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ٙضٛ أٔاٌ عثذهللا انف.د
انًهخض

 غيىخٚضٌ دْج ًء عيىٝ ٗ ث، صأٍر دٔ ثىَقنَز ٍِ صيقجء ّفطٖجٜثالضضؾ٘ثح إؽرثء ٍِ إؽرثءثس ثإلعذجس ثىض
ٖىجٞصو ٍِ ٗرثء ثإلؽجدز عيٞ ى، ضؤثه خصَٔ عِ دعط ثى٘قجةعٚعَد إىٞ ف،ٙ٘ ثىدعٜثفد ثىخصً٘ ف
 ثٗ ىضىىضَنِ ثىَقنَىىز ٍىىِ صيَىىص، ثإلعذىىجسٜ ً ٍ يقىج ً فىىٞنىىُ٘ ىىىٞ ى،ٔ إعذىىجس ٍسثعَىىٚأٗ ثإلقىىرثر دٖىىج ثىىى
 إقىىرثرٚيز ىيقصىى٘ه عيىىٞىز ثالضىىضؾ٘ثح دنّ٘ىىٔ ٗضىَٕٞقىز ثىَ٘لىىيز ىٖىىثث ثإلعذىجسا ٕٗنىىثث صنَىىِ أٞثىقق
ٜ ٗإَّىج فى،ٔصدر ٍِ ثىشخص ٍِ صيقجء ّفطٝ  إال أُ ثإلقرثر ّج رثًًً ٍج،د ثأل ىزٞعد ضٝ ٛ ثىث،ٌثىخص
ىىج ضىىؤثىٔ ٍٗؾجدٖضىىٔ دجىققىىجةج ثىطىىجفرر دقعىى٘ر خصىىَٔ إل ٖىىجر ثىقىىجٝنىىُ٘ عىىىل عىىِ غرٝ ثىغجىىىخ
ع إّنجر ثىققى٘ إعثٞ طضٝ  ف،ٔ إقرثر دعد ٍْجقشضٔ ٗثضضؾ٘ثدَٚنِ ثىقص٘ه عيٝ  إع،دص٘رر ٍذجشرر
ىزٞ ٍ٘ظى٘ مىجُ دغٛ أٜ ٗر ٍِ ث ٗثر ثىَقجمَز ٗفٛ أٜقصو ٕثث عج رً فٝٗ ،ؽجٗدٔ دجىطؤثه عْٖج
ِ ثىقىجٞضذىٝ  إع،ٔىٞ عيٚج فى٘ ثىَىدعٞ ثٗ ىضققٜٔ ثىَدعٞدعٝ  إقرثر ثىخصٌ إلعذجس ٍجٚثىقص٘ه عي
اٙ٘ ً ىقطٌ ثىدعٖٞقج ً ىيعدثىز ٗصطٞضعـ ثىغَ٘ض صققٝٗ
Abstract
Interrogation is considered as one of the procedures of confirming evidence
that is ordered by the Court itself. This can be in answer of one party request
in a lawsuit concerned by asking the other party various questions… in
order to get the truth, give other evidences towards making the right
decisions toward the case, and enable the Court to reach the truth guided to
this confirming. Thus, the importance of interrogation is represented as a
method to gain the confession of the other party, which is here, as the master
evidence. Although, it is rarely to be confessed by the other party himself,
but mostly by asking and confronting him with the barefaced facts and that
is done in presence of the other party to highlight, directly, the truth. The
confession can be done by interrogating and asking him. So he can not deny
the rights he is interrogated for. This, usually, settled in any session of the
trail concerned. There for right and ambiguity are revealed to accomplish the
justice.

:انًمذيح
ٚ ٗثىصى ر ٗثىطى ً عيى،ٔ ؽسثةىٜ ثىعىج ه فى،ٔ قعىجةٔ ٗأ ىىز إعذجصىٌٜ فٞثىقَ ُد هلل ثىقن
ِٝ ثىىىٔ ٗلىىقذٔ ثىىىثٚ ٗعيىى، ٗثضىىضؾ٘ح دجىقطىىػ ٗفصىىوٚى
َ  ٗقعى،ىىر ٍىىِ فنىىٌ فعىىدهٞرضىى٘ىٔ خ
، ٍْٖؾٔ اا ٗدعدٚٔ ٗضجرٗث عيٝثٕضدٗث دٖد
 ؽجٍعز ثىَ٘لوا، ٘ز ثىققٞ مي،) ٍدرش1(
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2009/07/20
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
ثالضضؾ٘ثح ،غرٝج ٍِ غر ثإلعذجس ،صيؾأ د٘ثضى ضٔ ثىَقنَىز إىىٍْ ٚجقشىز ثىخصىٌ،
ٗضىىؤثىٔ عىىِ ٗقىىجةع ٍعْٞىىز ،دقصىىد ثىقصىى٘ه عيىى ٚإقىىرثرٓ عىىاْد ٍ٘ثؽٖضىىٔ دجىقىىاقجةج ثىطىىجفرر
دقع٘ر خصَٔ ،إل اٖجر ثىقج ،فٞؾجدٔ ثىخصً٘ دععىٌٖ ثىىذعط فى ٜؽيطىز ٍشىضرمزٗ ،دٖىثث
ٝنىُ٘ ثإلقىرثر ٍىىِ ثقى٘ ٙثأل ىىىز عيى ٚلىىقز ٍىج ٝىدع ٜدى ِٔ ،فجىخصىً٘ عىىج رًًً الٝقىرُٗ دىىجىقج
ثىَدع ٚد ِٔ أٍجً ثىقعجء ،إع قيَج ٝقر ثىخصٌ ٍىِ صيقىجء ّفطىٔٗ ،قىد ال ٝصىدر ٍْىٔ إقىرثر ثال دعىد
ٍْجقشضٔ أٍىجً ثىَقنَىز ،فَىِ ثىْىجش ٍىِ ال ٝقى٘ ٙعيى ٚإّنىجر ثىققى٘ ثعث ؽ٘دىٔ دجىطىؤثه عْٖىج
ٌٍْٖٗ ٍِ صنشف إؽجدضٌٖ عَج ٝؾعىو ثىَىدع ٚدىٔ قرٝىخ ثالفضَىجهٗ ،أُ فىرا عيى ٚثالىضىسثً
دجألّنجرٗ ،فض ٚى٘ ثقر دععٌٖ د ِٔ ،فئُ إقرثرٌٕ مغٞرث ٍىج ٝىأص ٜاجٍعىج الٝفى ٜدىجىَرثً ،إال إعث
ثضضدرػ أٗ ثفرػ ،ىىثث فقىد صيؾىأ ثىَقنَىز أٗ ثىخصىً٘ إىى ٚغرٝىج ثخىر ٍىِ غىر ثإلعذىجس ال
ٕٗىى٘ ثالضىىضؾ٘ثح ،فٞىىظ ٝضذىى ِٞثىقىىج ٗٝضعىىـ ثىغَىى٘ض صققٞقىىج ىيعدثىىىز ،ف ى ٝطىىض ٞع ثىخصىىٌ
ثىضْنر ىٖج عْد ٍْجقشضٔ ف ٜثالٍ٘ر ثىَرث ثالضضفطجر عْٖىج ،فٞعى ر ثٍىجً صيىل ثىققىجةج ثىضخيىٜ
عىِ ثألّنىجرٝٗ ،قىر لىرثفزً أٗ الىىزً دجى٘قىجةع ٍ٘ظى٘ ثىْىسث ؽَٞعٖىج أٗ دععىٖج أٗ د٘ثقعىز
ٍضصيز دٖج ،أٗ دصفز ٍضعيقز فٖٞجا
ٕٗنثث صظٖر ثَٕٞز ٕثٓ ثى٘ضٞيز د٘لفٖج ثفد ثىَ٘ثظٞع ثىََٖز ف ٜثإلعذجس ثىقعجة،ٜ
ىثث فقد عسٍْج عي ٚرثضضٖج ،إع الفظْج قيز ثىدرثضجس ثىَقجرّز ثىخجلىز دٖىجٍ ،قىأٗى ِٞثالؽجدىز
عِ ٍجٕٞز ثالضضؾ٘ثح؟ااشرٗغٔ ٗثعجرٓ؟ ٍعضَىد ِٝفى ٜعىىل عيى ٚثىَىْٖؼ ثىَقىجرٍُ ،ىِ خى ه
ٍقجرّز دعط ثىق٘ثّ ِٞثى٘ظعٞز ٍع ثألخىث دىجىَْٖؼ ثىضقيٞيى ٜفى ٜدعىط ثىَ٘ثظىع ثىضى ٜصض يىخ
عىل ،فع ً عِ ثالشجرر ثىٍ٘ ٚقف ثىفقٔ ثالض ٍ ٜثىَذجرك ميَج ص يخ ثالٍر عىلا
ٕثث ٍج ضْذقغٔ فٕ ٜثٓ ثىدرثضز ٍِ ،خ ه ٍذقغىّ ،ِٞضعىرف فى ٜثىَذقىظ ثألٗه عيىٚ
ٍجٕٞىىز ثالضىىضؾ٘ثحّٗ ،ذىى ِٞدجىَذقىىظ ثىغىىجّ ٜثؽىىرثءثس ثالضىىضؾ٘ثح ٗثٟعىىجر ثىَضرصذىىز عيٞىىٔ ،عىىٌ
ّخضٌ ثىدرثضز دجىْضجةؼ ٗثىض٘لٞجسٗ ،ثخر ع٘ثّج أُ ثىقَ ُد هلل رح ثىعجىَِٞا
انًثذج األٔل
ياْٛح االستجٕاب
أٗالً الدىىىد ٍىىىِ ٍعرفىىىز ٍعْىىى ٚثالضىىىضؾ٘ثح فىىى ٜثاللىىى فجس ثىيغ٘ٝىىىز ٗثىقجّّ٘ٞىىىز
ٗثىشىىرعٞز ،فع ى عىىِ صقدٝىىد إٔىىٌ ثىشىىرٗغ ثى٘ثؽىىخ ص٘فرٕىىج دجالضىىضؾ٘ثح ٗضىىي ز ثىَقنَىىز
دض٘ؽ ،ٖٔٞىثث ضٞضٌ ص٘ظٞـ عىل ٍفص ظَِ ثىَ يذ ِٞثٟص:ِٞٞ
ثىَ يخ ثألٗه /صعرٝف ثالضضؾ٘ثحا
ثىَ يخ ثىغجّ /ٜشرٗغ ثالضضؾ٘ثح ٗضي ز ثىَقنَز دض٘ؽٖٔٞا
انًطهة األٔل
تعزٚف االستجٕاب
ضٞضٌ صقدٝد صعرٝف ثالضضؾ٘ثحٗ ،عىل ف ٜثالل ؿ ثىيغى٘ٗ ٛثىقىجّّ٘ ،ٜفعى ً عىِ
ثالل ؿ ثىشرعٗ ،ٜعىل ظَِ ثىفرع ِٞثٟص:ِٞٞ
ثىفر ثألٗه /صعرٝف ثالضضؾ٘ثح ف ٜثالل ؿ ثىيغ٘ٗ ٛثىقجّّٜ٘ا
154

يجهح تذٕث يستمثهٛح – انعذد أنساتع ٔانعشزٌٔ ٔانخايٍ ٔانعشزٌٔ ْ1430ـ – 2009و

االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
ثىفر ثىغجّ /ٜصعرٝف ثالضضؾ٘ثح ف ٜثالل

ؿ ثىشرعٜا

انفزع األٔل :تعزٚف االستجٕاب ف ٙاالططالح انهغٕ٘ ٔانمإََٙ
دىىج ا ع ٛدىىدء الدىىد ٍىىِ ٍعرفىىز ٍجثىَقصىى٘ دجالضىىضؾ٘ثح ىغ ىزً ،عىىٌ دعىىد عىىىل ص٘ظىىٞـ
ثىَعْ ٚف ٜثالل ؿ ثىقجّّ٘ٗ ،ٜعىل عيٗ ٚفج ثىضفصٞو ثٟص:ٜ
أٔال :ف ٙاالططالح انهغٕ٘:
ٝقصد دجالضضؾ٘ثح ىغزً ،ثالضضْ ج ٗ ،ف ٜعرف ثىَقىجمٌ ٝقىجه ثضىضؾ٘ثح ثىَىضٌٖ ،أٍىج
فى ٜثلى ؿ ثىَؾىىجىص ثىْٞجدٞىىز ،فٖىى٘ ضىىؤثه  ٝىرؿ عيىى ٚثىقنٍ٘ىىز ،فٞقىىجه ثضىىضؾ٘ح ثىقنٍ٘ىىز
ٗثضضؾ٘دٔٗ ،ثضضؾ٘ح ىٔ ثضضؾ٘ثدجً ،أ ٛر َ ىٔ ثىؾ٘ثح (ثىذطضجّ)98 :1978 ،ٜا

يزكز انذراساخ انًستمثهٛح  -كهٛح انذذتاء انجايعح
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
حاَٛاً :ف ٙاالططالح انمإََ:ٙ
أٍج ف ٜثالل ؿ ثىقجّّ٘ ، ٜفٞقصد دىٔ ((غرٝىج ٍىِ غىر صققٞىج ثىىدع٘ ،ٙصيؾىأ
د٘ثض ضٔ ثىَقنَز أٗ ثىخصٌ إى ٚضؤثه ثىخصٌ ثٟخر عِ ٗقجةع ٍعْٞز ىغرض ثىقص٘ه عيىٚ
إقرثر ٍْٔ)) (ضي جُ)188 :1984 ،ا
مَىىج عىىرف ثٝعىىج دأّىىٔ ((غرٝىىج ٍىىِ غىىر صققٞىىج ثىىىدع٘ٝ ٙعَىىد فٖٞىىج ثفىىد ثغىىرثف
ثىدع٘ ٙد٘ثض ضٖج إى ٚضؤثه ثى رف ثالخر عِ ٗقجةع ٍعْٞز ىٞصو ٍِ ٗرثء ثإلؽجدز عيٖٞج أٗ
ثإلقرثر دٖج إلعذجس ٍسثعَٔ أٗ فجعٔ أٗ صيؾأ ثىٖٞج ثىَقنَز ىضصو إى ٚصيَص ثىققٞقىز ثىَ٘لىيز
ىإلعذجس)) (ثىْدثٗ)207 :1977 ،ٛا
ثٍج ثىقعجء ثىَصر ٛفقد عرفٔ دأّٔ (( غرٝج ٍِ غر صققٞىج ثىىدع٘ ٙصطىضٖدف دى ِٔ
ثىَقنَىىز صَنْٖٞىىج ٍىىِ صيَىىص ثىققٞقىىز ثىَ٘لىىيز إلعذىىجس ثىقىىج فىى ٜثىىىدع٘( )) ٙقىىرثر ٍقنَىىز
ثىىىْقط ثىَصىىرٝز ع ٛثىىىرقٌ  111ىطىىْز  ،1979ثىَشىىجر إىٞىىٔ ثىعشىىَجٗٗ ٛثىعشىىَجٗ:1985 ،ٛ
)168ا
ّٗضفىج ٍىع ثىضعرٝىف ثىغىجّ ٜى ضىضؾ٘ثح ،إع ىىٞص ثىغىرض ٍىِ ثالضىضؾ٘ثح ثىقصىى٘ه
عي ٚإقرثر ٍِ ثىخصٌ د٘ثقعز ٍعْٞز فقػٗ ،إَّج ٗل٘ه ثىَقنَز إى ٚفقٞقز ثىْسث ا
ٗدٖثث َٝنْْج صقدٝد صعرٝف ثالضىضؾ٘ثح دأّىٔ :غرٝىج ٍىِ غىر صققٞىج ثىىدع٘ ٙصيؾىأ
د٘ث ض ضٔ ثىَقنَز أٗ ثىخصٌ إى ٚضؤثه ثىخصٌ ثالخر عِ ٗقجةع ٍعْٞز ىغرض ثىقص٘ه عيىٚ
إقرثر ٍْٔ أٗ ىضضَنِ ثىَقنَز ٍِ صيَص ثىققٞقز ثىَ٘ليز إلعذجس ثىقج ف ٜثىدع٘ٙا
انفزع انخاَ :ٙتعزٚف االستجٕاب ف ٙاالططالح انشزعٙ
ىضقدٝد ٍفًٖ٘ ثالضىضؾ٘ثح شىرعج ،الدىد ٍىِ دٞىأُ أُ ثىشىرٝعز ثالضى ٍٞز ىىٌ صفىر دجدىج
ٍخصصىىج عىىِ ثالضىىضؾ٘ثح ،د٘لىىفٔ ٗضىىٞيز ىإلعذىىجس ،دَعْىى ٚأُ ّظرٝىىز ثإلعذىىجس فىى ٜثىفقىىٔ
ثالض ٍ ٜىٌ صضعَِ ق٘ثعد ٍْعذ ز ى ضضؾ٘ثح -مَىج ٕى٘ ثىقىجه عيٞىٔ فى ٜثىقى٘ثّ ِٞثىقدٝغىز-
خ فج ً ى ر ثإلعذجس ثالخر ،ٙمجىذْٞز ٗثإلقرثر ٗثىَِٞٞا
ٗعيىى ٚثىىىراٌ ٍىىِ عىىدً ٗؽىى٘ صعرٝىىف خىىجا دجالضىىضؾ٘ثح شىىرعجً ،إال أّىىٔ د٘لىىفٔ
ٗضٞيز ٍِ ٗضجةو ثىضعرف عي ٚثىققٞقز ٗثى٘ل٘ه ثىٖٞج ،ىٌ ٝنىِ ارٝذىج عيى ٚثىقعىجر ثىَطىيَِٞ
عٍَ٘ج ،فقد صعَْش ثفنجٌٍٖ ص ذٞقجس عدٝدٓ ىٔ ،فقد ٗر َ عِ ثدىِ عذىجش(( :أُ ثىْذى( ٜلىيٚ
قجه ىَج ِعس دِ ٍجىل ،أف ٌ
قجه ٍٗج ديغل عْ ،ٜقجه ديغْى ٜأّىل
ج ٍج ديغْ ٜعْلَ ،
هللا عي ٗ ٔٞضيٌ) َ
ٗقعش دؾجرٝز ه فألُ ،قجه ّعٌ ،قجه فشٖد ثردع شٖج ثس ع ٌَ أ ٍِ َر دٔ فَرُؽٌ)) (ثىْٞطجد٘رٍ ،ٛىِ
ُٗ ضْز غذع ،118 :دجح ٍِ ثعضرف عيّ ٚفطٔ دجىسّج)ا
فجىرض٘ه (لىي ٚهللا عيٞىٔ ٗ ضىيٌ) ديغىُٔ أُ ٍىج ِعس أرصنىخ ثىسّىج ٍىع ؽجرٝىز ه فىألُ،
ىر دىٔ
فأقر ٍج ِعس ٗأعضرف دجرصنجدٔ ثىسّج ٍع ثىؾجرٝزٗ ،شٖد ثردع شٖج ثس ٗأ ٍِ َ
فقجً دجضضؾ٘ثدَٔ ،
فرؽٌا
(*)

(*) فٕ ٜثث ثىصد صؾدر ثالشجرر إى ٚثّٔ ٝقصد دجضضؾ٘ثح ثىَضٌٖ ف ّ ٜىج ثىقىجُّ٘ ثىؾْىجة(( ٜضىَج
ثق٘ثىٔ ٍْٗجقشضٔ فَٞج ٕ٘ ٍْط٘ح ثى ٍِ ٔٞثى٘قجةع ٍٗج ٝذ ٍِ ُْٔٞثٗؽىٔ فىع ثىضَٖىز عْىٔ ثٗ ثعضرثفىٔ
دٖج ٗ رثضز ٍج ٝقر دٔ ٍٗ جدقضٔ عيٍ ٚجٗلو ثى ٔٞثىضققٞىج ىي٘لى٘ه إىى ٚفقٞقىز ثى٘ثقعىز ٗ رؽىز
ٍطؤىٞضٔ فٖٞج ثٗ درثءصٔ ٍْٖج)) ٗىيَسٝد ٍِ ثىضفصٞو رثؽع (ثىشجٗ)145 :1982 ،ٛا
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
ىخ
مَج ؽجء فَٞج رٗثٓ ثىذٖٞق ٜأُّٔ(( :ثخذرّج ثد٘ ضعاٞد دِ ثدى ٜعَىر ،أّىُٔ ديىا ِغُٔ أّىُٔ ُمضِ َ
إىىى ٚعَىىر دىىِ ثىخ ىىجح (رظىى ٚهللا عْىىٔ) ٍىىِ ثىعىىرث  ،أُ رؽ ى ً قىىجه إلٍرثصىىٔ :فذيىىل عيىىٚ
َخ عَار دِ ثىخ جح (رظ ٜهللا عْٔ) إى ٚعجٍئ :أُ ٍُرْ ُٓ أُ ٘ٝثف ْٜٞف ٜثىَ٘ضٌ،
اجردل ،فنض َ
فذَْٞج عَر (رظ ٜهللا عْٔ) ٘ ٝف دجىذٞش ،إع ىق ٔٞثىرؽو فطيٌ عي ،ٔٞفقجه ٍِ :أّش ،قىجه أّىج
ح ٕىث ِٓ ثىذْٞىزٕ ،ىو ثر س
ثىث ٛث ٍَرسَ أُ ُٝؾيَخ عيٞل ،فقجه عَىر (رظى ٜهللا عْىٔ) أّ ُشى ُدكَ دىر ِ
؟ فقجه ثىرؽو ،ى٘ ثضضقيفضْ ٜف ٜاٞر ٕثث ثىَنجُ ٍجلىدقضل،
دق٘ىل :فذيل عي ٚاجردل ثى
ثر ُ
س ثىفِرث  ،فقجه عَىر (رظى ٜهللا عْىٔ) ٕى٘ ٍىج أر س( ))..ثىذخىجرٍ ،ٛىِ ُٗ ضىْز غذىع:
َ
)230ا
ٗدٖثث ٝضعـ ىْج أُ إرضجه عَىر (ظى ٜهللا عْىٔ) د يىخ ثفعىجر ثىرؽىو ثٍجٍىٔ ،مىجُ
ٍِ أؽو ضؤثىٔ ٗثضضؾ٘ثدٔ ىيقص٘ه ٍْٔ عي ٚإقرثر دجى٘ثقعز ٍِ ،ثؽو صيَص ثىققٞقز ثىَ٘لىيز
إلعذجس ثىقج ف ٜثىدع٘ٙا
ٍَٗج قعجُٓ عَر (رظ ٜهللا عْىٔ) أٝعىج ثعضَىج ثً عيى ٚثالضىضؾ٘ثح ٗ ضىؤثه ثىخصىٌ
فىى ٜثىىىدع٘ ،ٙفَٞىىج رٗثٓ ٝقٞىى ٚدىىِ عذىىد ثىىىرفَِ عىىِ أدٞىىٔ قىىجه(( :مْىىش ؽجىط ىج ً عْىىد عَىىر دىىِ
ثىخ جح ،فؾج َء رؽألُ ٝخضصَأُ ف ٜا ً ،م َٕج ٝدع ٜأّٔ أدْٔ ،فقجه عَر :أ عى٘ث ىى ٜأخىج ً
دْ ٜثىَص يج ،فؾج َء ٗأّج ؽجىص ،فقجه أّظر أدِ أَٖٝج صرثٓ؟ فقجه :قد ثشضرمج ف ٔٞؽَٞعىجً ،فقىجه
عَىىر ىقىىد عٕىىخ دىىل دصىىرك ثىَىىثثٕخٗ ،قىىجً فعىىردٔ دجىىىدرٓ ،عىىٌ عىى ٚثً ثىغ ى ً ٗ -ثىىىرؽ ُ
ؽجىطىىجُ ٗثىَصى يج ؽىىجىص  -فطىىأىٖج ،فقىىجه ىٖىىج عَىىر أدىىِ أَُُٖٝىىج ٕى َى٘؟ قجىىىش :مْىىش ىٖىىثث فنىىجُ
 ٝؤّ ،ٜعٌ َٝطنْ ٜفضٝ ٚطضَر د ٜفَي ٜعٌ ٝرضيْ ،ٜفضٗ ٚىدس ٍْٔ أٗال ثً ،عٌ أرضيٍْ ٜىرر
ُ
ُ
ُ
ىضَررس فىجٍ ً ،قىىجه:
ج ىى ٜشىب ،عىىٌ ألىجدْٕ ٜىثث ،فجضى
فإٔرقىش ثىىدٍجء ،فضىىٚ
ْْىش أّىٔ ً ٝذى َ
أفضدر ٍِِ ِٝأَٖٝج ٕ٘؟ قجىشٍ :جأ ر ٍِ ٛأَٖٝج ٕ٘؟ قجه :فعؾخ عَر ىيَص يجٗ ،قجه ىيغى ً
ْ
شتش ،فأخث دٞد أفدَٕج ٗأصذعُٔ)) (ثىؾ٘زٝز)255 :1961 ،ا
خث دٞد أَٖٝج
َ
مَج عمرّج ثٝعج ((أُ إٍرثر ش ِٖ َد عيٖٞىج شىٖ٘ أّٖىٌ ٗؽىدٗث فى ٜدعىط ثفٞىجء ثىعىرح
ىو ىٖىىج ،فىىأ ٍَ َر عَىىر درؽَٖىىجٗ ،مجّىىش عثس دعىىو ،فقجىىىش ىعَىىر :صعيىىٌ أّىٜ
رؽى  ٝجٕىىج ىىىٞص دذعى ٍ
درٝتز ،فغعخ عَر ٗقجه :أٗ صؾىرف ِٞثىشىٖ٘ ثٝعىج ،فقىجه عيى :ٜر ٕٗىج فجضىأىٕ٘ج فيعىو ىٖىج
ُ
ُ
ٗفَيىش ٍعىٜ
فخرؽىش فى ٜأدىو إٔيىٜ
عثر ،فَ ُر س ٗضتيش عِ فجىٖج ،فقجىش :مجُ ألٕي ٜأدو،
ٍجءٗ ،ىٌ ٝنِ ف ٜأدو إٔي ٜىذِٗ ،خرػ ٍع ٜخيْ ٞج ٗمجُ ٍِ أدئ ىذِ ،فْفث ٍىجة ،ٜفجضضطىقٞضُٔ
فأد ٚأُ ٝطق ْٜٞفضى ٚأٍ ّنْىٔ ٍىِ ّفطى ،ٜفأ ُ
دٞىش ،فيَىج مىج س ّفطى ٜصخىرػ ،أٍنىاْضٔ ٍىِ ّفطىٜ
َ
َ
َ
َ
َتاغ َٔالعَا ٍد َفالال احالى عَهَٛالّ))،
مرٕج ًٗ ،قجه عي( ٜرظ ٜهللا عْٔ) هللا ثمذر ((ف َىٌْ ا ُ
ضطز غِٛز ٍ
فيَج ضَع عَر عىل خي ٚضذٞيٖج)) (ثىؾ٘زٝز)64 :1961 ،ا
ٍِٗ ثىقعىجٝج ثألخىر ٙثىَعضَىدر عيى ٚضىؤثه ثىخصىٌ ٗ ثضىضؾ٘ثدٍٔ ،ىاج عمىر فى(( ٜأُ
عَرٗ دِ ثىعجا ،مجُ عجٍ ف ٜخ فىز عَىر دىِ ثىخ ىجح (رظى ٜهللا عْىٔ) ٗقىد خىرػ أدْىٔ
 ٍِ ً٘ٝثألٝجً إى ٚثىذج ٝز رثمذج فرضٔ ٗدٞدٓ عصج ٕٗ٘ ٝيعخ عي ٚثىفرش فطىق ش ثىعصىج
عثس ٍ
ٍِ ٝدٓ ف٘قعش عي ٚثالرض ،فَر دٔ أعرثد ،ٜفقجه ىّٔ :أٗىْٕ ٜثٓ ثىعصج ،فيٌ ٝؾذٔ فْىسه ثدىِ
عَرٗ دِ ثىعجا ٍِ فرضٔ ٗأخث ثىعصج ٗظرح دٖج عىل ثألعرثد ٜعيى ٚرأضىٔ ع عىجً ،فىثٕخ
ثألعرثد ٜفشنجٓ عْد أد ٔٞعَرٗ دِ ثىعجا فقجه عَرٗ ىألعرثدٍ :ٜجظرك ى٘ ّأٗىضىٔ ثىعصىج،
ٗىٌ صخجىف أدْٗ ٜأّج عجٍينٌ؟ ٗأٍر دقذطٔ فقذص ع عز أٝجً ،فيَج خرػ ثألعرثدٍ ٜىِ ثىقىذص،
يزكز انذراساخ انًستمثهٛح  -كهٛح انذذتاء انجايعح
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
عٕخ إى ٚثىَدْٝزٗ ،شن ٚفجىٔ إى ٚعَر دِ ثىخ جح (رظ ٜهللا عْىٔ) فىأٍر دؾيىخ عَىرٗ دىِ
ثىعج ا ٗأدْٔ ٍِ ٍصر إى ٚثىَدْٝز الضضؾ٘ثدٌٖ ٗضؤثىٌٖ عىِ عىىل ،فيَىج فعىرث ضىأىَٖج عَىر
عِ ثى٘ثقعز ،فأقرث ٗثعضرفج دثىلٗ ،ثعضثرث إى ،ٔٞفقجه عَر (رظى ٚهللا عْىٔ) أصظْىُ٘ ٝىجقرٝ
أُ ثىْجش ىنٌ عذٞد؟ ٗقجه ىألعرثد ،ٜخث دٞدك عصج ٍغو ثىعصج ثىض ٜظردل أدْٔ دٖج ٗثظىردٔ
دقىذص
ٗأٍىر ُع ََىر (رظى ٜهللا عْىٔ)
مَج ظردل ،فأخث عصج ٗظردٔ دٖىج ع عىٔ مَىج ظىردُٔ،
َ
ِ
عَرٗ دِ ثىعجا ع عز أٝجً ،فقجه ثألعرثد ،ٜعف٘س عْٔ ألّىٔ عجٍيْىج فأغيقىٔ ٗقىجه ثعٕىخ إىىٚ
عَيىىىل ٗثصىىىج ٗثرفىىىج فىىى ٜثىرعٞىىىز)) (ثىفٞعىىى ،202 :1938 ،ٜفصىىىو فىىى ٜعمىىىر دعىىىط ٍىىىِ
قعجةٔ(رظ ٜهللا عْٔ))ا
ٗدٖىىثث ٝضعىىـ ىْىىج أُ ثىفقىىٔ ٗثىقعىىجء ثإلض ى ٍَ ،ٜع ىرجفَ ثالضىىضؾ٘ثح مىىدىٞو ىإلعذىىجس،
د٘لفٔ ٗضٞيز ٍِ ٗضجةو ثىض٘لو إى ٚثىقجٗ ،عيَٝ ِٔ ٞنْْج صقدٝد صعرٝف ثالضضؾ٘ثح ف ٜثىفقىٔ
ثالض ٍ ٜدأّٔ :ضؤثه ثىقجظ ٜثىخصٌ عِ ٗقجةع ٍعْٞز فٍ ٜؾيىص ثىقعىجء ،ىغىرض ثىقصى٘ه
عي ٚإقرثر ٍْٔ أٗ ىضيَص ثىقجظ ٜفقٞقز ثىْسث ثىَ٘ليز إلعذجس ثىقج ف ٜثىدع٘.ٙ
انًطهة انخاَٙ
شزٔط االستجٕاب ٔ سهطح انًذكًح تتٕجّٓٛ
ٝضْىىجٗه ٕىىثث ثىَ يىىخ ثىضعرٝىىف دشىىرٗغ ثالضىىضؾ٘ثح أٗالٗ ،ضىىي ز ثىَقنَىىز دض٘ؽٖٞىىٔ
عجّٞجًٗ ،عىل ظَِ ثىفرع ِٞثالص:ِٞٞ
ثىفر ثألٗه /ثىشرٗغ ثى٘ثؽخ ص٘ثفرٕج دجالضضؾ٘ثحا
ثىفر ثىغجّ /ٜضي ز ثىَقنَز دض٘ؽ ٔٞثالضضؾ٘ثحا
انفزع األٔل :انشزٔط انٕاجة تٕافزْا تاالستجٕاب
ً
ثالضىىضؾ٘ثح مَىىج ٕىى٘ ىىجٕر ٍىىِ ثىضعرٝىىف ،الٝنىىُ٘ إال دجىْطىىذز ىَىىِ مىىجُ خصىىَج فىىٜ
ثىىىدع٘ ،ٙفٞشىىضرغ فىىٝ َِٞصىىـ ص٘ؽٞىىٔ ثالضىىضؾ٘ثح إىٞىىٔ أُ ٝنىىُ٘ إٔ ى ً ىيضصىىرف فىى ٜثىقىىج
ثىَضْىىجز فٞىىٔ ىىىثث ٝؾىىخ أُ صضىى٘ثفر فٞىىٔ ثألٕيٞىىز ثى٘ثؽىىخ ص٘ثفرٕىىج ىإلقىىرثر عثصىىٔ ،فجىىىث ٛالٝقذىىو
إقرثرٓ الٝؾ٘ز ثضضؾ٘ثدٔا
ٗأّ قج ٍِ عىلَٝ ،نْْج صقط ٌٞشرٗغ ثالضضؾ٘ثح إى ٚع عز أقطجً ،عي ٚثىْق٘ ثٟص:ٜ
ثىقطٌ ثألٗه :ثىشرٗغ ثىعجٍز ثىضٝ ٜؾخ أُ صض٘ثفر ف ٜثىشخص ثىَطضؾ٘حا
ثىقطٌ ثىغجّ :ٜثىشرٗغ ثىضٝ ٜؾخ ص٘ثفرٕج فٍ ٜقو ثالضضؾ٘ثحا
ثىقطٌ ثىغجىظ :ثىشرٗغ ثىخجلز دئؽرثءثس ثالضضؾ٘ثحا
انمسى األٔل :انشزٔط انعايح انتٚ ٙجة أٌ تتٕافز ف ٙانشخض انًستجٕب
ٝشىىضرغ عٍَ٘ىىج أُ صضىى٘ثفر فىى ٜثىشىىخص ثىىىثٝ ٛىىرث ثضىىضؾ٘ثدٔ شىىرغجُ َٕىىج :ثألٕيٞىىز
ٗثىصفز ف ٜثالضضؾ٘ثح
 -1شزط االْهٛحٝ :شضرغ فٝ َِٞصـ ص٘ؽ ٔٞثالضىضؾ٘ثح ثىٞىٔ ،أُ صضى٘ثفر فٞىٔ ثالٕيٞىز ثى٘ثؽىخ
ص٘ثفرٕج ىإلقرثر عثصُٔٗ ،دٖىثث الٝؾى٘ز ثضىضؾ٘ثح ثىصىغٞر ،فَٞىج ال إٔيٞىز ىىٔ فى ٜثىضصىرف
فٗ ،ٔٞالٝؾ٘ز ثٝعج ثضضؾ٘ثح ثىَؾُْ٘ أٗ ع ٛعضز أٗ افيىزٗ ،إال ٗقىع ثضىضؾ٘ثدٌٖ دىجغ ،
ٗعىل ألّٖىٌ الَٝينىُ٘ ثإلقىرثر دققى٘ عيى ٌٖٞىيغٞىرٗ ،دجىضىجى ٜفىأُ إؽىجدضٌٖ قىد صىؤ  ٛإىىٚ
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
ظىىٞج فقىى٘قٌٖٕٗ ،ىىٌ الَٝينىىُ٘ ثىضصىىرف دٖىىجٗ ،عىىىل ثضىىضْج ثً إىىى ٚأفنىىجً ثىَىىج رٍ 60 /ىىِ
قجُّ٘ ثإلعذجس ثىعرثقى ٜإع ّصىش عيى ٚأّىٔ ((ٝشىضرغ فى ٜثىَقىر أُ ٝضَضىع دجألٕيٞىز ثىنجٍيىز
ف ٝصىىـ إقىىرثر ثىصىىغٞر ٗثىَؾْىىُ٘ ٗثىَعضىى٘ٓٗ ،ال ٝصىىـ عيىىٕ ٚىىؤالء إقىىرثر أٗىٞىىجةٌٖ أٗ
أٗلٞجةٌٖ أٗ ثىق٘ثً عي))ٌٖٞا
ثٍىىج قىىجُّ٘ ثإلعذىىجس ثىَصىىر ٛفقىىد أؽىىجزَ ثضىىضؾ٘ثح ٍىىِ ْٝىى٘ح عىىِ عىىد ٌٝثالٕيٞىىز أٗ
ّجقصٖج ف ٜفدٗ ثألعَجه ثىضٝ ٜقً٘ دٖج ٗف ّ ٜج ضي ضٔٗ ،عىل عيٗ ٚفىج ّىص ثىَىج ر/
 ٍْٔ 107ثع ّصش عي ٚأُّٔ ((ثعث مجُ ثىخصٌ عد ٌٝثالٕيٞز أٗ ّجقصٖج ؽجزَ ثضىضؾ٘ثح ٍىِ
ْ٘ٝح عْٔااا ٗٝشىضرغ فى ٜؽَٞىع ثألفى٘ثه أُ ٝنىُ٘ ثىَىرث ثضىضؾ٘ثدٔ ثٕى ىيضصىرف فىٜ
ثىقج ثىَضْجز فٗ ))ٔٞص جدقٖج ثىَج ر 221 /أل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّٜا
فجأللو إعُ أّىٔ الٝؾى٘ز ثضىضؾ٘ثح ٍىِ الٝصىـ إقىرثرٓ ،ألُ ثىغجٝىز ٍىِ ثالضىضؾ٘ثح
اجىذج ٕ٘ ثىقص٘ه عي ٚثإلقرثرٗ ،ىٖثث ٝؾخ أُ ٝض٘ثفر ف ٜثىشخص ثىىثٝ ٛىرث ثضىضؾ٘ثدٔ
شرغ ثالٕيٞىزٍٗ ،عْى ٚصى٘فر ثألٕيٞىز أُ ٝنىُ٘ ٍَىِ َٝضيىل ثىضصىرف فى ٜثىقىج ٍ٘ظى٘
ثىْىىسث ثىقىىجةٌ دشىىأُ ثالضىىضؾ٘ثحٗ ،ىنىىِ ٝؾىى٘ز ثضىىضؾ٘ثح ثىصىىغٞر ثىََٞىىس فىى ٜثالٍىى٘ر
ثىَأعُٗ فٖٞجٕٗ ،ثث ٍأّصش عي ٔٞثىَج ر – 75 /أٗالً ٍِ قجُّ٘ ثإلعذىجس ثىعرثقى ٜإع ّصىش
عي ٚأُّٔ ((ٝؾ٘ز ىيَقنَز ثضضؾ٘ثح ثىصغٞر ثىَاَٞس فى ٜثألٍى٘ر ثىَىاأعُٗ فٞىاٖج))ٕٗ ،ىثث
ٍجصقع ٜد ِٔ ثىق٘ثعد ثىعجٍزٍٗ ،أّؤٝىدٓ ،إع أُ ثىصىغٞر ثىَىأعُٗ فى ٜأٍىر ٍىج َٝضيىل ٍذجشىررً
ثىضصرفجس ثىَضعيقز دثىل ثالٍرٗ ،صنُ٘ ىٔ ثٕيٞز ثإلقرثر ف ٜصيل ثىضصرفجسٗ ،صعىد ثؽجدضىٔ
دَغجدىىز إقىىرثر مجٍىىو ،ألّىىٔ َٝيىىل فىى ٜفىىدٗ ضىىي ضٔ ثىضصىىرف فَٞىىج ٕىى٘ ٍىىأعُٗ فٞىىٔٗ ،عىىىل
ثضضْج ثً إى ٚأفنىجً ثىَىج رٍ 99 /ىِ ثىقىجُّ٘ ثىَىدّ ٜثىعرثقى ٜإع ّصىش عيى ٚأّىٔ ((ثىصىغٞر
ثىَأعُٗ ف ٜثىضصرفجس ثىدثخيز صقش ثألعُ دَْسىىز ثىذىجىس ضىِ ثىرشىد)) ٗدٖىثث فأّْىج ألّؤٝىد
ثصؾىجٓ قىىجُّ٘ ثإلعذىىجس ثىَصىر ٛفىى ٜثىَىىج ر 107 /ثىضىّ ٜصىىش عيىى ٚأّىٔ ((ٗؽىىجزَ ىيَقنَىىز
ٍْجقشىىضٔ ٕىى٘ أُ مىىجُ ٍَٞىىسث فىى ٜثالٍىى٘ر ثىَىىأعُٗ فٖٞىىجااا ٗٝشىىضرغ فىى ٜؽَٞىىع ثالفىى٘ثه أُ
ٝنىىُ٘ ثىَىىرث ثضىىضؾ٘ثدٔ ثٕى ًىيضصىىرف فىى ٜثىقىىج ثىَضْىىجز فٞىىٔ)) ٗثىضىى ٜص جدقٖىىج ثىَىىج ر/
 221ألىى٘ه ٍقجمَىىجس ىذْىىجّٝٗ ،ٜقصىىد دَْجقشىىز ثىصىىذ ٜثىََٞىىس فىى ٜثىق ىجّّ٘ ِٞثىَْضقىىدِٝ
ثىَصىىرٗ ٛثىيذْىىجّ ،ٜص٘ظىىٞـ ثىَقنَىىز ىيغَىى٘ض ثىىىثٝ ٛقىىٞػ دجى٘ثقعىىزٗ ،الٝقصىىد فٞىىٔ
ثىقص٘ه عي ٚإقرثرٓٗ ،إعث لدر ٍْىٔ ثإلقىرثر فى ٝعضىد دى ِٔ دجىْطىذز ىىٔ (ضىي جُ:1984 ،
)192ا
ثٍج إعث مجُ ثىَرث ثضضؾ٘ثدٔ شخصج ٍعْ٘ٝج ،مجىشرمز ،فذدٖٞٝج ٘ٝؽٔ ثالضضؾ٘ثح إىٚ
ٍِ َٝغئ قجّّ٘ج ،ثعث مجُ ٍضعيقج دجالعَجه ثىضٝ ٜقً٘ دٖج ٗف ٜفدٗ ضىي ضٔ ،مجىَىدٝر أٗ أٛ
شىىخص ىىىٔ فىىج صَغٞىىو ثىشىىخص ثىَعْىى٘ٗ ،ٛقىىد أشىىجرس ثىَىىج ر – 75 /عجّ ٞىج ً ٍىىِ قىىجُّ٘
ثإلعذجس ثىعرثق ٜإى ٚأُّٔ ((صطضؾ٘ح ثىَقنَز ثالشىخجا ثىَعْ٘ٝىز عىِ غرٝىج ٍىِ َٝغيٖىج
قجّّ٘جًْ )) ٗص جدقٖج ثىَج ر 107 /إعذجس ٍصرٗ ٛثىَج ر 221 /أل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّٜا
2ـ شزط انظفح ف ٙاالستجٕابٝٗ :شضرغ ف ٜثىشخص ثىَرث ثضىضؾ٘ثدٔ أُ ٝنىُ٘ خصىَج فىٜ
ثىىىدع٘ ،ٙإع فىىد س ثىَىىج رٍ 107 /ىىِ قىىجُّ٘ ثإلعذىىجس ثىعرثقىى ٜأُ ٝنىىُ٘ ثالضىىضؾ٘ثح ٍىىِ
ثغرثف ثىدع٘ ،ٙفْصش عي ٚأُ (( ...صطضؾ٘ح ٍِ صرٍ٘ ٙؽذىج الضىضؾ٘ثدٔ ٍىِ أغىرثف
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ثىىدع٘ ))ٙفىئعث ىىٌ ٝنىِ خصىَج ،فى ٝؾى٘ز ىيَقنَىز أُ صطىَع أق٘ثىىٔ إال دعى ّدٓ شىجٕدث دعىىد
أ ثةٔ ثىٗ ،َِٞدعد لدٗر فنٌ ٍْٖج دجىضققٞجا
ٗدٖثث ٝخضيف ثالضضؾ٘ثح عِ ثىشٖج ر ،عىل أُ ثىشٖج ر ٕ ٜقٞجً ثىشجٕد فٍ ٜؾيىص
ثىقعجء دعد فيف ثى َِٞٞدجإلخذجر عىِ ٗثقعىز فىدعش ٍىِ اٞىرٓ ٗٝضرصىخ عيٖٞىج فىج ىغٞىرٓ
(ضي جُ ،)114 :1984 ،فجىشٖج ر صصدر عِ شخص خر اٞر ثىخصٌ فى ٜثىىدع٘ ،ٙثٍىج
ثعث مجّش ثألق٘ثه لاج رر عِ ثىخصٌٗ ،مجّش صْشب ثىضسثٍج ً عي ٔٞفٖ ٜإقرثر(*)ا
ٗعي ٔٞف ٝؾ٘ز ىيَقنَز أُ صدع٘ث ى ضضؾ٘ثح ثال ٍِ مىجُ غرفىج فى ٜثىىدع٘ ،ٙثٍىج
ثىغٞر ف ٝطَع إال مشجٕد فى ٜثىىدع٘ ٙدعىد أ ثةىٔ ثىَٞى ،ِٞفىئُ عُى ٜى ضىضؾ٘ثح ٗثرث س
ثىَقنَىىز ثضىىضؾ٘ثدُٔ  -ىىىٞص مشىىجٕد  -فٞؾىىخ عيٖٞىىج إ خجىىىٔ فىى ٜثىىىدع٘ ٙعيىىٗ ٚفىىج ق٘ثعىىد
ثخضصىىجً ثىغٞىىر دْىىجء عيىى ٚأٍىىر ثىَقنَىىز(**) ،إع ٍىىِ فىىج ثىَقنَىىز إ خىىجه ٍىىِ صشىىجء ٍىىِ
ثالشخجا ى ضضٞعجؿ ٌٍْٖ عَج ٝيسً ىقطٌ ثىدع٘ ،ٙمئ خجه ثةرر رضىَٞز ىضقىد ٌٝأٗرث
صقش ٝدٕج (ثالضذجح ثىَ٘ؽذز ىقجُّ٘ ثىَرثفعجس ثىعرثق)ٜا
انمسى انخاَ :ٙانشزٔط انتٚ ٙجة تٕافزْا ف ٙيذم االستجٕاب أٔ انٕالعح انًزاد االستجٕاب
تشأَٓا
ٝشضرغ ف ٜثى٘ثقعز ثىَرث ثالضضؾ٘ثح دشأّٖج ص٘ثفر ثىشرٗغ ثالصٞز:
 -1أُ صنىىُ٘ ثى٘ثقعىىز شخصىىٞز دجىْطىىذز ىيخصىىٌ ثىَ يىى٘ح ثضىىضؾ٘ثدٔ :أ ٛأُ صنىىُ٘ ثى٘ثقعىىز
ثىَرث ثالضضؾ٘ثح دشأّٖج ٍضعيقىز دشىخص ثىخصىٌ ثىَطىضؾ٘ح إعث ٍجمىجُ شخصىج غذٞعٞىج،
أٍىىج دجىْطىىذز الضىىضؾ٘ثح ثألشىىخجا ثىَعْ٘ٝىىز ،فأّ ىُٔ ٝقصىىد د٘لىىف ثى٘ثقعىىز شخصىىٞز ،أُ
صضعيج ٕثٓ ثى٘ثقعز ٗصضصو دجىشقص ثالعضذجر ٛعثصىٔ د٘لىفٔ ٕٞتىز أٗ ٍصىيقز أٗ شىرمز،
ٗىٞص دشخص ٍِ َٝغو ثىشخص ثىَعْ٘( ٛثىعشَجٗٗ ٛثىعشَجٗ)174 :1985 ،ٛا
 -2أُ صنُ٘ ثى٘ثقعز ثىَرث ثالضضؾ٘ثح دشأّٖج ٍضعيقز دجىدعٍْ٘ٗ ٙضؾز ٗؽىجةسث قذ٘ىٖىجٕٗ :ىثث
ثىشرغ عجً ٝشَو مو غىر ثإلعذىجس ثىَعرٗفىزٍْٖٗ ،ىج غرٝقىز ثالضىضؾ٘ثحٗ ،قىد أشىجرس
(*) صؾدر ثالشىجرر إىى ٚأّىُٔ ٝقصىد دىجإلقرثر فطىخ ثىَىج رٍ 59 /ىِ قىجُّ٘ ثإلعذىجس ثىعرثقى ٜثىْجفىث عٛ
ثىرقٌ  107ىطْز  1979ثىَعده دأُّٔ ((ثإلقىرثر ثىقعىجةٕ ٜى٘ إخذىجر ثىخصىٌ ثٍىجً ثىَقنَىز دقىج
عي ٔٞالخرٗ ،ثإلقرثر اٞر ثىقعجة ٕ٘ ٜثىثٝ ٛقع خجرػ ثىَقنَز)) ٗص٘ثفقٖج ثىَىج ر 103 /إعذىجس
ٍصر ٛثىْجفث ع ٛثىرقٌ  25ىطْز  1968ثىَعده ٗثىَج ر 210 /ثل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّ ٜثىْجفث عٛ
ثىرقٌ  90ىطْز  1983ثىَعدها
(**) فٕ ٜثث ثىصد ٝقصد دجخضصجً ثىغٞر دْجء عي ٚأٍر ثىَقنَز ٕ٘ ،قٞجً ثىَقنَز دج خجه شخص ٍِ
ثىغٞر ف ٜثىدع٘ ٙالضضؾ ء ٗؽٔ ثىقج فٖٞجٕٗ ،ىثث ثالخضصىجً ٝؾعيىٔ ثىَشىر صىجرر ثٍىرث ٗؽ٘دٞىج
عي ٚثىَؾنَىز ،مَىج فىّ ٜىص ثىَىج رٍ 3-69 /ىِ قىجُّ٘ ثىَرثفعىجس ثىعرثقى ٜثىْجفىث ع ٛثىىرقٌ 83
ىطْز  1969ثىَعىده  -ثىَىجخ٘عر ٍىِ ثىفقىٔ ثالضى ٍٍ ٜىِ ّىص ثىَىج رٍ 1637 /ىِ ٍؾيىز ثالفنىجً
ثىعدىٞزٗ -صجرر ثخرٝ ٙؾعئ ثىَشر ثٍرث ؽ٘ثزٝج عي ٚثىَقنَز ،مَج ف ٜثىَج رٍ 4-69 /رثفعىجس
عرثقىى ٜإع ّصىىاش عيىىا ٚأُ ((ىيَقنَىىز أُ صىىدع٘ث أ ٛشىىخص ى ضضٞعىىجؿ ٍْىىٔ عَىىج ٝيىىسً ىقطىىٌ
ثىىىىدع٘ٗ ))ٙثىَ فىىىذ أُ ٕىىىثث ثالخضصىىىجً قىىىد ٝنىىىُ٘ عيىىى ٚثىىىىراٌ ٍىىىِ إرث ر ثغىىىرثف ثىىىىدع٘ٙ
ٍٗعجرظضٌٖ ألُ ثخضصجً ثىغٞر ف ٜثىدع٘ٝ ٙفٞد ثى٘ل٘ه إىى ٚثىققٞقىز ٗصققٞىج ثىعدثىىزا ٗىيَسٝىد
ٍِ ثىضفصٞو رثؽع (ثىْدثٗ)141 :1988 ،ٛا
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إىٞىىٔ ثىَىىج رٍ10 /ىىِ قىىجُّ٘ ثإلعذىىجس ثىعرثقىى ٜإع ّصىىش عيىى ٚأّىُٔ ((ٝؾىىخ أُ صنىىُ٘ ثى٘ثقعىىز
ثىَىىرث إعذجصٖىىج ٍضعيقىىز دجىىىدعٍْ٘ٗ ٙضؾىىز فٖٞىىج ٗؽىىجةس قذ٘ىٖىىج)) ٗص جدقٖىىج ثىَىىج ر 2 /إعذىىجس
ٍصرٗ ٛىٌ ٝر ّص ف ٜثىق٘ثّ ِٞثىَقجرّز ثالخرٙا
ٗفىىٕ ٜىىثث ثىصىىد ٝعىىٞف ثىفقىىٔ (ثىعىىجٍر ،)52 :1966 ،ٛشىىرٗغ ثخىىر ٙصفرظىىٖج
غذٞعز ثالشٞجءٗ ،ىثىل ىٌ ٝقرا ثىَشر عي ٚعمرٕج لرثفزً ف ٜثىَج ر ثىَثم٘رر ّفجًٕٗ ،ىثٓ
ثىشرٗغ ٕ ٜأُ صنُ٘ ثى٘ثقعز ٍقو ثىْسث ٗ ،أُ صنُ٘ ٍقد ر ٍَٗنْزا
أٍج فَٞج ٝخص أُ صنُ٘ ثى٘ثقعز ثىَرث ثالضضؾ٘ثح دشأّٖج ٍضعيقز دجىىدع٘ ،ٙأ ٛعيىٚ
ليز ق٘ٝز دَ٘ظ٘ ثىْسث ٕٗ ،ثث ثىشىرغ ٝعىد ٍ٘ؽى٘ ث ثعث أّصىخ ثإلعذىجس عيى ٚثى٘ثقعىز ثىضىٜ
صنُ٘ ٍصدر ثىقىج ،مَىج ىى٘ ثعذىش ثىذىجةع عقىد ثىذٞىع ىيَ جىذىز دىجىغَِ ،فجى٘ثقعىز فىٕ ٜىثٓ ثىقجىىز
الَٝنِ أُ صنُ٘ ثال ٍضعيقز دجىقج ثىَ جىخ د ِٔ(*)ا
أٍىج أُ صنىىُ٘ ثى٘ثقعىىز ٍُْضؾىىز دجإلعذىىجس ،أٍ ٛىىِ شىىأّٖج ثع ثعذضىىش أُ ص٘لىىو إىىى ٚثقْىىج
ثىقجظ ٜدَج ٝؤعر عي ٚثىقنٌ ثىثٝ ٛصدرٓٝٗ ،نف ٜأُ صنُ٘ عْصرث ٍِ عْجلر ثالقْىج  ،فىجعث
ىٌ صنِ مثىل ف ؽدٗ ٍِ ٙإعذجصٖج فضٗ ٚى٘ مجّش ٍضعيقز دجىدعٕ٘ٗ ،ٙثث ثىشرغ دىجى ذع ٝغْىٜ
ٍِ ثىْجفٞز ثىَْ قٞز عِ ثىشىرغ ثىطىجدجٕ٘ٗ ،ثىضعيىج دجىىدع٘ ،ٙعىىل أُ مىو ٗثقعىز ٍْضؾىز فىٜ
ثىدع٘ ٙالدد ٍِ أُ صنُ٘ ٍضعيقز دٖجٗ ،ثىعنص اٞر لقٞـ فقد صنُ٘ ثى٘ثقعز ٍضعيقىز دجىىدع٘ٙ
ٗىنْٖج اٞرٍْضؾز (ثىطْٖ٘ر)63 :1968 ،ٛا
أٍىىج دخصىى٘ا أُ صنىىُ٘ ثى٘ثقعىىز ؽىىجةسر ثىقذىى٘ه ،فجىقىىجُّ٘ الٝؾٞىىس إعذىىجس ٗثقعىىز صخىىجىف
ٍذىىج ا ثىشىىرٝعز ثالضىى ٍٞز أٗ ثىْظىىجً ثىعىىجً ،مَْىىع إعذىىجس ثىردىىج ٗإعذىىجس ٝىىِ ثىقَىىجر أٗ دٞىىع
ثىَخىىدرثس أٗ قىىد ٝنىىُ٘ ثىقىىجُّ٘ ٍْىىع إعذجصٖىىج الضىىذجح صضعيىىج دىىجال ثح ،ف ى ٝقذىىو إعذىىجس ثىع قىىز
ثىؾْطىىىٞز اٞىىىر ثىَشىىىرٗعز ٍىىىغ  ،أٗ قىىىد ٝنىىىُ٘ ىطىىىذخ ثقضعىىىضٔ ظىىىرٗرر ثىصىىىٞجاز ثىقجّّ٘ٞىىىز
(ثىعذ٘  ،)193 :1997 ،ٛمَج ف ٜثىقرثةِ ثىقجغعز ،ف ٝؾ٘ز إعذجس عىدً لىقز فنىٌ قعىجةٜ
ىَخجىفىىز عىىىل ىقؾٞىىز ثىشىىب ثىَقنىىً٘ فٞىىٔ فٞىىظ ّصىىش ثىَىىج ر 106 /إعذىىجس عرثقىى ٜعيىى ٚأّ ىُٔ
((الٝىىاؾ٘ز قذىى٘ه ىٞىىو ٝىىْقط فؾٞىىز ثألفنىىجً ثىذجصىىز)) ٗص جدقٖىىج ثىىىاَج ر 101 /إعذىىجس ٍصىىرٛ
ٗثىَج ر 303 /ثل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّٗ ٜعي ٔٞفٖثث ثىشىرغ َٝضىد ىٞشىَو مىو ٍىجٕ٘ ٍ يى٘ح فىٜ
ثى٘ثقعز ٍِ شرٗغا
أٍج دخص٘ا أُ صنُ٘ ثى٘ثقعىز ٍقىو ّىسث  ،فٖىثث شىرغ دىد ٜٖٝثع ٍىِ ثىَعىرٗف أُ
ثإلعذجس ٖٝدف إى ٚث ٖىجر فقٞقىز ثى٘ثقعىز ثىَضْىجز عيٖٞىجٗ ،ثإلعذىجس الٝنىُ٘ ثال ثٍىجً ثىقعىجء،
ٗالٝرفع إى ٚثىقعىجء ثال ثى٘قىجةع ثىَضْىجز ف٘ىٖىج دى ِٞثىخصىً٘ ،فىجعث ىىٌ ٘ٝؽىد ّىسث دىأُ مىجُ
ثىخصٌ ٍطيَج دصقز ثى٘ثقعز ثىَدعجر ،فيِ ٝنىُ٘ ْٕىجك ٍطى٘ن الُ صعىٞع ثىَقنَىز ٗقضٖىج فىٜ
صققٞج ٕثٓ ثى٘ثقعز (ضعد)59 :1995 ،ا

(*) صؾدر ثالشجرر إى ٚأُّٔ قد ٝضعثر ثإلعذجس ثىَذجشر عي ٚثىْق٘ ثىَضقىدً فٞيؾىج ثىَضقجظى ٜإىى ٚثإلعذىجس
اٞر ثىَذجشر أ ٛإعذجس ٗثقعز ثخر ٙىٞطش فقػ قرٝذز ٍِ ثى٘ثقعز ثالليٞز دو ٍضصيز دٖىج ثصصىجال
ٗعٞقج ٕٗثث ثالصصجه ثى٘عٞج ٕ٘ ثىثٝ ٛؾعيٖىج ٍضعيقىز دىجىقج ثىَ جىىخ دى ِٔااا ٗىيَسٝىد ٍىِ ثىضفصىٞو
رثؽع (ثىطْٖ٘ر)61 :1968 ،ٛا
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ٗأٍىىج أُ صنىىُ٘ ثى٘ثقعىىز ثىَىىرث إعذجصٖىىج ٍقىىد ر ،فٖىىثث شىىرغ دىىد ٜٖٝثٝعىىج ،ألُ ثى٘ثقعىىز
اٞر ثىَقد ر صذق ٚد ذٞعز ثىقجه ٍؾٖ٘ىٕٔٗ ،ثث ٝؾعيٖج اٞر قجديز ىإلعذجس ،ألُ ثإلعذىجس ثقْىج ،
ٗثالقْج الٝر عي ٚثٍار ٍؾاٖ٘ه (فطّ٘ز)25 :2000 ،ا
ٗثخٞرث ٝؾخ أُ صنُ٘ ثى٘ثقعز ٍَنْز ثإلعذجس ،أٍَ ٛنْز ثى٘ق٘ عق ٍْٗ قٞج ٗاٞىر
ٍطضقٞيز ،ألُ ثىَطضقٞو ال ٝقذو ثإلعذجسٗ ،قد صرؽع ثالضضقجىز دطذخ أُ ثى٘ثقعىز صضعىجرض ٍىع
ثىعقو ٗثىَْ ج ،مَِ ٝدع ٜثد٘صٔ ىشخص ثخر ٝنذىرُٓ ضىْجٗ ،قىد صرؽىع ثالضىضقجىز إىىٗ ٚلىف
ثى٘ثقعز دأّٖج اٞر ٍقد ر ،ثع الضذٞو إى ٚإعذجصٖج ،مَج ىى٘ ث عى ٚثىخصىٌ أّىُٔ ىىٌ ٝنىثح قىػ أٗ ىىٌ
ٝشىىرح ثىخَىىر ثدىىدث ،فٖىىثٓ ثى٘قىىجةع الٝطىىضقٞو صصىىدٝقٖج عقى ٍْٗ قىىجٗ ،ىنىىِ ثٍىىر ثإلعذىىجس فٖٞىىج
ٍطضقٞو ىعدً صقدٝد ٕثٓ ثى٘قجةعا
انمسى انخانج :انشزٔط انخاطح تاجزاءاخ االستجٕاب َٗٝنْْج ثؽَجىٖج عي ٚثىشنو ثٟص:ٜ
ُٝ -1شىىىضرغ ددثٝىىىزً أُ ٝصىىىدر قىىىرثر ٍىىىِ ثىَقنَىىىز دىىىئؽرثء ثالضىىىضؾ٘ثح ،ضىىى٘ث ًء مىىىجُ غيىىىخ
ثالضضؾ٘ثح دْىج ًء عيى ٚغيىخ ثىخصىٌ ٍىِ ثىَقنَىز الضىضؾ٘ثح خصىَٔ ،ثً دْىج ًء عيى ٚثٍىر
ثىَقنَز ٍِ صيقجء ّفطٖج(*)ا
ٝ -2ؾخ أُ ٝضٌ صقدٝد ؽيطز الضضؾ٘ثح ثىخصٌٗ ،عي ٚغجىخ ثالضضؾ٘ثح أُ ٘ٝظـ ف ٜغيذىٔ
ثى٘قجةع ثىَرث ثضضؾ٘ثح خصَٔ عْٖج ص٘ظٞقج صجٍجٗ ،عيى ٚثىَقنَىز ثٝعىج دٞىجُ ثالضىذجح
ثىض ٜصطضْد ثىٖٞج ف ٜغيخ ثضضؾ٘ثح ثفد ثىخصً٘ٗ ،صغذٞش عىىل فىٍ ٜقعىر ثىؾيطىز ،دْىج ًء
عيّ ٚص ثىَج ر 72 /إعذجس عرثق ٜثع ّصش عي ٚأّٔ ((أٗالً -عيى ٚغجىىخ ثالضىضؾ٘ثح أُ
٘ٝظـ ف ٜغيذٔ ثى٘قجةع ثىَرث ثضضؾ٘ثح خصَٔ عْٖج ص٘ظٞقج صجٍج ،عجّٞج ً -عي ٚثىَقنَىز
دٞأُ ثالضذجح ثىض ٜصطضْد ثىٖٞج ف ٜغيخ ثضضؾ٘ثح ثفىد ثىخصىً٘ ٗصغذٞىش عىىل فىٍ ٜقعىر
ثىؾيطز)) ثٍج ثىَج ر  109 /إعذجس ٍصىر ٛفىاقد ّصىش عيى ٚأّىأ ((٘ٝؽىٔ ثىىرةٞص ثالضىتيز
ثىضٝ ٜرثٕج إى ٚثىخصٌ أٗ ٘ٝؽٔ ثى ٔٞمىثىل ٍىج  ٝيذىٔ ثىخصىٌ ثالخىر ص٘ؽٖٞىُٔ ٍْٖىج ٗصنىُ٘
ثالؽجدز ف ٜثىؾيطز عثصٖج ثال ثعث رثس ثىَقنَز ثع جء ٍٞعج ى ؽجدز)) دَْٞىج ّصىش ثىَىج ر/
 229ثلىى٘ه ٍقجمَىىجس ىذْىىجّ ٜعيىى ٚأّىىٔ ((٘ٝؽىىٔ رةىىٞص ثىَقنَىىز أٗ ثىقجظىى ٜثىَْضىىدح
ثالضتيز ثىَضعيقز دَ٘ظ٘ ثالضضؾ٘ثح مَج  ٝرؿ ثالضتيز ثىضٝ ٜرثٕج ٍُؾدٝىز ٗثىضى ٝ ٜيىخ
ٍْٔ ثفد ثىخصً٘ ص٘ؽٖٖٞج إى ٚثىخصٌ ثالخر)).
ٝ -3ؾخ ع٘ر ثىخصىٌ ثالخىر ىقعى٘ر ثؽىرثءثس ثالضىضؾ٘ثحٝٗ ،ؾى٘ز أُ ُٝضخىث ثالؽىرثء فىٜ
اٞجدٔ ثعث مجُ قد صذيس ٗصخيف عِ ثىقع٘ر ثضضْج ث إىّ ٚىص ثىَىج ر 14 /إعذىجس عرثقى ٜثع
ّصش عي ٚأُّٔ ((ٝدع ٚثىخصٌ ىقع٘ر ثؽرثءثس ثإلعذجسٝٗ ،ؾ٘ز أُ ٝضخىث ثالؽىرثء فىٜ
اٞجدٔ ثعث مجُ قد صذيس ٗصخيف عِ ثىقع٘ر)) أٍىج ثىَىج ر 110 /إعذىجس ٍصىر ٛفقىد ّصىش
عي ٚأُّٔ ((صنُ٘ ثالؽجدىز فىٍ٘ ٜثؽٖىز ٍىِ غيىخ ثالضىضؾ٘ثح ٗىنىِ الٝض٘قىف ثالضىضؾ٘ثح
عي ٚفع٘ر ِٓ)) ثٍج ثىَىج ر 226 /ثلى٘ه ٍقجمَىجس ىذْىجّ ٜفقىد ّصىش عيى ٚأّىُٔ ((ٝؾىرٛ
ثضىىضؾ٘ثح ثىخصىىٌ دقعىى٘ر خصىىَٔ ٍىىجىٌ صقىىضط ِثىظىىرٗف ثضىىضؾ٘ثح مىىو ٍَْٖىىج دغٞىىجح
(*) صؾىىدر ثالشىىجرر ثىىى ٚثُ ثىَىىج ر 223 /ثلىى٘ه ٍقجمَىىجس ىذْىىجّّ ٜصىىش عيىى ٚأّ ىُٔ ((ٝذيىىس ثىقىىرثر
دجالضضؾ٘ثح إى ٍِ ٚصقرر ثضضؾ٘ثدٔ قذو ثىَ٘عىد ثىَعى ِٞىقعى٘رٓ دغ عىز ثٝىجً عيى ٚثالقىو ثال ثعث
مجُ فجظرث ف ٜؽيطز ثىَقجمَز ٗقذِو دجضضؾ٘ثدٔ ف٘رث أٗ مجُ ف ٜثىقعٞز عؾيز قص٘))ٙا
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ثالخىىرٗ ،صقصىىو ٍقجديىىز دَْٖٞىىج دعىىد عىىىل دْىىج ًء عيىى ٚغيىىخ ثفىىدَٕج أٗ ثعث رثس ثىَقنَىىز
ظرٗرر ىثىلٗ ،أُ صخيف ثفد ثىخصً٘ عِ ثىقع٘ر الَْٝع ثضضؾ٘ثح ثىخصٌ ثالخر))ا
ٝ -4ؾىىخ صْظىىٍ ٌٞقعىىر دىىجؽرثءثس ثضىىضؾ٘ثح ثىخصىىٌٍ٘ ،قىىع ٍىىِ قذىىو ثىقجظىىٗ ٜثىَعىىجُٗ
ثىقعجةٗ ٜثىخصٌ ثىَطضؾ٘ح ٗثىخصٌ ثالخر أُ مجُ فجظرث ؽيطىز ثالضىضؾ٘ثح ،ثضىضْج ث
الفنجً ثىَج ر – 15 /عجىغج إعذجس عرثق ،ٜثع ّصاش عي ٚأّأُ ((ٝىْظٌ ٍقعىر دىجالؽرثءثس
ثىَضقدٍز)) ٗٝقصد دٖج ثؽرثءثس ثإلعذجسٍْٖٗ ،ىج ثؽىرثءثس ثضىضؾ٘ثح ثىخصىٌ ،ثٍىج ثىَىج ر/
 111إعذجس ٍصىر ٛفقىد ّصىش عيى ٚأُ ((صىدُٗ ثالضىتيز ٗثالؽ٘دىز دجىضفصىٞو ٗثىدقىز فىٜ
ٍقعىىر ثىؾيطىىز ٗدعىىد ص ٗصٖىىج ٘ٝقىىع عيٖٞىىج ثىىىرةٞص ٗثىنجصىىخ ٗثىَطىىضؾ٘حٗ ))...ص جدقٖىىج
ثىَج ر 231 /ثل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّ.ٜ
فجعث ٍىجص٘ثفرس ثىشىرٗغ ثىطىجدقز ثى زٍىز ى ضىضؾ٘ثح د٘ؽىٔ عىجً ،فجّىُٔ ٝؾى٘ز ص٘ؽٞىٔ
ثالضىىضؾ٘ثح فىى ٜمىىو ثى٘قىىجةع ثىَضعيقىىز دىىجىْسث  ،فضىىٗ ٚىىى٘ ثز ث س عىىِ فىىد ثىْصىىجح ثىقىىجّّ٘،ٜ
ٗعىىىل ألُ ثىغىىرض ٍىىِ ثالضىىضؾ٘ثح اجىذىىج ٕىى٘ ثىقصىى٘ه عيىى ٚثإلقىىرثرٍٗ ،ىىج ثً ثالضىىضداله
دجإلقرثر ٝصـ دجىْطذز ىنو ثى٘قجةع ثىض ٜصصيـ ٍق ىإلعذجس ،عي ٔٞؽجزَ ثضضؾ٘ثح ثىخصٌ عىِ
ثى٘قجةع ثىَضعيقز دجىْسث فضٗ ٚى٘ زث س عِ فد ثىْصجح ثىقجّّ٘ ٜثىَعرٗفا
انفزع انخاَ :ٙسهطح انًذكًح تتٕج ّٛاالستجٕاب
ثُ غيىىخ ثالضىىضؾ٘ثح عىىج رًٝ ،ىىضٌ دْىىج ًء عيىى ٚغيىىخ ثىخصىىٌ ٍىىِ ثىَقنَىىز الضىىضؾ٘ثح
خصَٔ ،أٗ دْج ًء عي ٚثٍر ٍِ ثىَقنَز ٍِ صيقجء ّفطٖج ض٘ثء مجُ ْٕجك غيخ ٍِ ثىخصٌ أٗ ىىٌ
ٝنِٗ ،ف ٜميضج ثىقجىض ِٞالدد ٍِ لدٗر قرثر ٍِ ثىَقنَز دجىَ٘ثفقز عي ٚثالضضؾ٘ثحٗ ،صقدٝىد
ؽيطز الضضؾ٘ثح ثىخصٌ ٗ ،ع٘ر ثىخصٌ ثالخر ىيقع٘ر ،مَج ثشرّج ثىٖٞج ّفجًا
ٗفىى ٜمىىو عىىىل فييَقنَىىز ضىىي ز صقدٝرٝىىز ٗثضىىعز ،دىىأُ صىىجٍر ٍىىِ صيقىىجء ّفطىىٖج دىىجؽرثء
ثالضىضؾ٘ثح ،أٗ أُ صطىىضؾٞخ ى يىىخ ثىخصىىٌ دجضىىضؾ٘ثح خصىىَٔ ،أٗ الصطىىضؾٞخ فضرفعىُٔ فضىىٚ
ٗىىى٘ مجّىىش ثى٘قىىجةع ٍضعيقىىز دجىىىدعٍْ٘ٗ ٙضؾىىٔ فٖٞىىج ،ثعث ٍىىج ٗؽىىدس فىى ٜثىىىدعٍ٘ ٙىىِ ثىعْجلىىر
ٍجٝنف ٜىضن٘ ِٝعقٞدصٖج دغٞر فجؽز الصخجع ٍغو ٕثث ثالؽرثءٗ ،عىل عيٗ ٚفج ّص ثىَج ر73 /
ا أٗال ٍِ قجُّ٘ ثإلعذجس ثىعرثق ٜثع ّصش عي ٚأُّٔ ((ثعث رثس ثىَقنَز أُ ثىىدع٘ ٙىٞطىش فىٜ
فجؽز إى ٚثضضؾ٘ثح أٗ أُ ثى٘قجةع ثىضٝ ٜرث ثضضؾ٘ثح ثىخصٌ عْٖج اٞر ٍْضؾٔ أٗ اٞر ؽىجةسر
ثإلعذجس رفعش غيخ ثالضضؾ٘ثح)) ٗص جدقٖج ثىَج ر 220 /ثل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّ ٜثٍج ثىَىج ر/
 108إعذجس ٍصر ٛفقد ّصش عي ٚأُّٔ ((ثعث رثس ثىَقنَىز أُ ثىىدع٘ ٙىٞطىش فى ٜفجؽىز إىىٚ
ثضضؾ٘ثح رفعش غيخ ثالضضؾ٘ثح)) فجىقجعدر ثعُ أُ ثالضىضؾ٘ثح ٕى٘ ٍىِ ثىىرخص ثىقجّّ٘ٞىز
ثىَخ٘ىىىىز ىَقنَىىىز ثىَ٘ظىىى٘  ،فىىىجالٍر ؽىىى٘ثز ٛىٖىىىج الصخىىىجع ٕىىىثث ثالؽىىىرثء ٍىىىِ عىىىدً ثصخىىىجعٓ
الضضؾ٘ثح ٍِ مجُ فجظرث ٍِ ثىخصً٘ ،أٗ أُ صجٍر دقع٘ر ثىخصىٌ الضىضؾ٘ثدٔ ،ضى٘ثء ٍىِ
صيقجء ّفطٖج ثً دْج ًء عي ٚغيخ خصَ ِٔ ثالخرا
ٕٗنثث ّخيص إى ٚثىق٘ه أُ ثىض٘ضىع فى ٜضىي ز ثىَقنَىز عٍَ٘ىج َٝنىِ ٍ فظضىُٔ ٍىِ
ثىْجفٞز ثىض ذٞقٞز ف ٜمو ىٞو ٍِ ث ىز ثإلعذجسٗ ،ىنِ ثىَذدث ثىعجً ثىثٝ ٛقنٌ ٍؾَىو ٕىثث ٝضعىـ
فّ ٜص ثىَج ر ٍِ 17 /قىجُّ٘ ثإلعذىجس ثىعرثقى ٜثع ّصىش عيى ٚأّىُٔ ((أٗالً -ىيَقنَىز أُ صقىرر
ٍِ صيقجء ّفطٖج أٗ دْجء عي ٚغيخ ثىخصٌ ،ثصخجع أ ٛثؽىرثء ٍىِ ثؽىرثءثس ثإلعذىجس صىرثُٓ الزٍىج
ىنشف ثىققٞقز ،عجّٞج ً– ىيَقنَز أُ صعده عَج ثٍىرس دىٔ ٍىِ ثؽىرثءثس ثإلعذىجس دشىرغ أُ صذىِٞ
يزكز انذراساخ انًستمثهٛح  -كهٛح انذذتاء انجايعح
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ثضىىذجح عىىىل فىىٍ ٜقعىىر ثىؾيطىىز ،عجىغ ىج ً -ىيَقنَىىز أُ صجخىىث دْضٞؾىىز أ ٛثؽىىرثء ٍىىِ ثؽىىرثءثس
ثإلعذجس دشرغ أُ صذ ِٞثضذجح عىل ف ٜفنَٖج)) ٗص جدقٖج ثىَج ر 9 /إعذجس ٍصر ٛفى ٜفى ِٞأُ
ثىَىج ر 237 /ثلى٘ه ٍقجمَىجس ىذْىجّ ٜعٕذىش إىى ٚأُ ((ىيَقنَىز أُ صعىده عَىج ثٍىرس دىٔ ٍىِ
ثؽرثءثس ثإلعذجس ثعث غرأس رٗف صذرر ٕثث ثىعدٗه ٗصؾعو ثإلعذجس ثىَقرراٞر ٍؾد))ا
ٗٝضعـ ىْج أُ ّص ثىقجُّ٘ ثىيذْجّ ٜقد قَٞىد عىدٗه ثىَقنَىز دقىدٗط ىرٗف غجرةىز،
عي ٚعنص ّص ثىقجُّ٘ ثىعرثقٗ ٜثىَصر ،ٛثىث ٛؽعو ثىعدٗه ٍ يقج ٍِٗ صيقجء ّفطٖجا
مَج ثؽىجزَ قىجُّ٘ ثإلعذىجس ثىعرثقى ٜثٝعىج ،ثىقىج فى ٜثىعىدٗه عىِ ثالضىضؾ٘ثح دعىد أُ
ثٍرس دٔ ثىَقنَز أٗ ٗثفقش عي ٔٞثعث ٗؽدس أُّٔ الؽدٗٗ ،ٍُْٔ ٙإىٕ ٚثث ثشىجرس ثىَىج ر– 73 /
عجّٞج ً ثع ّصش عي ٚأُّٔ ((ىيَقنَز أُ صعده عىِ ثالضىضؾ٘ثح دعىد أُ ثٍىرس دى ِٔ أٗ ٗثفقىش عيٞىٔ
ثعث ثصعـ ىٖج أُ الؽدٗ ٍُْٔ ٙأٗ الٍذرر ىُٔ)).
انًثذج انخاَٙ
اجزاءاخ االستجٕاب ٔاالحار انًتزتثح عهّٛ
ٍِ ثىَعيً٘ أُ ثالضضؾ٘ثح ٕ٘ ثؽىرثء ٍىِ ثؽىرثءثس ثإلعذىجس ،صىجٍر دىٔ ثىَقنَىز ٍىِ
صيقجء ّفطٖج ،أٗ دْج ًء عيى ٚغيىخ ثفىد ثىخصىً٘ ،ثع ٝعَىد ثفىد ثىخصىً٘ إىى ٚضىؤثه خصىَٔ عىِ
دعط ثى٘قىجةع ،ىٞصىو ٍىِ ٗرثء ثالؽجدىز عيٖٞىج أٗ ثإلقىرثر دٖىج إىى ٚإعذىجس ٍسثعَىٔ أٗ فجعىٔ،
ٗىٞنُ٘ ىى ٍ ٞيقىج ىإلعذىجس ،أٗ ىضىضَنِ ثىَقنَىز ٍىِ صيَىص ثىققٞقىز ثىَ٘لىيز ىٖىثث ثإلعذىجس،
ٗثضضنَجال ىثىل ْٝذغ ٜصقطٕ ٌٞثث ثىَذقظ عي ٚثىَ يذ ِٞثٟص:ِٞٞ
ثىَ يخ ثألٗه /غر ثؽرثء ثالضضؾ٘ثحا
ثىَ يخ ثىغجّ /ٜثالعجر ثىَضرصذز عِ ثالضضؾ٘ثحا
انًطهة األٔل
طزق اجزاء االستجٕاب
ثأللو أُ ٝضٌ ثالضىضؾ٘ثح ٍىِ قذىو ثىَقنَىز ثىضى ٜصىْظٌ ثىىدع٘ٗ ،ٙفى ٜثىؾيطىز ثىضىٜ
صقىىد ٕج ىٖىىثٓ ثىغجٝىىز ،إال أّ ىُٔ ٝؾىى٘ز ىنىىو ٍىىِ ثىخصىىَ ِٞأُ  ٝيىىخ ثضىىضؾ٘ثح خصىىَٔ ثالخىىرا
فييَقنَز أُ صطضؾ٘ح ٍِ مجُ فجظرث ٍِ ثىخصً٘ٗ ،ىنو ٌٍْٖ أُ  ٝيىخ ثضىضؾ٘ثح خصىَٔ
ثىقجظرٗ ،ىيَقنَز ثٝعج أُ صجٍر دئفعجر ثىخصٌ الضضؾ٘ثدٔ ض٘ثء ٍِ صيقىجء ّفطىٖج ،أٗ دْىج ًء
عي ٚغيخ خصَٔ ،عي ٔٞضْضْأٗه عىل دجىضفصٞو ظَِ ثىفرع ِٞثٟص:ِٞٞ
ثىفر ثألٗه /ص٘ؽ ٔٞثالضضؾ٘ثح ٍِ قذو ثىَقنٌا
ثىفر ثىغجّ /ٜص٘ؽ ٔٞثالضضؾ٘ثح دْج ًء عي ٚغيخ ثفد ثىخصً٘ا
انفزع األٔل :تٕج ّٛاالستجٕاب يٍ لثم انًذكًح
صَضيل ثىَقنَز فىج ثضىضؾ٘ثح أفىد ثىخصىً٘ ٍىِ صيقىجء ّفطىٖجٍ ،ىِ ُٗ ص٘قىف عيىٚ
غيخ ثفد ثىخصً٘ أٗ ٍعجرظضٔٗ ،عىل ثضضْج ث إى ٚأفنىجً ثىَىج ر 71 /إعذىجس عرثقى ٜثع ّصىش
عي ٚأُّٔ ((ىيَقنَز ٍِ صيقجء ّفطٖج أٗ دْج ًء عي ٚغيىخ ثىخصىً٘ أُ صطىضؾ٘ح ٍىِ صىرٍ٘ ٙؽذىج
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
الضضؾ٘ثدٔ ٍِ ثغرثف ثىدع٘ٗ ))ٙص٘ثفقٖج ثىَج ر 106 ٗ 105 /إعذىجس ٍصىرٗ ٛثىَىج ر218 /
ثل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّٜا
ُ
ٕٗنىىثث فجالضىىضؾ٘ثح د٘لىىفٔ فقىىج ثلىى ٞىيَقنَىىزٝ ،عىىد غرٝقىىج ٍىىِ غىىر صققٞىىج
ثىدع٘ ،ٙصطضٖدف د ِٔ ثىَقنَىز صَنْٖٞىج ٍىِ ثى٘لى٘ه إىى ٚثىققٞقىز إلعذىجس ثىقىج فى ٜثىىدع٘،ٙ
فيٖج أُ صطضؾ٘ح ٍِ صيقجء ّفطٖج ٍِ مجُ فجظرثً ٍِ ثىخصً٘ ،فجعث مجُ ثىخصٌ اٞر فجظىر،
ثٍرس ثىَقنَز دجفعجرٓ الضضؾ٘ثد ِٔٗ ،عي ٍِ ٚصقرر ثضضؾ٘ثدُٔ أُ ٝقعر دْفط ِٔ ثىؾيطز ثىضىٜ
فد ٕج ثىقرثر(*) ،ف ٝؾ٘ز ىٔ أُ ٘ٝمو اٞىرٓ عْىٔ فى ٜثالضىضؾ٘ثحٝٗ ،ؾىخ أُ ُٝىدع ٚثىخصىٌ
ثالخرىقعى٘ر ثؽىىرثءثس ثالضىىضؾ٘ثحٝٗ ،ؾىى٘ز أُ ٝضخىىث ثالؽىىرثء فىى ٜفجىىىز اٞجدىىٔ ،ثعث مىىجُ قىىد
صذيس ٗصخيف عىِ ثىقعى٘ر ،عيىٗ ٚفىج ّىص ثىَىج ر 14 /إعذىجس عرثقى ٜثىضى ٜصىٌ ثالشىجرر ثىٖٞىج
ضجدقجا
أٍىج صخيىف ثىخصىٌ ثىَ يىى٘ح ثضىضؾ٘ثدٔ عىِ ثىقعىى٘ر ىعىثر غىجرا مىىجىَرض أٗ أٛ
رف قجٕر ،ؽىجز صجؽٞىو ثالضىضؾ٘ثح إىى ٚؽيطىز ثخىر ٙىنىٝ ٜىضَنِ ٍىِ فعى٘رٕج (ٍىرقص،
)108 :1971ا
فئعث مجُ ىيخصٌ عثر َْٝعٔ ّٖجةٞج عِ ثىقع٘ر ى ضىضؾ٘ثح ،ؽىجز ىيَقنَىز أُ صْىدح ثفىد
قعجصٖج الضضؾ٘ثدٔٗ ،عىل ثضضْج ثً إىّ ٚىص ثىَىج ر – 15 /أٗال ٍىِ قىجُّ٘ ثإلعذىجس ثىعرثقى ،ٜإع
ّصش عي ٚأُّٔ ((ثعث قجً عثر ٍقذ٘ه َْٝع فع٘ر ثىخصٌ دْفطى ِٔ الضىضؾ٘ثد ِٔ ...،ؽىجزَ ىيَقنَىز
أُ صْضقىىو ثىٞىىٔ ،أٗ أُ صْىىدح ثفىىد قعىىجصٖج ىألّضقىىجه إىىىٍ ٚنجّىىٔ ،أٗ أُ صْٞىىخ ثىَقنَىىز ثىضىىٝ ٜقىىٌٞ
ثىخصٌ أٗ ثىشجٕد أٗ ثىَ ي٘ح صقيٞفىٔ فى ٜثةرصٖىج ىيقٞىجً دىثىل)) ٗص جدقٖىج ثىَىج ر 112 /إعذىجس
ٍصرٗ ٛثىَج ر 224 /أل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّٜا
أٍج إعث مجُ ثىخصٌ ثىَ ي٘ح ثضضؾ٘ثدٔ ٍقَٞج ددثةرر ٍقنَىز اٞىر ثىَقنَىز ثىَرف٘عىز
ثىٖٞج ثىدع٘ ،ٙفيٖثٓ ثىَقنَز أُ صقٞىو ثضىضؾ٘ثدٔ إىى ٚثىَقنَىز ثىضىٝ ٜقى ٌٞدىدثةرصٖجٗ ،أُ صْىدح
الؽرثةٔ قجظ ٜثىَقنَز ثىضىٝ ٜقىع ٍقىو ثقجٍضىٔ فى ٜثةرصٖىج ،ثضىضْج ث إىى ٚأفنىجً ثىَىج ر– 15 /
أٗال إعذجس عرثق ٜثىطجىف ثىثمر ،ثٍج ثىَىج ر 4/إعذىجس ٍصىر ،ٛفقىد ّصىش عيى ٚأّىُٔ ((ثعث مىجُ
ثىَنجُ ثى٘ثؽخ ثؽرثء ثإلعذجس ف ٔٞدعٞدث عِ ٍقىر ثىَقنَىز ؽىجزَ ىٖىج أُ صْىدح الؽرثةىٔ قجظىٜ
ٍقنَز ثىَ٘ث ثىؾسثةٞز ثىضٝ ٜقع ٕثث ثىَنجُ ف ٜثةرصٖج ٗعىىل ٍىع ٍرثعىجر ثىَٞعىج ثىَْصى٘ا
عي ٔٞف ٜثىَىج ر ثىطىجدقز)) فى ٜفى ِٞأُ ثىَىج ر 225 /ثلى٘ه ٍقجمَىجس ىذْىجّّ ٜصىش عيى ٚأّىٔ
((ثعث مىىجُ ثىخصىىٌ ثىَقىىرر ثضىىضؾ٘ثدٔ ٍقَٞىىج خىىجرػ ٍْ قىىز ثىَقنَىىز ؽىىجز َىٖىىج ثضىىضْجدز ٍقنَىىز
ثخىىىر ٙالضىىىضؾ٘ثدٔ دقعىىى٘ر خصىىىَٔ ٗٝؾىىى٘ز ثٝعىىىج ثضىىىضْجدز ٍقنَىىىز ٗىىىىز ثؽْذٞىىىز ىيقٞىىىجً
دجضضؾ٘ثدز)).
فىىجعث مىىجُ ثىخصىىٌ ثىَىىرث ثضىىضؾ٘ثدٔ ٍقَٞىىج فىى ٜثىخىىجرػ ،فٞؾىى٘ز ىيَقنَىىز أُ ص يىىخ
ثىقْصو ثىعرثق ٜأٗ ٍىِ ٝقىً٘ ٍقجٍىٔ ثضىضؾ٘ثدٔ ،ثع ّصىش ثىَىج ر -16 /أٗال ٍىِ قىجُّ٘ ثإلعذىجس
ثىعرثق ٜعي ٚأّٔ ُ((ٝؾ٘ز ىيَقنَز أُ ص يخ د٘ثض ز ٗزثرر ثىخجرؽٞز ٍِ ثىقْصو ثىعرثق ٜأٗ
(*) ثىؾىدٝر دجىىثمر أُ ثىَىج ر 106 /إعذىىجس ٍصىر ٛثع ّصىش عيى ٚأّىُٔ ((ىيَقنَىز أُ صىجٍر دقعىى٘ر
ثىخصٌ الضضؾ٘ثدٔ ض٘ثء ٍِ صيقجء ّفطٖج أٗ دْج ًء عي ٚغيخ خصَٔ ٗعي ٍِ ٚصقىرر ثضىضؾ٘ثدٔ أُ
ٝقعر دْفطٔ ثىؾيطز ثىض ٜفد ٕج ثىقرثر))ا
يزكز انذراساخ انًستمثهٛح  -كهٛح انذذتاء انجايعح
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
ٍىىِ ٝقىىً٘ ٍقجٍىىٔ ثضىىضؾ٘ثح ثىخصىىٌ أٗ صقيٞفىىٔ ثىَٞىى ِٞأٗ ثالضىىضَج إىىى ٚشىىٖج ر ثىشىىٖ٘ ثعث مىىجُ
عرثقٞىىج ٍقَٞىىج ًفىى ٜثىخىىجرػ)) ثٍىىج ثىَىىج ر 225 /ثلىى٘ه ٍقجمَىىجس ىذْىىجّ ٜفقىىد ّصىىش عيىى ٚأّ ىُٔ
((ٝٗ...ؾ٘ز ثٝعج ثضضْجدز ٍقنَز ٗىز ثؽْذٞىز ىيقٞىجً دجضىضؾ٘ثدٔ)) ٗىىٌ ٝىر ّىص لىرٝـ دىثىل
ف ٜقجُّ٘ ثإلعذجس ثىَصرٛا
ٗىيَقنَىىز أُ صذجشىىر ثضىىضؾ٘ثح ثىخصىىً٘ دْفطىىٖجٗ ،عىىىل دض٘ؽٞىىٔ ثالضىىتيز ثىضىى ٜصرثٕىىج
ٍْجضذز إى ٚأ ٍِ ٛغرف ٜثىىدع٘ٗ ،ٙعىج رً ٍىج صنىُ٘ ثالؽجدىز فى ٜثىؾيطىز ّفطىٖج ،ثال ثعث رثس
ثىَقنَز ثٍٖجىُٔ ىيؾ٘ثح عْٖج ،فقد صقضع ٜغذٞعز ثالضضؾ٘ثح أُ ٝرؽع ثىَطىضؾ٘ح إىى ٚأٗرث
أٗ ٍيفجس ٗ فجصر أٗضؾ س ٍعْٞزٗ ،ف ٜمو ٕثث الٝؾ٘ز ثالضضعجّز دَقجً ى ؽجدز عِ ثالضىتيز،
ألُ ٕثث ٝع ّد ٍخجىفج ً ىَج قصد ٍِ ثالضضؾ٘ثح (خ جح)237 :1973 ،ا
ٗٝيسً صدٗ ِٝصيل ثالضتيز ٗثالؽ٘دىز دجىضفصىٞو ٗثىدقىز دَقعىر ثىؾيطىز ،إع ٝعى ّد صْظىٌٞ
ٍقعر دجؽرثءثس ثالضضؾ٘ثح ٍِ ظَِ ثىشرٗغ ثىخجلز ثى٘ثؽخ ص٘فرٕج دجالضضؾ٘ثح ،ثىضىٜ
صىىىٌ ثالشىىىجرر ثىٖٞىىىج ضىىىجدقجٝٗ ،ؾىىىخ أُ ٘ٝقىىىع مىىىو ٍىىىِ ثىقجظىىىٗ ٜثىَعىىىجُٗ ثىقعىىىجةٗ ٜثىخصىىىٌ
ثىَطىىضؾ٘ح ٗثىخصىىٌ ثالخىىر -إُ مىىجُ فجظىىرث ؽيطىىز ثالضىىضؾ٘ثح – فىىٍ ٜقعىىر ثالضىىضؾ٘ثح
ٕثثا
ٗالشىىل فىى ٜأُ عىىدً صىىدٗ ِٝصيىىل ثالضىىتيز ٗثالؽ٘دىىز دضفصىىٞيٖج فىىٍ ٜقعىىر ثىؾيطىىز،
ٝطىضضذع د ىىألُ ثالضىضؾ٘ثحٗ ،مىىثىل عىدً ص٘قٞىىع ٍقعىرٕج ،ثٍىىج عىدً صى ٗر ثالضىتيز ٗثالؽ٘دىىز
عيىىى ٚثىَطىىىضؾ٘ح قذىىىو ع٘صىىىٔ إىىىى ٚص٘قٞىىىع ثىَقعىىىر ،فىىى ٝطىىىضضذع ثىىىىذ ألُ ،ثال ثعث ثعذىىىش أُ
ثىَطضؾ٘ح غيىخ صىألٗر ثق٘ثىىٔ فيىٌ ُٝؾىخْ إىى ٚعىىل ،ثٍىج ثعث ثٍضْىع ثىخصىٌ عىِ ثالؽجدىز ،فضىدُٗ
ثالضىىتيز ٗٝىىثمر ثٍضْىىج ثىخصىىٌ ثىَىىرث ثضىىضؾ٘ثدٔ عىىِ ثالؽجدىىز ٗثالضىىذجح ثىضىىٝ ٜىىدى ٜدٖىىج ىٖىىثث
ثالٍضْج ٝٗ ،ضٌ صىدٗ ِٝعىىل فىٍ ٜقعىر ثالضىضؾ٘ثحٗ ،مىثىل ثىقىجه ثعث ثٍضْىع عىِ ثىض٘قٞىع عىِ
ثالضىىىضؾ٘ثح ،إع ّصىىىش ثىَىىىج ر 111 /إعذىىىجس ٍصىىىر ٛعيىىى ٚأّىىىُٔ ((صىىىدُٗ ثالضىىىتيز ٗثالؽ٘دىىىز
دجىضفصٞو ٗثىدقز دَقعر ثىؾيطز ٗدعد صألٗصٖج ٘ٝقع ثىىرةٞص ٗثىنجصىخ ٗثىَطىضؾ٘ح ٗثعث ثٍضْىع
ثىَطضؾ٘ح عِ ثالؽجدىز أٗ عىِ ثىض٘قٞىع عمىر فى ٜثىَقعىر ثٍضْجعىُٔ ٗضىذذُٔ)) ٗص جدقٖىج ثىَىج ر/
 231ثل٘ه ٍقجمَجس ىذْجّٗ ٜىٌ ٝر ّص لرٝـ دثىل ف ٜقجُّ٘ ثإلعذجس ثىعرثقٜا
انفزع انخاَ :ٙتٕج ّٛاالستجٕاب تُا ًء عهٗ طهة ادذ انخظٕو
عٍَ٘ىج ٝغذىىش فىىج ثالضىىضؾ٘ثح ىنىو غىىرف فىى ٜثىىىدع٘ ٙضى٘ثء مىىجُ ٍىىدعٞج أٗ ٍىىدعٚ
عي ٔٞأٗ ٍضدخ أٗ ٍدخ ف ٜثىدع٘ -ٙشخصج عجىغج -عِ ٗقجةع ٍعْٞز صىر ٙثىَقنَىز ظىرٗرر
ضؤثىٔ عْٖجٝٗ ،قصو ٕثث ف ٜأٝز ٍرفيز ٍِ ٍرثفىو ثىىدع٘ ٙأٗ ٗر ٍىِ ث ٗثر ثىَقجمَىز(*)،
ٗف ٜأٍ٘ ٛظ٘ مجُ ،ثال أُّٔ ٝؾخ أُ ٝقدً قذو خضجً ثىَرثفعزٍٗ ،ع ٕىثث ٝؾى٘ز ىيَقنَىز فىضـ
دىىجح ثىَرثفعىىز ٍىىِ ؽدٝىىد الؽىىرثء ثالضىىضؾ٘ثح ،إعث رأس أُ ث ىىىز ثإلعذىىجس اٞىىر ٗثفٞىىز ،أٗ أُ
ٗثف ىضققٞىج ثىَىرث ٍْىٔ ،فٞنىُ٘ ى ضىضؾ٘ثح فجةىدر
ثىضققٞج ثىث ٛفصو ف ٜثىقعٞز مجُ اٞىر
ٍ
الضضنَجه ٕثث ثىْقص (ثىْدثٗ)337 :1976 ،ٛا
(*) فٕ ٜىثث ثىصىد صؾىدر ثالشىجرر إىى ٚأُ ثىَىج ر 218 /ثلى٘ه ٍقجمَىجس ىذْىجّ ٜثع ّصىش عيى ٚأّىُٔ
((ىيَقنَز ف ٜأٝز ٍرفيز ٍىِ ٍرثفىو ثىَقجمَىز أُ صقىرر ٍىِ صيقىجء ّفطىٖج أٗ دْىج ًء عيى ٚثى يىخ،
فع٘ر ثىخصً٘ أٗ ثفدٌٕ دجىثثس الضضؾ٘ثدٌٖ ف ٜؽيطز عيْٞز أٗ ف ٜارفز ثى َُثثمرر)).

166

يجهح تذٕث يستمثهٛح – انعذد أنساتع ٔانعشزٌٔ ٔانخايٍ ٔانعشزٌٔ ْ1430ـ – 2009و

االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
ٗصؾدر ثالشجرر إى ٚأُ ثىضشىرٝعجس ثىَقجرّىز عٍَ٘ىج صعىرف ّى٘عٍ ِٞىِ ثالضىضؾ٘ثح،
ثألٗه ٕ٘ :ثالضضؾ٘ثح ثىَقٞد ثىثٝ ٛرٍ ٜإى ٚثىقص٘ه عيى ٚإقىرثر قعىجةٍ ٜىِ ثىخصىٌ ،فٖى٘
عٗ ثىَصيقز ف ٜثىقص٘ه عي ٚإقرثر خصَٔٗ ،صعيِ ثالضىتيز ٍقىدٍج ىيخصىٌ ثىَىرث ثضىضؾ٘ثدٔ
ىٞضىددر ثالؽجدىىز عيٖٞىىجٗ ،ىىٞص ىيقجظىى ٜضىى٘ ٙغيىخ ثٝعىىجفجس دشىىأُ ثالؽجدىزٗ ،مىىثىل ىىىٞص ىىىٔ
ٍْجقشز ثىخصٌ ىنٝ ٜغٞر ثؽجدضٔ ،ثٍج ثىْ٘ ثىغىجّ :ٜفٖى٘ ثالضىضؾ٘ثح ثىقىر ،ثىىث ٛالٝرٍى ٜإىىٚ
ثإلقرثرٗ ،أَّج ثىقص٘ه عي ٚثٝعجفجس صْٞر ثىققٞقز ثٍجً ثىقجظ ٜدشأُ ٗقجةع ثىقعٞز ،فىَٞنِ
أُ ٝر ثالضضؾ٘ثح ىَصىيقز ثىَطىضؾ٘حٗ ،ىىٞص ْٕىجك ٗؽى٘ح فى ٜص٘ؽٞىٔ ثالضىتيز ٍقىدٍج إىىٚ
ثىخصىىٌ ،دىىو ٝقعىىر ثىخصىىٌ ْٗٝىىجق فىىٗ ٜقىىجةع ثىقعىىٞز دصىىفز عجٍىىز ،فعى عِ أُ ثىقجظىىٜ
َٝيىىل ضىىي ز ٗثضىىعز فىىٍْ ٜجقشىىز ثغىىرثف ثىىىدع٘ ٙىَعرفىىز ثىققٞقىىزٝٗ ،عىىد فىىج ثىَقنَىىز فىىٜ
ثضضؾ٘ثح ثىخصٌ ٍِ صيقجء ّفطٖج ٍِ قذٞو ثالضضؾ٘ثح ثىقر(**)ا
ّٗؤٝد أُّٔ ىٞص عَز فجةىدر ٍىِ ثىْجفٞىز ثىعَيٞىز ىيضفرقىز دى ِٞثىْى٘ع ،ِٞثع ىىٞص ْٕىجك ٍىج
َْٝىىع أُ ٝىىؤ  ٛثضىىضؾ٘ثح ثىَقنَىىز ىيخصىىٌ ٍىىِ صيقىىجء ّفطىىٖج إىىى ٚإقىىرثر ٍىىِ ؽجّىىخ ثىخصىىٌ
ثىَطضؾ٘ح قد ٝقطٌ ثىْسث (ثىعذ٘ )191 :1997 ،ٛا
ٕٗنىىثث ف ى صطىىضيسً ثىقىى٘ثّ ِٞثىَقجرّىىز ٍ٘ظىى٘ ثىدرثضىىز ،ثفجغىىز ثىخصىىٌ عيَىىج دَىىج
ض٘ٞؽٔ ثى ٍِ ٔٞثالضتيز ،اٞر أُّٔ ثعث مجُ ثالضضؾ٘ثح دْج ًء عي ٚغيخ ثىخصىٌ ،فْٞذغى ٜعيٞىٔ أُ
٘ٝظـ ف ٜغيذٔ ثى٘قجةع ثىَرث ثضضؾ٘ثح خصَٔ عْٖج ص٘ظٞقج صجٍج ،فض ٚصضجمىد ثىَقنَىز ٍىِ
أُ ٕىىثٓ ثى٘قىىجةع ٕىى ٜشخصىىٞز دجىْطىىذز ىيخصىىٌ ثىَ يىى٘ح ثضىىضؾ٘ثدٔٗ ،أّٖىىج ٍضعيقىىز دجىىىدع٘ٙ
ٍْٗضؾز فٖٞج ،مَىج أُ عيى ٚثىَقنَىز دٞىأُ ثالضىذجح ثىضى ٜصطىضْد ثىٖٞىج فى ٜغيىخ ثضىضؾ٘ثح ثفىد
ثىخصً٘ٝٗ ،غذش عىل فٍ ٜقعر ثىؾيطز مَج صٌ ص٘ظٞقٖج ضجدقجا
انًطهة انخاَٙ
االحار انًتزتثّ عٍ االستجٕاب
إُ ثىغرض ٍِ ثالضضؾ٘ثح عٍَ٘ج ٕى٘ ثىقصى٘ه عيى ٚإقىرثرٍِ ثىخصىٌ ثىَطىضؾ٘ح
دجى٘ثقعز ثىَضْجز فٖٞج ،فجعث ث  ٙثالضضؾ٘ثح إى ٚصققٞج عىل ثىغرض ،فىئُ ثفنىجً ثإلقىرثر ٕىٜ
ثىض ٜص ذج عيٗ ٔٞصنُ٘ ىٔ ق٘ر ثإلقرثر ثىقعىجة ٜفى ٜثإلعذىجس ،ثٍىج ثعث ىىٌ ٝذيىس ثالضىضؾ٘ثح ٕىثث
ثىقىىد ،فىىأُ ثالٍىىر الٝخيىى٘ ٍىىِ ثصخىىجع ثىخصىىٌ ثىَطىىضؾ٘ح ،ثٍىىج ثألّنىىجر أٗ ثالؽجدىىز ثىغجٍعىىز أٗ
ثىْجقصىىز أٗ ثىضخيىىف عىىِ ثىقعىى٘رٗ ،عيٞىىٔ ضىىٞضٌ ص٘ظىىٞـ ٕىىثٓ ثالعىىجر صذجعىىج ظىىَِ ثىفىىرعِٞ
ثالص:ِٞٞ
ثىفر ثألٗه /فجىز فع٘ر ثىخصٌ ثىَطضؾ٘ح ٗثالؽجدز دص٘رر لرٝقزا
ثىفر ثىغجّ /ٜفجىز إّنجر ثىخصىٌ ثىَطىضؾ٘ح أٗ ثالؽجدىز ثىغجٍعىز أٗ ثىْجقصىز أٗ ثىضخيىف عىِ
ثىقع٘را

(**) صؾدر ثالشجرر فٕ ٜثث ثىصد أُ ق٘ثّ ِٞثىَرثفعجس ٗثإلعذجس ف ٜثىذ ثىعردٞز صجخث دْظجً َٝسػ
دٕ ِٞث ِٝثىْظجٍ ُٗ ٍِ ِٞثالقضصجر عي ٚثفدَٕج ،دَْٞىج ٝجخىث ثىْظىجً ثىفرّطى ٜدجىْظىجً ثىغىجّ،ٜ
ٗىيَسٝد ٍِ ثىضفصٞو رثؽع (ثىْدثٗ)207 :1977 ،ٛا
يزكز انذراساخ انًستمثهٛح  -كهٛح انذذتاء انجايعح
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
انفزع األٔل :دانح دضٕر انخظى انًستجٕب ٔاالجاتح تظٕرج طزٚذح
ٍِ ثىَذج ا ثىَعرٗفز فى ٜثإلعذىجس عٍَ٘ىجٕ ًًً ،ى٘ عىدً ؽى٘ثز ثلى ْج ثىخصىٌ ىىٞ
ىْفطٔ دْفطٔ ،ىثىل فأُ ثؽجدىجس ثىخصىٌ ثىَطىضؾ٘ح ثىَغذضىز فىٍ ٜقعىر ثىؾيطىز ال صنىُ٘ ىىٞ
ىيَطضؾ٘ح ظد خصَٔ ،دو ٝطضخيص ٍْٖج ىٝ ٞنىُ٘ فؾىز عيٞىٔٗ ،ىَصىيقز خصىَٔ غجىىخ
ثالضضؾ٘ثح ،أٗ ثعث ثقر ثىخصٌ ثىَطضؾ٘ح فى ٜثعْىجء ثضىضؾ٘ثدٔ ٍىِ ثىَقنَىز دصى٘رر لىرٝقز
أٗ ظىىَْٞز دجى٘قىىجةع ثىَضْىىجز فٖٞىىج ،فٞنىىُ٘ ثالضىىضؾ٘ثح قىىد فقىىج ٕدفىىٔٝٗ ،عىىد ٕىىثث ثإلقىىرثر
قعجةٞجٝٗ ،ضرصخ عي ٔٞدغذ٘س ثى٘ثقعز عذ٘صج صجٍج (دنر)189 :1997 ،ا
انفزع انخاَ  :ٙدانح إَكار انخظى انًستجٕب أٔ االجاتح انغايضح أٔ انُالظح أٔ انتخهف عٍ
انذضٕر
صقدط ٕثٓ ثىقجىز فَٞج ثعث أّنر ثىخصٌ ثىَطىضؾ٘ح ثى٘قىجةع ثىضى ٜصعىَْٖج ثالضىضؾ٘ثح
أّنجرث صجٍىج ،فىأُ عىىل ٝؾعىو ثالضىضؾ٘ثح عىد ٌٝثىفجةىدرٗ ،ال صخ ى٘ ثىقعىٞز خ ى٘ر ٗثفىدر فَٞىج
ٝضعيج دجإلعذجس ٍِٗ ،عٌ ٝض٘ؽخ عي ٚغجىخ ثالضضؾ٘ثح أُ ٝقدً ى ٞثخر إلعذىجس عى٘ثٓ عيىٚ
ٗفج ثىق٘ثعد ثىعجٍز ف ٜثإلعذجس (ثىقعجر ُٗ ٍِ ،ضْز غذع)339 :ا
مَىىج أّىىُٔ ٍىىِ ثىؾىىجةس ثٝعىىج أُ ٝيؾىىج إىىى ٚغيىىخ ثضىىضؾ٘ثح ؽدٝىىد ،دشىىرغ أُ ٝنىىُ٘
ٍ٘ظ٘عٔ ٗقجةع ىٌ ٝضْأٗىٖج ثالضىضؾ٘ثح ثىطىجدج (ثىعشىَجٗٗ ٛثىعشىَجٗ ،)619 :1958 ،ٛثٍىج
ثؽجح ثىَطضؾ٘ح دجؽجدز اجٍعىز أٗ ّجقصىز أٗ ْٝنىر دعىط ثى٘قىجةع ٗٝقىر دذععىٖج ثالخىر،
ثعث
َ
ففٕ ٜىثٓ ثىقجىىزٝ ،ؾى٘ز ىيَقنَىز أُ صعى ُد ٕىثث ثىَ٘قىف ٍىِ ثىَطىضؾ٘ح قرْٝىز قعىجةٞز أٗ صعىدُٓ
أّنجرث ىي٘قجةع ٍ٘ظ٘ ثالضضؾ٘ثح (ثىَؤٍِ)92 :1978 ،ا
ثٍج ف ٜفجىز ثىضخيف عِ فع٘ر ثالضضؾ٘ثح ،ف ٝخي٘ ثىقجه عْد ثصذج عىل ٍىِ أفىد
أٍر:ِٝ
أٔالً :أُ ٝنىىُ٘ ثىضخيىىف عىىِ ثالضىىضؾ٘ثح ىعىىثر َْٝعىىٔ عىىِ ثىقعىى٘رٗ ،صىىرثٓ ثىَقنَىىز ٍقذىى٘ال،
مجىطفر أٗ ثىَرضٗ ،عْىد عثك صرؽىب ثىَقنَىز ثالضىضؾ٘ثح ىؾيطىز ثخىر ٙصقىد ٕج ،أٗ
صعىى ِٞثفىىد قعىىجصٖج ىألّضقىىجه إىىىٍ ٚقىىو ثىخصىىٌ الضىىضؾ٘ثدٔ ،ثعث مىىجُ فعىى٘رٓ ىيَؾنَىىز
ٍضعثرث ،مَج ّصش عي ٔٞثىَج ر -15 /أٗال ٍِ قجُّ٘ ثإلعذجس ثىعرثق ٜضجىفز ثىثمرا
حاَ ٛالاً :فىى ٜفجىىىز ثىضخيىىف عىىِ فعىى٘ر ثىؾيطىىز ثىَقىىد ر ى ضىىضؾ٘ثح دغٞىىر عىىثر ٍقذىى٘ه ،أٗ أُ
ٝقعرٕج َٗٝضْع عِ ثالؽجدز ىغٞر ضذخ أٗ ٍط٘ن قجّّ٘ ،ٜأٗ ث ع ٚثىؾٖو أٗ ثىْطىٞجُ،
ٗفىىٕ ٜىىثث ّؾىىد ثىضذىىج ِٝفىى ٜثىقيىى٘ه ثىقجّّ٘ٞىىز ىٖىىثٓ ثىقجىىىز فىى ٜثىضشىىرٝعجس عٍَ٘ىىج ،ثع
ثىَ فىذ أُ ثىقىى٘ثّ ِٞثىَقجرّىز قىىد صذىىجٍ ِٝعىَّٖ٘ج ٗثصؾجٕٖىىج فىى ٜصقىدٝر ثىؾىىسثء ثىَىىدّٜ
ىٖثٓ ثالٍ٘ر ،ألُ عىل ٍِ شأُّٔ أُ ٝعرقو عَو ثىقعجء(*)ا
(*) صؾدر ثالشجرر إى ٚأُ ا ضعدُٗ ثىقش ٝ ْٜٞر ٙثٍنجّٞز ص ذٞج ثىَج رٍ 238 /ىِ قىجُّ٘ ثىعق٘دىجس
ثىعرثق ٜثىْجفث ع ٛثىرقٌ  111ىطْز  1969ثىَعده عي ٚثىَضخيف عِ ثىقع٘ر فع ً عِ ثىؾسثء
ثىَدّ ٜثىَقررفّ ٜص ثىَج رٍ ،ع ٍ فظز أُ ثىؾسثء ثىث ٛرصىاذضٔ ثىَىج ر 238 /عق٘دىجس عرثقىٜ
ٕىى٘ (( ثىقىىذص ىَىىدر الصسٝىىد عيىى ٚضىىضز ثشىىٖر ٗدغرثٍىىز الصسٝىىد عىىِ ٍجةىىز ْٝىىجر أٗ دجفىىدٕ ٙىىجصِٞ
ثىعق٘دض ))ِٞرثؽع (ثىقش )289 :1976 ،ْٜٞا ف ٜفٝ ِٞثٕخ ثىذعط ثالخر إى ٚعدً ثالصفج ٍع
ثىىىرث ٛدىىسعٌ أُ ثى َُ َشىىر قىىد فىىد ثالعىىر ثىقىىجّّ٘ ٜثىَضرصىىخ عىىِ عىىدً ثىقعىى٘ر ٗثضىىضْضؼ ثىقرْٝىىز
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
ٍِٗ ثىؾدٝر دجىثمر أُ ٍ٘قف ثىفقٔ ثالضى ٍٗ ٜثظىـ ٍىِ خى ه ّىص ثىَىج ر1822 /
ٍِ ٍؾيز ثالفنجً ثىعدىٞز ،إع ع ّدس ثىََضْع عِ ثالؽجدىزٍْ ،نىرث إع ّصىش عيى ٚأّىُٔ ((ثعث ثلىر
ثىَدع ٜعي ٔٞعي ٚضن٘صٔ عْد ثالضضفٖجً مَج عمرّج ّفج ً ٗىٌ ٝقو ال أٗ ّعىٌ ٝعى ُد ضىن٘صٔ ،إّنىجرث،
ٗمثىل ى٘ ثؽجح دق٘ىٔ ال ثقر ٗال أّنر ٝع ُد ؽ٘ثدٔ ٕثث إّنجرثً ثٝعجٗ ،ص يخ ثىذْٞز ٍىِ ثىَىدعٜ
ف ٜثىص٘رص ِٞمَج عمرّج ّفج ً)) ٗدٖثث ّؾىد أّىُٔ ىىٌ ٝضرصىخ عيى ٚثٍضْىجعٌٖ عىِ ثالؽجدىز ىى ٞأٗ
قرْٝز عي ٚلقز ثى٘قجةع ثىَرث ثضضؾ٘ثدٌٖ عْٖج (دجز)1095 :1889 ،ا
ٗعيٞىىٔ َٝن ىِ أُ ُّصىىْف ثىقىى٘ثّ ِٞثىَقجرّىىز دجىْطىىذز ىْىى٘ ثىؾىىسثء ثىىىث ٛرصذضىىٔ عىىِ
ثىضقيف أٗ ثالٍضْج ثىَشجر ثىَٖٞج إى ٚع عز ثصؾجٕجس ٗعي ٚثىْق٘ ثٟص:ٜ
االتجالالاِ األٔلٗ :ثىَضَغىىو فىى ٜقىىجُّ٘ ثإلعذىىجس ثىعرثقىى ،ٜإع ع ى ّدس ٕىىثٓ ثالٍىى٘ر قرْٝىىز
قعىىجةٞز عيىى ٚلىىقز ثى٘قىىجةع ثىَىىرث ثضىىضؾ٘ثدٔ عْٖىىجٗ ،ثىضىى ٜصطىىجعدٕج عيىى ٚفطىىٌ ثىىىدع٘ ،ٙثع
ّصش ثىَج ر ٍْٔ 74/عي ٚأّٔ ((ثعث صخيف ثىخصٌ عِ ثىقع٘ر الضىضؾ٘ثدٔ ُٗ عىثر ٍقذى٘ه،
أٗ فعر ٗثٍضْع عِ ثالؽجدز ىغٞر ضذخ أٗ عثر قجّّ٘ ٜأٗ ث ع ٚثىؾٖو أٗ ثىْطٞجُ ،فييَقنَىز
أُ صطىضخيص ٍىىِ عىىل قرْٝىىز قعىىجةٞز صطىجعدٕج عيىى ٚفطىٌ ثىىىدع٘ٗ ،ٙعىىىل فى ٜثىقىىجالس ثىضىىٜ
ٝؾ٘ز فٖٞج ثإلعذجس دجىقرثةِ ثىقعجةٞز)) ّٗر ٙأُ عذجرر ((ٗعىل فى ٜثىقىجالس ثىضىٝ ٜؾى٘ز فٖٞىج
ثإلعذىىجس دىىجىقرثةِ ثىقعىىجةٞز)) ثىىى٘ثر ر فىى ٜثىىىْص زثةىىدرٗ ،مىىجُ ثالؽىىدر عىىدً ثٝرث ٕىىج ،ثع ٍىىِ
ثىَعيىىً٘ أُ ثإلعذىىجس دىىجىقرثةِ ثىقعىىجةٞز ال ٝؾىى٘ز ثال فىى ٜثىقىىجالس ثىضىىٝ ٜؾىى٘ز فٖٞىىج ثإلعذىىجس
دجىشٖج را

ٗثىقنٌ عيٗ ٚفج ٍج ٝضرثء ٙىٖج ،ف ٍ٘ؽخ ىض ذٞج ثىَج ر238 /ا رثؽع (ثىقردز.)96 :1973 ،
ّٗقِ الَّٞو ىٖثث ثىرأ ٛإع أُ ثىَشىر ثىعرثقى ٜثرث د٘ظى٘ؿ فى ٜثمغىر ٍىِ ٍ٘ظى٘ أُ ٝعىسز
ٗٝسٝد ٍِ ضي ز ثىَقنَىز ٗ ٗرٕىج فى ٜعَيٞىز ثىضقجظىٗ ،ٜىٖىثث ّؤٝىد رأ ٛا ضىعدُٗ ثىقشىْٜٞ ٞ
دجعضذجر أُ ثىفعو ثىَرصنخ== ==ٕ٘ ثالٍضْج ٍِ ُٗ ضذخ ٍشرٗ عىِ ثىقعى٘ر ثٍىجً ضىي ز
قعىىجةٞز عيىى ٚثىىىراٌ ٍىىِ صذيٞىىس ثىخصىىً٘ دجىقعىى٘رّٗ ،ىىر ٙثٝعىىج ثٍنجّٞىىز ص ذٞىىج ثىَىىج ر259 /
عق٘دىىجس عرثقىى ٜعيىى ٚثىََضْىىع عىىِ ثالؽجدىىز دغٞىىر عىىثر قىىجّّ٘ٗ ٜثىضىىّ ٜصىىش عيىى ٚأّىُٔ ((ٝعجقىىخ
دجىقذص ٍدر ال صسٝد عي ٚضضز ثشٖر ٗدغرثٍز ال صسٝد عيٍ ٚجةز ْٝجر أٗ دجفىدٕ ٙىجص ِٞثىعقى٘دضِٞ
مو ٍِ -2 ،ثٍضْع دغٞر عثر قجّّ٘ ٜعِ أُ ٝؾٞخ عي ٚضؤثه ٗؽٖٔ ثى ٔٞثفد ٍَِ عمر ف ٜثىفقرر
قىجض أٗ ٍققىج ))-عيى ٚأّىُٔ ٝؾىخ ثألّضذىجٓ إىى ٚأُ ثىغرثٍىز معق٘دىز ددىٞىز فىد ٍقىدثرٕج
ثىطجدقز-
ٍ
دَ٘ؽىىخ ثىضعىىدٝو ثالخٞىىر دىىجىقرثر ع ٛثىىىرقٌ  107فىى 2001/4 /26 ٜدىىأُ الصقىىو عىىِ ()51000
ٗثفد ٗخَط ِٞثىف ْٝجر ٗالصسٝد عيٍ )250000( ٚتضٗ ِٞخَط ِٞثىف ْٝجر فى ٜؽىرثةٌ ثىؾىْـ
ثىَعجقخ عيٖٞىج دىجىقذص ىَىدر الصسٝىد عيى ٚع عىز ضىْ٘ثسا رثؽىع (ثى٘قىجةع ثىعرثقٞىز:2001/5/7 ،
)329ا
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
االتجاِ انخاَٝٗ :ٙشَو ثىق٘ثّ ِٞثىض ٜرصذش عي ٚثىضخيف ٗثالٍضْج ثىَشجر ثىَٖٞىج ؽى٘ثز
ثإلعذجس دجىشٖج ر ٗثىقرثةِ ثىقعجةٞز فى ٜثالفى٘ثه ثىضى ٜالٝؾى٘ز فٖٞىج عىىل ،ث ٛأُ ٝقذىو ثإلعذىجس
دشىىٖج ثىشىىٖ٘ ٗثىقىىرثةِ ثىقعىىجةٞز فَٞىىج مىىجُ ٝضعىى ِٞإعذجصىُٔ دجىنضجدىىزَٝٗ ،غىىو ٕىىثث ثالصؾىىجٓ قىىجُّ٘
ثإلعذىىىجس ثىَصىىىرٗ ،ٛفىىىّ ٜىىىص ثىَىىىج ر 113 /إع ّصىىىش عيىىى ٚأّىىىُٔ ((ثعث صخيىىىف ثىخصىىىٌ عىىىِ
ثىقعىى٘ر ى ضىىضؾ٘ثح دغٞىىر عىىثر ٍقذىى٘ه أٗ ثٍضْىىع عىىِ ثالؽجدىىز دغٞىىر ٍذىىرر قىىجّّ٘ ،ٜؽىىجزَ
ىيَقنَىىز أُ صقذىىو ثإلعذىىجس دشىىٖج ر ثىشىىٖ٘ ٗثىقىىرثةِ فىى ٜثالفىى٘ثه ثىضىىٍ ٜىىج مىىجُ ٝؾىى٘ز فٖٞىىج
عىل))(*)ا
ٗ ٝفىىذ أُ ٕىىثث ثالصؾىىجٓ قىىد خفىىف ثٝعىىج ٍىىِ ثىؾىىسثء ثىَضرصىىخ عىىِ ٗثقعضىى ٜثىضخيىىف
ٗثالٍضْىج خ فىج ىيقى٘ثّ ِٞثىَقجرّىز ثالخىر ٙثىضى ٜقىررس عى ّد ثى٘قىجةع فىٕ ٜىثٓ ثىقجىىز عجدضىز أٛ
ٍعضىىرف دٖىىج -مقىىجُّ٘ ثلىى٘ه ثىَقجمَىىجس ثىَدّٞىىز ثىيذْىىجّٗ -ٜمَىىج ضىىْ فذ عىىىل فىى ٜثالصؾىىجٓ
ثىغجىظا
ٕٗنىىىثث فىىىئُ عىىىدً ثىقعىىى٘ر أٗ عىىىدً ثالؽجدىىىز ،الٝعىىى ّد إقىىىرثرث ٍىىىِ ثىَطىىىضؾ٘ح ،إع أُ
الٝرً فقىػ إىى ٚثإلقىرثر مَىج ثشىرّج ضىجدقجٗ ،إَّىج إىى ٚصْى٘ٝر ثىَقنَىز فى٘ه ٗقىجةع
ثالضضؾ٘ثح
ِ
ثىقعٞزٗ ،ثالٍر ّفطٔ  ْٝذج فى ٜفجىىز ثعث فعىر ثىخصىٌ ٗثقضصىر فى ٜثؽجدضىٔ عيى ٚثىؾٖىو أٗ
ثىْطٞجُ ٍِ ُٗ أُ ٝصو ٍ٘قفُٔ إى ٚفد رفط ثالؽجدىز ،إع ثؽىجزَ ثىَشىر ثىَصىر ٛىيَقنَىز
أُ صقذو دشٖج ر ثىشٖ٘ ٗثىقرثةِ ف ٜثالف٘ثه ثىضٍ ٜج مجُ ٝؾ٘ز فٖٞج عىل ،أ ٛأّىٔ أّىسه ٗثقعىز
ثىضخيف أٗ ثالٍضْج ثىَشجر ثىَٖٞج ٍْسىىز ٍذىدأ ثىغذى٘س دجىنضجدىزٍَ ،ىج ؽعىو ثإلعذىجس دجىشىٖج ر أٗ
ثىقىىرثةِ ؽىىجةسث المَىىجه ٍىىج فىى ٜالىضٖىىج ٍىىِ ّقىىصٗ ،صعى ّد ثى٘رقىىز ثىَنض٘دىىز فىىٕ ٜىىثٓ ثىقجىىىز ٕىىٜ
ثىَقعىىىر ثىرضىىىَ ٜثىىىىث ٛلُٗ فٞىىىٔ صخيىىىف ثىخصىىىٌ عىىىِ ثىقعىىى٘ر أٗ ثالٍضْىىىج عىىىِ ثالؽجدىىىز
(ثىطْٖ٘رٝٗ ،)424 :1968 ،ٛرثع ٚأُ ثإلعذجس دشٖج ر ثىشٖ٘ أٗ ثىقرثةِ ثىقعىجةٞز فىٕ ٜىثٓ
ثىقجىز ٕ٘ ؽ٘ثز ٛىيَقنَز ،فيٖىج أُ صقذىو أٗ صىرفط ثإلعذىجس دٖىث ِٝثىىدىٞيٗ ِٞفطىخ صقىدٝرٕج
(ثىعدٗ)370 :1996 ،ٛا
االتجاِ انخانجَٝٗ :غو ٕىثث ثالصؾىجٓ قىجُّ٘ ثلى٘ه ثىَقجمَىجس ثىَدّٞىز ثىيذْىجّ ،ٜإع رصىخ
عيىى ٚثىضخيىىف أٗ ثالٍضْىىج عى ّد ثى٘قىىجةع ثىَىىرث ثضىىضؾ٘ثح ثىخصىىٌ عْٖىىج عجدضىىز ثضىىضْج ثً إىىىّ ٚىىص
ثىَج ر ٍْٔ 232 /ثع ّصش عي ٚأُّٔ ((ثعث صخيف ثىخصىٌ عىِ ثىقعى٘ر ى ضىضؾ٘ثح دغٞىر عىثر
(*) صؾدر ثالشجرر إى ٚأُ ٕثث ثالصؾجٓ ٍجخ٘ع ٍِ ثىقجُّ٘ ثىفرّطى ،ٜثع ّصىش ثىَىج رٍ 198 /ىِ قىجُّ٘
ثىَرثفعجس ثىفرّط ٜعي ٚأّأُ(( ىيقجظ ٜأُ ٝطضخيص صخيىف ثفىد ثىخصىً٘ عىِ فعى٘ر ثىؾيطىز
أٗ رفط ثالؽجدز عِ ثالضتيز ثىَ٘ؽّٖز ثى ٔٞثعْجء ثىؾيطز ٍذدث عذ٘س دجىنضجدىز ))ٗ .فىٕ ٜىثث ثىصىد
ؽىىجء فىى ٜقىىرثر ىَقنَىىز ثىضَٞٞىىس ثىفرّطىىٞز ع ٛثىىىرقٌ  75/ 596فىى(( 1975/7/9 ٜأّىىٔ ٝطىىض ٞع
ثىقجظ ٜأُ ٝطضخيص ٍِ ثىضصرٝقجس ٗثالع ّجس ثىضىٝ ٜقىً٘ دٖىج ثفىد ثالغىرثف ثعْىجء فعى٘رُٓ
شخصىىٞج ٗمىىثىل رفع ىُٔ ثالؽجدىىز أٗ صخيف ىُٔ عىىِ ثىقعىى٘ر فىىَٞنِ ثعضذجرٕىىج ٍعج ىىىز ٗدَغجدىىز ٍذىىدث
دغذ٘س دجىنضجدز)).
L.N 075-596 du juill 1975
Code Civil Francais، Ed Dallaz، 1999، P.10460.
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
ٍقذىى٘ه أٗ ثٍضْىىع عىىِ ثالؽجدىىز دغٞىىر ٍذىىرر قىىجّّ٘ ٜؽىىجزَ ىيَقنَىىز أُ صضخىىث ٍىىِ ٕىىثث ثىضخيىىف أٗ
ثالٍضْج ٍط٘اج العضذجر ثى٘قىجةع ثىضى ٜصقىرر ثضىضؾ٘ثدٔ عْٖىج عجدضىز)) ثٍىج ثىَىج رٍْ 233 /ىٔ فقىد
ّصش عي ٚأُّٔ ((ثعث صثر ثىخصٌ ثىَطضؾ٘ح دجىْطٞجُ أٗ ثىؾٖو ٗىٌ ٝظٖىر ٍىع عىىل أّىٔ ثصخىث
ٍ٘قف ثىرفج ثىَشىجر ثىٞىٔ فى ٜثىَىج ر ثىطىجدقز ،ؽىجز ىيَقنَىز أُ صقذىو شىٖج ر ثىشىٖ٘ ٗثىقىرثةِ
إلعذجس ثى٘قجةع ٍ٘ظ٘ ثالضضؾ٘ثح ٗى٘ ىٌ صنِ ٕثٓ ثىذْٞز ٍقذ٘ىز ثل ))ا
ٕٗنثث فئُ ثىَشر ثىيذْىجّ ٜقىد خفىف ٍىِ ثىؾىسثء ثىَضرصىخ عيىٗ ٚثقعىز ثالٍضْىج فىٜ
فجىز صثر ثىخصٌ ثىَطضؾ٘ح دجىْطٞجُ ٗثىؾٖو ،ثع ثؽجز ِثإلعذىجس دجىشىٖج ر ٗثىقىرثةِ ثىقعىجةٞز
ف ٜثىقجالس ثىضٍ ٜجمجُ ٝؾ٘ز فٖٞج عىلٕٗ ،ىثث ٕى٘ ثىؾىسثء ثىغىجّ ٜثىىث ٛرصذىٔ ثىَشىر ثىيذْىجّٜ
عي ٚثىؾسثء ثألٗه ثىث ٛع ّد ثىضخيف عِ ثىقع٘ر ى ضىضؾ٘ثح ٗثالٍضْىج عىِ ثالؽجدىز ٍطى٘اج
ىع ى ّد ثى٘قىىجةع ثىضىى ٜصقىىرر ثضىىضؾ٘ثدٔ عْٖىىج عجدضىىزٗ ،ثىضىى ٜصع ى ّد ٍْضقىىدر ٍىىِ قذىىو ؽجّىىخ ٍىىِ ثىفقىىٔ
(ٗثى ،)788 :1970،ٜإع الَٝنِ صط٘ٝغٔ ثال فّ ٜظجً ثالضضؾ٘ثح ثىثٝ ٛضٌ عيى ٚثضىجش صقدٝىد
ثضتيز ٍعْٞز ٝذيس دٖج ثىخصٌ ثىَ ي٘ح ثضضؾ٘ثدٔ ٍقدٍجٗ ،عْدة ٍث َٝنِ عى ّد فعى٘رٓ أٗ ثٍضْجعىٔ
دَغجدز إقرثر دجالٍ٘ر ثىَ ي٘ح ثضضؾ٘ثدٔ عْٖجا
ٗثخٞرث َٝنْْج أُ ّرؽـ ثالصؾجٓ ثىغىجّ ٜثىىث ٛؽعىو ثىؾىسثء ىيَضخيىف عىِ ثالضىضؾ٘ثح
ٗثىََضْع عِ ثالؽجدز دغٞىر ٍطى٘ن قىجّّٕ٘ ،ٜى٘ ؽ٘ثزثإلعذىجس دجىشىٖج ر ٗثىقىرثةِ ثىقعىجةٞز فىٜ
ثالفىى٘ثه ٍىىج مىىجُ ٝؾىى٘ز فٖٞىىج عىىىلٗ ،ثىَضَغىىو دجىقىىجُّ٘ ثىَصىىرٕٗ ،ٛىىثث ٕىى٘ ثىؾىىسثء ثىَْجضىىخ
ٗثالفعو ،فيٞص ٕ٘ ؽسث ًء خفٞفج ،مجالصؾىجٓ ثألٗه ثىَضَغىو دجىقىجُّ٘ ثىعرثقى ٜثىضى ٜعى ّدٕج قرْٝىز
قعجةٞز ٗفصرٕج ف ٜثىقجالس ثىضٝ ٜؾ٘ز فٖٞج ثإلعذجس دجىشىٖج ر ٗثىقىرثةِ (فيىٞـ،)2 :2001 ،
ٗالؽىىسث ًء قجضىىٞج مجالصؾىىجٓ ثىغجىىىظ ثىَضَغىىو دقىىجُّ٘ ثلىى٘ه ثىَقجمَىىجس ثىيذْىىجّٗ ٜدىىْص ثىَىىج ر/
ٗ ،232ثىث ٛع ّد ثى٘قجةع ثىض ٜصقرر ثالضضؾ٘ثح عْٖج عجدضزا
ٕٗنثث ّر ٙأُ ٝنُ٘ ثىؾىسثء فىدث ٗضى ٞج ،فجىعق٘دىز ثىَعق٘ىىز ٕى ٜؽى٘ثز قذى٘ه ثإلعذىجس
دشىىٖج ر ثىشىىٖ٘ ٗثىقىىرثةِ ثىقعىىجةٞز فىى ٜثالفىى٘ثه ثىضىىٍ ٜىىج مىىجُ ٝؾىى٘ز فٖٞىىج عىىىل ،أ ٛأُ صقذىىو
ثإلعذجس دشٖج ر ثىشٖ٘ ٗثىقرثةِ ثىقعجةٞز فَٞج مجُ ٝضع ِٞإعذجصٔ دجىنضجدزا
ٗهللا صعجى ٚثرؽ٘ث أُ ٝؾعئ عيَج ً ّجفعج ًاا ٍٗج ص٘فٞق ٜإالّ دجهلل عي ٔٞص٘ميش ٗثى ٔٞأّٞخ،
ٗ خر ع٘ثّج أُ ثىقَ ُد هلل رح ثىعجىَ.ِٞ
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
انخاتًــح
ٍِ خ ه ثىذقظ ثصعـ ٍد ٙثَٕٞز ٕىثث ثالؽىرثء ،دعى ّدٓ ٗضىٞيز ىيقصى٘ه عيى ٚإقىرثر
ٍِ ثىخصٌ ،ىٞنُ٘ ى ٍ ٞيقج ف ٜثإلعذجسٗ ،ىٖثث َٝنىِ ثٝعىجؿ ثٕىٌ ثىْضىجةؼ ٗثىض٘لىٞجس ثىضىٜ
ص٘ليْج ثىٖٞج دجىشنو ثالص:ٜ
أٔالً :انُتائج
1ا صىٌ صقدٝىىد صعرٝىىف ٍْجضىخ ى ضىىضؾ٘ثح فىى ٜثاللى ؿ ثىيغى٘ ٛفعى عىىِ ثاللى فِٞ
ثىشرعٗ ٜثىقجّّ٘ٗ ،ٜصذٍ ِٞد ٙصَجعيَٖج إع ٝقصد دٔ ف ٜثالل ؿ ثىقجّّ٘ ٜدأّٔ ،غرٝىج
ٍِ غر صققٞج ثىدع٘ ٙصيؾأ د٘ثض ضٔ ثىَقنَز ٗثىخصىٌ إىى ٚضىؤثه ثىخصىٌ ثالخىر عىِ
ٗقىىجةع ٍعْٞىىز ىغىىرض ثىقصىى٘ه عيىى ٚإقىىرثر ٍْىىٔ أٗ ىضىىضَنِ ثىَقنَىىز ٍىىِ صيَىىص ثىققٞقىىز
ثىَ٘لىىيز إلعذىىجس ثىقىىج فىى ٜثىىىدع٘ٙا إع ثصعىىـ أُ ثىغىىرض ٍىىِ ثالضىىضؾ٘ثح ىىىٞص فقىىػ
ثىق ص٘ه عي ٚإقرثر ٍِ ثىخصٌ د٘ثقعز ٍعٗ ،ْٔٞأَّج ٗل٘ه ثىَقنَز إى ٚفقٞقىز ثىْىسث ،
ٗ قد صٌ صقدٝد شرٗغ خجلز دجالضضؾ٘ثح ،ففع ً عِ ثىشرٗغ ثى٘ثؽخ ص٘ثفرٕج فٍ ٜقىو
ثالضىىضؾ٘ثح أ ٛثى٘ثقعىىز ثىَىىرث ثضىىضؾ٘ثح ثىخصىىٌ دشىىأّٖجٝ ،ؾىىخ صىى٘ثفر شىىرٗغ عجٍىىز
دجىشخص ثىَطضؾ٘ح ،فع عِ ثىشرٗغ ثىخجلز دجؽرثءثس ثالضضؾ٘ثحا
2ا صذىى ِٞأُ غرٝىىج ثإلعذىىجس دجالضىىضؾ٘ثح ىٞطىىش ٗىٞىىدر ثىضْظَٞىىجس ثىقدٝغىىز ،دىىو ٕىى ٜثؽىىرثء
ٍعرٗف ف ٜثىفقٔ ثالض ٍْٕٗ ،ٜجك ٍِ ثال ىز ثى٘ثر ر عيٍ ٚشرٗعٞز ثىعَو دٔ ،فٖى٘ ٍىِ
ثؽرثءثس ثإلعذجس ثىض ٜصجٍر دٔ ثىَقنَز ٍِ صيقجء ّفطٖج ،أٗ دْجء عي ٚغيىخ ثفىد ثىخصىً٘
ٍىىىِ ثغىىىرثف ثىىىىدع٘ ،ٙثٍىىىج ثىغٞىىىر فئّىىىٔ ال ُٝطىىى ََع ثال مشىىىجٕد فىىى ٜثىىىىدع٘ ،ٙفىىىأُ عىىىٜ
ى ضضؾ٘ثح ٗثرث س ثىَقنَىز ثضىضؾ٘ثدٔ  -ىىٞص مشىجٕد -فٞؾىخ ث خجىىٔ فى ٜثىىدع٘ ٙعيىٚ
ٗفج ق٘ثعد ثخضصجً ثىغٞر دْج ًء عي ٚثٍر ثىَقنَزٗ ،ف ٜمىو ٕىثث فييَقنَىز ضىي ز صقدٝرٝىز
ٗثضعز دأُ صجٍر دجؽرثء ثالضىضؾ٘ثح أٗ صعىده عْىٔ أٗ صطىضؾٞخ ى يىخ ثىخصىٌ دجضىضؾ٘ثح
خصىىَُٔ أٗ الصطىىضؾٞخ ىىىثىلٗ ،قىىد الفظْىىج ٍىىد ٙثىضفىىجٗس دىى ِٞثفنىىجً ثىقىى٘ثّ ِٞثى٘ظىىعٞز
ثىَقجرّز عٍَ٘جا
3ا دّْٞىىج ثالعىىجر ثىضىى ٜصضرصىىخ عيىى ٚثالخىىث دجالضىىضؾ٘ثحٍ ،ىىِ ثىقصىى٘ه عيىى ٚإقىىرثر ثىخصىىٌ
ٕى ٜثىضى ٜص ذىج عيٞىٔٗ ،صنىُ٘ ىىٔ
ثىَطضؾ٘ح ،فئُ صققج ٕثث ثىغرض ،فئُ ثفنجً ثإلقرثر َ
ق٘ر ثإلقرثر ثىقعجة ٜف ٜثإلعذجس ،ثٍىج ثعث ىىٌ ٝذيىس ثالضىضؾ٘ثح ٕىثث ثىقىد ٍىِ ثىْضٞؾىز ،فىأُ
ثالٍر الٝخي٘ث ٍِ أُ ٝضخث ثىخصٌ ثىَطضؾ٘ح ثفىد ثىَ٘ثقىف ثىضى ٜدْٞجٕىج فى ٜفجىىز ثألّنىجر
أٗ ثالؽجدىىز ثىغجٍعىىز أٗ ثىْجقصىىز أٗ ثىضخيىىف عىىِ ثىقعىى٘ر -إُ مىىجُ دعىىثر ٍقذىى٘ه أٗ ٍىىِ
ُٗ عثر ٍقذ٘هٗ -ثؽرْٝج ٍقجرّز د ِٞثىضشرٝعجس ثى٘ظعٞز ف٘ه ثىؾسثء ثىث ٛرصذضٔ عيٚ
عىلٗ ،رؽقْج ثصؾجٓ قجُّ٘ ثإلعذجس ثىَصر ٛف ٜؽعو ثىؾسثء ثىَدّ ٜفىدث ٗضى ٞج صضْجضىخ
ٍع ثىفعو ثىؾرٍٜا
حاَٛاً :انتٕطٛاخ:
ّقضرؿ أُ ٝأخث ثىَشر ثىعرثق ٜدجىضعد ٝس ثٟصٞز:
 -1صعدٝو ّص ثىَج ر ٍِ 74 /قجُّ٘ ثإلعذجس ثىعرثق ٜىضنُ٘ دجىشنو ثٟص:ٜ
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
(( إعث صخيف ثىخصٌ عِ ثىقع٘ر الضضؾ٘ثدٔ ٍِ ُٗ عثر ٍقذ٘ه أٗ فعىر ٗ ثٍضْىع عىِ
ثإلؽجدىىز دغٞىىر ضىىذخ أٗ ٍطىى٘ن قىىجّّ٘ ٜأٗ ث عىى ٚثىؾٖىىو أٗ ثىْطىىٞجُ ،فييَقنَىىز أُ صقذىىو
ثإلعذجس دشٖج ر ثىشٖ٘ ف ٜثألف٘ثه ثىضٍ ٜج مجُ ٝؾ٘ز فٖٞج عىل))ا
ٗدٖثث فئُ ثىْص ثىَقضىرؿ َٝغىو ثىؾىسثء ثىَْجضىخ ٗثىعق٘دىز ثىَعق٘ىىز ثىَعضدىىز ىَىِ ٝعرقىو
ضٞر عَو ثىقعجءا
ّ -2قضىىرؿ ص ذٞىىج ثىؾىىسثء ثىؾْىىجة ٜثىَْصىى٘ا عيٞىىٔ فىى ٜثىَىىج رٍ 238 /ىىِ قىىجُّ٘ ثىعق٘دىىجس
ثىعرثقىى ،ٜفع ى عىىِ ثىؾىىسثء ثىَىىدّ ٜثىَقىىرر فىىّ ٜىىص ثىَىىج رٍ 74 /ىىِ قىىجُّ٘ ثإلعذىىجس
ثىعرثق ٜعي ٚثىَضخيف عِ ثىقع٘ر الضضؾ٘ثدٔ ٍِ ُٗ عىثر ٍقذى٘هٗ ،دئٍنىجُ ثىَقنَىز
أٝعج ً ص ذٞج ثىؾسثء ثىؾْجة ٜثىَْص٘ا عي ٔٞدجىَج ر ٍِ 259 /قىجُّ٘ ثىعق٘دىجس ثىعرثقىٜ
عي ٚثىََضْع عِ ثإلؽجدز دغٞر عىثر قىجّّ٘ ،ٜفعى عىِ ثىؾىسثء ثىَىدّ ٜفىّ ٜىص ثىَىج ر/
 74إعذجس عرثق ،ٜإع أُ ثىَشر ثىعرثق ٜأرث د٘ظ٘ؿ فى ٜأمغىر ٍىِ ٍ٘ظى٘ أُ ٝعىسز
ٗٝسٝد ٍىِ ضىي ز ثىَقنَىز ٗ ٗرٕىج ثالٝؾىجد ٜفى ٜعَيٞىز ثىضقجظىٗ ،ٜثىفعىو ثىَرصنىخ ٕى٘
ثالٍضْج ٍِٗ ُٗ عثر ٍشرٗ عِ ثىقع٘ر أٍجً ضي ز قعجةٞز عي ٚثىىراٌ ٍىِ ثىضذيٞىس
دجىقعىى٘رٗ ،مىىثىل ثالٍضْىىج دغٞىىر عىىثر قىىجّّ٘ ٜعىىِ ثإلؽجدىىز عىىِ ضىىؤثه ٗؽىىٔ إى ٞىٔ ٍىىِ
ثىَقنَزا
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
انًظادر
انًظادر تانهغح انعزتٛح:
أالً :انذٔرٚاخ
1ا ثىْىىدثٗ ،ٛث ً (" ،)1977االسالالتجٕاب فالالَ ٙطالالاق انالالذعٕٖ انًذَٛالالح"ٍ ،ؾيىىز ثىعدثىىىز،
ٗزثرر ثىعده ،ثىعد  ،1ا 207ا
2ا ؽرٝدر ثى٘قجةع ثىعرثقٞز ( ،)2001ثىعد ( ،)3877ثىطْز  ،42ف2001/5/7 ٜا
3ا ثىَؤٍِ ،فطى" ،)1978( ِٞاسالتجٕاب انخظالٕو فال ٙانالذعٕٖ انًذَٛالح ٔانتجارٚالح"،
ٍؾيز ثىقعجءّ ،قجدز ثىَقجٍ ِٞثىعرثق ،ِٞٞثىعد  ،2ٗ1ا 92ا
4ا ثىقردىىىز ،عذىىىد ثىقطىىى ِٞثٗ (" ،)1973اإللالالزار ٔاسالالتجٕاب انخظالالٕو فالال ٙلالالإٌَ
انًزافع الالاخ رل الالى  83نس الالُح ٍ ،"1969ؾيىىىز ثىقعىىىجء ثىعرثقٞىىىز ،ثىعىىىد  ،4ا 96ا
5ا فيىىٞـّ ،ؾ ى ء ص٘فٞىىج (ٔ" ،)2001جٓالالح َ"الالز"ٍ ،قىىجه ٍْشىى٘ر فىى ٜؽرٝىىدر ثىقج ضىىٞز،
ثىعد ( ،)7055ا  ،2ش  ،21فاا2001 /1 /4 ٜا
حاَٛاً :انكتة
كتة انهغح
 .1ثىذطضجّ ،ٜفؤث ثفرثً ( ،)1978يُجذ انطالب ،غ  ،22ثر ثىَشر  ،دٞرٗس ،ىذْجُا
كتة انذذٚج
2ا ثىْٞطىىجد٘ر ،ٛثدىى٘ ثىقطىى ِٞدىىِ ٍطىىيٌ دىىِ ثىقؾىىجػ ثىقشىىٞرٍ( ٛىىِ ُٗ ضىىْز غذىىع)،
انجايع انظذٛخ انًسًٗ طذٛخ يسالهى ،ثىَؾيىد  ،3ػ  ،5ثر ثىَعرفىٔ ىي ذجعىز ٗ
ثىْشر ،دٞرٗس ،ىذْجُا
كتة انفمّ االساليٙ
3ا دجز ،ضي ٌٞرضضٌ ( ،)1889شزح انًجهح ،ثىَ ذعز ثال دٞز ،دٞرٗسا
4ا ثىذخجر ،ٛفطجً ثىىد ِٝعَىر دىِ عذىد ثىعسٝىس دىِ ٍىجزٓ (ٍىِ ُٗ ضىْز غذىع) ،كتالاب
ادب انماضالال ٙنهخظالالا  ،ػ  ،2صققٞىىج ٍقٞىى ٕ ٜى ه ثىطىىرفجُ ٍ ،ذعىىز ثالرشىىج ،
دغدث  ،ثىعرث ا
5ا ثىؾ٘زٝز ،ثدِ ق ،)1961( ٌٞانطزق انذكًٛالح فال ٙانسٛاسالح انشالزعٛح ،صققٞىج ٍقَىد
ٍق ٜٞثىد ِٝعذد ثىقَٞد ،ثىَؤضطز ثىعردٞز ىي ذجعز ٗثىْشر ،ثىقجٕررٍ ،صرا
6ا ثىفٞع ،ٜعذد هللا (َٕ ،)1938ر انمًالز فال ٙسالٛزج سالٛذَا عًالز ٍ ،ذعىز ثً ثىىردع،ِٞ
ثىَ٘لو ،ثىعرث ا
كتة انمإٌَ
6ا ثدىى٘ ثىطىىع٘  ،رٍعىىجُ ( ،)1986اطالالٕل اإلحثالالاخ فالال ٙانًالالٕاد انًذَٛالالح ٔانتجارٚالالح،
دٞرٗس ،ىذْجُا
7ا دنىىر ،عصىىَش عذىىد ثىَؾٞىىد ( ،)1997انالالٕجٛز فالال ٙشالالزح لالالإٌَ اإلحثالالاخ ٍ ،ذعىىز
ثىسٍجُ ،دغدث  ،ثىعرث ا
8ا فطىىّ٘ز ،ددرٝىىز عذىىد ثىَىىْعٌ ( ،)2000شالالزح لالالإٌَ اإلحثالالاخ االسالالالي ٙانسالالٕداَٙ
ٔتطثٛماتّ انمضائٛح ،غ  ،1ثالمج ٍٞز ثىعردٞز ىيعيً٘ ،ثىرٝجض ،ثىطع٘ ٝزا
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االستجٕاب فَ ٙطاق انذعٕٖ انًذَٛح -دراسح يمارَح
9ا خ ىىجح ،ظىىٞجء شىىٞش ( ،)1973انالالٕجٛز فالال ٙشالالزح لالالإٌَ انًزافعالالاخ انًذَٛالالح،
ٍ ذعز ثىعجّ ،ٜدغدث  ،ثىعرث ا
10ا ضعدّ ،ذٞو ثدرثٕ ،)1995( ٌٞاإلحثاخ ف ٙانًٕاد انًذَٛح ٔانتجارٚح ،ثر ثىْٖعىز
ىي ذجعز ٗثىْشر ،دٞرٗس ،ىذْجُا
11ا ضىىي جُ ،أّىى٘ر ( ،)1984لٕاعالالذ اإلحثالالاخ فالال ٙانًالالٕاد انًذَٛالالح ٔانتجارٚالالح ،ثىىىدثر
ثىؾجٍعٞز ىي ذجعز ٗثىْشر ،دٞرٗس ،ىذْجُا
12ا ثىطْٖ٘ر ،ٛعذد ثىرزث ( ،)1968انٕسٛظ ف ٙشزح انمإٌَ انًذَ ٙانجذٚالذ ،ػ
 ،2ثإلعذجس ٗثعجر ثالىضسثً ،ثر ثىْٖعز ثىعردٞز ،ثىقجٕررٍ ،صرا
13ا ثىشجٗ ،ٛضي جُ ( ،)1982اطٕل انتذمٛك االجزاي ،ٙميٞز ثىقجُّ٘ ،ؽجٍعز دغىدث ،
ثىعرث ا
14ا ثىعجٍر ،ٛضعدُٗ ( ،)1966يٕجز َ"زٚح اإلحثاخ ،غ  ،1دغدث  ،ثىعرث ا
15ا ثىعذ٘ ،ٛعذىىىجش ( ،)1997ش الالزح ادكالالاو ل الالإٌَ اإلحثالالاخ انعزال الال ،ٙغ  ،2ؽجٍعىىىز
ثىَ٘لو ،ثىَ٘لو ،ثىعرث ا
16ا ثىعدٗ ،ٛؽ ه عي ،)1996( ٜاطالٕل ادكالاو االنتالزاو ٔاإلحثالاخٍْ ،شىأر ثىَعىجرف،
ثالضنْدرٝزٍ ،صرا
17ا ثىعشىىَجٗ ،ٛعذىىد ثىٕ٘ىىجح ٗثىعشىىَجٍٗ ،ٛقَىىد ( ،)1958لٕاعالالذ انًزافعالالاخ فالالٙ
انتشزٚع انًظز٘ انًمارٌ ،ػ  ،2ثىَ ذعز ثىَْ٘عؽٞزٍ ،صرا
18ا ثىقش  ،ْٜٞضعدُٗ ّجؽ ،)1976( ٜشزح ادكاو انًزافعاخ ،ػ  ،1غ  ٍ ،2ذعىز
ثىَعجرف ،دغدث  ،ثىعرث ا
19ا ثىقعجرٍ ،فيـ (ٍِ ُٗ ضْز غذع) ،اإلحثالاخ فال ٙانًالٕاد انًذَٛالح ٔانتجارٚالح طثمالا
نمإٌَ اإلحثاخ االتذاد٘ رلى 10نسُح  1992نذٔنح االياراخ انعزتٛالح انًتذالذج،
د ،ٜثالٍجرثس ثىعردٞز ثىَضقدرا
20ا ٍرقص ،ضيَٞجُ ( ،)1971يٍ طزق اإلحثاخ :اإللالزار ٔانًٛالٔ ٍٛاجزاءتًٓالا فالٙ
تمُُٛاخ انثالد انعزتٛح ،ػ  ،2ثىَ ذعز ثىعجىَٞز ،ثىقجٕررٍ ،صرا
21ا ثىْىىدثٗ ،ٛث ً ( ،)1976دٔر انذالالاكى انًالالذَ ٙفالال ٙاإلحثالالاخ ،ثىىىدثر ثىعردٞىىز ىي ذجعىىز
ٗثىْشر ،دغدث  ،ثىعرث ا
22ا ثىْىىدثٗ ،ٛث ً ( ،)1988انًزافعالالاخ انًذَٛالالح ،ثر ثىنضىىخ ىي ذجعىىز ٗثىْشىىر ،ؽجٍعىىز
ثىَ٘لو ،ثىَ٘لو ،ثىعرث ا
23ا ٗثىىىى ،ٜفضقىىىى ،)1970( ٜلالالالإٌَ انمضالالالاء انًالالالذَ ٙانهثُالالالاَ ،ٙغ  ،1ثر ثىْٖعىىىىز
ثىعردٞز ،دٞرٗس ،ىذْجُا
حانخاًًْ  :يتٌٕ انمٕاَ ٍٛانعزتٛح ٔانًذكزاخ االٚضادٛح
ٍ .24ؾيز ثالفنجً ثىعدىٞزا
 .25ثىقجُّ٘ ثىَدّ ٜثىعرثق ٜعٗ ثىرقٌ  40ىطْز  1951ثىَعدها
 .26قجُّ٘ ثإلعذجس ثىعرثق ٜعٗ ثىرقٌ  107ىطْز  1979ثىَعدها
 .27قجُّ٘ ثىَرثفعجس ثىعرثق ٜعٗ ثىرقٌ  83ىطْز  1969ثىَعدها
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د .أٔاٌ عثذهللا انفٛضٙ
 .28قىىىىجُّ٘ ثإلعذىىىىجس ىيَىىىى٘ث ثىَدّٞىىىىز ٗثىضؾجرٝىىىىز ثىَصىىىىر ٛعٗ ثىىىىىرقٌ  25ىطىىىىْز
1968ثىَعدها
 .29قجُّ٘ ثل٘ه ثىَقجمَجس ثىَدّٞز ثىيذْجّ ٜعٗ ثىرقٌ  90ىطْز 1983ا
 .30قجُّ٘ ثىعق٘دجس ثىعرثق ٜعٗ ثىرقٌ  111ىطْز  1969ثىَعدها
انًظادر تانهغح االجُثٛح:
31. Nouveau code de procedure civil Textex ajourau ler (1986),
October, litec, Paris.
32. Code Civil François (1999), ed Dalloz.
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