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Abstract 

    The condition of interest is 

considered as one of major 

principle which the 

administrative law 

jurisprudence depends on , 

because condition of interest is 

the cause of administrative 

case , which was stated in the 

terms of the supreme justice 

court code 1992 in Jordan , in 

which the legislator stated that 

, " any case will not be 

approved or accepted in front 

of this court unless the 

plaintiff ( claimant ) has real 

and personal interest ."  

      It's determined that the 

interest in the case of nullity 

should not depend on a real 

right was tress passed or was 

threatened to be tress passed 

by the public authority 

because of it's real or relevant 

nature for nullity case .            

      While the case of nullity 

related to the real of relevant 

judicial which involves      

around the legitimacy of 

administrative decisions, in 

which the  individuals can be 

benefit from the real rights , 

according to the majority 

opinion   there for the interest 

can only be the condition that 

nullity case can be accepted. 

The diligence of 

Jordanian supreme justice 

court in general tackled with 

this    condition which was 

clarified the nature and kinds 

of this condition , in order to 

keep ( guard) the legitimacy 

doctrine and to approve the 

curiosity of judiciary 

procedures . 
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        The relation between the 

interest condition and relevant 

case is very clear and they 

can't be separated , there for 

no interest if plaintiff abandon 

his right in the relevant case , 

or if the capacity of on of the 

disputes parties was 

disappeared or the case was 

ended or the decision was with 

drawl by the authority which 

issued before.

مؾك ماٌ

ؼعؿدلمذرطماٌصؾقةمعن ماٌؾنئ ئماادئدنقةماظن ممممم

ؼؼوممسؾقفئمصؼهماظؼئغونماإل اريم،محقثمأسؿدلمأنم

اٌصؾقةمػيمعـئطماظدسوىماإل ارؼةم،مومتؾن مػنيممم

اٌشرعماار غنيمسيمضنئغونممممإظقفئاظؼئسدةماظ مأذئرم

حمؽؿةماظعدلماظعؾقنئمحقنثمضنررمأنمقمتؼؾن مأيممممم

وممذكصنقةم ممىمقمؼؽنونمظصنئحؾفئمعصنؾقةممم سو

ع ماٌؼررمأنماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغنئ مقمؼشنذلطممم

صقفننئمأنمتلننؿـدمإديمحننعمظراصعفننئماسؿنندتمسؾقننهمم

اظلننؾطئتماظعئعننةم،مأومعفنند مئئسؿنندا فئمسؾقننهموم

ذظنن مؼرجنن مإديماظطؾقعننةماظعقـقننةمأوماٌو ننوسقةمم

مظدسوىماإلظغئ م م

صدسوىماإلظغئ معئمتزالمتـؿؿنيمإديماظؼضنئ ممممممممممم

ٌو وسيماظذيمؼدورماظـزاعمصقنهمحنولممماظعقينمأوما

عشننروسقةماظؼننراراتماإل ارؼننةمسيمذاتفننئم،مومػننوممم

جمئلمقمؼؿؿؿ مصقهمااصرا محبؼوقمذكصقةمسؾنىمم

اظرأيماظغئظبم،مئ مهلممجمنر معصنؾقةمقمترضنىمممم

إديم رجننةمايننعم،مومهلننذامصننءنماظؼضننئ ماإل اريم

 مومضندممفذهماٌصؾقةمظؼؾولم سوىماإلظغنئ مؼؽؿػيمئ

اتمحمؽؿةماظعدلماظعؾقئماٌؿعئضؾنةممتعر تماجؿفئ 

سؾىمئقئنمأغواعماٌصؾقةمومأوصئصفئمئفدفمتـظنقممم

ومٌؾننندأمػنننذاماظشنننرطمريئؼنننةمارنننرافماظـنننزاعم

م ممقةمومظضؿئنمجدؼةمإجرا اتماظؿؼئ ياٌشروس

ومغظرًامقرتؾئطمذنرطماٌصنؾقةمئئظندسوىممممممممممممم

اٌو وسقةمارتؾئرًئموثقؼًئمحبقثمقمميؽ ماظػص مسيم

 ونماآلخرم،مظذامؼذلتبمسؾىمعئمدؾعمأنمإحداػؿئم

ذرطماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغنئ مؼـؿػنيمإذامتـنئزلمممم

صننئحبمايننعماٌنندسىمئننهمسـننهمسيماظنندسوىمممممم

اٌو ننوسقةم،مومإذاماغؿػننتمصننػةمئعنن مأرننرافمم

اظنندسوىم،مأوماغؿفننتماظنندسوىمضؾنن ماظػصنن مسيممم

اظطعن مئءظغنئ ماظؼنرارمأومدنقؾهمعن مضؾن ماىفنةمممممممم

م اإل ارؼةماظ مأصدرتهم

مؼدعةاٌ

ادملرتمسيموضؿـئمايئ رم سئوىمايلؾةمممممممم

اظ محيعمع مخالهلئمظؽن مصنر مأنمؼرصن م سنواهممممم

ظؾؿطئظؾننةمئننمعرمععننالموظننومقمؼعـقننهمذكصننقًئم،ممم

ؼنراهممممبعـىمأنمؼؿؼدممظؾؼضئ مرئظؾًئماظؿقؼقعمسيمأعٍر

محمؼؼًئمٌصنؾقةماىؿئسنةم موعـن مػنذهماظندسئوىممممم

م،مأاوديقةماظ مطئغتمععروصةمسيماظعفنو ماإلدنالعمم

ؼشنذلطممأومطئ تمسيمأؼئعـئمػذهم،مإذمئئتماٌشنرعمم

واصرمظهمعصؾقةمذكصنقةممسؾىمراص ماظدسوىمأنمتؿ

ؼشغ ماظؼضنئ مئندسئوىمقمرئ ن مممم،موذظ محؿىمقم
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م نةمع مورا فئموػومأصاًلمعـؼن مئئٌـئزسنئتماٌعرومم

مسؾقهم 

وإذمطننئنمذننرطماٌصننؾقةماظشكصننقةمؼؿطؾننبمسيممم

ظؼضنئ ممبكؿؾن مممذيق ماظندسئوىماٌرصوسنةمأعنئمماممم

أغواسهمو رجئتهم مصالمذ مأغهمعؿطؾنبمطنذظ مسيممم

تفندفمإديماظطعن مئنئظؼرارمممماظدسئوىماإل ارؼةماظ م

ػنذامممأػؿقةع مػـئمصءنمماإل اريمظعدممعشروسقؿهم 

مأػؿقةاٌو وعمتؽؿ مصقؿئمتؿؾوأهمصؽرةماٌصؾقةمع م

خئصةموع مهلئمعؽئغةمعرعوضةمسيمسئملماظؼئغونم،م

اإلجرا يم،مئ متشؿ م ورػئمقمتؼؿصرمسؾىم ورػئم

،مصئظؼئغونمئئسؿؾئرهمجمؿوسنةمعن ممممأؼضئاٌو وسيم

يؿئؼنةمممأدئدنئماظؼواسدماٌـظؿةمظؾؿفؿؿ م،موجندمم

س مررؼعمعئمميـقهمعن مممظألصرا اٌصئحلماٌشروسةم

محؼوقم م

قمإذامإوايؼوقمقمهظىمحبؿئؼنةماظؼنئغونمممممممممم

هؼقعمعصنؾقةمعشنروسةمظصنئحؾفئم،مممممإديػدصتم

غتماٌصؾقةماظن متذلتنبمسؾنىمادنؿعؿئلمممممصءذامطئ

عصننؾقةمقممأوايننعمعصننؾقةمشننرلمعشننروسةم،ممم

تؿـئدبمطؾقةمع ماظضررماظذيمؼصقبماظغنرلمطنئنممم

ادؿعؿئلمايعمشنرلمعشنروعموادنؿوجبمعلنةوظقةممممم

مصئحبمايع م

وغـوهمأنمضضئ ماإلظغنئ مضضنئ معو نوسيمأوممممممممممم

سقينمؼندورماظـنزاعمصقنهمحنولمصقن معشنروسقةممممممم

ارؼننةمواظعؿنن مسؾننىمر ماإل ارةمإديممماظؼننراراتماإل 

وػنوممجئ ةماظصنوابمهؼقؼنًئمظؾؿصنؾقةماظعئعنةم،ممممم

صرا محبؼوقمذكصقةم،موقمجمئلمقمؼؿؿؿ مصقهماا

ديمإنمتلنؿـدماٌصنؾقةمصقنهممممأؼؼؿضيمحبؽمماظؾزومم

نمؼؽونماظطئس مسيمأحعمأسؿديمسؾقهم،مئ مؼؽػيم

اظؼننرارمصننئحبمعصننؾقةمذكصننقةمسيمإظغئ ننهم مممم

نمؼؽنونماظطنئس مممأئمععـئػئمواٌصؾقةماظشكصقةمػـ

سيمعرطزمضئغوغيمخنئ مأومحئظنةمضئغوغقنةمخئصنةممممم

مأنمديماظؼننرارماٌطعننونمصقننهمعنن مذننمغفئمإئئظـلننؾةم

عنةثرًامسيمعصنؾقةمذاتقنةممممم-عئم اممضئ ؿئمم-وعؾهم

نمختنؿؾ ممأظؾطئس متمثرلًامعؾئذرًاموقمؼصحمئئظؿئظيم

نمأعصؾقةماظطنئس مئئٌصنؾقةماظعئعنةمئن م نبمممممم

 موظذظ مجرىمئذاتفئمموعلؿؼؾةتؽونمعؿؿقزةمسـفئم

نمأر غقننةمسؾننىمضضننئ محمؽؿننةماظعنندلماظعؾقننئماام

 مظغئ م ظؼؾولم سوىماإلفذهماٌصؾقةمئؼؽؿػيم

وغظرامظؽونمحنعماظؿؼئ نيمعؽػنولمظؾـنئسمممممممممممم

موااو ننئعطئصننةم،مصؼنندمئننالماظؼننئغونماإلجننرا اتم

ر غنيمماٌشنرعمااممأو ححقثماظالزعةمٌؿئردؿفئم،م

موااو ننئعاإلجننرا اتممظغننئ سيمجمننئلم سننوىماإلم

حمؽؿنةماظعندلممممأعئمماظؿؼئ ياظالزعةمٌؿئردةمحعم

عئمغصنتمممااحؽئم،موع مئالمتؾ مماار غقةاظعؾقئم

(مع مضئغونمحمؽؿةماظعندلممم3/مجم/:اٌئ ةم)مسؾقهم

تنواصرممحولمم3::2ظلـةمم(م23)اظعؾقئمايئظيمرضمم

غصتمسؾىمأنمذرطماٌصؾقةمظراص ماظدسوىمحقثم

اٌؼدعةمع مأذنكئ مظقلنتممم;م"مقمتؼؾ ماظدسوىم

هلننممعصننؾقةمذكصننقةم"موذظنن مظضننؿئنمجدؼننةممم

ظغنئ مماظدسئوىماٌؼدعةموحؿىمقمتؿقنولم سنوىماإلمم

مديم سوىمحلؾةم مإ

صءنم رادنةمصؽنرةماٌصنؾقةمتنة يممممممقهؾوسمممممممم

م_ضضنئ مذكصنيممممإديعفؿئمسيمتؼلقمماظؼضئ مم ورًا

اظؼنئغوغيماٌذلتنبممممااثنرمحنولممؼدورمحقثماظـزاعم
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طئظؼضنننئ ماٌننندغيمم_اظؼئغوغقنننةمسؾنننىماظؼئسننندةم

سنقينم،محقنثممممأوواظؿفئريم،موضضئ معو نوسيمم

اظـزاعمحمؾهماظؼئسدةماظؼئغوغقنةمئرعؿفنئمعن محقنثممممم

م مماإلظغئ اظـؿقفةمطؼضئ ممأواظغرضموايؽمم

مأعننئموترجنن مأػؿقننةماٌصننؾقةمسيماظنندسوىمممممممم

ؼؼوممئوزقػةمضئغوغقةممااخرلمأنمإديماإل ارياظؼضئ م

ظئمماظؼنئغوغيمسيماظدوظنةمعن مأيمممم،موػيمريئؼةماظـ

أيمعلئسمئهم،مظذامتوجدمضئسدةممأوسئرضمؼعوضهم

عـئرفنئموانمممأواٌصؾقةمػيمعؼقئسماظدسوىم،ممأن

مقمتوجدم سوىمع م ونمعصؾقةم م

ماإلظغننئ وجنئ تمصؽننرةماٌصنؾقةمسيم سننوىمممممممممم

ظوضنتمممًاتـزؼفئمظلئحةماظؼضئ مسن ماظعؾنثموتنوصرلممم

مظندسوىمودنداًمموجفدهموحبـئمسن مجدؼنةماممماظؼضئ 

خروجفئمس ماظغئؼنةممممظؾئبماظدسئوىماظؽقدؼةموسد

اظ مرزلفنئمهلنئماظؼنئغونم،موػنيمطوغفنئمودنقؾةممممممم

ماٌرطزماظؼئغوغيم ممأويؿئؼةمايعم

م

اظؿعنرفمسؾنىممممإديطؿئمػدصتمػذهماظدرادةمممممممم

اظؼئغوغقةماٌـظؿةمظشرطماٌصؾقةم،ممااحؽئمجمؿ م

ؾقةم،موسؾىم وائ مواسؿؾئراتمووضتمتؼندؼرماٌصنمم

اٌعؿدلةمضئغوغئم،موع مثممطقػقةمموأوصئصفئموأغواسفئ

م مماإلظغئ ادؿكداعفئمطشرطمظؼؾولم سوىم

نمعػفنومماٌصنؾقةمسيمممأوؼةدسمسؾىمذظن ممممممممم

سيممئطئلمخيؿؾن مسن معػفنومماٌصنؾقةمممم سئوىماإل

خنؿالفماظغنرضمسيمممق سئوىماظؼضئ ماظشئع مغظرًام

،مصؾقـؿننئمتلننؿفدفم سننوىماظؼضننئ مممئطنن معـفؿنن

ئع ماقسنذلافمحبنعمذنك موريئؼؿنه،مصنءنمممممماظش

ديمزوالمضنرارمإ اريمصنئ رمممإظغنئ مترعنيممم سوىماإل

ظشنرسقةم،موضندمعنسشيمئنـػسماظوضنتممممممأأمخالصًئمٌؾد

اٌرطزماظشكصيمظؾؿدسيمحبقثمؼة يمإظغئ ماظؼرارم

مديمهلالمػذاماٌرطزم مإ

وطؿئمختؿؾ مأؼضًئمس ماٌصؾقةمسيماظدسوىمممممممم

عمأسؿديمسؾقهمأومعفد مديمحإاظعئ ؼةماظ متلؿـدم

ممئئقسؿدا مسؾقهم 

 رادنةمذنرطماٌصنؾقةمممموصئضئمٌئمتؼندممصنءنمممممممممم

ئقننئنم;ممتؼؿضننيم رادننةمومظغننئ ظؼؾننولم سننوىماإل

عػفننوممذننرطماٌصننؾقةموأحؽئعفننئمعنن مخنناللممممم

ماٌؾئحثماآلتقةم;مم

;مأحؽننئمماٌصننؾقةمسيم سننوىممممممأاولاٌؾقننثم

مظغئ مم اإل

اظشكصننقةمسيممغؿػننئ ماٌصننؾقةااٌؾقننثماظـننئغي;مم

مظغئ   سوىماإل

مأاولاٌؾقثم

مظغئ أحؽئمماٌصؾقةمسيم سوىماإل

ظؿفئوزمحندماظلنؾطةممممظغئ قمتؼؾ م سوىماإلممممممم

أعئممحمؽؿةماظعدلماظعؾقنئمإقمإذامطنئنمظؾؿلنؿدسيمممم

دنؿؼرمسؾقنهمممامعصؾقةمذكصقةمسيمرصعفئمغظنرًامٌنئمم

ذنرطماٌصنؾقةمعن ممممماجؿفئ مػذهماحملؽؿةمئئسؿؾئر

منإماإلظغنئ متؼؾ م سنوىممؼةماظ مقماظشروطماىوػر

ظغننئ مػننيممنم سننوىماإلأم(مو2تواصرػننئم)ؼننؿممملم

ترعيم اريمخمئصؿةمضضئ قةمعـصؾةمسؾىماظؼرارماإل

صئ رمخالصنئمٌؾندأماظشنرسقةمممممإ اريزوالمضرارممإدي

وضدمعسشيمئـػسماظوضتماٌرطزماظشكصيمظؾؿلؿدسيم

م مهلالمػذاماٌرطزممإدياظؼرارممإظغئ حبقثمؼة يم
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نمحمؽؿةماظعدلماظعؾقنئمرشنممتلنئػؾفئممممأإقمممممممم

مظغنئ مسيمعػفومماٌصؾقةماٌشذلرةمظؼؾنولم سنوىماإلمم

وع معـفئمعراجعنةمذنعؾقةم)م سنوىمممممأنمملمتشم

غفئمحصرتفئممب مظهمعصؾقةمأطقندةممإحلؾهم(مئ م

لئػ موحئظقةم،موسيمعرحؾةمقحؼةمأئدتمئع ماظؿ

ديمإاٌلنؿـدةمممسيمػذاماظصد موضؾؾتم سنوىماإلظغنئ مم

نمػذاماقحؿؿئلمحمد ًامةمحمؿؿؾةمسـدعئمؼؽوعصؾق

حؽنئممصءغـنئمممظؼئ ماظضو مسؾىمػنذهمااموإلمووا قًئم 

ٌو نوعمعن مخناللماٌطئظنبمممممدوفمغعرضمهلنذامام

م;ماآلتقة

;معػفننومماٌصننؾقةموخصئ صننفئمسيممأاولاٌطؾننبم

مظغئ مم سوىماإل

ذرطماٌصؾقةمسيماظندسوىمسؿوعنًئممماظـئغيم;ماٌطؾبم

مممممسوىماإلظغئ م سؾىمضؾولم موأثرمختؾػفئم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأاولاٌطؾبم

مأإلظغئ عػفومماٌصؾقةموخصئ صفئمسيم سوىم

ضؾنن مئقننئنمخصننئ  ماٌصننؾقةمقمئنندمعنن مممممممم

الحيماظنندالمسؾننىموظننوجمععـئػننئماظؾغننويمواقصننط

خصئ صنفئماظنالزممتواصرػنئمممممقدنؿكال معػفوعفئم

م ماإلظغئ  سوىمسيم

ئٌصؾقةمظغةمػيماظصالحمواٌـػعةم،موػنيممصممممممم

 مأضئعنهم دماظػلئ م،موأصؾحماظشي مئعدمصلئ هم;م

;ماإلرننالقممالرالضئننءصئٌصننؾقةمسيماظؾغننةمتطؾننعمم

;مسؾىموص ماظػع متؽونماٌصنؾقةممبعـنىممممأاول

،مواظصالحمطونماظشي مسؾىمػقؽنةمطئعؾنةممماظصالحم

اظـنئغيم;مممرنالقماإلحبلبمعئمؼرا مظذظ ماظشي م م

تطؾعمسؾىمذاتماظػع ماىئظنبمظؾـػن م،مواظنداص مممم

م(م 3ظؾضررم)

اصطالحًئم;مصءنماٌصنؾقةمسؾنئرةمسن مممممأعئمممممممم

احملئصظننةمموإغفنئم صن معضننرةم،مممأوجؾنبمعـػعننةمم

م(م 4)سؾىمعؼصو ماظشئرعم

صءنمعصنطؾحماٌصنؾقةمممممسيمسؾمماظؼئغونمأعئممممممممم

ئصنرممغفنئمسـصنرمعن مسـمممأ،معنرةممبعـنىمممؼلؿعؿ م

منمايننعمعصننؾقةمعئ ؼننةمأومإ"مم;ممعمصقؼننئلاينن

غفنئممخرىممبعـنىمأمأؿقفئماظؼئغونم"موعرةم ئقةمحيأ

ذننرطمظؼؾننولماظنندسوىم"مصقؼننئلم;م"مإنماٌصننؾقةمم

"مقم سنوىمئغنرلمعصنؾقةم"ممممموممععقئرماظدسوىم"م

م م(5)غصرفمحبــئماخرلمأاوهلذاماٌعـىم

غفنئم"ماٌـػعنةماظنن مممموؼعرصفنئماظػؼفنئ مئمممممممممممم

ديماظؼضننئ م"مصؽنن مإظؿفئ ننهماـقفننئماٌنندسيمعنن م 

ذاماسؿديمسؾىمحؼهمهؼؼتمظهمعصنؾقةممإذك م

م م(6ديماظؼضئ م)إسيماقظؿفئ م

اختنئذماظؼنرارمعن مممممأنوغضق مػـئماغهممبنئممممممممم

مأصضن معصدرهمؼشؽ مصع موسؿ مؼؼصدمئهمهؼقعم

ظؾؿصؾقةمسيممااضربظإل ارةم،مصئظؿعرؼ ممااػداف

يمهؼقؼهماظطنئس مسؾنىمممػذاماظؾقثمػوم;معئمؼؾؿغ

ػقؽةمحبلبمعئمؼنرا مظنهمعن مجؾنبمأسؾنىمممممممأسؾى

م عـػعةم،موظقسمسيماظؼئغونمعئمؼـػقهم

نماٌصؾقةمػيماظػئ دةماظ م ـقفئمأأيمممممممممم

اٌدسيمسـندمايؽنممظنهمئطؾؾئتنهم،موؼنرىمئعن ممممممم

نماٌصؾقةمسيمضؾنولماظندسوىموثقؼنةماظصنؾةمممممأاظػؼهم

وسندعًئم،مممئئقسؿدا مسؾىمايعموتدورمععنهموجنو اًمم

وماظؿفدؼندمئنهمطئغنتمػـنئكمممممأصؽؾؿئموجدماقسؿدا م



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «األردنية شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا»

881 

عصؾقةمسيمرؾبمريئؼةماظؼئغونم،موسؾقنهمتؿقؼنعممم

نممئؼةماظؼئغونم،مظذامتعنرفمئنممرياٌصؾقةمئؿقؼعم

 مسؾقفئماٌدسيمئؿقؼنعمريئؼنةمممصاٌـػعةماظ محي

اظؼئغونميؼهماظذيمأسؿديمسؾقهمواٌفد مئئقسؿدا م

م م(م7)مسؾقهم

نمطؾؿننةم"مأاظلننقئقمصءغـننئمغننرىمموسيمػننذامممممممم

اٌصؾقةم"متعؾرلمسئ مموصضػئض،مصالمئدمع مو  م

اٌعئؼرلماظالزعةمظؿقدؼدمعدظوهلئمواظضوائ ماٌـئدؾةم

ذامطئنماٌشنرعمملمؼؾؿػنتمظو ن ممممإظالظؿزاممئفئم،مو

نمأػننذهماٌعننئؼرلموضنندمؼؽننونمظننهمسننذرهمئئسؿؾننئرممم

عننورماٌو ننوسقةماظنن مختؿؾنن مماٌصننؾقةمعنن ماا

ض ماظطئس مورؾقعةماظـزاعمواظظنروفممئئخؿالفمعو

نمؼؿصندىمهلنذهمممأاحملقطةمئهم،مصءنمسؾىماظؼضئ م

اٌلننئ  م،موئننذظ محيننولم ونمترطفننئموتؼنندؼرممممم

عزجنةمطنـرلًامعنئمؼؿؾنئؼ مممممأديمتؼندؼراتمومإوجو ػئم

م (م8صقفئماظرأيمع مضئضمآلخرمم)

ر غيماظعئ يمصنراحةمموضدمغ ماٌشرعمااممممممممم

طشنرطمظؼؾننولممسؾنىم نرورةمتنوصرمذننرطماٌصنؾقةممممم

معنن ماٌننئ ةمأاودياظنندسوىمسـنندعئمغنن مسيماظػؼننرةم

"مممصولماحملئطؿئتماٌدغقةماغنهمأاظـئظـةمع مضئغونم

قمؼؼؾ مأيمرؾبمأوم ص مقمؼؽنونمظصنئحؾهمصقنهمممم

معصؾقةمضئ ؿةمؼؼرػئماظؼئغونم"م 

نمأ اريم،موجندغئمموسيمجمئلماظؼنئغونماإلمممممممممم

مم(م22)ماظؼئغونماٌةضتمحملؽؿةماظعدلماظعؾقنئمرضنمممم

ذنذلاطمماًع ماظـ مسؾنىممم،مجئ مخؾوام:2:9ظلـةم

دنؿــئ معنئمور مممئظغنئ م،مئماٌصؾقةمظؼؾولم سوىماإل

سيماظػؼرةماظلئئعةمع ماٌئ ةماظؿئدعةماظن مأوجؾنتممم

نمؼؽونمرئظبمإئطئلماظؼرارماظصئ رممبوجبمغظئممأ

،م(م9)ًعننن ماظؼنننرارممعؿضنننررامظددنننؿورأخينننئظ م

اظـظئعقةمرضنمممديمضئغونمتشؽق ماحملئطممإوئئظرجوعم

ندهمأؼضًئمضندمأػؿن ماظنـ مممم2:63مظلـة(مم37)م

صراحةمسؾىموجوبمتنواصرمذنرطماٌصنؾقةمظنـػسممممم

ماظغئؼةماٌذطورةم 

ر غيمملمؼغػ ماظنـ ممنماٌشرعمااأوئئسؿؼئ غئمممممم

اٌصؾقةمإػؿئًقمعـنهمهلنذاممممسؾىم رورةمتواصرمذرط

اظشرطمأوموئوزًامسؾقهم،موإمننئمؼؽؿن ماظلنؾبمسيمممم

 اريم،مؼةؼدمؾىمإسؿئلمضواسدماظػؼهماإلأغهمؼعؿؿدمس

ذظ موؼةطدهمأنمظقسمػـئكمتؼـالمعؽؿوبمظؾؼنئغونمم

خننرىمنمسيماظؼننواغالماام اريمطؿننئمػننوماظشننمماإل

ايؼوضقةمواىزا قةمواظؿفئرؼةم،مػنذامصضناًلمسؿنئمممم

م اريمعنن مضئئؾقننةماظؿطننورمؼؿلننممئننهماظؼننئغونماإلم

ضنئ رًامسؾنىمعلنئؼرةممممماٌروغةماظ موعؾنهمموخئصقة

م (م:)مؿؿ تطورماجمل

م

ذذلاطماٌصؾقةموعنئمتؿضنؿـهمػنذهمممماإقمأنممممممممم

،مصؼندممصرا ماظػؽرةمع مأػؿقةمسؾىمصعقدمحؼوقماا

أنمػذاماظشنرطممر غيمعةطدًام اريمااسئ ماٌشرعماإل

ظغئ م،مدئدقةمظؼؾولم سوىماإلاأمأٌؾئ ئ مؼعؿدلمع

وسؾىمذظ مغصتماٌئ ةماظؿئدنعةمسؾنىمأغنهم;م"مقمممم

ذنكئ مظقلنتمهلنمممممأعنةمعن مممتؼؾ ماظدسوىماٌؼد

م (م21عصؾقةمذكصقةم"م)

ر غننيمضنندم اريمااوئننذظ مؼؽننونماٌشننرعماإلممممم

م-ممطؿػئ مئنئظعو ةمحلممػذاماٌو وعمىفةمسدمماق

وم اريمديمضواسندماظػؼنهماإلممإمم-إلضرارمػذاماظشنرطمم
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اظعئعننةمذاتمممواٌؾننئ ئاظؼضننئ قةمماقجؿفننئ ات

ؾنولمماظعالضةمععؿدلًامئصرؼحماظنـ مو قظؿنهمسندممضممم

ظغئ معئمملمتؿواصرماٌصنؾقةماظشكصنقةمسيممم سوىماإل

ػنذهماٌصنؾقةمعـنئطمممممأنموئئسؿؾنئرمراص ماظدسوىم م

تؿنوصرمسـندممممأنضؾوهلنئمقمؼنؿعالمممموأدئسظؾدسوىم

رص ماظدسوىمصقلبمئ مؼـؾغيمادؿؿرارمضقئعفئمعئم

ئؼقتماظدسوىمضئ ؿةمويالماظػصن مصقفنئمغفئ قنئمممم

م(م 22)

نمأالماٌنذطورؼ م،ممممئمور مسيماظـصشيوؼؾدوامممممممم

اٌصؾقةمذرطمأدئدنيمظؼؾنولمذيقن ماظندسئوىم،ممممم

ديمإومأديماحملنئطمماظؼضنئ قةماظعئ ؼنةممممإدوا مرصعتم

 اريم،مشرلماغهمإذامطئنمع ماٌؿػعمسؾقهماظؼضئ ماإل

سيمضننئغونمأصننولماحملئطؿننئتم)ماٌراصعننئتم(مأنممم

اٌصننؾقةماظنن متنندلرمضؾننولماظنندسوىم،م ننبمأنم

ومعفند مئئقسؿندا مممديمحنعمأسؿنديمسؾقنهمأمممإلؿـدمت

ظغنئ مقمؼشنذلطمممسؾقهم،مصءنماٌصؾقةمسيم سنوىماإلم

سؿدتمسؾقهماظلنؾطئتمماديمحعمظراصعفئمإنمتلؿـدمأ

وػنذهماظؿػرضنةممممسؿندا فئمسؾقنهم ممئاظعئعةمأومعفد مئ

ديماظطؾقعنننةماظعقـقنننةمأومإئنننالماظـنننوسالمترجننن م

م (م23ظغئ م)اٌو وسقةمظدسوىماإل

م

 سنوىمماٌصؾقةمطشنرطمظؼؾنولممممأنوغضق مممممممم

ؼؽننونمراصنن ماظنندسوىمسيمحئظننةممأنتعننينمماإلظغننئ 

اظؼرارماٌطعونمصقهمعن مممإديضئغوغقةمخئصةمئئظـلؾةم

وعؾهمعةثرًامتنمثرًلامعؾئذنرًامسيمعصنؾقةمممممأنذمغفئم

ذكصقةمظهموإقمطئغتماظدسوىمشرلمعؼؾوظةموذظن مم

سؿاًلمئئٌنئ ةماظؿئدنعةمعن مضنئغونمحمؽؿنةماظعندلممممممم

ترتنبمسؾنىمممذامختؾ مذنرطماٌصنؾقةمممإاظعؾقئم،مو

اظندص مدنوا ممممواظطؾنبمممأوذظ مسدممضؾولماظدسوىم

مأوطئغننتماظنندسوىمعرصوسننةمعنن مذننك مرؾقعننيم

ذننك مععـننويم موؼرجنن متؼنندؼرمتننوصرمذننرطممممم

ؿنةم،مذظن مقنمذنرطماٌصنؾقةمسيمممممؽاٌصؾقةمظؾؿق

هماحملؽؿةمع مضش،مػومأعرمتـئماإلظغئ ضؾولم سوىم

اظـئحقةماظؼئغوغقةموجو ًاموسندعًئمضؾن ماظندخولمسيمممم

اظؼنرارماٌطعنونممممإظقفئاظ مادؿـدمماادؾئبمعو وع

م(م 24صقهم)

اٌصننؾقةمقمتعؿنندلمصننءنمومسيمػننذاماظلننقئقممممممم

ذررًئمقزعًئمظؼؾولمعئمؼؿؿل مئهماٌلؿدسيمصقلبم

مى،موإمنئمػيمذرطمظؼؾولمعئمؼؿؿلن مئنهماٌلنؿدسممم

 نندهمعنن م صننوعمأؼننًئمطننئنمغوسفننئم،موعصننؾقةمممم

 يم دهمصقؿئمؼؾدؼهمعن م صنوعمػنيمتػنئمممممىاٌلؿدس

ايؽممسؾقنهمئطؾؾنئتماٌندسيمطؾنفئمأومئعضنفئم،مممممم

صؽ م ص مذؽؾيمأومعو وسيمأوم ص مئعدمماظؼؾنولمم

م دهموقمؼؽونمىوط مودقؾةم صئعمؼؾدؼفئماٌلؿدس

ذمغفئمتػئ يمايؽممئطؾؾئتماٌلنؿدسيمطؾنفئممممع 

موقمؼؽػننيغؿػننئ ماٌصننؾقةم مأومئعضنفئمقمتؼؾنن مقم

ولمجمر ماٌصنؾقةم،ممبعـنىماظػئ ندةماظعؿؾقنةمظؼؾنممممم

ئدمأنمتؽونماٌصؾقةمضئغوغقةم،ماظدسوىم،موإمنئمق

م;ممتؽونمضئ ؿةممأنمو

وؼؼصدمئنمنمتؽنونماٌصنؾقةمضئغوغقنةم،ممممممممم-م2مم

ديمحننعمأومعرطننزمضننئغوغيمحبقننثمإأيمأنمتلننؿـدم

ؼؽونماظغرضمعن ماظندسوىمريئؼنةمػنذاماينعمأومممممم

اٌرطننزماظؼننئغوغيمئؿؼرؼننرهمإذامغننوزعمصقننهمأوم صنن مم



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «األردنية شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا»

881 

ينعمئنهمعن م نررمممممتعنوؼ معنئمممأوممـنهماظعدوانمس

م(م 25)مئلؾبمذظ 

وؼذلتبمسؾىمذظن مأنماٌصنؾقةماظن مقممممممممممممم

تؽػنيمممديمحعمأومعرطزمؼؼنرهماظؼنئغونم،مقممإتلؿـدم

ظؼؾننولماظنندسوىم،موؼطؾننعمسؾننىمػننذهمايئظننةم"ممم

ضؿصئ ؼةم"مصالمتؼؾ مسؾىمدؾق ماٌـنئلمماٌصؾقةماق

 سننوىماظؿعننوؼ ماظنن مؼرصعفننئمصننئحبمحمنن ممم

ركمٌصنئ رتفئمظنهمأعنواًقمممموئريمسؾىم ا رةماىؿئ

معفرئةمطئنمحيؿػظمئفئمومؼؾقعفئمسيمعؿفرهم 

ظؼؾنننولماظننندسوىمأنمتؽنننونممموؼشنننذلطم -2

اٌصننؾقةمصقفننئمضئ ؿننةم،ممبعـننىمأنمؼؽننونمػـننئكم

سؿدا مئئظػعن موضن مسؾنىمحنعمراصن ماظندسوىمأوممممممما

نمؼؽونمأؼؼصدمريئؼؿهم،مأوماٌرطزماظؼئغوغيماظذيم

أومديم صعننهمإاظضننررماظننذيمؼلننعىمراصنن ماظنندسوىم

إصالحهمضدموض مئئظػع م،مطمنممتؿـ ماإل ارةمسن مم

دنؿؿالكممقأاظوصئ مئدص مضقؿةماظؿعنوؼ مسن مضنرارمممم

صدرمغفئ قًئمس مجمؾسماظنوزرا م،مأعنئمضؾن ممممماظذي

صرلورةماظؼرارمغفئ يم)متـػقذيم(مصالمميؽ مضؾنولمم

اإلدنؿؿالكمم سوىماٌؾن ماظنذيموضن مسؾنىمسؼنئرهمممممم

ئمظقلتمظؾؿطئظؾةممبؾؾغماظؿعوؼ مانماٌصؾقةمصقف

مضئ ؿةم 

واظؼولمئمنماٌصؾقةم بمأنمتؽنونمضئ ؿنةمممم     

ديمسدممضؾنولماظندسوىمإذامطئغنتمصقفنئمممممإ،مؼة يم

اٌصؾقةمحمؿؿؾةم،موع مذظ مصءنمحمؽؿنةماظعندلممم

جؿفئ ػننئمسؾننىمضؾننولمئعنن ممادننؿؼرمااظعؾقننئمضنندم

اظدسئوىماظ متؽونمصقفئماٌصؾقةمحمؿؿؾنةم،مأيمم

ؾىمعرطزهمسؿدا مسؾىمحعمراص ماظدسوىمأومسقأأنم

أوممؼؼ مئعدم،موظؽـهمحمؿؿ مماظوضوعم،اظؼئغوغيممل

إذامطننئنماظغننرضمعنن ماظطؾننبممعؿوضنن محصننوظهم م

مدنؿقـئقمينعممإلااقحؿقئطمظندص م نررمحمندقمأومممم

م (26)مخيشىمزوالم ظقؾهمسـدماظـزاعمصقه

موخصئ صننه،ػننذامعػفننوممذننرطماٌصننؾقةممممممممم

وإلؼضئحمصؽرةماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغئ مقئندمعن ممم

م مسؾىمععـنىماٌصنؾقةمواظػنرقمئقـفنئممممق ماظضوتلؾ

نمأوصنئصفئمموئالماظصػةمسيماظدسوىم،موطنذظ مئقنئمم

م;وأغواسفئموذظ مع مخالل

م اٌصؾقةمواظصػة;ممممأاولاظػرعمم-ممم

ممم;مأوصئفماٌصؾقةم مماظـئغيماظػرعمم-ممم

م;مأغواعماٌصؾقةم ممماظـئظثاظػرعمم-ممم

مأاولاظػرعم

ماٌصؾقةمواظصػة

ئماظؼننولمئننمنمعنن مأػننممذننروطمضؾننولمميؽــننممممممم

ظؿعؾؼنهمئئظـظنئمممممػومذنرطماٌصنؾقةمممظغئ م سوىماإل

عن مإثئرتنهمعن ممممماإل ارياظعئمماظذيمميؽ ماظؼضنئ مم

تؾؼئ مغػلهموسيمأيمعرحؾنةمتؽنونمسؾقفنئماظندسوىمممممم

 وزمرص م سوىمم،مصؿ ماٌؼررمضئغوغًئمأغهمق(م27)

عصننؾقةمؼؾؿغننيمهؼقؼفننئممإقمإذامطننئنمظراصعفننئمم

ع مشرلمذيمعصؾقةمماإلظغئ ؼؾ م سوىمحبقثمقمت

،مصءذامملمؼؿواصرمذرطماٌصؾقةمحؽؿنتماحملؽؿنةممم

دنؿؼرمسؾقنهممما موػذامعنئمم(م28ئعدممضؾولماظدسوىم)

جؿفئ ماظؼضئ ماإل اريم،موظؽ مػـئكمخالفمئالما

ػةمسيمئعن ممصنماظػؼفئ مؼـورمحنولمعػفنوممذنرطماظممم
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ااذكئ ماظذؼ مهلممذمنمسيمرص م سنوىماإلظغنئ ممم

مسـفئم موإئدا م صئسهم

سيمتعرؼن مممحااظشنرموهلذاماًالفمئنالمممممممممممم

أنمظؽؾؿةم"اظصػةم"مععنئنمم;مأاولاظصػةمدؾؾئنم;م

اظشكصنقةمممحمد ةم،مصؼدمؼؼصدمئفئماٌصنؾقةممشرل

،موػذامععـىمظؼولماظػؼفئ م"أنمصئحبماظصػةمػوم

مصئحبمايعماٌدسىمئهم"موضدمؼؼصدمئفنئمدنؾطةمم

ؼصنو ممدؿعؿئلماظدسوىموعؾئذرتفئم موػنذامػنوماٌمما

ئؼولماظػؼفئ م"مإنمصئحبماظصنػةمػنومعن مميـن ممممم

صننئحبمايننعماٌنندسىمئننهم"م مواظلننؾبماظـننئغيمم

ديمحندممإديمشؿوضمذروطمضؾولماظندسوىم،ممإمؼرج 

دؿعؿئهلئموعؾئذرتفئمع مأنماخؿؾطتمئشروطماأغفئم

ػذاماظؿؿققزمئقـفؿئمعؿعالم،مانماظدسوىمضدمتؽونم

ظشننك ماغننهمصننئحبمايننعموتؽننونمدننؾطةممممم

واهمطئظوصيم،مانمااصنق مضئصنرم،مممعؾئذرتفئمظل

يئجهميؿئؼنةماظؼنئغونمينعممممأصئٌصؾقةم،موػيم

عنن مايؼننوقم،موػننيمذننرطمظؼؾننولماظنندسوىم،مممم

واظصػةممبعـىماظلؾطةمأومااػؾقةمػيمذرطمٌؾئذرةم

إذمضنندمؼؽننونمممم،ماظؼضننئ ممأعننئمم(م29)ماظنندسوىمم

مإظغنئ ماظشك مصئحبمعصنؾقةموقنزمظنهمرؾنبممممم

اظندسوىممرصن ممرةماظؼرارموع مذظ مقم وزمظهمعؾئذ

صقؽنونمصنئحبماظصنػةمسيمممممأػؾقؿنهممقغعدامئـػلهم

اظؼنقمم،موؼـنؾينممممأوػذهمايئظةماظوصيمأوماظـئ نبمم

سؾىمذظ ماغنهمإذاماغؿػنتماظصنػةمطئغنتماظندسوىمممممم

ػننذاماظنندص مسيمأيممإثننئرةشننرلمعؼؾوظننةم،موميؽنن م

عرحؾةمطئغتمسؾقفنئماظندسوىم،موعن مػـنئمميؽن مممممم

 مذنرطمماظؼولمئمنماظصػةمذركمقزمموػومعلؿؼ مس

م (م:2)اٌصؾقةمظدىماظطئس م

وضندمتعر ننتمخمؿؾن ماظؿشننرؼعئتمظشننرطمممممممممم

ماادئدنقةمئئسؿؾئرهمأحدماظشنروطماظشنؽؾقةممممااػؾقة

ختولماظشك ممأػؾقة،مصفيمماإلظغئ ظؼؾولم سوىم

اٌعـويمصالحقةماظؿؼئ يمظؾندصئعمسن ممممأواظطؾقعيم

حؼوضهموعصنئيهماٌشنروسةم،موؼلنؿؿدماظشنك ممممم

اظشكصقةماظؼئغوغقةماظ مؼؿؿؿ ماظؿؼئ يمع ممأػؾقة

مئمػؾقنةماظطؾقعقنونمممااذنكئ مئفئم،مهلذامؼؿؿؿن مم

اظؿؼئ ننيموتؼنندؼمم سننوىموننئوزمحنندو ماظلننؾطةمم

ٌكئصننؿةمعشننروسقةماظؼننراراتماإل ارؼننةم موميؽنن م

مأواظؼئغوغقةممئئاػؾقةايمذك مرؾقعيمقمؼؿؿؿ م

حرممعـفئمأنمميـ مظدىماظؼضئ مع مضؾن مذنك ممم

مبوجنبموطئظنةممممأوغونمآخرمذومصػةممبوجبماظؼنئم

م(م 31ضئغوغقةم)

وع مذظ معئمزالمػـئكمخالصًئمئنالماظػؼفنئ مممممممممم

حولماظصػةمواٌصؾقةم،مصؿـفممع مؼرىمأنمذنرطمم

اظصػةمعلؿؼ مس مذنرطماٌصنؾقةمسيمغطنئقمضؾنولممممم

اظدسوىم،موعـفممعن مؼنرىمأنماظصنػةمظقلنتمإقممممم

عظفننرًامعنن معظننئػرماظؿعننؾرلمسنن مذننرطماٌصننؾقةمم

ممممممممم(م م32جمةمسيماٌصؾقةم)وئئظؿئظيمصفيمعـد

غؿػنتماظصنػةممماوؼـؾينمسؾىمعئمتؼدممأغنهمإذامممممممم

طئغتماظدسوىمشنرلمعؼؾوظنةم،موميؽن مإثنئرةمػنذامممممم

اظدص مسيمأؼةمعرحؾةمطئغتمسؾقفئماظندسوىم موعن ممم

ؿؼ مػـئمميؽ ماظؼولمئمنماظصػةمذرطمقزمموػومعلنم

مس مذرطماٌصؾقةمظدىماظطئس م
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ؿننةماظعنندلماظعؾقننئممواظواضنن مأنمضضننئ محمؽممممممم

ديمذنرطممإاار غقةمضدمأذئرمسيماظعدؼدمع مأحؽئعنهمم

غنندعئجماٌصننؾقةمسيماظصننػةمااٌصننؾقةمحقننثمضننررم

م م(م33)موتصؾحماظدسوىمسؾىمأدئسمذظ معؼؾوظنةم

واٌالحظمسؾىمذظ مأنماحملؽؿةمحئوظنتمأنمتعندلممم

س معدىماظذلائ مئالماٌصؾقةمواظصنػةم;مواظواضن ممم

وظقسماظعؽنسم،ممماٌصؾقةع مػةمتـدعجمصػومأنماظ

ذظ مأنماٌصؾقةمػيماادنئسماظن متلنؾغمسؾنىممممم

صػةمعؿىماغؿػتماٌصنؾقةممماٌدسيماظصػةمحقثمق

م م

ذظ مصءغـننئمغننرىمأنمظؽنن معنن ماظؾػظننالممطننممممممم

عػفوعهماًئ مواٌؿؿقنزمسن ماآلخنرم،مصئٌصنؾقةممممم

ئنئٌعـىماٌؿؼندممختؿؾن مسن ماظصنػةماظن متعنينمممممممم

حقةمأومرصنن ماظنندسوىمضئغوغننًئمأوماظصننالمممقننةعؽئغإ

ااػؾقةمظؾذلاص مأعئمماظؼضئ مططنرفمسيماظندسوىم،ممم

 وزمظهمعزاوظةمػذهماظندسوىمئـػلنهمممموع مذظ مق

ظؼقننئممدننؾبمعنن مأدننؾئبمسنندممااػؾقننةمأومعننئغ م

ضئغوغيمععالم،موئنذظ مؼؽنونمصنئحبماظصنػةمسيممممم

سؿؾننئرمأنمئئػننذهمايئظننةماظـئ ننبمأوماظوصننيم مممم

نماظدسوىمتؽونمعؼؾوظةممبفر متواصرماٌصؾقةم،موأ

جمر مسدممتواصرمااػؾقةمسيماٌدسيمقمحينولم ونمم

ضؾولماظدسوىمإذمأنمااػؾقنةمػنيمذنرطمظؾلنرلمسيممممم

إجرا اتماظؿؼئ يموصقؿفئموظقلتمذنررًئمظؼؾنولممم

اظدسوىموئئظؿئظيمتعقالمع مميـن مغنئض مااػؾقنةمممم

دؿؽؿئهلئم مموؼظفرماظػرقمئالماٌصؾقةمواظصنػةممق

ئو ننوحمسيماظنندسئوىماظنن مترصعفننئمااذننكئ مممم

سؿؾئرؼننةم،مإذمأنمصننئحبماٌصننؾقةمصقفننئمػننوممقا

سؿؾنئريم،مأعنئمصنئحبماظصنػةمصفنومممممماظشك ماق

،موئفذامضضتمحمؽؿةماظعندلممممـ مػذاماظشك م

ئؼوهلنئم;م"مسن مر نقسماىؿعقنةمممممماار غقنةماظعؾقئم

اظعئعنننةماصنننقئبماظلنننقئراتماظعؿوعقنننةمميـننن م

اىؿعقننةمئئسؿؾئرػننئمذكصننًئمحؽؿقننًئمممننئم عنن م

قةمئئظـلؾةمظؾفؿعقةمإلضئعنةممماظؼولمئعدممتوصرماٌصؾ

م (م34)ػذهماظدسوىمضولمشرلموار م"م

ماظـئغياظػرعم

مأوصئفماٌصؾقة

 بمأنمهد ماٌصنؾقةمئصنورةمؼؽنونممممممممممممم

ػؾهمإلضئعنةمماظطئس محبئظةمعؿؿقزةمس ماظغرلمتةمصقفئ

 سواهموضؾوهلئمريئؼةمهلذهماٌصؾقةمو صئسًئمسـفنئمم

ؿنندلمتعمقم–أيم سننوىماإلظغننئ مم–،موػننيمئننذظ م

عـنئطم سنوىممممأنتمدقلًئمسؾىم(م35)م سوىمحلؾة

ػوموجنو معصنؾقةمظؾطنئس متـنمىمئندسواهممممممماإلظغئ 

تؽونم سوىمحلؾةموحبقثمؼؿضررماٌرطزممأنسؾىم

اظؼننئغوغيمظؾطننئس معنن مئؼننئ ماظؼننرارماٌطعننونمصقننهمم

،ممبعـىمأنمؼؽونمم(م36)مإظغئ هوحيؼعمصئ دةمع م

دؾق ماظطع معػؿوحًئمؼطرضهمعن مؼشنئ موسيماظوضنتمممم

و ًامسن مماظذيمؼرؼدم صئسًئمسن معؾندأماٌشنروسقةموذممم

مصؼنندمذػننبماظػؼننهماٌصننؾقةماظعئعننةم،موعنن مػـننئم

ذذلاطمتواصرمصنػئتمحمند ةممماديمإواظؼضئ ماإل اريم

ضؾنولم سنوىماإلظغنئ موػنيمممممسيماٌصؾقةمع مذمغفئم

م;(م37)

ممأنمتؽونماٌصؾقةمذكصقةموعؾئذرةم ;مممقأوم

ضنةمموجنو مسالم،ممتعنينمطؾؿنةماظشكصنقةمممممممممممم

ئالماظؼرارماإل اريماٌطعنونمصقنهموئنالماٌندسيم،ممممم
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وع مذمنمػذهماظعالضةمأنموعؾهمسيمو  مضنئغوغيمم

خيوظهمصػةماظطع مسيماظؼرارماإل اريماظنذيمؼؿعؾنعممم

 موتـنؿجمػنذهماظصنػةمممم(م38)معو وسهمئفذاماظو  

ظؾؿصؾقةمسن ماظصنؾةماظشكصنقةمظؾؿندسيمئنئظؼرارمممممم

م(مم39)مطورمواظضررماظشكصيماظذيمؼلؾؾهمظهاٌذ

أنمؼؽننونم;موؼؼصنندمئئٌصننؾقةماٌؾئذننرةمممممممممم

سيمعرطزمضئغوغيمؼةثرمصقنهماظؼنرارماٌطعنونممممماظطئس 

أيمأنمتؽنونماٌصننؾقةممم،عؾئذننرًاممتنمثرلاًمئصنقؿهمم

عرتؾطةمئهموطؿنئمسندلمئعن ماظػؼفنئ مئنمنمتؽنونممممممم

محبقنثمقممر ػنمظؿاعصؾقةماظطئس مسؾىم رجةمع م

سيمعوار ماينعمممظؽ ختؿؾ مئئٌصؾقةماظعئعةماظ م

(م،م:3)مخؿصئصنفئمامأنمتؿصرفماإل ارةمسيمحدو 

وتمطقدًامسؾنىمذظن مضضنتمحمؽؿنةماظعندلماظعؾقنئممممممم

ئئنم;م"مسدممحصولماظشنرطةماٌلنؿدسقةمممماار غقة

 دػئماظـئظـةمسؾىمتصئرؼحمع ماىفنئتماظرزلقنةممم

حئصالتفئمسؾىمخ مسؿنئنماظعؼؾنةممممظؿلقرلاٌكؿصةم

وسدمممتؾ ماٌلؿدسقةميعماعؿقئزمهؿؽرمئنهمػنذاممم

اً مصؿؽونماٌلؿدسقةمئنذظ مشنرلمذاتمعصنؾقةمممم

م(م م41اظدسوىم)مئءضئعة

وؼعننينمذظنن مأنمتؽننونمظؾطننئس معصننؾقةمممممممممم

ذكصقةمسيمإئطئلماظؼرارماٌطعونمصقهم،موتؼوممػذهم

اٌصؾقةمسيمتواجدماٌندسيمسيمعرطنزمضنئغوغيمؼنةثرممممم

عؾئذرًا موقمؼصحمئئظؿنئظيمممتمثرلاصقهماظؼرارماٌذطورم

اظطنئس مئئٌصنؾقةماظعئعنةمئن مممممأنمختؿؾ معصؾقةم

متؽونمعؿؿقزةمسـفئموعلؿؼؾةمئذاتفئم ممأن بم

تؽنونمعصنؾقةممممأنوع مجفةمثئغقةم نبممممممممم

اظطئس معصؾقةمعؾئذرةم،موسؾنىمذظن مؼـؾغنيمأنمممم

ؼؽونمتمثرلماظؼنرارمسيمعرطنزماٌندسيمتنمثرلًامأطقندًامممممم

ووا قًئمصؿـف مظؾؿدسيمسـد نذمعصنؾقةمعؾئذنرةمممم

ضننتمئننهمحمؽؿننةماظعنندلم،موػننذامعننئمضمإظغئ ننهسيم

ئؼوهلئم;م"مإضئعةماظدسوىمع مضؾن ممماار غقةاظعؾقئم

ماار غقننةاٌلننؿدسقالمئصننػؿفممعننوارـالمئئٌؿؾؽننةم

ذنقـةمممئء خنئلمضرارماظلنؿئحمممئءظغئ ؼطئظؾونمصقفئم

اظؼؿحمواظؿكؾنق مسؾقفنئموررحفنئمظالدنؿفالكمقممممم

اظندسوىمممئءضئعةاظصػةممأوؼوصرمصقفممذرطماٌصؾقةم

عننسشيممأورمصننقفممتننمثرلًامعؾئذننرًامانماظؼننرارمملمؼننةث

م(م ممم42)عرطزًامضئغوغقًئمؼؿؿؿعونمئهم"م

وضدمجئ مضئغونمحمؽؿنةماظعندلماظعؾقنئمرضنممممممممممممم

سيماٌننئ ةماظؿئدننعةماظػؼننرةم)ج(مم3::2(مظلننـةم23)

تؼؾن مممأغنهم;م"مقممحقنثمضنئلمممونئهمظقةطدمػذاماق

اظدسوىماٌؼدعةمع مأذكئ مظقلتمهلنممعصنؾقةممم

مذكصقةم"م 

ضننئ محمؽؿننةماظعنندلماظعؾقننئمجننئ معؿػؼننًئموضممممممم

وأحؽئمماظؼئغونمحقثمأردتمحمؽؿةماظعدلماظعؾقئم

مذكصنقةماٌصنؾقةممم"مسيماظعدؼدمع معؾئ  فئمضئسدة

اظؼنرارمممإظغنئ ممسـدعئمضررتمأغهمؼشذلطمسيمرؾنبمم"م

حئظةمضئغوغقنةمممطعونمصقهاإل اريمأنمميسماظؼرارماٌ

خئصنةمئئٌلننؿدسيموعنن مظننهمعصننؾقةمذكصننقةمم

وئعؽنسمذظن مقممم (م43)مرؾنبمإظغئ نهممموعؾئذرةمسي

تعؿنندلماٌصننؾقةمعؿننواصرةمإلضئعننةماظنندسوىمحقننثمم

مأخذتضدمماار غقةحمؽؿةماظعدلماظعؾقئممأنوجدغئم

اٌلؿدسقةمذنرطةمممأنئفذاماقوئهموضضتم;م"ممبئم

اقونننئرمسيماٌنننوا ماظؿؿوؼـقنننةمقمؼؽػنننيممتؿعنننئط

ذاتمعصننؾقةمسيماظطعنن مئؼننرارمىـننةمممقسؿؾئرػننئ
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اظعؼندماٌوضن معن ماظشنرطةماٌنور ةممممممئؿؿدؼندممماظعطئ 

ئ معن ماظلنئئعمممطظؾؿوا ماظؿؿوؼـقةماحملئلمسؾقفئماظع

ذمقمميسماظؼرارمحئظةمضئغوغقةمخئصةمئئٌلنؿدسقةممإ

م(م م44)اظؼرارممإظغئ وقمعصؾقةمعؾئذرةمسيمرؾبم

م

وملمؼؼؿصرمضضئ محمؽؿةماظعدلماظعؾقئمسؾنىممممممممم

اٌرصوسنةمعن ماظػنر مصنئحبمممممماإلظغنئ مضؾولم سوىم

اٌصننؾقةم،مئنن مضؾؾننتماظنندسوىماٌرصوسننةمعنن ممممم

اىؿئسئتمواهلقؽئتماٌؿؿؿعةمئئظشكصقةماٌعـوؼنةمم

،مطئىؿعقئتم،مواظـوا يم،مواظـؼئئئتماٌفـقنةم،مم

موأػنداصفئمسـدعئمتلؿفدفماظندصئعمسن معصنئيفئمممم

اىؿئسقةماظ مضئعتمعن ماجؾنفئم،موسن معصنئحلممممم

قممأنحؿنىمئعضنفممذنرطمممممأوجمؿوعمأسضئ فئم،م

عـنؿؿالمسيمػقؽنةممممااسضنئ مظنؾع معن مممؼؽونمػذاما

خئصةمإذمؼعنو مهلنئموحندػئمسـد نذماظندصئعمسن ممممممم

م عصئيفمماٌشذلطةم

وذرطماٌصؾقةمػذامقمؼؼؿصرمسؾىماظدسئوىمممممممم

اٌؼئعةمع مأذكئ ماظؼنئغونماًنئ مئن مؼطؾنبممممم

اظؼنئغونمممأذنكئ مأؼضًئمسيماٌراجعئتماٌرصوسةمع م

اظعئعنةمماظعئمم،مطئظدوظةمواظؾؾندؼئتم،مواٌةدلنئتممم

واإل اراتماٌلننؿؼؾةم موسيمذظنن مضضننتمحمؽؿننةمممم

ئننئنم;م"ممأحؽئعفننئاظعنندلماظعؾقننئمسيمجئغننبمعنن م

وهلئمعصنؾقةممماقسؿؾئرؼةاظؾؾدؼةمتؿؿؿ مئئظشكصقةم

سيماظطع مئؼرارمجمؾسماظوزرا مئلنؾ معلنئحةمعن مممم

سؿننئنماظؽنندلىم"مماعئغننةاظؾؾدؼننةمظضننؿفئممأرا نني

م(م 45)

طعنونمئعندمممموؼؿقؼعمذظ مإذامطئنماظؼرارماٌممممممم

خيننئظ معشنروسقؿهمواٌنرا متـػقنذهمسؾنىماظطنئس مممممم

اظؼئغونم،موخي مئمحدمايؼوقماظ مطػؾفئماظؼئغونم

سؾىمدمومأيعمئهم ررًامعؾئذرًام،مصالمؼؽػيمإذنم

خمئظػةماظؼرارمظؾؼئغونم،موإمنئمقئدمأنمؼؾقعم ررًام

وئـنئً مسؾقنهمممممئئٌلؿدسيمسيماظندسوىماٌو نوسقةم مم

مؿؿئعمسـصرؼ م;ممتؿقد مػذهماظصػةمئئج

م

أنمؼؼننقمماٌلننؿدسيماظنندظق مسؾننىمأنمممممممم;أاول

ضندمينعمئنهم،ممممم–عئ ؼًئمأومععـوؼًئم– ررًامواضعقًئم

دوا مطئنمعفد ًامئفذاماظضنررم،مأممطنئنمضندموضن ممممم

صعاًلم،موؼؿعالم وعًئمأنمؼؽنونماظضنررماٌندسىمئنهممممم

عؾئذرًام،معلؿؼاًلمئئظعـئصرماظ مؼؼوممسؾقفئمممؽـًئم

اظؼضئ قةمتلوؼةمآلثئرهممدسوىهمئئظتصورهموعواجفؿ

مم 

ديماظؼنرارممإأنمؼؽونمػذاماظضررمسئ دًامممممم;اظـئغيم

،ممجمفنوقمماٌطعونمصقهم،موظقسم ررًامعؿوػؿنًئمأوم

صءذامملمؼؽ مػذاماظؼنرارمضندمغػنذمأصناًلمسؾنىمعن ممممممم

 سننىمخمئظػؿننهمظؾؼننئغونم،مأومطننئنمعنن مشننرلمممممما

اٌكئرؾالمئمحؽئعهم،مأومطنئنماإلخناللمئنئيؼوقمممم

طئنماظؼرارماٌنذطورمممظقهم،مأوإؼدسقفئمقمؼعو مماظ 

ضدمأظغيمأومدقبمئمثرمرجعنيموئئظؿنئظيمزالمطن مممم

طئنمظهمع مأثرمضئغوغيمعـذمصندورهم،م لمذظن ممممعئ

غؿػئ ماٌصؾقةماظشكصقةماٌؾئذرةم مذظن مأنمماسؾىم

إظغننئ ماظؼننرارمسيمػننذهماظصننورمذيقعفننئمظنن محيؼننعم

مهصئ دةمسؿؾقنةمميؽن مأنمؼنؿغرلمعرطنزممممظؾؿدسيمأؼةم
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ئعدماظػصن مسيم سنوىماإلظغنئ مسؿنئمطنئنممممممماظؼئغوغي

مسؾقهمضؾؾفئم م

ظنقسممموئهماظؼضئ ماار غيمػذااوسؾقهمصءنمممممممم

تطؾقؼًئمعـطؼقًئمظؾؿؾنئ ئماظعئعنةماٌلنؿؼرةمصؼفنًئممممممإق

وضضئً مئشمنمتواصرماٌصؾقةماظشكصنقةمظؾطنئس مقممم

ئصػؿهمعوارـًئمصقلنبموإمننئمأؼضنًئمانمظنهمصنػةمممممم

همسيمو  مقزهمس مشرلهمووعؾأخرىمخئصةمئهممت

اآلثنئرمممأػنمم(م موع م46)مخئ مإزا ماظؼرارماٌعقب

اٌذلتؾةمسؾىمضقنئمماٌصنؾقةماظشكصنقةمسيم سنوىممممم

هؼننعمػننذهماظنندسوىمظؾطننئس مإسننئ ةمممأنماإلظغننئ 

عئمطئنمسؾقهمضؾ مصدورماظؼرارماٌطؾنوبمممإدياظو  م

م م(م47)مماإل ارياظؼرارممإظغئ وظقسمجمر ممإظغئ ه

مأنمتؽونماٌصؾقةمعشروسةم ;مممثئغقًئ

ؼؼصنندمئئٌصننؾقةماٌشننروسةم،ماٌصننؾقةممممممممممم

اٌؾـقةمسؾىمعرطزمضئغوغيمظؾطئس مضدمعسشيمئهماظؼرارم

مأواٌوزن م،مممظـئخنبمأوماٌطعونمصقنهم،مطؿرطنزمامم

ئؿندئرلمعن ممممأواٌئظ م،ماٌؼنررمظنهمحبؽنمماظؼنئغونممممم

عرطنزماهلقؽنئتممممأوظؾؼنئغونم،ممموصئضئاظلؾطةمصئ رم

ماإل اراتعرطننننزممأوةماٌعـوؼننننةمذاتماظشكصننننق

مأو اراتمسؾقننئماًئ ننعةمظؾلننؾطةماظؿلؾلننؾقةمإلمم

 اراتمعرطزؼنننةمظلنننؾطةماظوصنننئؼةم،مواظرضئئنننةمإل

وحقننثمؼؽننونمهلننئمحننعماظطعنن مئؼننراراتمػننذهممم

ماٌؿعؾؼةمئشةوغفئممماإل ارات

تؿؿقزم سنوىماإلظغنئ مسن مشرلػنئممممممموسؾىمػذاممممم

ع ماظدسئوىمسيمجمئلمهدؼدمذرطماٌصنؾقةمئنمنممم

يعماظذيمهؿقهم سوىماإلظغئ م،مػومحعمطػؾنهمما

سؿدا ماظواضن مسؾقنهمػنومعن مسؿن مممممماظددؿورموأنماق

مٌةضنتماظلؾطئتماظعئعةمصؼدمؼمخذمذنؽ ماظؼنئغونمامم

ع ماظلنؾطةماظؿـػقذؼنةم،ممممظصئ رأماإل اريمأوماظؼرار

سؿدا مسؾىمايعماٌصئنم دنؿورؼًئمتـشنمممموئوضوعماق

تمختنئذمإجنرا امماعصؾقةممتؽ مصئحبمايعمع م

م،ماظطع مئعدمماٌشروسقة،موصؼًئمظإلجرا اتماٌؼررة

وئئٌؼئئنن م،مظننقسمظصننئحبماٌصننؾقةمأنمؼؾؿنندعممم

اٌصئحلمع مسـدهم،مإذمأغفنئمعن مو ن ماٌشنرعم،ممممم

وؼؼنقمماظندظق ممموعئمسؾىمصئحؾفئمإقمأنمؼؽؿشنػفئمم

 ررًامواضعقًئمضدموضن مئنهموأنمؼؽنونمػنذاممممممأنسؾىم

وؼنمتيممم(م 48اظـ ماظؿشنرؼعيمم)ممإدياظضررمسئ دًام

اىفننةماظؼضننئ قةماٌكؿصننةمئئظرضئئننةمسؾننىمممم ورم

اٌشروسقةمئؿؼدؼرمعدىمتواصرمػذهماٌصؾقةم،موػيم

تؿؿؿن محبرؼنةموادنعةمتػر نفئمممممتؼوممئذظ م،مإمنئم

اظطؾقعنننةماًئصنننةمظننندسوىماإلظغنننئ م،مورؾقعنننةم

مخؿصئ ماحملؽؿةم،موااو ئعماٌؼررةمأعئعفئم ما

نمذننرطماٌصننؾقةمسيم سننوىممءصننموئئظـؿقفننةمممممم

ؼلؿفدفمإذًامريئؼةمعؾدأماظشنرسقةم،معن مممماإلظغئ 

ةماحؽئمماظددؿورمع مجفنةممجفةم،موطػئظةماظلقئ 

وسؾقهمصءنمع مصػئتماٌصؾقةماظ مسؾىممأخرىم 

أدئدفئمتؼؾ م سوىماإلظغنئ مأعنئمماظؼضنئ ماإل اريمممم

ديمحعمإدؿـئ ػئماأنمتؽونمعشروسةم،موؼعينمذظ م

نمضننئغوغيمؼؼننرهموؼننـظممأحؽئعننهماظؼننئغوممأومعرطننز

تؼؾن ممموحيؿقهم،مصؿ مملمؼؿؿؿ ممبـ مػذاماٌرطزمق

 سواهم،مصؿ مطئنمعرطزهماظؼئغوغيمشنرلمعشنروعمقممم

ؼشننؿؾهماظؼننئغونمئئظرسئؼننةموايؿئؼننةموئئظؿننئظيمقممم

ظؾندصئعمسـفنئمئطرؼنعمممممؼؽونمػـئكمعصنؾقةمضئئؾنةمم

مم(م 49)م سوىماإلظغئ 
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جؿفئ محمؽؿنةماظعندلممماوسؾىمذظ مدئرممممممممممم

ؾىمأنماٌصؾقةماظ مؼداص مسـفنئمماظعؾقئماار غقةمس

اظشننك مأنمتؽننونمعشننروسةموعؿػؼننةمعنن ماظـظننئمم

اظعئمم،محقثمضررتمأنم;م"ماٌلنؿدسقالمميؾؽنئنممم

دنؿؿالطفؿئممبفنر مممإضطع ماارضماظؾؿئنمجنرىمم

صدورماظؼنرارماٌطعنونمصقنهموػنيمتشنؽ معصنؾقةممممممم

هلؿئمعشروسةمؼعولمسؾقفنئمسيمعزاوظنةمغشنئرفؿئم،مممم

 مأنمؼؽننونماظؼننرارمموقمؼشننذلطمسيم سننوىماإلظغننئمم

ورمطسؿدىمسؾىمحعمعلشينهماظؼنرارماٌنذمممااإل اريمضدم

وئذظ مؼؽونماظطئس مسيمحئظةمضئغوغقنةمأثنرماظؼنرارمممم

م(م :4)عونمصقهمتمثرلًامعؾئذرًامصقفؿئم"اٌط

مثئظـًئم;مأنمتؽونماٌصؾقةمحمؼؼةم)عةطدةم(م 

ةمسيم سنوىماإلظغنئ مممق بمأنمتؽونماٌصؾممممممم

 ننوزمأنمتؾنند مممقحمؼؼننةمأثـننئ مغظرػننئم،مإذممم

احملؽؿنةموضؿفنئموجفنندػئمعن مخناللمعواجفؿفننئممممم

سننن مأنمؼؽنننونمحؼقؼقنننًئموضئ ؿنننًئم،ممظـنننزاعمسنننئر

وعلؿؽؿاًلمحمؿنواهم،موعنئثاًلمئعـئصنرهم،موحمند ًاممممم

صقنهم،ممبنئمعنة اهممممهدؼدًامطئصقًئموؼؿفقممئهماظػص م

تصئهلئمئـنزاعمعنئزالمسيم ورماظؿؽنوؼ م،مأومممماغؿػئ ما

ًامئمنمضؾولماحملؽؿةمأجف مضؾ ماظؿداسيم،متؼدؼر

ظدسوىماإلظغئ مؼرتؾ مئؿؽئعن مذنرورفئموسـئصنرػئمممم

،مصالمؼؽنونمأعرػنئمغظرؼنًئمأومجمنر ًام،مئن متؾنحممممممم

جدتفئموتػرضموجو ػئمسؾىمأرراصفئم،ممبئمؼةطندمم

مغضففئمومتئدؽفئم م

وؼؼصدمئئٌصؾقةماحملؼؼةمػيماظن مؼؽنونمممممممممم

صقفئمع ماٌةطدمأنمصئ دةمعئ ؼةمأومععـوؼنةمدنؿعو ممم

طذظ متؿقؼعمم م(51ؾىماظطئس مع مإظغئ ماظؼرارم)س

إذامطئنماظؼنرارماإل اريماٌطؾنوبمإظغنئؤهمضندمعنسشيمممممم

ئئٌرطزماظؼئغوغيمظؾؿدسيمحنئلمصندورماظؼنرارمممنئممممم

ديموضوعم ررمحئلموعؾئذنرمئنهم،موأنمإظغنئ ممممإمأ ى

ػذاماظؼرارمع مذمغهمأنمؼزؼ ماظضررموؼعقندماٌرطنزممم

م(م 52)مديمعئمطئنمسؾقهمسيماظلئئعإاظؼئغوغيم

أعنئمإذامطنئنماظؼننرارماٌطعنونمصقنهمدننقـئلممممممممممممم

ئئظضررماٌرطنزماظؼنئغوغيمظؾطنئس معلنؿؼؾاًلم،مصنءنمممممم

اظطئس مسيمػذهمايئظةمتؽونمعصؾقؿهمعلؿؼؾؾقةمأوم

 سنوىممحمؿؿؾةم،موػذهماٌصؾقةمحؿىمتدلرمضؾنولمم

ؼـؾغننيمأنمتؽننونموا ننقةماٌعننئملم،موأنممماإلظغننئ 

حمؿؿ مايندوثمملؿؼؾؾيممبرطزماظطئس ماٌلئسماٌ

وتمطقننندًامسؾنننىمػنننذهم،ممم(53)ئشنننؽ مطنننئف مم

اًئصقةمضضتمحمؽؿنةماظعندلماظعؾقنئمسيمإحندىممممم

اظدسئوىمأنم;م"مظؾؿلنؿدسيمعصنؾقةمعؿقؼؼنةمسيمممم

إضئعةماظدسوىمإلظغئ مضرارمجمؾسماظنوزرا ماٌؿضنؿ ممم

مئؿؿؾنن اظلننؿئحمظؿؾنن ماٌةدلننةماظعرئقننةماٌصننرصقةم

ظنةمم،موانمعصنؾقؿفممعؿقؼؼنةمسيمايقؾوممماظعؼئرات

 ونممتؾ ماظؾـ مظعؼئراتفمماٌو وسةمتمعقـًئمظؾندؼ ممم

م(م 54)

ذنمؼؽػيمظؼؾولم سنوىماإلظغنئ مأنمتؽنونممممإممممممم

إظغنئ مممظبماإلظغئ معصنؾقةمحمؿؿؾنةمعن مجنرشيا ممممظطئ

اظؼرارماإل اريماٌطعونمئهم،مواظ معن مذنمغفئمأنممم

تفقئماظػرصةمىؾنبمغػن مأوم صن م نررم ونمأنممممم

مؼؽونمذظ معةطدًام م

وسؾننىمذظنن مصننءنماٌصننؾقةماحملؿؿؾننةمممممممممممممم

ختؿؾ مسيمرؾقعؿفئمطشنرطمظؼؾنولم سنوىماإلظغنئ ممممم

سنن مذننرطماٌصننؾقةمسيماظنندسئوىماظعئ ؼننةمحقننثمم
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ؼشذلطماٌشنرعمأنمتؽنونماٌصنؾقةمعةطندًةموؼؼرػنئمممممم

سنذلفماٌشنرعمممادنؿــئ مماظؼئغونم،موسؾىمدنؾق ماقم

اٌدغقننةممؿننئتطئاار غننيمسيمضننئغونمأصننولماحملمم

دننؿـئ ًامائعننةماظنندسوىمايننئظيمظؾؿنندسيمحبننعمإضم

ظؾؿصؾقةماحملؿؿؾنةموذظن مظندص م نررمحمندقمأومممممم

خيشىمزوالم ظقؾهمسـدماظـزاعمصقهمدؿقـئقميعمقا

م(م 55)     

وإذمطئنمظؾؿصؾقةماحملؿؿؾةمعؽئغًئمئئظـلنؾةممممممممم

ئفنئمممؼعنرفمنمأظؾدسئوىماظعئ ؼةم،مصؿ مئئبمأوديم

 ارؼننةمانمػننذهماظنندسوىمقمظغننئ ماإلسيم سننوىماإل

دؿـئ ماٌصؾقةمإديمحعمعن مايؼنوقممماقفئمؼشذلطمص

،مطؿئمأغفئمقمترص مإقمخاللمصذلةمضصنرلةمحقنثممم

مغؿظرماظطنئس محؿنىمماذامعئمإؼضق مأيعمسيماظطع م

دنؿؼرمماومحئظنةم،موظنذظ مممأعصؾقؿهمحمؼؼةمتصؾحم

ظغننئ موإنم اريمسؾننىمضؾننولم سننوىماإلماظؼضننئ ماإل

م(م م56)مطئغتماٌصؾقةمحمؿؿؾه

ؼؼننرمئننئظـ مم غننيمملمرلمأنماٌشننرعماارشننممممممم

صراحةمسؾىماٌصؾقةماحملؿؿؾةمسيمضنئغونمحمؽؿنةممم

ايننئظيم،موقمم3::2(مظلننـةم23اظعنندلماظعؾقننئم)

غرىمسيمذظ مإغؽئرًامعـهمظوجو ماٌصؾقةماحملؿؿؾنةمم

وإمنئمدملبمأغهماسؿدلماظـ مسؾنىم"ماٌصنؾقةم"ممم

ؼـطننويمسؾننىمطننالماظننوجفالماٌصننؾقةماحملؼؼننةمم

دماظؿػلنرلمسـندعئمممسنمواحملؿؿؾةم،موػومعئمتةؼدهمضوا

م(م 57)مؼر ماظـ مسئعًئ

دنؿؼرماظؼضنئ ماإل اريماار غنيمسؾنىممممماوضدمممممممم

طؿػئ مئؿواصرماٌصؾقةماحملؿؿؾنةمظؾطنئس مطشنرطمممماق

ظؼؾولم سوىماإلظغئ مسيماظعدؼدمع مأحؽئعنهموذظن ممم

ئؼوظه;مم"مإنماٌصؾقةمسيماظدسوىماإل ارؼةمتؿنواصرمم

اصعفنئمموظومطئغتمحمؿؿؾةم،موقمؼشذلطمأنمؼؽونمظر

م(م 58)مئمػوماظشمنمسيماظدسوىمايؼوضقةم"حعمطؿ

ماظـئظثاظػرعم

مأغواعماٌصؾقة

ميؽ ماظؼولمئصنػةمسئعنةمئنمنمأػنممذنروطممممممممممممم

ضؾولماظدسوىمػومذرطماٌصؾقةم مصؿ ماٌؼنررمأغنهممم

ظراصعفئمعصؾقةممقم وزمرص م سوىمإقمإذامطئغت

ؼؾؿغننيمهؼقؼفننئم موػننومأعننرمجمؿنن مسؾقننهمصؼفننًئم

سيمم–وإذامطننئنماٌشننرسونمم،ماظؼنندمممذعـننموضضننئً 

جمننئلماٌراصعننئتماٌدغقننةمواظؿفئرؼننةموسيمجمننئلممم

ؼور ونمئعن ماظـصنو ماظن ممممم–اظؼضئ ماإل اريم

تننـظممذننرطماٌصننؾقةمسيماظنندسوىم،مصننءنمػننذهمممم

ػيمسئ ةمئذل ؼدماٌؾدأماٌلؿؼرموتنذلكممؿاظـصو متؽ

ظؾػؼهمواظؼضئ مهدؼدماظؿطؾقؼئتمواادسماظواجؾنةمم

م(م م59)ٌصؾقةمئئظـلؾةمظشرطما

إذنماظلؾق ماظوحقدمظؾؿعرفمسؾىمحدو ممممممممممم

ذننرطماٌصننؾقةمسيمجمننئلم سننوىماإلظغننئ م،مػننوممم

مديماظؿطؾقؼننئتماظؼضننئ قةمسيماار نم،موإحؿؽننئمماق

موآرا ماظػؼهمسيمصدورػئم مذروح

ظشرطممممممممممممممممممممممممممممم ظؼضئ قةم ا تم ظؿطؾقؼئ ا زم ئر أ ع م و

اٌصؾقةمسيماار نم،مػومأغهمؼؾزممظؼؾولم سوىممممممممممممممممممممممم

إلظغئ مع ماٌدسيمأنمؼؽونممثةمحعمعؼررمظهمضدممممممممممممممممممممام

مسؾقهم سؿدا مأسؿديمسؾقهمأومػد مئئق

عئمػيممممػـئمؼدورمحولمممممممواظلةالماظذيمؼـورمممممممممممممممممم

اظذيمتؿؿـ معصؾقةممممممومئهممماٌدسىممممرؾقعةمػذامايعممممم

م؟ممئهماظطئس م
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ظإلجئئةمسؾنىمذظن مصنءنماٌصنؾقةماظن ممممممممممممممم

معئ ؼنةمؼداص مسـفئماظطئس مضدمتؽنونمذاتمرؾقعنةممم

صننءذامتننواصرتمأيمعنن مػننذهمم ععـوؼننةوضنندمتؽننونم

،مطؿنئموتعؿندلمممماٌصئحلمصءنماظدسوىمتؽونمعؼؾوظنةم

اٌصننؾقةماٌئ ؼننةمأطـننرمأغننواعماٌصننئحلمو ننوحًئمممم

وزفورًامع ماظـئحقؿالماظؼئغوغقةمواظعؿؾقةمخصوصنًئمم

سؾننىمتعننو ماٌصننؾقةماٌئظقننةم،مطئٌصننؾقةماظنن مم

ظزؼنئ ةممامأوضرارمحفنبماظذلضقنةممممإظغئ اٌوز مع م

إغفننئ ماًدعننةم،موإجننرا اتماظضننؾ ممأواظلننـوؼةم

مو م(م:5)حمن مونئريمممممئءضػئلاظؼئ قةمماإل اري

لماظعؾقنئمسيممػذامعئمأخذتمئهمورؾؼؿهمحمؽؿةماظعندم

وتطؾقؼنًئمظؾؿصنؾقةماٌئ ؼنةمممممماظعدؼدمع مأحؽئعفئم 

اظعدلماظعؾقنئمسؾنىمأغنهمؼؽػنيمممممصؼدمأطدتمحمؽؿةم

دسيمؼؽننونمظؾؿلننؿممنأم"مظؼؾننولم سننوىماإلظغننئ مم

عصؾقةمذكصقةمدوا مطئغتمعئ ؼنةمأومععـوؼنةم،ممم

حمؼؼةمأومحمؿؿؾةموأنمتؿوصرمػنذهماٌصنؾقةموضنتمممم

(م61)رص ماظدسوىموتلؿؿرمحؿىماظػصن مصقفنئم"مممم

م 

ضضتمسيمممممممممممممممممممممممم ،م ؼةم ٌعـو ا ٌصؾقةم ا لم سيمجمئ و

       وحقثمأنماٌلؿدسالممممممممممممممممممئع مأحؽئعفئم"ممممممم

ظعؾوممممممةظؿدرؼلقمممأمممهلقؽةمئذيقعفممأسضئ مئمممممم ئؼلمما

ظلمم قممممممممممما ا طؾقةم ؼؿؾ م يم ظذ ا و ظعؾومممممممممقئدقةم ا و ضؿصئ م

ئئظؼرارممممممعصؾقؿفممعؿوصرةمظؾطع ممممماإل ارؼةمصؿؽونمممممممممم

م(م م62)مطئغتمػذهماٌصؾقةمأ ئقةم"ممحؿىموظو

إقمأغهمإذامطئغتماٌصؾقةماا ئقةمتؽػيمممممممممممممممممممممممممممم

سيم سوىماإلظغئ م،مإقمأنمذظ مقمؼعينمأنمتؽونممممممممممممممممممممممم

ؼؿصورمأنمتؽونمممممممممجمر ممعصؾقةمغظرؼةم،مإذمقممممممممممم

ع مخالهلئمس ممممممأٌؿداسونمممممم سوىماإلظغئ مأ اةمؼعدلمممممم

آرا فممسيماظشةونماظ ممتعـقفممئوجهمسئمم،مأومممممممممممممممممممممم

حلمممممممممممم عصئ س م عم صئ ظؾد ؼؼًئم ارممممممقمععقـةممرر ظؾؼر نم مذم

ئفئم،مئ متؾئذرمحمؽؿةماظعدلماظعؾقئممممممممممممحم ماظطع ممم

تدورمرضئئؿفئمممممممموقؼؿفئممبئمؼؽػ مصعئظقؿفئم،موأنمممممممممممممم

ظ ممممممممممممممممممممممم ا رم ا ا ر ا تؾ م ع م عًئم سد و ًام جو  تلؿؼ مممو

ظؿؽونمهلئمممممممممممممممممممممم طفئم ا ر إ  ؼؽونمممؽـًئم و ،م ػئم ئعـئصر

ذاتقؿفئم،موع مثممخترجمع مغطئضفئمعئمؼؽونمع ممممممممممممممممممم

صذلاضمأوممممماظضررمعؿوػؿًئمأومجمر ًامأومؼؼوممسؾىماقممممممممممممممممم

سؾىمممممممممممممممممممممممم جؾقًئم مم ؼؼو نم أ ،م ظ م ذ مم ز ق و ،م ظؿكؿالم ا

رماٌطعونممممممممممممممممممماتصئلماامممممم ظؼرا ٌدسىموضوسفئمئئ رما  را

مسؾقهم،موأنمؼلعىماٌضرورمظدصعهم 

اظعدلماظعؾقئمممممممموئئظؿدضقعمسيمأحؽئممحمؽؿةمممممممممممممممممم

نممممممممم أ لمم ظؼو ا تؾعتمممممممممممممممممميؽــئم أ ضدم ؼةم ٌئ  ا حلم ٌصئ ا

ٌعـوؼةموارتؾطتمئفئموجو ًامومسدعًئمممممممممممممممممممممممم ئئٌصئحلما

مموسيمئع مااحقئنمضدمتطغىمسؾقفئم 

ماٌطؾبماظـئغي

مذرطماٌصؾقةمسيماظدسوىمسؿوعًئموأثرمختؾػه

ممسؾىمضؾولم سوىماإلظغئ 

متؽن مميمعـنئطماظندسوىم،مصنءذامملممماٌصؾقةمػممممم

اظدسوىمختؾ مذنرطمممماٌصؾقةمعؿواصرةمسـدمإضئعة

ع مذروطمضؾوهلئموؼؼضنيمئعندممضؾوهلنئم،موتؼن ممممم

احملؽؿةمسـدمػذاماظؼضئ موقمؼؽنونمهلنئماظؿصنديمممم

مٌو وعماظدسوىم،مانماظػص مسيماٌو نوعمؼلنؿؾزممم

ضؾوهلئم مموعن مممائؿداً مضقئمم سوىمعلؿوصقةمأو ئع

 دهمأنمؼؾديم دماٌلؿدسيم صعنًئمممىحعماٌلؿدس

ئعدممضؾولماظدسوىمسيمحئظةمإضئعؿفئمشنرلمعؿنواصرةممم
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سؾىمذرطماٌصؾقةم موػنذاماظندص ماٌةدنسمسؾنىممممم

ؼلننؼ ممبواجفننةممغؿػئ فننئمقاغعنندامماٌصننؾقةمأوما

اٌلؿدسيم دهمظؾؿو وعمرؾؼنًئمظؾؿلنؿؼرمسيمأحؽنئممممم

اظؼضئ ماإل اريم،موإمنئمميؾ مإئدا همسيمأؼنةمحئظنةممم

وظؿو ننقحمذظنن مم (م63)قفننئماظنندسوىممتؽننونمسؾ

ما ننق ٌوادننوفمغعننئامػننذاماٌطؾننبمعنن مخنناللم

ماآلتقةم;

م;موضتمتؼدؼرماٌصؾقةم مممأاولاظػرعم

مغعدامماٌصؾقةمئاظـئغيم;ماظدص مئاظػرعم

اظـئظثم;ماٌصؾقةمئئظؿدخ مططرفمسيماظػرعم

ماظدسوىم م

مأاولاظػرعم

موضتمتؼدؼرماٌصؾقة

ٌصننؾقةمسـنندمرصنن مإنمسنندممتننواصرمذننرطماممممممم

اظدسوىمحيؿممسؾىمحمؽؿنةماظعندلماظعؾقنئمايؽنمممممم

م ئعدممضؾولم سوىماإلظغئ م

وظؽنن مإذامطئغننتماٌصننؾقةمذننررًئمظؼؾننولمممممممممم

اظنندسوىم،مصفنن مؼؾننزممأنمؼلننؿؿرمضقننئمماٌصننؾقةم

حؿىمصدورمايؽممصقفنئم؟ماٌلنؾممئنهمسيماظؼضنئؼئممممم

ضئ ؿنةمعن ممماظعئ ؼةمأغهم بمأنمتلنؿؿرماٌصنؾقةممم

(م64)مظدسوىمحؿىمصدورمايؽممصقفنئمرص ماموضت

صف متلريمػذهماظؼئسدةمسؾنىم سنوىماإلظغنئ م؟مممم م

نماظطؾقعةماظعقـقةمهلذهماظدسوىم،موعؾفئمضرؼؾةمإ

ع م سوىمايلؾةم،موهلذامرأؼـئمأغهمعن ماظعلنرلممم

ع ماظـئحقةماظػؼفقةمأنمنندمعندلرًامضئرعنًئمظشنرطممممم

ماٌصؾقةم م

ؿنئمموع مثممصؼندمأصنؾقتم سنوىماإلظغنئ مطممممممممممم

ذطرغئمودقؾةمسئعةمظؾدصئعمس ماٌشنروسقةمواظصنئحلممم

اظعننئمم،مأطـننرمعـفننئمودننقؾةمخئصننةمظؾنندصئعمسنن مم

ايؼوقمواٌصئحلماًئصةم مواظؿعؾقن ماظنذيمسؾقنهمممم

سيمصرغلننئم،مؼؼننوممسؾننىمأنمذننرطممماظشننرحععظننمم

اٌصؾقةمإمنئمػوم نؿئنمؼؽػن مجدؼنةماظندسوىم،ممممم

تؿطؾبمأطـرمعن متنواصرماٌصنؾقةممممموػذهمايؽؿةمق

ممئصدورمايؽممصقفئم رص ماظدسوىموضتم

سؿؾئراتموجقفنةمماوؼةؼدموجفةماظـظرمػذهممممممممم

تلننؿفدفمإقمم;معـفننئمأنماظنندسئوىماظعئ ؼننةمقمم

ريئؼةمحعمخئ مأسؿنديمسؾقنهم،مأومػنومعفند ممممم

سؿدا مأوماظؿفدؼدمئنهممسؿدا مسؾقهم مصءذامزالماقئئق

دؿؿرارم،مؼصؾحمع ماظعؾثمإ ئسةموضتماظؼضئ ماق

إقمإذامطئنمػـئكمحم مظؿصػقةمآثئرمسيماظدسوىم،م

خلم مأعننئم سننوىماسؿنندا مطؿؼرؼننرمتعننوؼ م    ماق

اإلظغئ مصءغفئمتلؿفدفمعصنؾقؿالمسيمذاتماظوضنتممم

;معصؾقةمذكصقةمظراص ماظدسوىموعصؾقةمسئعنةمم

ظؾفؿئسةمئئظدصئعمس ماٌشروسقةم موضندمحيندثمأنممم

تزولماٌصؾقةماظشكصقةمظراص ماظدسوىمظلؾبمع م

ظ متؾؼىماٌصؾقةماظعئعنةماظن ممماادؾئبم،موع مذ

م ؼؿعؾعمئفئمحعماىؿئسةممبفر مرص ماظدسوىم

ديمػذامأنم سنوىماإلظغنئ معؼقندةممممإوؼضئفممممممممم

مبنندةمضصننرلةم،مصننءذامرصنن مأحنندمااصننرا م سننوىمم

ديمذيئسةمطؾرلةم،مصؼدمإاإلظغئ م دمضرارمميؿدمأثرهم

تؽؿػيمػذهماىؿئسةمئؿؾن ماظندسوىماٌرصوسنةمعن ممممم

ؽونمظهمأثرهمغئ مدقإلظديمأنمحؽمماإدؿـئ ًاماأحدػمم

ضؾ ماظؽئصةم،م ونمأنمتؽؾ مغػلفئمسـئ ماظؿندخ مم
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صؼدمم–صقفئم مصءذامعئزاظتمعصؾقةمراصعفئماعرمعئم

م–ؼؽونمذظن معن مصعن ماإل ارةمظغئؼنةمسيمغػلنفئمممممم

صلؿضق ماٌصنؾقةماظعئعنةم،مصقؿنئمظنومضؾـنئمئعندمممممممم

اظلننرلمسيماظنندسوىمحؿننىمغفئؼؿفننئم موئفننذامتػؼنندم

ئ ماظؽننـرلمعنن مصننػئتفئماظعئعننةم،مممم سننوىماإلظغننم

ديماظؼضئ ماظعقينم موأخنرلًامصنءنمػـنئكممممإغؿؿئ فئمئئ

عصنننؾقةمعةطننندةمسيمأنمؼصننندرمجمؾنننسماظدوظنننةم

ماظػرغليمحؽؿًئمسيمضضنئؼئماإلظغنئ م،مانماجملؾنسممم

ئؼضننئ همإمنننئمؼوجننهمم)جمؾننسماظدوظننةماٌصننريم(

اإل ارةم،موؼؾئذرمغوسًئمع ماظرضئئنةماإل ارؼنةمسؾنىمممم

غػلفئم،مصؼدمشدتم سنوىماإلظغنئ مممماإل ارةماظعئعؾة

،مودننقؾةميلنن مم-طؿننئمؼؼننولماظعؿقنندمػورؼننومم-

م (م65)ماإل ارة

عئمسن معوضن محمؽؿنةماظعندلماظعؾقنئممممممأممممممممممم

اار غقةمصقؿئمؼؿعؾعمئزوالمعصؾقةمراصن ماظندسوىممم

عـظورةمأعئمماحملؽؿنةم،ممظغئ م،مع مئؼئ م سوىماإل

فنئممدؿؼرا مااحؽئمماظصنئ رةمسـفنئمنندمأغمممئصءغهمئ

ديمتؾينماظرأيماظذيمؼرىمأغهم نبمتنواصرمممإمتق م

دننؿؿرارػئمحؿننىمااٌصننؾقةمعـننذمرصنن ماظنندسوىموم

ضضنتممم(م92/م54)اظػص مصقفئم مصػيمضرارػئمرضمم

 سننوىماإلظغننئ موإنممتقننزتمم;م)ماحملؽؿننةممئننمن

خؿصننئمماظؼننرارمائمغفننئم سننوىمسقـقننهمتؼننوممسؾننىم

اإل اريموأنمايؽمماظصئ رمصقفئمئءظغئ همؼعدعهمإقم

ختننرجمسنن مطوغفننئمخصننوعةممػننذهماظنندسوىمقمأن

ضضئ قةم بمتواصرمذرطماٌصؾقةمسيمراصعفئموضتم

مأنممديإدؿؿرارمػذاماظشرطمخاللماًصوعةمارصعفئمو

وسيمحؽننممحنندؼثمهلننئممم م(66)ممؼػصنن مصقفننئم(

نمتؿننواصرمأضننررتماحملؽؿننةمأغننهم;م)مقمؼننؿعالممم

ظغننئ مسـنندمرصنن ماظنندسوىمماٌصننؾقةمسيم سننوىماإل

دننؿؿرارمضقئعفننئمعننئمئؼقننتماصقلننبممئنن مؼـؾغننيم

م(مماظنندسوىمضئ ؿننةمويننالماظػصنن مصقفننئمغفئ قننًئم

 موغصنتمسيمحؽنممآخنرمئمغنهم    مؼشننذلطممممم(م67)

ظغنئ متنوصرمذنررالمأدئدنقالمسيمممممظؼؾولم سنوىماإلم

نماٌصنؾقةممأػؿنئم;مممظطنئسـالمئاٌصؾقةماًئصنةمئم

ذكصقةموعؾئذرةموأنمتؿوصرماٌصنؾقةموضنتمرصن مممم

م(م 68)ػص مصقفئم     (ماظدسوىموتلؿؿرمحؿىماظ

وػذاماقوئهماظؼضئ يمظهمعئمؼةؼندهمسيمرأيممممممممم

ظغنئ مقمختنرجممماظؾع محقثمؼؼوظونمأنم سنوىماإلم

س مطوغفئم سوىمضضئ قةمعـئطمضؾوهلئمتنوصرمذنرطممم

دنؿؿرارػئممااٌصؾقةمسـندمرصن ماظندسوىمووجنوبممممم

ديمختػقن ممإحؿىماظػص مصقفئم    موػنذامؼنة يممم

 اريماغهمقمؼوجدمعنئمماظعب مس مطئػ ماظؼضئ ماإل

م(م 69)دؿؿرارمغظرػئمماؼدلرم

وظننةماظدوسيمتؼنندؼرغئمصننءنمعوضنن ممجمؾننسممممممممم

دؾممظؽوغهمؼؿػعمع مرؾقعنةم سنوىمممأااظػرغليمػوم

ذذلاطمتوصرماٌصؾقةموضتمرص ماظغئ ماظذيمؼرىماإل

ظغنننئ مػنننيمعو نننوسقةمماظننندسوىمانم سنننوىماإل

حنذلاممماريئؼنةمو نؿئنممممأاولتلؿفدفمسيماٌؼنئممم

،مديمجنئ ةمأظصنوابمممإ ارةمأماٌشنروسقةمور مأإلمعؾد

وظ مؼؿقؼعمػذاماهلدفمإذامتطؾؾـئمادنؿؿرارمتنواصرممم

نمزوالمأاٌصؾقةميالماظػص مسيماٌو وعم،مطؿنئمم

عن مممطعنونمصقنهممعصؾقةماظطئس مقمؼطفرماظؼنرارماٌم

ماظعقبماظذيمذئئهم 

ماظـئغياظػرعم
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مورؾقعؿهمٌصؾقةظدص مئئغعدامماا

ظنن مميؽنن مإثئرتفننئمأعننئمممااظنندصوعمتؿـننوعمممممممم

احملئطممظؾؿمثرلمسؾىمدرلماظدسوىمو ص ماحملؽؿنةمم

وئهمععالم،مصؿـفئماظدصوعمأظشنؽؾقةم،مماظؾقؽممسيم

ماٌو وسقةم،مو صوعمئعدمماظؼؾول مواظدمصوع

ػيماظ متلؼ ممبفنر ممم;مظدصوعماظشؽؾقةئصممممممم

مم;اظنندخولمسيمأدننئسماظـننزاعم،مئقـؿننئماٌو ننوسقةم

ػئمسيمأؼةمحئظةمتؽنونمسؾقفنئمممػيماظ م وزمإئداؤ

اظدسوىم موػذهمتـلفممع مضضنئ محمؽؿنةماظعندلمممم

اظعؾقئماظذيممبؼؿضئهمتـؿفيماًصوعةمإذامعئمزاظتم

اظدسوىم مانماٌصؾقةمسيمأيموضتمضؾ مايؽممسيم

أعؽن مإثنئرةماظندص ممممإقمإذامذظ مقمميؽ مهؼقؼنهمم

ئئغعدامماٌصنؾقةمسيمطن موضنتمٌواجفنةماحؿؿنئلمممممم

اظنندسوىمئعنندمرصعفننئموضؾنن مممزوالمعصننؾقةمراصنن 

م (م:6)ممايؽممصقه

إقمأنمصؽرةمتؽقق ماظدص مئئغعدامماٌصنؾقةممم   مم

وسؾننىماظننرشممعنن ممم-سؾننىماغننهم صنن معو ننوسيمم

غلفئعهمع مضضئ محمؽؿةماظعدلماظعؾقئمطؿنئمئقـنئممما

ومؼؿـنئشممعن معنئمغن مسؾقنهممممممأقمؼـلفممم-دئئؼًئم

(م23اٌشرعمسيمضئغونمحمؽؿنةماظعندلماظعؾقنئمرضنمم)مممم

سيماٌئ ةماظؿئدعةم،محقثمتؼنولم;م"ممم3::2مظلـة

اظدسوىماٌؼدعةمع مأذكئ مظقلنتمهلنمممممقمتؼؾ 

صننءنماظنندص معصننؾقةمذكصننقةم"م،موئـننئً مسؾقننهمم

ظغنئ مػنوم صن مئعندممممممئئغعدامماٌصؾقةمسيم سوىماإل

اظؼؾولموظقسم صعًئمعو وسقًئم مصنءذامصنئتماظـقئئنةمممم

نمؼطعن مئعنندمممأ ارةم ارؼنةمأومممـنن ماإلماإلماظعئعنةم

لماظدسوىمضؾ ماظدخولمسيمأدئسماظـزاعم،مصئنمضؾو

سوىمداظدخولمسؾىماظوجهماٌنؾالمسيمإجنرا اتماظنممم

مدؿعؿئلماظدص مئعدمماظؼؾولم اؼلؼ محؼهمسيم

وصقؿئمؼؿعؾنعمئطؾقعنةمايؽنمماظصنئ رمسن ممممممممممممم

مقغعنداممحمؽؿةماظعدلماظعؾقئمئعدممضؾنولماظندسوىممم

اٌصؾقةموػ مؼوجدمئعدمايؽممئعدمماظؼؾولمحؽؿًئم

وع مثممؼلؿـػدموقؼنةماحملؽؿنةمئئظـلنؾةمممممرا قئإج

ظؾؿو نننوعم،محبقنننثمإذامر تماظننندسوىمطنننئنممم

تؼدميفئمظـػسماحملؽؿةمخاللمعدةممإسئ ةئئإلعؽئنم

اظطع ماظؼضئ يموػيمدؿونمؼوعًئمسيمحنئلمتنواصرتممم

اٌصؾقةمأوممتمتصققحماًطممايئص مائؿداً مسـدم

حؽؿننًئمعو ننوسقًئم،موعنن مثننمممأورصنن ماظنندسوىم،م

وقؼننةماحملؽؿننةمئئظـلننؾةمظؾؿو ننوعم،ممممؼلننؿـػدم

حمؽؿنةمممأعنئممرص ماظدسوىممإسئ ةحبقثمقمميؽ م

اظعدلماظعؾقئم مأعئممػذاماًنالفماظػؼفنيمسيمزن مممم

دؽوتماٌشرعمئصد ماإلجئئةمس مػذاماظؿلنئؤلم،مم

أغهمؼعندمحؽؿنًئممممإدي(م71صقذػبمجئغبمع ماظػؼهم)

عو ننوسقًئموعنن مثننممحيننوزمحفقننةمااعننرماٌؼضننيمم

حملؽؿنةمئئظـلنؾةمظؾؿو نوعم،موقمممموؼلؿـػدموقؼةما

إسئ ةماظطع معنرةمأخنرىمأعنئمماحملؽؿنةم ممممم وزم

اسؿؾنئرهمممإدي(م72ؼذػبمجئغنبمعن ماظػؼنهم)مممممؿئصق

وع مثممقمؼلنؿـػدموقؼنةماحملؽؿنةمممممإجرا قئحؽؿًئم

ئئظـلؾةمظؾؿو وعم،مصءذامعئمر تماحملؽؿةماظطعن مم

اٌصؾقةمطئنمسؾقفنئمضؾنولماظطعن مإذامعنئممممممقغعدام

أعئعفننئمخنناللمعفؾننةماظطعنن موذظنن ممإثئرتننهمأسقنند

ماظوزقػيمظؾؿقؽؿةم ممظالخؿصئ ماحذلاعئ

مقغعندامموسيمرأؼـئمأنمايؽنممئعندمماظؼؾنولممممممممممم

اٌصننؾقةمسيماظنندسوىمػننومحؽننممصننئ رمسيمعلننمظةمم
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(م،م73إجرا قةمتلؾعماظػص مسيمعو وعماظندسوىم)م

اٌؼضننيمئئظـلننؾةممااعننروظؽنن مقمحيننوزمحفقننةمم

 وسقًئموع مثممإذامعنئممظؾؿو وعماغهمظقسمحؽؿًئمعو

ر تماظدسوىمهلذاماظلؾبموضضتمئعدمماظؼؾنولم،مم

صءغهم بمسؾىماحملؽؿنةمأنمتؼؾن مإسنئ ةماظـظنرممممم

خننناللمعفؾنننةماظطعننن مممأعئعفنننئسيمذاتماظـنننزاعم

م مماظؼضئ ي

وحرؼًئمئـئمأنمغؿلنئ لم،مػن معلنمظةمسندممممممممممممم

م؟ممقأممغعدامماٌصؾقةمتؿعؾعمئئظـظئمماظعئمماظؼؾولمق

غعنندامماٌصننؾقةمقممةمسنندمماظؼؾننولمقإنمعلننمظممممم

وصؼًئمظؾؼئغونماار غيم،موػؽذامتؿعؾعمئئظـظئمماظعئمم

صننءنماحملؽؿننةمقمتلننؿطق مأنمتؼضننيمعنن متؾؼننئ مم

غعدامماٌصنؾقةمصقفنئمممغػلفئمئعدممضؾولماظدسوىمق

،مئ م نبماظؿؿلن مئفنذاماظندص مأعئعفنئمحؿنىممممممم

تؼضيمئذظ م موظؽ مسيماسؿؼئ غئمصءنمػنذهماٌلنمظةممم

ئظـظننئمماظعننئمماغننهمذننرطمؼؿعؾننعمئوزقػننةمتؿعؾننعمئ

،موػيمريئؼنةماظـظنئمماظؼنئغوغيمسيممممم(م74)ماظؼضئ 

اظدوظننةم،مصفننيمعننـحمايؿئؼننةمٌنن مؼلننؿػقدمعنن ممم

اظدسئوىم،مأيممم مػومسيمحئجنةمإديمايؿئؼنةم،ممم

طؿئمؼؼصدمئفئم نؿئنمجدؼنةماقظؿفنئ مإديماظؼضنئ ممممم

وايننندمعننن مادنننؿعؿئلماظننندسئوىم ونمعؼؿضنننىم

ؼضئ متـزؼفئمظهمس ماظعؾنثمماظوختػق ماظعب مس م

وتننوصرلامظوضؿننهموجفنندهممودنندامظؾننئبماظنندسئوىممم

اظؽقدؼةموسدممخروجفئمسن ماظغئؼنةماظن مرزلفنئممممم

هلئماظؼئغونم،موػذهماقسؿؾئراتمع ماظصنئحلماظعنئمممم

مسيماجملؿؿ م 

ماظـئظثاظػرعم

ماٌصؾقةمئئظؿدخ مططرفمسيماظدسوى

دلمعنم(مع مضئغونمحمؽؿةماظ36اٌئ ةم)غصتمممممممم

 نوزمٌن مظنهمسالضنةممممم"ر غقةمسؾىماغهم;مئماااظعؾق

ئدسوىمضئ ؿةمظندىماحملؽؿنةموؼؿنمثرمعن مغؿقفنةمممممم

نمؼطؾبمع ماحملؽؿنةممأايؽمماظذيمدقصدرمصقفئم

 خئظهمسيماظدسوىمطشنك مثئظنثمصقفنئم،مصنءذامممممإ

دؾئبماظن مضندعفئموئقـئتنهممممضؿـعتماحملؽؿةمئئاا

سؾقفئمأغهمدقؿمثرمع مايؽممسؾىمذظ ماظوجهمتؼررم

وؼذلتنبمسؾقنهممممئؿؾ ماظصنػةم"م مماظدسوىمسيمظهضؾو

احملؽؿنةمق قنةمئدصئسننهممممإديؼؼندممممأنسـندمذظن ممم

مأوخناللمزيلننةمسشننرمؼوعنًئمعنن متننئرؼ متػفقؿننهممم

مإديتؾؾقغهماظؼرارمئؼؾولمرؾؾهم،موؼصنئرمئعندمذظن مممم

ررسيماظندسوىم،مممإديتؾؾقغمق قةماظشك ماظـئظثم

وظؽ معـفؿنئماظنر مسؾقفنئمخناللمسشنرةمأؼنئممعن مممممممم

 ونمأنمؼعؿدلمعلؾؿًئمئنميمعن ممممإظقهمتئرؼ متؾؾقغفئ

واظوضئ  ماظنوار ةمصقفنئمإذامملمؼـؽرػنئمسيممممماادؾئب

ر همأومملمؼننر مسؾقفننئمأصنناًلم موعنن مثننممؼنندسىمممم

اظشك ماظـئظثميضورماحملئطؿةمسيماظدسوىمئعدم

اغؿفننئ معنندةماظننر مسؾننىمق قؿننهم،موتطؾننعمسؾقننهمم

ذيقنن مإجننرا اتماحملئطؿننةماٌـصننو مسؾقفننئمسيم

ظهمتؼندؼممئقـئتنهموعراصعؿنهمئعندممممماظؼئغونم،موحيعم

اغؿفننئ مرننرسيماظنندسوىمعنن متؼنندؼممئقـئتفؿننئمومممممم

ممعراصعئتفؿئموصؼًئماحؽئمماظؼئغونم م

ععـىمذظ ماغهمؼشذلطمسيماٌؿندخ مئندسوىمممممممممم

نمتؽنننونمظنننهم،مطنننذظ م،معصنننؾقةمأظغنننئ م،ماإل

ذكصقةموعؾئذرةمسيماقغضنؿئمماحندماًصنوممسيمممم

ؿئمممئئظـلنؾةمموعـئطماٌصؾقةمسيمماقغضنمم،ماظدسوى
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ؽونممثنةمارتؾنئطمئقـفنئموئنالمممممؼنمأظغئ مظدسوىماإل

عصؾقةماًصمماظنذيمضؾن متدخؾنهمسيماظندسوىم،ممممم

وأنمؼةثرمايؽممسيمػذاماظندص مسؾنىمايؽنممصقؿنئممممم

حمؽؿةماٌو وعمع مرؾؾنئتممئداهمػذاماًصممأعئممأ

 مأعئمإذامملمتـؾتمظنهمصنػةماًصنمماظن متلنو مممممم

ظغنئ ماظنذؼ مممنمسيم سنوىماإلممسؿؾئرهمع مذويماظشنما

تؿواصرمهلمماٌصؾقةمسيمتمؼقدػئمأوم حضفئم،موعن مم

مثممؼؽونمتدخؾهمشرلمعؼؾولم 

م

/مام(مم36وغلننؿكؾ معنن مغنن ماٌننئ ةم)ممم مممممم

ماٌذطورةمدئئؼًئمعئمؼؾيم;مم

ظغئ موًقم;مأغهمؼشذلطمظؼؾولماظؿدخ مسيم سوىماإلأ

سالضةمئدسوىمضئ ؿةماظؿدخ مظهممنمؼؽونمرئظبأ

وؼؿمثرمع مغؿقفةمايؽممماحملؽؿة        م ظدى

مصقفئم  اظذيمدقصدر

ؾئبماظ مضدعفئمدنمتؼؿـ ماحملؽؿةمئئاأثئغقئم;م

سؾىمذظ م ايؽم ع مدقؿمثر وئقـئتهمسؾقفئماغه

ماظوجهم 

ؿنةمموسيمرأؼـئمصءنماظؿدخ ماظذيمتؼؾؾهمحمؽمممممممم

مأقغضؿئعياظؿدخ م اظعدلماظعؾقئمسيمػذهمايئظةمػو

احندمممقغضنؿئممحدماًصوممواظنذيمؼؼصندمئنهماممما

نمؼؼندممرؾؾنًئمممأصنؾقالمسيمرؾؾئتنهم ونممماًصومماا

عننرمجدؼنندًامظـػلننه،موػننومعننئمؼعننينمسيمحؼقؼننةماا

مصننؾيمواٌؿنندخ م وحندةماظطؾننبمئننالماًصنمماامم

وػذامػومعوض مجمؾسماظدوظةماظػرغليمحقثمضنررمم

سيمأحدمأحؽئعهمأنم;م"ماحدماظـوا يمؼلؿطق مأنم

عؼئعةمعن مماٌالكمسيم سوىمماحدمظالغضؿئمؼؿدخ م

ػذامااخرلم ندماظؼنرارماظصنئ رمئئقدنؿقال مسؾنىمممممم

ػذاماظـنئ يماحملئصظنةمسؾنىمممممأػداف ارهمانمع م

م(م م75)اظؼقمماظػـقةماظػرغلقةم

،ممأقخؿصننئعيأومعننئماظؿنندخ ماهلفننوعيممأمممممم

واظذيمؼؼصدمئهمأنمؼطؾبماٌؿدخ مايؽنممظـػلنهممم

ئطؾبمعرتؾ مئئظدسوىم،مػذاماظـوعمع ماظؿدخ مقم

ظغئ مظؿعئر همع مرؾقعؿفئمؾوظهمسيم سوىماإلميؽ مض

اظعقـقننةماظنن متلننؿفدفماظؼننرارماٌطعننونمئعنندممممم

م م(76)ديمع مأصدرهمإعشروسقؿهموتؿوجهمأصاًلم

ظغنئ ماظعقـقنةممموغضق مأنمرؾقعةم سنوىماإلمممممممم

صضنناًلمسنن مرؾقعننةماقخؿصننئ ماٌؼننررمحملؽؿننةممم

 اريمإمنننئمتؿـننئض متـئضضننًئمعؾئذننرًاممماظؼضننئ ماإل

م (م77)مأقخؿصئعياظؿدخ ممووا قًئمع 

ماٌؾقثماظـئغيم

مغؿػئ ماٌصؾقةماظشكصقةمسيم سوىماإلظغئ ما

عنن ماٌعؾننوممأنمذننرطماٌصننؾقةم ننبمأنممممممممم

ؼؽونمعؿواصرًامسـدمرص ماظدسوىم،موأنمؼؾؼىمرقؾنةمم

إجرا اتفئم،موإذامختؾ مػذاماظشرطمؼؼضنىمئعندمممم

ئؿداً م،مممئمؼلؿؾزممسؾىماحملؽؿةماٌـظنورمماضؾوهلئم

عئعفئماظـزاعمأنمتؼ مسـدمػذامايدمومتؿـن مسن مممأ

اظؿصنننديمادنننئسماظننندسوىم مانماظػصننن مسيمممم

وصقةمؿعو وسفئمؼلؿؾزممئئظضرورةمضقئمم سنوىمعلنمم

مظشرورفئم م

وقمختؿؾنن م سننوىماإلظغننئ مسيمذظنن مسنن مممممممممم

اظدسوىماظعئ ؼةم،مإذمؼشذلطمتواصرمذرطماٌصنؾقةمم

ديمإمسـدماظطع مئءظغنئ ماظؼنرارم،موأنمؼلنؿؿرمضئ ؿنئًمممم

حالمصدورمحؽنممسيماظطعن معن محمؽؿنةماظؼضنئ مممممم
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اإل اريم مصننءذامزاظننتماٌصننؾقةمضؾنن مأنمتصنندرممم

،مترتبمع ماادؾئبممدؾبماحملؽؿةمحؽؿفئماي

غةؼندمممغؼضئ م سوىماإلظغئ م،موظنذظ مقماسؾىمذظ م

طؿػئ مئوجو مذرطماٌصؾقةمديماظؼولمئئقإوهماع م

مسـدمرص ماظدسوىمتمدقلًئمسؾىمأنم سنوىماإلظغنئ مم

ديماظؼنراراتممإ سوىمسقـقةمتوجهمصقفنئماًصنوعةممم

طؿػنئ مماإل ارؼةماٌطعونمصقفئم،موعن مثنممؼنؿعالماقممم

ئؿننواصرمذننرطماٌصننؾقةمسـنندمرصنن ماظنندسوىم ونممم

ووجننهمدننؿؿرارػئمحؿننىماظػصنن مصقفننئم ماادننؿؾزامم

سذلا ـئمسؾىمػنذاماظنرأيمؼؼنوممسؾنىمأدنئسمأنمممممما

طؿػئ مئشنرطماٌصنؾقةمسـندمرصن ماظندسوىمصؼن ممممممماق

اظـزاعمحولمػنذاماظشنرطمإديم سنوىممممملمؼعينمهو

تؼوممئذاتفئم،معـػصؾةمس ماظـزاعماظندا رمسيممأصؾقةم

دمصرتمشئؼؿفئمسيمتؼرؼرمحؽنممما،مومظغئ  سوىماإل

ماإلظغئ مجمر ًامسيمذمنماظؼراراتماٌطعونمسؾقفئم م

م-موؼعؿننندلمذنننرطماٌصنننؾقةمسيماظننندسوىمممممممم

عنن مملننبماجؿفننئ اتمحمؽؿننةماظعنندلماظعؾقننئمحب

مم،موئذظ مميؽ مإثئرتنهمسيمأيمعرحؾنةممماظـظئمماظعئ

ظقفنئم سنوىمممإع ماٌراح ماظ متؽونمضندموصنؾتممم

اإلظغئ م،مطؿئم وزمحملؽؿةماظعدلماظعؾقئم)حمؽؿةم

اظؼضئ ماإل اريم(مإثئرتفئمع متؾؼئ مغػلفئم موذرطم

،ماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغئ مؼـؿػيمسيمسدةمحئقتم

رتؾئرننهمسيمئعنن مااحقننئنمئئظنندسوىمممموغظننرًامق

رتؾئرًئموثقؼًئمحبقثمقمميؽ ماظػص مسيماوسقةم اٌو

مأحداػؿئم ونماآلخرم م

بمسؾىمعئمدؾعمأنمذنرطماٌصنؾقةمممتوؼذلممممممممم

سيم سوىماإلظغئ مؼـؿػيمإذامتـنئزلمصنئحبماينعمممم

طؿئمؼـؿػيمماٌدسىمئهمسـهمسيماظدسوىماٌو وسقةم،

مػذاماظشرطمئئغؿػئ مصػةمئع مأررافماظندسوىمم،مم

ٌو ننوسقةمضؾنن ماظػصنن مسيمغؿفننتماظنندسوىمااوإذام

اظطعن مئءظغنئ ماظؼنرارمأومدنقؾهمعن مضؾن ماىفنةمممممممم

م ماإل ارؼةماظ مأصدرتهم

موغنندرسمطنن محئظننةمعنن مػننذهمايننئقتمممممممممم

عو قالمااثرماظؼنئغوغيماٌذلتنبمسؾنىمحصنوهلئممممم

طؿنئمممةعلنؿؼؾممئظبسيمعطمىفةمسدممتواصرماٌصؾقة

مػومعؾالمتئظقًئم;

سنن مايننعمممم;ماظؿـننئزلممممممأاولاٌطؾننبممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممم اٌو وسقةسيماظدسوىماٌدسىمئهم

غؿػننئ مصننػةمئعنن ممما;مممماٌطؾننبماظـننئغيمممممممم

مأررافم سوىماإلظغئ م 

غؿفنننئ ماظننندسوىمما;ممظـئظنننثممماٌطؾنننبمامممممم

ئءغفنئ ماظؼنرارممم  ماظطعن ماٌو وسقةمضؾ ماظػص مسيم

مأصدرتهم ع مضؾ ماىفةماظ م

مأاولاٌطؾبم

ماظؿـئزلمس مايعماٌدسىمئهمسيماظدسوىماٌو وسقة

ؼؿمماظؿـئزلمس مايعماٌدسىمئهمسيم سنوىممممممممم

اإلظغئ مع مضؾ مصئحبماٌصؾقةممبوجبمتصنرفمم

ضئغوغيمصئ رمس مإرا ةمحرةمعـػر ةم،مؼـنؿجمأثنرهممم

اٌطئظؾةمئهمطنمنمملمممسؿؾئراسيمإدؼئطمػذامايعم،مو

متؽ م م

عماٌدسىمئهمصءغنهممصءذامحدثمتـئزلمس مايمممممم

غؿػئ معصؾقةماٌدسيمسيم سنوىممامؼذلتبمسؾىمذظ 

اظندسوىمظن مؼؽنونمممممؽمماظصئ رمسيمػذهظغئ مواياإل
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ظهمأيمأثرمسيمايعماٌدسىمئهماغهمضندممتماظؿـنئزلممم

مسـهم م

ػذامعئمؼؿعؾنعمئئظؿصنرفماٌؾئذنرمعن مضؾن ممممممممممممم

اٌدسيم،موظؽ مػـئكمحئظنةمتـؿفنيمئفنئماظندسوىممممم

ايعمئصورةمشرلمعؾئذرةمتؿؿـن ممغؿقفةمتـئزلمس م

دننؿؾعئ ػئمعنن مجنندولممماسيمذننطبماظنندسوىمأيمم

سيمأؼنةمممجؾلئتماحملؽؿةمسيمحئظةمشقنئبماٌندسيمم

عشروعمعؿىمطئغنتمممؾلةمع ماىؾلئتم ونمسذرج

اظؼضقةمشرلمصئيةمظؾقؽممصقفئمغؿقفةماظغقئبم،م

سنالنم،مأومحضنرممموهؼؼتماحملؽؿةمع مصقةماإل

واتػؼننئمسؾننىمواٌنندسىمسؾقننهم(ماٌنندسيماظطرصننئنم)

وظؽ متؾؼنىماًصنوعةمضئ ؿنةموعـؿفنةممممماظشطبم،م

اظدسوىمعرةمأخنرىممآلثئرػئموميؽ مإسئ ةماظلرلمسيم

(مؼوعننًئمعنن مم71مبوجننبمردننوممجدؼنندةمخنناللم)

م34صؼ م م)ماٌنئ ةم/متئرؼ مر ماظدسوىموٌرةمواحدةم

مر غقةم(م /مأمع مضئغونمحمؽؿةماظعدلماظعؾقئماا

 اٌطؾبماظـئغي

افم سوىماإلظغئ اغؿػئ مصػةمئع مأرر  

إنمارتؾئطماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغئ مئنئيعممممممممم

اٌدسىمئهم،مئئنمؼؽونمايؽنممسيماإلظغنئ م نرورؼئمممم

وقزعئمظؾقؽممظصئحبماٌصؾقةمئئيعماٌدسىمئنهمم

،محبقثمؼة يماغؿػئ مصػةمئع مأررافماظدسوىم

أومتغقرلػئم،مئئظضرورةماغؿػئ ماٌصؾقةموزواهلنئمسيمم

م سوىماإلظغئ  

وعـئًقمسؾىمذظ م،ماغؿػئ مصػةماٌدسيمطمحدممممممم

اظلؾطةماظعئعةمضدماغػؽتمسـهمضؾ ماظػصن ممعوزػيم

سيمعو وعماظدسوىماٌئثؾةم،مإعئمئئظوصئةمأوماإلحئظنةمم

أنمذرطماٌصنؾقةمسيمممٌؼررامع مديماظؿؼئسدم،موطئنإ

ؼؽػننيمأنمؼؿننواصرمسـنندمرصعفننئم،مئنن مماظنندسوىمقم

 قنًئمصقفنئم مممؼؿعالمأنمؼظ مضئ ؿًئمحؿىماظػصن مغفئم

ظشك ماظوزقػيمضندمأظغنيمئوصئتنهممممامومبئمأنمعرطز

ديماظؿؼئسندمصءغنهمعن ماحملنؿممأنمتنر ممممممإأومئءحئظؿهم

م سوىماإلظغئ موؼوض ماظـظرمصقفئمسـدمػذامايدم مم

ماظـئظثاٌطؾبم

اغؿفئ ماظدسوىماٌو وسقةمضؾ ماظػص مسيماظطع م

مئءغفئ ماظؼرار

مع مضؾ ماىفةماظ مأصدرته

سوىماإلظغنئ موؼلنؼ محنعمراصعفنئمممممتـؿفيم ممممممم

سيمعؿئئعةمغظرػنئمظلنؾبمغنئتجمسن مإغفنئ ماظؼنرارممممممم

ماإل اريمئءرا ةموتدخ ماىفةماظ مأصدرتهم،مع 

ديمإسؿ مع مجئغبماإل ارةمتؼوممئنهمؼنة يممممخالل

إغفئ ماظؼرارموزوالمآثئرهمدنوا مئئظـلنؾةمظؾؿلنؿؼؾ مممم

ومئئظـلنؾةمظؾؿئ نيمواٌلنؿؼؾ م)ممممأظغئ م(مصؼ مم)ماإل

صدورمضرارمجدؼندموػنوممم(م،مأومس مررؼعماظلقبم

عئمؼعرفمئئظؼرارماٌضنئ مم)أوماظؼنرارماظعؽلنيم(م ممممم

 اريمورؼندهمعنن مضوتننهممظغننئ ماظؼننرارماإلءوؼؼصندمئم

اظؼئغوغقةموإئطئظهمئئظـلؾةمظؾؿلؿؼؾ مصؼن م،موذظن ممم

مئوادطةماظلؾطةماإل ارؼةماٌكؿصةم 

وتفننندفماإل ارةمعننن مإظغنننئ مضراراتفنننئم،ممممممممم

اٌراصعماظعئعة،مصنءذامطنئنمتصنرفممممهؼقعمعصؾقةم

اإل ارةمحمؼؼًئمهلذاماظوجهم،مطئنمتصنرصفئمعطئئؼنًئممم

ع محعماىفنةممأنمظؾؼئغونم،مإذماغهمع ماٌلؾممئهم

و نن ماظؼواسنندماظؿـظقؿقننةمظلننرلماٌراصننعماإل ارؼننةم

اظعئعننةماظننذيمتؼننوممسؾننىمذننةوغهم،مومهلننئمسيمأيم
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وضتمتعدؼ مػذهماظؼواسندموإظغئ فنئموصؼنًئمٌنئمتنراهمممممم

وضرارػنئمسيممم مماظعنئمممحل مظضؿئنمدنرلماٌرصنعمماا

اظنن متلننؿؼ مئفننئم ونمماإلرننالقػننذاماظشننمنمعنن م

م دؿعؿئلماظلؾطةمااممخالمع مإدئ ةمععؼبمعئم 

مأوئنننيوظؼننندمًننن ماظعؿقننندماظػرغلنننيممممممممم

(AUBYمعدلراتمإظغئ ماظؼنراراتماإل ارؼنةمسيمممم)

هتمسـنوانم"مإظغنئ مممم2:78عؼئظؿهماٌـشورةمدـةم

 ارؼةم"مإنمحعمجفةماإل ارةمسيمإظغنئ مماظؼراراتماإل

اظؼنراراتماإل ارؼننةمؼؽؿنن متدلؼنرهمسيمأغفننئمتلننعىممم

عؿػؼنةموعؿطئئؼنةمعن ممممنمتؽونمتصرصئتفئمأ ا ؿًئمإديم

اظؼئغونم،مػذامػومخالصةمعؾدأماٌشروسقةماإل ارؼةم

،موؼؿقؼعمذظ ماٌؾدأمع مخاللماظؿمطندمعن موضنتمممم

آلخننرمعنن معطئئؼننةمتصننرصئتفئمظؾؼننئغونم،موعنندىمم

اظظننروفماىدؼنندةم،ممأومتعئر ننفئمعنن مممئؼفننتواص

ديمإديماظؿوصن ممإا مذظن ممع مجنرشيمموتلؿفدفماإل ارة

ظقنهممإاظظروفماٌـئدؾةمظؿقؼقعماهلدفماظذيمترعيم

وسيمدننؾق مذظنن مظننإل ارةمسيم ننو ماٌننؿغرلاتمممم،م

اظر قلقةمواظظروفماىدؼدةمأنمتؿندخ مإلحنداثممم

اٌوا عةمواظؿوصقعمئالماظظنروفماىدؼندةماظالحؼنةمممم

ػذاماظؿدخ مؼلنػرمسن مإظغنئ ممممراتماظلئئؼةم،واظؼرا

وؼذلتنبمسؾنىممممأومتعدؼ مئع ماظؼراراتماظؼئ ؿنةمم

ذظ مإزاظةماٌراطزماظؼئغوغقةماظعئعةماظ متوظدتمع م

اظؼواسدماظؿـظقؿقةمذرؼطةمسندمماٌلنئسمئنئيؼوقمممم

اظ متؽونمضدماطؿلؾتمسيمز ماظؼواسندماظؿـظقؿقنةممم

ماظلننئئؼةم،مصؿؾنندأماٌشننروسقةمؼفننقؿ مسؾننىمطئصننةم

م(م 78)غشطةماإل ارؼةماا

أعننئمدننقبماظؼننرارماإل اريمصقؼصنندمئننهم;ممممممممم

ورؼنندهمعنن مضوتننهماظؼئغوغقننةمئئظـلننؾةمظؾؿئ ننيمممم

واٌلؿؼؾ م،مصؿزولمآثئرهمع موضتمصدورهم،موذظ م

مئوادطةماظلؾطةماإل ارؼةماٌكؿصةم 

وتؼوممغظرؼنةماظلنقبمسؾنىماٌوازغنةمئنالممممممممممممم

معؾدأؼ مأدئدقالم;

مأٌشروسقةم،محقثمؼػرضمػذاماٌؾدامأ;معؾدمأاول

 عةدلةموعؿطئئؼةتصرصئتفئم رةمأنمتؽونسؾىماإل ا

اظؼئغوغقةم،موسيمحئظةموئوزممع ماظؼواسد         

سندتمتصنرصئتفئمعشنوئةمئعقنبمممممماظؼواسندم،م ػنذهم

ماظؼئغون   خمئظػة

مدؿؼرارمايؼوقمواٌراطزماظؼئغوغقةااظـئغيم;معؾدأم

مم اريم إلامظؼرارا صرا ماظـئذيةمس مإصدارظأل

لمس معدىمتمثرم ئـئً مسؾىمعئمتؼدممغؿلئ مممممممم

 مغؿفئ ماظؼراراسيمحئلمماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغئ م

مظغئ مأوماظلقبماإل ارياإل اريمئئإل            

م؟أثـئ مغظرماظطع ماظؼضئ يم

إذامرعن ممم;مظإلجئئةمسؾىمذظ مغؼررمأغهمممممممممم

اظؼضنئ مممصئحبماٌصنؾقةمسيماظؼنرارماإل اريمظندىممم

دنؿؾئقمماعطئظؾًئمئءظغئ هم،مصققعمظؾلنؾطةماإل ارؼنةممم

نمإظغئ مضرارػئماٌطعونمصقنهم مئن مممءصدورمايؽممئ

دنؾئبمواٌندلراتماظر قلنقةماظن ممممماحدمأامػومػذا

أجقزمظإل ارةمع ماجؾنفئمإظغنئ مأومدنقبمضرارػنئممممم

اٌعقبم،موذظ موـؾًئمظؾقؽممئءظغئ هم،موعئمؼؾقعم

م م(79)ئفذاماإلظغئ مع متؾعئتم

وؼذلتبمسؾىمإظغئ ماظؼرارمأومدنقؾهماغؿفنئ مممممممممم

ر غقنةمماًصوعةم،موتؼررمحمؽؿةماظعندلماظعؾقنئماامم
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وئفنذاممموض مس ماظلنرلمسيمعو نوعماظندسوىم مممماظؿ

 اريمػنومتلنؾقممممضررتم;م"مأنمدنقبماظؼنرارماإلمم

طؿننئم(م:7)ئصننقةماظنندسوىماٌرصوسننةمإلظغئ ننهم"ممم

ضضتم"مئئنمدقبماظؼرارم ع ماظدسوىمئئظـلؾةم

 وظؽنن م(م81"مم)مؾؿلننؿدسيمشننرلمذاتمعو ننوعممظ

اظلنقبمعػئسقؾنهمممحؿىمؼعطيمػنذاماإلظغنئ موذاكممم

 بمأنمتؽونماإل ارةمضدمحؼؼتمظراصن ماظندسوىممم

اظ مع مذمغفئمأنمؼؿوص مإظقفئمصقؿئمذاتماظـؿئ جم

ظومحؽممئءظغئ ماظؼرارماٌطعونمصقهم مومإقمادؿؿرتم

معصؾقةماظطئس مضئ ؿةم 

نمدننقبمأااحؽننئممغلننؿـؿجمعنن مػننذهممممممممممم

اظؼرارماإل اريماٌطعونمئهمؼـفنيماظندسوىماٌؼئعنةمممم

غؿػنئ ماٌصنؾقةمأوماظعؾنةمممم ارؼةمقظدىماحملؽؿةماإل

نمأجقننزمعنن ماجؾننفئماظطعنن مئننهم،معننئم اممأاظنن م

 ارؼةمضندمرجعنتمسن مضرارػنئموضئعنتمممممماظلؾطةماإل

غؿػننئ ماٌصننؾقةمعنن ماظطعنن مممئوئ(م،م82)ئلننقؾهم

ؿنةمدنوفمتؼضنيممممئئظؼرارماٌطعونمصقهمصءنمماحملؽ

ئوضنن ماقدننؿؿرارمسيمغظننرماظطعنن مور ماظنندسوىم،م

حقثمقمؼؼؾ مرع مسيمضرارمشنرلمعوجنو م،مسؾنىمممم

ماًئمتةم مأدئسمأنماظؼرارماٌلقوبمملمؼعدمضئ ؿًئ

نمغؼنررمأنممسيمغفئؼةمػذهماظدرادة،مميؽــئمأممممممم

ارؼنةم،مماإلظغنئ ماإل مٌصؾقةمسيمجمئلم سوىمذرطما

اظطعنن ممبشننروسقةمٌفؿننةمسيمجمننئلمعنن ماظشننروطما

اظؼننراراتماإل ارؼننةم،مطؿننئمأغننهمحيظننىمئمػؿقننةممم

حملد اتمأحدمامرص ماظدسوىمئئسؿؾئرهمخئصةمسـد

اظر قلقةمسيمضؾولماظندسوىمأومر ػنئمائؿنداً م،معن ممممم

ظزوممادنؿؿرارمػنذاماظشنرطمضئ ؿنًئمحؿنىمايؽنممسيممممممم

معو وعماظدسوىماغؿفئً م 

وغظرًاماػؿقنةماٌصنؾقةمسيم سنوىماإلظغنئ ممممممممممممم

نماٌشرعماار غيمضدمغ شيمسؾنىماسؿؾئرػنئمذنررًئممممصء

ــننئم،موجننئ تمطؿننئمئقـننئمسيمحبظؼؾننولماظنندسوىم

ماجؿفئ اتفننئأحؽننئممحمؽؿننةماظعنندلماظعؾقننئمسيمممم

اٌؿعئضؾننةمسؾننىمئقننئنمأغننواعماٌصننؾقةموأوصننئصفئممم

عمئفدفمتـظقممػذاماظشنرطمريئؼنةمارنرافماظـنزامممم

جرا اتماظؿؼئ يموٌؾدأماٌشروسقةموظضؿئنمجدؼةمإ

ممتؿقولم سوىماإلظغئ مإديم سوىمحلؾةم حؿىمقم

نمحمؽؿةماظعندلماظعؾقنئمتنرىممممإديمأوتوصؾـئمممممممم

أنماٌصننؾقةمسيمإضئعننةممماجؿفئ اتفننئعنن مخنناللمم

اظدسوىمتؿؼررمئـلؾةماظو  ماظؼئ ممسـدمرصعفنئموقمم

ذامتؿمثرممبئمحيدثمئعدمذظ مع مأعورموأو ئعمإقمإ

 تمإديمزوالمطئغننتمػننذهمااعننورموااو ننئعمضنندمأم

صؾقةمئصػةمطؾقنةمسؾنىماظوجنهماظصنققحمئنمنمممممماٌ

اتم ارةمضنندمحؼؼننتمظراصنن ماظنندسوىمذمماإلمتؽننون

 مإظقفنئمصقؿنئمظنومممماظـؿئ جماظ مع مذئغفئمأنمؼؿوص

إقمادننؿؿرتممحؽننممئءظغننئ ماظؼننرارماٌطعننونمصقننهمو

معصؾقةماظطئس مضئ ؿةم 

سيمعو وسـئمعدارماظؾقنثمصؽنرةمممئقـئهموممئمممممممم

تمرصن ماظندسوىممماٌصؾقةمعن موضنمممادؿؿرارؼةمضقئم

غؿفنئ مايؽنممسيمعو نوعماظـنزاعم،محقننثمممممحؿنىمام

غرىمسيمذظ متشد مع مضؾ ماحملؽؿةمىفةمتنؾينمم

ئؿعئ مس مهؼقعمشئؼؿفئماظـؾقؾنةمموصقهماػذاماظشرطم

اٌؿؿـؾةمسيمريئؼةمعؾدأماٌشنروسقةمانمر ماظندسوىممم
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ٌصننؾقةمقمؼعننينمأنماظؼننرارمذننؽاًلمظعنندممتننواصرما

منمصقهمعشروعم اٌطعو

حبــنئمصؽنرةماظندص مئئغعندامماٌصنؾقةممممممطؿئمممممممم

ظندصوعماظشنؽؾقةمأمماٌو نوسقةمأومممماوػ متـؿؿيمإديم

ماجؿفننئ اتمظعنندمماظؼؾننولم،محقننثموجنندغئمأنممم

حمؽؿةماظعدلماظعؾقئمضدمجئ تمعـلفؿةمع مصؽنرةمم

اغننهم صنن معو ننوسيم،موظؽنن مذظنن مقمؼـلننفممأوم

ؼؿـئشممع معئمغ شيمسؾقهماٌشرعماار غنيمسيمضنئغونممم

اظعؾقئمسيمعئ تهماظؿئدعةمحقثمؼؼولمحمؽؿةماظعدلم

مم ماظدسوىماٌؼئعةمع مأذكئ مظقلتمهل"مقمتؼؾ

سؾقننهمصننءنماظنندص مممعصننؾقةمذكصننقةم"م موئـننئ ًم

غعدامماٌصؾقةمسيم سوىماإلظغنئ مػنوم صن مئعندممممممئئ

عو وسقًئم مصنءذامصنئتماظـقئئنةمممماظؼؾولموظقسم صعًئم

اظعئعنةماإل ارؼنةمأومممـنن ماإل ارةمأنمؼطعن مئعنندممممم

صءنمدسوىمضؾ ماظدخولمسيمأدئسماظـزاعم،مضؾولماظ

جنرا اتماظندسوىممماظدخولمسؾىماظوجهماٌنؾالمسيمإم

مؼلؼ محؼهمسيمادؿعؿئلماظدص مئعدمماظؼؾولم 

وممننئممتننتمإثئرتننهمسيماظؾقننثمإعؽئغقننةممممممممممم

إ خئلمع مؼؿمثرمع مغؿقفةمايؽنممططنرفمثئظنثمممم

سيماظدسوىم،موظؽ مذظ معشروطمظؼؾولمتدخؾنهمأنمم

 مظهمسالضةمئدسوىمضئ ؿةمظندىممؼؽونمرئظبماظؿدخ

قصندرمماحملؽؿةموؼؿمثرمع مغؿقفةمايؽنمماظنذيمدمم

ادؾئبماظ مضدعفئمصقفئم،موأنمتؼؿـ ماحملؽؿةمئئ

سؾقفئماغهمدقؿمثرمع مايؽممسؾىماظوجنهمممئقـئتهمو

ماٌؾالم 

ظذيمتؼؾؾهموأو قـئمرأؼـئمسيمغوعماظؿدخ مامممممممم

غضنؿئعيماحندماًصنومممممقأاحملؽؿةموػوماظؿدخ م

اصننؾقالمسيمرؾؾئتننهم ونمأنمؼؼنندممرؾؾننًئمجدؼنندًامما

ظـػلهموػومعئمؼعينمسيمحؼقؼةمااعرموحدةماظطؾنبمم

مئالماًصممااصؾيمواٌؿدخ م 

نماٌعؾننوممأنمذننرطماٌصننؾقةم ننبمأوعنن مممممممم

سـدمرص ماظدسوىم،موانمؼؾؼىمرقؾنةممؼؽونمعؿواصرًام

ؼؼضنىمئعندممممجرا اتفئم،موإذامختؾ مػذاماظشرطمإ

ممئمؼلؿؾزممسؾىماحملؽؿةماٌـظنورمم،ممئؿداً ضؾوهلئما

عئعفئماظـزاعمأنمتؼ مسـدمػذامايدمومتؿـن مسن مممأ

اظؿصنننديمادنننئسماظننندسوىم مانماظػصننن مسيمممم

عو وسفئمؼلؿؾزممئئظضرورةمضقئمم سنوىمعلنؿوصقةممم

مظشرورفئم 

وضدمئقـئمأنمذرطماٌصنؾقةمؼـؿػنيمسيمسندةممممممممممم

رًامقرتؾئرننهمئئظنندسوىماٌو ننوسقةمحننئقتم،موغظنن

حداػؿئمإمرًئموثقؼًئمحبقثمقمميؽ ماظػص مسيممئرتؾا

 ونماآلخرم،مظذامؼذلتبمسؾنىمعنئمدنؾعمأنمذنرطممممم

اٌصننؾقةمسيم سنننوىماإلظغننئ مؼـؿػنننيمإذامتـنننئزلممم

صننئحبمايننعماٌنندسىمئننهمسـننهمسيماظنندسوىمممممم

غؿػننتمصننػةمئعنن مأرننرافممممااٌو ننوسقة موإذام

،مأوماغؿفننتماظنندسوىمضؾنن ماظػصنن مسيممماظنندسوىم

مدنقؾهمعن مضؾن ماىفنةمممماظطعن مئءظغنئ ماظؼنرارمأومممم

 موسؾننىمعننئمتؼنندممصننءنممصنندرتهماظنن مأماإل ارؼننة

مماظدسوى حمؽؿةماٌو وعمدوفمهؽممئر م

اظـؿئ جماآلتقةممإديع مخاللمعئمتؼدممتوصؾـئمممممممم

م;مم

 ذرطماٌصؾقةمع ماظشنروطماىوػرؼنةممممإن

اادئدقةماظن مقمتؼؾن م سنوىمممممواٌؾئ ئ
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ملمؼنننؿممتواصرػنننئمسيمراصننن مممإنماإلظغنننئ 

 ىم ماظدسو

 اٌصؾقةمتعؾرلمسئ مموصضػئضم،موترطفنئمم

مقسؿؾنئراتمتؼدؼرموجو ػئمتؾعًئممإديؼة يم

طـرلامعئمؼؿؾئؼ مصقفئماظنرأيمعن مممموأعزجة

وسيمػنذامغوصنيم;مو ن ممممضئضمآلخنرمم مم

زعننةمظؿقدؼنندمعنندظوهلئمقععننئؼرلمذننرسقةم

 واظضوائ ماٌـئدؾةمظالظؿزاممئفئم م

 

 ػـنننئكمصنننرقمئنننالمصنننئحبماٌصنننؾقةم

قنثمؼظفنرمسـندعئمممموصئحبماظصنػةم،محم

ؼؽونمصئحبماٌصؾقةمسئجزمس معؾئذرةم

 موػننوممأػؾقؿننهمقغعننداماظنندسوىمئـػلننهم

ئفذاماٌعـىمؼعؿدلمذرطمقزمموعلؿؼ مس م

 ذرطماٌصؾقةمظدىماظطئس م م

 زفرمظـئمع مخاللمحبــئماٌؿؼدممجمؿوسةم

عنن ماظصننػئتم ننبمتواصرػننئمسيمذننرطممم

اٌصننؾقةمإلعؽئغقننةماقدننؿـئ مسؾننىمػننذامم

،مأػؿفنئمأنممماإلظغنئ م سوىماظشرطمظؼؾولم

تؽننونماٌصننؾقةمذكصننقةموعؾئذننرةم،مممم

إعؽئغقةمضؾنولممحمؼؼة،مع ممووعشروسةم،

 ماٌصؾقةماحملؿؿؾةم 

 تؽننونماٌصننؾقةماٌعـوؼننةمسيممممأن ننبم

وهلننئممإ راطفننئ،مممؽـننًئمماإلظغننئ  سننوىم

ذاتقؿفننئمحبقننثمخيننرجمعنن مغطئضفننئمعننئم

ؼؽونماظضررمعؿوػؿًئمأومجمر ًامأومأنمؼؼومم

 أوماظؿكؿالممممضاقصذلاسؾىم

 حمؽؿةماظعندلماظعؾقنئممممأحؽئمع مادؿؼرا م

ضندماذنذلرتمتنواصرمممممأغفنئمتؾالمماار غقة

وضننتمرصنن مماإلظغننئ اٌصننؾقةمسيم سننوىم

اظنندسوىموتلننؿؿرمحؿننىماظػصنن مصقفننئمممم

غفئ قًئم،محبقثمإذامزاظتمسيمأيمعرحؾنةمم

ماإلظغنئ مع معراح ماظندسوىمصنءنم سنوىمممم

 تر م م

 وىمؼعؿدلماظدص مئئغعندامماٌصنؾقةمسيم سنممم

ػوم ص مئعدمماظؼؾولموظنقسم صعنًئمممماإلظغئ 

 عو وسقًئم م

 عنن مخنناللمغنن مماار غننياٌشننرعممأجننئز

(معنن مضننئغونمحمؽؿننةماظعنندلمم36اٌننئ ةم)

اظعؾقئمٌ مظهمسالضةمئندسوىمضئ ؿنةمظندىمممم

مأناحملؽؿننةموؼؿننمثرمعنن مغؿقفننةمايؽننمم

ؼطؾبمع ماحملؽؿنةمإ خئظنهمسيماظندسوىمممم

طشك مثئظثموانمرؾقعنةماظؿندخ معن مممم

 دخ ماإلغضؿئعيم مغوعماظؿ

 متمادننؿعراضمحننئقتماغؿػننئ ماٌصننؾقةممم

ئعننندمماإلظغنننئ اظشكصنننقةمسيم سنننوىمم

اظصننئ رةمسنن مماٌؾننئ ئادؿكالصننفئمعنن م

مااثننرحمؽؿننةماظعنندلماظعؾقننئمعو ننقالمم

اظؼئغوغيماٌذلتنبمسؾنىمحصنوهلئمينالممممم

 سدممتواصرماٌصؾقةمسيمط محئظةم م
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 اهلوامش

 

مم2151متوزمم مم:-8،ماظعد ممأار غقالجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم3117/م32سدلمسؾقئمرضمم -1

م ممأاولتشرؼ مم23-21،ماظعد ممأار غقالجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم97/3117سدلمسؾقئمرضممم-مم

م مم29:7مممم

م ممأاولتشرؼ مم23-21،ماظعد ممأار غقالجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم،م3117/م399سدلمسؾقئمرضممم-م

م مم2:11مممم

ماظػض مذيئلماظدؼ محمؿدمئ معؽرمم،مظلئنماظعربم،متـلقعموتعؾقعممأئو،مم2:99ائ معـظورم،مم-3

م مم495/م8،مأاوديسؾيمذرليم،ماظطؾعةمممممم

م م651ةماظـئظـةم،مطؾؿةمصؾحم،م ماٌعفمماظودق م،مجمؿ ماظؾغةماظعرئقةم،ماىز ماظـئظثم،ماظطؾعم-م

حنئصظم،مذنرطةممم       زػنرلممممرينزةمم،مهؼقعمأاودي،اظطؾعةممااصولحمؿدمئ محمؿد،ماٌلؿصػىمع مسؾمماظغزاظيم،مم-4

م م593م–م3/592اٌدؼـةماٌـورةماظطؾئسةمواظـشرم،ماٌدؼـةماٌـورةم،م ونمتئرؼ مم،م

 سـؿنئنمم          اظؼواسدماظؽدلى،مهؼقعم;مغزؼهمرينئ مومم،م3111مم،مئ مسؾدماظلالمسؾدماظعزؼزائ مسؾدماظلالمم،مم-مم

م م29/م2ممم،،م عشعم،م ارماظعؾأاودي ؿرلؼةم،ماظطؾعةم

 اظـئغقةم،         رؾؼئتماظشئصعقةم،مهؼقع;مسئ لمغوؼف م،ماظطؾعةمم،م:2:8،ئؽرمئ مػداؼةماهللممأئوايلقينم،مم-مم

م م329-328ئرلوتم، ارماآلصئقم،م م

اظنرري مم            وىم،مذي موترتقبم;مسؾندممجمؿوسةماظػؿئم،2::2أريدمسؾدمايؾقمم،ماإلدالمائ متقؿقةم،مذق مم-مم

م م454/م22م،م،م ارمسئملماظؽؿبم،ماظرؼئضم،مأاوديحمؿدمئ مضئدمم،ماظطؾعةم ئ 

 ارماظـشنرمم ذطنرم     مئندونممأاوديظطؾعهمأمم،وىاظدس  سؾدماٌـعمماريدم،مغظرؼةماٌصؾقةمسيمم،م2:58مظشرضئويم،ا  مم-م5

 66وسئصؿؿفئم م

م م2:9اظـؼئصةم،مسؿئنم،مم م ارمم،مأاودياظؼضئ ماإل اريم،مماظطؾعةمم،م3117،   مطـعئنم،غواف  -            

                مم،م ارماظـؼئصنةمممأاودياظطؾعنةمممأاولاظؼضنئ ماإل اريم،ماىنز مممم،م7::2مظشنوئؽيم،مسؿنرم،مما م مممم-ممممم

مم م317نم، م،سؿئ

وسئصؿؿفئم     ممم اظرائعةم،مئدونمذطرم ارماظـشرصولماحملئطؿئتماٌدغقةم،ماظطؾعةمأم،م:2:9م،ماريدم،مأظوصئمئوأ  م  -5

م م254 م

م م66 م ماظشرضئويم،مسؾدماٌـعمماريدم،ماٌرج ماظلئئعم ممم-7

م 354ممم  مم ارماظـؼئصةم،سؿئنم م،    وديأا،ماظطؾعةم اظؼضئ ماإل اريم،م3116مظعـمم،مصفدمسؾدماظؽرؼمم،امئوأ  -7

م م571م م4725اظعد مم:2:9/م4/م:ر غقةم،متئرؼ ماىرؼدةماظرزلقةماامم-9

م م455سؾدماظؽرؼمم،ماٌرج ماظلئئعم،م م ئوماظعـمم،صفدأ  -9

م م3::2ظلـةمممممم(23ر غقةمرضمم)ع مضئغونمحمؽؿةماظعدلماظعؾقئماا(مم3/ج/:م)اٌئ ةمم-21
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م م925، مم3111آذارمم5-4،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم::/526قئم،مرضم،مسدلمسؾم-22

اظعرئنيم،مم اظػؽنرم   ارمم،مظغنئ مماإل ضضنئ ممم، مأاول اريم،ماظؽؿنئبممظؼضئ ماإلام2:87ممم،مدؾقؿئنمحمؿدم، ظطؿئوياد.   -12

م م595اظؼئػرةم،م م

م مم312م،معرج مدئئعم،م ماإل اري  مطـعئن،غواف،ماظؼضئ مم-13

اظؽوؼتم،ماظؽوؼنتمم  ضئغونماٌراصعئتماٌدغقةمواظؿفئرؼةماظؽوؼ مم،معطؾوسئتمجئععةمم،مم2:85م  مدق م،مرعزيم،م-14

م م255 م

م2:5اظؽوؼتمم م   مممعةدلةم ارماظؽؿبم،م،ممأاولصولماظؿؼئ يم،ماىز مأمنمم9::2م م محمؿو م،مدقدماريدم،م-مممم

ممم 

مم993جمؿوسةمخال م مم277 مم88ـةمظلمم87/م:7سدلمسؾقئمرضمممم-26

م م366جمؿوسةمخال م مم277 مم88ظلـةممم96/مم26سدلمسؾقئمرضممم-ممممم

م م999جمؿوسةمخال م م451 م95ظلـةمم94/مم286سدلمسؾقئمرضممم-ممممم

م م23،م ممأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم2:96/م6/23سدلمسؾقئم،متئرؼ مم-27

 .L'Huilier: J.C.P. 1960.11. 11629. bis , note Vedel ,Kahn, Dمم-28

1960,236,not ممم

-C.E, 19 Oct,1980, Remy, Rec , 829.                                                           

م        

-C.E , 12 Fevr , 1960 , Societe EKy, Rec , 101, S. 1960 . 131,                       

   - -C.E ,29, Oct m 1976, Association des delegues et auchteurs du  

conservaoire national des Art er Metiers et Rouillon , Pommeret et Sion 

m Rec, 453, concl , Massot : A.T 1975, 365, note J. Thery .                        

م                                     

                                                     C.E ,Lamar, 5 Oct , 1979 , Rec . 365-   مم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                                                  ممم                           

م م5:2م اريم،معرج مدئئعم،م م م ماظطؿئويم،مدؾقؿئنمحمؿدم،ماظؼضئ ماإلمم-29

اظطؾعةماظـئغقنةمم        ارةم،م ارماظؽؿئبماظعرئي،ماظؼئػرة،ماإلماسؿئل اريم،مرضئئةماظؼضئ ماإل2:72  ماظعطئر،مصةا م،مم-:2

م مم5:5،م م

م 524           ريم،ماظطؾعةماظـئغقةم،م ارماظػؽرماظعرئي،ماظؼئػرةم،م م،ماظؼضئ ماإل ا2:88  محؾؿي،محمؿو ،مم-مممم

م م468،ماظؼضئ ماإل اري،معطؾعةمطـعئن،مسؿئن،م م6::2  مذطـئوي،سؾيمخطئر،مم-31

م م259،م مماإلدؽـدرؼة،م ارماٌعئرف،مماإل ارؼة،ماٌـئزسئتم2:95  مذيئلماظدؼ ،مدئعي،مم-32

م م782 (م6ر غقةماظعد م)غؼئئةماحملئعالماامجمؾةم94/م224سدلمسؾقئمرضممم–33
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                  ،م:::2،محزؼنرانممم7،ماظعند ممأار غنقالم،مجمؾنةمغؼئئنةماحملنئعالمممم9:/م537سندلمسؾقنئم،رضنمممممم-34

م :289 

م م3:29              ،م م:::2مأؼؾول،م21-:،ماظعد ممأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعقالم9:/52سدلمسؾقئم،مرضممم-مممم

م مم471 اريم،معرج مدئئع،م م  مذطـئوي،سؾيمخطئرم،ماظؼضئ ماإلم-35

،م م3116         مأاول،متشرؼ مم22-21م،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم3116/م2:9سدلمسؾقئمرضمم،مم-36

ممم م3257

م م363ئوماظعـمم،مصفدمسؾدماظؽرؼمم،معرج مدئئعم مأم–37

 Charles Debbasch et Jean Claude Ricci : 1985 contentieux- م-38

administratif , Quartrieme edition , Dalloz ,Paris , p. 747.                         

 Rapheal (A) : Le control de L administration-  مممم                                

payot , Paris p, , 47 . -  28                                       

مماظػؽرماظعرئيم،ماظؼئػرةم،م غظرؼةماٌصؾقةماظعئعةم،م ارم،م 2:91خمؾ م،محمؿدمسؾدماظلالم،مم-:3

مممم م233       

مم،م225     ،م م:::2،مطئغونمثئغيمم3-2،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم9:/م274سدلمسؾقئمرضممم-41

م م239،م م3111،مطئغونمثئغيم3-2،ماظعد مأار غقالئعالم،مجمؾةمغؼئئةماحمل::/6سدلمسؾقئمرضممم-مممم

م م4116، م3111مأؼؾول،م21-:،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم:::2/م662سدلمسؾقئمم-42

م 3517  ،م ممممم3115،م2،متشرؼ /22-21الماظعد مقر غ،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالماا3114/م69سدلمسؾقئمم-مممم

                    ،متشنرؼ مأولم،مم22-21،ماظعند ،ممالر غنقم،مجمؾنةمغؼئئنةماحملنئعالمااممم3113م/625سدلمسؾقئمم-مممم

م 3523 

م م31 مم2:96اظلـةم(م2ر غقةماظعد م)جمؾةمغؼئئةماحملئعالماام95/م8:سدلمسؾقئمرضمممم-43

م م3426 مم،مم:2:9ر غقةماظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام99/مم:27سدلمسؾقئمرضممم-مممم

م 239، 3111،مطئغونمثئغيم3-2،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعقالم::/6سدلمسؾقئمرضممم-44

م 288 م         ،م3117،مطئغونمثئغي4-2،ماظعد ممأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم3116/م445سدلمسؾقئمرضممم-45

م م666 م       ،مم3118غقلئنم8-6،ماظعد ،ممأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعقالم445/3116سدلمسؾقئمرضممم-مممم

م م364م اريم،معرج مدئئعم ئوماظعـمم،مصفدمسؾدماظؽرؼمم،ماظؼضئ ماإلأمم–46

م 8:7،م م3111ذارمآ،م5-4،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعقالم::/م:25سدلمسؾقئمرضممم-47

م 283 م          ،م3117طئغونمثئغيم،م4-2،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم3116/م286سدلمسؾقئمرضممم-48

 Delaubader( Andre) :1976, Traite de droit administratife , T.I 7e- م م-م48 

edition L.G.D.J , Paris. P .555.                                                                     

م       
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-Vedel (G) :1980, Droit administratif, P.U.F, Paris.p. 727                            

                                                               مم      

م   م24:7 مم2:94 ر غقةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام2:94/م21/:3سدلمسؾقئمتئرؼ مم–:4

              ،ممدنؽـدرؼةمأإل  ،  اىئععقنةم  ؿنبم اريم،مم ارماظؽاظؼضنئ ماإلم،مم5::2  مايؾنوم،معئجندمراشنبم،ممم  –44

مم365 

  اظـشنرم       مممم،م، ونمذطنرم ارمم  أاودير غنيم،اظطؾعنةممم اريماااظؼضئ ماإل،مم8::2مظغوؼريم،اريدمسو هم،ما  ممم-52

م م266وسئصؿؿفئ،م 

  Charles Debbasch et Jean  Cluad Ricci: 1985, contentieux- م-53

administratife , 4ed . Dalloz 3. Paris . P . 754.                                            

 C.E 22dec .1982,Comite Contral d'enterprise de – مممممممممممممممممم                

la societe francaiae d'equipement pour la navigation aerienne, Rec. 

436:A.J 1983 , 172, CHE. Lsserre et Delarue .                                             

م                                      

 C.E. 13 janvr. 1975, Da Silva et  Confedefarion francaise-  ممم

democratique du travail, Rec. 16. D. 1976, 784,note Julien- Laferrere ; 

J.C.P.1976.11, 18360, note Pellet: A.J.1975,258, note Andre: Dr . soc . 

273, concl. Dondoux.م

   

-C.E17 mai 1972 , Roty , Demaret et Beaune , Rec. 373; A.J. 1972. 469. 

cancel. Braibant.                                                                                     

-C.E 25 juin 1969 , Rec , 335; R.D.P. 1969, CONCL. Braibant.                      

-C.E 18 avr. 1975, Rec, 242, concl, J.Thery.                                                 

م 2727، م3111،مأؼئرم7-6،ماظعد مأار غقال،مجمؾةمغؼئئةماحملئعالم::/م425سدلمسؾقئمرضممم-54

م   

م م2:99ظلـةم (35ر غيمرضمم)صولماحملئطؿئتماٌدغقةمااأ(مع مضئغونم4اٌئ ةم)مم-55

م     م617 اريم،معرج مدئئعم،م م   ماظطؿئويم،مدؾقؿئنمحمؿدم،ماظؼضئ ماإلمم-56

مم   م366م اريم،معرج مدئئعم،م ئوماظعـمم،مصفدمسؾدماظؽرؼمم،ماظؼضئ ماإلأمم-57

م     م2953 مم92ظلـةممأار غقالةمغؼئئةماحملئعالمجمؾم92/م63سدلمسؾقئمرضممم–58

م 2494 مم94ظلـةممأار غقالجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم94/م33سدلمسؾقئمرضممم_مممممم

م م23 م95ظلـةممأار غقالجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم94/مم226سدلمسؾقئمرضممم_مممممم

م مم366 مم96ظلـةمممجمؿوسةمخال مم96/مم26سدلمسؾقئمرضممم_ممممم

م م2727 مم7و6اظعد مم59اظلـةممأار غقالجمؾةمغؼئئةماحملئعالمم::/425سدلمسؾقئمرضمممم_مممممم
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م م:25اإلدؽـدرؼةم،م م ارؼة،م،م ارماٌعئرفماٌـئزسئتماإلم،م2:95م م مذيئلماظدؼ م،مدئعي،  -48

م م::4 م7اظعد ماظلـةماظـئغقةم ر غقةجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام65/م6سدلمسؾقئمرضمم -54

م م782 م2:95ر غقةماظلـةمغؼئئةماحملئعالماا  جمؾةمم94/م224سدلمسؾقئمرضممم_مممممم

م م2517 مم2:92ر غقةماظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام91/م:9سدلمسؾقئمرضممم_مممممم

م م2727 مم7و6اظعد مم59ر غقةماظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام::/م425سدلمسؾقئمرضممم_ممممممم

م م99وم 4و3و2اظعد مم64ر غقةماظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام3115/مم462رضممسدلمسؾقئمم_مممممم

م م99 مم5::2ر غقةمظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام4:/م39سدلمسؾقئمرضممم-62

مشرلمعـشورم م7:/مم487سدلمسؾقئمرضممم-ممممم

م م2727 مم7و6اظعد مم59ر غقةمامظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالمماام::/م425سدلمسؾقئمرضممم-ممممم

م

 C.E. 13 janvr. 1975, Da Silva et  Confedefarion francaise-  ممممممممممم

democratique du travail, Rec. 16. D. 1976, 784,note Julien- Laferrere ; 

J.C.P.1976.11, 18360, note Pellet: A.J.1975,258, note Andre: Dr . soc . 

273, concl. Dondoux.                                                                                 

م     

م م99 م4و3و2اظعد مم64ر غقةماظلـةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام3115/مم462سدلمسؾقئمرضممم-

م ممممم268م ارؼةم،معرج مدئئعم،م   مذيئلماظدؼ م،مدئعيم،ماٌـئزسئتماإلمم-63

م م519دئئعم مدماٌـعمم،مغظرؼةماٌصؾقةمسيماظدسوىم،معرج م  ماظشرضئويم،مسؾمم-64

م م5:6مم اريم،معرج مدئئعم م  ماظطؿئويم،مدؾقؿئنمحمؿدم،ماظؼضئ ماإلمم-65

م م23 مم2:95اظلـةمم(م2ر غقةماظعد م)جمؾةمغؼئئةماحملئعالماام92/م54سدلمسؾقئمرضممم-66

 م               مم3118(ماظلنـةمم7م،5،6ر غقنةمااسندا م)ممااجمؾنةمغؼئئنةماحملنئعالممممم3116/م582سدلمسؾقئمرضنمممم-مممم

م،مع مغػسماظعد م م3116/م445،وطذظ مضرارمرضمم;  م631

م م:225 مم6::2اظلـةممر غقةمجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام5:/م425سدلمسؾقئمرضممم-67

م م2727 مم3111اظلـةمم59ر غقةماظعد جمؾةمغؼئئةماحملئعالماام::/مم425سدلمسؾقئمرضممم-68

م م523اظؼئػرةم م اري،م ارماظػؽرماظعرئيماظؼضئ ماإلم،مم2:88  محؾؿيم،محمؿو م،مم–69

م م612  اريم،معرج مدئئعم،م م ماظطؿئويم،مدؾقؿئنمحمؿدم،ماظؼضئ ماإلمم-:6

م 549،م 393اظؼضئ ماٌدغيم،مئدونم ارمظؾـشر،مئـدممعؾئ ئ،م2:85،مصؿقيم،واظي  مم-71

مم 523             ،م م492،مجئععةماظؼئػرةم،طؾقةمايؼوق،مئـدم طؿوراهصؾقة،مردئظةم  اظشرضئوي،مغظرؼةماٌم-72

ظؾطؾئسنةمم             ،مضئغونماٌراصعئتماظؽوؼ م،معةدلةم ارماظؽؿبم5::2 ،مراشبم،موجدي،موحمؿو ،مدقد،مم-م-73

م 478واظـشرم،ماظؽوؼت،م م

م



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «األردنية شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا»

818 

م 23،م م2:95ئعالماار غقةم،مظلـةم،مجمؾةمغؼئئةماحمل2:94/م6/23سدلمسؾقئم،متئرؼ مم-74

م 243،مغظرؼةماٌصؾقةماظعئعة،م ارماظػؽرماظعرئي،ماظؼئػرةم،م م2:91  مخمؾ ،محمؿد،مم-75

جئععنةمم         اٌدغقنةمواظؿفئرؼنةم،موصؼنًئمظؾؼنئغونماظؽنوؼ ،معطؾوسنئتمممممممماٌراصعنئتم،مضنئغونمم2:85  دق ،رعزي،مم-76

م م293اظؽوؼت،ماظؽوؼت،م م

م 464            ػذاماٌعـىم،م  راشب،وجدي،مودقدمأريدمحمؿو ،مأصولماظؿؼئ ي،معرج مدئئع،مؼراج مسيمم77

 AUBY , J,M, L, abrogation des actes  administratifs , AJ. D.A 1967- م-78

.P.131         مم

ظعدلماحمؽؿةم       سؾىمضضئ ماإل اريمع ماظذلطقزمم  ماظطفراويم،مػئغيم،محبثمئعـوانم"مضواسدموآثئرمدقبماظؼرارمم-79

  اظؽوؼنتم،ممم،  اظؽوؼنتم         ،جئععنةممم3115،محزؼنرانممم39اظعد ماظـئغيم،اظلنـةمممجمؾةمايؼوقم،اظعؾقئماار غقةم،م

م م224 

م م7:7م مم9و8ر غقةماظعد مجمؾةمغؼئئةماحملئعالماام83/م:7سدلمسؾقئمرضمممم-مم:7م    مم

م م3124 مم،م23ر غقةماظعد مؾةمغؼئئةماحملئعالمااجمم92/م73سدلمسؾقئمرضمممم-74       

م م225،مػئغيم،ماظؾقثماظلئئعم،م م  ماظطفراويممم-  71

م
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 املصادر واملراجع 

 ;مالكتب العربية 

حمؿدمئ م اظرري مئ    ،مجمؿوسةماظػؿئوىم،مذي موترتقبم;مسؾدم2::2ائ متقؿقةم،مذق ماإلدالممأريدمسؾدمايؾقمم،م- 2

م،مم مم،م،م ارمسئملماظؽؿبم،ماظرؼئضأاوديضئدمم،ماظطؾعةم

 نؿرلؼةم،مم سـؿئنم   ،ماظؼواسدماظؽدلى،مهؼقعم;مغزؼهمريئ موم3111ائ مسؾدماظلالمم،مسؾدماظعزؼزمئ مسؾدماظلالمم،مم-م3م

م ،م عشعم،م ارماظعؾممأاودياظطؾعةم

متـلقعموتعؾقعمم،مأئوماظػض مذيئلماظدؼ محمؿدمئ معؽرمم،مظلئنماظعربم،م2:99ائ معـظورم،مم-م4م

مم أاوديسؾيمذرليم،ماظطؾعةمممممم

م ةم،مسؿئنمص،م ارماظـؼئم2 اريم،ط/،ماظؼضئ ماإل3116اظؽرؼمم،مظعـمم،مصفدمسؾدائومأمم-5

م طرم ارماظـشرموسئصؿؿفئم،مئدونمذمم5صولماحملئطؿئتماٌدغقةم،ط/مأ،مم:2:9ئوماظوصئ م،ماريدم،أم-6

ئنرلوتمم اظـئغقةم،    ،مرؾؼئتماظشئصعقةم،مهؼقع;مسئ لمغوؼف م،ماظطؾعةمم:2:8ايلقينم،مأئومئؽرمئ مػداؼةماهللم،م-7

  ، ارماآلصئقم

  مأإلدؽـدرؼة  ،  اىئععقة  ،ماظؼضئ ماإل اريم،م،م ارماظؽؿبم5::2  مايؾوم،معئجدمراشبم،  – 7

اظـشرموسئصؿؿفئم       رمممم،مئدونمذطرم ام2،مغظرؼةماٌصؾقةمسيماظدسوىم،مط/مم2:58اظشرضئويم،مسؾدماٌـعمماريدم،مم-9

  

اظعرئنيم،مم      ظػؽنرمم،مضضنئ ماإلظغنئ م،م ارمامممأاول،مماظؼضئ ماإل اريم،ماظؽؿنئبممم2:87اظطؿئويم،مدؾقؿئنمحمؿدم،مم -:

 اظؼئػرةم 

غقنةمماظطؾعةماظـئ       ،مرضئئةماظؼضئ ماإل اريماسؿئلماإل ارةم،م ارماظؽؿئبماظعرئي،ماظؼئػرة،م2:72  ماظعطئر،مصةا م،مم-21

م 

حنئصظم،مذنرطةممم         م،مهؼقعمريزةمزػنرلمممأاودياظغزاظيم،محمؿدمئ محمؿد،ماٌلؿصػىمع مسؾممااصولم،اظطؾعةمم-22

ممـةماٌـورةم،م ونمتئرؼ مم اٌدؼـةماٌـورةماظطؾئسةمواظـشرم،ماٌدؼ

 ؿؿفئم رم ارماظـشرموسئص،م ونمذطم2،ماظؼضئ ماإل اريم،مط/م8::2اظغوؼريم،ماريدمسو هم،مم-23م

 ؾعةماظـئظـةم،مطؾؿةمصؾحم اٌعفمماظودق م،مجمؿ ماظؾغةماظعرئقةم،ماىز ماظـئظثم،ماظطمم-24

 دؽـدرؼةم  ارؼةم،م ارماٌعئرفم،ماإل،ماٌـئزسئتماإلم2:95ذيئلماظدؼ م،مدئعيم،مم-25

 اظػؽرماظعرئيم،ماظؼئػرةم  اريم،م ارماإل،ماظؼضئ مم2:88ؾؿيم،محمؿو م،محم-26

ظؾطؾئسنةمواظـشنرم،ممم  ،مضئغونماٌراصعنئتماظؽنوؼ م،معةدلنةم ارماظؽؿنبممممم5::2،موجدي،موحمؿو ،مدقد،م  مراشبممم-27

ماظؽوؼتم 

 اظؽوؼتم،ماظؽوؼتم   ئععةم،مضئغونماٌراصعئتماٌدغقةمواظؿفئرؼةماظؽوؼ م،معطؾوسئتمجم2:85دق م،مرعزيم،ممم-28

معئن،مسؿئنم ي،معطؾعةمطـ،ماظؼضئ ماإل ار6::2  مذطـئوي،سؾيمخطئر،مممم-29

م م،م ارماظـؼئصةم،مسؿئنمأاودي،ماظؼضئ ماإل اريم،مماظطؾعةمم3117،   مطـعئنم،غواف  - :2
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ممعةدلةم ارماظؽؿئبم،ماظؽوؼتممأاولماىز ،مأصولماظؿؼئ يم،مم9::2  محمؿو م،مدقدمأريدم،ممم–م31

 ئػرةم ؼاظعرئيم،ماظ،مغظرؼةماٌصؾقةماظعئعةم،م ارماظػؽرمم2:91خمؾ م،حمؿدمسؾدماظلالمم،ممم-م32

م م393،مئدونم ارمظؾـشر،مئـدم،معؾئ ئماظؼضئ ماٌدغيم2:85  مواظي،مصؿقيم،م-33

 : األجنبيةالكتب        

1-  -AUBY , 1967 , J , M , L'abrogation des actes  administratifs , A. J   

 .D.A   P  131 .مممممم      ممممممم                                                                  

                                       - Charles debbasch et jean Claude Ricci : 

1985 , contentieux                م administrative , quartrieme edition , 

Dalloz, Paris , p . 747. 

2-    -Delaubadere ( Andre)  : 1976 ,  traite de droit administratife , T 

.17e.      L.G.J . , Paris , p . 555. 

مم

3- - Rapheal ( A) : 1926 , Le control de L'action administration , 

payot . Paris . p . 47  .                                                                         

                   

      6-   .-Vedel (G) Droit administrative , P . U . F .paris 1980 . p 727   

            .L'Huiller :J.C.P. 1960, 11,11629, bis, note, Vedel-م-7                 

م    

 حبوث يف دوريات :   - 

حمؽؿةمماظعدلم       ضضئ ممع ماظذلطقزمسؾىماإل اري،مضواسدموآثئرمدقبماظؼرارممم3115ماظطفراويم،مػئغي،مم م-2

م224 م جئععنةماظؽوؼنتم،ممم       ،مم3115حزؼرانمم39،ماظلـةمماظـئغيماظعد ممجمؾةمايؼوقم،مم،ماار غقةاظعؾقئم

 دوريات وقوانني :   - 

م م571،م مممم4725،ماظعد م،م:2:9/مم4/مم:2اىرؼدةماظرزلقةم،متئرؼ مممم م-2

م م3::2(ممظلـةم23،مرضمم،م)ممغقةاار ضئغونمحمؽؿةماظعدلماظعؾقئممممم-3

م مم2:99(مظلـةمم35رضمم،م)مماار غيضئغونمأصولماحملئطؿئتماٌدغقةممممم-4
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معؿػرضةم مم،أسدا  ماار غقة

 ؿئرةمع ماظؼراراتمماظصئ رةمس مجمؾسماظدوظةماظػرغليم جمؿوسةمخممممم-6ممممم
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