايكغِ اـاصَ ,طبع ١االطٖض ,بػزار.1971 ,

.18ر .قُز ايغعٝز عبز ايفتاح :اؿُا١ٜ
اؾٓا ١ٝ٥ؿض ١ٜايعكٝزٚ ٠ايعبار ,٠راص ايٓٗط١
ايعضب ,١ٝايكاٖض.2007 ,٠

.10عبز ايضطام صس ِٝصالٍ :ايعبارات يف
االرٜإ ايغُا ,١ٜٚصعايَ ١ادغتري ,نً ١ٝايعًّٛ
االعالَ ,١ٝداَع ١بػزار.1996 ,

.19قُز عبزاهلل قُز  :يف دضا ِ٥ايٓؾض:
َطبع ١دضٜٓربذ ,ايكاٖض.1955 ,٠

.10ر .عبز ايععَ ِٝضع ٞايٛطٜض :ايؾضٚط
املفرتض ١يف اؾضمي ,١راص ايٓٗط ١ايعضب,١ٝ
َصض.1983 ,

.20ر .قُٛر قُٛر َصطف :٢ؽضح قإْٛ
ايعكٛبات ,ايكغِ اـاص ,راص ايفهض ايعضب,ٞ
.1985

.11عً ٞسغني طٛايب ,١دضمي ١ايكشف,
صعايَ ١ادغتري ,نً ١ٝايكاْ ,ٕٛداَع ١بػزار,
.1995

.21رَ .صطف ٢عبز ايضطام :ايزٚ ٜٔايٛسٞ
ٚاالعالّ ,بزْ ٕٚاؽض  ,بز ٕٚعْٓ ١ؾض ,ص.18

.12ر .عُاص تضن ٞايغعز ٕٚاؿغٝين:
اؾضا ِ٥املاع ١بايؾعٛص ايزٜينَٓ ,ؾٛصات اؿًيب
اؿكٛق ,١ٝبريٚت ,يبٓإ.2013 ,
.13ر .فدض ٟاؿزٜج ,ٞؽضح قإْٛ
ايعكٛبات  ,ايكغِ اـاصَ ,طبع ١ايظَإ ,بػزار,
.1996

.22رَ .صطف ٢فزٖ ٟضد :١ايتعًٝل
عً ٢قاْ ٕٛايعكٛبات يف ض ٤ٛايكطاٚ ٤ايفك٘ ,راص
ايجكاف ١يًطباعٚ ١ايٓؾض ,ايكاٖض.1972 ,٠
.23رَ .صطف ٢فزٖ ٟضد :١املٛعٛع١
ايكطا ١ٝ٥اؿزٜج ,١اجملًز اال ,ٍٚراص قُٛر
يًٓؾض.1996 ,
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.24رَ .صطف ٢قُٛر عفٝف :ٞاؿكٛم
املعٓ ١ٜٛيإلْغإ بني ايٓعضٚ ١ٜايتطبٝل ,ط ,1راص
ايفهض ايعضب ,ٞايكاٖض.1998 ,٠

اهلٛاَؿ:
) ( بعض ض ضضض ايتؾض ض ضضضٜعات اؾٓاٝ٥ض ض ضض ١تطض ض ضضُٓت ْصٛص ض ض ضًا
خاص ضض ١ؿُا ٜضض ١اي ضضز ٜٔايضمس ضض ٞيًزٚي ضضٜٓ .١ع ضضض فض ٜضضز
ايض ضضظغيب :املٛعض ضضٛع ١اؾٓاٝ٥ض ضض ,١ط ,3راص صض ضضارص ,ب ضضضريٚت,
,1995ص.112
) (2ر .قغ ض ض ضضٔ ف ض ض ضضؤار ف ض ض ضضضز :د ض ض ضضضا ِ٥ايفه ض ض ضضض ٚاي ض ض ضضضأٟ
ٚايٓؾض ض ض ض ضضض ,ط ,1راص ايػض ض ض ض ضضز ايعضبض ض ض ض ضض ,ٞايكض ض ض ض ضضاٖض,1993 ,٠
ص.164
) (3ر .امحض ض ضضز ايغض ض ضضٝز عًض ض ضض ٞعفٝفض ض ضض :ٞاالسهض ض ضضاّ ايعاَض ض ضض١
يًعالْ ٝض ض ضض ١يف ق ض ض ضضاْ ٕٛايعكٛب ض ض ضضات ,صع ض ض ضضاي ١رنت ض ض ضضٛصا,ٙ
داَع ١عني ايؾُػ ,2001 ,ص.71
) (4ر .قُض ضضز ايغض ضضعٝز عبض ضضز ايفتض ضضاح :اؿُاٜض ضض ١اؾٓاٝ٥ض ضض١
ؿض ٜض ض ضض ١ايعك ٝض ض ضضزٚ ٠ايعب ض ض ضضار ,٠راص ايٓٗط ض ض ضض ١ايعضب ٝض ض ضض,١
ايكاٖض ,2007 ,٠ص.165
) (5ر .أمح ض ض ض ضضز قُ ض ض ض ضضز خًٝف ض ض ض ضض :١ايٓعض ٜض ض ض ضض ١ايعاَ ض ض ض ضض١
يًتذض ,ِٜط ,1راص املعاصفَ ,صض ,1959 ,ص.111
1

) (6ر .عُض ض ضضاص تضنض ض ضض ٞايغض ض ضضعز ٕٚاؿغض ض ضضٝين :اؾض ض ضضضاِ٥
املاعض ضض ١بايؾض ضضعٛص ايض ضضزٜينَٓ ,ؾض ضضٛصات اؿًض ضضيب اؿكٛقٝض ضض,١
بريٚت ,يبٓإ ,2013 ,ص.63
) (7عبض ضضضزايععَ ِٝضعض ض ضض ٞاي ض ضضٛطٜض :ايؾض ض ضضضٚط املكرتسض ض ضض١
يف اؾضمي ض ض ض ضض ,١راص ايٓٗط ض ض ض ضض ١ايعضب ٝض ض ض ضضَ ,١ص ض ض ض ضضض,1983 ,
ص.48
) (8رَ .ض ضضأَ ٕٛقُض ضضز عض ضضالَ ,١ؽض ضضضح قض ضضاْ ٕٛايعكٛبض ضضات
ايكغ ض ض ضضِ ايع ض ض ضضاّ ,راص ايفه ض ض ضضض يًطباع ض ض ضض ,١ايك ض ض ضضاٖض,1976 ,٠
ص.106
) (9ر َ .ض ضضاٖض عب ض ضضز ؽ ض ضضٜٛؿ اي ض ضضزص :٠االسه ض ضضاّ ايعاَ ض ضض ١يف
قضض ض ضضاْ ٕٛايعكٛب ض ض ضضات ,راص اؿهُ ض ض ضض ١يًطباع ض ض ضضٚ ١ايٓؾ ض ض ضضض,
بػزار ,1990 ,ص.123
) (10قُ ضضز عب ضضزاهلل قُ ضضز  :يف د ضضضا ِ٥ايٓؾ ضضضَ :طبع ضض١
دضٜٓربذ ,ايكاٖض ,1955 ,٠ص .528
) (11ر .عبض ضضاؼ اؿغض ضضين :ؽض ضضضح قض ضضاْ ٕٛايعكٛبض ضضات ,ايكغض ضضِ
اـاصَ ,طبع ١االطٖض ,بػزار ,1971 ,ص.259
) (12أمح ضضز أمي ضضٔ ب ٝضضو :ؽ ضضضح ق ضضاْ ٕٛايعكٛب ضضات االًٖ ضض, ٞ
فًض ض ض ض ضضز اال ,ٍٚط ,3ايض ض ض ض ضضزاص ايعضبٝض ض ض ض ضض ١يًُطبٛعض ض ض ض ضضات,
بريٚت ,1982 ,ص.157
) (13ر .فد ض ض ضضض ٟاؿ ض ض ضضزٜج ,ٞؽ ض ض ضضضح ق ض ض ضضاْ ٕٛايعكٛب ض ض ضضات ,
ايكغض ض ض ضضِ اـ ض ض ض ضضاصَ ,طبع ض ض ض ضض ١ايظَ ض ض ض ضضإ ,بػ ض ض ض ضضزار,1996 ,
ص.259

) ( ر .عُ ض ض ضضاص تضن ض ض ضض ٞايغ ض ض ضضعز ٕٚاؿغ ض ض ضضٝين  :املضدضضضضضضضع
ايغابل ,ص.89
) (15ر .ص ٜض ض ض ضضاض مش ض ض ض ضضػ :سضٜض ض ض ض ضض ١ايض ض ض ضضضضأٚ ٟدضضضضضضضضضضضاِ٥
ايصض ض ض ضضشافٚ ١ايٓؾض ض ض ضضضَ ,طبعض ض ض ضض ١راص ايهتض ض ض ضضب املصضضضضضضضضض,١ٜ
ايكاٖض ,٠بز ٕٚعْٓ ١ؾض ,ص.459
) (16ر .صَغض ضضٝػ بٗٓض ضضاّ ,قض ضضاْ ٕٛايعكٛبض ضضات ايكغضضضضِ ايعضضضضاّ,
َٓؾأ ٠املعاصف ,االعهٓزص ,1999 ,١ٜص.639
) (17عً ض ضض ٞسغ ض ضضني طٛايب ض ضض ,١دضمي ض ضض ١ايك ض ضضشف ,صعضضضضضاي١
َادغض ض ضضضضتري ,نًٝض ض ض ضض ١ايكض ض ض ضضاْ ,ٕٛداَعض ض ض ضض ١بػضضضضضضضضزار,1995 ,
ص.52
14

) (18ر .فدض ضضض ٟعبض ضضز ايض ضضضطام اؿض ضضزٜج :ٞاملضدضضضضع ايغضضضضابل,
ص.254
) (19املعذِ ايٛدٝظ :ص ,511فعٌ قًز.
) (20ر .قُ ض ضضز ايغ ض ضضعٝز عب ض ضضز ايفت ض ضضاح :املضدضضضضضع ايغضضضضضابل,
ص.113
) (21ر .صٜاض مشػ :املضدع ايغابل ,ص.462
) (22اضضض ضضٝفت ٖ ض ضضش ٙايفك ض ضضض ٠مبٛد ض ضضب ايتع ضضضضز ٌٜصقضضضضضِ 1
بت ض ضضاصٜخ  1995/1/15املٓؾ ض ضضٛص يف ايٛق ض ضضا٥ع ايعضاقٝضضضضض ١عضضضضضزر
 3547ايغٓ ١ايغارعٚ ١ايجالثني يًعاّ .1995
) (23ر .صَغٝػ بٗٓاّ :املضدع ايغابل ,ص.636
) (24ر .قُ ض ضضز ايغ ض ضضعٝز عب ض ضضز ايفت ض ضضاح :املضدضضضضضع ايغضضضضضابل,
ص.58
) (25ر .صَغٝػ بٗٓاّ :املضدع ايغابل ,ص.363
)َ (26ص ض ضضطف ٢ف ض ضضزٖ ٟضد ض ضض :١املٛع ض ضضٛع ١ايكطضضضضضا١ٝ٥
اؿزٜجض ض ض ضض ,١اجملًض ض ض ضضز اال ,ٍٚراص قُض ض ض ضضٛر يًٓؾضضضضضضضضض,1996 ,
ص.1132
) (27ر .خايض ض ضضز َصض ض ضضطف ٞفُٗض ض ضض :ٞاؿُاٜض ض ضض ١ايكاْْٝٛضضضضضض١
يًُعتك ضض ض ضضزات ٚمماصعض ض ض ضض ١ايؾض ض ض ضضعا٥ض ايز ٜٝٓضضضضضضضٚ ١عضضضضضضضضزّ
ايتُٝٝض ض ضض ضضظ ,راص ايفه ض ض ض ضضض ؾ ض ض ض ضضاَع ,ٞاالع ض ض ض ضضهٓزص,2012 ,١ٜ
ص.131
) (28ر .قُض ض ض ضضٛر قُض ض ض ضضٛر َصض ض ض ضضطف :٢ؽ ض ضضضضضضح قضضضضضضضضإْٛ
ايعكٛب ض ضضات ,ايكغ ض ضضِ اـ ض ضضاص ,راص ايفه ض ضضض ايعضبضضضضض,1985 ,ٞ
ص.511
) (29رَ .صض ضضطف ٢فض ضضزٖ ٟضدض ضض :١ايتعًٝض ضضل عًضضضض ٢قضضضضإْٛ
ايعكٛب ض ضض ضضات يف ضض ض ض ضض ٤ٛايكطض ض ض ضضاٚ ٤ايفكض ض ض ضض٘ ,راص ايجكافضضضضضضضض١
يًطباعٚ ١ايٓؾض ,ايكاٖض ,1972 ,٠ص.362
) (30ر .صَغٝػ بٗٓاّ :املضدع ايغابل ,ص.636
)َ (31صض ضضطف ٢عبض ضضز ايض ضضضطام :ايض ضضزٚ ٜٔايض ضضٛسٚ ٞاالعضضضضالّ,
بزْ ٕٚاؽض  ,بز ٕٚعْٓ ١ؾض ,ص.18
) (32ر .امحض ض ض ضضز عبض ض ض ضضز اؿُٝض ض ض ضضز ايضفض ض ض ضضاع :ٞاملغضضضضضضضضؤٚي١ٝ
اؾٓاٝ٥ض ض ضض ١ايزٚيٝض ض ضض ١يًُغض ض ضضاؼ باملعتكض ض ضضزات ٚاملكزعضضضضضضات
ايز ,١ٜٝٓراص ايٓٗط ١ايعضب ,١ٝايكاٖض ,2007 ,٠ص13
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) (33عبض ضضز ايض ضضضطام صسض ضض ِٝصض ضضالٍ :ايعبض ضضارات يف االرٜض ضضإ
ايغض ض ض ض ضضُا ,١ٜٚصعض ض ض ض ضضايَ ١ادغض ض ض ض ضضتري ,نًٝض ض ض ض ضض ١ايعًض ض ض ض ضضّٛ
االعالَ ,١ٝداَع ١بػزار ,1996 ,ص.12
) (34رَ .ص ض ضضطف ٢قُ ض ضضٛر عفٝف ض ضض :ٞاؿك ض ضضٛم املعٓ ٜٛض ضض١
يإلْغض ض ضضإ ب ض ض ضضني ايٓعض ٜض ض ضضٚ ١ايتطب ٝض ض ضضل ,ط ,1راص ايفه ض ض ضضض
ايعضب ,ٞايكاٖض ,1998 ,٠ص.143
) (35ر .صٜاض مشػ :املضدع ايغابل ,ص.461
) (36ر .محٝض ض ض ضضز ايغض ض ض ضضعٝز :ٟؽض ض ض ضضضح قض ض ض ضضاْ ٕٛايعكٛبض ض ض ضضات
اؾزٜز ,زَ ,1طبع ١املعاصف ,بػزار ,1970 ,ص230
) ْ (37ض ضضص امل ض ضضار 1/33 ٠ق ض ضضاْ ٕٛايعكٛب ض ضضات ايعضاق ض ضض ٞصق ض ضضِ
111يغٓ1969 ١ايٓافز.
) (38رَ .ض ض ض ضضأَ ٕٛقُض ض ض ضضز عض ض ض ضضالَ :١املضدض ض ض ضضع ايغض ض ض ضضابل,
ص.331
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