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اهسٙاضددددٙ ٛدددد٘ س ٓددددرا اهتددددأًني ضددددٌاْ كددددب ددددٍ
حياددددصٍٓ عودددد ٟازضدددد ٞاهِػدددداط اهسٙاضددددٓٗ ٛددددٍ
ً ٌ٣دددددِني عودددددٗ ٟ؛دددددا٢أٍ ًدددددّ ري دددددس االصدددددابات
املطددددددبب ٞهوعذددددددص اهدددددددا ٍ٢اهددددددرِٔٙ ٜدددددد ٛأعٌددددددا ٍ
ٗباهِطدددب ٞهو دددسب املقابدددى ُٙعدددد ٓدددرا اهتدددأًني ب٣ٚدددٞ
داذبددد ٞهػدددسكات اهتدددأًني ; بددداهِغس حلذدددٍ املبددداه
املاهٚدددد ٞاهدد د ٙع ٔٚاًٗ.عاجلددددٓ ٞددددرا امل٘ضدددد٘ ٙددددج
اغددددددلاه ٞٚندٙددددددد ُ دددددداق ٓددددددرا اهتددددددأًني ُٗ٘عددددددٕ
ٗ بٚعتددددٕ اهقاُُ٘ٚدددد ٞمددددا ٙطددددتوصًٕ ًددددّ ًعاجلددددٞ
املقصدددددد٘د باالصدددددداب ٞاهسٙاضددددددد ٞٚاملطددددددبب ٞهوعذدددددددص
املِٔددد ٛهوعٌدددى يف اهِػددداط اهسٙاضدددٗ ٛزٚٚصٓدددا ًدددّ
غ ٓددددا ًددددّ االصددددابات دْٗ غادددداي هالثدددداز امل هبددددٞ
عؤٚا.

ُٙعددددد اهِػدددداط اهسٙاضددددُ ٛػددددا ا س ا ٚددددا
ًٗصددددددددز دريدددددددى هولدددددددج ًدددددددّ اهعددددددداًوني يف ٓدددددددرا
اٙدددددٓ ٞدددددرا
اهِػددددداط ٗهطدددددعٓ ٟدددددرٖ اها٣دددددات
املددد٘زد ٗنصدددً ِٕٚدددّ املخدددا س اهد د هاقددددٍٓ ٙددداٖ
ٗهعدددددى رلدددددا س ايصدددددابات اهسٙاضددددد ٞٚاهددد د ٙدددددتٍ
ددددددا أثِددددددا ١املٌازضدددددد ٞاهسٙاضدددددد ٞٚأٓددددددٍ
اهتعددددددس
ددددا اهعدددداًوْ٘ يف اهِػدددداط
املخددددا س اهدد د ٙتعددددس
اهسٙاضدددددٗ ٛباهتددددداهُٔ ٛددددداٗ ١؛دددددا٢أٍ اهسٙاضددددد;ٞٚ
هلددددْ٘ املٌازضدددد ٞاهسٙاضدددد ٞٚهِ دددد٘ ٜعودددد ٟرلددددا س
هاسضدددٔا بٚعددد ٞاألعٌددداي اهسٙاضددد ٞٚهٌدددا ٙتخوودددٔا
ًددددّ صددددسا ٗهِددددا ظ دطددددد ٜددددا ددددد ِٙددددتر عِددددٕ
صددددددداب ٞاملػدددددددازن يف اهِػددددددداط اهسٙاضددددددد ٛبعذدددددددص
ٙع وددٕ عددّ اهعٌددى بػددلى دا٢ددٍ; هددرهم ٙطددع ٓ ٟد ال١
ا احلصدددد٘ي عودددد ٟضددددٌاْ ًدددداه ;ٛمل٘ادٔدددد ٞاهعذددددص
عدددّ اهعٌدددى يف اهِػددداط اهسٙاضددد ٛاهدددر ٜدددد ٙطدددببٕ
احلددددادخ اهسٙاضددددٙٗ ٛتذطددددد ٓددددرا اه ددددٌاْ املدددداهٛ
باهتددددددأًني اهددددددرً ٙ ٜددددددٕ املػددددددازكْ٘ يف اهِػدددددداط
اهسٙاضددددددددً ٛددددددددة اهػددددددددسكات اهعاًودددددددد ٞيف ددددددددا
اهتدددددأًني اهسٙاضدددددٗ ٛهددد د ش أٌٓٚدددددٓ ٞدددددرا اهددددددتأًني
ه س ٚددددددددٕ باهِطددددددددب ٞهوٌػددددددددازكني يف اهق ددددددددا

ABSTRACT:
Sports activity is a professional
activity and a source of income for
many people working in this activity.
These groups seek to protect this
resource and protect it from the risks
it faces. The risks of sports injuries,
which are exposed during sports, are
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املقدً:ٞ

the most important risks to workers in
the activity Because sports practice
involves a risk posed by the nature of
sports, because of the conflict and
physical competition, which may
result in injury to the participant in
sports activity disability permanently
disrupted from work; so they seek to
obtain a guarantee of money In order
to cope with the inability to work in
the sports activity that may be caused
by the sports accident. This financial
guarantee is reflected in the insurance
concluded by the participants in the
sports activity with the companies
operating in the sports insurance
sector, and emphasizes the importance
of this insurance to the parties. For the
participants in the sports sector, ,
Which motivates them to exercise,
and they are reassured of their jobs
from the risk of permanent disability
injuries, which ends their work, and
for the counterparty, this insurance is
an attractive environment for
insurance companies; considering the
size of the amounts covered by it. The
difficulty of determining the scope,
type and legal nature of this
insurance, including the required
treatment of the intended cause of
sports disability causing the disability
to work in sports activity, and
distinguish them from other injuries,
without losing sight of the
consequences.

ذا كاُددددددا اهسٙاضددددددٗ ٞضددددددٚوً ٞددددددّ ٗضددددددا٢ى
اه بٚددد ٞاالدتٌاعٚدددُٔ ٞدددا ص هعدددد يف عصدددسُا ٓدددرا
ٗضددددٚو ٞهوٌتعدددد ٞاهػخصدددد ٞٚقدد د ( )1بددددى أضددددشا
ُػددددددا ا اس ا ٚددددددا ٗٗ؛ٚادددددد ٞهلددددددج ًددددددّ اها٣ددددددات
اهعاًوددددددددد ٞيف اهِػددددددددداط اهسٙاضددددددددد ٛكددددددددداهالعبني
ٗاملدددددددددزبني ٗاحللدددددددداَ ٗاهاِددددددددٚني ٗغ ٓددددددددٍ ًددددددددّ
اهعدددداًوني يف اهِػدددداط اهسٙاضدددد .ٛاهسٙاضدددد ٞدد د ال١
ٗ؛ٚادددددًٗ ٞصددددددز عدددددٚؼ ٙددددددز دددددٍ ًددددد٘زدا ًاهٚدددددا
ٙطددددعْ٘ باحلاددددا؛ عوٚددددٕ ٗنصددددً ِٕٚددددّ املخددددا س
اه د هاقدٖ ٍ.
ًٗدددّ أٓدددٍ املخدددا س اهد د دددد هتطدددب ب دددٚا اهعٌدددى
اهسٙاضدددددد ٛهوعدددددداًوني يف اهِػدددددداط اهسٙاضددددددٓ ٛددددددٛ
رلدددا س ايصدددابات اهسٙاضددد ٞٚاهددد دددد ٙتعسضدددْ٘
ددددا أثِددددا ١املٌازضدددد ٞاهسٙاضدددد ٞٚتطددددب ددددٍ عذددددصا
داٌ٢ددددا عددددّ اهعٌددددى يف اهِػدددداط اهسٙاضددددٗ ٛباهتدددداهٛ
ِٔٙددددٗ ٛ؛ددددا٢أٍ اهسٙاضدددد .ٞٚاملٌازضدددد ٞاهسٙاضددددٞٚ
هِ دددد٘ ٜعودددد ٟرلددددا س هاسضددددٔا بٚعدددد ٞاألهعدددداب
اهسٙاضد دُ ٞٚاطدددٔا ملدددا ٙتخوودددٔا ًدددّ صدددسا ٗهِدددا ظ
دطدددددد ٜدددددا دددددد ِٙدددددتر عِدددددٕ صددددداب ٞاملػدددددازن يف
اهِػددداط اهسٙاضددد ٛبعذدددص ٙع ودددٕ عدددّ اهعٌدددى بػدددلى
دا٢دددددٍ .عودددددٓ ٟدددددرا ٙطدددددع ٟاملػدددددازكْ٘ يف اهِػددددداط
اهسٙاضدددددد ٛمل٘ادٔددددددٓ ٞلددددددرا رلددددددا س ًددددددّ ريددددددالي
احلصدددد٘ي عودددد ٟضددددٌاْ ًدددداه ٛيف ً٘ادٔدددد ٞاهعذددددص
عدددددّ اهعٌدددددى يف اهِػددددداط اهسٙاضددددد ٛاهدددددرٙ ٜطدددددببٕ
احلادخ.
ٗٙتٌجدددى ٓدددرا اه دددٌاْ املددداه ٛباهتدددأًني اهدددرً ٙ ٜدددٕ
ٓدددددد ال ١املػددددددازكني ًددددددة اهػددددددسكات اهعاًوددددددد ٞيف
دددا اهتدددأًني اهسٙاضددد ٛسٚدددح ٙددد٘ س عقدددد اهتدددأًني
ٓددددرا ضددددٌاُا ًاهٚددددا ملددددّ ٙتعددددس حلددددادخ زٙاضددددٛ
ٙاقدٖ ٗ؛ٚاتٕ يف ا اهسٙاض.ٞ
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اهقاُُ٘ٚدددددددد .ٞكٌددددددددا أْ اهتددددددددأًني يف ؛ددددددددى غٚدددددددداب
هػددددسٙعات ُا؛ٌدددد ٞهددددٕ أٗ عودددد ٟاأل ددددى عدددددَ ٗددددد٘د
٘اعدددد اُُ٘ٚددد ٞه٘اكدد ِدددٕ ٗصدددِاعتٕ ٔدددى هلادددٛ
٘اعدددد اهتدددأًني اهتقوٚدٙددد ٞمل٘اكبدددٓ ٞدددرا اهِددد٘ ًدددّ
أُددد٘ا اهتدددأًني ٗٓدددى لدددّ ه بٚدددا ٘اعدددد اهتدددأًني
اهدد أزضدددتٔا اهقددد٘اُني املدُٚددد ٞعودددً ٟطدددا٢ى ٗ ددداٙا
ٓدددرا اهتدددأًني يف ؛دددى سذددداَ ْ ص ٙلدددّ عذدددص هددداَ
هدددددد ٠غدددددسكات اهتدددددأًني يف دٗهِدددددا اهعسبٚدددددً ٞدددددّ
ازضٓ ٞرا اهِ٘ ًّ أُ٘ا اهتأًني

ًدددّ ٓدددرا املِ ودددا اكتطد د اهتدددأًني ضدددد االصدددابٞ
اهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى يف اهِػددددداط اهسٙاضدددددٛ
أٌٓٚددددددد ٞكدددددددب  ٝيف دددددددا اهسٙاضددددددد ٞألٌٓٚتدددددددٕ
باهِطدددددددددب ٞهوٌػدددددددددازكني يف اهق دددددددددا اهسٙاضدددددددددٛ
املتخدددد٘ ني ًددددّ رلددددا س ٓددددرا اهِػدددداط مددددا ٙدددد٘ سٖ
ًدددّ ضدددٌاْ كدددب دددٍ ٙدددد عٍٔ ملٌازضددد ٞاهِػددداط
اهسٙاضدددددٓٗ ٛدددددٍ ً ٌ٣دددددِني عودددددٗ ٟ؛دددددا٢أٍ ًدددددّ
ري دددس ايصدددابات املطدددبب ٞهوعذدددص اهددددا ٍ٢اهدددرِٔٙ ٜدددٛ
ٓدددددددرٖ االعٌددددددداي ٗٓدددددددرا باهِتٚذدددددددٙ ٞدددددددد عٍٔ
ازضددددد ٞاهسٙاضددددد ٞأٗ اهعٌدددددى يف دددددا اهسٙاضدددددٞ
بقددددد٘ ٝدددددا ٙدددد د ٜبااصدددددو ٞاشدٓددددداز اهِػددددداط
اهسٙاضددددٓٗ .ٛددددرا اهتددددأًني ًددددّ دٔدددد ٞأريددددسٙ ٠عددددد
ب٣ٚددددد ٞداذبددددد ٞهػددددددسكات اهتدددددأًني ُغدددددسا حلذددددددٍ
املبددددداه املاهٚددددد ٞاهددددد ٙع ٔٚدددددا ًددددداداَ أُدددددٕ ٙع دددددٛ
ايصدددددابات املِٔٚددددد ٞهو٘؛دددددا .٢اهسٙاضدددددٗ .ٞٚبددددددْٗ
ددددا
غددددم أْ دريدددد٘ي غددددسكات اهتددددأًني بقدددد٘ٝ
اهسٙاضدددٗ ٞهع ٚتٔدددا دددرٖ ايصدددابات اهدد هدددج ودددا
املػدددددازكني ضدددددٚعصش بددددددٗزٖ ًدددددّ اٙددددد ٞاهِػددددداط
اهسٙاضٙٗ ٛص يف اشدٓازٖ.

ٗاُ ال دددددددا ًدددددددّ أٌٓٚدددددددٓ ٞدددددددرا اهتدددددددأًني ُٗغدددددددسا
هإلغددددلاهٚات اهدد د ندددد ٚببشجددددٕ ساٗهِددددا دزاضددددتٕ
ٗ ددددددا ري دددددد ٞاغددددددتٌوا عوددددددً ٟبشددددددجني .ريصددددددص
املبشددددح األٗي هسضدددددٍ اي دددداز اهعددددداَ هوتددددأًني ضدددددد
االصددددددداب ٞاهسٙاضددددددد ٞٚاملِٔٚددددددد ٞهوعٌدددددددى يف سدددددددني
ريصدددددددص املبشدددددددح اهجددددددداُ ٛهبطددددد د أسلددددددداَ ٓدددددددرا
اهتأًني ٗكٌا ٙأه:ٛ
املبشددددح األٗي :اي دددداز اهعدددداَ هوتددددأًني ضددددد
االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملطددددبب ٞهوعذددددص املِٔدددد ٛهوعٌددددى
يف اهِػاط اهسٙاض.ٛ

ٗبِدددا ل ١عودددً ٟدددا هقددددَ هد د ش أٌٓٚددد ٞحبدددح ً٘ضددد٘
اهتدددأًني ضدددد االصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚاملِٔٚددد ٞهوعٌدددى يف
اهِػددداط اهسٙاضددد ;ٛملدددا حيتودددٕ ًدددّ أٌٓٚددد ٞيف دددا
اهسٙاضدددد ٞضدددد٘ا ١باهِطددددب ٞهوٌػددددازكني يف اهِػدددداط
اهسٙاضددددد ٛأٗ هػدددددسكات اهتدددددأًني ُاطدددددٔاٗ .حبدددددح
ٓدددرا امل٘ضددد٘ ٙدددج غدددلاه ٞٚندٙدددد ُ ا دددٕ ُٗ٘عدددٕ
ٗ بٚعتٕ اهقاُُ٘.ٞٚ

املبشدددددددح اهجددددددداُ :ٛأسلددددددداَ اهتدددددددأًني ضدددددددد
االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملطددددبب ٞهوعذددددص املِٔدددد ٛهوعٌددددى
يف اهِػاط اهسٙاض.ٛ

املبشح االٗي
اي ددددددداز اهعددددددداَ هوتدددددددأًني ضدددددددد االصدددددددابٞ
اهسٙاضددد ٞٚاملطدددبب ٞهوعذدددص املِٔددد ٛهوعٌدددى يف

ٌدددددا ٓددددد٘ املقصددددد٘د باالصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملطدددددببٞ
هوعذدددددددص املِٔددددددد ٛهوعٌدددددددى يف اهِػددددددداط اهسٙاضدددددددٛ
ٗكٚددد .لدددّ زٚٚصٓدددا ًدددّ غ ٓدددا ًدددّ االصدددابات
ًٗا ٓ ٛاآلثاز اه هسهبٔا

اهِػاط اهسٙاضٛ
ضدددددددِتِاٗي يف ٓدددددددرا املبشدددددددح ًآٚدددددددٓ ٞدددددددرا
اهتدددددددددأًني ٗكٚاٚددددددددد ٞبساًدددددددددٕ ًدددددددددّ اهِددددددددداسٚتني
اهقاُُ٘ٗ ٞٚاهاِٗ ٞٚذهم يف امل وبني اآلهٚني:

ايدابددد ٞعودددٓ ٟدددرٖ اهتطددداسالت ستٌدددا ضتطدددآٍ يف
ندٙددددددد ُ دددددداق ٓددددددرا اهتددددددأًني ُٗ٘عددددددٕ ٗ بٚعتددددددٕ
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امل و األٗي

ضددددددد االصدددددداب ٞاهسٙاضدددددد ٞٚاملِٔٚدددددد ٞهوعٌددددددى أٗ
املطدددددتاٚد ًبوعدددددا ًدددددّ املددددداي أٗ ٙدددددسادا ًسهبدددددا أٗ أٜ
عددددد٘ ،ريدددددس يف سددددداي ٗ ددددد٘ االصددددداب ٞاهسٙاضدددددٞٚ
املطدددبب ٞهوعذدددص املِٔددد ٛهوعٌدددى املددد ًّ ضددددٖ ٗذهدددم
يف أ طدددددداط أٗ أٙدددددد ٞد عددددددً ٞاهٚدددددد ٞأريددددددس ٙ ٠دٔٙددددددا
املد د ًّ هدددٕ هوٌد د ًّٙٗ .قصدددد بدددامل ًّ هدددٕ اهػدددخص
اهدددر ٜبدددى املد د ًّ هأًِٚدددٕ ضدددد االصددداب ٞاهسٙاضدددٞٚ
املِٔٚدددددددد ٞهوعٌددددددددى ٗٓدددددددد٘ اهددددددددر ٜددددددددد ٙدددددد د دٜ
االهتصاًددددات املقابودددد ٞالهتصاًددددات املدد د ًّ ٗٓدددد٘ ُاطددددٕ
املطدددددتاٚد اهدددددرٙ ٜدددد ٗي هٚدددددٕ ًبودددد اهتدددددأًني عِدددددد
نقدددا ايصددداب ٞاهسٙاضددد ٗ .ٞٚددددد ٙلدددْ٘ املددد ًّ هددددٕ
ٓدددد٘ املطددددتاٚد ذاهددددٕ ال أْ ًددددّ ٙددد َ عقددددد اهتددددأًني
دددد ٙلدددْ٘ غخصدددا ،ريدددس ٗٙطدددٌ ٟبدددد( اه اهتدددأًني)
اهددددرٙ ٜتشٌددددى اهتصاًددددات اهعقددددد يف ً٘ادٔدددد ٞاملددد ًّ
كدددددأْ هقدددددَ٘ كٌدددددا ضدددددِس ٠ا ٣ٚدددددات أٗ املِغٌدددددات
اهسٙاضدددددددددد ٞٚباهتددددددددددأًني ملصددددددددددوش ٞأع ددددددددددأ٢ا أٗ
العبٔٚا(.)4

ًآ ٞٚاهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔٞٚ
هوعٌى
ًدددددا ٓددددد٘ املقصددددد٘د باهتدددددأًني ضدددددد االصدددددابٞ
اهسٙاضدددددد ٞٚاملِٔٚدددددد ٞهوعٌددددددى ًٗددددددا ٓدددددد ٛعِاصددددددسٖ
األضاضددددد ٞٚاهددد د نددددددد ًعِددددداٖ املقصددددد٘د ُٗ ا دددددٕ
املعٔدددد٘د ًٗددددا ٓدددد ٛريصا٢صددددٕ ٗ اهددددٕ اهددد ندددددد
بٚعتدددٕ اهقاُُ٘ٚدددٗ ٞاهد د ًدددّ ريال دددا هد د ش أٌٓٚتدددٕ
اال تصددددداد ٞٙيف ٗا دددددة اهتدددددأًني ٗاملطددددداع ٛاملبرٗهدددددٞ
هت ٘ٙسٖ
ٗضددددددددِشاٗي ايدابدددددددد ٞعددددددددّ ٓددددددددرٖ اهتطدددددددداسالت يف
اهاسعني اآلهٚني:

اهاس األٗي
اهتعس .ٙباهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاضٞٚ
املِٔ ٞٚهوعٌى
عسّ دددددا اهتػدددددسٙعات املدُٚددددد ٞاهتدددددأًني بأُدددددٕ
عقددددد ٙوتددددصَ بددددٕ املدد د ًّ أْ ٙدد د د ٜاملدد د ًّ هددددٕ أٗ
املطدددتاٚد ًبوعدددا ًدددّ املددداي أٗ ٙدددسادا ًسهبدددا أٗ أٜ
عددد٘ ،ريدددس يف ساهددد ٗ ٞددد٘ احلدددادخ املددد ًّ ضددددٖ
ٗذهددم يف ًقابدددى أ طددداط أٗ أٙددد ٞد عدددً ٞاهٚددد ٞأريدددس٠
 ٙدٔٙدددا املددد ًّ هددددٕ هوٌددد ًّ(ٙٗ .)2قصددددد بددددامل ًّ هددددٕ
اهػددددددددخص اهددددددددرٙ ٜدددددد د د ٜاالهتصاًددددددددات املقابوددددددددٞ
الهتصاًدددددات املددد د ًّ ٗٙقصدددددد باملطدددددتاٚد اهػدددددخص
اهدددرٙ ٜد د د ٜهٚدددٕ املد د ًّ ٌٚددد ٞاهتدددأًني ٗ ذا كددداْ
املدددد ًّ هدددددٕ ٓددددد٘ صددددداس احلدددددا يف ٌٚددددد ٞاهتدددددأًني
كاْ ٓ٘ املطتاٚد(.)3

ٗعودددد ٟكددددى سدددداي ًٗددددّ ريددددالي ًددددا أٗزدُدددداٖ ًددددّ
هعسٙدددد .هوتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚددددٞ
هوعٌدددددددى ٙالسدددددددي أْ ِٓدددددددان عِصدددددددس ّٙبدددددددازشّٙ
ٙتغدددددددا ساْ يف ندٙدددددددد املقصددددددد٘د بٔدددددددرا اهتددددد دأًني
ٗندٙدددد ُ ا دددٕ ٌٗٓدددا املدد ًّ هدددٕ اادد ب هوِػددداط
اهسٙاضدددد ٛأ ٜاذددددر ٓددددرا اهِػدددداط سس دددد ٞأٗ ًِٔددددٞ
أٗ ٗ؛ٚاددددددٗ ٞايصدددددداب ٞاهسٙاضدددددد ٞٚاهددددد أريسدددددددا
املد د ًّ هدددٕ عدددّ اهعٌدددى اهسٙاضددد ٛأٗ أُٔدددا ٗ؛ٚاتدددٕ.
ٗأْ ندٙدددددد ٓدددددر ّٙاهعِصدددددس ّٙضدددددٚشدداْ املعِدددددٟ
اهلاًددددى ددددرا اهتددددأًني ُٗ ا ددددٕ امل٘ضدددد٘عٗ ٛكٌددددا
ٙأه:ٛ

ًٗدددّ ريدددالي نوٚدددى ٓدددرا اهتعسٙددد .اهعددداَ لدددّ أْ
ُطددددددددتخوص هعسٙاددددددددا هوتددددددددأًني ضددددددددد االصددددددددابٞ
اهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى سٚدددددح لدددددّ هعسٙادددددٕ
بأُدددٕ دددد ٙوتدددصَ بدددٕ املد د ًّ أْ ٙد د د ٜاملد د ًّ هدددٕ

أٗال :امل ًّ هٕ اا ب هوِػاط اهسٙاضٛ
ٙقتصددددس ُ دددداق ٓددددرا اهتددددأًني عودددد ٟهع ٚددددٞ
اهعٌددددى اهسٙاضددددٗ ٛهأًِٚددددٕ ٗباهتدددداهٙ ٛلددددْ٘ اصددددسا
عودددد ٟاملػددددازكني يف اهِػدددداط اهسٙاضدددد ٛاا ددددني
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ٗجتدددددز ايغدددداز ٝأْ ٓددددرا اهِدددد٘ ًددددّ اهتددددأًني ال
ٙع دددددددددد ٛاهسٙاضددددددددددٚني أٗ اهاِددددددددددٚني اهعدددددددددداًوني يف
اهِػددداط اهسٙاضددد ٛبصددد٘ز ً ٝتددد ٞأٗ ًتق عددد ٞأٜ
اهدددددر ّٙهدددددٚظ هدددددد ٍٔٙعٌدددددى أٗ ٗ؛ٚاددددد ٞزٙاضدددددٞٚ
داٌ٢دددددد ٗ ٞشددددددا ٙتقاضددددددْ٘ أدددددددسا ً تددددددا( )11سٚددددددح
ندددسث ٗثدددا٢ا ٓدددرا اهتدددأًني عوددد ٟسصدددس هع ٚتٔدددا
قددددداْ دريددددى
اهتأًِٚٚدددد ٞعودددد ٟاحلددددادخ املدددد دٜ
املػدددازن اهددددا .)12(ٍ٢أًدددا ًدددّ ٙعٌدددى بصددد٘ز ً ٝتدددٞ
أٗ هددددٚظ هدٙددددٕ عٌددددى أٗ ٗ؛ٚادددد ٞداٌ٢دددد ٞيف اهِػدددداط
اهسٙاضدددددددد ٛتػددددددددٌوٕ ٗثددددددددا٢ا هددددددددأًني أريددددددددس ٠أٗ
هع ٚدددات هأًِٚٚددد ٞأريدددس ٠هدددسد يف ٗثدددا٢ا ًدددا ٙعدددسب
بتدددددددأًني ايصدددددددابات اهسٙاضدددددددٗ .ٞٚاهتدددددددأًني ضدددددددد
االصدددددداب ٞاملِٔدددددد ٛهوعٌددددددى ُٙعددددددد أسددددددد أُدددددد٘ا ٓددددددرا
اهتددأًني قددد هاددسد هددٕ ٗثٚقددً ٞطددتقو ٗ ٞددد ٙاددسد
هدددددٕ صدددددى ًطدددددتقى يف ٗثٚقددددد ٞهدددددأًني ايصددددددابات
اهسٙاضدددً ٞٚدددة صددد٘ي أريدددس ٠هػدددٌى أُددد٘ا أريدددس٠
ًّ هع ٚات هأًني ايصابات اهسٙاض.ٞٚ

هدددٕ ٚػدددٌى اهالعدددبني اا دددني ٗاحللددداَ ٗاملددددزبني
ٗبقٚددددددددددد ٞاهعددددددددددداًوني املػددددددددد د كني يف اهِػددددددددددداط
اهسٙاضددددددٗ )5(ٛخيددددددسز باهتدددددداهً ٛددددددّ ُ دددددداق ٓددددددرا
اهتددددددأًني اهسٙاضددددددٚني ا دددددد٘ا ٝاهددددددر ّٙال حي ددددددْ٘
اهِػددددداط اهسٙاضدددددٗ )6(ٛاهعٌددددداي املت ددددد٘عني اهدددددرّٙ
ٙعٌوددددددددددْ٘ دلاُددددددددددا بددددددددددال ٗ؛ٚادددددددددد ٞيف اهِػدددددددددداط
اهسٙاض.)7(ٛ
عوٚددددٕ ٙقتصددددس اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضددددٞٚ
املِٔٚددد ٞهوعٌدددى عودددً ٟدددّ ٙتخدددر اهِػددداط اهسٙاضدددٛ
ًِٔددد ٞأٗ عٌدددال أٗ ٗ؛ٚاددد ٞهدددٕ ضددد٘ا ١كددداْ العبدددا أَ
ًددددددددّ اه ددددددددا ٍ اهادددددددد ٗايداز ٜددددددددرا اهِػدددددددداط
كاملدزب ٗاحللٍ ٗغ ٍٓ ًّ امل٘؛اني(.)8
ِٗٙصدددددسب ًعِدددددًِٔ ٟددددد ٞأٗ ٗ؛ٚاددددد ٞاهسٙاضدددددٞ
اعتبددددداز ازضددددد ٞاهِػددددداط اهسٙاضددددد ٛأٙدددددا كاُدددددا
بٚعدددد ٞاملػددددازك ٞضدددد٘ا ١اعتبدددداز ازضدددد ٞاهوعبدددددٞ
ٗاذاذٓددددا ًِٔدددد ٞأٗ اعتبدددداز اهعٌددددى يف دددداز هِغددددٍٚ
ٓددددرا اهِػدددداط كعٌددددى املدددددزبني ٗاهعٌدددداي ٗاهاِددددٚني
ٗاملددددددددددد٘؛اني اهعددددددددددداًوني يف هِغددددددددددد ٍٚاألُػدددددددددد ٞ
ٗاملػدددددددازكات اهسٙاضدددددددٗ ٞٚذهدددددددم كودددددددٕ صددددددددد
نقٚددددا اهددددسبد أٗ املددددسدٗد املدددداه ٛيف دلدددداي اهِػدددداط
اهسٙاض ٛاملٔ (.)9

ًٗدددا ٌِٔٙدددا ِٓدددا أْ اهتدددأًني ضدددد ايصددداب ٞاهسٙاضدددٞٚ
املِٔٚددددددد ٞهوعٌدددددددى ٙقتصدددددددس ضددددددد٘اٗ ١زد يف ٗثٚقدددددددٞ
ًطددددددددتقو ٞأٗ كاصددددددددى ضددددددددٌّ ٗثٚقدددددددد ٞهددددددددأًني
ايصددددددددابات اهسٙاضدددددددد ٞٚعودددددددد ٟهددددددددأًني اه٘؛ٚاددددددددٞ
اهداٌ٢دددددد ٞأٗ اهدددددددريى أٗ اهدددددددريى غددددد اهدددددددا ٍ٢ددددددال
ٙددددريى ضدددٌّ ٓدددرا اهع دددا ٗ ١شدددا دددد ٙددددريى ضدددٌّ
هع ٚدددات أريدددس ٠يف ٗثٚقددد ٞاهتدددأًني ضدددد ايصدددابات
اهسٙاضدددٔ ٞٚددد٘ ٙػدددٌى ًدددجال اهع دددا ١اهتدددأً ٚضدددد
ايصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملطبب ٞهو٘ ا.)13(ٝ

ٗمأدددددَ٘ املخاهاددددد ٞددددد ْ ًدددددّ دددددازع األهعددددداب
اهسٙاضدددد ٞٚأٗ ٙعٌددددى يف هِغٌٔٚددددا ٗهِغدددد ٍٚاهِػدددداط
اهسٙاضددددد ٛعوددددد ٟضدددددبٚى ا ٘اٙددددد ٞأٗ املتعددددد ٞأٗ عودددددٟ
ضددددبٚى اهت دددد٘ باهِطددددب ٞهولدددد٘ادز اهاِٚدددد ٞيف دددداز
هِغددددد ٍٚاملػدددددازكات اهسٙاضدددددُ ٞٚدددددٕ ال ٙددددددريى يف
ددداز اسد د اب املِٔددد ٞاهسٙاضدددٗ ٞٚباهتددداه ٛال لدددّ
أْ ٙػددددٌوٕ غ دددددا ١اهتدددددأًني ضدددددد اهعذدددددص اهسٙاضدددددٛ
املِٔددد ٛهو٘؛ٚادددد ٗ ٞشدددا ددددد ٙػددددٌوٕ ُددد٘ ،ريددددس ًددددّ
بددد٘اهص اهتدددأًني ٙعدددسب بتدددأًني اهسٙاضدددٚني ا ددد٘اٝ
ٗب٘اهص هأًني اهعٌاي املت ٘عني(.)10

ثاُٚا :االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى
ٙددددددساد بايصدددددداب ٞاهسٙاضدددددد ٞٚاملِٔدددددد ٛهعٌددددددى
املػددددازن يف اهِػدددداط اهسٙاضددددٓ ٛدددد ٛهوددددم ايصددددابٞ
اجلطددددد ٞٙهوٌػددددازن اهدد د هدد د د ٜعذددددصٖ عددددّ
االضدددددددتٌساز ب٘؛ٚاتدددددددٕ أٗ عٌودددددددٕ بصددددددد٘ز ٝداٌ٢دددددددٞ
حبٚدددددح هِعددددددَ اهاسصدددددٙٗ ٞدددددصٗي األًدددددى بتشطدددددّ
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ٗثٚقددددد ٞهدددددأًني ًطدددددتقو ٞسطددد د ًدددددا هتعاًدددددى بدددددٕ
غسكات اهتأًني اهسٙاض.)18(ٛ

ساهتدددٕ كدددٙ ٛعددد٘د ًصاٗهددد ٞعٌودددٕ ًدددّ ددٙدددد
صددددددابٞ
كاحلددددددادخ اهسٙاضدددددد ٛاهددددددرٙ ٜدددددد دٜ
قداُددددددددٕ أسددددددددد
املػددددددددازن باهػددددددددوى أٗ ٙددددددد دٜ
أع ا ٕ٢كب أسد األ ساب(.)15

ٗعوددد ٟكدددى سددداي د د ْ اهِغدددس ٝاهتقوٚدٙددد ٞهتدددأًني
ايصددددابات اهسٙاضدددد ٞٚبصدددد٘ز ٝعاًددددًٗ ٞددددّ ضددددٌِٕ
اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى
بأُددددددددٕ كاهتددددددددأًني ًددددددددّ املددددددددس هددددددددأًني عوددددددددٟ
األغدددددخاث ٌٚدددددا ٙتعودددددا بددددداملبو املق ددددد٘ اهدددددرٜ
ٙد عددددٕ املدد د ًّ هوٌدد د ًّ هددددٕ ٗهددددأًني ًددددّ األضددددساز
ٌٚددددا ٙتعوددددا مصدددداز .ٙاهعددددالز ٗاألدٗٙددددٗ .ٞهلددددّ
ٓددددرا اهت٘دددددٕ اهتقوٚدددددٙ ٜددددس ٠اْ اهعِصددددس اهددددسٚ٢ظ
يف اهتددددأًني ًددددّ ايصددددابات ٓدددد٘ املبوددد اهددددرٙ ٜد عددددٕ
املد د ًّ هوٌد د ًّ هدددٕ أٗ ًصددداز .ٙاهعدددالز ٗاألدٗٙدددٞ
تعتدد د عِصددددسا ثاُ٘ٙددددا هددددرا ٙوشددددا ٓددددرا اهتددددأًني
بتدددأًني األغدددخاث عوددد ٟاهعلدددظ ًدددّ اهتدددأًني ًدددّ
دددد د ْ ًصدددددداز .ٙاهعددددددالز ٗاألدٗٙددددددٓ ٞددددددٛ
املددددددس
اهعِصدددس اهدددسٚ٢ظ ٚدددٕ ًقازُددد ٞبددداملبو اهدددرٙ ٜد عدددٕ
املد د ًّ هدددٕ ٚعتد د اهتدددأًني ًدددّ املدددس عودددٓ ٟدددرا
األضاع هأًِٚا ًّ األضساز(.)19

ِٗٙقطدددٍ ٓدددرا اهعذدددص اهددددا ٍ٢عدددّ اهعٌدددى اهسٙاضدددٛ
ُددد٘عني عذدددص دا٢دددٍ كوددد ٛال ٙطدددت ٚة املػدددازن
يف اهِػددداط اهسٙاضددد ٛدسا٢دددٕ ًدددّ االضدددتٌساز بعٌودددٕ
بصددددد٘ز ٝكوٚددددد ٞأٗ ُٔاٚ٢دددددٗ ٞعذدددددص دا٢دددددٍ دص٢دددددٛ
ٙطدددت ٚة املػدددازن عوددد ٟثسٓدددا ًدددّ ازضددد ٞدددددص١
ًددّ عٌوددٕ ٗهدددٚظ كوددٔا( )16ضدد٘ا ١كددداْ ٓددرا اهعذدددص
اجلص٢دد ٛاهددداَ ددد سددسَ املػددازن ًددّ ازضدد ٞدددص١
ًددددّ اهِػدددداط اهسٙاضدد د ٛاهددددر ٜحي ددددٕ أٗ سسًددددٕ
ًددددددّ ًصاٗهدددددد ٞعٌوددددددٕ اهسٙاضدددددد ٛهددددددِاظ املددددددد ٝأٗ
اهطددداعات اهد د كددداْ ٔٚدددا ٙدددصاٗي ٓدددرا اهعٌدددى بدددى
هعسضدددددٕ هإلصددددداب ٞأ ٜأُدددددٕ بعدددددد احلدددددادخ أصدددددبد
ٙدددصاٗي ًِٔتدددٕ هطددداعات أ دددى ٗمسهدد أدُددد ٟأ ٜقدددد
ددددددصً ١دددددّ دريودددددٕ اهددددددٗزٗ .ٜيف احلددددداهتني ضدددددٚاقد
املػدددددازن ددددددص لً ١دددددّ دريودددددٕ اهددددددٗز ٜألْ ايصدددددابٞ
اهسٙاضددد ٞٚال ٙلدددْ٘ ًِٔٚدددا هوعٌدددى بصددد٘ز ٝكاًودددٞ
ٗ شدددا جلدددصًِٔ ١دددا ٗضدددٚلْ٘ ًبودد اهتدددأًني ضددداعت٣ر
ًتِاضدددبا ًدددة ًدددا قددددٖ املػدددازن ًدددّ دريودددٕ اهددددٗزٜ
ددددددصا ١قداُدددددٕ ددددددصً ١دددددّ عٌودددددٕ بطدددددب ايصدددددابٞ
اهسٙاض.)17(ٞٚ

ٗٓدددرا اهت٘ددددٕ اهتقوٚدددد ْ ٜكددداْ ُٙخ دددة اهتدددأًني
ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ألسلددددداَ
اهتدددأًني عوددد ٟاحلٚدددا ٝب٘صدددإ هأًِٚدددا ًدددّ ايصدددابات
اهِاغدددد ٞ٣عددددّ اهِػدددداط املٔددد ال أُددددٕ ٙطددددتج ًددددّ
ه بٚددددددا ٓددددددرٖ األسلدددددداَ بعدددد د األسلدددددداَ اهدددد د ال
هت٘ا دددا ًدددة بٚعددد ٞاهتدددأًني ًدددّ ايصدددابات د د ٠
ٓددددرا اهت٘دددددٕ أْ اهتددددأًني ًددددّ ايصددددابات ال ٙدددددريى
ٚددددٕ عِصددددس االدريدددداز علددددظ اهتددددأًني عودددد ٟاحلٚدددداٝ
اهقدددا ٍ٢عوددد ٟاالدريددداز عوٚدددٕ ددد٘ش يف اهتدددأًني عودددٟ
احلٚددا ٝأْ ٙتشوددى امل د ًّ هددٕ ًددّ اهعقددد بعددد ري دداز
املدددددد ًّ كٌدددددددا ددددددد٘ش ذادددددددٓ ٚدددددددرا اهتدددددددأًني
ٗهصدددداٚتٕ ٗهعذٚددددى د عددددات عودددد ٟاحلطدددداب بٌِٚددددا
يف اهتدددددأًني ًدددددّ ايصدددددابات ال ددددد٘ش هوٌددد د ًّ هدددددٕ
اهتشوددددددى ًددددددّ اهعقددددددد ٗال دددددد٘ش ذاددددددٓ ٚددددددرا

اهاس اهجاُٛ
بٚع ٞاهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔٞٚ
هوعٌى
ِٙددددددزز اهتددد دأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضدددددٞٚ
املِٔٚددد ٞهوعٌدددى ضدددٌّ هدددأًني ايصدددابات اهسٙاضدددٞٚ
ٔددد٘ ُددد٘ ًدددّ أُ٘اعدددٕ ٗ دددد ٙلدددْ٘ ٓدددرا اهتدددأًني ًدددّ
ضددددددٌّ اهاصدددددد٘ي اهدددد د هددددددسد يف ب٘هٚصدددددد ٞهددددددأًني
ايصددددددابات اهسٙاضدددددد ٞٚاهػدددددداًو ٗ ٞددددددد هاددددددسد هددددددٕ
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هلدددْ٘ ايصددداب ً ٞدددٌُ٘ ٞبِغددداَ هعددد٘ ٙصدددابات
اهعٌدددى ٗهػد د ط أ ٙدددا سوددد٘ي املد د ًّ ذلدددى املد د ًّ
هدددددددددٕ يف اهسدددددددددد٘ عوددددددددد ٟاملتطدددددددددب يف ايصدددددددددابٞ
اهسٙاضددد ٞٚأٗ ه دددة سددددٗدا ًعِٚددد ٞملبددداه اهتدددأًني
ٚدددد ة األ دددى ًِٔدددا دْٗ د دددة ًبود د اهتدددأًني كودددٕ
ٗٓدددددددرا كودددددددٕ ًدددددددّ ريصدددددددا٢ص ٗ دددددددات هدددددددأًني
األضدددساز دددا  ٙكدددد ابتعددداد اهتدددأًني ضدددد االصدددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى عددددّ هددددأًني األغددددخاث
ٗزتعٕ باالضتقاله.)22(ٞٚ

اهتدددددددأًني أٗ هصددددددداٚتٕ أٗ هعذٚدددددددى د عدددددددات عودددددددٟ
احلطاب(.)20
بٚدددددد اْ ٙالسدددددي أُدددددٕ ْ كددددداْ اهت٘ددددددٕ اهتقوٚددددددٜ
ُاطدددددٕ اهددددددر ٜأري دددددة هددددددأًني ايصدددددابات ألسلدددددداَ
اهتددددأًني عودددد ٟاحلٚددددا ٝددددد اضددددتجِ ٟبعدددد أسلدددداَ
اهتددددأًني عودددد ٟاحلٚدددداً ٝددددّ اهت بٚددددا عودددد ٟهددددأًني
ايصدددابات ٔدددرا ٙعد د أٌُٔدددا ٙا ددداْ يف األسلددداَ
ٗباهتددددداه ٛال لدددددّ اجلٌدددددة بٌِٔٚدددددا ندددددا ًغودددددٞ
اهتددددأًني عودددد ٟاألغددددخاثٓ .ددددرا ًددددّ دٔددددًٗ ٞددددّ
دٔدددد ٞثاُٚدددد ٞأْ اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضددددٞٚ
املِٔٚددد ٞهوعٌدددى ال ٙقتصدددس قد د عوددد ٟهع ٚدددً ٞبود د
اهددددريى اهدددر ٜقددددٖ املدد ًّ هدددٕ بطددب ريطددداز ٝعٌودددٕ
أٗ ٗ؛ٚاتدددددٕ اهسٙاضددددد ٗ ٞٚشدددددا ٙع دددددً ٛصدددددداز.ٙ
اهعددددالز ٗٙع ددددً ٛصدددداز .ٙايعاُدددد ٞأثِددددا ١ايصددددابٞ
ٗهادددددد  )12( ٝغدددددددٔس ًدددددددّ هدددددددازٓ ٙدددددددرٖ ايصدددددددابٞ
كٌصدددداز .ٙايعاُدددد ٞاملِصهٚددددًٗ ٞصدددداز .ٙزعاٙددددٞ
األ اددداي حلدددني اُتٔدددا ١دد  )12( ٝغدددٔس ٗاهدد ٙتدددبني
ٔٚا ً٘  .ايصاب ٗ ٞبٚعتٔا كٌا ضِس.)21(٠

ٗاهقددد٘ي باضدددتقالهٓ ٞٚدددرا اهِددد٘ ًدددّ اهتدددأًني ٙد د ش
يف اه٘ا دددددة أٌٓٚتدددددٕ يف صدددددِاع ٞاهسٙاضدددددٙٗ ٞددددددعٍ
ًددددّ أضاضددددات هددددأًني ايصددددابات اهسٙاضدددد ٞٚبصدددد٘زٝ
عاًددد ٞاهدددر ٜلدددّ زب دددٕ ًدددة بدددا  ٛأُددد٘ا اهتدددأًني
يف ددددا اهسٙاضدددد ٞكتددددأًني املطدد د ٗه ٞٚاهسٙاضددددٞٚ
ٗهدددددأًني املٌتولدددددات اهسٙاضددددد ٞٚبادددددس ًطدددددتقى ٓددددد٘
اهتددددددددأًني اهسٙاضدددددددد .ٛاهتددددددددأًني ضددددددددد االصددددددددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى لددددّ أْ حيقددددا غاٙاهددددٕ
يف دددددا اهسٙاضددددد ٞبصددددد٘ز ٝأكجدددددس اعوٚددددد ٞعِدددددد
اضدددتقالهٚتٕ ٗهِغٌٚدددٕ بأسلددداَ رياصددد ٞبدددٕ يف ددداز
ًا ٙعسب بتأًني ايصابات اهسٙاض.ٞٚ

ًٗددددددّ دٔدددددد ٞثاهجدددددد ٞأْ اهتددددددأًني ضددددددد االصددددددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ٓدددد٘ أسددددد أُدددد٘ا اهتددددأًني
ًدددّ ايصدددابات اهسٙاضددد– ٞٚكٌدددا أضدددواِاٗ -هدددأًني

امل و اهجاُٛ

ايصدددابات اهسٙاضددد ٞٚسطددد اهت٘ددددٕ احلددددٙح ٙعددددد
هأًِٚدددا ًطدددتقال ال لدددّ زب دددٕ بتدددأًني األغدددخاث
ال بتدددأًني األضدددساز هدددرا لدددّ سطد د ٓدددرا اهت٘ددددٕ
دددددم ازهبددددداط اهتدددددأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضدددددٞٚ
املِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى عدددددّ هدددددأًني األغدددددخاث ٗاهقددددد٘ي
باهتاه ٛباضتقالهٚتٕ.

بساَ اهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔٞٚ
هوعٌى
ًدددددّ اهِاسٚدددددد ٞاهقاُُ٘ٚددددددٓ ٞددددددرا اهِدددددد٘ ًددددددّ
اهتدددأًني ٓددد٘ عقدددد خي دددة يف اُعقدددادٖ ملدددا ذ دددة هدددٕ
اهعقدددددد٘د األريددددددسً ٠ددددددّ هدددددد٘ا س عِاصددددددس اه اضددددددٛ
ٗعِصددددس ٜااددددى ٗاهطددددب ًٗ .ددددّ اهِاسٚدددد ٞاهاِٚددددٞ
ٙقددددَ٘ ٓددددرا اهتددددأًني كعدد د ٖ ٗأُدددد٘ا اهتددددأًني عوددددٟ
أضددددددظ ِٚددددددً ٞددددددّ ريال ددددددا ٙت٘صددددددى املدددد د ًّ
امل٘ا قددد ٞعوددد ٟبدددساَ عقدددد اهتدددأًنيٗ .ضدددِبشح بدددساَ

ٗ ددددا ٙدددددعٍ ٓددددرا اهت٘دددددٕ ٓدددد٘ ٗا ددددة ٗثددددا٢ا
هددددأًني ايصددددابات اهسٙاضدددد ٞٚبصدددد٘ز ٝعاًددددًٗ ٞددددّ
أُ٘اعٔددددا ٗثددددا٢ا اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضددددٞٚ
املِٔٚدددددد ٞهوعٌددددددى سٚددددددح ٙالسددددددي أْ بعدددد د ٓددددددرٖ
اه٘ثددددا٢ا هػددد ط عدددددَ د ددددة ًبوددد اهتددددأًني عِدددددًا
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أًددا اهػدددخص اهجدداُ ٛيف عقدددد اهتددأًني ضدددد االصدددابٞ
اهسٙاضددد ٞٚاملِٔٚددد ٞهوعٌدددى ٔددد٘ املد د ًّ هدددٕ املعدددس
هإلصددداب ٞاهد د ذسددددٕ عدددّ اهعٌدددى اهسٙاضددد ٛعودددٟ
سلددد٘ ًدددا ل هاصدددٚوٕ ضدددابقا ٗٓددد٘ يف اهعاهد د ٗصددد.
املد د ًّ هدددٕ ٗ اهد د اهتدددأًني ٗٓددد٘ بٔدددرا اه٘صددد .أًدددا
أْ ٙلددددددْ٘ املددددد ًّ هددددددٕ غخصددددددا ٗاسدددددددا ٙددددددركس يف
ٗثٚقددددد ٞاهتدددددأًني ٚطدددددٌ ٟاهتدددددأًني س٣ِٚدددددر هأًِٚدددددا
سدٙا(.)25

ٓدددرا اهتددددأًني ًددددّ اهِددداسٚتني اهقاُُ٘ٚددددٗ ٞاهاِٚدددد ٞيف
اهاسعني اآلهٚني:

اهاس األٗي
بساَ اهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى
ًّ اهِاس ٞٚاهقاُُ٘ٞٚ
خي دددددة اه اضدددددد ٛيف ٓددددددرا اهعقددددددد ألسلدددددداَ
اهق٘اعدددد اهعاًددد ٞال أُدددٕ البدددد ًدددّ ندٙدددد أغدددخاث
ٓدددددرا اهعقدددددد كٌدددددا خي دددددة اادددددى ٗاهطدددددب ٚدددددٕ
ألسلددددداَ اهق٘اعدددددد اهعاًددددد ٞال أُدددددٕ ًددددداداَ أْ ذلدددددى
ٓدددددددرا اهتدددددددأًني ٓددددددد٘ اخل دددددددس املتٌجدددددددى باالصدددددددابٞ
اهسٙاضدددددد ٞٚاملِٔٚدددددد ٞهوعٌددددددى البددددددد ًددددددّ ندٙددددددد
غسٗ ٕ اهقاُُ٘ٗ ٞٚذهم عو ٟاهِش٘ اآله:ٛ

ٗ دددددد ٙتعددددددد املددد د ًّ دددددٍ ٗٙدددددركسْٗ يف ٗثٚقدددددٞ
اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى
كددددددأكجس ًددددددّ غددددددخص ٚعددددددسب اهتددددددأًني ِٓددددددا
باهتدددأًني اجلٌددداع ٛمجدددة املد د ًّ دددٍ ٚدددٕ صددداات
ًػدددد كٗ ٞري ددددس ٗاسددددد ٙتٔددددددٍٓ ٓدددد٘ ايصددددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔدددد ٛيعٌددددا ٍ كددددأْ ٙقددددَ٘ أع ددددا١
ُدددداد ٜزٙاضدددد ٛأٗ مجعٚدددد ٞزٙاضدددد ٞٚباهتددددأًني عوددددٟ
اعٌدددا ٍ ضدددد ايصدددابات اهد د دددد هصدددٚبٍٔ بددداهعذص
اهدا.)26(ٍ٢

أٗال :أغدددددددخاث عقدددددددد اهتدددددددأًني ضدددددددد االصدددددددابٞ
اهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى
أٗي أغددددخاث عقدد دد اهتددددأًني ضددددد االصددددابٞ
اهسٙاضدددددد ٞٚاملِٔٚدددددد ٞهوعٌددددددى ٓدددددد٘ املدددد د ًّ ًتٌددددددجال
بػددددددسكات اهتددددددأًني اهسٙاضدددددد ٛاهتذازٙددددددٗ ٞذهددددددم
زٚٚدددددصا هدددددٕ ًدددددّ بعددد د اهتأًِٚدددددات اهددد د ه٘ سٓدددددا
املِغٌددددددددات اهسٙاضدددددددد ٞٚملِتطددددددددبٔٚا ًددددددددّ العددددددددبني
ٗكدددد٘ادز ِٚددددٗ ٞاهدد د ٙأريددددر ٔٚددددا اهتددددأًني غددددلى
صدددددِدٗق ًددددداه ٛهتلدددددْ٘ ًددددد٘ازدٖ ًدددددّ اغددد د اكات
األع ددددا ١املاهٚدددد ٞحيصددددى ًِددددٕ املِتطددد عوددددً ٟبوددد
هع٘ ٙددددددد ٛعِدددددددد هعسضدددددددٕ هإلصددددددداب ٞأٗ احلدددددددادخ
اهسٙاضددددددد ْ ٗ ٛكاُدددددددا غدددددددسٗط ٓدددددددرا اهتدددددددأًني
ٗسذدددٍ هع ٚتدددٕ ذتوددد .عٌدددا ٓددد٘ عوٚدددٕ يف اهتدددأًني
اهتذدددددازٙٗ .)23(ٜالسدددددي أْ ٓدددددرا اهتدددددأًني ٓددددد٘ ًدددددّ
أغددددلاي اهتددددأًني اهتبدددداده ٛاهددددرٙ ٜطددددآٍ بصددددِدٗ ٕ
دلٌ٘عدددددددً ٞدددددددّ األغدددددددخاث املعسضدددددددني هدددددددِاظ
اخل دددس ٚدددتٍ اهدددد ة ملدددّ نقدددا اخل دددس باهِطدددبٞ
هٕ ًّ ًباه ٓرا اهصِدٗق(.)24

ٗ دددد ٙاد د ق املد د ًّ عدددّ اهد د اهتدددأًني يف اهتدددأًني
ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى ٗذهدددددم
عِددددددًا هوتدددددصَ ًدددددجال اجلٌعٚددددد ٞاهسٙاضددددد ٞٚبددد د بساَ
عقددددد هددددأًني هسٙاضددددٔٚٚا ًِٗتطددددبٔٚا ٙدد د ًٍِٔ ًددددّ
ايصددددابات اهدد د ددددد هصددددٚبٍٔ بدددداهعذص اهدددددا ٍ٢عددددّ
اهعٌددددى ٚلددددْ٘ اهدد د اهتددددأًني اهددددرٙ ٜوتددددصَ مددددا
ٙاسضدددٕ عقدددد اهتدددأًني ٓددد٘ اجلٌعٚددد ٞاهسٙاضددد ٞٚأًدددا
املد د ًّ هدددٕ ٓددد٘ اهسٙاضددد ٛأٗ املِتطد د دددرٖ اجلٌعٚدددٞ
ًددددددددددّ اهلدددددددددد٘ادز اهاِٚدددددددددد ٞاملعدددددددددد ّس هإلصددددددددددابٞ
اهسٙاض.)27(ٛ
ٗيف كددددى األسدددد٘اي ددد ْ املطددددتاٚد يف اهتددددأًني ضددددد
االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ٓدددد٘ املددد ًّ هددددٕ
املعدددد د ّس هإلصدددددداب ٞذهددددددم أْ اخل ددددددس ِٓددددددا ٓدددددد٘
ايصددداب ٞبددداهعذص اهددددا ٍ٢اهدددر ٜخيدددسز املػدددازن عدددّ
اهعٌددددى ٗاْ ًبودد د اهتددددأًني ٓدددد٘ اهبدددددي عددددّ اهدددددريى
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عذددددددصا داٌ٢ددددددا ال ً تددددددا أريسدتددددددٕ عددددددّ اهعٌددددددى
اهسٙاضدددددٗ )30(ٛأْ هلدددددْ٘ ايصددددداب ٞاملطدددددبب ٞهوعذدددددص
اهددددداً ٍ٢ااد٣ددددٗ ٞغدد د ًت٘ عدددد ٞباهِطددددب ٞهوٌدد د ًّ
هدددددٕ املػدددددازن يف اهِػددددداط اهسٙاضددددد ٗ ٛشدددددا ٗهٚددددددٝ
اهصدددد ٗ )31(ٞأْ هلدددْ٘ ٓدددرا ايصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚدددد
ٗ عددددا دددددساٗ ١أثِدددداُ ١ػدددداط زٙاضددددً ٛعدد د ب بددددٕ
ٗٙتصددددى مِٔدددد ٞاملػددددازن اهسٙاضدددد )32(ٞٚأ ٜأْ ٙقددددة
ٓددددرا احلدد دادخ بطددددب ُػدددداط ٓددددرٖ املِٔددددٗ ٞداريوددددٔا
ٗاثِدددا ١هأدٙتٔدددا ٗهدددٚظ ريدددازز أٗ دددات ًٗلددداْ هأدٙتٔدددا
اهس .)33(ٞٚ

اهدددر ٜضدددٚاقدٖ املػدددازن بطدددب ريسٗددددٕ عدددّ اهعٌدددى
اهسٙاضددددددد ٛهدددددددرا ددددد د ْ ًدددددددّ اه بٚعددددددد ٛأْ ٙلدددددددْ٘
املطدددددتاٚد ٓددددد٘ ُاطدددددٕ املدددد ًّ هدددددٕ يف اهتدددددأًني ضدددددد
االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى.
ثاُٚددددددا :اخل ددددددس كٌشددددددى هعقددددددد اهتددددددأًني ضددددددد
االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى
اهتدددددأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚدددددٞ
هوعٌدددى كعقدددد ذلودددٕ اخل دددس املدد ًّ ضددددٖ ٚددددٗز
اهعقدددد ًدددة ٓدددرا اخل دددس ٗدددد٘دا أٗ عددددًا ٚػد د ط
هوٌشددددددى ِٓددددددا ٗٓدددددد ٛاالصدددددداب ٞاهسٙاضدددددد ٞٚاملِٔٚددددددٞ
هوعٌدددددددى ًدددددددا ٙػددددد د ط هعٌدددددددَ٘ اخل دددددددس يف عقدددددددد
اهتأًني.

ٗعوٓ ٟدرا األضداع دسز اهق دا ١األًسٙلد ٛيف
العدد ا ددد٘ك ٛاألًسٙلدددRychel) ٛ

ٗعوددددددد ٟضددددددد٘ٓ ١دددددددرٖ اهػدددددددسٗط دددددد أْ هلدددددددْ٘
االصددددددداب ٞاهسٙاضددددددد ٞٚاملِٔٚددددددد ٞهوعٌدددددددى ذلتٌودددددددٞ
اه٘ دددد٘ ال ذلققددددٗ ٞال ًطددددتشٚو ٗ ٞال ب ددددى عقددددد
اهتددددأًني بددددى دددد أْ ٙلددددْ٘ ايصدددداب ٞاهسٙاضددددٞٚ
ٗا عدددددد ٞذلتٌودددددد ٞددددددد هتشقددددددا ٗ ددددددد ال هتشقددددددا
ٗ د د كدددرهم أْ هلدددْ٘ ٓدددرٖ ايصددداب ٞاهسٙاضدددٞٚ
غد د عٌدٙددد ٞأ ٜال هقدددة باعدددى املد د ًّ هدددٕ اهعٌدددد.ٜ
ودد٘ هعٌددد امل د ًّ هددٕ ٙقددا ايصدداب ٞاهسٙاضدد ٞٚاه د
ضددددببا هددددٕ عذددددصا داٌ٢ددددا ُددددٕ حيددددسَ ًددددّ اهتددددأًني
كٌددددددا دددد د أْ ٙلددددددْ٘ ايصدددددداب ٞاملدددد د ًّ ضدددددددٓا
ًػسٗع ٞغ رلاها ٞهوِغاَ اهعاَ ٗاآلداب(.)28

دٞٚ

(Warren

اهددر ٜكطددس ذزاعددٕ بطددب صددسا يف سددد ٠املبازٙددات
بأْ هدٚظ ًدّ سدا اهالعد اهسدد٘ عود ٟاملد ًّ اهدرٜ
اكتت ًعٕ ب٘ثٚقد ٞهدأًني ضدد اهعذدص اهددا ٍ٢املِٔدٛ
هوعٌددى ألْ اهصددسا يف هعبدد ٞا دد٘ك ٛحبددد ذاهددٕ ٙعددد
أًسا ًت٘ عا(.)34

اهاس اهجاُٛ
بساَ اهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔٞٚ
هوعٌى ًّ اهِاس ٞٚاهاِٞٚ
اهتدددددأًني ًدددددّ اهِاسٚددددد ٞاهاِٚددددد ٞدددددا ٍ٢عودددددٟ
لددددددس ٝاملطددددددآٌٗ ٞه٘شٙددددددة املخددددددا س ٗ ددددددا ٘اعددددددد
لدددددددس ٝاملطدددددددآٌ ٞب٘دددددددد٘د
ايسصددددددداٗ ١هاددددد د
دلٌ٘عدددددددً ٞدددددددّ األغدددددددخاث ًعسضدددددددني خل دددددددس
ًعدددددني ٗيف ٓدددددرا اهتدددددأًني ٓددد د ال ١األغدددددخاث ٓدددددٍ
املػددددازكني اهددددر ّٙتِٔددددْ٘ املٌازضدددد ٞاهسٙاضددددٞٚ
ٗاخل دددددس املعسضدددددني هدددددٕ ٓددددد ٛايصددددداب ٞاهسٙاضدددددٞٚ
املطددددبب ٞهوعذددددص املِٔدددد ٛهوعٌددددى اهسٙاضددددٗ ٛباهتدددداهٛ
هلدددْ٘ هطددد٘ٓ ٞٙدددرٖ ايصدددابً ٞدددّ اهِاسٚددد ٞاملاهٚددد ٞذا
ًددددددا نققددددددا ألسدددددددٍٓ أٗ هبع ددددددٍٔ عددددددّ سٙددددددا
زصددددٚد اهتع ٚدددد ٞاملتددددأهً ٛددددّ اهددددد عات املاهٚدددد ٞأٜ

ٗ ضدددددا ٓ ٞدددددرٖ اهػدددددسٗط اهعاًددددد ٞيف االصدددددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ب٘صددددأا اخل ددددس ذلددددى
اهتدددأًني ُدددٕ ٙػد د ط ٚدددٕ أ ٙدددا بعد د اهػدددسٗط
اخلاصدددد ٞبٔددددا ب٘صددددأا صدددداب ٞزٙاضددددٓٗ ٞٚدددد ٛاْ
هلددددْ٘ صدددداب ٞبدُٚدددد ٞحلقددددا املدد د ًّ هددددٕ ًااد٣ددددٞ
ٗغدددددد ًت٘ عدددددددًٗ ٞتصدددددددو ٞبِػددددددداط املددددد د ًّ هدددددددٕ
اهسٙاضددد ٛاهدددداريى يف عٌودددٕ اهسٙاضدددٚ )29(ٛػد د ط
يف االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى بِدددددا ل ١عودددددٟ
ذهددددددم أْ هلددددددْ٘ صدددددداب ٞبدُٚدددددد ٞأحلقددددددا بددددددامل ًّ
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األ طددددداط اهددد د  ٙدٔٙدددددا دلٌددددد٘ املددد د ًّ دددددٍ(.)35
ٗهقددددددَ٘ ٓددددددرٖ املطددددددآٌ ٞعودددددد ٟاستٌدددددداالت نقددددددا
اخل ددددس ٗٓدددد ٛايصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى
باهِطددددددب ٞجلٌٚدددددددة املدددددد ًّ دددددددٍ بقددددددا هقددددددد٘اُني
ايسصدددددداٗ ١ذهددددددم ب سصددددددا ١عدددددددد األري دددددداز اهدددد د
نققددددددا ٗاملبدددددداه اهدددد د د عددددددا عِٔددددددا ٗهقدددددددٙس
استٌدددددددداي نقددددددددا ٓددددددددرٖ األري دددددددداز يف املطددددددددتقبى
()36
باهِطدددب ٞهعددددد املدد ًّ دددٍ بقدددا هقددداُْ٘ اهلجدددسٝ
ٗٙلدددددْ٘ هقددددددٙس االستٌددددداالت لِدددددا عوددددد ٟأضددددداع
املعوً٘دددات ايسصدددا ٗ ٞٚ٢ددداُْ٘ اهلجدددس ٝهدددرا اغد د ط
يف اخل ددددس ًددددّ اهِاسٚدددد ٞاهاِٚدددد ٞأْ ٙلددددْ٘ ًتاس ددددا
ًٗتذاُطا ًٗ٘شعا أًِ ٜتغٍ اه٘ ٘ (.)37

ٗأًدددداَ ٓددددرٖ اهصددددع٘بات اهاِٚدددد ٞهتقدددددٙس استٌدددداالت
نقددددددا ايصددددددابات املِٔٚدددددد ٞهوشدددددد٘ادخ اهسٙاضددددددٞٚ
هوذدددددأ غدددددسكات اهتدددددأًني يف اجملددددداي اهسٙاضدددددٛ
االضدددددددددتِاد عدددددددددد ٝع٘اًدددددددددى يف هقددددددددددٙس ٓدددددددددرٖ
االستٌدددددداالت أثِددددددا ١بددددددساَ اهتددددددأًني ًٗددددددّ ٓددددددرٖ
اهع٘اًددددددى عٌددددددس املػدددددددازن يف اهِػدددددداط اهسٙاضدددددددٛ
ٗاهعٌددددددى أٗ اه٘؛ٚادددددد ٞاهددددد حي ٔددددددا يف اهِػدددددداط
اهسٙاضددددٗ ٛعدددددد ايصددددابات اهطددددابق ٞهددددٕ ٗ دزهددددٕ
اهبدُٚدددددددٗ ٞزلً٘ٚتدددددددٕ ٗضدددددددو٘كٕ املٔددددددد أثِدددددددا١
املٌازض ٞاهسٙاض.)40(ٞٚ
ٗعوددددٓ ٟددددرا األضدددداع هوذددددأ غددددسكات اهتددددأًني
عدددددد ًددددّ اخلٚددددازات هتدددددازن اهصددددع٘بات اهاِٚدددد ٞيف
هقددددٙس استٌددداالت نقدددا ايصدددابات املطدددبب ٞهوعذدددص
اهدددد٘؛ٚا ٛهوسٙاضددددٚني ًٗددددّ ٓددددرٖ اخلٚددددازات بدددد٘ي
اهتددددددأًني ددددددصً ١ددددددّ ٌٚدددددد ٞاهعذددددددص اهدددددددا ٍ٢أٜ
هع ٚدددد ٞدددددصً ١ددددّ اهدددددريى اهدددد٘؛ٚا ٛهوٌػددددازن أٗ
هع ٚتددددٕ بِطددددبً ٞددددّ اهعذددددص اهدددددا ٍ٢املِٔدددد ٛهوعٌددددى
اهسٙاض.)41(ٛ

ٗيف ددداز اهتدددأًني ضدددد االصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚاملِٔٚدددٞ
هوعٌدددددى هصددد د دَ اهعٌوٚددددد ٞاهاِٚددددد ٞدددددرا اهتدددددأًني
بِدددددددز ٝاملعوً٘ددددددات ايسصددددددا ٞٚ٢اهد ٚقدددددد ٞهتقدددددددٙس
استٌدددددداالت نقددددددا ايصددددددابات اهسٙاضدددددد ٞٚاملطددددددببٞ
هوعذدددددص اهددددددأُ ٗ ٍ٢دددددا ١اهعٌدددددى اهسٙاضدددددٗ ٛذهدددددم
بٚعدددددٓ ٞدددددرٖ ايصدددددابات ُاطدددددٔا ٔدددددٛ
ًدددددسدٖ
ريوددد ٚغددد ًتِددددا؛س ًدددّ ع٘اًددددى اخل دددس خيتودددد.
ًددددّ ازضدددد ٞزٙاضدددد ٞٚأريددددس .)38(٠ددددال عددددّ
أْ صدددداب ٞاهعذددددص اهدددددا ٍ٢املِٔدددد ٛهو٘؛ٚاددددٙ ٞصددددع
هقدددددٙسٓا أثِددددا ١نقددددا ايصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٗ ٞٚشددددا
حيتددددداز األًدددددس هاددد د ً ٝدددددّ اهدددددصًّ هقددددددزٖ ٗثدددددا٢ا
اهتددددددأًني بددددددد( )12غددددددٔس أ ٜضددددددِ ٞكاًودددددد ٞستددددددٟ
هطددددتقس ايصدددداب ٞهتشدٙددددد ُ٘عٔددددا ٌٚددددا ذا كاُددددا
ً تدددد ٞال هِٔددددٗ ٛ؛ٚادددد ٞاملػددددازن أًددددا أُٔددددا داٌ٢ددددٞ
ذسز املػازن عّ اهعٌى اهسٙاض.ٛ

()42

عددددداد ٝاهتددددددأًني
ٗ دددددد ٙوذدددددأ املددددد ًّ أ ٙدددددا
سٚددددح ٙتِدددداشي عددددّ دددددصً ١ددددّ ايصددددابات اهسٙاضددددٞٚ
املِٔٚددد ٞهالعٌددداي اهسٙاضدددً ٞٚد د ًّ ،ريدددس ًقابدددى
ُطدددددبً ٞدددددّ األ طددددداط بٔددددددب شٙددددداد ٝدزهدددددٕ عودددددٟ
نٌّدددددددددى هع ٚدددددددددٓ ٞدددددددددرٖ ايصدددددددددابات ًٗ٘ادٔدددددددددٞ
استٌددددددداالت هاا ٌٔدددددددا( ٗ .)43دددددددد ٙوذدددددددأ املددددد د ًّ
هقاضدددددددٍ رلدددددددا س ايصدددددددابات املِٔٚددددددد ٞهو٘؛دددددددا.٢
اهسٙاضدددددً ٞٚدددددة املِغٌدددددات ٗاجلٌعٚدددددات اهسٙاضدددددٞٚ
اهد د ِٙتطددد هٔٚدددا املػدددازكْ٘ املددد ًّ دددٍ سٚدددح
ٙع دد ٛاملدد ًّ دددصً ١دددّ ٌٚددد ٞاهعذددص اهددددا ٍ٢املِٔدددٛ
هوعٌدددددددى ٗهع ددددددد ٛاملِغٌددددددد ٞأٗ اجلٌعٚددددددد ٞاجلدددددددص١
اآلريدددددس ًدددددّ ريدددددالي اهاددددداق ٙدددد َ بٌِٔٚدددددا هتقاضدددددٍ
رلا س اهعذص املِٔ ٛهوعٌى اهسٙاض.)44( ٛ

ٗالغدددددم دددد ْ عددددددَ اضدددددتقساز االصددددداب ٞاهسٙاضدددددٞٚ
املِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ٗ دددد٘ي اهادد د  ٝاهصًِٚدددد ٞهوبددددا بٔددددا
دعدددى ٓدددرٖ االصدددابً ٞدددّ أبدددسش ايصدددابات اهسٙاضدددٞٚ
عا  ٞهوعٌو ٞٚاهاِ ٞٚهوتأًني(.)39
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املبشح اهجاُٛ

أٗال :االهتصاًددددات اهعاًدددد ٞيف ذًدددد ٞددددسيف اهتددددأًني
ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى

أسلدددداَ اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملطددددببٞ
هوعذص املِٔ ٛهوعٌى يف اهِػاط اهسٙاض.ٛ

هادددددددددس اهق٘اعدددددددددد اهقاُُ٘ٚددددددددد ٞاملِغٌدددددددددٞ
هػدد ْٗ اهتددأًني اهتصاًددات عاًددد ٞيف ذًدد املدد ًّ هدددٕ
ٗاملددد د ًّ ٗٓددددد٘ ًدددددا ددددددست عوددددد ٟهأكٚددددددٖ ٗثدددددا٢ا
اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى
ٗذهم عو ٟاهِش٘ اآله:ٛ

 ٙهددد عوددد ٟعقددددد اهتدددأًني ًتٌدددجال ب٘ثٚقددددٞ
اهتددأًني ب٘صددأا اهصددٚع ٞامللت٘بددد ٞددرا اهعقددد ،ثدددازا
ًوصًددد ٞحبدددا س ٚدددٕ املد د ًّ ٗاملد د ًّ هدددٕ أٗ اهد د
اهتددددددأًني سطددددد األسدددددد٘ايٗ .هتٌجددددددى ٓددددددرٖ اآلثدددددداز
باالهتصاًدددددات امل هبددددد ٞيف ذًددددد ٞاملتعا دددددد ّٙدددددال
عٌدددددددا هت دددددددٌِٕ ٗثٚقددددددد ٞاهتدددددددأًني ًدددددددّ غدددددددسٗط
ٗاضددددددتجِا١ات ٙتشدددددددد يف ضدددددد٘ٔ٢ا ُ دددددداق اهتصاًددددددات
ٓر ّٙاملتعا د.ّٙ

 -1اهتصاًددددات املددد ًّ هددددٕ يف اهتددددأًني ضددددد االصددددابٞ
اهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى:
ٙوتددددصَ املدد د ًّ هددددٕ أٗ اهدد د اهتددددأًني سطدد د
األسدددددد٘اي بتقددددددد ٍٙاهبٚاُددددددات ٗاملعوً٘ددددددات اهالشًددددددٞ
ٗ دددددددا االكتتددددددداب بتدددددددأًني االصددددددداب ٞاهسٙاضدددددددٞٚ
املِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ٗهتٌجددددى ٓددددرٖ اهبٚاُددددات معوً٘ددددات
غخصدددددد ٞٚهتعوددددددا بطددددددو٘ن املػددددددازن يف اهِػدددددداط
اهسٙاضدددد ٛأٗ ًعوً٘ددددات ً٘ضدددد٘ع ٞٚهتٌجددددى باهعٌددددى
ٗاهِػددددددداط اهدددددددر ٜتِٔدددددددٕ املػدددددددازن ًٗعوً٘اهدددددددٕ
اه بٚدددٗ ٞعددددد صددداباهٕ اهطدددابق ٙٗ .)45(ٞهد د عودددٟ
ريدددالي املد د ًّ هدددٕ بٔدددرا االهتدددصاَ سدددا املد د ًّ باطد د
اهعقددددددددد ًددددددددة االستاددددددددا؛ باأل طدددددددداط املد ٘عددددددددٞ
ٗامل اهبدددددد ٞباأل طدددددداط اهدددد د سوددددددا ٗص هددددددد ة ذا
كدددداْ املدد د ًّ هددددٕ ضدددد ١ٛاهِٚدددد ٞعِددددد ايريددددالي بٔددددرا
االهتددددددصاَ .أًددددددا ْ كدددددداْ سطددددددّ اهِٚدددددد ٞيف ذهددددددم
ووٌددددد د ًّ سدددددددا طددددد د اهعقدددددددد عوددددددد ٟأْ ٙعٚدددددددد
األ طدددداط املد ٘عدددد ٞهوٌدد د ًّ هددددٕ أٗ أْ ٙعٚددددد عوددددٟ
األ دددى األ طددداط اهد د ص ٙتشٌدددى يف ًقابودددٔا ري دددس
ًا(.)46

ًدددّ ُاسٚددد ٞثاُٚددد ٞدددد هتشقدددا االصددداب ٞاهسٙاضدددٞٚ
املِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ت هدد د عودددد ٟذهددددم ،ثددددازا هتٌجددددى
بامل اهبدددددد ٞمبودددد د اهتددددددأًني ٗد ددددددة املدددد د ًّ ملبودددد د
اهتأًني اادد.
ٗضدددددِت٘ ِٓدددددا حبدددددح ٓدددددرٖ األسلددددداَ يف ً ودددددبني.
ُبشددددددددح يف األٗي ،ثدددددددداز اهتددددددددأًني ضددددددددد االصددددددددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى ُٗبشددددح يف اهجدددداُ، ٛثدددداز
نقا االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى.

امل و األٗي
،ثاز اهتأًني ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔٞٚ
هوعٌى
ه هدد د يف ذًدددد ٞددددسيف ٓددددرا اهتددددأًني مجوددددٞ
ًدددددّ االهتصاًدددددات اهددد د ٙاسضدددددٔا اهقددددداُْ٘ اهِدددددا؛ٍ
هعقدددد٘د اهتددددأًني ٗنددددددٓا ٗثددددا٢ا اهتددددأًني ضددددا ٞ
ًددددددا ٙددددددسد يف ٗثٚقدددددد ٞاهتددددددأًني ضددددددد االصددددددابٞ
اهسٙاضددد ٞٚاملِٔٚددد ٞهوعٌدددى ًدددّ غدددسٗط ٗاضدددتجِا١ات
نددددد ُ ددداق ٓدددرٖ االهتصاًدددات أٗ هادددس اهتصاًدددات
ددٙد ٝيف ذً ٞاملتعا دٗ ّٙذهم كٌا ٙأه:ٛ

كٌددا ٙوتددصَ امل د ًّ هددٕ ب ري دداز امل د ًّ أثِددا ١ضددسٙاْ
ٗثٚقدددد ٞاهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚددددٞ
هوعٌددى بلددى ًددا ٙطددتذد ًددّ ؛ددسٗب لددّ أْ ه د ثس
يف هادددددددا ٍ ري ددددددددس االصدددددددداب ٞاهسٙاضدددددددد ٞٚاملِٔٚددددددددٞ
هوعٌى(.)47
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 -2اهتدددددددصاَ املددددد د ًّ يف اهتدددددددأًني ضدددددددد االصدددددددابٞ
اهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى:

ٗ ذا ًددددددا أريددددددى املددددد ًّ هددددددٕ بٔددددددرا االهتددددددصاَ كدددددداْ
هوٌد د ًّ هعدددا ١اهتدددأًني أٗ ذادددً ٚبود د اهتدددأًني
مدددددا ٗٙتِاضددد د ًدددددة سذدددددٍ هدددددأث ايريدددددالي بٔدددددرا
االهتددددصاَ عودددد ٟنقددددا االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚددددٞ
هوعٌى(.)48

ٙوتدددددددصَ املدددددد ًّ ذا ًدددددددا نققدددددددا االصدددددددابٞ
اهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى بدددددد ة ًبوددد د اهتدددددأًني
اهدددددر ٜجدددددى ًقابدددددى اهعذدددددص اهددددددا ٍ٢عدددددّ اهعٌدددددى
ضدددددددا ً ٞصددددددداز .ٙاهعدددددددالز ًدددددددّ ايصدددددددابٞ
ًٗصددددددداز .ٙايعاُددددددد ٞاملِصهٚددددددد ٗ .)54(ٞدددددددد ه ددددددد.ٚ
ٗثددددا٢ا اهتدددددأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚدددددٞ
هوعٌددددى اهتددددصاَ املدد د ًّ ٓددددرا ًبدددداه ضددددا  ٞٚملددددا
حيتٌددددى أْ حيدددددخ ًددددّ صددددابات ريددددالي دد د )12( ٝ
غدددٔسا ًدددّ هددداز ٗ ٙددد٘ ايصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚاملطدددببٞ
هوعذدددص اهددددا ٍ٢عدددّ اه٘؛ٚاددد ٞتع دددٓ ٛدددرٖ املبددداه
ايضدددا ُ ٞٚاقدددات دِددداش ٝاملد د ًّ هدددٕ ٗاهدددد ّ ذا ًدددا
هاا ٌدددددددا ايصددددددداب ٞدددددددأدت ٗ اهدددددددٕ عوددددددد ٟأْ
هوٌددددد ًّ سددددددا االًتِددددددا عددددددّ د ددددددة ٓددددددرٖ املبدددددداه
ايضدددددا  ٞٚعِدددددد اريتادددددا ١دجددددد ٞاملددد د ًّ هدددددٕ أثِدددددا١
املٌازضددد ٞاهسٙاضددد ٞٚكاريتادددا ١اجلجددد ٞعِدددد ن دددٍ
اه٘اض  ٞاهسٙاض ٞٚأٗ غس ٔا(.)55

ٗٙوتددددددصَ املدددد د ًّ هددددددٕ أٗ اهدددد د اهتددددددأًني –سطدددد د
؛دددددسٗب اهتدددددأًني ضدددددد ايصددددداب ٞاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى-
بدددددد ة أ طددددداط اهتدددددأًنيٙٗ .عدددددد ٓدددددرا االهتدددددصاَ ٓددددد٘
االهتدددددددصاَ اجلددددددد٘ٓس ٜيف ذًددددددد ٞاملتعا ددددددددٗ .هتددددددد٘
ٗثددددا٢ا اهتدددددأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚدددددٞ
هوعٌدددددددى بتشدٙدددددددد ًقدددددددداز األ طددددددداط ٗ سٙقدددددددٞ
ٗ دد د ات د عٔددددا( ٙٗ .)49هدد د عودددد ٟريددددالي املتعا ددددد
بٔددددرا االهتدددددصاَ ضددددد٘ا ١هددددأريسٖ يف د دددددة األ طددددداط أٗ
عدددددَ د عٔددددا بصدددد٘ز ٝكاًودددد ٞسددددا املدد د ًّ باطدد د
عقد اهتأًني(.)50
ٗٙوتدددصَ املد د ًّ هدددٕ ب ري ددداز املد د ًّ ب٘ ددد٘ ايصدددابٞ
اهسٙاضددددد ٞٚريدددددالي دددد  ٝندددددددٓا ٗثدددددا٢ا اهتدددددأًني
ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى(ٗ .)51عِددددد
ريدددالي املدد ًّ هدددٕ بٔدددرا االهتدددصاَ ضددد٘ا ١بعددددَ ري ددداز
املدددد د ًّ ب٘ دددددد٘ ايصدددددداب ٞاهسٙاضدددددد ٞٚأٗ هددددددأريسٖ يف
ايري ددددداز ضدددددق٘ط سقدددددٕ مبوددد د اهتدددددأًني ٗٙب دددددى
كدددى غدددسط ٙدددسد يف ٗثٚقددد ٞاهتدددأًني ضدددد االصدددابٞ
اهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى ٙق ددددد ٛبطدددددق٘ط سدددددا
املد د ًّ هدددٕ بطدددب هدددأريسٖ يف عدددالْ احلدددادخ املد د ًّ
ًِدددٕ ذا هدددبني ًدددّ اهغدددسٗب أْ اهتدددأريس كددداْ هعدددرز
ًقب٘ي(.)52

ثاُٚددددددا :اهػددددددسٗط ٗاالضددددددتجِا١ات يف ٗثددددددا٢ا
اهتدددددأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚدددددٞ
هوعٌى
ندددددد اهػددددسٗط اهدددد٘ازد ٝيف ٗثددددا٢ا اهتددددأًني
ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى اهتصاًددددات
دددددسيف عقدددددد اهتدددددأًني املددد د ًّ ٗاملددد د ًّ هدددددٕ كٌدددددا
نددددد االضدددتجِا١ات اهددد٘ازد ٝيف ٗثدددا٢ا ٓدددرا اهتددددأًني
ُ دددداق اه ددددٌاْ اهددددرٙ ٜوتددددصَ بددددٕ املدد د ًّٗ .ضددددِوقٛ
اه ددددد٘ ١عوددددد ٟأبدددددسش ٓدددددرٖ اهػدددددسٗط ٗاالضدددددتجِا١ات
ٌٚا ٙأه:ٛ

ٗأريدددد ا ٙودددددصَ املدددد ًّ هدددددٕ م٘ددددد ٗثٚقدددددٞ
اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى
باهبددددا ُصددددا٢د اه بٚددد ٗاخل دددد٘ هواشددددص عِددددد
اه بٚد د اهعاًدددى هدددد ٠غدددسك ٞاهتدددأًني ٗ ال اًتِدددة
املد د ًّ عدددّ د دددة أً ٜبود د عدددّ اه دددسز اهدددر ٜضدددببٕ
ايريالي بٔرا االهتصاَ(.)53
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 -1اهػدددسٗط اهددد٘ازد ٝيف ٗثدددا٢ا اهتدددأًني ضدددد

تخددددسز ًددددّ ُ دددداق ٓددددرا اه ددددٌاْ ايصددددابات اهدد د
هوشددددددا املدددد د ًّ ددددددٍ بطددددددب األعٌدددددداي احلسبٚددددددٞ
ٗبطددددب األُػدد د  ٞاهِ٘ٗٙددددٗ ٞايصددددابات اهدد د هقددددة
باعددددددى املدددد د ًّ ددددددٍ اهعٌدددددددٗ ٜايصددددددابات اهدددد د
ٙتعسضددددْ٘ ددددا أثِددددا ١اهطدددداس ٗاهقٚددددادٗ ٝاهسكدددد٘ب
هألغددددسا غدددد اهسٙاضدددددٗ ٞٚال هتصدددددى ب٘؛دددددا٢أٍ
اهسٙاض.)61(ٞٚ

االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى
ِٓددددددان غددددددسٗط عاًدددددد ٞيف ٗثددددددا٢ا اهتددددددأًني
ضدددد االصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚاملِٔٚددد ٞهوعٌدددى نددددد ًددددٝ
ضدددددسٙاْ اهتدددددأًني سطددد د ُددددد٘ اهسٙاضدددددٗ ٞسددددداالت
ٗ دددد .اهتددددأًني ٗأضددددبابٕ سطدد د ؛ددددسٗب املٌازضددددٞ
اهسٙاضددددٗ )56(ٞٚغددددسٗط جتدٙددددد اهتددددأًني ٗ هعا٢ددددٕ
ٗاألضددددباب اهدد د هدددددع٘ هددددرهم(ٗ )57غددددسٗط هتعوددددا
باهعِاٙددد ٞامل و٘بدددً ٞدددّ املد د ًّ هدددٕ هتذِد د ايصدددابٞ
اهسٙاض.)58(ٞٚ

ِٗٓدددددددان اضدددددددتجِا١ات رياصددددددد ٞهتعودددددددا باالصدددددددابٞ
اهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى ندددددد ُ ددددداق اه دددددٌاْ
اهددددددرٙ ٜوتددددددصَ بددددددٕ املدددد د ًّ ًِٗٔددددددا ضددددددقاط ٓددددددرا
اه ددددٌاْ عِدددددًا هلددددْ٘ االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚددددٞ
هوعٌدددى ً دددٌُ٘ ٞبِغددداَ هع٘ ٙدددات سددد٘ادخ اهِقدددى
أٗ ُغاَ هع٘ ٙات اهعٌاي(.)62

ٗمثدددددد ٞغددددددسٗط رياصدددددد ٞهددددددسد يف ٗثٚقدددددد ٞاهتددددددأًني
هتعودددددددا باالصددددددداب ٞاهسٙاضدددددددد ٞٚاملِٔٚددددددد ٞهوعٌددددددددى
ٗهعددددسب ٓددددرٖ اهػددددسٗط بػددددسٗط عدددداد ٝاهتأٓٚددددى
ٗعودددد ٟاملدد د ًّ ددددٍ م٘ددددد ٓددددرٖ اهػددددسٗط بددددري
صددددداز ٠دٔددددددٍٓ يعددددداد ٝاهتأٓٚدددددى بعدددددد ايصدددددابٞ
هوعددد٘د ٝأعٌدددا ٍ اهسٙاضددد ٗ ٞٚازضددد ٞاهِػددداط
اهسٙاضدد ٛهٚتاددداد ٠املدد ًّ م٘ددد ذهدددم د دددة ًبودد
اهتددددأًني عددددّ اهعذددددص اهدددددا ٍ٢املِٔدددد ٛهوعٌددددى(ٗ .)59يف
سددداي استٚددداي املد د ًّ هدددٕ عودددٓ ٟدددرٖ اهػدددسٗط ٗعددددَ
اهتصاًدددٕ بٔدددا هٚخاددد ٛاملد د ًّ هدددٕ عوددد ٟاملد د ًّ دزهدددٕ
عوددد ٟاهعٌدددى اهسٙاضددد ٛبعدددد ايصددداب ٞستددد ٟحيصدددى
عودددً ٟبودد اهعذدددص اهددددا ٍ٢دد ْ عوددد ٟاملدد ًّ يف ٓدددرٖ
احلاهدد ٞثبدددات عددددَ اهتدددصاَ املدد ًّ هدددٕ ٗ ريالهدددٕ بٔدددرا
اهػدددسط ٗعوٚدددٕ ثبدددات ددددز ٝاهالعد د عوددد ٟاهعددد٘دٝ
ازضدددًِٔ ٞتدددٕ اهسٙاضددد ٞٚستدددٙ ٟتاددداد ٠د دددة
ًبو اهعذص املِٔ ٛهوعٌى اهسٙاض.)60(ٛ

ٗعوددددد ٟكدددددى سددددداي ددد د أْ هلدددددْ٘ مجٚدددددة ٓدددددرٖ
االضدددتجِا١ات ٗاضدددشٗ ٞبدددازش ٝحبٚدددح ال هدددد دلددداال
()63
هوػم ٗ ثاز ٝاملِاشعات

امل و اهجاُٛ
،ثاز ٗ ٘ االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى
ذا ًدددددا ٗ عدددددا االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚدددددٞ
هوعٌددددى نققددددا امل اهبدددد ٞمبودد د اهتددددأًني ٚوتددددصَ
املدد د ًّ م٘ددد د ٓددددرٖ امل اهبدددد ٞد ددددة ًبودد د اهعذددددص
اهددددددا ٍ٢املِٔددددد ٛهعٌدددددى املدددد ًّ هدددددٕ .بٚدددددد أْ بٚعدددددٞ
ايصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚاملطدددبب ٞهوعذدددص اهدددداٗ ٍ٢املِٔدددٛ
هوعٌددددددى هت ودددد د دددد د  ٝهأدٚددددددى أٗ اُتغدددددداز ستددددددٟ
ٙطددددتبني هوٌدد د ًّ بػددددلى ُٔدد دا ٛ٢بٚعدددد ٞايصددددابٞ
ُٗ٘عٔددددددا هٚتشدددددددد اهتصاًددددددٕ اهِٔددددددا ٛ٢بددددددد ة ًبوددددد
ٌٚدددددا ٙدددددأهٛ
اهتدددددأًني يف ضددددد٘ ١ذهدددددمٗ .ضدددددِتعس
ها  ٝاهتأدٚى ٗهد ة ًبو اهتأًني.

 -2االضدددددتجِا١ات اهددددد٘ازد ٝيف ٗثدددددا٢ا اهتدددددأًني
ضد االصاب ٞاهسٙاض ٞٚاملِٔ ٞٚهوعٌى:
مثددددددد ٞاضدددددددتجِا١ات عاًدددددددد ٞهدددددددسد يف ٗثددددددددا٢ا
اهتددددأًني ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى
ندددد ُ دداق اه ددٌاْ اهعدداَ اهددرٙ ٜوتددصَ بددٕ املدد ًّ

أٗال:

 ٝاهتأدٚى

ٗهطددددددٌ ٟيف بعدددد د ٗثددددددا٢ا اهتددددددأًني ضددددددد
االصددداب ٞاهسٙاضددد ٞٚاملِٔٚددد ٞهوعٌدددى باد د  ٝاالُتغددداز
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أٗ االضددددتبعاد ٗٙددددساد بٔددددا اهادد د  ٝاهدد د هودددد ٗ ٛدددد٘
ايصددداب ٞاهسٙاضدددًٗ ٞٚددددهٔا اثِتدددا عػدددس غدددٔسا ًدددّ
هددددددداز ٙنقدددددددا ايصددددددداب ٞال ٙوتدددددددصَ بٔدددددددا املدددددد ًّ
بتطددد٘ ً ٞٙاهبددد ٞاملد د ًّ هدددٕ املصددداب(ٗ )64ذهدددم ستدددٟ
ٙتشدددددددد يف ٓددددددرٖ اهادددد د  ٝب٘ضدددددد٘ ًددددددد ٠صددددددابٞ
املدد ًّ هدددٕ ُٗددد٘ ايصدددابٌٚ ٞدددا ذا كاُدددا داٌ٢ددد ٞأَ
ً تددددًٗ ٞدددددً ٠لاُٚدددد ٞهعددددايف املددد ًّ هددددٕ يف ٓددددرٖ
اهاد د ٗ ٝع٘دهدددٕ هعٌودددٕ اهسٙاضدددًٗ ٛدددّ ثدددٍ ٙتشددددد
ً٘ ددددد .املددد د ًّ اهِٔددددداً ٛ٢دددددّ د دددددة ًبوددد د هدددددأًني
اهعذص اهدا ٍ٢املِٔ ٛهو٘؛ٚا.)65(ٞ

اهعذددددددص املِٔدددددد ٛهوعٌددددددى اهسٙاضددددددٗ .ٛبعددددددد ز دددد د
اهػدددسك ٞد دددة ًبوددد اهتدددأًني أ دددداَ عؤٚدددا اهالعددد
اهددددددع٘ ٠س دددددا االٌددددد ٞودددد املددددددع ٛهدددددصاَ
املددددددع ٟعوٚدددددٕ املدددد ًّ بدددددد ة ًبودددد هدددددأًني اهعذدددددص
اهدددددا ٍ٢املِٔدددد ٛهوعٌددددى ٗبِٚددددا االٌدددد ٞأْ اهالعددد
د أْ ٙعدداًُ ٛددّ عذددص
ستددٙ ٟطددتشا ٓددرا املبودد
كوددددد ٛدا٢دددددٍ ملدددددد )12( ٝغدددددٔسا ًدددددّ هددددداز ٙصدددددابتٕ
األٗ ٗاْ ٙقددددددَ اهالعددددد بعدددددددٓا غددددددٔاد ٝبٚددددددٞ
هجبدددددا ذهدددددم يف سدددددني أْ اهالعدددد املددددددع ٛص ٙلدددددّ
عدددادصا يف هودددم األثِدددا ١ألُدددٕ دريدددى ًعطدددلسا هددددزٙبٚا

اددٓ ٛددرٖ اها د  ٝددد ٙتأكددد هوٌ د ًّ بػددلى ددا ة
أْ صددداب ٞاملد د ًّ هدددٕ ال زِعدددٕ ًدددّ اهعددد٘د ٝملٌازضدددٞ
ُػددددددا ٕ اهسٙاضددددددٗ ٛأُٔددددددا غدددد د ًِٔٚدددددد ٞهعٌوددددددٕ
ٌٚتِدددددة املدددد ًّ س٣ِٚدددددر عدددددّ د دددددة ًبودددد اهتدددددأًني
ٗٙ ٙدددددٖ يف ذهددددم اهق ددددا ١كٌددددا سصددددى يف دددددٞٚ

ًدددة سٙدددا )ٗ (Cowboyريدددالي د د  ٝاالثِدددا عػدددس

العددد د كدددددس ٝاهقددددددَ األًسٙلدددددٛ
) Mitchellضددددددد غددددددسك ٞاهتددددددأًني
)Insurance

ددددددا ٙعدددد د أْ
غددددددٔسا اهالسقدددددد ٞيصددددددابتٕ األٗ
ايصدددددددداب ٞص هلددددددددّ ًِٔٚدددددددد ٞه٘؛ٚادددددددد ٞاهالعدددددد د
اهسٙاضددد ٞٚدددسدت االٌددد ٞدعددد٘ ٠اهالعد د اضدددتِادا
هددددرهم( .)66أًددددا ذا ثبددددا هوٌددد ًّ صدددداب ٞاملددد ًّ هددددٕ
ريددددالي ٓددددرٖ اهادد د  ٝبعذددددص دا٢ددددٍ ًِٔدددد ٛهو٘؛ٚاددددٞ
ُددددٕ ٙقبددددى امل اهبدددد ٞاملقدًددددً ٞددددّ بوددددٕ ٗعوٚددددٕ يف
ٓددددرٖ اهبددددا يف امل اهبددددٗ ٞد ددددة ًبوددد هددددأًني اهعذددددص
املِٔ ٛهو٘؛ٚا ٞاهسٙاض.ٞٚ

(Donald
(Ace

 Americanاهد د اكتتد د ًعٔدددا

ثاُٚا :د ة ًبو اهعذص املِٔ ٛهوعٌى

ب٘ثٚقددددد ٞهدددددأًني ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚدددددٞ
هوعٌدددى بعدددد أْ أصدددٓ ٚدددرا اهالعدد بلاسودددٕ األٙطدددس
بدددى بداٙدددً٘ ٞضدددٍ  2003اهالعدد بعدددد صدددابتٕ ٓدددرٖ
دريددددددددى ًعطددددددددلسا هدددددددددزٙبٚا هوعدددددددد ًددددددددة ُددددددددادٜ

ٙتخدددددر ًبوددد د اهتدددددأًني عدددددّ اهعذدددددص املِٔدددددٛ
هوعٌدددى غدددلى ًبودد ُقددددً ٜق ددد٘ حيددددد يف ٗثٚقدددٞ
اهتدد دأًني(ٗ )67هطددددتِد غددددسك ٞاهتددددأًني يف ندٙدددددٖ
عوددد ٟأضددداع اهددددريى اهطدددِ٘ ٜاهدددر ٜكددداْ ٙتقاضددداٖ
املددد ًّ هددددٕ ًددددّ عٌوددددٕ اهسٙاضدددد ٙٗ .)68(ٛددددة املددد ًّ
يف سطدددددابٕ أْ املددد د ًّ هدددددٕ بعدددددد أْ ٙتقاضدددددً ٟبوددد د
هدددأًني اهعذدددص املِٔددد ٛهوعٌدددى دددد ٙعددد٘د ًصاٗهدددٞ
ًِٔتددددٕ اهسٙاضددددً ٞٚددددّ ددٙددددد ٚػددد ط املددد ًّ يف
ٗثٚقدددد ٞهددددأًني اهعذددددص املِٔدددد ٛهو٘؛ٚادددد ٞاهسٙاضددددٞٚ
أْ ٙطدددد د ًددددّ املدددد ًّ هددددٕ ًددددا اضددددتااد ًددددّ ًبودددد
اهتأًني ذا ًا عاٗد ًصاٗهًِٔ ٞتٕ اهسٙاض.)69(ٞٚ

) (Cowboyيف  ٗٗ 2004/7/30ددددة ًددددة ٓددددرا اهِددددادٜ
عقددددا ًس قدددا بدددٕ دددسازا بٚدددا ًدددّ اهالعد د بأُدددٕ ال
ٙعددددداًُ ٛدددددّ أٙددددد ٞصدددددابٗ ٞبعدددددد بداٙددددد ٞاملعطدددددلس
اهتدددددددزٙا بدددددددأ اهالعددددد ٙػددددددعس بددددددأص يف كاسوددددددٕ
اضد د سٖ هد د ن اهِدددادٗ ٜعِدددد اضتػدددازهٕ ألريصددداٛ٢
دددددا أ ددددداد بأُدددددٕ أصدددددبد عدددددادصا عدددددّ االضدددددتٌساز
ب٘؛ٚاتددددٕ كالعدد د كددددس ٝدددددَ ذلدد د ب اهدد د
ٓددددرا اهالعددد غددددسك ٞاهتددددأًني بددددد ة ًبوددد هددددأًني
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بِػددددا ٕ اهدد د غددددسك ٞاهتددددأًني مبودد د اهعذددددص
املِٔدددددد ٛهو٘؛ٚادددددد ٞس ددددددا اهػددددددسك ٞامل اهبددددددٞ
أ دددددددداَ اهالعدددددد د عؤٚددددددددا اهدددددددددع٘ ٠يف 1996/12/31
ددددسدت االٌدددد ٞاالبتداٚ٢دددد ٞاهدددددع٘ ٠عودددد ٟأضدددداع
ًدددسٗز ًدددد ٝاهتقدددادَ ألْ ايصددداب ٞاملِٔٚددد ٞهو٘؛ٚادددٞ
اهسٙاضدددددد ٞٚسصددددددوا يف أغطددددد ظ  1993اضددددددتأُ.
اهالعدد د اهدددددع٘ ٠عودددد ٟأضدددداع أُددددٕ عوددددٍ ب صددددابٞ
اهعذدددص اهددددا ٍ٢املِٔددد ٛهو٘؛ٚاددد ٞيف ًدددازع  1994عِدددد
ددددددسا ١االريتبددددداز ًدددددة سٙدددددا اهلػدددددا  ٞيف اهددددددٗزٜ
األًسٙلدددددٗ ٛأْ ًدددددد ٝاهتقدددددادَ ددد د أْ هبددددددأ ًدددددّ
هدداز ٙعوٌددٕ ٓددرا ال ًددّ هدداز ٗ ٙدد٘ ايصدداب ٞستددٟ
ٙلددددْ٘ ز عددددٕ هودددددع٘ ٠يف  1996/12/31بددددى اُق ددددا١
ًدددددد ٝاهتقدددددادَ ٗٓدددددً ٛدددددد ٝاهدددددجالخ ضدددددِ٘ات ال أْ
االٌدددد ٞز ددددا االضددددتِ٣اب ه٘ددددد٘د غددددسط حيدددددد
ضسٙاْ اهتقادَ ًّ هاز ٘ ٗ ٙايصاب.)72(ٞ

أًددا عددّ هقدددادَ دعدد٘ ٠امل اهبدد ٞمبودد هددأًني اهعذدددص
املِٔددد ٛهو٘؛ٚاددد ٞاهسٙاضدددٔ ٞٚددد ٛم٘دد د اهق٘اعدددد
اهعاًدددد )3( ٞضددددِ٘ات هطددددسً ٜددددّ اهٚددددَ٘ اهددددر ٜعوددددٍ
ٚددددٕ أ ددددساب اهعقددددد ب٘ دددد٘ ايصدددداب ٞال ًددددّ هددددازٙ
ٗ ددد٘ ايصدددابُ ٞاطدددٔا(ٙٗ )70قدددة بدددا ال كدددى غدددسط
خياه .ذهم(.)71
بٚدددد أُدددٕ ٙالسدددي أْ غدددسكات اهتدددأًني دددد هػد د ط
يف ٗثددددا٢ا هددددأًني اهعذددددص املِٔدددد ٛهوعٌددددى اهسٙاضددددٛ
ضددددسٙاْ ًددددد ٝاهتقددددادَ ًددددّ هدددداز ٗ ٙدددد٘ ايصددددابٞ
املِٔٚدددددد ٞهوعٌددددددى ال ًددددددّ هدددددداز ٙعوددددددٍ املدددد د ًّ هددددددٕ
ب٘ ٘عٔدددددددددا ٗذهدددددددددم ُغدددددددددسا هتدددددددددداريى ايصدددددددددابات
اهسٙاضدددٗ ٞٚهددد٘اه ٛاملػدددازكات اهسٙاضددد .ٞٚتاادٙدددا
هتددددأريس عودددددٍ املدددد ًّ هددددٕ حبصددددد٘ي صددددداب ٞاهعذدددددص
اهددددداٙ ٍ٢ػدد د ط املدد د ًّ ًجددددى ٓددددرٖ اهػددددسط زغددددٍ
رلاهاتدددددددٕ هوِغددددددداَ اهعددددددداَ ٗاهق٘اعدددددددد اآلًدددددددس ٝيف
اهتأًني ٗزغٍ ضسازٖ مصوش ٞامل ًّ هٕ.
ٗ د اع ب اهق ا ١األًسٙلد ٛبٔدرا اهػدسط يف

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دٞٚ

اخلازٞ

الع كس ٝاألًسٙل (Stanlay Smagala) ٛضد

هدددبني هِدددا ًدددّ ريدددالي اهبشدددح أٌٓٚددد ٞاهتدددأًني
ضددددد االصدددداب ٞاهسٙاضدددد ٞٚاملِٔٚدددد ٞهوعٌددددى باهِطددددبٞ
هوٌػددددازكني يف اهِػدددداط اهسٙاضدددد ٛملددددا ٙدددد٘ سٖ ددددٍ
ًدددّ ضدددٌاْ عدددّ استٌددداي قددددأٍُ ه٘؛دددا٢أٍ ددددسا١
ًدددددا ٙتعسضدددددْ٘ هدددددٕ ًدددددّ سددددد٘ادخ زٙاضددددد .ٞٚبقدددددا١
املػددددددازن اهسٙاضدددددد ٛبدددددددْٗ ٓلددددددرا هددددددأًني ٙعدددد د
استٌاهٚددددددد ٞريطدددددددازهٕ عٌودددددددٕ أٗ؛ٚاتدددددددٕ أٗ ًِٔتدددددددٕ
بطدددب ايصدددابات ٗبقا٢دددٕ بدددال ًددد٘زد ًددداهٙ ٛلادددى هدددٕ
ٗهعا٢وتٕ اهعٚؼ اهلس.ٍٙ

غسك (Colin Oweh) ٞاه اكتت ًعٔا ب٘ثٚقدٞ
هددأًني ضددد ايصدداب ٞاهسٙاضدد ٞٚاملطددبب ٞهوعذددص املِٔددٛ
أ ً ٜاهبٞ
هوعٌى ٗكاُا اه٘ثٚق ٞهِص عو ٟز
ًددّ امل د ًّ بعددد ًددسٗز ثددالخ ضددِ٘ات ًددّ هدداز ٗ ٙدد٘
اهعذص اهلو ٛاهدا ٍ٢املِٔ ٛهوعٌى اهسٙاض.ٛ
ٗ دددددد أصددددد ٚاهالعددددد بسكبتدددددٕ اهٌِٚددددد ٟأددددددس٠
بعدددددٓا عٌوٚدددد ٞدساسٚدددد ٞعدددداد بعدددددٓا هوعٌددددى ًددددة
اهاسٙدددا اهدددر ٜهعا دددد ًعدددٕ هلدددّ ًػددداكى زكبتدددٕ
ًِعتددددٕ ًددددّ االضددددتٌساز ددددأدس ٠عٌوٚدددد ٞدساسٚددددٞ
يف أغطددددد د ظ  1993هطدددددددش أٗهددددددداز اهسكبدددددددٗ .ٞيف
ًدددددازع  1994أددددددس ٠اهالعددد د اريتبدددددازا ًدددددة سٙدددددا
كػددددددا  ٞيف اهدددددددٗز ٜاألًسٙلدددددد ٛهلِددددددٕ يف ٓددددددرٖ
األثِدددددددا ١عذدددددددص زاًدددددددا عدددددددّ اهوعدددددد ٗاالضدددددددتٌساز

ددددِشّ يف اهعددددساق الشهِددددا ُتددددركس دددد ٞٚاهالعدد د
اهعسا ددددد ٛاهددددددٗه ٛاهطدددددابا (كدددددا؛ٍ ٗعدددددى) عِددددددًا
هعدددس يف اهطدددبعِٚٚات ًدددّ اهقدددسْ املاضددد ٛيصدددابٞ
يف ًبدددازا ٝيف اهددددٗز ٜاهعسا ددد ٛهلدددس ٝاهقددددَ أبعدهدددٕ
كوٚدددددددا عدددددددّ املالعددددد د ٗريطدددددددس دسأ٢دددددددا ًِٔتدددددددٕ
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ددددددرٖ اهػددددددسكات مددددددا ٙطددددددآٍ يف هٌِٚدددددد ٞددددددا
اهتددأًني بػدددلى عددداَ ٗمددا ٙطدددآٍ يف هعصٙدددص اهِػددداط
اهسٙاض ٗ ٛاٙتٕ.

اهسٙاضددددٓٗ ٞٚدددد ٛهعدد د كددددس ٝاهقدددددَ دْٗ أْ ٙلددددْ٘
ِٓدددان عقدددد هدددأًني  ٙدددٌّ هدددٕ هع ٚددد ٞعدددّ قداُدددٕ
اهددددددريى بصددددد٘ز ٝداٌ٢ددددد ٞدددددى ٓدددددرا اهالعدددد بدددددال
ضٌاْ ًاه ٘ٙ ٛس هٕ اهعٚؼ اهلس.ٍٙ

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٗعوددددٓ ٟددددرا ُدددددع٘ االٓتٌدددداَ بٔددددرا اهِدددد٘ ًددددّ
اهتدددددأًني ًدددددّ بدددددى مجٚدددددة األٗضددددداط اهتػدددددسٙعٞٚ
ٗاهسٙاضددد ٞٚعوددد ٟسدددد ضددد٘اُ٘ٗ ١صددد ٛيف صددددد ذهدددم
ما ٙأه:ٛ

املصادز:
أ-باهوع ٞاهعسب:ٞٚ
اٗال -اهلت ٗاهبش٘خ:

 -1صددددددددداز دددددددداُْ٘ زٙاضددددددددٙ ٛت ددددددددٌّ اجل٘اُدددددد د
اهقاُُ٘ٚددددددد ٞهوِػدددددددداط اهسٙاضددددددد ٛكا ددددددددًِٔٗ ٞددددددددا
اهتددددأًني اهسٙاضدددد ٛعودددد ٟأْ ٙددددِص ٓددددرا اهقدددداُْ٘ يف
اهبدددداب املخصددددص هوتددددأًني اهسٙاضدددد ٛعودددد ٟاهتددددأًني
ضدددددد االصددددداب ٞاهسٙاضددددد ٞٚاملِٔٚددددد ٞهوعٌدددددى ٗذهدددددم
ضدددددٌّ أُددددد٘ا هدددددأًني ايصدددددابات اهسٙاضددددد ٞٚبػدددددلى
 ٙدددددددٌّ اضدددددددتقالهٓ ٞٚدددددددرا اهِددددددد٘ ًدددددددّ اهتدددددددأًني
ٗحياي بٚعتٕ اخلاص.ٞ

 -1مجددددداي عبدددددد اهدددددس ّ ذلٌدددددد عوددددد ٛاالهتدددددصاَ ب دددددٌاْ
اهطددالً ٞيف اجملدداي اهسٙاضدد ٛكوٚدد ٞاحلقدد٘ق-داًعدد ٞبدد
ض٘ .ٙبال بع.ٞ
 -2باضددددٍ ذلٌددددد صددددال اهقدددداُْ٘ اهتذدددداز ٜاهقطددددٍ األٗي
اهعاهم هصِاع ٞاهلتاب اهقآس.2009 ٝ
 -3صددددال زلددددٍ املدددداهل ٛسددددا اهسٙاضدددد ٛباضددددتعٌاي اهقدددد٘ٝ
اهبدُٚددددد ٞاملػدددددسٗع ٞيف اهقددددد٘اُني اهعسا ٚدددددٗ ٞاهدٗهٚددددد ٞداز
اهػسق األٗض هو باع ٗ ٞاهِػس بعداد .2016

ُ-2ػدددددس ثقا ددددد ٞاهتدددددأًني ضدددددد ايصدددددابات املِٔٚدددددٞ
هالعٌددددداي اهسٙاضددددد ٞٚداريدددددى األٗضددددداط اهسٙاضدددددٞٚ
ٗبددددني املػددددازكني يف اهِػدددداط اهسٙاضددددٗ ٛهدددد٘عٚتٍٔ
بأٌٓٚددددد ٞاه دددددٌاْ اهدددددرٙ ٜددددد٘ سٖ ٓدددددرا اهتدددددأًني شا١
ري دددددددد٘ز ٝايصددددددددابات اهدددددد د ددددددددد هق دددددددد ٛعوددددددددٟ
ًطدددددتقبؤٍ املٔددد د يف دددددا اهسٙاضدددددٗ ٞهاقددددددٍٓ
ه٘؛ا٢أٍ اهسٙاضٗ ٞٚدريؤٍ اهدا.ٍ٢

 -4صددبا اضددٍ ري ددس اهتعدد٘ٙ
داز اهلت اهقاُُ٘ ٞٚاهقآس.2011 ٝ

عددّ ايصددابات اهسٙاضددٞٚ

 -5عبدددددد اهدددددسشاق اهطدددددِٔ٘ز ٜاه٘ضددددد ٚيف غدددددس اهقددددداُْ٘
املددددددُ ٛاجلدٙدددددد ز 7اجملودددددد اهجددددداًُِ ٛػددددد٘زات احلودددددا
احلق٘  ٞٚب ٗت . 2000
 -6عددددال ١سطددددني عودددد ٛهددددأًني ايصددددابات اهسٙاضدددد ٞٚحبددددح
ًِػددد٘ز يف ٗ دددا٢ة املدد زس اهجددداُٗ ٛاهعػدددس ّٙهلٚددد ٞاهقددداُْ٘-
داًعددددد ٞايًدددددازات اهعسبٚددددد ٞاملتشدددددد ٝامل٘ضدددددَ٘ اجل٘اُددد د
اهقاُُ٘ ٞٚهوتأًني ٗاجتآاهٕ املعاصس 2014 ٝز.2

-3ه دددددددٌني عقددددددد٘د املػدددددددازكني غدددددددس ا ٙق دددددددٛ
بددددد د بساَ هدددددددأًني ضدددددددد ايصددددددداب ٞاملِٔٚددددد د ٞهوعٌدددددددى
ملصددددددوشٓ ٞدددد د ال ١املػددددددازكني مددددددا  ٙددددددٌّ ددددددٍ
ًصدزا هودريى عِد قداْ ٗ؛ا٢أٍ.

 -7ذلٌددد ضددوٌٚاْ األ ددد اه٘ضددة اهقدداُُ٘ ٛهعقدد٘د اُتقدداي
اهالعبني اا ني داز اهجقا  ٞعٌاْ .2001

-4االزهقددددددا ١ب٘ا ددددددة اهتددددددأًني يف اهعددددددساق ٗيف دٗهِددددددا
اهعسبٚددددددددٗ ٞهػددددددددذٚة غددددددددسكات اهتددددددددأًني عوددددددددٟ
ددددددا اهسٙاضددددددٗ ٞاهتعاًددددددى بتددددددأًني
اهدددددددري٘ي
ايصددددددددابات اهسٙاضدددددددد ٞٚاملطددددددددبب ٞهوعذددددددددص املِٔددددددددٛ
هو٘؛دددا .٢اهسٙاضدددٗ ٞٚهقدددد ٍٙمجٚدددة أُددد٘ا اهددددعٍ

 -8عصٙدددددص عبدددددد اهلدددددس ٍٙاهعقدددددد ٗاهتدددددأًني ٗاهتعددددد٘ ٙيف
اجملدددددداي اهسٙاضدددددد ٛحبددددددح يف دلودددددد ٞاهعوددددددَ٘ ايُطدددددداُٞٚ
ٗاالدتٌاع ٞٚداًع ٞاجلصا٢س اهعدد اهطابة .2012
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اهقآس 2009 ٝث.254
) (25أً .عصٙص عبد اهلس ٍٙاملصدز اهطابا ث.257

http://epublication.bond.edu.du/s/ej/2
.p.3.
) (9د .مجد دداي عبد ددد اهد ددس ّ ذلٌد ددد عود دد ٛاالهتد ددصاَ ب د ددٌاْ
اهطد ددالً ٞيف اجملد دداي اهسٙاضد دد ٛكوٚد دد ٞاحلقد دد٘ق-داًعد ددٞ
بددد ضد دد٘ .ٙبد ددال بعد دد ٞثًٗ 146 34د ددا بعد دددٓا; صد ددبا
اضد ددٍ ري د ددس اهتعد دد٘ ٙعد ددّ ايصد ددابات اهسٙاضد دد ٞٚداز
اهلتد د د د د اهقاُُ٘ ٚد د د دد ٞاهق د د د ددآس 2011 ٝث ;21د .ذلٌ د د د ددد
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