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الحراضي االلكحروني
دراسة مقارنة
األعزبر  :ص٠بد ؽبسق عبعُ اٌشاٞٚ
ِذسط اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌغبعذ
عبِعخ االٔجبس  /وٍ١خ اٌمبٔ / ْٛاٌفٍٛعخ

المقذمة9
أْ ِب رشٙذٖ اإلٔغبٔ١خ فِٕٛ٠ ٟب اٌؾبػش ِٓ رمذَ ٘بئً ٌٛعبئً االرظبي ٚرمٕ١خ اٌّعٍِٛبدٚ ،اٌزيّ٠ ٟىيٓ ِيٓ هاٌٙيب اٌزميبء أوضيش
ِٓ شخض ٚارفبل ُٙعجش األص١ش عٍ ٝأ٘يُ شيشٚؽ ٚعٕبطيش اثيشَ عميذ أ٠يب ويبْ ٚطيفٗ ،ععيً ِيٓ اٌعميذ االٌىزشٔٚيٚ ٟاؽيذا ِيٓ أ٘يُ
أدٚاد إثشاَ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌعمٛد اٌّعشٚفخ ف ٟاٌعبٌُ اٌٛالع ٟهبسط اٌشجىخ اٌشلّ١خ ،اٌذساعخ لذ رطٛي ف ٟؽبي ِيب رؾيذصٕب عيٓ ِشاؽيً
إثشاَ اٌعمذ ٚظٛٙسٖ إٌ ٝؽ١ض اٌٛعٛد ،إر ال غشاثخ أْ ٔغذ اٌزعبلذ عجش اإلٔزشٔذ ال ٠ض١ش إشيىبال في ٟهؼيٛغ أغٍيت عٛأجيٗ ٌٍمٛاعيذ
اٌعبِخ ٌ ٚزٌه ِب ٕ٠جغ ٟأْ ٔزٕب ٌٗٚثشٟء ِٓ اٌزفظٚ ً١لٛفب عٕذ أٚعٗ اٌخظٛط١خ ٌٍزعج١ش عٓ اإلسادح ِب ٌُ ريدد ٞهظٛطي١خ ٘يزا
إٌٛغ ِٓ اٌزظشفبد اٌمبٔ١ٔٛخ إٌ ٝاٌؾبعخ ٌجعغ اٌمٛاعذ اٌخبطخٚ ،ال ٠جذ ٚعٕذ٘ب أْ اٌفمٗ لذ سوض ف ٟرٍه اٌخظٛط١خ عٍ ٝسويٓ
اٌغجت أِ ٚؾٍٗ إر ال عذ٠ذ ثشأّٔٙب فٔ ٟطبق اٌزعبلذ عجش االٔزشٔ١ذ ،فّب رزؼّٕٗ اٌمٛاعذ اٌعبِخ ٌٍعمذ ِٓ أؽىيبَ وفٍ١يخ ٌؾيً ِيب ٕ٠شيأ
ِٓ ِشبوً ٌٍّؾً ٚاٌغجت ف٘ ٟزا إٌّؾ اٌغذ٠ذ ِٓ اٌزعبلذ ،فٍ١ظ صّخ ؽبعخ إل٠غبد لٛاعذ هبطخ ثّٙب ،ثبٌميذس اٌيز ٞسويض ف١يٗ عٍيٝ
اإلشىبالد اٌز ٟرطشؽٙب اٌج١ئخ االٌىزش١ٔٚخ عيّ١ب ِٕٙيب ٚعيٛد اإلسادح  ٚشيىً اٌزعج١يش عٕٙيب ثّعٕي ٝأدق اٌزشاػيٚ ٟالزيشاْ اإل٠غيبة
ثبٌمجٛي ،عّ١ب ٚاْ اٌزعج١ش عّٕٙب ٠زُ ِٓ هاي رجبدي عذد ِٓ اٌشعبئً االٌىزش١ٔٚخ عجيش شيجىخ االرظيبي اٌذ١ٌٚيخٚ ،اٌزي ٟريدد ٞفعيا
عٕذ اٌزمبئٙب إٌ ٝإؽذاس أصش لبِٔ ٟٔٛع ،ٓ١أ٠ ٞغت  ٚف ٟؽذٚد ٘زا اإلؽبس أْ ٠ىٕ٘ ْٛبن إ٠غبثب ٘ٚزا ِب ٔجؾضٗ ف ٟاٌّجؾش األٚي،
ٚإرا ِب الزشْ ثمجٛي ِٓ اٌطشف أهش ٘ٚزا ِب ٔزٛلف عٕذٖ ف ٟاٌّجؾش اٌضبٔ ، ٟفّز ٝاعزغّعٕب ٘ز ٓ٠اٌعٕظش ٓ٠أعمذ اٌعمذ.

اٌّجؾش األٚي :اإل٠غبة االٌىزش.ٟٔٚ
اٌّطٍت األٚيِ :عٕ ٝاإل٠غبة عِّٛب.
٠عشف اٌفمٗ اإل٠غبة ثأٔٗ  ":رعج١ش ثبد عيٓ اإلسادح األٌٚي ٝاٌزي ٟر ٙيش في ٟاٌعميذ عبسػيخ عٍي ٝشيخض هيش إِىبٔ١يخ اٌزعبليذ ِعيٗ
ػّٓ ششٚؽ ِع ٛ٘ ٚ ،1ٓ١واَ طبدس عٓ أؽذ اٌّزعبلذ ٓ٠إلصجيبد اٌزظيشف اٌميبٔ ٚ ،ٟٔٛؽغيت اٌزشيش٠عبد اٌعشث١يخ فيأْ اإل٠غيبة
وً ِب ٠ظذس عٓ أؽذ اٌّزعبلذٌٍ ٓ٠زعج١ش عٓ إسادرٗ أٚال ٔ ٚ ،فظ اٌمٛي أهز ثأْ اإل٠غبة  ٚاٌمجٛي وً ٌف ِ ٓ١غزعٍّ ٓ١إلٔشبء اٌعمذ
أ ٞأْ اٌٍفع اٌز٠ ٞظذس أٚال عذ إ٠غبثب  ٚاٌضبٔ ٟلجٛال.2
أوالا 9شروط اإليجاب9
ٌ ٚإل٠غبة ششٚؽ ٘:ٟ
أ ٠ -غت أْ ٠ى ْٛاإل٠غبة ٚاػؾب ِٛ ٚعٙب ٌشخض ِع.ٓ١
٠ظذس اإل٠غبة ثطشق اٌزعج١ش اٌّعزبدح اٌظش٠ؾخ أ ٚاٌؼّٕ١خ  ٚال ٠ظؼ في ٟرٌيه اٌغيىٛد فٙي ٛاٌىياَ األٚي٠ ٚ ،شيزشؽ في ٟعميذ
اٌج١ع أْ ٠ى ْٛاإل٠غبة ِزؼّٕب ٌٍّمذاس  ٚإٌٛغ  ٚاٌيضّٓ أِيب إرا ويبْ اٌعميذ إ٠غيبسا فبإل٠غيبة ف١يٗ رؾذ٠يذ اٌشيٟء اٌّيأعٛس ِ ٚيذح عميذ
اإل٠غبس  ٚثذا٠خ رٕف١زٌّٖ ٚ ،ب وبْ اٌمظذ ِٓ اإل٠غب ة ٘ ٛرٛع١يٗ اٌجؾيش عيٓ اٌطيشف اٌمبثيً ف١شيزشؽ رؾذ٠يذٖ  ٚرعٕ١١يٗ ؽزي٠ ٝؾظيً
اٌزطيبثك ٚ ،اٌييشاعؼ فمٙيب  ٚلبٔٔٛييب أْ رٛع١يٗ اإل٠غييبة إٌي ٝاٌغّٙييٛس د ْٚرؾذ٠يذ اٌشييخض عيذ إ٠غبثييب ,أِيب إرا رعٍييك األِيش ثبٌٕشييش ٚ
اإلعاْ فـبألِش ال ٠خٍ ٛأْ ٠ى ْٛدعٛح ٌٍزفـبٚعٚ ،3اٌعٍخ ف ٟرٌه أْ غ١بة اٌشيه في ٟاٌّاثغيبد ٠غعيً ِيٓ اٌيشاعؼ إْ اٌزظيشف
اٌز ٞطذس ِٓ اٌطشف ٠ؾًّ عٍ ٝو ٗٔٛإ٠غبثب.4
ب  -يجة أن يكون اإليجاب تاجا.
إرا رغبٚص اإل٠غبة ِشؽٍخ اٌزفبٚع أطجؼ ثبرب ٙٔ ٚبئ١ب ِّب ٠فزيشع ٚعيٛد إسادح عبصِيخ ِظيّّخ عٍي ٝاٌزعبليذ٠ ٚ ،جميٌٍ ٝمبػيٟ
رمذ٠ش ِب إرا ٚطً اإل٠غبة إٌِ ٝشؽٍزٗ إٌٙبئ١خ فِ ٛٙغأٌخ ٚالع١يخ ال ِغيأٌخ لبٔ١ٔٛيخ ٠ ٚجيذ ف١يٗ ثذساعيخ ويً لؼي١خ عٍي ٝؽيذحٚ ،5ال
٠خشط عٓ ٔطبق ٘زٖ اٌذائشح عٍ ٝؽغت اٌمٛاعذ اٌعبِخ ف ٟاٌزعبلذ اٌّذٔ ،ٟاإل٠غبة اٌّعٍك فا ٕ٠فيز إال إرا رؾميك اٌشيشؽ اٌيز ٞعٍيك
عٍ ٗ١وبٌز٠ ٞؾزفع ثؾمٗ ثزعذ ً٠اٌضّٓ ٌ شٚف اٌغٛق ٚعذَ اعزمشاس األععبس.

 -1د .اٌغٕٛٙس ،ٞاٌٛع١ؾ ف ٟششػ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ،ٟاٌغضء االٚي ،ؽ  ،2اٌمب٘شح  ،1967ص 244.
 -2اٌّبدح  91فٚ 10اٌّبدح ِ 151ذٔ.ّٟٕ٠ ٟ
 -3د .عجذ اٌّغ١ذ اٌؾى ،ُ١اٌٛع١ض ف ٟششػ اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌعشال ٔ ،ٟش٠خ االٌزضاَ ،ط ،1ؽ ،1ثغذاد ،1969 ،ص.69
 -4اٌّبدح  ِٓ 14ارفبل١خ االُِ اٌّزؾذح ثشأْ عمذ اٌج١ع اٌذٌٍ ٌٟٚجؼبئع.
 -5د .اٌغٕٛٙس ،ٞاٌّظذ س اٌغبثك  -ص 222.
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ثانيا ا 9سقوط اإليجاب.
وّب ِ٘ ٛعٍ َٛأْ رطبثك اإل٠غبة  ٚاٌمجيٛي ٠ىي ْٛعيججب فئ ٟشيأح اٌعميذ ٚ ،لجيً رٌيه ٔغيذ أْ اٌّشيشغ اٌّيذٔ ٟأعفي ٝاٌّٛعيت اٌيزٞ
٠شرجؾ إ٠غبثٗ ثمجٛي ٠ظذس ِٓ اٌطشف ا٢هش هاي ِ١عبد ِؾذد ٠ٚغمؾ ٘زا االٌزضاَ ِٓ اإل٠غبة ثبٔزٙبء ٘زا األعً ،وّيب اْ طيذٚس
لٛي ا ٚفعً ِٓ اؽيذ أؽيشاف اٌعميذ ا ٚإعيشاع اٌطيشف اٌضيبٔ ٟأ ٚإؽغبِيٗ عيٓ اٌيشد هياي اٌّيذح إٌّّٛؽيخ ٌيزٌه ٠يدد ٞإٌي ٝعيمٛؽ
اإل٠غبةٔ ٚ ،فظ اٌّظ١ش ٍ٠مبٖ اإل٠غبة إرا عذي لجً ٚطٛي اٌمجٛي إٌ ٝاٌّٛعت٠ ٚ ،6غمؾ اإل٠غبة ف ٟؽبٌز:ٓ١
 -1عمٛؽ اإل٠غبة ثعذٚي اٌّٛعت عٕٗ ِب ٌُ ٠شرجؾ ثمجٛي أ ٚعٍمٗ عٍ ٝأعً أ ٚششؽ.
 -2عمٛؽ اإل٠غبة ٌغجت هبسط عٓ إسادح اٌّٛعت ٠ ٚى ْٛرٌه إرا:
سفغ اإل٠غبة ِٓ اٌطشف اٌضبٔ.ٟ
ارا رىشس اإل٠غبة هاي اٌّغٍظ عمؾ اإل٠غبة األٚي ٠ٚعزذ ثبإل٠غبة اٌضبٔ.ٟ
ارا ِبد ِٓ طذس ِٕٗ اإل٠غبة.
ارا أزٙذ ِذح اإل٠غبة د ْٚاْ رمزشْ ثمجٛي.
ارا أفغ ِغٍظ اٌعمذ د ْٚطذٚس لجٛي ِٓ اٌطشف األهش.7

المطلة الثاني 9جحذيذ معنى اإليجاب االلكحروني
أربؽذ رمٕ١خ اٌؾبعت ا ٌٟ٢اٌزعج١ش عٓ اإلسادح ِٓ هاي اٌشجىبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّغٍمخ  ٚاٌّفزٛؽخ  ٚأربؽيذ اٌفشطيخ أوضيش ٌٍزعج١يش
عٓ اإلسادح عجيش اٌجش٠يذ  ٚاٌّٛاليع االٌىزش١ٔٚيخ ،فّيب اٌّمظيٛد ثيٗا ِٚيب شيىٍٗ ٚو١يف ٠يزُا ِ ٚيب ٘ي ٟؽيشق اٌزعج١يش عٕيٗاٌّٚ ،يب ويبْ
اٌزى١١ف اٌمبٌٍٔ ٟٔٛعمٛد االٌىزش١ٔٚخ ثأٔٙب اٌعمٛد اٌز ٟرجيشَ عيٓ ثعيذ اهيز ٓ٠ثٕ يش االعزجيبس هظٛطي١خ اٌٛعيٍ١خ اٌزي٠ ٟيزُ ِيٓ هاٌٙيب
اثشاَ اٌعمذ 8فٍضاِب أْ ٔؾذد اإل٠غبة ف ٟؽذٚد ٘زٖ اٌج١ئخ االٌىزش١ٔٚخ
أوالا 9الخصوصية في اإليجاب االلكحروني.
ٔش١ش ثذا٠خ إٌ ٝأْ اإل٠غبة عٍ ٝاالٔزشٔذ رزغبرثٗ  ٚرؾىّٗ اٌعذ٠يذ ِيٓ اٌميٛأ ،ٓ١ثبإلػيبفخ إٌي ٝهؼيٛعٗ ألؽىيبَ اٌمٛاعيذ اٌعبِيخ
ٔغييذ لييٛأ ٓ١أهييش ٜهبطييخ ثبٌّعييبِاد االٌىزش١ٔٚييخ ٌّ ٚييب ٠ىيي ْٛاٌشييخض اٌّٛعييٗ إٌ١ييٗ اإل٠غييبة ِغييزٍٙىب ِّٚييب ٠غييززجع رٌييه رؾىييُ١
ٔظٛص لبٔ ْٛؽّب٠خ اٌّغزٍٙه هظٛطب ف ٟشمٙب اٌّزعٍك ثبٌؾك ف ٟاٌعذٚي  ٚاٌششؽ اٌزعغف ٚ ٟاإلشٙبس اٌىبرة فٙزٖ وٍٙيب لٛاعيذ
اعزضٕبء ِٓ اٌمٛاعذ اٌعبِخ٠ ٚ ،9عط ٟاٌزٛع ٗ١األٚسث ٟاٌّزعٍك ثؾّب٠خ اٌّغزٍٙه ف ٟاٌعمٛد عٓ ثعذ رعش٠فب ٌإل٠غبة ثّيب ٍ٠ي ": ٟويً
ارظبي عٓ ثعذ ٠زؼّٓ وً اٌعٕبطش اٌاصِخ ثؾ١ش ٠غيزط١ع اٌّشعيً إٌ١يٗ أْ ٠مجيً اٌزعبليذ ِجبشيشح ٠ ٚغيزجعذ ِيٓ ٘يزا إٌطيبق ِغيشد
اإلعاْ "ِٚ ،10ضً ٘زا اٌزعش٠ف ٚاْ وبْ ٠زاءَ ٚؽج١عخ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ اٌز ٟرم َٛأعبعب عٍي ٝاٌزجيبدي االٌىزشٔٚيٌٍ ٟج١بٔيبد ٚ
اٌّعٍِٛبد  ٚهظٛطب ِب اسرجؾ ثبٌشٟء اٌّج١ع ٠غزع ٓ١ثٙب إٌّزظ ٌزٛع ٗ١اإل٠غبة إٌ ٝاٌغّٛٙس ف ٟطٛسح ِغش٠يخ  ٚعزاثيخ ،11اال
أٗ ال ٕ٠غغُ ِع اٌٛالع اٌمبٌٔ ٟٔٛإل٠غ بة ،اٌز٠ ٞعجش ثٗ اٌشخض عٍئ ٝؾي ٛؽيبصَ ٙٔٚيبئ ٟعيٓ اسادريٗ في ٟاٌيذهٛي في ٟعميذ ِعي،ٓ١
ٚوً ِب ٠مبي ثشبْ اٌشعبئً االٌىزش١ٔٚيخ اٌّظيؾٛثخ ثيبالعاْ ِيٓ هياي ِغّٛعيخ ِيٓ اٌج١بٔيبد رؾيذد ٔيٛغ اٌّج١يع ٚعيعشٖ ٚطيفبرخ،
ٚرعشع ّٔبرط ِٕٗ عٍ ٝشىً طٛس عٍ ٝطفؾبد ِٛالع اٌشجىخ االٌىزش١ٔٚخ أّب ٘ ٟثّضبثخ اعياْ ٚدعيٛح ٌؾيش اٌّغيزخذٌِٙ ٓ١يزٖ
اٌشجىخ ف ٟاٌذهٛي الثشاَ عمذ ِع ِٕشٟء ٘زٖ اٌج١بٔبدٌٚ ،12ى٠ ٟى٘ ْٛزا االعاْ ثّضبثيخ ا٠غيبة ثيبٌّعٕ ٝاٌميبٔ ،ٟٔٛالثيذ اْ ٠مزيشْ
ثٕ١خ اٌّعٍٓ اٌظيش٠ؾخ ٚاٌؾبصِيخ ٌاسرجيبؽ ثبٌعميذ عٍيٚ ٝعيخ ٠ف١يذ اثيشاَ اٌعميذ االٌىزشٔٚيِ ٟزي ٝالزيشْ ثمجيٛي اٌّغيزف١ذ ،ا ٚاْ ٠عطيٟ
االعاْ االٌىزش ٟٔٚاٌؾش٠خ ٌٍّغزف١ذ ف ٟاسعيبي سد ٚاعزفغيبس عجيش راد اٌّٛليع عٍي ٝعٕبطيش اٌعميذ رؾّيً ِٛافمزيٗ اٌظيش٠ؾخ عٍيٝ
اثشاَ اٌعمذ اٌّعٍٓ عٕٗ.13
ثانيا ا 9النطاق المكاني لإليجاب.
اصش اٌزعبًِ االٌىزش ٟٔٚف ٟاثشاَ اٌعمٛد ٚاٌّعبِاد اٌزغبس٠خ ِٕٙب ٚاٌّذٔ١خ ثشىً وج١يش عٍيِ ٝفٙي َٛؽيذٚد ااٌيذٚي ٚأصاؽيذ ِجيذأ
اإللٍ١ّ١خ اٌغبئذ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌىاع١ى ،ٟفزمٍظذ ثزٌه اٌؾذٚد ٚاٌعمجبد اِبَ اثشاَ اٌعمذ ث ٓ١اوضش ِٓ شخض ال ٕ٠زّ ْٛاٌ ٝثٍذ ٚاؽذ،
فبٌزعبلذ ّ٠ىٓ اْ ٠زُ ِٓ أ٠خ ٔمطخ ف٘ ٟزٖ اٌّعّٛسح ف ٟاٌؾ ٚ ٓ١اٌٍؾ خ اٌٍز٠ ٓ٠شغت فّٙ١ب اٌّزعبلذ ،ٓ٠فى١ف ٠زؾذد ٔطبق اٌغيش٠بْ
اٌّىبٌٔ ٟإل٠غبة االٌىزش ٟٔٚاٌزٕ٠ ٞبد ٞثٗ اٌفمٙبءا ٠زظً ثفبئذح إٌطبق اٌّؾٍ ٟاٌز٠ ٞى ْٛاإل٠غبة طبٌؾب ف ٗ١إشىبال الؽميب ٠زعٍيك
ثزٕف١ز اٌعمذ وّب ٌ ٛوبْ األِش ٠زعٍك ثزغٍ ُ١اٌجؼبعخ فمذ ٠ؾٛي ٘زا اٌشيشؽ اٌّىيبٔ ٟد ْٚلجيٛي اٌعيشعٚ ،اْ شيشؽ رؾذ٠يذ اٌّىيبْ ":
٠م١يذ طياؽ١خ اإل٠غيبة ثٕطيبق عغشافييِ ٟعي ،ٓ١فيبْ اٌعميذ ٌيٓ ٕ٠عمييذ أطيا إرا لجيً اإل٠غيبة شيخض ٠مييع ِٛؽٕيٗ هيبسط ٘يزا إٌطييبق
 -6اٌّبدح ِ 82ذٔ ٟعشال.ٟ
 -7أ ش اٌّٛاد ِ 84ٚ 83ذٔ ٟعشالٚ ٟاٌّٛاد ِ 64ٚ 62ذٔ ٟعضائش.ٞ
 -8اٌعمذ عٓ ثعذ ( وً عمذ ٠زعٍك ثبٌغيٍع ا ٚاٌخيذِبد ،أعميذ ثيِ ٓ١يٛسد ِٚغيزٍٙه ،في ٔ ٟيبَ ٌج١يع ا ٚرميذ ُ٠هيذِبد عيٓ ثعيذّ ٔ ،يٗ
اٌّٛسد اٌز٠ ٞغزخذَ رمٕ١ز ٓ١ا ٚاوضش ٌارظيبي عيٓ ثعيذ الثيشاَ اٌعميذ ٚرٕف١يزٖ ٌٍزفظي ً١ساعيع اعيزبرٔب د .عٍ١يً اٌغيبعذِ ،ٞشيىاد
اٌزعبلذ عجش شجىخ االٔزشٔذِ ،ىزجخ اٌغٕٛٙس ،ٞثغذاد ،2006 ،ص.32-29
 -9د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ،اٌزعبلذ عجش االٔزشٔذ ،داس اٌىزت اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌمب٘شح ،2002 ،ص69.
 -10أ ش د .عٍ ً١اٌغبعذ, ٞاٌّظذس اٌغبثك  ،ص 44.
 -11د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ ،ص ٚ ، 70د.عبدي اثي٘ ٛشيّ١خ ِؾّيٛد ؽٛريخ ،عميٛد هيذِبد اٌّعٍِٛيبد االٌىزش١ٔٚيخ في ٟاٌميبْٔٛ
اٌذ ٌٟٚاٌخبص ،داس إٌٙؼخ اٌعشث١خ ،اٌمب٘شح ،2005 ،ص..173-171
 -12أ ش اٌّبدحِ 80ذٔ ٟعشال.ٟ
 -13أ ش د .عٍ ً١اٌغبعذ ٞاٌّظذس اٌغبثك  ،ص .45
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اٌغغشاف ٟإر ٌٓ ٠ظبدف اٌمجٛي إ٠غبثب طبٌؾب ...فشغُ أٔٗ ٠ؼ١ك ثبٌزأو١ذ ِٓ ٔطبق عًّ اٌزبعش ِٓ إٌبؽ١خ االلزظبد٠خ إال أٔيٗ ٠ؾميك
ٌٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٔٛعب ِٓ األِبْ إر ٌٓ ٍ٠زضَ ثيبثشاَ عميٛد فئ ٟطيبق عغشافيِ ٚ ٟىيبٔ ٟال ٠غي١طش عٍ١يٗ" ٚ .14رعزجيش ارفبل١يخ
األُِ اٌّزؾذح اٌّزعٍمخ ثبعزخذاَ اٌخطبثبد االٌىزش١ٔٚخ ف ٟعمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ أْ ِىبْ اإل٠غبة ٠شرجؾ ثّٛؽٓ ِمش عًّ اٌشيخض
اٌّٛعت ٚأْ ِىبْ رٍم٘ ٟزا اإل٠غبة ِ٘ ٛىبْ عًّ اٌّشعً إٌٌ ٚ ،ٗ١زفظ٘ ً١زا اٌّىبْ فميذ أٚسدد اٌّيبدح  10ف ،3اعيزضٕبء ٠زعٍيك
ثزؾذ٠ذ ِىبْ اإل٠غبة  ٚرٌه ثزطج١ك اٌّبدح ٔ ِٓ ،6فظ االرفبل١خ اٌز ٟرٕض عٍيِ ٝيب ٍ٠ي -١ ( :ٟألغيشاع ٘يزٖ االرفبل١يخ٠ ،فزيشع أْ
٠ىِ ْٛمش عًّ اٌطشف ٘ ٛاٌّىبْ اٌز٠ ٞع ّٕٗ١رٌه اٌطشف ِب ٌُ ٠ضجذ ؽشف اهش اْ اٌطشف اٌز ٞع ٓ١رٌيه اٌّىيبْ ٌي١ظ ٌذ٠يٗ ِميش
عًّ ف.ٗ١
 -٢إرا ٌُ ٠ع ّٓ١اٌطشف ِىبْ عًّ  ٚوبْ ٌٗ أوضش ِٓ ِىبْ عًّ ٚاؽذ٠ ،ىِ ْٛىبْ اٌعًّ ألغشاع ٘زٖ االرفبل١خ ٛ٘ ،اٌّىبْ األٚصك
طٍخ ثبٌعمذ اٌّعٕٚ ٟثزٕف١زِٖ ،ع إ٠اء اعزجبس ٌٍ شٚف اٌز ٟوبْ ٠عٍّٙب اٌطشفبْ أ٠ ٚزٛلعبٔٙا ف ٟأٚ ٞلذ لجً اثشاَ اٌعمذ أ ٚعٕذ اثشاِٗ.

 -٣إرا ٌُ ٠ىٓ ٌٍشخض ِىبْ عًّ٠ ،دهز ثّؾً البِزٗ اٌّعزبد.
 -٤اْ ِىبْ ٚعٛد اٌّعذاد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌذاعّخ ٌٕ بَ اٌّعٍِٛبد اٌز٠ ٞغزخذِٗ اٌطشف ٌيذ ٜرىي ٓ٠ٛاٌعميذ ،أ ٚاٌّىيبْ اٌيزّ٠ ٞىيٓ
ألشخبص هش ٓ٠اٌٛطٛي ِٕٗ إٌ ٝرٌه إٌ بَ ،ال ّ٠ضً ثؾذ رارٗ ِىبْ عًّ  ،إال إرا وبْ رٌه اٌطشف و١بٔب اعزجبس٠ب ٌ١ظ ٌٗ ِىبْ عًّ.

 -٥اْ ِغشد اعزخذاَ اٌطشف اعُ ؽمً ِب أ ٚعٕٛاْ ثش٠ذ إٌىزشِ ٟٔٚب را طٍخ ثجٍذ ِع ٓ١ال ٕ٠شئ لشٕ٠خ عٍي ٝأْ ِىيبْ عٍّيٗ ٛ٠عيذ
ف ٟرٌه اٌجٍذ ّ٠ ٚ .15ىٓ ٌٍشخض اٌّٛعيت أْ ٠غيزع ٓ١ثبٌعذ٠يذ ِيٓ األٔ ّيخ  ٚاألعيبٌ١ت إلصجيبد إسعيبٌٗ ٌإل٠غيبة ٚ ٚطي ٌٗٛإٌيٝ
اٌشخض اٌضبٔ ٟوبعزعّبي إشعبس اٌعٍُ ثبٌٛطٛي االٌىزش ٛ٘ٚ ٟٔٚعجبسح عٓ ٔ بَ ٠غّؼ ٌٍّشعً اٌزأوذ ِٓ اعزاَ سعبٌزٗ ِٓ ؽشف
اٌّشعً إٌ ٚ ،ٗ١عٕذئز ٠طشػ ٘زا األِش إشىبال عذ٠ذا ِفبدٖ ِب ٘ ٛاٌؾيً ٌي ٛالزيشْ اإل٠غيبة ثمجيٛي عيٓ ؽش٠يك اٌخطيأا وبٌجيبئع اٌيزٞ
٠عشع ِج١عب ثمّ١خ ِعٕ١خ ٠ ٚخطأ ف ٟوزبثخ اٌضّٓ٠ .16ظعت ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ أ ٚاٌؾبالد اٌّشبثٙخ إصجبد اٌخطأ إر ٠جذ ٚشبق عيذا أِيب
إرا رؾمك اٌعىظ  ٚرطبثك اإل٠غبة ِع اٌمجٛي فا ّ٠ىٓ اٌزشاعع عٕيٗ اؽزشاِيب ٌمبعيذح عيذَ اٌزشاعيع عيٓ اٌعميذ اٌّجيشَٚ ،رطج١ميب ٌّجيذأ
عٍطبْ اإلسادح ٚأصشٖ ف ٟإٌضاَ اٌطشف ٓ١ف ٟرؾًّ ِب رشرت عٓ اٌعمذ ِٓ اصبس ٚاٌزضاِبد.

المطلة الثالث 9أنماط لإليجاب االلكحروني.
ارا ِب طذس اإل٠غبة فبٔٗ ٛ٠عٗ اٌ ٝشخض اِ ٚغّٛعخ أشخبص عجش ِٕ ِٛبد شجىخ اٌّعٍِٛبد ٚاالرظيبالد ثّخزٍيف أعيبٌ١جٙب
ٚهذِبرٙبٌ ،زا فبْ اإل٠غبة ٠خزٍف ٠ٚزٕٛغ ثؾغت رٍه ا١ٌ٢بد ٚاٌٛعبئً ثً األّٔيبؽ اٌزي٠ ٟظيذس ثٙيبِٚ ،يٓ ٘يزا اٌّجيذأ فيبْ اإل٠غيبة
ٕ٠مغُ عٍ:ٝ
أوالا 9اإليجاب عثر الثريذ االلكحروني.
اإل٠غبة عجش اإلٔزشٔذ ال ٠عذ ٚأْ ٠ىٔ ْٛفغٗ اإل٠غبة اٌزمٍ١ذٌٚ ٞىٓ رخزٍف األدٚاد ٠ٚجمي ٝاٌغي٘ٛش ٚاٌّؼئّ ْٛفغيٌٗ ،يزا
ٔغذ أْ اإل٠غبة ف ٟاٌعمذ اإلٌىزش٠ ٟٔٚزُ ثٛعٍ١خ فٛس٠خ ِٓ هاي شجىخ عبٌّ١خ رٕمً اٌظيٛد ٚاٌظيٛسح في ٟاٌؾيبي ٚاٌغيبعخٔ ،ب٘١يه
أٔٙب رعزجش أوضش ِائّخ ٚعشعخ فٔ ٟمً اٌج١بٔبد ٚاٌىزبثخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٘ٚيزا ِيب ٠زفيك ٚشيشٚؽ اإل٠غيبة اٌزمٍ١ذ٠يخ اٌزي ٟرمزؼيٙ١ب أغٍج١يخ
اٌزشيش٠عبد اٌٛؽٕ١ييخ هظٛطييب ِيب رعٍييك ثبٌزعبلييذ عيٓ ثعييذ ٌىيي ٟال ٠عيذ إ٠غبثييب ِؼييٍا أِ ٚجبٌغيب ف١ييٗٚ ،ثبٌزييبٌٍ٠ ٟزيضَ وييً ثييبئع ثزض٠ٚييذ
اٌّغزٍٙه أ ٚاٌشخض اٌمبثً ثبٌّعٍِٛبد اٌاصِخ لجً إثشاَ اٌعمذ ٚإؽبؽزٗ ثّمذاس اٌشٟء ٛٔٚعٗ ٚاٌيضّٓ إرا أِىيٓ رٌيهٚ ،فّ١يب ٍ٠ؾيك
ثبٌخظٛط١خ اٌّشرجطخ ثبإل٠غبة ف ٟاٌعمٛد اٌزغ بس٠خ اإلٌىزش١ٔٚخّ٠ ،ىٓ لشاءرٗ ِيٓ هياي اإل٠غيبة اٌّٛعيٗ عجيش اٌجش٠يذ اإلٌىزشٔٚيٟ
ٚاٌّٛالييع اإلٌىزش١ٔٚييخ ٚاٌّؾبدصييخ عٍيي ٝإٌٔييذ عييٓ ؽش٠ييك اٌشعييبئً االٌىزش١ٔٚييخ عييشف رشييش٠ع إِييبسح دثيي ٟسلييُ ٌ 2غييٕخ  2002ثشييأْ
اٌّعبِاد ٚاٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ اٌشعبٌخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثأٔٙبِ" :عٍِٛبد إٌىزش١ٔٚخ رشعً أ ٚرغزٍُ ثٛعيبئً إٌىزش١ٔٚيخ ،أ٠يب وبٔيذ ٚعيٍ١خ
اعزخشاعٙب ف ٟاٌّىبْ اٌّغزٍّخ ف ،"ٗ١صيُ ٠يأر ٟثزعش٠يف هيش ٠ٚعزجيش إٌّشيئ ٘ي" ٛاٌشيخض اٌطج١عي ٟأ ٚاٌّعٕي ٞٛاٌيز٠ ٞمي َٛأ٠ ٚيزُ
ثبٌٕ١بثيخ عٕييٗ إسعييبي اٌشعييبٌخ اإلٌىزش١ٔٚيخ أ٠ييب وبٔييذ اٌؾبٌييخ"٠ .17فٙيُ ِييٓ اٌزعييش٠ف ٓ١اٌغييبثم ٓ١أْ اٌشيخض اٌّٛعييت لييذ ٠زخييز إؽييذٜ
اٌظييفز ،ٓ١ففيي ٟاٌزعش٠ييف األٚي اٌييز ٞعييبء عبِييب ٚشييبِا لييذ ٠ىيي ْٛاٌّٛعييت أ ٚاٌمبثييً ِشعييا إٌىزش١ٔٚييب ،ثىٍّييخ أهييش ،ٜأْ اٌشعييبٌخ
اإلٌىزش١ٔٚخ لذ رظذس ِٓ اٌّٛعت وّب ّ٠ىٓ اْ رظذس عٓ اٌمبثً ،أِب إرا رعٍك األِش ثبإل٠غبة ِؾيً اٌذساعيخ فيبْ اٌي ٛػيع ِخزٍيف
٠ٚعزجش اٌّٛعت ِٕشئب عٍ ٝػٛء أؽىبَ اٌّبدح  2فمشح  ٚ 7اٌّبدح  2فمشح  ِٓ 10ليبٔ ْٛإِيبسح دثي .ٟصيُ إْ اٌجش٠يذ اإلٌىزشٔٚي٠ ٟشيجٗ
إٌ ٝؽذ وج١ش اٌزعبلذ عٓ ؽش٠ك اٌجش٠ذ اٌعبد ،ٞإرا ؽيشسد اٌشعيبٌخ (اإل٠غيبة ثّيب رزؼيّٕٗ ِيٓ شيشٚؽ رغيزٛعت رٛفش٘يب الٔعميبدٖ،
ٚرييأرِ ٟشؽٍييخ أهييش ٜثبسعييبٌٙب ٚاعييزٙذاف اٌشييخض اٌّطٍييٛة أ ٚاٌفئييخ اٌّؾييذدح د ْٚاٌمييٛي ثييبٌغّٛٙس اٌعييش٠غ ٚثّفِٛٙييٗ اٌٛاعييع
(اإلعاْ ٚاإلشٙبس ِ ،دد٘ ٜزا أْ اٌشخض اٌّٛعت ٠خض أشخبص ِعٕ١خ ٌٍزعبلذ ِعٙب عٍي ٝأال رزغيع ٘يزٖ اٌيذائشح ٌعيذح أشيخبص
فٚ ْ ٟاؽذ وّب ٌ ٛرؾظً عٍ ٝعٕب ُٕٙ٠ٚاإلٌىزش١ٔٚخ ِٓ دٌ ً١إٌىزش ٟٔٚعٍ ٝاالٔزشٔذ إر ٠خزٍف ٠ٚظجؼ اإل٠غبة عجبسح عٓ دعيٛح
ٌٍزعبلذ٘ٚ ،ىزا رغّؼ ٘زٖ اٌزمٕ١خ ثبسعبي اإل٠غبة إٌ ٝاٌّشعً إٌ١يٗ ٚاٌيز٠ ٞغيزٍّٙب ثفيزؼ اٌظيٕذٚق ٚاٌجش٠يذ اإلٌىزشٔٚي ٟثٙيزا اٌشيىً
ٚاٌّشفييك ثزٛل١ييع إٌىزشٔٚيي ٟفيي ٟؽييبي االرظييبي اٌّجبشييش ٠مزييشة ألْ ٠ىييِ ْٛغٍغييب ٌٍزعبلييذِٚ ،ييٓ صييُ ٔؾىييُ اٌمٛاعييذ اٌعبِييخ اٌزيي ٟرزيي١ؼ

 -14أ ش ف ٟرفبط ً١رٌه د.عبدي اث٘ ٛشّ١خ ِؾّٛد ؽٛرخ،ص .174
 -15اٌّيييييبدح ِ 6يييييٓ ِشيييييشٚغ ارفبل١يييييخ اٌزعبليييييذ االٌىزشٔٚيييييٌ ، ٟغٕيييييخ االِيييييُ اٌّزؾيييييذح ٌٍميييييبٔ ْٛاٌزغيييييبس ٞاٌيييييذ ٌٟٚاٌٛص١ميييييخ (
 A\CN.9\WG.IV\WP.110ف2004. ٟ
ٔ -16مييا عييٓ أ .لييبسح ٌِٛييٛد ،شييىً اٌزعج١ييش عييٓ االسادح فيي ٟعمييٛد االٔزشٔييذ ،ثؾييش ِمييذَ ٌٍٍّزميي ٝاٌييذ ٌٟٚؽييٛي اٌزٛعييٗ اٌزعبلييذٞ
ٌٍزظشفبد اٌمبٔ١ٔٛخ ،وٍ١خ اٌؾمٛق عبِعخ رٍّغبْ ،اٌغضائش ِٓ ،اٌفزشح  24 -23اثش ،2006 ً٠ص.15
ِ -17مبثٍخ ٌٍّبدح  2ف ِٓ 4لبٔ ْٛاٌّعبِاد االٌىزش١ٔٚخ االسدٔ ٟسلُ ٌ 85غٕخ .2001
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ٌٍّزعبلذ ٓ٠اٌعذٚي ف ٟاٌفزشح ِب ث ٓ١اإل٠غبة ٚاٌمجٛي أ ٚاإلعشاع عٕٗ عٛاء طشاؽخ ثبٌشد اإلٌىزش ٟٔٚأ ٚػّٕ١ب ثؾزف اٌشعيبٌخ أٚ
إغاق عٙبص اٌىّجٛ١رش أ ٚلطع اإلرظبي.18
ثانيا ا 9اإليجاب عثر مواقع الوية.
رمزشة ِٛالع االٔزشٔذ ف ٟرمذ ُ٠عشٚػٙب عٍٚ ٝاعٙبد اٌىزش١ٔٚخ إٌ ٝؽذ وج١ش ِٓ ٚاعٙبد اٌّؾاد اٌزغبس٠خ اٌعبد٠يخ٠ ٚ ،ز١غيش
ٌٙب ثبلبِخ هبطخ رغّ ٝاٌجشٚرٛوٛي رزي١ؼ اٌزعبِيً ِيٓ اٌىّج١يٛرش اٌشخظيٚ ٟاٌّٛليع اٌّطٍيٛة وّٛاليع اٌج١يٛغ ،اٌزيأع١ش ،اٌٛظيبئف،
اٌيذفع االٌىزشٔٚي ... ٟاٌي ِ ،يب ١ّ٠يض اإل٠غيبة ِيٓ هيياي ٘يزٖ اٌجٛاثيخ أٔيٗ ٠ىييِٛ ْٛعٙيب ٌٍغّٙيٛس فيا ٠ىييِ ْٛمظيٛسا عٍي ٝأشييخبص
ِؾذد ٓ٠ا ٚفئٗ ِعٕ١خ ٠ٚعشف عٕذئيز ثبإل٠غيبة اٌعيبَ ٚ ،ليذ ٠ظيذس اإل٠غيبة عٍي ٝطيفؾبد االٔزشٔ١يذ ٌٚىيٓ ٠ىيِ ْٛؾيذد ثأشيخبص
ِعٚ ٓ١ٕ١فئبد ِؾذدح ٠مظذ طبؽت اإل٠غبة اٌزعبلذ ِع ُٙد ْٚغ١شُ٘ ِٓ اٌّغزخذٌِٙ ٓ١زٖ اٌّٛالع ٘زا ٠عيشف ثبإل٠غيبة اٌخيبص،
ٚلذ ٔغذ اإل٠غبة ٠زؾذد ف ٟأػ١ك اٌؾذٚد ثجعغ اٌؾيبالد وّيب ٌي ٛويبْ ِم١يذ ثٕفيبر اٌىّ١يخ أِ ٚعٍيك عٍي ٝأعيً ِعميٛي ٠ظيذس اٌمجيٛي
هاٌٗ٘ ،19زا اٌٛػع أفشص ِشىٍز ٓ١أعبع١ز ٓ١رزعٍمبْ ثّذ٠ ٜغبس اٌشخض اٌمبثً أ ٚاٌّغزٍٙه ،فّب ِيذ ٜاعيزغبثخ اإل٠غيبة إرا لجٍيٗ
اٌغّٛٙسا .ظٙشد ف ٟاٌج١ئخ االٌىزش١ٔٚخ ٚعبئً دفع عذ٠ذح ريدصش إ٠غبثيب أ ٚعيٍجب عٍي ٝأعميبد اٌعميذ رّىيٓ ِغيجمب ِيٓ اٌّعشفيخ اٌّغيجمخ
ٌٍّشوض اٌّبٌٌٍّ ٟشزش ٚ ٞفٔ ٟفظ اٌٛلذ رم َٛوأداح إلصجبد االٌزضاَ ثذفع اٌضّٓ ،وّيب أْ أغٍج١يخ اٌعبسػيٍ٠ ٓ١غئيٌ ْٛاؽزفيبظ ثؾمٙيُ
ف ٟاٌعذٚي عٓ اإل٠غبة ِزٔ ٝفز اٌّخض ْٚأ ٚاإلشبسح أْ اٌعشع عجبسح عٓ دعٛح ٌٍزعبلذ ِعجش ٓ٠عيٓ رٌيه ثيأْ "اٌّخيضِ ْٚؾيذٚد
أ ٚاالعزغبثخ ف ٟؽذٚدٖ " أ " ٚأْ اإل٠غبة ثا اٌزضاَ"  ٚف٘ ٟزا اٌفشع ٠ظذس اإل٠غبة إِب طش٠ؾب أ ٚػّٕ١ب أ٠ ٚفِ ُٙيٓ اإل٠غيبة
أٗ ِعٍك عٍ ٝاإلسادح اٌّفزشػخ ٌٍّٛعت ِٓ ؽج١عخ اٌّعبٍِخ أ ٚظشٚف اٌؾبيٌ ،زا فبعزغبثخ ِشريبد االٔزشٔيذ عٍي ٝشيشؽ اْ ٠ظيجؼ
٘ ٛثّضبثخ اٌشخض اٌّٛعت ٚ ،اٌشعبٌخ االٌىزش١ٔٚخ اٌزٛ٠ ٟعٙٙب رعيذ لجيٛيِ ،يب ل١يً ٕ٘يب٠ ،ميبي إرا عيذي اٌمبثيً في ٟعيشع طيبؽت
اٌّٛلع االٌىزش ٟٔٚإر ٠ؾمك ِعٙب ِؼّ ْٛاٌّبدح ِ 66ذٔ ٟعضائش ٞاٌز ٟرٕض عٍي ٝأٔيٗ  ":ال ٠عزجيش اٌمجيٛي اٌيز٠ ٞغ١يش اإل٠غيبة إال
إ٠غبثب عذ٠ذا" وّب اْ رىشاس اإل٠غبة لجً اٌمجٛي ٠جطً االٚي ٠عزجش ثبإل٠غبة اٌغذ٠ذ إلثشاَ اٌعمذ ِز ٝالزشْ األه١ش ثمجٛي.20
ثالثا ا 9اإليجاب تواسطة المحادثة ( الجات ).
ال ِبٔع ِٓ عشع اإل٠غبة عٍِٛ ٝالع اٌّؾبدصخ اٌفٛس٠خ  ٚاٌّجبششح ُ٠ ٚشد عٍ ٗ١فٔ ٟفيظ اٌٍؾ يخ اٌزي٠ ٟىي ْٛفٙ١يب اٌطشفيبْ عٍيٝ
اٌىّجٛ١رشٔ ٌٛ ٚ ،شعع إٌِ ٝشؽٍخ لجً أزشبس االٔزشٔذ ٌٛعذٔب أْ فشٔغب لذ عشفذ فِ ٟشؽٍخ اٌضّبٕٔ١بد اٌزعبًِ اٌفٛس ٞعجيش عٙيبص
ٌّ ٟٕ١ربي  ، MINTELفبرا ِب لٛسْ ٘زا اٌغٙبص ثشجىبد اٌّؾبدصيخ  ٚاٌّشيب٘ذح ِيٓ ؽ١يش رٛع١يٗ اإل٠غيبة  ٚسد اٌمجيٛي ٌٛعيذٔب أْ
األِش ٠ؾذس ف ٟاٌٛلذ رارٗ ٚوبٔخ فِ ٟغٍظ رعبلذ ٚاؽذ ٌىٓ في ٟشيىٍٗ االفزشاػي ٟؽ١يش ٠يزُ رجيبدي اإل٠غيبة  ٚاٌمجيٛي إِيب وزبثيخ أٚ
ثبٌظٛد  ٚاٌظٛسح ،21ف٠ ًٙعٕ ٟرٌه رعبلذ ث ٓ١ؽبػشٓ٠اٌ .عٍٕب ٔغذ اإلعبثخ عٕذ اٌشعٛغ أٌ ٝض اٌّبدح ِ 88يٓ اٌميبٔ ْٛاٌّيذٟٔ
اٌعشالٚ ٟاٌز ٟرش١ش اٌ ٝاْ اٌزعبلذ ثبٌزٍف ْٛا ٚثأ٠خ ٚعٍ١خ أهشِّ ٜبصٍخ وأٔٗ رُ ث ٓ١ؽبػش ٓ٠فّ١ب ٠زعٍيك ثبٌضِيبْ ٚثي ٓ١غيبئج ٓ١فّ١يب
٠زعٍك ثبٌّىبْ ،ثزؾٍ٘ ً١زا إٌض ٔغذ اْ ِششعٕب اٌعشال ٟإشبسح اٌ ٝاٌزٍف ْٛعٍي ٝعيج ً١اٌّضيبي ال اٌؾظيش ،صيُ ارجيع رٌيه ثعجيبسح اٜ
ٚعٍ١خ اهشِّ ٜبصٍٗ ٌٙب ِٓ ؽ١ش االعزعّبي ٚاٌزمٕ١خ هزا ثزٌه ِب ّ٠ىٓ اْ ٠غزغذ ِٓ رطٛساد رمٕ١خ ٚعٍّ١خ.
المثحث الثاني 9القثول االلكحروني.
ال ٠ىف ٟاإل٠غبة ٚؽذٖ الٔعمبد اٌعمذ ،22ثً الثذ أْ ٠زجعٗ لجٛي ِطبثك ٌٗٚ ،اٌمجٛي ثٙزا اٌشىً رعج١ش عٓ اإلسادح ٠ظذس ِّيٓ ٚعيٗ
إٌ ٗ١اإل٠غبةٚ ،عٍ٘ ٝزا إٌؾ ٛإرا عذي اإل٠غبة أ ٚأهزٍف ف ٗ١عذ اٌمجٛي إ٠غبثب عذ٠يذاٚ ،إرا ويبْ رجيبدي اإلسادري ٓ١ثي ٓ١شخظي ٓ١فيٟ
ِغٍظ ٚاؽذ ثؾؼٛس ِبدٌٍ ٞطشف ،ٓ١فّب ِظ١ش رجبدي إ٠غبة ٚلجٛي ث ٓ١شخظِ ٓ١زجبعذ ٓ٠ا إْ اٌمجٛي ٘ ٛاٌزعج١يش عيٓ سػيب ِيٓ
 ٚعٗ إٌ ٗ١اإل٠غبة إلثشاَ اٌعمذ ثبٌششٚؽ اٌّؾذدح عٍفب ِٓ ؽشف اٌّٛعتٌّ ٚ ،ب وبْ اٌمجٛي ثٙزا اٌشىً فا ٠ىفيٚ ٟؽيذٖ  ٚإّٔيب ٠غيت
أْ ٠ظذس ٚاإل٠غبة ال ٠ضاي لبئّب ٌّؾذٚد٠خ أعً عش٠بٔٗ ،فبرا طذس اإل٠غبة عٍ ٝاٌخؾ ،اعزٍضَ األِش أْ ٠ظذس اٌمجيٛي فٛس٠يب لجيً
فغ اٌّؾبدصخٌّ ٚ ،23ب وبْ رعذ ً٠اإل٠غبة ٠عذ إ٠غبثب عذ٠ذا ،24فبْ ٌٍّٛعت عٍي ٝاإلٔزشٔيذ أْ ٠م١يذ اٌعّ١يً فيِ ٟيب ٠غيّ ٝثيبٌعمٛد
اإلٌىزش١ٔٚخ إٌّٛرع١خ ٚال ٍّ٠ه اٌمبثً عٕذئز إال اٌّٛافمخ أ ٚاٌشفغ فعبدح ِب ٠خظض ٌٙيزا اٌم١يذ إ٠مٔٛيبد هبطيخ ٠يزُ إٌميش عٍٙ١يب أٚ
٠زشن ِغبي ٌطجع وٍّخ أسفغ أ ٚأٚافك ف ٟاٌّىبْ اٌّخظض ٚ ،رشىً ٘زٖ اٌٛعٍ١خ ؽٍ١خ ِغزّذح ِٓ عميٛد فيغ اٌعجيٛح٠ ،25زؼيؼ
أْ ارغبٖ اإلسادح ٘ ٛالزشاْ اإل٠غبة ثبٌمجٛي فّب اٌّمظٛد ثٙزا اٌزطبثك ا  ٛ٘ ً٘ ٚاٌزطبثك عٍ ٝاٌّغبئً اٌغ٘ٛش٠خ ٚاٌز٠ ٞغٕي ٟعيٓ
اٌزطبثك اٌغضئٚ ٟاٌزفظ ٍٟ١ا صُ ِزٚ ٝأ٠ ٓ٠زُ اٌعمذ االٌىزشٟٔٚا.
 -18د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ ،صٚ ،72االعزبر لبسح ٌِٛٛد ،ص.18
 -19د.عبدي اث٘ ٛشّ١خ ِؾّٛد ؽٛرخ ،ص..177
ٔ -20ما عُ أ .لبسح ٌِٛٛد ،ص ٚ .16لبسْ ِع اٌّبدح ِ 83ذٔ ٟعشال.ٟ
 -21أ .لبسح ٌِٛٛد ،ص.20
 -22لذ ٠ؾذس اإل٠غبة اصشا لبٔ١ٔٛب د ْٚالزشأٗ ثمجٛي ِٓ اٌطشف االهشٚ ،رٌه ف ٟؽبٌيخ اإل٠غيبة اٌٍّيضَ ٚاٌٛعيذ ثغيبئضح ،أ يش د.
عجذ اٌّغ١ذ اٌؾى ،ُ١ص.458 ٚ 72
 -23اعزبرٔب د .عٍ ً١اٌغبعذ ،ٞص.58
 -24أ ش اٌّبدح ِ 83ذٔ ٟعشال.ٟ
 ٟ٘ -25اٌشهظخ اٌز ٟرىِ ْٛع ِغّٛعخ اٌجشاِظ اٌّعشٚػخ ٌٍج١ع فِ ٟىبرت ث١ع اٌجشاِغ١بد ٚرمٕ١بد اٌؾبعٛةٚ ،غبٌجب ِب ر ٙيش
٘زٖ اٌشهظخ رؾذ اٌغاف اٌجاعز١ىٌٍّ ٟغّٛع خ اٌّعشٚػخ ٚرجذا ثعجبسح ( ثّغشد فغ اٌعجٛح فبٔيه رٛافيك عٍي ٝاٌشيشٚؽ اٌيٛاسدح
ف ٟاٌشهظخ ٕ٘ ِٓٚب شبغ رعج١ش سهظخ فزؼ اٌعجٛح ٔما عٓ أ .لبسح ٌِٛٛد ،ص 18.
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المطلة األول 9جطاتق اإليجاب والقثول.
٠شزًّ رطبثك اإل٠غبة ٚاٌمجٛي عٍ ٝاٌّغبئً اٌغ٘ٛش٠خ  ٚلذ ردعً ف ٟرٌه اٌّغبئً اٌغضئ١خ ٌّشؽٍخ الؽمخ٘ٚ ،زٖ اٌعالخ رؾىّٙيب
اٌّبدح  86ف  ِٓ 2اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌزٔ ٟظذ ثمٌٙٛب " :إرا ارفك اٌطشفبْ عٍ ٝعّ١ع اٌّغيبئً اٌغ٘ٛش٠يخ في ٟاٌعميذ ٚاؽزف يب ثّغيبئً
رفظ١ٍ١خ ٠زفمبْ عٍٙ١ب فّ١ب ثعذ ٠ ٌُ ٚشزشؽب أْ اٌعمذ ٠ى ْٛغ١ش ِٕعمذ عٕذ عذَ االرفبق عٍ٘ ٝزٖ اٌّغبئً ف١عزجش اٌعمذ لذ رُٚ ،إرا ليبَ
هيياف عٍيي ٝاٌّغييبئً ا ٌزييٌ ٟييُ  ٠يزُ االرفييبق عٍٙ١ييب فييبْ اٌّؾىّييخ رمؼيي ٟفٙ١ييب ؽجم يب ٌطج١عييخ اٌّٛػييٛغ ٚألؽىييبَ اٌمييبٔٚ ْٛاٌعييشف
ٚاٌعذاٌخ"٠ .26زج ٓ١اْ اٌّزعبلذ ٓ٠ارا ِب ارفمب عٍي ٝعّ١يع اٌّغيبئً اٌغ٘ٛش٠يخ ِيٓ ِج١يع ٚصّيٓ أعميذ اٌعميذ د ْٚاٌخيٛع في ٟرفبطيً١
اٌّغبئً اٌزفظ١ٍ١خ ِٓ صِبْ ِٚىبْ اٌزغٍِٚ ُ١ظبس٠ف ارّيبَ اٌعميذ ،ؽ١يش رزيشن ٘يزا اٌّغيبئً ٌغيٍطخ اٌّؾىّيخ ارا ِيب ؽظيً ثشيأٔٙب
هاف٠ٚ ،زشرت عٍٔ ٝض اٌّبدح اٌغبثمخ ؽبٌزّ٘ ٓ١ب :
أ  -اعزجييبس األؽييشاف أْ اٌّغييبئً اٌزفظيي١ٍ١خ ٌ١غييذ راد أّ٘١ييخ ٕ٠عمييذ اٌعمييذ ثزخٍفٙييب  ٚرزييشن ٌٍمبػيي ٟاٌغييٍطخ اٌزمذ٠ش٠ييخ إرا ارظييً
ثزشاع اٌّزعبلذ ٓ٠ثشبٔٙب عٕذ االهزاف.
ة -ؽبٌخ اعزجبس أْ اٌّغبئً اٌزفظ١ٍ١خ ِغبئً أعبع١خ ٚع٘ٛش٠خ ف ٟاٌعمذ فا أصش ٌٍعمذ إرا رخٍفذ ِغأٌخ ِٓ رٍه اٌّغبئً.27
أوالا 9وقث انعقاد العقذ.
رعذدد إٌ ش٠بد اٌز ٟؽبٌٚذ أْ رجٚ ٓ١لذ أعمبد اٌعمذ ثي ٓ١غيبئجٚ ٓ١عيٕعشع ثبهزظيبس ٌّخزٍيف ٘يزٖ إٌ ش٠يبد ِيع ث١يبْ ِ١يً
اٌزشش٠ع ٚاٌفمٗ اٌ ٝإِٔٙ ٞبٚ ،عٕزٕبٚي الؽمب ِذ ٜاعزغبثخ وً ٔ ش٠خ عٍ ٝؽذح ٌٍزعبلذ االٌىزش ٟ٘ٚ ٟٔٚوّب :ٍٟ٠
ٔ ش٠خ اعاْ اٌمجٛيِ :فبد ٘زٖ إٌ ش٠خ ٘ ٛاْ اٌعمذ ٕ٠عمذ ثّغشد طذٚس اٌمجٛيٚ ،هشٚعٗ ِٓ ؽ١ض اٌمبثً د ْٚأز بس عٍيُ اٌّٛعيت
ثٗ٠ٚ ،28زؾمك رٌه ثٍؾ خ رؾش٠ش اٌّٛعت سعبٌخ اٌىزش١ٔٚخ ٌٍمبثً د ْٚأز بس عٛاة اٌمبثًِٚ ،ضً ٘زا اٌمٛي ٠ض١ش اشىبال ف ٟاصجبد
أعمييبد اٌعمييذ ار ال ٚعييٛد ٌٍمجييٛي اال فيي ٟعٙييبص اٌىّج١ييٛرش اٌخييبص ثبٌمبثييً د ْٚعييٛاٖ ٔ .29ش٠ييخ رظييذ٠ش اٌمجييٛي٠ :ييز٘ت أظييبس ٘ييزٖ
إٌ ش٠خ اٌ ٝاْ اٌمجٛي ٠غت اْ ٠خشط ِٓ ؽٛصح اٌمبثً وّب ٌٚ ٛػعٗ اٌمبثً ف ٟطٕذٚق اٌجش٠يذ٠ٚ ،شيزشؽ اطيؾبة ٘يزٖ إٌ ش٠يخ اْ
٠ى٘ ْٛزا اٌمجٛي ثبرب ٙٔٚبئ١ب ال سععخ ف٘ٚ ،ٗ١زا اٌزظذ٠ش اٌزمٍ١ذ٠ ٞض١ش اشىبال ثبٌٕغجخ ٌّب ٘ي ٛعٍ١يٗ عٍي ٝشيجىخ االٔزشٔيذ ،فبٌزظيذ٠ش
اٌزمٍ١ذ٠ ٞغّؼ ثٛعٛد فبطً صِٕ ٟث ٓ١اٌزظذس ٚث ٓ١رغٍّٗ ف ٟؽ ٓ١اْ اٌفبطً اٌضِٕ٠ ٟىبد ٠ىِ ْٛعذٚ َٚغ١ش ِؾغيٛط لي ٟرمٕ١يخ
االٔزشٔذ ٔ .30ش٠خ اٌعٍُ ثيبٌمجٛي :رمي٘ َٛيزٖ إٌ ش٠يخ عٍي ٝفىيشح عٍيُ اٌّٛعيت ثيبٌمجٛي ثشيىً ؽم١مي ،ٟفاثيذ اْ ٠مزيشْ اٌمجيٛي ثعٍيُ
اٌّٛعت ؽم١مب ٌ١زُ الزشاْ االسادرٕ٠ٚ ٓ١زظ اٌعمذ رجعب ٌزٌه ،فّز ٝدهٍذ اٌشعبٌخ االٌىزش١ٔٚخ اٌز ٟاسعٍٙب اٌمبثً ف ٟاٌجش٠ذ االٌىزشٔٚيٟ
ٌٍّٛعت أعمذ اٌعمذ ثزٍه اٌٍؾ خ٘ٚ ،زا اٌمٛي ٠غعً ِٓ اٌعمذ سٕ٘ب ثبسادح اٌّٛعت ارا ال ٚعٛد ٌٍمجٛي اال عٍ ٝعٙبصٖ اٌخبص.31
ٔ ش٠خ رغٍُ اٌمجٛي :عبءد ٘زا إٌ ش٠خ ثفىشح اْ ٠زغٍُ اٌّٛعيت اٌمجيٛي ِيٓ دائيشح اٌجش٠يذ ٌىي٠ ٟيزُ االلزيشاْ ٘ٚيزا إٌ ش٠يخ رعٕي ٟاْ
اٌمبثً ٠غيزط١ع اْ ٠غيزشد لجٌٛيٗ ِيٓ اٌجش٠يذ لجيً عٍيُ اٌّٛعيت ثيٗ ،فيبرا ِيب رغيٍُ اٌّٛعيت اٌشعيبٌخ االٌىزشٔٚي ٟثعيذ فزؾيٗ هبٔيخ ثش٠يذٖ
االٌىزش٠ ٟٔٚعذ لذ رغٍُ اٌشعبٌخ ٚاؽٍع عٍ ٝفؾٛا٘ب ،فّٓ ٘زٖ اٌٍؾ خ ٠ى ْٛاٌعمذ لذ أعميذ ٚالزيشْ اإل٠غيبة ثيبٌمجٛي .32فّ١يب ٠خيض
اٌزعبلذ اٌزمٍ١ذ ٞفجٕ ش٠خ اٌعٍُ ثبٌمجٛي أهز اٌّششغ اٌعشال ٟف ٟاٌّبدح :87
" ٠ -1عزجش اٌزعبلذ ِب ث ٓ١غبئج ٓ١لذ رُ ف ٟاٌّىبْ ٚاٌضِبْ اٌٍز٠ ٓ٠عٍُ فّٙ١ب اٌّٛعت ثبٌمجٛي ِب ٌُ ٛ٠عيذ ارفيبق طيش٠ؼ ا ٚػيّٕ ٟاٚ
ٔض لبٔ٠ ٟٔٛمؼ ٟثغ١ش رٌه.
٠ٚ -2ىِ ْٛفشٚػب اْ اٌّٛعت لذ عٍُ ثبٌمجٛي ف ٟاٌّىبْ ٚاٌضِبْ اٌزٚ ٓ٠طً اٌ ٗ١فّٙ١ب ".
ٚالث ذ ِٓ ِاؽ خ ٘بِخ ٘ ٟاْ اٌزعبلذ عجش االٔزشٔذ ٠زُ ف ٟاٌغبٌت عجيش ٔطيبق دٌٚي ٟهيبسط اٌؾيذٚد اٌمطش٠يخ ا ٚاٌٛؽٕ١يخ وّيب
عجك اٌمٛي ،ف١زذاهً ف ٟاٌؾىُ عٍ١خ اوضش ِٓ لبٔٚ ْٛاؽذ ٚعٕذئيز ال ٠خ يع ٌٕ يبَ ِعيِ ،ٓ١يٓ ٕ٘يب رزيبر ٝطيعٛثخ رؾذ٠يذ ٌؾ يخ أعيبد
اٌعمذ اٌّجشَ عجش االٔزشٔذ فبٌمٛأ ٓ ١إٌّٛرع١خ ٌٍزغبسح االٌىزش١ٔٚخ اغٍجٙب عبءد هبٌ١خ ِٓ رؾذ٠ذ ِىبْ ٚصِيبْ أعميبد اٌعميذ ،وّيب اْ
اٌفمٗ ٘ ٛاالهش ٠غذ طعٛثخ ف ٟرؾذ٠ذ ِضً ٘زٖ اٌٍؾ خ . 33ثبٌّمبسثخ ثٔ ٓ١ض اٌّبدح  87اٌّشبس اٌٙ١ب اعاٖ ٚاٌّيبدح  88اٌزي ٟرشي١ش
اٌ ٝاْ٠ " :عزجش اٌزعبلذ ( ثبٌزٍف ْٛا ٚثب٠خ ؽش٠مخ ِّبصٍخ وبٔٗ رُ ث ٓ١ؽبػش ٓ٠فّ١ب ٠زعٍك ثبٌضِبْ ٚثي ٓ١غيبئج ٓ١فّ١يب ٠زعٍيك ثبٌّىيبْ
" فبٌزعبلذ ٠زُ ثبٌشعبٌخ االٌىزش١ٔٚخ عٛاء اوبٔذ طٛرب ا ٚطٛسح اٍِ ٚز١ِ ٟذا ا ٚأ ٞثشٔبِظ اهش ِٓ اٌجشاِظ اٌّغيزخذِخ في ٟأ ّيخ
االٔزشٔذ ا ٚرمٕ١خ االرظبي عٓ ثعذ ٠عذ رعبلذ ث ٓ١ؽبػش ِٓ ٓ٠ؽ١ش اٌضِبْ ٚاٌّىيبْ ،وي ْٛويا اٌطيشفٍ٠ ٓ١زم١يبْ ٚعٙيب ٌٛعيٗ عٍيٝ
ِٛلع اٌ٠ٛت ِٓ هاي شبشخ اٌؾبعت وّب ٌ ٛوبٔب فِ ٟغٍظ ٚاؽذٚ ،عٕذئز ٠زؾذ اٌضِبْ ٚاٌّىيبْ فيٌ ٟؾ يخ ٚاؽيذح ٘يٌ ٟؾ يخ اٌزميبء
اإل٠غبة ثبٌمجٛي  -اْ طؼ ِٕب ٘زا اٌمٛي – ٠ٚظجؼ االِش ثبٌٕغجخ ٌطشف ٟاٌعمذ وّب ٌ ٛاٌزم١ب فِ ٟغٍظ ٚاؽذ .

ِ -26طبثمخ ٌٍّبدح  ِٓ 65اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌغضائش.ٞ
 -27أ ش ِعٕ ٝاٌّبدح  86ف  ِٓ 1اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌعشالٚ ٟاٌّبدح ِ 91ظش.ٞ
 -28أ ش ف ٟرفظ ً١رٌه د .عجذ اٌّغ١ذ اٌؾى ،ُ١ص .93 -92
 -29اعٕبرٔب د .عٍ ً١اٌغبعذ ٞاٌّظذس اٌغبثك  ،ص59.
 -30د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ ،ص.91
 -31اعزبرٔب د .عٍ ً١اٌغبعذ ٞاٌّظذس اٌغبثك ،ص.60
 -32د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ ،ص .92
 -33أ ش االساء اٌز٠ ٟش١ش اٌٙ١ب اعزبرٔب د .عٍ ً١اٌغبعذ ،ٞص.63 – 62
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ثانيا ا 9حالة السكوت.
أشبسد أغٍت اٌزشش ٠عبد اٌّزعٍمخ ثبٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ عٍ ٝأْ ِٛافمخ اٌّشيزش٠ ٞغيت أْ رزؼيّٓ اٌعٕبطيش األعبعي١خ ٌٍّج١يع أٚ
اٌخذِخ ٚعٛاء ؽش٠مخ اٌذفع أ ٚاٌزغٍ ٚ ُ١ؽزي ٝاٌخيذِبد ِيب ثعيذ اٌج١يعٚ ،اٌ يب٘ش ِيٓ ٘يزا اٌزؾذ٠يذ ٘ي ٛاٌغيع ٟإلؽيذاس رطيبثك اٌمجيٛي
ٌإل٠غبة ثشىً ربَ .األطً اْ اٌغىٛد ِ٘ ٛغشد ٚػع عٍج ٟال ٠زظٛس اْ ٠زؼّٓ إ٠غبثب ،فا ّ٠ىٓ ٌٍغىٛد اْ ٠ف١يذ شي١ئب إ٠ ٚيزظ
أصشا ألٔٗ عذَ ٚاٌعذَ ال ٕ٠زظ اال اٌعذَ٠ٚ ،34،عزجش اٌغىٛد عٓ اٌشد لجٛال إرا وبْ ٕ٘بن رعبًِ عبثك ث ٓ١األؽيشف ٚارظيً اإل٠غيبة
ثٙزا اٌزعبًِ ،أ ٚرّخغ اإل٠غبة ٌّٕفعخ ِٓ ٚعٗ إٌ ،ٗ١ا ٚارا رغٍُ اٌّزعبلذ األهيش اٌّج١يع ٚعيىذ عيٓ اٌيشد٠ ٚ 35،اؽيع أْ اٌميبْٔٛ
األِش٠ى٠ ٟؼ١ف صاصخ ؽبالد اعزضٕبئ١خ ٕ٠زظ فٙ١ب اٌمجٛي أصشٖ سغُ عىٛد اٌطشف اٌضبٔ٘ ٟي : ٟإرا ويبْ ِّىٕٕيب اعيزخاص رٌيه ِيٓ
رظيشفبد األفيشاد أ ٚعيٍٛو١بر ُٙأ ٚإرا عيش ٜاٌعيشف عٍي ٝاعزجيبس اٌغييىٛد لجيٛال أ ٚإرا ويبْ ٌألؽيشاف اسرجبؽيب ثغيجك اٌزعبِيً ،أِييب
اٌّششغ ٌغضائش ٞفٕغذٖ ليذ رطيشق في ٟاٌّيبدح  68إٌي ٝاٌعيشف اٌزغيبس ٚ ٞعيجك اٌزعبِيً ،فى١يف إرْ ّ٠ىٕٕيب األهيز ثٙيزٖ اٌّيبدح فيٟ
اٌعمٛد اإلٌىزش١ٔٚخا ،ثّعّٕ٠ ً٘ ٝىٓ إعمبؽ اٌعشف اٌزغبس ٞعٍ ٝاٌزعبًِ اإلٌىزشٟٔٚا .36في ٟاٌٛليذ اٌيشا٘ٓ ِيٓ اٌظيعٛثخ ثّىيبْ
إْ ٌُ ٔمً ِٓ غ١ش اٌّّىٓ أْ ٍ٠عت اٌعشف دٚسا ف ٟاٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ٌؾذاصخ ٘زٖ اٌج١ئخ اٌغذ٠ذح ،و ْٛاٌمجٛي االٌىزش ٟٔٚفيِ ٟضيً
٘زٖ األؽٛاي ٠غت اْ ٠ى ْٛطش٠ؾب ٚٚاػؾب ِٚؾذد ثٕفظ اٌٛلذ ِٓ هاي اٌؼغؾ عٍ ٝإ٠مٔٛخ ٔعُ اٌّٛعيٛدح عٍي ٝاٌؾبعيٛة ،أِيب
ِب ٠زظً ثّظٍؾخ ِٓ ٚعٗ إٌ١يٗ اإل٠غيبة فيا ٠ظيذس رٌيه إال أْ ٠ىي ْٛعّيا ِيٓ أعّيبي اٌزجيشغِ ،يب في ٟاٌفيشع اٌخيبص ثبٌزعبِيً
اٌّعزبد ث ٓ١اٌّزعبلذ ٛ٘ ٓ٠اٌفشع األوضش رظٛسا عٍّ١ب وبعز١بد عّ ً١عٍ ٝششاء ثعغ اٌغٍع عٓ ؽش٠يك اإلٔزشٔيذ ِضيً :اٌطٍج١يبد
 ٚاٌزٛس٠ذ فعذَ اٌشد هاي فزشح ِعٕ١خ عذ لجٛال ِٕٗ الْ ٚالع اٌزعبًِ اٌّغجك ثّٕٙ١ب ٠دوذ ٘زا األِش.
ثالثا ا  9إجراء جأكيذ القثول.
أْ اٌزضجذ ِٓ ٘٠ٛيخ األؽيشاف في ٟاٌزعبليذ االٌىزشٔٚي ٟريزُ ثيبٌزٛل١ع اإلٌىزشٔٚي 37ٟويذٌ ً١وزيبث٠ٚ ،ٟيذق اإلشيىبي عٕيذ غ١يبة ٘يزا
اٌذٌ ،ً١ف ًٙاٌؼغؾ عٍ ٝأ٠مٔٛخ اٌمجٛي ِشح ٚاؽذح ويبف عٕيٗا ِيٓ إٌبؽ١يخ اٌعٍّ١يخ ٠ظيعت إلٕيبغ اٌمبػي ٟثٙيزا اٌغيشع ِيب ٌيُ ٠ىيٓ
اٌمجٛي اإلٌىزش ٟٔٚؽبعّب وّب ٌ ٛرُ اٌٍغٛء إٌ ٝسعبٌخ اٌمجٛي إٌٙبئ ٟأ ٚاالعزعبٔخ ثبعشائِ ٓ١ززبٌ ،ٓ١١ف١ى ْٛثبٌؼغؾ ثّب ٠ف١يذ اٌمجيٛي
أٚالٚ ،ثّب ٠ف١ذ اٌزأو١ذ صبٔ١ب٠ٚ ،يز٘ت عبٔجيب ِيٓ اٌفميٗ اٌي ٝاٌعيٛدح اٌي ٝاٌّجيبد اٌعبِيخ اٌزي ٟرؾىيُ ليبٔ ْٛاإلصجيبد ِ -جيذأ اإلصجيبد اٌؾيش
ٚاٌّم١ذ  ٚ -اٌمٛي فّ١ب إرا وبْ اٌؼغؾ عٍ ٝاأل٠مٔٛخ ( اٌٍّغخ عجبسح عٓ رظشف لبٔ ٟٔٛأٚ ٚالعخ ِبد٠خٚ ،عٕذ٘ب ّٔ١ض ث ٓ١اٌٍّغيخ
اٌعف٠ٛخ أ ٚاٌٍّغخ اٌغذ٠خٚ ،إْ اشزشاؽ رأو١ذ الؽك ٌٍمجٛي ٠ض١ش ِغأٌخ لبٔ١ٔٛخ ٘بِخ رزعٍك ثمّ١خ اٌزأو١ذ اٌمبٔ١ٔٛيخ ،فٙيً اٌمجيٛي ال ٕ٠يزظ
أصشٖ إال ثٛاعطزٗاٌ .38إلعبثخ عٓ ٘زا اٌغداي ٔغذ اٌذوزٛس أعبِخ أث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ لذ ٚػع صاصخ فشٚع ثم ٚ ": ٌٗٛف ٟسإٔ٠يب أْ
اإلعبثخ عيٓ ٘يزا اٌغيداي ٠غيت أْ رغيزخٍض ِيٓ اٌجشٔيبِظ أٌّعٍِٛيبر ٟاٌيز٠ ٞيزُ ِيٓ هاٌيٗ اٌزعبليذٌ ٚ ،يٓ ٠خيشط ٘يزا اٌجشٔيبِظ عيٓ
فشٚع صاصخ:
األٚي :إرا وبْ اٌجشٔبِظ ال ٠غّؼ ثبٔعمبد اٌعمذ إال إرا رُ اٌزأو١ذ ثؾ١ش ٌٓ ٠زشرت عٍ ٝطذٚس اٌمجٛي ِغشدا عيٓ اٌزأو١يذ أ ٞأصيش  ٚفيٟ
٘زٖ اٌؾبٌخ ٔغزط١ع اٌغضَ ثأْ اٌمجٛي ال ٠زُ إال ثظذٚس اٌزأو١ذ.
اِب اٌفشع اٌضبٔٚ :ٟف٠ ٗ١غّؼ اٌجشٔبِظ ثبٔعمبد اٌعمذ د ْٚأْ ٠شد ف ٗ١اٌزأو١يذ عٍي ٝاإلؽياق ٕ٘ ٚيب ال ِفيش ِيٓ اٌميٛي ثيأْ اٌمجيٛي ليذ
طذس ثّغشد ٌّغخ أ٠مٔٛخ اٌمجٛي.
ٚصبٌش اٌفشٚع ٛ٘ :فشع ٚعؾ ثّٕٙ١ب  ٛ٘ٚأْ ٠زؼيّٓ اٌجشٔيبِظ ػيشٚسح اٌزبو١يذ ٌٚىيٓ ال ّٕ٠يع في ٟراد اٌٛليذ ِيٓ أعميبد اٌعميذ
ثذٕ٘ ٚ ،ٗٔٚب ّ٠ىٓ اٌمٛي ثأْ اٌٍّغخ ٘ ٟلشٕ٠خ عٍ ٝاالٔعمبد ٌ ٚىٕٙب لشٕ٠خ لبثٍخ إلصجبد اٌعىظ ،ثّعٕ ٝأٔٗ ٠غيٛص ٌٍعّ١يً أْ ٠ضجيذ أْ
٘زٖ اٌٍّغخ لذ طذسد ِٕٗ عفٛا عٍ ٝعج ً١اٌّضبي د ْٚلظذ ِٕٗ عٍ ٝاثشاَ اٌعمذ.39
راتعا ا 9حيز اشحراط الحأكيذ تالقثول9
ٌمذ أػبف اٌّششغ اٌفشٔغ ٟف ٟلبٔ ْٛاٌعمٛد إٌّٛرع١خ ٌٍزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ششؽب أٚعت ثٗ عٍ ٝاٌزبعش اٌّٛعت أْ ٛ٠عيٗ إٌيٝ
اٌشخض اٌمبثً ثش٠ذا إٌىزش١ٔٚب ٠دوذ ٌٗ االعزاَ اال٠غبثٌ ٟمجٌٛيٗ ِزؼيّٕب ٌٍعٕبطيش األعبعي١خ اٌزي٠ ٟزىيِٕٙ ْٛيب اٌعميذ ٠ ٚيزُ اإلسعيبي
عٕذ رٕف١ز اٌعمذ أ ٚعٕذ اٌزغٍ ُ١وؾذ ألظ ،40ٝف ًٙاٌّمظٛد ِٓ ٘زا إػبفخ عٕظشا عذ٠ذا ٌإل٠غبة ٚاٌمجٛيا .اْ اٌمٛي ثبعزجبس ٘يزا
اٌششؽ اٌزٍ٠ ٞضَ اٌزبعش اٌّٛعت اْ ٛ٠عٗ هطبثب اٌىزش١ٔٚخ إٌ ٝاٌطشف اٌمبثً و ٗٔٛعٕظش عذ٠ذا ٌإل٠غيبة ٚاٌمجيٛي٠ ،يدد ٞثٕيب اٌيٝ
عذ ٘زا اٌجش٠ذ االٌىزش ٟٔٚاٌز٠ ٞؾًّ ث ٓ١ؽ١برٗ عٕظشا ِؼبفب اٌ ٝاإل٠غبة ا ٚاٌمجيٛي اٌيز ٞأعميذ ثّٙيب اٌعميذ سوٕيب في ٟاٌعميذ ٠يددٞ
ِّٚب الشه ف ٗ١إٌ ٝثطبي اٌعمذ ٌزخٍف سوٓ ِٓ أسوبٔٗ ٚعٕظشا ِٓ عٕبطش أعمبدٖ اٌغ٘ٛش٠خ٘ٚ ،زا ال ٠غزمِ ُ١ع أّ٘١خ ٘زا اٌششؽ
ارا اال ٠عذ ٚثأ ٞؽبي ِٓ األؽٛاي اْ ٠ىِ ْٛغشد إعاَ ٌٍمبثً ثزغيٍُ اإل٠غيبة ثبٌعٕبطيش اٌزي ٟارفيك عٍٙ١يب اٌطشفيبْ ،صيُ اْ اٌعميذ ليذ
 -34اٌغٕٛٙس ، ٞاٌٛع١ؾ ،ص.220
 -35د .عجذ اٌّغ١ذ اٌؾى ،ُ١ص.80
ٔ -36ما عٓ أ .لبسح ٌِٛٛد ،ص .21
ِ ٛ٘ٚ -37ب ٛ٠ػع عٍِ ٝؾشس اٌىزش٠ٚ ٟٔٚزخز شىً ؽشٚف ا ٚاسلبَ ا ٚسِٛص ا ٚاشبساد ا ٚغ١ش٘ب ٠ٚىٌٙ ْٛب ؽبثع ِزفشد
٠غّؼ ثزؾذ٠ذ شخض اٌّٛلع ١ّ٠ٚضٖ عٓ غ١شٖ اٌّبدح  1ف ط ِٓ لبٔ ْٛاٌزٛل١ع االٌىزش ٟٔٚاٌّظش ٞسلُ ٌ 15غٕخ ِ .2004مبسٔخ
ِع اٌّٛاد  2ف  ِٓ 9لبٔ ْٛاٌّعبِاد االٌىزش١ٔٚخ االسدٔ ٟسلُ ٌ 85غٕخ ٚ ،2001اٌّبدح  1ف  ِٓ 10لبٔ ْٛاٌّعبِاد
االٌىزش١ٔٚخ اٌجؾش ٟٕ٠سلُ ٌ 28غٕخ .2002
 -38اعزبرٔب د .عٍ ً١اٌغبعذ ،ٞص.56 – 55
 -39أ ش رفظ ً١رٌه د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ِغب٘ذ ،ص .86
 -40أ ش ف ٟرٌه أ .لبسح ٌِٛٛد ،ص.23
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أعمذ ِٕز اٌٍؾ خ اٌز ٟطذس فٙ١ب لجٛي اٌطشف ا٢هش ٚاْ إصبسح ِضً ٘يزا اٌشيشؽ ال رىي ْٛاال ثعيذ ارخيبر إعيشاءاد رٕف١يز اٌعميذ ٌٚي١ظ
عٕذ اٌزفبٚع عٍ ٝأعمبدٌٖ ،زا فبْ ِضً ٘زا اٌخطبة ال ٠ى ْٛأال ششؽب ِٓ ششٚؽ اٌعمذ ٚرٕف١زٖ ١ٌٚظ سوٕب ِٓ أسوبٔٗٚ ،اٌعجيشح ِيٓ
ٚعٛدٖ ٘ ٟإلصجبد اٌعمذ ١ٌٚظ سوٕب فٌ ،ٗ١زا فبْ ارفبل١يخ االِيُ اٌّزؾيذح ثشيأْ اعيزخذاَ اٌخطبثيبد االٌىزش١ٔٚيخ ٌيُ رٍيضَ أ ٞؽيشف ِيٓ
أؽشاف اٌج١ع االٌىزش ٟٔٚاعزخذاَ ِضً ٘زا إٌٛغ ِٓ اٌخطبثيبدٚ ،أعطيذ ٌإلؽيشاف اٌغيٛاص ثبالعيزذالي عٍيِٛ ٝافميخ اإلؽيشاف ِيٓ
عٍٛن اٌطشف األهش.41

المطلة الثاني 9لحظة انعقاد العقود اإللكحرونية.
اْ اٌمٛي ثبٔعمبد اٌعمذ ٠غزٛعت ِٕب اعزجبس ٘زٖ اٌٍؾ خ ٘ ٟأعيبط ٔشيٛء االٌزضاِيبد ٚا٢صيبس ثي ٓ١اٌعبليذِ ٓ٠يٓ هياي االعزيشاف
ثبٌشعبئً االٌىزش١ٔٚخ اٌز٠ ٟزُ رجبدٌٙب ث ٓ١ؽشف ٟاٌعمذ وٛعٍ١خ ٌٍزعج١ش عٓ االسادحِٚ ،ضً ٘يزا االعزيشاف أشيبسد إٌ١يٗ ثعيغ اٌميٛأٓ١
ٚاٌزشش٠عبد ثشأْ اٌزعبًِ االٌىزشِٕٙ ٟٔٚب عٍ ٝعيج ً١اٌّضيبي :اٌّيبدح ِ 13يٓ ليبٔ ْٛاٌّعيبِاد االٌىزش١ٔٚيخ األسدٔي ٟسليُ ٌ 85غيٕخ
 2001ثمٌٙٛب ( :رعزجش سعبٌخ اٌّعٍِٛبد ٚعٍ١خ ِٓ ٚعبئً اٌزعج١ش عٓ اإلسادح اٌّمجٌٛخ لبٔٔٛب إلثذاء اإل٠غيبة ا ٚاٌمجيٛي ثمظيذ إٔشيبء
اٌزضاَ رعبلذٚ ٞوزا األِش ثبٌٕغجخ ٌمبٔ ْٛاالٔٚغ١زشاي إٌّٛرع ٟثشأْ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ في ٟاٌّيبدح ِٕ 11يخ ٚاٌزي ٟريٕض عٍي( :ٝ
ف ٟع١بق رى ٓ٠ٛاٌعمٛدِٚ ،ب ٌُ ٠زفك اٌطشفبْ عٍ ٝغ١يش رٌيه ٠ ،غيٛص اعيزخذاَ سعيبئً اٌج١بٔيبد ٌٍزعج١يش عيٓ اإل٠غيبة ٚلجٌٛيٗٚ ،عٕيذ
اعزخذاَ سعبٌخ ث١بٔبد في ٟرىي ٓ٠ٛاٌعميذ ،ال ٠فميذ طيؾزٗ ا ٚلبثٍ١زيٗ ٌٍزٕف١يز ٌّغيشد اعيزخذاَ سعيبٌخ ث١بٔيبد ٌيزٌه اٌغيشع ٠ ٚ .خزٍيف
اٌٛػع ف ٟإٔشبء اٌعمذ ٚرؾمك إٌز١غخ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّجزغبح ِٕٗ ثؾغت أداح أٚ ٚعٍ١خ اٌزعبلذ إرا وبٔذ ثش٠يذا اٌىزش١ٔٚيب أِ ٚؾبدصيخ ِجبشيشح
عٍ ٝاٌشجىبد أ ٚوبْ ِٛلعب اٌىزش١ٔٚب ٚوّب -:ٍٟ٠
أوالا  9الثريذ اإللكحروني.
٠عذ اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚاألوضش شٛ١عب ٚاعزخذاِب ِٓ ؽيشف إٌّزغي ٚ ٓ١صثيبئٕ٠ ٚ ،ُٙىيبد ٠ىي ْٛثش٠يذا عبد٠يب غ١يش أْ األٚي ٠يٛفش
عشعخ عبٌ١خ  ٚوفيبءح أوجيش  ٚدليخ ِزٕب٘١يخ في ٟاٌزٛاطيً عٍي ٝاالٔزشٔيذ٠ ،شيجٗ اٌجش٠يذ اإلٌىزشٔٚي ٟاٌجش٠يذ اٌعيبد ٞأْ وٍّٙ١يب ٠زؼيّٓ
عٕٛاْ ِؾذدا ٚأْ وٍّٙ١ب ّ٠ىٓ أْ ٠ؼ١ع لجً أْ ٠ظً إٌ ٝاٌعٕٛاْ اٌّطٍٛة ٚ ،وٍّٙ١يب ٠غيزع ٓ١ثخيذِبد ؽيشف صبٌيش ٠ىيٚ ْٛعي١طب
إل٠ظبي اٌشعبٌخ ،فف ٟاٌشعبٌخ اٌزمٍ١ذ٠خ ٠عٙذ ثزٌه إٌ ٝدائشح اٌجش٠ذ أِب في ٟاٌجش٠يذ اإلٌىزشٔٚي ٟف١عٙيذ ثيزٌه ٌّميذَ اٌخذِيخ أ ٚطيبؽت
اٌخذِخ اٌٛع١طخ ٚر ٙش أُ٘ ٔمطخ اهزاف ثّٕٙ١ب ٘ ٟاٌخظٛط١خ اٌز٠ ٟزّ١ض ثٙب اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚو٠ ٗٔٛغزغشق دليبئك ِعيذٚدح إْ
ٌُ ٔمً صٛاْ فمؾ٘ ،زا اٌٛػع غ١ش ِزيبػ ثبٌٕغيجخ ٌٍجش٠يذ اٌعيبد ٞاٌيز ٞليذ ٠أهيز أ٠يب ِيب أ ٚشيٛٙسا ٌٍٛطيٛي إٌي ٝاٌّشعيً إٌ١يٗ ِّيب ليذ
ٕ٠مؼِ ٟعٗ اإل٠غيبة أ٠ ٚغيمؾ  ،42فبٌغيداي اٌيز٠ ٞطيشػ ٕ٘يبِ ،زيّ٠ ٝىيٓ اٌميٛي أْ اٌجش٠يذ االٌىزشٔٚي٠ ٟظيجؼ ِٕشيئب ٌٍعميذا٘ٚ ،يً
٠زؾمييك رٌييه عٕييذ إسعييبي اٌشعييبٌخ ِييٓ عٙييبص اٌمبثييً أ ٚعٕييذ ٚطييٌٙٛبا أٌّ ٚييب ٠زغييٍُ اٌّٛعييت سعييبٌخ اٌمبثييً ٠ ٚعٍييُ ثّؼييّٙٔٛبا.
لجً اإلعبثيخ عيٓ األعيئٍخ اٌغيبثمخٔ ،يٛسد ثيأْ ِغٍيظ اٌذٌٚيخ اٌفشٔغي٠ ٟعزجيش اٌجش٠يذ اإلٌىزشٔٚي ٟثّضبثيخ ِؾيشس عشفي ، ٟأِيب ا ٌّشيشغ
اٌغضائش ٞفمذ عبدي  ٚعب ٜٚث ٓ١ؽغ١يخ اٌىزبثيخ االٌىزش١ٔٚيخ  ٚاٌىزبثيخ اٌعبد٠يخ٘ٚ ،يزا االِيش ٘يِ ٛيب اهيزد ثيٗ اٌعذ٠يذ ِيٓ اٌزشيش٠عبد
اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّمبسٔخ عٕذِب عبٚد ثبالصجبد ث ٓ١اٌذٌ ً١اٌىزيبثٚ ٟاٌيذٌ ً١االٌىزشٔٚي٘ٚ ٟيزا ِيب اويذٖ اٌّشيشغ اٌّظيش ٞفي ٟاٌّيبدح ِ 15يٓ
لييبٔ ْٛرٕ يي ُ١اٌزٛل١ييع االٌىزشٔٚيي ٟثييبٌمٛيٌٍ ( :ىزبثييخ االٌىزش١ٔٚييخ ٌٍّٚؾييشساد االٌىزش١ٔٚييخ ،فيئ ٟطييبق اٌّعييبِاد اٌّذٔ١ييخ ٚاٌزغبس٠ييخ
ٚاالداس٠خ ،راد اٌؾغ١خ اٌّمشسح ٌٍىزبثخ ٚاٌّؾشساد اٌشعّ١خ ٚاٌعشف١خ ف ٟاؽىيبَ ليبٔ ْٛاالصجيبد في ٟاٌّيٛاد اٌّذٔ١يخ ٚاٌزغبس٠يخِ ،زيٝ
اعزٛفذ اٌششٚؽ إٌّظٛص عٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔ٘ 43 ....ْٛزا االِش ٠ذفعٕب ٌٍمٛي أْ ؽغ١خ اٌجش٠ذ اإلٌىزش ٟٔٚال رخزٍيف عيٓ ؽغ١يخ
اٌجش٠ذ اٌعبد ِٓ ٞؽ١ش االصجبد اٌّذٔٚ ٟاٌزغبسٌ ٚ ٞج١بْ ٌؾ خ رٛافك اإلسادر ٓ١رخزٍيف اإلعبثيخ ثؾغيت إٌ ش٠يخ اٌّزجعيخ ،فيبرا أهيزٔب
ثٕ ش٠خ طذٚس اٌمجٛي أ ٚإعأٗ ،فأْ اٌعمذ االٌىزشٕ٠ ٟٔٚشأ ثيبعاْ اٌمبثيً إلسادريٗ ؽزي ٝلجيً اٌؼيغؾ عٍي ٝصس أ ٚأ٠مٔٛيخ اإلسعيبي،
ٚعٛف ٛ٠اعٗ ٘زا اٌّٛلف ِغأٌخ أْ ٚعٛد اٌمجٛي ال ٠خيشط ِيٓ ؽ١يض عٙيبص اٌشيخض اٌمبثيً ف١ؼيعف إصجبريٗ ٚاٌعىيظ ِيٓ رٌيهٌ ،يٛ
عٍّٕب ثٕ ش٠خ رظذ٠ش اٌمجٛي ٚاٌز ٟرٕيبد ٞثبٔعميبد اٌعميذ عجيش شيجىخ االٔزشٔيذ ثّغيشد اٌؼيغؾ عٍي ٝأ٠مٔٛيخ اإلسعيبي ِٚيٓ صيُ رشعيً
اٌشعبٌخ فا ّ٠زٍه اٌمبثً اٌغ١طشح عٍٙ١ب أ ٚاٌزؾىُ فٙ١ب ثعذ إسعبٌٙب  ٚال ّ٠ىٓ ٌٗ ثعذ ٘زا اٌٍؾ خ اْ ٠غزشد لجٌٛيٗ٠ٚ ،ض١يش ٘يزا االرغيبٖ
ٔٛعب ِٓ اٌٍجظ فزظٛس رظذ٠ش لجٛي د ْٚاعزاِٗ غ١ش ِزبػ عٍ ٝاإلٔزشٔذ ،إر اٌفبطً اٌضِٕ ٟث ٓ١اٌزظذ٠ش ٚاٌزغٍُ ٌ١ظ ِؾغٛعيب
 ٚال ٠شىً فبطا صِٕ١ب وج١شا ٘زا ِب دفع ثأؽذ اٌفمٙبء اْ ٠عٍك عٍ ٝرٌه ثّب  ": ٍٟ٠وً ِب ٠مبي ثٙزا اٌشأْ ف ٟاٌميبٔ ْٛاٌزمٍ١يذ ٞعيٓ
ٚعٛد فبطً صِٕ ٟث ٓ١اٌزظذ٠ش ٚاٌٛطٛي ٘ ٛعٍٚ ٝشه االٔذصبس ألٔٗ ال ٛ٠عذ عٍ ٝاإلٔزشٔذ ٘زا اٌزفبٚد ف ٟاٌيضِٓ ثي ٓ١اإل٠غيبة
ٚاٌمجٛي  ،فبٌزظشفبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٘ ٟرظشفبد رجشَ عٓ ثعذ ٌىٕٙب فٛس٠خ ِ ٚعبطشح ِٓ ؽ١ش ا٢صبس ٚاالٌزضاِبد" .44أِب إٌ ش٠خ
اٌضبٌضخ ٔ ش٠خ رغٍُ اٌمجٛي فبٌعمذ ثّٛعجٙب ٕ٠عمذ ف ٟاٌٍؾ خ اٌز ٟرظً فٙ١ب اٌشعبٌخ إٌي ٝاٌشيخض اٌّٛعيت د ْٚاٌجؾيش فّ١يب إرا اؽٍيع
عٍ ٝاٌشعبٌخ أَ ال ،أِب إٌ ش٠خ اٌشاثعخ ٚاأله١شح فٕ١شأ اٌعمذ ثعذ اٌمشاءح ٚاإلؽاغ عٍ ٝاٌجش٠ذ االٌىزش ٟٔٚاٌّزؼّٓ ٌٍمجٛي أ ٞاٌعٍيُ
ف. 9\12\2005 ٟ

 -41أ ش َ ِٓ 8ارفبل١خ األُِ اٌّزؾذح ثشأْ اعزخذاَ اٌخطبثبد االٌىزش١ٔٚخ سلُ ( 21\60\A\RES
 -42اعزبرٔب د .عٍ ً١اٌغبعذ ،ٞص 52
ٚ -43ششٚؽ رّزع اٌزٛل١ع االٌىزشٚ ٟٔٚاٌىزبثخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌّؾشساد االٌىزش١ٔٚخ ثبٌؾغ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٘ -1 ( :ٟاسرجبؽ اٌزٛل١ع
ثبٌّٛلع ٚؽذٖ د ْٚغ١شٖ -2 .ع١طشح اٌّٛلع ٚؽذٖ د ْٚغ١شٖ عٍ ٝاٌٛع١ؾ االٌىزش -3 .ٟٔٚاِىبٔ١خ وشف أ ٞا ٚرعذ ً٠رجذ ً٠فٟ
ث١بٔبد اٌّؾشس االٌىزش ٟٔٚا ٚاٌزٛل١ع االٌىزشِ ٚ ٟٔٚبدح  12ف  ِٓ 1لبٔ ْٛاالِبساد اٌخبص ثبٌّعبِاد ٚاٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ
سلُ (ٌ 2غٕخ ٚ 2002اٌز ٟعبء فٙ١ب ( ال ٠ؾٛي د ْٚلجٛي اٌشعبٌخ االٌىزش١ٔٚخ أ ٚاٌزٛل١ع االٌىزش ٟٔٚوذٌ ً١اصجبد  :أٌّ -غشد اْ
اٌشعبٌخ أ ٚاٌزٛل١ع لذ عبء ف ٟشىً اٌىزش ، ٟٔٚة ٌّ -غشد اْ اٌشعبٌخ أ ٚاٌزٛل١ع ٌ١ظ أطٍ١ب أ ٚف ٟشىٍٗ االطٍٚ ،ٟرٌه ارا وبٔذ
٘زٖ اٌشعبٌخ أ ٚاٌزٛل١ع االٌىزش ٟٔٚأفؼً دٌ٠ ً١زٛلع ثذسعخ ِعمٌٛخ اْ ٠ؾظً عٍ ٗ١اٌشخض اٌز٠ ٞغزشٙذ ثٗ .
 ٔ -44ش د .اعبِخ اث ٛاٌؾغٓ ،عٕذِب ٠ش١ش اٌ ٝاٌفم ،Xavier ٗ١ص 87.
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اٌؾم١مٚ ٟاٌفعٍ ٟثبإل٠غبة ٘ٚزا ٘ ٛسأ ٔ ٞش٠خ اٌعٍُ ثبٌمجٛيٚ ،اٌشاعؼ فمٙب  ٚلبٔٔٛب ،أْ ٔ ش٠خ اٌمجٛي اٌضبٌضخ ( رغٍُ اٌمجٛي األوضش
ٚالع١خ  ٚرعج١شا عٓ أعمبد اٌعميذ عجيش اٌجش٠يذ االٌىزشٔٚي٘ٚ ،ٟيزا اٌيشأ ٞف١يٗ ِيٓ اٌظيٛاة ِيب ؽيزا ثٍغٕيخ ٌٍ CNUNDCIيٕض عٍ١يٗ
ٚثشىً طش٠ؼ ِٓ هاي ِبدح  2فمشح ِ ،3يٓ ارفبل١يخ األِيُ اٌّزؾيذح ٌٍزغيبسح االٌىزش١ٔٚيخٔٚ ،فيظ اٌشيٟء رجٕزيٗ ارفبل١يخ األِيُ اٌّزؾيذح
ثشييأْ اعييزخذاَ اٌخطبثييبد االٌىزش١ٔٚييخ فيي ٟاٌعمييٛد اٌذ١ٌٚييخ ٚاٌزيي ٟدهٍيذ ؽ١ييض إٌفييبر فييٚ :2006 /1/ 16 ٟرٌييه ثيٕض اٌّييبدح  10ف
ٚ2اٌز ٟعبء فٙ١ب " ٚلذ رٍم ٟاٌخطبة اإلٌىزش ٛ٘ ٟٔٚاٌٛلذ اٌز٠ ٞظجؼ ف ٗ١رٌه اٌخطبة لبثا ٌاعزخشاط ِيٓ عبٔيت اٌّشعيً إٌ١يٗ
عٍ ٝعٕٛاْ إٌىزش٠ ٟٔٚع ٕٗ١اٌّشعً إٌٚ ٚ ، ٗ١لذ رٍم ٟاٌخطبة اإلٌىزش ٟٔٚعٍ ٝعٕٛاْ إٌىزش ٟٔٚهش ٌٍّشعً إٌ ٛ٘ ٗ١اٌٛلذ اٌيزٞ
٠ظيجؼ ف١ييٗ اٌخطييبة اإلٌىزشٔٚي ٟلييبثا ٌاعييزخشاط ِيٓ عبٔييت اٌّشعييً إٌ١يٗ عٍيي ٝرٌييه اٌعٕيٛاْ ٠ٚظييجؼ اٌّشعييً إٌ١يٗ عٍيي ٝعٍييُ ثييأْ
اٌخطبة اإلٌىزش ٟٔٚلذ أسعً إٌ ٝرٌه ٌعٕٛاْ٠ٚ ،فزيشع أْ ٠ىي ْٛاٌخطيبة اإلٌىزشٔٚي ٟليبثا ٌاعيزخشاط ِيٓ عبٔيت اٌّشعيً إٌ١يٗ
عٕذِب ٠ظً رٌه اٌخطبة إٌ ٝاٌعٕٛاْ اإلٌىزشٌٍّ ٟٔٚشعً إٌ .45"ٗ١فّز ٝرٍم ٝاٌّشعيً إٌ١يخ اٌخطيبة االٌىزشٔٚي ٟثشيأْ اٌمجيٛي ٚريُ
اعزخشاط رٌه اٌخطبة ِٓ اٌجش٠ذ االٌىزش ٟٔٚاٌخبص ثبٌمبثً أعمذ اٌعمذ ِٓ رٍه اٌٍؾ خ أٔزظ وً ا٢صبس اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّزشرجخ عٍ.ٗ١
ثانيا ا 9عقود الوية.
لذ ٠جذٌّ ٚغزخ ذَ اإلٔزشٔذ أْ ٠جؾش عٓ عٍعخ ِعٕ١يخ ِيٓ هياي االعيزعبٔخ ثّؾشويبد اٌجؾيش عٍي ٝإٌٔيذ ِضيً AltaVista،أٚ
 Searchأ Yahoo ٚأ٠ ٚ Google ٚظً فٙٔ ٟب٠خ االِش إٌ ٝاٌغٍعخ اٌّطٍٛثخ عٍيِٛ ٝليع اإلٔزشٔيذ ٠ ٚؼيغؾ عٍي ٝاأل٠مٔٛيخ ٌ١غيذ
ٔفغٗ أِبَ عمذ اٌىزشّٛٔ ٟٔٚرعِ ٟزؼّٕب اٌششٚؽ ٚاٌجٕٛد اٌعمذ٠خٚ .46اٌعمذ إٌّٛرع ٟاٌزٙ ٠ ٞش عٍ ٝاٌشبشيخ ٠شيجٗ إٌي ٝؽيذ ثع١يذ
االعزّبساد اٌّشفمخ ِع اٌغٍعخ ٚاٌز٠ ٟى ْٛاٌمظيذ ِٕيب اإلعياْ ٚاإلشيٙبس ٌزٍيه اٌغيٍعخ عٍي ٝطيفؾبد اٌغشائيذ ،ؽ١يش رجيِ ٓ١شاؽيً
اٌعمذ ف١ذي عٍ ٝاٌعشع ثضّٕٗ ٛٔٚعٗ ِٚمذاسٖ ٚٚعٍ١خ اٌذفع ٚأعً اعزعّبي ؽك اٌعذٚيٚ ،اٌى١ف١خ اٌز٠ ٟيزُ ثٙيب رغيٍ ُ١اٌّج١يع أ ٚرميذُ٠
اٌخذِخٚ ،رجم ٝف ٟاأله١ش ِشؽٍخ إثشاَ اٌعمذ ثزخظ١ض ِىبْ أ ٚؽ١ض ٌٍؼيغؾ أ ٚوزبثيخ اٌىٍّيبد اٌزي ٟريذي عٍي ٝاٌمجيٛي أ ٚاٌيشفغ،
فييبرا رييُ اٌمجييٛي ،فجي أٌ ٞؾ ييخ ٕ٠عمييذ فٙ١ييب اٌعمييذا .إْ ػييجؾ ٚلييذ أعمييبد اٌعمييذ عٍيي ٝاٌّٛالييع اإلٌىزش١ٔٚييخ أعيي ًٙثىض١ييش ِمبسٔييخ ثبٌجش٠ييذ
اإلٌىزش ،ٟٔٚإر عبدح ِب ٔغذ ارظبال فٛس٠ب ث ٓ١اٌّٛعيت  ٚاٌمبثيًٌ ،يزا ٠يشعؼ في٘ ٟيزا اٌؾيبي أْ عميٛد اٌّٛاليع اإلٌىزش١ٔٚيخ رٕعميذ فيٟ
اٌٍؾ خ اٌزٛ٠ ٟافك فٙ١ب اٌمبثً عٍ ٝاٌعمذ ٚ ،رجعب ٌزٌه ال ّ٠ىٓ ٌٍمبثً أْ ٠ذع ٟهطأ ٌٍشعٛغ ف ٟلج ٌٗٛألْ إعيشاءاد اٌزعبليذ ثط١ئيخ ٚ
رأهز ِٓ اٌجغبؽخ ٚاٌٛلذ ٚاٌٛػٛػ ٚاٌزفؾض ِب ٍ٠فذ أزجبٖ اٌمبثً إٌ ٝأدق اٌزفبطي ،ً١ثىٍّيخ أهيش٠ ٜؾ يش عٍي ٝاٌمبثيً في ٟاٌعميٛد
عٓ ثعذ اٌزشاعع عٓ لج ٌٗٛثغجت اٌخطأ ٠ ٚجم ٌٗ ٝاٌؾيك في ٟاٌعيذٚي لبئّيب في ٟؽيبالد أهيش ٜال رخيشط عيٓ ٔطيبق ؽّب٠يخ اٌّغيزٍٙه
ؽ١ش ال ٠ى ٌٗ ْٛإِىبٔ١خ ٌّعبٕ٠خ اٌغٍعخ ِٚعشفخ هظبئظٙب لجً إعشاء اٌعمذ ص٠بدح عٍ ٝرٌه إعيشاءاد اٌذعب٠يخ ٚاإلعأيبد اٌيز ٞليذ
رغشٚ ٗ٠رغزثٗ ٌٍزعبلذ ٔٚش١ش ف٘ ٟزا اٌّمبَ اٌ ٝأْ لبٔ ْٛاٌّغزٍٙه اٌفشٔغٚ ٟاٌزٛع ٗ١األٚسٚثي ٟاٌّزعٍيك ثبٌزعبليذ عيٓ ثعيذ ليذ ِٕؾيب
اٌّغزٍٙه ؽك أ ٚسهظخ ٌٍعذٚي د ْٚإثذاء ِجشساد اٌشعٛغ أ ٚاٌعذٚي هياي  7أ٠يبَ  ٚرّزيذ ٘يزٖ اٌّيذح إٌي ٝغب٠يخ  3أشيٙش ثبٌٕغيجخ
ٌٍخذِبد ٌٚىٓ ٘زا األِش ٠غش ٞف ٟؽبٌخ عذَ اٌزضاَ اٌّ ٟٕٙثيبعاَ اٌّغيزٍٙه٠ٚ .47ض١يش اٌيجغغ رغيبأال أوضيش شيّ١ٌٛخ ؽيٛي عميٛد
اٌزغبس٠خ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌعبثشح ٌٍذٚيا .رعذدد إٌظٛص اٌّطجمخ ف٘ ٟيزا اٌؾيبي فيأٚي األِيش ويبْ ثبرفبل١يخ األِيُ اٌّزؾيذح ثزيبس11 : ٠
أثش 1980 ً٠اٌخبطخ ثبٌج١ع اٌذٌٍ ٌٟٚجؼبئع  ٚرزجٕ٘ ٝزٖ االرفبل١خ ٔ ش٠خ اٌزغٍُ (اٌعمذ ٕ٠عميذ ثزغيٍُ اٌّٛعيت ٌٍمجيٛي ِ ٚيٓ صيُ فيبْ
اٌعمٛد اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟرزُ عجش اٌشجىبد اٌّفزٛؽخ رٕعمذ ف ٟاٌٍؾ خ اٌز٠ ٟغزٍُ فٙ١ب اٌّٛعيت ٌٍمجيٛي ،أِيب ارفبل١يخ األِيُ اٌّزؾيذح العيزخذاَ
اٌخطبثبد اإلٌىزش١ٔٚخ فمؾ ٔظذ أٔٙب رؾىُ اٌعاليبد اٌزمبعذ٠يخ اإلٌىزش١ٔٚيخ اٌزي ٟرزظيف ثأٔٙيب د١ٌٚيخ ،أِيب فّ١يب ٠خيض ٌؾ يخ أعميبد
اٌعمذ فزأهز ثٕ ش٠خ اٌزغٍُ ف ٟاٌؾبالد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌعبِخ وّب رُ اإلشبسح إٌ ٗ١في ٟعميٛد اٌّٛاليع االٌىزش١ٔٚيخ  ٚثٕ ش٠يخ عٍيُ اٌّٛعيت
ثبٌمجٛي إرا رعٍك األِش ثشعبٌخ إٌىزش١ٔٚخ اٌز٠ ٟغزخشعٙب اٌّٛعت ٠ ٚطٍع عٍٙ١بٌ ،مذ اعزجعذد االرفبل١خ اٌغبثمخ ٔ ش٠يخ إعياْ اٌمجيٛي
 ٔ ٚش٠خ رظذ٠ش اٌمجٛي ٌى ْٛاٌّٛعت ال ٠عٍُ ثشد اٌمبثً إر ٌُ ٠ؼغؾ عٍ ٝصس إسعبي اٌمجٛي .48هاطخ األِش اْ إثشاَ اٌعميذ عجيش
شجىخ االٔزشٔذ ِٓ هاي اعزعّبي اٌشعبئً ٚاٌخطبثبد االٌىزش١ٔٚخ ّ٠ىٓ اْ ٠ى ْٛطؾ١ؾب ٚرغش ٞعٍ ٗ١أؽىبَ اٌعمذ وّيب األِيش فيٟ
اٌعمٛد اٌزمٍ١ذ٠خِ ،ع ِاؽ خ اٌخظٛط١خ ف٘ ٟزا إٌّؾ ِٓ اٌعمٛد وٙٔٛب رجشَ عٓ ثعذ ث ٓ١أؽشاف اال رغّع ثٕٙ١ب اٌيشٚاثؾ اٌمطش٠يخ،
ثزعج١ييش أهييش سٚاثييؾ اٌّىييبْ ٚٚؽييذح اٌّغٍييظ ،أّييب ٠غّييع ثّٕٙ١ييب اٌجييش عجييش األص١ييش ِييٓ هيياي االعييزعبٔخ ثييأعٙضح ِبد٠ييخ رغييبعذ عٍييٝ
رٛاعذّ٘ب ف ٟع ٓ١اٌٛلذ ِعب ثبٌظٛد ٚاٌظٛسح ِٓ هاي ِغّٛعخ ِٓ اٌجشاِظ اٌزمٕ١خ اٌّعذح ٌٙزا اٌغشع ،فّز ٝارفميب عٍي ٝعّ١يع
اٌّغبئً اٌّزعٍمخ ثبٌعمذ ٚرغٍُ وً ِٕٙب سغجخ اٌطشف االهش اٌغذ٠خ ٚاٌغبصِخ ف ٟإرّبَ اٌعمذ ثبإلؽاغ عٍِ ٝيب ٠يزُ رجبدٌيٗ ِيٓ سعيبئً
اٌىزش١ٔٚخ ف٘ ٟزا اٌشأْ أٔزظ اٌعمذ أصبسٖ اٌمبٔ١ٔٛخٚ ،رغغذ ٚالعب ٍِّٛعب ٍ٠زضَ ثٗ وا اٌطشف ٓ١عٍ ٝؽذ عٛاء.

الخاجمة
رطشلٕب ف٘ ٟزٖ اٌمشاءح اٌّزٛاػعخ إٌ ٝأصش ٚعبئً االرظبي اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌزعج١ش عٓ اإلسادح ٚدٚس اٌشعبئً ٚاٌخطبثبد االٌىزش١ٔٚخ
ف ٟالزيشاْ اإل٠غيبة ثيبٌمجٛي وأعيبط إلثيشاَ اٌعميذٚ ،اعزٛػيؾٕب أْ اإلسادح ريذهٍذ لجيً اٌزشيش٠ع في ٟاالعزيشاف ثبٌعميذ االٌىزشٔٚي،ٟ
ِدد ٜرٌه أْ ؽغ١خ اٌعمذ االٌىزش ٟ٘ ٟٔٚؽغ١خ ارفبل١خ أ ٚشىٍ١خ رعبلذ٠خ أ ٞأٔٗ ٠غذ ِظذسٖ ف ٟاالرفبلبد إٌّشيأح ٌيٗ ٚاٌّجشِيخ ثيٓ١
ِ -45مبسثخ ٌٕض اٌّبدح  ِٓ 14لبٔ ْٛاالٔٚغ١زشاي إٌّٛرع ٟثشبْ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ اٌّعزّذ ِٓ ٌغٕخ االُِ اٌّزؾذح ٌٍمبٔ ْٛاٌزغبسٞ
اٌذ ٌٟٚثبٌمشاس سلُ( A\51\62
ٚاٌّبدح  ِٓ 16لبٔ ْٛاٌّعبِاد االٌىزش١ٔٚخ االسدٔ.ٟ
 -46اعزبرٔب د .ؽٍ ً١اٌغبعذ ،ٞص.53
 -47أ .لبسح ٌِٛٛد ،ص.26
 -48اٌّبدح  ِٓ 1ارفبل١خ اعزخذاَ اٌخطبثبد االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌز ٟرٕض عٍ ( :ٝرٕطجك ٘زا االرفبل١خ عٍ ٝاعزخذاَ اٌخطبثبد االٌىزش١ٔٚخ
ف ٟع١بق رى ٓ٠ٛاٌعمذ ا ٚرٕف١ز عمذ ث ٓ١اؽشاف رمع ِمبس عٍّّٙب ف ٟدٚي ِخزٍفخ ٚوزٌه اٌّبدح  10ف  2اٌغبثمخ اٌزوش.
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أؽشافٗ ٚاٌزّٙ ٔ ٟب اٌزشش٠ع ف ٟلٛاعذ ٚإؽىبَ ال رخشط ثأ ٞؽبي عٓ رٍيه اإلسادح اٌّعجيشح عٕيٗ .رطشلٕيب ويزٌه إٌي ٝإِىبٔ١يخ اٌزعج١يش
عييٓ اإلسادح ِييٓ هيياي االٔزشٔييذ  ٚرجييبدي اإل٠غييبة  ٚاٌمجييٛي ثييبألدٚاد اٌّزبؽييخ فيي٘ ٟييزا اٌعييبٌُ االفزشاػييِ ٟييٓ ِٛالييع ٠ٚييت ٚثش٠ييذ
اٌىزشٚ ٟٔٚاٌز ٟرخؼع ٌألؽىبَ اٌعبِيخ الٔعميبد اٌعميذ اٌّعشٚفيخ في ٟاٌمٛاعيذ اٌزمٍ١ذ٠يخ ،وّيب أٚعضٔيب أْ أ٘يُ اإلشيىبالد  ٚاٌظيعٛثبد
اٌّطشٚؽخ ِشد٘ب إٌ ٝأْ ٘زا اٌٛػع اٌغذ٠ذ عبء لٍجب ٌٛػع لبٔ ٟٔٛوبْ عبئذا ،رؾىّٗ ِجيبد عذ٠يذح أٚي ِيب ١ّ٠يضٖ غ١يبة اٌؾؼيٛس
اٌّبد ٞألؽشاف اٌزعبلذ إرا ٌُ ٠ض١شٚا إشىبال هش ٠زعٍك ثعذَ رؾىّ ُٙف٘ ٟزٖ اٌزمٕ١خٌ .مذ ِشد اٌعمٛد عِّٛب ٚاالٌىزش١ٔٚخ هظٛطيب
ثعذح ِشاؽً وبْ ِٓ أّ٘ٙب ثً ٚأهطش٘ب اٌّشؽٍخ اٌزٚ ٟاوجذ اٌطفشح اٌزىٌٕٛٛع١خ إٌٛع١خ اٌز ٟؽممزٙب اٌشيجىخ اٌعٕىجٛر١يخ ٌٍّعٍِٛيبد
ِّب عبعذ عٍ ٝث١بْ ِذ ٜاسرجبؽ ٘زٖ اٌزمٕ١خ ِع اٌطبثع اٌزعبلذٌٍ ٞعاليبد اٌمبٔ١ٔٛيخ ٚألٍّيخ اٌعميذ ٌ١ىيِ ْٛخشعيب ِيٓ ِخشعيبد رمٕ١يخ
اٌّعشفخ اٌشلّ١خ ،اال اْ ٘زٖ اٌضٛسح اٌشلّ١خ ٚاْ شىٍذ إشىبال ثٛعٗ إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ اٚي األِش ال أٔٙب أػؾذ فيِٕٛ٠ ٟيب اٌؾيبٌٟ
رغغ١ذا ٌٍطبثع اٌزعبلذٌّٚ ٞجذأ عٍطبْ اإلسادح ٚهزبِب ٌٙزا اٌعشع ٔٛعض ِب رٛطٍٕب إٌ ٗ١ثبالر:ٟ
رجٌٕ ٓ١ب اْ اإلسادح رذهٍذ لجً اٌزشش٠ع ف ٟاالعزيشاف ثبٌعميذ االٌىزشٔٚيٚ ٟلّ١زيٗ اٌعٍّ١يخ ٚاٌمبٔ١ٔٛيخِ ،يٓ هياي أغيغبَ ٘يزٖ اٌٛعيٍ١خ
(اٌزعج١ش االٌىزش ٟٔٚعٓ اإلسادح ِع ِب ٠زطٍجٗ اٌعظش ِٓ عشعخ ٚائزّبْ ث ٓ١أؽشافٗ.
اْ اإل٠غبة ٚاٌمجٛي عجش االٔزشٔذ ال ٠خزٍف وض١شا عٓ اإل٠غبة ٚاٌمجٛي اٌزمٍ١ذ ٞاٌٍ ُٙاال فٚ ٟعٍ١خ اٌزعج١ش عٕخ ٔٚطيبق ٘يزا اٌزعج١يش
و٠ ٗٔٛظذس ِٓ شخظ ٓ١ال رشثؾ ثّٕٙ١ب ساثطخ اإللٍ ُ١اٌٛاؽذ ٚاٌٛؽٓ اٌٛاؽذ.
اْ اٌزمبء اإل٠غبة ثبٌمجٛي عٓ ثعذ أصاػ ٚثشىً ٍِّٛط ٔ ش٠يخ اٌذٌٚيخ اٌمطش٠يخ ،ثؾ١يش أطيجؼ اٌعيبٌُ ِيع ٘يزٖ اٌزمٕ١يخ وأٔيٗ فيِ ٟىيبْ
ٚاؽذ ال رفظً ث ٓ١أؽيشاف اٌعاليخ أال ثعيغ اٌٍّغيبد عٍي ٝأعٙيضح اٌؾبعيٛة ٌ١يزُ اٌزٛاطيً ٚاٌزفيبٚع ٚاالرفيبق عٍي ٝإثيشاَ اوجيش
اٌعمٛد ٚاٌظفمبد اٌزغبس٠خ عٓ ؽش٠ك ِب ٠عشف ثبٌزعبلذ عٓ ثعذ.
اْ اعزّبد اٌزعج١ش االٌىزش ٟٔٚعٍ ٝاٌشعبئً االٌىزش١ٔٚخ ا ٚاٌّخبؽجيبد اٌجش٠ذ٠يخ ال ٠عٕي ٟعيذَ االعزيشاف ثٙيزٖ اٌشعيبئً ٚعيذَ األهيز
ثؾغ١زٙب وذٌ ً١ف ٟاإلصجيبد اٌّيذٔٚ ٟاٌزغيبس ٞثيً عٍي ٝاٌعىيظ ؽ١يش أػيؾذ ٘يزٖ اٌشعيبئً رزّزيع ثيزاد اٌؾغ١يخ اٌمبٔ١ٔٛيخ وأدٌيخ فيٟ
اإلصجبد ٚثّخزٍف ِ١بد ٓ٠اٌمبٔ.ْٛ
الثذ ٌٕب ف٘ ٟزا اٌّمبَ اْ ٔٛعٗ دعٛح اٌ ٝرشش٠عبرٕب اٌعشث١خ ِٚششعٕب اٌعشال ٟعٍٚ ٝعٗ اٌزؾذ٠ذ اْ ٠أهز ثٕ ش االعزجبس ِب ٠ؾذس ِٓ
رطٛساد ف ٟأعبٌ١ت اٌزعج١ش عٓ اإلسادح ٚاْ ٠ظذس رشش٠عب ٠عبٌظ ف ٗ١أؽىيبَ اٌّعيبِاد االٌىزش١ٔٚيخ أعيٛح ثبٌّشيشع ٓ١ا٢هيش ٓ٠فيٟ
اٌذٚي اٌغشث١خ ٚاٌعشث١خ ٚ ،االعزّبد ٚثشىً عذ ٞعٍِ ٝيب ٠يزُ اعيزخشاعٗ ِيٓ ِخشعيبد ِٚغيزٕذاد اٌىزش١ٔٚيخ ٚاالعزيشاف ثٙيب وأدٌيخ
لبٔ١ٔٛخ فّ١ب ٠خض ٘زا إٌّؾ ِٓ اٌعمٛد.
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